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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 zo 7. januára 2019 č. MF/7764/2019-31 na vypracovanie záverečných
účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov (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 MZVEZ SR) v štruktúre záväzných ukazovateľov rozpísaných pre kapitolu MZVEZ SR
zákonom č. 333/2017 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2018, a to z pohľadu ekonomickej a
funkčnej klasifikácie príjmov a výdavkov kapitoly.
Limit príjmov kapitoly MZVEZ SR bol splnený. Schválený limit príjmov kapitoly MZVEZ SR
vo výške 1 800 000 EUR nebol počas roka 2018 upravený. Celkové plnenie bolo v objeme
2 455 875,85 EUR, čo predstavuje 136,43 % k upravenému rozpočtu, t. j. kapitola splnila limit
príjmov na rok 2018.
Výdavky kapitoly MZVEZ SR boli skutočne čerpané v objeme 165 777 581,41 EUR
na 99,72 % k upravenému rozpočtu. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 154 224 511,46
EUR (t. j. na 99,70 % k upravenému rozpočtu) a kapitálové výdavky boli čerpané vo výške
11 097 017,01 EUR, čo z upraveného rozpočtu predstavuje 99,99 %.
Z rozpočtu EÚ uhradila kapitola MZVEZ SR v roku 2018 výdavky v celkovej výške
346 607,54 EUR v súvislosti s realizáciou projektu z operačného programu Technická pomoc.
Nad rámec štruktúry záverečného účtu, ktorá je stanovená smernicou MF SR, kapitola MZVEZ
SR v tabuľkovej časti predkladá prehľad o dosiahnutých príjmoch zo správnych poplatkov
kapitoly MZVEZ SR za rok 2018 a prehľad uhradených členských príspevkov Slovenskej
republiky do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVEZ SR v roku 2018.
Z porovnania prehľadu celkových výsledkov hospodárenia so schváleným a upraveným
rozpočtom vyplýva, že kapitola MZVEZ SR dodržala záväzne stanovený ukazovateľ príjmov a
stanovené limity výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2018, 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 2018

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 471/2017 zo dňa 11. 10. 2017 schválila návrh
rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020. Štátny rozpočet na rok 2018 bol schválený
zákonom Národnej rady SR č. 333/2017 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2018.
Celkový objem výdavkov kapitoly MZVEZ SR na rok 2018 bol stanovený vo výške
119 353 879 EUR, z toho bežné výdavky v sume 115 853 879 EUR a kapitálové výdavky
v sume 3 500 000 EUR.
Príjmy kapitoly boli stanovené vo výške 1 800 000 EUR.
Limit zamestnancov MZVEZ SR na rok 2018 bol schválený vo výške 1 237, vrátane 12
zamestnancov rozpočtovej organizácie Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú
spoluprácu (SAMRS) a 18 zamestnancov rozpočtovej organizácie Úrad pre Slovákov žijúcich
v zahraničí (ÚSŽZ). Limit počtu zamestnancov bol v priebehu roka 2018 upravený
rozpočtovými opatreniami o 27 zamestnancov v aparáte ústredného orgánu. Limit počtu
zamestnancov bol upravený o 20 zamestnancov v súvislosti delimitačnými protokolmi
uzatváranými medzi MZVEZ SR a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy (pôsobenie
zamestnancov na SZ EÚ Brusel, SM OECD Paríž a ZÚ Viedeň), o 1 zamestnanca v súvislosti
s administratívnymi kapacitami osobitne sledovanými, o 1 zamestnanca v súvislosti
s predsedníctvom SR v OECD a o 2 zamestnancov rozpočtovej organizácie SAMRS.

1.1.1 Charakteristika činnosti rozpočtovej kapitoly
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky plnilo v roku
2018 úlohy na základe materiálu Správa o plnení úloh zahraničnej a európskej politiky SR v
roku 2017 a jej zameranie na rok 2018, ktorý schválila vláda SR 21. februára 2018 (UV6605/2018) a v súlade s príslušnými časťami Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky na roky 2016 – 2020 (UV-11980/2018).
Zahraničnú a európsku politiku SR naďalej ovplyvňovalo celkové zhoršovanie bezpečnostnej
situácie, zložité nachádzanie konsenzu v EÚ, brexit, pretrvávajúca nestabilita v susedstve a
rastúci unilateralizmus, premietajúci sa tiež do obchodných vzťahov. Priority zahraničnej a
európskej politiky SR ostali aj v tomto zložitom prostredí nezmenené a realizovali sa v súlade s
programovým vyhlásením vlády SR.
Slovenská diplomacia presadzovala v agende EÚ tradičné sektorálne priority, nové výzvy pre
globálne postavenie EÚ, sociálnu a ekonomickú konvergenciu, posilnenie vnútornej a
vonkajšej bezpečnosti EÚ a jej občanov. K tomu slúžilo posilnenie Schengenu a odstraňovanie
bariér na vnútornom trhu EÚ, skvalitňovanie pravidiel obchodu a posilňovanie úlohy spoločnej
európskej meny, ako aj riadenie migrácie, budovanie strategickej kultúry a konsenzu v rámci
SZBP, pri akcieschopnej EÚ a efektívnom systéme rozhodovania.
SR presadzovala riešenie príčin migrácie v krajinách jej pôvodu a spoluprácou s krajinami
tranzitu. V rámci príspevku V4 (35 mil. €) SR prispela 8,75 mil. € na Integrovaný manažment
hraníc pre Líbyu. Celkový príspevok SR do Zvereneckého fondu pre Afriku bol 10,35 mil. €.
Vysielaním národných expertov podporila Európsku pobrežnú a pohraničnú stráž (Frontex) a
Európsky podporný úrad pre azyl (EASO).
V oblasti viacročného finančného rámca (VFR) EÚ na roky 2021 – 2027 SR presadzovala
prijatie ambiciózneho VFR, s dostatkom zdrojov na politiku súdržnosti a spoločnú
poľnohospodársku politiku. K diskusii SR prispela zorganizovaním samitu „Skupiny priateľov
politiky súdržnosti“ v Bratislave 29.11.2018.
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Brexit viazal v roku 2018 značné kapacity diplomacie EÚ aj Slovenska. Prioritou SR v
rokovaniach bol brexit s dohodou, ktorá by zaisťovala ochranu práv občanov SR a EÚ,
finančné vyrovnanie, zabezpečenie otvoreného režimu hraníc na Írskom ostrove, právnu istotu
pre fyzické a právnické osoby a prijatie záchranných a preklenovacích opatrení pre prípad
neriadeného brexitu.
V rámci meniacich sa siločiar v EÚ sa SR zamerala na strategické partnerstvá. Podpísanie
Akčného plánu prehĺbeného dialógu na obdobie 2019-2021 ministrami ZV v novembri 2018
potvrdilo Nemecko ako strategického partnera SR v politickej i hospodárskej oblasti. Počas
návštevy PV SR P. Pellegriniho vo Francúzsku bol v júni 2018 podpísaný Akčný plán
strategického partnerstva SR a FR na 2018-2022. V októbri sa uskutočnila aj návšteva
prezidenta E. Macrona v Bratislave.
Z hľadiska bezpečnosti priniesol rok 2018 viacero kľúčových bodov. SR sa zapojila do trendu
jednotnej politiky a štandardov EÚ v ochrane kybernetického priestoru, osobitne v
transparentnosti volebných procesov. Podporili sme dokument „Paris Call for Trust and
Security in Cyberspace“. SR sa zapojila do tvorby a implementácie tzv. „Cyber diplomacy
toolbox“. Nárast hybridných hrozieb, ktoré neskôr potvrdil aj kybernetický útok na MZVEZ
SR, viedol k schváleniu Koncepcie boja proti hybridným hrozbám vládou SR v júli 2018.
Transatlantická jednota a akcieschopnosť NATO sú v strategickom záujme SR. Bruselský
summit v júli 2018 potvrdil pripravenosť zdieľať zodpovednosť za členstvo v NATO, vrátane
investícií do obrany a plnenia záväzkov z Walesu a Varšavy. SR pokračovala vo zvyšovaní
výdavkov na obranu, ktorá má dosiahnuť v 2019 úroveň 1,73% HDP (pôvodne sa
predpokladalo 1,6 % HDP v 2020). 152 príslušníkov OS SR sa zapojilo do posilnenej
predsunutej prítomnosti NATO (eFP) v Pobaltí. OS sa zapojili aj do výcvikovo-poradenskej
aktivity NATO v Iraku a novej výcvikovej misie NTM-I a udržali vojenské a finančné
príspevky v Afganistane v misii Rozhodná podpora (RSM) v Afganistane. V r. 2018
zabezpečovala SR úlohu kontaktného veľvyslanectva Aliancie v Sarajeve.
Silná SBOP pomáha posilniť aj transatlantické vzťahy. V roku 2018 sa zásadne pokročilo v
PESCO v oblasti obrany a budovania vojenských spôsobilostí. Rada EÚ schválila základné
dokumenty pre špecifikáciu a načasovanie plnenia záväzkov PESCO a zoznam projektov. SR je
vedúcou krajinou delostreleckého projektu EuroArtillery a zúčastňuje sa na viacerých ďalších
projektoch. Program rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP), je pre SR dôležitý z
pohľadu zapojenia sa do rozvoja obranného priemyslu. Koncom roka 2018 bol prijatý „Civilný
kompakt“ SBOP, boli zvýšené príspevky do civilných misií a prehodnotené národné
rozhodovacie procedúry na vysielanie personálu do misií. SR sa v r. 2018 prvýkrát zapojila aj
do námornej operácie EUNAVFOR MED Sophia.
Organizácia Spojených národov zostáva z pohľadu SR ústredným prvkom efektívneho
multilateralizmu a globálneho poriadku založeného na pravidlách. Ročné pôsobenie ministra
ZVEZ SR vo funkcii predsedu 72. zasadnutia VZ OSN predstavovalo slovenský príspevok k
dynamike v rámci snahy VZ OSN o efektívnejšiu OSN. V deľbe zodpovednosti ČK EÚ voči
UNESCO prevzala SR posilňovanie dialógu o vode.
NR SR uznesením z 29.11.2018 skonštatovala, že Globálny rámec o bezpečnej, riadenej a
legálnej migrácii nie je v súlade s aktuálnou bezpečnostnou a migračnou politikou SR. SR bude
participovať na vytváraní konštruktívneho prístupu k migrácii a problematike utečencov na
celosvetovej úrovni v súlade so zásadami a potrebami migračnej politiky SR.
V medzinárodnom krízovom manažmente prevzala SR od 1.9.2018 celý Sektor 4 v mierovej
misii OSN na Cypre (UNFICYP). Počet slovenských príslušníkov misie sa zvýšil zo 160 na
242.
Počas 62. Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu v septembri
2018 bola SR zvolená do predsedníckej pozície, ako potvrdenie vysokej úrovne expertízy SR.
Od 1.1.2018 je SR na 3 roky členom Rady OSN pre ľudské práva (HRC). SR je
podporovateľom Medzinárodného trestného súdu (MTS). Od 1.1.2018 je SR členom Byra
Zhromaždenia zmluvných strán Rímskeho štatútu MTS na obdobie 2018-2020.
Rok 2018 bol aj rokom príprav na slovenské Predsedníctvo OBSE v roku 2019. Od januára
2018 SR predsedala vo Fóre pre bezpečnostnú spoluprácu OBSE (FBS), v priebehu roka
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predsedala aj v Kontaktnej skupine partnerov OBSE pre spoluprácu v regióne Stredozemného
mora (MCG). V misiách OBSE pôsobilo v roku 2018 pätnásť občanov SR vrátane civilných
expertov.
V roku 2018 pokračovali prevažne negatívne trendy, oslabovanie medzinárodných nástrojov a
režimov odzbrojenia, kontroly zbrojenia a nešírenia zbraní hromadného ničenia. V máji SR
zavŕšila dvojročné členstvo vo Výkonnej rade Organizácie pre zákaz chemických zbraní
(OPCW), kde bola podpredsedom za VERS. Bol prijatý nový sankčný mechanizmus EÚ proti
šíreniu a používaniu chemických zbraní.
Zvýšená agilnosť SR v medzinárodných organizáciách a s tým spojená intenzívna diplomatická
angažovanosť neznamenali posunutie bilaterálnych relácií do úzadia. Tieto mali naďalej
nenahraditeľné miesto, vlastný obsah a dynamiku, či už v bezprostrednom susedstve, vo
Východnom susedstve a na západnom Balkáne. Kvalite týchto vzťahov sa tiež venovala
náležitá pozornosť a ich prostredníctvom sa tiež podporovali multilaterálne riešenia.
MZVEZ SR v r. 2018 vytvorilo základný priestor pre aktivity v oblasti strategickej
komunikácie o hlavných prioritách zahraničnej politiky SR prostredníctvom dvoch
komunikačných programov #MYSMEEU a #WeAreNATO.
Dôležité miesto si v roku 2018 logicky uchovala aj ekonomická diplomacia. Svojimi nástrojmi
a využitím synergie zainteresovaných aktérov sa zameriavala na spoluprácu s krajinami so
silným inovačným vedecko-výskumným potenciálom, ako aj na energetiku ako strategickú
tému a tiež na možný dopad brexitu na slovenskú ekonomiku.
Hlavný dôraz rozvojovej a humanitárnej pomoci bol kladený na riešenie príčin migrácie,
elimináciu chudoby, dodržiavanie ľudských práv, princípov demokracie a právneho štátu v
partnerských krajinách, pre napĺňania cieľov udržateľného rozvoja.
Aj v roku 2018 bola naďalej prioritou slovenskej zahraničnej služby ochrana občanov v
zahraničí a poskytovanie pomoci v núdzi, ako aj starostlivosť o našich krajanov. Úrad pre
Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) zorganizoval 13. Stálu konferenciu ,,Slovenská
republika a Slováci žijúci v zahraničí“.
Dovnútra rezortu si MZVEZ SR formulovalo vlastné výzvy. V záujme zefektívnenia
profesionálneho výkonu zahraničnej služby sa zameriame na pokračovanie procesu reforiem v
ústredí aj na ZÚ. Krízový manažment prechádzal implementačnou fázou zásadnej reformy.
SR sa v roku 2018 vo všetkých kľúčových oblastiach zahraničnej a európskej politiky správala
ako dôveryhodný, čitateľný a zodpovedný partner. Vychádzajúc z dosiahnutých výsledkov v
plnení úloh v minulom roku možno očakávať zvýšenú dynamiku pri realizácii nadchádzajúcich
hlavných priorít. Zodpovedné definovanie týchto priorít osobitne v duchu zachovania
kontinuity zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky ostáva základom úspešnosti
praktickej realizácie zahraničnej politiky SR.
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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
1 800 000

Upravený rozpočet
3
1 800 000

Skutočnosť
4
2 455 875,85

0

0

0

119 353 879

165 777 581,41

165 321 528,47

0

346 607,54

346 607,54

-117 553 879
0

-163 977 581,41
-346 607,54

-162 865 652,62
-346 607,54

1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly
Limit príjmov kapitoly MZVEZ SR bol stanovený vo výške 1 800 000 EUR. Celkové plnenie
bolo v objeme 2 455 875,85 EUR, čo predstavuje 136,43 % k upravenému rozpočtu.
Z uvedeného vyplýva, že kapitola splnila limit príjmov stanovený na rok 2018.
Výdavky kapitoly MZVEZ SR boli skutočne čerpané v objeme 165 777 581,41 EUR
na 99,72 % k upravenému rozpočtu. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 154 224 511,46
EUR (t. j. na 99,70 % k upravenému rozpočtu) a kapitálové výdavky boli čerpané vo výške
11 097 017,01 EUR, čo z upraveného rozpočtu predstavuje 99,99 %.
Všetky záväzné ukazovatele rozpočtu boli dodržané (tabuľka č. 4).

1.1.4. Rozpočtové opatrenia
V priebehu rozpočtového roka 2018 bol na základe plnenia nových úloh, rozhodnutí vlády SR
a na podnety samotného MZVEZ SR rozpočet kapitoly upravovaný nasledujúcimi
rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR (ďalej len RO):
Číslo
rozpočtového
opatrenia

Dôvod

Úprava
príjmov
v EUR

Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 17
RO/0000001/2018 zákona č. 523/2004 Z. z. v súvislosti
s rekonštrukciou objektov SR v zahraničí
(Brusel, Bukurešť).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 8
zákona 523/2004 Z. z. – uvoľnenie
RO/0000002/2018 prostriedkov v kategórii kapitálových
výdavkov, zdroj 131G (vo výške 1 555
384 EUR) a 131H (vo výške 5 692 453
EUR).
RO/0000003/2018 Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
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Úprava
výdavkov
v EUR
0

+1 979 230

0

+7 247 837

0

+706 900

RO/0000004/2018

RO/0000005/2018

RO/0000006/2018

RO/0000007/2018

RO/0000008/2018

RO/0000009/2018

v súvislosti realizáciou podujatí pri
príležitosti dejinných udalostí medzi
Slovenskou
republikou
a Českou
republikou v roku 2018 (UV SR
282/2017).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v podprograme 097 – Príspevky SR do
MO (presun z kapitoly VPS na pokrytie
výdavkov na príspevky do MO, z toho
kategória 640 vo výške 22 120 424 EUR
a kategória 720 vo výške 14 636 EUR).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 8
zákona 523/2004 Z. z. – uvoľnenie
prostriedkov v kategórii kapitálových
výdavkov, zdroj 131G na nákup novej
rezidencie vo Washingtone.
Viazanie limitu výdavkov v zmysle § 15 a
§ 17 zákona č. 523/2004 Z. z. v programe
06U – Rozvoj zahraničných vzťahov,
v kategórii bežných výdavkov v súvislosti
s financovaním
ekonomického
informačného systému SAP.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti s nákupom pozemku pod
rezidenciou v Kodani (kategória 710,
zdroj 131H).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s výrobou
a osadením
hviezdy A. Dubčeka na chodníku slávy v
Štrasburgu (kategória 710, zdroj 111).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 8
zákona 523/2004 Z. z. – uvoľnenie
prostriedkov
v kategórii
bežných
výdavkov v programe 05T – Rozvojová
spolupráca (zdroj 131G vo výške 1
479 064 EUR a zdroj 131H vo výške 3
201 557 EUR).

Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
RO/0000010/2018 v súvislosti s úhradou nájmu priestorov
Slovenskej katolíckej misie v Paríži
(program 0D3 – Štátna politika
k Slovákom žijúcim v zahraničí.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
RO/0000011/2018 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti s nákupom novej rezidencie
vo Washingtone.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
RO/0000012/2018
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti s úhradou príspevku do
8

0

+22 135 060

0

+900 000

0

-108 957,22

0

+1 100 000

0

+3 500

0

+ 4 680 621

0

+10 000

0

+5 000 000

0

+8 750 000

RO/0000013/2018

RO/0000014/2018

RO/0000015/2018

RO/0000016/2018

RO/0000017/2018

RO/0000018/2018

RO/0000019/2018

RO/0000020/2018

Núdzového
zvereneckého
fondu
Európskej únie pre stabilitu a riešenie
príčin nelegálnej migrácie a vysídlených
osôb v Afrike (UV SR 91/2018).
Zvýšenie limitu počtu zamestnancov
v súvislosti
s administratívnymi
kapacitami osobitne sledovanými o + 1
miesto.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti s realizáciou
kultúrneho
podujatia
–
slovensko-talianskeho
operného galakoncertu.
Zníženie limitu výdavkov v zmysle § 15 a
§ 17 zákona č. 523/2004 Z. z. v programe
06U – Rozvoj zahraničných vzťahov
a presun do rozpočtu MK SR pre
príspevkovú organizáciu SCD na
realizáciu podujatí v zmysle „Zmluvy
o spolupráci pri organizovaní podujatí č.
04/2018-OKUD“.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s realizáciou
koncertu
chrámovej hudby vo Vatikáne pod
názvom „MISSA LUCIS ET LIGNIS“.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
so
sťahovaním
do
zrekonštruovanej budovy C79 v Bruseli
(kategória 630 vo výške 552 494 EUR
a kategória 710 vo výške 397 506 EUR).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. presunom
z kapitoly Ministerstva vnútra SR
v súvislosti s úhradou výdavkov za
ubytovanie počas zahraničnej pracovnej
cesty v Havane.
Presun výdavkov v rámci rozpočtu
kapitoly MZVEZ SR v zmysle § 15 a §
17 zákona č. 523/2004 Z. z., medzi
programom 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov a 0D3 – Štátna politika
k Slovákom žijúcim v zahraničí vo výške
99 581 EUR na realizáciu Dohody medzi
vládou SR a MR..
Presun výdavkov v rámci rozpočtu
kapitoly MZVEZ SR v zmysle § 15 a §
17 zákona č. 523/2004 Z. z., medzi
programom 05T – Rozvojová spolupráca
a programom 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov
v súvislosti
s úhradou
príspevkov
do
medzinárodných
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0
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0

+30 000

0
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0
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0

+950 000

0
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0

0

0

0

RO/0000021/2018

RO/0000022/2018

RO/0000023/2018

RO/0000024/2018

RO/0000025/2018

RO/0000026/2018

RO/0000027/2018

RO/0000028/2018

RO/0000029/2018

RO/0000030/2018

organizácií vo výške 700 000 EUR.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti s úhradou príspevkov do
fondov a programov OSN (program 097 –
Príspevky SR do MO).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. presunom
z kapitoly ÚV SR v súvislosti s úhradou
výdavkov za poskytnuté služby počas
zahraničnej pracovnej cesty.
Presun výdavkov v rámci rozpočtu
kapitoly MZVEZ SR v zmysle § 15 a §
17 zákona č. 523/2004 Z. z., medzi
programom 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov a 0D3 – Štátna politika
k Slovákom žijúcim v zahraničí vo výške
31 000 EUR na nákup služobného
motorového vozidla pre ÚSŽZ.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s predsedníctvom
SR
v OECD v roku 2019 (UV SR 145/2018).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
so
spolufinancovaním
podujatia GLOBSEC 2018, presunom
z rozpočtu kapitoly MŽP SR.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. v prvku
06U0A09 – Refundácia výdavkov z OP
TP, na základe ŽoP 301011B348500501,
zdroje 1AA1, 1AA2, 1AA3.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle §15 a
§ 17 zákona č. 523/2004 Z. z. v súvislosti
s valorizáciou
osobných
výdavkov
zamestnancov rozpočtových organizácií
v zmysle platnej legislatívy.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov na SZ EÚ
v Bruseli a SM OECD v Paríži (MH SR
a MŽP SR).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. presun
z kapitoly MŠVVŠ SR pre ÚSŽZ na
zabezpečenie finančných výdavkov na
výjazdové metodické kurzy v zmysle UV
č. 571/2015.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
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0
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+54 000
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+40 000

0
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0

+428 097

0
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RO/0000031/2018

RO/0000032/2018

RO/0000033/2018

RO/0000034/2018

RO/0000035/2018

RO/0000036/2018

RO/0000037/2018

RO/0000038/2018

a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. na
realizáciu projektu výstavby Domu
slovenskej kultúry v Jablonke (program
0D3 – Štátna politika k Slovákom žijúcim
v zahraničí).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 8
zákona 523/2004 Z. z. v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest a prostriedkov štátneho rozpočtu
vyslaných zamestnancov MF SR na SZ
EU v Bruseli.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti so vzniknutými kurzovými
rozdielmi pri obstaraní novej rezidencie
vo Washingtone.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. na
zabezpečenie interiérového vybavenia do
zrekonštruovanej
budovy
SZ
EU
v Bruseli.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. na
zabezpečenie interiérového vybavenia do
novej rezidencie vo Washingtone.
Presun výdavkov v rámci rozpočtu
kapitoly MZVEZ SR v zmysle § 15 a §
17 zákona č. 523/2004 Z. z., v programe
05T – Rozvojová spolupráca z kategórie
640 do kategórie 610 vo výške 100 000
EUR v súvislosti s organizačnou zmenou
SAMRS. Zároveň bol zvýšený limit počtu
zamestnancov o +2 miesta v podriadenej
rozpočtovej organizácii SAMRS.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov na SZ EÚ
v Bruseli (MDV SR).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov na SZ EÚ
v Bruseli (MH SR a MV SR).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
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0
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0
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0
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0
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0

+227 082

0
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RO/0000039/2019

RO/0000040/2018

RO/0000041/2018

RO/0000042/2018

RO/0000043/2018

RO/0000044/2018

RO/0000045/2018

RO/0000046/2016

vyslaných zamestnancov na SZ EÚ
v Bruseli (MPSVR SR).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov na SZ EÚ
v Bruseli (MSVVS SR).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov na SZ EÚ
v Bruseli (UV SR).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov na ZÚ vo
Viedni (UJD SR).
Presun výdavkov v rámci rozpočtu
kapitoly MZVEZ SR v zmysle § 15 a §
17 zákona č. 523/2004 Z. z., v programe
05T – Rozvojová spolupráca z kategórie
640 do kategórie 710 vo výške 6 000
EUR v súvislosti v súvislosti s obmenou
serverov.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti s úhradou príspevku do
OECD (program 097 – Príspevky SR do
MO).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona v programe 06U – Rozvoj
zahraničných vzťahov v súvislosti so
zvýšením systemizácie na ZÚ Vatikán
a realizáciou kultúrneho podujatia v
Hanoji.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov v zahraničí na
SZ EU v Bruseli (ÚVO).
Zníženie limitu výdavkov v zmysle § 15 a
§ 17 zákona č. 523/2004 Z. z. v programe
05T – Rozvojová spolupráca a presun do
rozpočtu kapitoly MO SR na nákup
školských
uniforiem
pre
žiakov
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RO/0000047/2018

RO/0000048/2018

RO/0000049/2018

RO/0000050/2018

RO/0000051/2018

RO/0000052/2018

RO/0000053/2018

RO/0000054/2018

Afganskej školy v Mezar – e- Sharif vo
výške 12 036 EUR.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 05T – Rozvojová spolupráca
vo výške 20 000 EUR v súvislosti
s poskytnutím finančného príspevku pre
House of Family, School of Public Health
and Social Work od St. Elizabeth
v Kambodži
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 0D3 – Štátna politika
k Slovákom žijúcim v zahraničí vo výške
33 000 EUR na úhradu nájmu katolíckej
misie v Paríži.
Zníženie limitu výdavkov v zmysle § 15 a
§ 17 zákona č. 523/2004 Z. z. v programe
06U – Rozvoj zahraničných vzťahov
zamestnancov
v súvislosti pôsobením
MF SR, MF SR a ÚVO na SZ EU
v Bruseli (refundácia FP za OPTP).
Presun výdavkov v rámci rozpočtu
kapitoly MZVEZ SR v zmysle § 15 a §
17 zákona č. 523/2004 Z. z., v programe
0D3 – Štátna politika k Slovákom žijúcim
v zahraničí z kategórie 640 do kategórie
610 vo výške 26 500 EUR.
Presun výdavkov v rámci rozpočtu
kapitoly MZVEZ SR v zmysle § 15 a §
17 zákona č. 523/2004 Z. z., z programu
05T – Oficiálna rozvojová pomoc do
programu 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov na zabezpečenie osobných
výdavkov na rozvojových diplomatov a
na osobné výdavky pre predstaviteľa
Úradu rady Európy v Sarajeve vo výške
281 698 EUR.
Zníženie limitu výdavkov v zmysle § 15 a
§ 17 zákona č. 523/2004 Z. z. v programe
06U – Rozvoj zahraničných vzťahov vo
a presun do rozpočtu kapitoly MV SR na
zabezpečenie
cestovných
výdavkov
príslušníkov
Úradu
pre
ochranu
ústavných činiteľov a diplomatických
misií MV SR v Bruseli.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
refundáciou
výdavkov
z kapitoly UPVII
SR
v súvislosti
s pracovnou cestou vo Washingtone.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
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RO/0000055/2018

RO/0000056/2018

RO/0000057/2018

RO/0000058/2018

RO/0000059/2018

RO/0000060/2018

RO/0000061/2018

v súvislosti
refundáciou
výdavkov
z kapitoly UPVII
SR
v súvislosti
s pracovnou cestou v New Yorku.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov na SZ EÚ
v Bruseli (MF SR – dodatok č. 1
k delimitačnému protokolu).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov na SZ EÚ
v Bruseli (UPVII SR).
Zníženie limitu výdavkov v zmysle § 15 a
§ 17 zákona č. 523/2004 Z. z. v programe
06U – Rozvoj zahraničných vzťahov
v súvislosti pôsobením zamestnancov MF
SR, MF SR a UPV II na SZ EU v Bruseli
(vrátenie FP za OPTP).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. v prvku
06U0A09 – Refundácia výdavkov z OP
TP, na základe ŽoP 301011B348500601,
zdroje 3AA1, 3AA2,3AA3.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. v prvku
06U0A09 – Refundácia výdavkov z OP
TP, na základe ŽoP 301011B348500701,
zdroje 3AA1, 3AA2,3AA3.
Presun výdavkov v rámci rozpočtu
kapitoly MZVEZ SR v zmysle § 15 a §
17 zákona č. 523/2004 Z. z., z programu
097 – Príspevky SR do MO do programu
06U – Rozvoj zahraničných vzťahov vo
výške 499 500 EUR v na pokrytie
prevádzkových výdavkov ministerstva.
Viazanie limitu výdavkov v zmysle §8
ods. 6, § 15 a § 18 zákona č. 523/2004 Z.
z. v programoch 06U – Rozvoj
zahraničných vzťahov, zdroje 131H a 111
(9 201 453 EUR) a program 05T –
Rozvojová spolupráca zdroje 131H a 111
(4 419 600 EUR).
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Na základe vykonaných rozpočtových opatrení bol rozpočet kapitoly MZVEZ SR v roku 2018
upravený vo výdavkovej časti na 165 744 767,29 EUR, z toho bežné výdavky 154 647 511,29
EUR a kapitálové výdavky 11 097 256 EUR. Rozpočet príjmovej časti bol schválený vo výške
1 800 000 EUR a v priebehu rozpočtového roka nebol upravený.
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1.2. Príjmy kapitoly
V roku 2018 boli schválené príjmy kapitoly vo výške 1 800 000 EUR, v priebehu roka nebol
limit príjmov upravovaný. Skutočná výška plnenia príjmov bola 2 455 875,85 EUR, čo
predstavuje 136,43 % v porovnaní so schváleným limitom. Z uvedeného vyplýva, že kapitola
MZVEZ SR splnila stanovený limit príjmov vo výške 1 800 000 EUR.

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

Skutočnosť
1 101 738,16
213 081
888 657,16

220

91 678,50

230

722 986,48

250

1 385,29

290

538 087,42

Charakter príjmov
príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
príjmy z podnikania (dividendy z hospodárskeho
výsledku SSDZ, a. s.)
príjmy z vlastníctva
administratívne a iné poplatky a platby
kapitálové príjmy
príjmy z úrokov zo zahraničných vkladov
iné nedaňové príjmy

_______________________________________________________________________

Príjmy zo správnych poplatkov, ktoré nie sú príjmami kapitoly MZVEZ SR, boli za rok 2018
dosiahnuté prostredníctvom ZÚ a GK SR v zahraničí vo výške 2 991 304,54 EUR. Ich prehľad
je uvedený v tabuľke č. 7. V porovnaní s rokom 2017 bol v tejto oblasti zaznamenaný pokles
príjmov o 574 551,61 EUR.

1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ a iné prostriedky zo zahraničia
poskytnuté Slovenskej republike
V roku 2018 kapitola MZVEZ SR prijala na špeciálny účet zriadený v Štátnej pokladnici
prostriedky vo výške 50 000 EUR od GENE (Global Education Netwok Europe). Prostriedky
neboli v roku 2018 čerpané.

1.3.

Výdavky kapitoly

Schválený rozpočet výdavkov vo výške 119 353 879 EUR bol rozpočtovými opatreniami MF
SR v priebehu roka 2018 upravený na 165 777 581,41 EUR a skutočne bol čerpaný v objeme
165 321 528,47 EUR, t .j. na 99,72 %.
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1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
1.3.1.1 Bežné výdavky
Schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 115 853 879 EUR bol rozpočtovými
opatreniami MF SR upravený na 154 680 325,41 EUR a skutočne bol čerpaný v sume
154 224 511,46 EUR, t. j. na 99,70 %.
V rámci bežných výdavkov bol schválený rozpočet na mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania (OOV) v kategórii 610 vo výške 50 802 891 EUR, upravený na
54 122 472,92 EUR a bol čerpaný v sume 54 072 166,90 EUR na 99,90 %.
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 MZVEZ SR a MH SR,
MDV SR, MF SR, MV SR, MŠVVŠ SR, MPSVR SR, ÚV SR, ÚJD SR, MŽP SR,
ÚVO SR a UPVII SR na mzdy a bežné výdavky zamestnancov vyslaných na SZ SR pri
EÚ v Bruseli, SM OECD v Paríži a na ZÚ vo Viedni;
• v súvislosti s valorizáciou osobných výdavkov v zmysle platnej legislatívy;
• 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 predsedníctvom SR v OECD.
V kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní bol schválený rozpočet vo výške
16 823 718 EUR, upravený bol na 18 373 544,49 EUR a čerpaný vo výške 18 362 958,39 EUR,
t. j. na 99,94 %. Úpravy výdavkov v kategórii 620 boli realizované v závislosti od vývoja
čerpania.
Schválený rozpočet na tovary a služby v kategórii 630 vo výške 38 806 414 EUR, upravený
na 40 479 609,88 EUR bol čerpaný v sume 40 397 005,96 EUR, t. j. na 99,79 %.
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 MZVEZ SR boli vynaložené
prostriedky v sume 6 903 583,44 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).
ZPC zamestnancov MZVEZ SR od politického vedenia až po výkonnú úroveň predstavujú
zásadnú súčasť jeho činnosti. Osobný kontakt a rokovania s partnermi tvoria nenahraditeľný
zdroj informácií a obsahovú i meritórnu základňu k prijímaniu rozhodnutí. O odbornom obsahu
i priebehu všetkých ZPC boli pripravené správy, predložené príslušným riadiacim grémiám, v
prípade ministra vláde, v prípade štátnych tajomníkov vedeniu rezortu, v prípade ostatných
pracovníkov priamym nadriadeným.
Na poplatky za všetky druhy energií, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby boli
vynaložené výdavky v sume 4 866 659,28 EUR, na nákup materiálu vo výške
3 424 116,11 EUR, na výdavky súvisiace s dopravným vo výške 1 376 296,54 EUR, na rutinnú
a štandardnú údržbu v sume 2 330 690,48 EUR. Z celkových výdavkov v kategórii 630 tvorí
nájomné za prenájom 23,51 % (9 501 356,39 EUR). Ide predovšetkým o prenájom bytov,
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rezidencií, rezidenčných bytov a administratívnych budov v zahraničí. Na ostatné služby bola
vyčerpaná čiastka vo výške 11 994 303,72 EUR. Tvorba sociálneho fondu v rámci kategórie
637 bola v zmysle kolektívnych zmlúv vytváraná vo forme preddavkov vo výške
217 834,57 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.
Rok 2018 predstavoval z pohľadu verejnej diplomacie príležitosť využiť významné dejinné
udalosti - 100. výročie vzniku Československa, 50. výročie československého obrodného
procesu a 25. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky a zdôrazniť tak ich dôležitý
odkaz pre súčasnú generáciu. MZVEZ SR primárne sústredilo svoje aktivity smerom
k zahraničnej verejnosti prostredníctvom siete zastupiteľských úradov SR vo svete a ich
prezentačných aktivít. V rôznych krajinách sa tak aj vďaka spolupráci českých partnerov
podarilo realizovať viac ako 80 odborných podujatí s účasťou nielen historikov a odborníkov,
ale aj zástupcov mimovládneho sektora a verejnosti. Ich komplementárnou súčasťou sa stalo
vyše 200 kultúrno-prezentačných akcií zameraných na jednotnú prezentáciu Slovenska
v zahraničí.
Pre naplnenie týchto cieľov využilo ministerstvo celú sériu informačných projektov so silným
prezentačným aspektom, napr. informačnú skladačku Slováci naprieč storočím, fotografickú
výstavu M. R. Štefánik – veľký slovenský a európsky diplomat, výstavný projekt Príbeh jednej
fotografie - Muž s odhalenou hruďou, publikáciu A. Dubček - A Slovak who gave hope to
freedom a mnohé ďalšie. Uvedenými aktivitami sa podarilo zvýšiť povedomie širokej
verejnosti o významných historických medzníkoch aj na sociálnych sieťach, rezortnom webe
a stránkach jednotlivých zastupiteľských úradov vo svete.
Verejná diplomacia posilňovala pozitívne vnímanie Slovenska vo svete a podporovala
zvyšovanie jeho atraktívnosti aj prostredníctvom finančných príspevkov pre zastupiteľské
úrady SR v zahraničí na nákup knižných publikácií o Slovensku v rôznych jazykových
mutáciách a na iné aktivity zastupiteľských úradov v oblasti verejnej diplomacie. Príkladom je
aj finančná podpora projektu „Ideas from Slovakia Good Idea“ pre ZÚ Paríž.
Neoddeliteľnou a osvedčenou formou prezentácie Slovenska sú publikácie a prezentačné
materiály. Odbor verejnej diplomacie poskytol v roku 2018 zastupiteľským úradom SR
v zahraničí viac ako 90 tisíc kusov rôznych prezentačných a informačných publikácií.
Aj v roku 2018 pokračovala tradícia udeľovania ocenenia ministra ZVEZ „Vyslanec dobrej
vôle/Goodwill Envoy“, určeného úspešným Slovákom žijúcim v zahraničí, ktorí dosiahli
významné úspechy, šíria dobré meno Slovenska a prispievajú k budovaniu značky Slovensko.
Udeľovanie ocenení sa v roku 2018 nieslo v kontexte 25. rokov existencie samostatného
Slovenska. Ideový koncept bol podporený umeleckým projektom Party v 21. storočí, ktorý
úspešne prezentuje slovenskú kultúru, umenie a tradíciu vo svete pod značkou Good Idea
Slovakia.
Finančné prostriedky použité na zabezpečenie aktivít ministerstva v oblasti verejnej diplomacie
a prezentácie SR v zahraničí boli vynaložené hospodárne a účelne v súlade s plnením priorít
vlády SR stanovených pre rok 2018.
Slovenská komisia pre UNESCO (ďalej len „SK UNESCO“) aj v roku 2018 zabezpečovala
medzivládnu expertnú spoluprácu prostredníctvom svojich odborných sekcií a slovenských
výborov jednotlivých programov UNESCO.
SK UNESCO vznikla v roku 1993 na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 6 zo dňa
12.1.1993. V roku 2016 prešla zásadnou transformáciou. Na základe nového štatútu SK
UNESCO, schváleného vládou SR 7. júla 2016, poskytuje SK UNESCO efektívny rámec
na operatívne fungovanie národnej komisie, ktorej poslaním je podporovať a rozvíjať programy
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UNESCO v oblasti vzdelávania, vedy a kultúry. V zmysle štatútu bol zriadený Poradný zbor
expertov, členmi ktorého sú mimoriadne slovenské osobnosti a vedecké kapacity. V súlade s
platným štatútom SK UNESCO predkladá raz ročne správu o svojej činnosti vláde Slovenskej
republiky. Vláda SR vzala na vedomie materiál Informácia o činnosti Slovenskej komisie pre
UNESCO dňa 9. januára 2019.
Komisia v súčasnosti pracuje v zložení 20 členov. Členmi SK pre UNESCO sú predsedovia
výborov a vedúci sekcií, zástupcovia akademickej obce, občianskej spoločnosti, nezávislí
experti a zástupcovia rezortov: MŠVVaŠ, MK, MŽP, MPRV a MDaV.
Za materiálne a administratívno-organizačné zabezpečenie jej činnosti zodpovedá Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, kde sídli Sekretariát komisie.
Funkciu predsedu SK UNESCO z titulu svojej funkcie zastáva minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí. Generálny tajomník komisie je koordinátorom spolupráce medzi
členmi komisie, subjektmi Slovenskej republiky zainteresovanými v oblastiach činností
UNESCO a organizáciou UNESCO so sídlom v Paríži. Fórum partnerov SK UNESCO je
zhromaždením všetkých zástupcov národných subjektov aktívnych v oblastiach pôsobnosti
UNESCO. Schádza sa raz za rok.
SK UNESCO reflektuje štruktúru činností organizácie UNESCO, ktorá je rozdelená do 6
programových sektorov: vzdelávanie, prírodné vedy, spoločenské a humanitné vedy, kultúra,
komunikácia a informácie a sektor svetového dedičstva. Odbornými orgánmi komisie sú
slovenské výbory (7) a dve sekcie:
Slovenský výbor pre medzinárodný program Človek a biosféra (MAB),
Slovenský výbor pre program informácie pre všetkých (IFAP),
Slovenský výbor pre program riadenia spoločenských zmien (MOST),
Slovenský výbor pre program bioetiky,
Slovenský výbor pre medzinárodný geovedný program (IGCP),
Slovenský výbor pre medzinárodný hydrologický program (IHP),
Slovenský výbor pre program Pamäť sveta,
Sekcia pre výchovu a vzdelávanie,
Sekcia pre kultúru.
V hodnotenom období disponovala SK UNESCO sumou 62 533 EUR zo štátneho rozpočtu.
Skutočné čerpanie bolo vo výške 58 875 EUR, t. j. 94,15 %.
Tabuľka k čerpaniu rozpočtu SK UNESCO v roku 2018 v EUR:

IGCP IHP

Organizácia konferencií a workshopov

7 290 2 043

Výbor
Sekcia
MAB MOST
pre
výchovy a Sekretariát
bioetiku vzdelávania
6429

795

7 179

Výstavy a Art Camp

335

Stretnutie pridružených škôl UNESCO
Cestovné náklady

434

845
1 811 6 670
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100

1 201

3 934

413,31

Zborníky z konferencie, vydanie kníh a
metodické listy

389

Preklady

700

632

3 404

600

1 000

Dobrovoľný príspevok do WHC

10 000

Výpočtová technika

912

Ostatné
7 679 4554 14099

50
1 577

1201

15362

Slovenský výbor pre „Medzinárodný geovedný program“ UNESCO (IGCP)
V sledovanom období SK UNESCO finančne podporila vydanie zborníka z medzinárodnej
konferencie ESSEWECA – Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the
Western Carpathians. SK UNESCO sa v r. 2018 tiež podieľala na zabezpečení účasti členov
SV pre Medzinárodný geovedný program IGCP na zahraničných konferenciách a vedeckých
sympóziách. Medzinárodný geovedný program UNESCO (IGCP) v r. 2018 zorganizoval
medzinárodnú vedeckú konferenciu o paleontológii cicavcov v Smoleniciach.

Slovenský výbor pre „Medzinárodný hydrologický program“ UNESCO (IHP)
V sledovanom období SK UNESCO finančne podporila vydanie zborníka z 30. Konferencie
mladých hydrológov a podieľala sa na zabezpečení slovenskej účasti prostredníctvom
predsedu IHP P. Miklánka na zasadnutí Medzivládnej rady IHP UNESCO.
Slovenský výbor pre program UNESCO „Človek a biosféra“ (MAB)
Slovenský výbor pre program ”Človek a biosféra” MAB pracoval v r. 2018 tradične v
oblastiach zameraných na zlepšenie postavenia a manažmentu slovenských biosférických
rezervácií prostredníctvom Dní otvorených dverí.
SK UNESCO sa finančne podieľala na ZPC k výmene skúseností medzi nemeckým
a slovenským výborom MAB. V sledovanom období sa SK UNESCO podieľala na úhrade
cestovných nákladov na ZPC na zasadnutie Medzinárodnej koordinačnej rady Programu
UNESCO Človek a Biosféra (MAB) do Indonézie a tiež na preklade komplexnej Správy
o implementácii Limského Akčného plánu a podkladov pre argumentáciu o BR Východné
Karpaty a BR Tatry pre centrálu UNESCO v Paríži.
Slovenský výbor pre program UNESCO „Riadenie spoločenských zmien“ (MOST)
V sledovanom období SK UNESCO finančne podporila vydanie knižnej publikácie:
„Občianska spoločnosť. Kam kráčaš demokracia“, podujatie Týždeň rómskej kultúry a účasť
na 23. ročníku medzinárodnej letnej univerzity MOST v maďarskom Köszegu.
Slovenský výbor pre bioetiku
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1 708
14 403

SK UNESCO sa finančne podieľala na účasti predsedníčky slovenského výboru pre bioetiku
M. Kollárovej na vedeckej konferencie o nových objavoch vo vede a vplyve technológií na
ľudskú dôstojnosť Human Dignity in our Hands – challenges from New Technologies.
Sekcia výchovy a vzdelávania
V rámci sekcie výchovy a vzdelávania na Slovensku pôsobia štyri katedry UNESCO v rámci
Programu UNITWIN/Katedry UNESCO. UNESCO Katedra plurilinguálnej a multikultúrnej
komunikácie Univerzity Komenského v Bratislave organizovala v sledovanom období
vedeckovýskumný projekt ARANEA. Konferencia ARANEA 2018 sa venovala téme Webové
korpusy ako dostupný nástroj jazykového vzdelávania. SK UNESCO sa finančne podieľala
v spolupráci s Katedrou na vydaní metodických listov. UNESCO UNESCO Katedra bioetiky
Prešovskej univerzity organizovala v roku 2018 podujatie UNESCO Philosophy Day/Night,
Večery slovenskej filozofie či Vedecké kaviarne a tiež Esejistickú súťaž. UNESCO Katedra pre
ľudské práva pri UK v Bratislave organizovala v roku 2018 XXI. ročník Olympiády
ľudských práv. Z aktivít Sekcie pre výchovu a vzdelávanie SK UNESCO v oblasti
ľudskoprávneho vzdelávania je potrebné vyzdvihnúť 27. ročník medzinárodnej odbornej
konferencie Dieťa v ohrození pod názvom: „Rané poradenstvo ako prevencia školskej
neúspešnosti „...aby pomoc prišla včas“, organizovanú Výskumným ústavom detskej
psychológie a patopsychológie. V sledovanom období bol realizovaný projekt EUSTORY,
ktorý združuje 25 európskych mimovládnych organizácií a vzdelávacích inštitúcií, ktorých
cieľom je zbližovanie mladých ľudí Európy prostredníctvom poznania svojej histórie. Do
súťaže z novodobej histórie v roku 2018 bolo zapojených stovky študentov stredných škôl
z celého Slovenska.
Zborníky s podporou SK UNESCO boli vydané z podujatí: EUSTORY, zborník pod názvom
„Pamiatky svetového dedičstva“ z medzinárodnej konferencie k 25. výročiu zápisu Vlkolínca
na Zoznam svetového dedičstva UNESCO organizovanej Katolíckou univerzitou v
Ružomberku, zborník z medzinárodnej konferencie o ekológii vo Zvolene.
Informačné a dokumentačné strediska UNESCO v Univerzitnej knižnici v Bratislave
v rámci SK UNESCO, z titulu funkcie národného koordinátora Pridružených škôl UNESCO
v SR, zorganizovalo v roku 2018 v Banskej Bystrici stretnutie pridružených škôl UNESCO,
ktorých je v súčasnosti na Slovensku 22. SK UNESCO sa tiež finančne podieľala na vydaní
kalendára UNESCO „Prieniky pamiatky UNESCO a Habsburgovci“.
SK UNESCO sa v r. 2018 finančne spolupodieľala na aktívnej účasti predsedníčky sekcie pre
výchovu a vzdelávanie D. Kopčanovej na medzinárodnej vedeckej konferencii o právach detí
v striedavej starostlivosti.

Sekretariát SK UNESCO
Sekretariát sa v roku 2018 podieľal na organizácii a financovaní konferencií, workshopov
a podujatí. Finančne a administratívne zabezpečoval náklady súvisiace s pracovnými cestami
členov SK UNESCO. Personálne je Sekretariát SK UNESCO zabezpečený štyrmi pracovníkmi
MZVEZ SR (tri pracovníčky vrátane generálnej tajomníčky SK UNESCO) a SÚZA (jedna
pracovníčka).
V priebehu roka 2018 sa konali pravidelné zasadnutia členov SK UNESCO a tiež Fórum
partnerov komisie. Hlavnou náplňou pravidelných štvrťročných zasadnutí členov SK UNESCO
bolo koordinovanie činnosti SK UNESCO, rozdelenie rozpočtovaných finančných prostriedkov
medzi jednotlivé odborné sekcie a výbory, schvaľovanie udeľovania záštit a podpôr vrátane
riešenia praktických otázok spojených s aktivitami SK UNESCO a účasťou expertov SR na
zasadnutiach organizovaných UNESCO.
Sekretariát SK UNESCO zabezpečoval účasť ďalších expertov a členov SK UNESCO na
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jednotlivých podujatiach UNESCO z ich organizačnej a finančnej stránky. V roku 2018 bol
v spolupráci so sekciou kultúry nominovaný umelec Pavol Kráľ na umelecké sympóziom Art
Camp Andorra. Cestovné náklady na sympózium financovala SK UNESCO. Sekretariát SK
UNESCO sa v roku 2018 podieľal na pravidelnom ročnom príspevku vo výške 667 EUR za
Geopark Novohrad do Globálnej siete geoparkov. V roku 2018 bol zakúpený notebook pre
potreby Sekretariátu SK UNESCO.
Na záver roka bol vyplatený z prostriedkov SK UNESCO jeden dobrovoľný príspevok do
fondu Svetového dedičstva UNESCO (World Heritage Fund) odsúhlasený predsedom SK
UNESCO a ministrom ZVEZ vo výške 10 000 EUR.
Schválený rozpočet na bežné transfery v kategórii 640 vo výške 9 420 856 EUR, upravený na
41 704 698,12 EUR bol čerpaný v sume 41 392 380,21 EUR na 99,25 %.
V rámci rozpočtu kategórie 640 boli účelovo určené prostriedky na poplatky za členstvo SR
v medzinárodných organizáciách. Upravený rozpočet na príspevky SR do MO bol 31 660 924
EUR, čerpanie vo výške 31 654 631,43 EUR, t. j. na 99,98 %.
Na pokrytie výdavkov súvisiacich s oficiálnou rozvojovou spoluprácou (ODA) boli vyčlenené
prostriedky vo výške 6 871 860 EUR, ktoré boli v zmysle zákona 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách upravené na 5 854 247 EUR a čerpané vo výške 5 554 188,40 EUR
na 94,87 %. Prostriedky vo výške 4 419 600 EUR boli v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z.
a so súhlasom MF SR presunuté na ich ďalšie použitie v rokoch 2019 a 2020.
V rámci bežných transferov bol poskytnutý bežný transfer príspevkovej organizácii Správa
účelových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti MZVEZ SR vo výške 2 583 000 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 333 653,12 EUR a čerpaný v sume
332 015,03 EUR, t. j. 99,50 %.
Rozpočet účelových výdavkov na vedu a výskum, pridelených formou dotácií v súlade
s „Výnosom o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MZVEZ SR“ bol schválený vo výške
118 820 EUR, v priebehu rozpočtového roka bol upravený na 171 068 EUR, čerpanie bolo vo
výške 171 068 EUR, čo predstavuje 100 %. Jeho skutočné použitie bude predmetom
zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom.
1.3.1.2 Kapitálové výdavky
Rozpočet kapitálových výdavkov v kategórii 700 – kapitálové výdavky bol schválený v sume
3 500 000 EUR, upravený na 11 097 256 EUR a čerpaný vo výške 11 097 017,01 EUR, na
99,99 %.
Kategória 710 – obstarávanie kapitálových aktív
Schválený rozpočet v kategórii 710 bol vo výške 3 500 000 EUR, upravený rozpočtovými
opatreniami MF SR na sumu 10 932 620 EUR a čerpaný vo výške 10 932 386,01 EUR, t. j. na
99,99 %. V roku 2017 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 2016 a 2017
celkom vo výške 8 147 837 EUR, ktorých použitie sa predpokladalo v roku 2018 na:
•
nákup softvéru a licencií;
•
rekonštrukciu výťahov v objekte Hlboká č. 2;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bezpečnostné úpravy na úradoch v zahraničí;
rekonštrukciu budovy SM Štrasburg;
výstavbu kotolne v bytovom objekte ZÚ Rím;
rekonštrukciu budovy ZÚ Londýn;
rekonštrukciu objektu SZ EU Brusel;
výmenu výťahov v spoločenskom dome ZÚ Moskva;
výmenu výťahov v budov ZÚ Ottawa;
obmenu rezidencie vo Washingtone;
rekonštrukciu bytového objektu SM Ženeva;
rekonštrukciu budovy ZÚ Ankara;
rekonštrukciu domu Mapesbury Rd. Londýn;
stavebné úpravy Hlboká 2 a Pražská 1.

MF SR žiadosti MZVEZ SR vyhovelo a povolilo presun týchto prostriedkov do roku 2018
v plne požadovanej výške a štruktúre.
V roku 2018 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 2017 a 2018 celkom vo
výške 9 201 453 EUR, ktorých použitie sa predpokladá v roku 2019 a ďalších na:
•
bezpečnostné opatrenia na úradoch v zahraničí;
•
nákup dopravných prostriedkov;
•
výstavba kotolne v bytovke ZÚ Rím;
•
stavebné úpravy Hlboká 2 a Pražská 1;
•
nákup kancelárskych strojov a zariadení;
•
rekonštrukciu budovy ZÚ Londýn;
•
rekonštrukciu bytového objektu 60 Redington Road Londýn;
•
rekonštrukciu objektu č. 04 Bukurešť;
•
stavebné úpravy Hlboká 2 a Pražská 1;
•
rekonštrukciu budovy ZÚ Ankara;
•
rekonštrukciu obytného domu Mapesbury Rd. Londýn;
•
rekonštrukciu bytového objektu SM Ženeva;
•
rekonštrukciu budovy SM Štrasburg;
•
stavebné úpravy v budove SZ EU Brusel.
MF SR žiadosti MZVEZ SR vyhovelo a zaviazalo rozpočtové prostriedky kapitoly z roku
2018.
V roku 2018 kapitola MZVEZ 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 MZVEZ SR
Finančné prostriedky na investičné akcie boli použité v podprograme 06U0A – Tvorba
a implementácia politík v objeme 10 895 578,01 EUR na:
IA 11879 – Nákup strojov a zariadení, celkové čerpanie 207 502,93 EUR, a to na
interiérové vybavenie (nábytok a kuchynské linky) 152 015,60 EUR pre ZÚ Washington,
Hanoj, Budapešť, Kodaň, Paríž, Viedeň, SZ EÚ Brusel, GK St. Peterburg. Stroje
a zariadenia ( klimatizácia, kopírovacie stroje, audiovizuálna technika, chladničky, sporáky)
vo výške 55 487,33 EUR pre ZÚ Bern, Londýn, Rím, Hanoj, SM Štrasburg, SZ EÚ
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Brusel. Finančné prostriedky vo výške 87 869 EUR boli viazané na použitie v roku 2019.
IA 27351 – Bezpečnostné úpravy na úradoch v zahraničí, celkové čerpanie 53 125,70
EUR. V rámci investičnej akcie bolo zabezpečené financovanie stavebných úprav
oplotenia rezidencie ZÚ Pretória a financovanie predprojektovej dokumentácie stavebných
úprav oplotenia ZÚ Ottawa. Prostriedky vo výške 95 322 EUR boli viazané na použitie
v roku 2019 na stavebné úpravy oplotenia ZÚ Ottawa a novej rezidencie ZÚ Washington.
IA 28943 – Rekonštrukcia objektu SZ EU Brusel, celkové čerpanie 1 600 502,67 EUR.
Stavba bola začatá 5.9.2016 a 23.2.2018 ukončená. Celkový náklad vrátane výdavkov na
projektovú a predprojektovú dokumentáciu bol vo výške 5 386 621,08 EUR.
IA 00252 – Rekonštrukcia budovy ZÚ Londýn, celkové čerpanie 263 876,81 EUR na
zabezpečenie predprojektovej prípravy stavby. Na stavbu bolo udelené stavebné povolenie.
V roku 2018 bude potrebné zabezpečiť výberové konanie na dodávateľa stavebných prác,
v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Finančné prostriedky vo výške 2 079 353 EUR
boli viazané na použitie v rokoch 2019 a 2020 na financovanie stavebných prác.
IA 32906 – Rekonštrukcia budovy SM Štrasburg, čerpanie 3 486 EUR za stavebné
expertízy, ktoré boli potrebné na získanie stavebného povolenia. Stavba bola v novembri
2018 začatá a jej ukončenie sa predpokladá do konca roka 2019. Finančné prostriedky vo
výške 1 730 000 EUR boli viazané na použitie v roku 2019 na financovanie autorského
dozoru a rekonštrukčné práce.
IA 32123 – Rekonštrukcia bytového domu Mapesbury Rd., Londýn, celkové
čerpanie 135 041,77 EUR na zabezpečenie predprojektovej prípravy stavby. V roku 2019
sa zabezpečí výberové konanie na dodávateľa stavebných prác. Finančné prostriedky vo
výške 1 278 385 EUR boli viazané na použitie v roku 2019 a 2020 na financovanie
stavebných prác.
IA 32903 – Rekonštrukcia objektu 04 ZÚ Bukurešť, celkové čerpanie 13 990,52 EUR
za vypracovanie predprojektovej dokumentácie a potrebných poplatkov pre udelenie
stavebného povolenia. Finančné prostriedky vo výške 1 144 106 EUR boli viazané na
použitie v roku 2019 na financovanie stavebných prác.
IA 36068 – Obmena rezidencie ZÚ Washington, celkové čerpanie 5 720 731,61 EUR.
Jej obmenu odsúhlasila vláda SR svojim uznesením č. 512 z 8.novembra 2017. Preberacie
konanie objektu bolo ukončené 4.5.2018.
IA 33587 - Rekonštrukcia budovy ZÚ Ankara, celkové čerpanie 22 000 EUR.
Výdavky boli použité na financovanie rekonštrukcie kotolne. Na financovanie
predprojektovej prípravy a stavebných prác rekonštrukcie celej budovy boli viazané
finančné prostriedky vo výške 905 500 EUR.
IA 36690 – Nákup pozemku pod rezidenciou ZÚ Kodaň, celkové čerpanie 1 074 645,62
EUR. Jednalo sa o vyplatenie vecného bremena na pozemok Kodanskej samospráve. Po
jeho vyplatení sa SR stala výhradným vlastníkom celého pozemku.
IA 36914 – Výmena výťahov v budove SZ EÚ Brusel, celkové čerpanie 130 000 EUR.
Predmetom stavby bola výmena dvoch výťahov a ich napojenie na zabezpečovací
a kamerový systém. Investičná akcia je ukončená.
IA 34765 - Výmena výťahov v budove ZÚ Ottawa, celkové čerpanie 89 125,37 EUR.
Predmetom stavby bola výmena ovládacieho systému, výmena elektroinštalácie, pohonnej
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jednotky, motora, kabíny výťahu, ovládacích panelov a ďalších nevyhnutných prác
potrebných na prevádzkovanie výťahu. Investičná akcia je ukončená.
IA 34760 – Výstavba kotolne v bytovom objekte ZÚ Rím, celkové čerpanie
63 284,18 EUR. Finančné prostriedky boli použité na financovanie predprojektovej
prípravy a časti stavebných prác. Na dokončenie stavby v roku 2019 boli viazané finančné
prostriedky vo výške 61 715 EUR.
IA 37731 – Rekonštrukcia kotolne ZÚ Záhreb, celkové čerpanie 8 403,87 EUR. Stavba
bola v roku 2018 ukončená. Predmetom stavby bola výmena kotlov, výmena bojlerov
a vyvložkovanie komína.
IA 37883 – Klimatizácia kancelárskych priestorov 1. poschodia budovy ZÚ Praha,
celkové čerpanie 4 192,49 EUR. Predmetom stavebných úprav bolo rozšírenie klimatizácie
do dvoch kancelárií na 1. poschodí a ich napojenie na existujúci systém. Stavba bola v roku
2018 ukončená.
IA 37884 – Klimatizácie v objekte SM Ženeva, celkové čerpanie 50 845,97 EUR.
Predmetom prác bolo nainštalovanie klimatizačných jednotiek do kancelárií administratívnej
budovy a rezidencie veľvyslanca. Stavba bola v roku 2018 ukončená.
IA 13019 – Stavebné úpravy budov Hlboká 2 a Pražská 1, celkové čerpanie
369 960,32 eur, prostriedky boli vynaložené najmä na dokončenie stavebných úprav
prepojenia objektov Hlboká, Pražská 7, fasády budovy Hlboká - juhovýchod a projektovú
prípravu stavieb, ktoré sa budú realizovať v roku 2019. Finančné prostriedky vo výške
724 757 EUR boli viazané na použitie v roku 2019 na dofinancovanie stavebných úprav
súvisiacich s ochranou areálu pred vytápaním a chladenia a vykurovania
v objekte Palugayovho paláca.
IA 34767 – Rekonštrukcia výťahov v objekte Hlboká č.2, celkové čerpanie 118 500
EUR. Predmetom stavby bola výmena troch výťahov. Stavba bola v roku 2018 ukončená.
IA 2031 – Nákup SMV v zahraničí, celkové čerpanie 402 558,7/8 EUR. Obmena
a nákup automobilov boli riešené na 13 úradoch v zahraničí a to s orientáciou na nákup
a obmenu predovšetkým osobných motorových vozidiel vedúcich úradov a referentských
vozidiel. Vo všetkých prípadoch nákup automobilov na ZÚ SR bol realizovaný v súlade so
súvisiacim osobitným vnútorným predpisom MZVEZ SR. Z uvedených finančných
prostriedkov bolo zakúpené aj multifunkčné autíčko na úpravu areálu MZVEZ SR.
Finančné prostriedky vo výške 574 866 EUR boli viazané na použitie v roku 2019.
IA 11844 – Nákup kancelárskych strojov zariadení, celkové čerpanie 69 685,08 EUR.
Na nákup nábytku a zariadenia do kancelárií bolo čerpané 5 703 EUR a nákup
audiovizuálneho systému a iných strojov a zariadení 63 982,08 EUR.
IA 11843 - Nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení, celkové čerpanie
13 147,92 EUR. V rámci investičnej akcie boli čerpané finančné prostriedky na nákup
inštaláciu bezpečnostných systémov (ústredňa EZS, kľúčový modul, systém rozpoznávania
EČV).
IA 2029 – Nákup softvéru a licencií, celkové čerpanie 1 920 EUR. V rámci investičnej
akcie boli čerpané finančné prostriedky na nákup licencie pre rozšírenie dátového úložiska
kamerového systému SZ EÚ Brusel.
IA 2015 – Nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení, celkové čerpanie 23
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631, 66 EUR. V rámci investičnej akcie boli čerpané finančné prostriedky na nákup IP
telefónnej ústredne, upgrade telefónnej ústredne a na nákup komponentov bezpečnostných
systémov pre ZÚ SR.
IA 2021 – Nákup softvéru a licencií, celkové čerpanie 209 760,00 EUR. V rámci
investičnej akcie boli čerpané finančné prostriedky na obstaranie časovo neobmedzených
licencii na Fulltextový vyhľadávač a na prepojenie IS Doklady s externými systémami MV
SR a MF SR.
IA 2025 – Nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení, celkové čerpanie
130 615,68 EUR. V rámci investičnej akcie boli čerpané finančné prostriedky na nákup
príslušenstva k VT a IS (manažovateľné switche, sieťové prvky, IP telefónne ústredne) pre
ZÚ SR.
Kapitálové výdavky (kategória 710) v programe 0D3 – Štátna politika k Slovákom
žijúcim v zahraničí boli použité vo výške 31 000 EUR na nákup služobného motorového
vozidla pre Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Kapitálové výdavky (kategória 710) v programe 05T – Rozvojová spolupráca boli
použité vo výške 5 808 EUR na nákup servera.

Kategória 720 - kapitálové transfery
Rozpočet v kategórii 720 bol rozpočtovými opatreniami upravený na 164 636 EUR a čerpaný
vo výške 164 631 EUR, t. j. 99,99 %. Prostriedky boli čerpané v rámci podprogramu 09701 –
Príspevky SR do medzinárodných organizácií MZVEZ SR na investičnú akciu „Výstavba
nového sídla NATO v Bruseli“ a v programe 0D3 – Štátna politika k Slovákom žijúcim
v zahraničí.

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie
01.1.3. – Zahraničné vzťahy
Schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 107 202 716 EUR, upravený
na 113 659 887,41 EUR, bol čerpaný vo výške 113 513 603 EUR, na 99,87 %. Rozpočet
v triede 01.1.3. zahŕňa aj výdavky rozpočtovej organizácie Úradu pre Slovákov žijúcich
v zahraničí (ďalej len ÚSŽZ).
V kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bol schválený rozpočet vo výške
50 615 971 EUR, upravený na 53 828 562,92 EUR a bol čerpaný v objeme
53 778 275,86 EUR, na 99,90 %.
Vývoj priemerného mesačného platu k prepočítanému počtu zamestnancov ústredia po
štvrťrokoch v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017
OBDOBIE
1. štvrťrok 2017
1. štvrťrok 2018
2. štvrťrok 2017

Prepočítaný stav
zamestnancov
510,8
496,6
513,9
25

Priemerný mesačný plat
1 766,1
1 835,5
1 723,5

2. štvrťrok 2018
3. štvrťrok 2017
3. štvrťrok 2018
4. štvrťrok 2017
4. štvrťrok 2018
rok 2017
rok 2018

498,2
518,9
502,6
503,8
497,2
511,8
499,4

1 890,5
1 709,6
2 155,2
2 153,9
2 343,2
1 836,7
2 053,3

Priemerný mesačný plat v roku 2018 bol vo výške 2 053,30 EUR, čo predstavuje nárast oproti
predchádzajúcemu roku o sumu 216,60 EUR. Pri výpočte priemerných platov boli zahrnutí
všetci zamestnanci, t. j. vrátane zamestnancov pre predsedníctvo SR v OBSE a Operačného
programu Technická pomoc v ústredí.
Vývoj priemerného mesačného platu k prepočítanému počtu zamestnancov ZÚ SR
v zahraničí po štvrťrokoch v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017
OBDOBIE
1. štvrťrok 2017
1. štvrťrok 2018
2. štvrťrok 2017
2. štvrťrok 2018
3. štvrťrok 2017
3. štvrťrok 2018
4. štvrťrok 2017
4. štvrťrok 2018
rok 2017
rok 2018

Prepočítaný stav
zamestnancov
703,3
660,5
676,5
655,7
657,8
652,4
666,3
659,7
674,5
657,7

Priemerný mesačný plat
4 841,0
5 017,9
4 781,4
5 046,1
4 811,6
5 086,9
4 790,5
5 321,5
4 824,2
5 113,4

Priemerný mesačný plat v roku 2018 bol vo výške 5 113,40 EUR, čo predstavuje nárast oproti
predchádzajúcemu roku o 289,20 EUR. Pri výpočte priemerných platov boli zahrnutí všetci
zamestnanci, t. j. vrátane zamestnancov pre predsedníctvo SR v OBSE v zahraničí a
zamestnancov Operačného programu Technická pomoc v zahraničí.
Vývoj priemerného mesačného platu k prepočítanému počtu zamestnancov SI SR
v zahraničí po štvrťrokoch v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017
OBDOBIE
1. štvrťrok 2017
1. štvrťrok 2018
2. štvrťrok 2017
2. štvrťrok 2018
3. štvrťrok 2017
3. štvrťrok 2018
4. štvrťrok 2017
4. štvrťrok 2018
rok 2017
rok 2018

Prepočítaný stav
zamestnancov
11,5
11,5
12,3
11,8
11,8
11,5
11,5
11,5
11,7
11,7
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Priemerný mesačný
plat
4 598,8
4 484,3
4 363,6
4 473,0
4 450,4
4 815,6
4 541,9
5 128,7
4 515,1
4 673,3

Priemerný mesačný plat v roku 2018 bol vo výške 4 673,30 EUR, čo predstavuje nárast oproti
predchádzajúcemu roku o 158,20 EUR.
Schválený rozpočet v kategórii 620 - poistné vo výške 16 761 027 EUR bol upravený na
18 266 451,49 EUR a čerpaný vo výške 18 256 089,75 EUR, t. j. na 99,94 %.
Schválený rozpočet na tovary a služby v kategórii 630 vo výške 38 614 702 EUR bol upravený
na 40 132 073,88 EUR a čerpaný vo výške 40 105 129,64 EUR na 99,93 %. Prostriedky boli
vynaložené na:









cestovné výdavky pri pracovných cestách zamestnancov ministerstva, vrátane
zamestnancov úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, 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 6 883 728,81 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 4 862 285,74 EUR;
materiálové výdavky v sume 3 399 783,06 EUR, a to hlavne na nákup kancelárskych
potrieb, vybavenie prevádzkových priestorov, tlačív, periodík, softvéru, na
bezpečnostné a reprezentačné služby;
výdavky na dopravné vo výške 1 376 296,54 EUR, predovšetkým na pohonné hmoty,
servis, poistenie motorových vozidiel;
rutinnú a štandardnú údržbu administratívnych budov, ubytovacích zariadení, kotolní,
a strojov a zariadení v objeme 2 319 420,08 EUR;
nájomné za prenájom administratívnych budov, rezidencií, bytov, garáží vo výške
9 500 417,58 EUR;
ostatné tovary a služby vo výške 11 709 893,26 EUR, predovšetkým na platby
súvisiace s náhradami pre zamestnancov zo zahraničných miestnych zdrojov, s úhradou
všeobecných a špeciálnych dodávateľských služieb, na úhradu poplatkov, daní a ciel, na
tvorbu sociálneho fondu, na vyrovnanie kurzových rozdielov, služby pri zabezpečovaní
seminárov, porád, sympózií na medzinárodnej a vládnej úrovni, bankové poplatky, na
dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, špeciálne služby (IS
doklady, podpora NVIS), edičnú a propagačnú činnosť.

Zastupiteľské úrady SR v zahraničí
•
•
•
•
•
•

Sieť zastupiteľských úradov SR ku dňu 31. 12. 2018 (spolu 89):
64 veľvyslanectiev;
7 stálych misií;
8 generálnych konzulátov;
1 pobočka zastupiteľského úradu;
8 slovenských inštitútov;
1 slovenský ekonomický a kultúrny úrad.

MZVEZ SR v zahraničí realizovalo v roku 2018 kultúrno-prezentačné aktivity v súlade so
schváleným dokumentom „Rámcové priority prezentácie slovenského umenia a kultúry v
zahraničí na roky 2018-2020“. Kultúrna diplomacia sa sústredila na dôstojné pripomenutie si
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významných výročí dejinných udalostí medzi Slovenskou republikou a Českou republikou –
100. výročie vzniku Československa, 50. výročie česko-slovenského obrodného procesu a 25.
výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Zahraničný rozmer výročí a koordinácia
aktivít s českými partnermi vyústila do viac ako 200 kultúrno-prezentačných podujatí,
filmových festivalov, výstav súčasného moderného umenia, koncertov s tvorbou slovenských
skladateľov, prekladov slovenskej literatúry. Ďalšími prioritnými témami, ktoré rezonovali v
kultúrnych aktivitách ZÚ boli najmä 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny a výročia
režisérov Dušana Hanáka a Juraja Jakubiska, či architekta Ladislava Hudeca.
V súvislosti so zápisom ďalších dvoch slovenských osobností do kalendára výročí UNESCO,
Adama Františka Kollára a Milana Rastislava Štefánika, bol aktualizovaný výstavný projekt
z dielne MZVEZ SR „Slovensko - Osobnosti a udalosti zapísané v kalendári výročí UNESCO
od roku 1996“. OKUD výstavné projekty využíva aj na podporu vzdelávania študentov na
Slovensku. V roku 2018 tak boli významné slovenské osobnosti a aktivity slovenských
diplomatov pri vzniku a činnosti Organizácie spojených národov viackrát prezentované v
spolupráci s vybranými strednými školami a univerzitami.
Odbor kultúrnej diplomacie (OKUD) ako gestor agendy Stredoeurópskej kultúrnej platformy
zabezpečoval prezentáciu kreatívneho priemyslu na Slovensku na podujatí „Digital Expo“ v
Tbilisi (15. - 16. 5. 2018) a ľudovej muziky v rámci tanečného a hudobného večera v Podgorici
(6. - 8. 11. 2018). Ďalšou kultúrnou platformou v portfóliu OKUD je European Union National
Institutes for Culture (EUNIC), do ktorej OKUD každoročne uhrádza členský príspevok SR.
Konkrétna spolupráca v lokálnych zoskupeniach združenia EUNIC je aj naďalej realizovaná
najmä prostredníctvom slovenských inštitútov.
Po celom svete bolo Slovensko prezentované ako moderná krajina s rozmanitým kultúrnym a
prírodným bohatstvom. Prostredníctvom ZÚ a SI bolo zabezpečené úspešné zastúpenie
slovenskej kultúry a umenia v bilaterálnych ako aj v multilaterálnych aktivitách rôznorodých
žánrov, pričom priamo z rozpočtu prideleného do vecnej gescie OKUD bolo podporených 23
projektov (napríklad výstava výtvarného umenia v Spojených arabských emirátoch, koncert V4
v Maroku, umelecký workshop so slovenským ilustrátorom v Srbsku, výstava slovenských párt
v Spojených štátoch amerických, vystúpenia folklórnych súborov na Ukrajine, či v Kórejskej
republike a i.).
Slovenské inštitúty (Berlín, Budapešť, Moskva, Paríž, Praha, Rím, Varšava a Viedeň) počas
roku 2018 realizovali desiatky podujatí v súlade s pokynmi ústredia ako aj vlastným
dramaturgickým plánom. Dôležitými partnermi boli aj v tomto období najmä Ministerstvo
kultúry SR a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ďalej vysoké školy orientované na
oblasť kultúry a umenia, honorárne konzuláty a sponzori v krajine pôsobenia. Je možné
konštatovať, že všetky SI realizovali podujatia nad rámec prioritných okruhov.
Schválený rozpočet na bežné transfery v kategórii 640 vo výške 1 211 016 EUR, bol
upravený na 1 432 799,12 EUR a čerpaný vo výške 1 427 412,32 EUR, t. j. na 99,62 %.
Schválený rozpočet kapitálových výdavkov v kategórii 710 obstarávanie kapitálových aktív
vo výške 3 500 000 EUR bol upravený na 10 926 620 EUR a čerpaný vo výške
10 926 578,01 EUR na 99,99 %. Špecifikácia použitia kapitálových výdavkov v ústredí je
uvedená v časti 1.3.1.2 materiálu.
Upravený rozpočet kapitálových transferov vo výške 150 000 EUR, bol čerpaný vo výške
150 000 EUR na 100 %.
V rámci triedy 01.1.3. sa rozpočtujú výdavky rozpočtovej organizácie MZVEZ SR - Úrad pre
Slovákov žijúcich v zahraničí, v programe 0D3 – Štátna politika k Slovákom žijúcim v
zahraničí:
Schválený rozpočet vo výške 1 668 587 EUR bol počas roka upravený na sumu 2 011 172 EUR
a čerpaný bol vo výške 1 961 683,31 EUR na 97,54 %.
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V kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bol upravený rozpočet vo výške
286 884 EUR a čerpaný vo výške 280 040,14 EUR na 97,61 %.
Upravený rozpočet poistného a príspevku do poisťovní v kategórii 620 vo výške 122 610 EUR
bol čerpaný vo výške 112 294,10 EUR na 91,59 %.
Upravený rozpočet v kategórii 630 na tovary a služby vo výške 326 300,50 EUR a čerpaný vo
výške 299 356,26 EUR na 91,74 %.
Upravený rozpočet v kategórii 640 - bežné transfery vo výške 1 094 377,50 EUR bol čerpaný
vo výške 1 088 992,81 EUR na 199,51 %.
Upravený rozpočet v kategórii 710 – obstaranie kapitálových aktív vo výške 31 000 EUR, bol
čerpaný vo výške 31 000 EUR na 100 %.
Upravený rozpočet v kategórii 720 – kapitálové transfery vo výške 150 000 EUR, bol čerpaný
vo výške 150 000 EUR na 100 %.

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 MZVEZ 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 MZVEZ SR bol vo výške 7 214 843 EUR, upravený na 6 511 562 a čerpaný vo
výške 6 208 133,66 EUR, t. j. na 95,34 %.
Čerpanie rozpočtu z minuloročných zdrojov predstavuje 2 798 128,77 EUR.
V kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bol schválený rozpočet vo výške
186 920 EUR, počas roka bol upravovaný na sumu 293 910 EUR a čerpaný vo výške
293 891,04 EUR na 99,99 %.
Schválený rozpočet poistného a príspevku do poisťovní v kategórii 620 vo výške 62 691 EUR
bol upravený na 107 093 EUR a čerpaný vo výške 106 868,64 EUR na 99,79 %.
Schválený rozpočet na tovary a služby v kategórii 630 vo výške 91 712 EUR bol upravený na
247 652 EUR a čerpaný vo výške 245 297,52 EUR na 99,04 %. 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 6 873 520 EUR bol
rozpočtovými opatreniami upravený na 5 856 907 EUR a čerpaný vo výške 5 556 268,46
EUR na 94,86 %.
Upravený rozpočet na obstaranie kapitálových aktív v kategórii 710 vo výške 6 000 EUR bol
čerpaný vo výške 5 808 EUR na 96,80 %.
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Rozvojová spolupráca SR je dôležitou súčasťou a nástrojom našej zahraničnej politiky. Podieľa
sa na formovaní vzťahov s partnerskými krajinami, medzinárodnými organizáciami a inými
donormi. SR sa pri poskytovaní rozvojovej spolupráce riadi základnými programovými
dokumentmi, ktoré popri deklarovaní našich vlastných priorít vychádzajú aj z odporúčaní
medzinárodných organizácií, ktorých je SR členom (OSN, OECD, EÚ). Cieľom je plnenie
cieľov udržateľného rozvoja – odstránenie chudoby, podpora udržateľného hospodárskeho,
sociálneho a environmentálneho rozvoja partnerských krajín
Účastníci programu
Gestorom medzirezortného programu - Rozvojová spolupráca je Ministerstvo zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR. Do programu v roku 2018 boli, podobne ako v predošlom
období, zapojené nasledovné rezorty/inštitúcie: Ministerstvo financií SR, Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo
vnútra SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo
hospodárstva SR, Ministerstvo obrany SR a Úrad jadrového dozoru. Program je zameraný
na financovanie poskytovania multilaterálnej a bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR
medzinárodným organizáciám a partnerským krajinám definovaným v Strednodobej stratégii
pre rozvojovú spoluprácu SR na roky 2014 - 2018 a v Zameraní bilaterálnej rozvojovej
spolupráce SR na rok 2018, ako aj na poskytovanie humanitárnej pomoci.
Alokácia finančných prostriedkov a ich využitie:
MZVEZ SR a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS)
V roku 2018 bolo na podprogram 05T0A MZVEZ SR v rámci rozpočtu kapitoly
pridelených 7 214 843 EUR, ktoré boli použité na financovanie záväzkov vyplývajúcich z
kontrahovaných rozvojových projektov za predchádzajúce roky, rozvojových projektov
kontrahovaných v roku 2018 a na ďalšie rozvojové programy a finančnú humanitárnu pomoc.
V priebehu roka 2018 boli finančné prostriedky dodatočne navýšené o staré zdroje v objeme
4 680 621 EUR. V priebehu roka došlo k zníženiu o 700 000 EUR, ktoré SAMRS previedla
do aparátu ústredného orgánu na úhradu príspevkov.
Agentúra SAMRS vypísala 14 dotačných výziev na predkladanie projektov v súlade s
teritoriálnymi a sektorovými prioritami SlovakAid. Projektová komisia schválila celkom 69
projektov pre programové a projektové krajiny v celkovej hodnote 4 414 644,13 EUR v rámci:
- programu rozvojových intervencií – 1 456 998,92 EUR,
- programu budovania kapacít a partnerstiev (nové podnikateľské partnerstvá,
spolufinancovanie rozvojových projektov EÚ, globálne rozvojové vzdelávanie, budovanie
kapacít slovenských rozvojových organizácií, vysielanie dobrovoľníkov) – 621 779,30 EUR,
- programu odovzdávania skúseností – 886 586,31 EUR,
- humanitárnej a posthumanitárnej pomoci – 1 449 279,60 EUR.
MZVEZ SR prostredníctvom SAMRS poskytlo finančné príspevky vo výške 1 461 703,48
EUR. Táto suma zahŕňa príspevky na humanitárnu pomoc a finančné príspevky
medzinárodným organizáciám a partnerským krajinám, resp. MVO a miestnej správe
partnerských krajín príspevky vo výške 708 000 EUR, ako aj tzv. mikrogranty (finančné
príspevky do výšky max. 10 000 EUR /projekt) vo výške 443 703,48 EUR.
Ďalšie výdavky predstavujú náklady na chod SAMRS (financovanie rozvojových diplomatov,
projekty verejnej informovanosti, budovanie kapacít SAMRS, audit projektov, administratívne
náklady), ktoré v roku 2018 dosiahli výšku 728 874,56 EUR.
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MZVEZ SR v roku 2018 pokračovalo v realizácii aktivít v rámci rozvojového nástroja CETIR,
určeného na transfer slovenských transformačných a integračných skúseností partnerským
krajinám. Aktivity v rámci tohto programu boli realizované formou študijných návštev
predstaviteľov štátnej správy partnerských krajín na Slovensku, návštevou našich expertov v
partnerských krajinách a stážami diplomatov rezortov zahraničia týchto krajín v SR, pričom
celkové čerpanie programu vrátane operačných nákladov bolo 72 500 EUR.
Ďalší účastníci programu vykazujúci ODA v rámci programu 05T, ale aj iných
programov vzťahujúcich sa na ODA:
Ministerstvo financií SR
Celkové príspevky MF SR na ODA dosiahli v roku 2018 výšku 73 895 000 EUR. Príspevok
SR do rozpočtu EÚ na rozvojovú spoluprácu bol v roku 2018 50,781 mil. EUR (Pozn.: Ide o
predbežnú hodnotu, suma ešte môže byť korigovaná zo strany EK) a do Európskeho
rozvojového fondu (EDF) približne 12,603 mil. EUR.
Ministerstvo vnútra SR
MV SR poskytlo v roku 2018 ODA v celkovej hodnote 1 984 762,16 EUR, ktorú tvorili
členské príspevky do medzinárodných organizácií, príspevky na projekty pre azylantov a na
plnenie spoločných úloh v medzinárodných misiách a operáciách civilného krízového
manažmentu a humanitárna pomoc. V celkovej sume je zahrnutá materiálna humanitárna
pomoc vo hodnote 294 996,71 EUR, finančné prostriedky poskytnuté Migračným úradom pre
IOM vo výške 100522,48 EUR a pomoc žiadateľom o azyl a azylantom vo výške 450 965,24
EUR. Súčasťou sú aj náklady Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce PPZ na finančné,
materiálne a logistické zabezpečenie činnosti príslušníkov PZ v zahraničných misiách
prostriedky vo výške 1 123 631 EUR r. Priamo z rozpočtu MV SR sa uhrádzal členský
príspevok do IOM v hodnote 76 887,21 EUR a členský príspevok do ICMPD vo výške 38 282
EUR.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) v roku 2018 poskytlo
celkovú ODA v objeme 2 392 766,71 EUR, z toho suma 1 645 950,00 EUR bola poskytnutá
na vládne štipendiá a príspevky pre študentov z partnerských krajín a bežné výdavky vysokým
školám súvisiace so vzdelávaním vládnych štipendistov SR. MŠVVaŠ SR v roku 2018
vynaložilo náklady na vyslaných lektorov a učiteľov v celkovej výške 715 818,47 EUR.
Administratívne náklady na rozvojovú agendu boli v roku 2018 vo výške 30 998,24 EUR.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v roku 2017 poskytlo
celkovo na ODA SR sumu 417 785,42 EUR. Najväčšiu položku tvoril členský príspevok do
Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).
Ministerstvo životného prostredia SR
Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) poskytlo ODA v roku 2018 v celkovom
objeme 459334,37 EUR. Formou členských príspevkov bolo do medzinárodných organizácií a
environmentálnych dohovorov uhradených 416 841,73 EUR. MŽP SR a jej agentúry
participovali na projektoch SlovakAid finančne vo výške 42 492,64 EUR.
Ministerstvo hospodárstva SR realizuje rozvojovú spoluprácu formou aktívneho zapájania
sa do rozhodovacích procesov v rámci spoločnej obchodnej politiky EÚ a aktivít v rámci
multilaterálnych organizácií a inštitúcií. V roku 2018 prispelo na ODA SR sumou 668 127, 79
EUR a to formou členských príspevkov do Svetovej obchodnej organizácie (WTO).
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Ministerstvo obrany prostriedkov medzirezortného programu 05T0B bola poskytnutá
humanitárna pomoc v hodnote 26 574,3 EUR. Súčasťou je pomoc prostredníctvom Ústredia
ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR.
Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD SR) vykázal v roku 2018 celkovú ODA v
objeme 302 868 EUR.
Ďalšie multilaterálne príspevky v rámci ODA vyplatené ÚOŠS, ktoré nie sú účastníkmi
programu 05T0:
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytlo členský príspevok do
Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) pre rok 2018 v sume 24 613 EUR.
Úrad priemyselného vlastníctva SR nebol v roku 2018 zapojený do bilaterálnej ODA, avšak
realizoval jej multilaterálnu časť, ktorú vykázal formou úhrady členského príspevku do
Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) vo výške 3 541,49 EUR.
Ministerstvo kultúry SR nebolo v roku 2018 zapojené do bilaterálnej oficiálnej rozvojovej
spolupráce, ale len do multilaterálnej rozvojovej spolupráce, ktorú vykázalo formou úhrady
členského príspevku do Medzinárodného fondu pre kultúrnu diverzitu UNESCO na rok 2018 v
objeme 4 500 EUR.
Ministerstvo zdravotníctva SR poskytlo v roku 2018 formou členského príspevku do Svetovej
zdravotníckej organizácie (WHO) multilaterálnu ODA v objeme 511 069,38 EUR.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSV R SR) realizovalo ODA v roku 2018
formou členského príspevku do Medzinárodnej organizácie práce (ILO) v objeme 525 846
EUR.
01.2.2

Hospodárska pomoc poskytovaná prostredníctvom medzinárodných
organizácií

Upravený rozpočet na príspevky do medzinárodných organizácií na 31 675 560 EUR bol
čerpaný vo výške 31 669 262,43 EUR na 99,98 % k upravenému rozpočtu. Podrobný zoznam
s výškou uhradených členských príspevkov v roku 2018 je uvedený v tabuľkovej časti
materiálu (tabuľka č. 8).
Upravený rozpočet účelových prostriedkov v kategórii 640 - bežné transfery, určených na
poplatky za členstvo SR v medzinárodných organizáciách bol vo výške 31 660 924 EUR.
Rozpočet bol čerpaný v sume 31 654 631,43 EUR na 99,98 %.
Upravený rozpočet kapitálových výdavkov v kategórii 720 - kapitálové transfery bol vo výške
14 636 EUR, bol čerpaný v objeme 14 631 EUR, na 99,97 %. 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 1 217 500 EUR bol upravený na 2 583 000 EUR a skutočne čerpaný vo výške
2 583 000 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 118 820 EUR bol upravený na
171 068 EUR a skutočne čerpaný vo výške 171 068 EUR na 100 %.
Rozpočet výdavkov na výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb bol čerpaný
poskytovaním dotácií 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.“
V roku 2018 boli vyhlásené dve výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu v dotačnej schéme:
• Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika (MVZP/2018), v ktorej bolo podporených
24 žiadostí celkovou sumou 118 820 EUR. Hlavným cieľom bolo využitie odbornej
expertízy mimovládneho sektora a akademickej obce prostredníctvom nezávislých návrhov
a iniciatív pri podpore verejnej diskusie na témy medzinárodných vzťahov a formovaní
zahraničnej politiky SR.
• Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR so zameraním na strategickú komunikáciu
(MVZP-STRATCOM/2018), v ktorej bolo podporených 8 projektov v celkovej sume
52 248 EUR. Zámerom aktivít strategickej komunikácie bolo zvyšovať verejnú
informovanosť o zahraničnej, európskej a bezpečnostnej politike a napĺňaní ich cieľov v
rámci euroatlantických integračných zoskupení.
V súčasnosti prebieha proces zúčtovania a vecného vyhodnocovania realizovaných projektov,
vrátane vyhodnotenia využitia finančných prostriedkov a kontroly oprávnenosti výdavkov.

09.8 – Vzdelávanie inde neklasifikované
09.8.0 - Vzdelávanie inde neklasifikované
V kategórii 630 – tovary a služby bol schválený rozpočet vo výške 100 000 EUR, upravený bol
na čiastku 99 884 EUR a čerpaný v objeme 99 883,37 EUR na 100 %.
V uplynulom roku sa podarilo plnohodnotne realizovať všetky formy vzdelávania aj napriek
spomínanej nutnosti implementovať do vzdelávacieho procesu celý rad nových požiadaviek
vyplývajúcich zo zákonných úprav. Medzi najväčšie výzvy patrila plošná realizácia
manažérskeho vzdelávania pre vedúcich zamestnancov v zmysle ustanovení zákona o ŠS,
uskutočnenie atestačného vzdelávania vo všetkých troch programoch A, B a C, zorganizovanie
viacerých podujatí v rámci nadstavbového vzdelávania ekonomických diplomatov
a rozbehnutie prípravy nového akreditovaného programu vzdelávania ED v spolupráci
s Ekonomickou univerzitou. Obnovila sa taktiež aktivita „Čaj s titulárom“ a vedúci
zamestnanci na ZÚ absolvovali prvé e-learningové kurzy v rámci manažérskeho vzdelávania.
Aktívne boli využívané zahraničné študijné pobyty ponúkané partnerskými inštitúciami, kde
došlo k miernemu nárastu účastníkov. Tradičnú úroveň z hľadiska počtu absolventov malo
jazykové vzdelávanie, využívané ako v skupinovej, tak aj v individuálnej forme.
V oblasti spolupráce s Medzinárodnou organizáciou frankofónie (ďalej len MOF) sa podarilo
stabilizovať personálne pokrytie agendy, keď sa rozdelila funkcia politického a technického
koordinátora medzi MZVEZ a MŠVVŠ SR. Bol úspešne ukončený trojročný projekt
spolupráce a pripravený nový projekt národnej frankofónnej iniciatívy na obdobie 2019-2022,
ktorého formálne schválenie zo strany MOF sa predpokladá v najbližších týždňoch.
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1.3.3. Výdavky kapitoly kryté prostriedkami z rozpočtu EÚ
V rámci operačného programu technická pomoc boli použité prostriedky EÚ na refundáciu
osobných výdavkov zamestnancov MZVEZ SR na zdrojoch 1AA1, 1AA2, 1AA3 a 3AA1,
3AA2, 3AA3 v celkovej výške 346 607,54 EUR.
*sumy sú uvádzané aj s prostriedkami na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu

1.4.

Finančné operácie

Prehľad pohybov na mimorozpočtových bankových účtoch MZVEZ SR vedených v Štátnej
pokladnici:
Kód / Číslo bank.
účtu
8180 / 7000073615
8180 / 7000073623
8180 / 7000073631
8180 / 7000436500
8180 / 7000467200
8180 / 7000073607

Skutočný stav
k 31.12.2018

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

SPOLU

Kód / Číslo bank.
účtu
8180 / 7000254424

Účtovný stav
k 31.12.2018

Rozdiel
Sk-Úč

156 016,00 EUR

156 016,00 EUR

0,00 EUR

7 452 111,19 EUR

7 452 111,19 EUR

0,00 EUR

2 324 329,62 EUR

2 324 329,62 EUR

0,00 EUR

46,40 EUR

46,40 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

9 932 503,21

9 932 503,21

0,00 EUR

Skutočný stav
k 31.12.2018

Názov
bankového účtu
Devízový mimorozpočtový
účet EUR

SPOLU

Účtovný stav
k 31.12.2018

Rozdiel
Sk-Úč

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

Na depozitnom účte je v oblasti miezd zúčtovaných 7 188 592,87 EUR, ktoré boli prevedené
v decembri 2018 z výdavkového rozpočtového účtu na výplatu miezd za obdobie 12/2018.
Odvod príjmu z nevyčerpaných miezd do štátneho rozpočtu bol zrealizovaný v januári 2019.
Na účte sa tiež evidujú prijaté a vrátené prostriedky finančných zábezpek.
Na účte sociálneho fondu sa účtuje tvorba sociálneho fondu a jeho čerpanie.
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. mimorozpočtové účty zastupiteľských úradov MZVEZ SR v zahraničí
2. devízový mimorozpočtový účet (konečný prijímateľ KP)
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3. devízový mimorozpočtový účet (platobná jednotka PJ)
4. účty Správy účelových zariadení (príspevková organizácia MZVEZ SR)
5. účty Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (rozpočtová
organizácia MZVEZ SR)
6. účty Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (rozpočtová organizácia MZVEZ SR)
1.4.1. Príjmové finančné operácie
V kategórii 400 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie je v kapitole MZVEZ SR v roku 2018
zúčtovaný objem finančných prostriedkov v celkovej výške 1 226 tis. EUR. Táto čiastka sa
skladá z prostriedkov z predchádzajúcich rokov vedených na samostatných účtoch na položke
453 vo výške 1 126 tis. EUR a z prijatých finančných zábezpek zúčtovaných vo výške
100 tis. Eur vedených na položke 456 Iné príjmové finančné operácie. V kategórii 500
ekonomickej rozpočtovej klasifikácie nebola v priebehu roka 2018 v kapitole MZVEZ 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 bola v kapitole MZVEZ SR v rozpočtovom roku
2018 zaúčtovaná čiastka 225 tis. EUR. Tieto výdavkové finančné operácie predstavujú iné
finančné operácie – vrátené finančné zábezpeky realizované na samostatných účtoch
organizácií kapitoly MZVEZ SR.

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. 471/2017
z toho: aparát ústredného orgánu
Upravený počet zamestnancov rozpočtových organizácií
podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 471/2017
z toho: aparát ústredného orgánu
(v súlade s rozpočtovými opatreniami)

1 237 osôb
1 207 osôb

1 261 osôb
1 229 osôb

Skutočný počet zamestnancov rozpočtových organizácií

(v priemernom prepočítanom počte)

z toho: aparát ústredného orgánu

1 200,8 osôb
1 168,8 osôb

Vývoj počtu zamestnancov (prepočítaný stav na úväzky) podľa štvrťrokov v roku 2018
v porovnaní s rokom 2017
ZASTUPITEĽSKÉ
SLOVENSKÉ
ŠTVRŤROK
ÚSTREDIE
SPOLU
ÚRADY
INŠTITÚTY
1. štvrťrok 2017
510,8
707,3
11,5
1 229,6
1. štvrťrok 2018
496,6
660,5
11,5
1 168,6
2. štvrťrok 2017
513,9
676,5
12,3
1 202,7
2. štvrťrok 2018
498,2
655,7
11,8
1 165,7
3. štvrťrok 2017
518,9
657,8
11,8
1 188,5
3. štvrťrok 2018
502,6
652,4
11,5
1 166,5
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4. štvrťrok 2017
4. štvrťrok 2018
rok 2017
rok 2018

503,8
497,2
511,8
499,4

666,3
659,7
674,5
657,7

11,5
11,5
11,7
11,7

1 181,6
1 168,4
1 198,0
1 168,8

1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly
Charakteristika činnosti príspevkovej organizácie
Správa účelových zariadení (ďalej len „SÚZA“) je štátna účelová príspevková organizácia,
ktorá vznikla Rozhodnutím ministra zahraničných vecí SR, č. 48/93 o vydaní zriaďovacej
listiny zo dňa 30. 8. 1993. Právne postavenie, pôsobnosť a činnosť SÚZA je upravená
v Štatúte, podľa ktorého je základným predmetom činnosti SÚZA zabezpečiť služby pre svojho
zriaďovateľa.
SÚZA je samostatnou právnickou osobou (IČO: 30806101) a od 1. 3. 2005 je platcom DPH
(IČ DPH: SK 2020799341).
SÚZA vystupuje samostatne prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu a hospodári podľa
vlastného rozpočtu, ktorý je schválený jej zriaďovateľom.
Východiskom pre rozdelenie príspevku zo štátneho rozpočtu je v súlade so Zriaďovacou
listinou a Štatútom zabezpečovanie nasledujúcich služieb pre zriaďovateľa:
1. Služby súvisiace so zabezpečením chodu prevádzky objektov MZVEZ 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 MZVEZ 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,
h) ďalšie činnosti súvisiace s výkonom predmetu činnosti MZVEZ.
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 MZVEZ SR v Moskve na 2-Brestskej ul. č. 27.
I.
Charakteristika pôvodne schváleného a upraveného rozpočtu príslušného subjektu verejnej
správy
V kontrakte podpísanom dňa 13. decembra 2017 bol Správe účelových zariadení poskytnutý
príspevok zo štátneho rozpočtu na rok 2018 vo výške 1 217 500 EUR. V priebehu roka 2018
boli podpísané 3 dodatky ku kontraktu, ktorými sa zvýšil objem rozpočtových príspevkov
na 2 583 000 EUR.
Predmetom dodatkov bolo navýšenie výdavkov súvisiacich s poskytovaním služieb
zriaďovateľovi a to nasledovne:
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Dodatok č. 1 podpísaný 16. 5. 2018 na sumu 700 000 EUR:
a. Dofinancovanie ceny práce pre zamestnancov SUZA
pracujúci pre potreby MZVEZ za 1. polrok 2018..........................285 000 EUR
b. Cenu práce za mesiac január, ktorá bola financovaná
zdrojov nadobudnutých počas minulých účtovných období............180 000 EUR
c. Cenu práce za zvýšené pracovné úsilie v 1. polroku 2018.................60 000 EUR
d. Dofinancovanie ceny práce za jún 2018.......................................... 175 000 EUR
Navýšenie na cenu práce spolu ...............................................700 000,00 EUR
Dodatok č. 2 podpísaný 28.11.2018 na sumu 333 742 EUR:
a. Dofinancovanie ceny práce pre zamestnancov SUZA
pracujúci pre potreby MZVEZ za 2. polrok 2018......................262 000,00 EUR
b. Valorizáciu platov v roku 2018....................................................52 000,00 EUR
Navýšenie na cenu práce spolu ..............................................314 000,00 EUR
Zo zvýšenia výdavkov na vybavenie kuchyne :
Nákup obrusov...................................................................................3 202,00 EUR
Nákup pohárov...................................................................................3 230,00 EUR
Zakúpenie vákuovej baličky VBN 19................................................1 579,60 EUR
Koš nerezový s 200 .............................................................................159,28 EUR
Zakúpenie šokového schladzovača INFINITY 0811 ........................5 106,64 EUR
Zakúpenie umývacieho stroja S 200-ABT ........................................6 464,48 EUR
Výdavky na vybavenie kuchyne spolu......................................... 19 742,00 EUR
Dodatok č. 3 podpísaný 17. 12. 2018 331 758 EUR:
a. Dofinancovanie ceny práce za október a november 2018...........258 758,00 EUR
b. Cenu práce za zvýšené pracovné úsilie v 2. polroku 2018............70 000,00 EUR
Navýšenie na cenu práce spolu.................................................328 758,00 EUR
Zo zvýšenia výdavkov na vybavenie kuchyne :
Zakúpenie zariadení a vybavenia kuchyne ...............................3 000,00 EUR

Prehľad príjmov a výdavkov príspevkovej organizácie
Príjmy
K 31. 12. 2018 predstavoval príspevok, vrátane dodatkov č.1 až č. 3, spolu 2 583 000 EUR.
Vlastné príjmy dosiahli spolu 1 106 909,40 EUR, t. j. 78,09 % z ročného plánu na rok 2018.
Najväčší podiel na vlastných príjmoch mali príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb
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51,95 %, príjmy za stravovacie služby dosiahli 47,42 % a ostatné príjmy 0,63 %
Prehľad o všetkých príjmoch SÚZA za rok 2018 je v nasledujúcej tabuľke:
Položka/podpoložka

Príjmy

Číslo
Názov
212003
Z prenajatých budov, priestorov
212004
Z prenajatých strojov
223001
Za predaj výrobkov, tovarov, služieb
223003
Stravné vrátane stravovacích služieb
Vlastné príjmy
Transfer zo ŠR
Príjmy celkom

Plán 2018
5 000,00
0
850 000,00
562 400,00
1 417 400,00
2 583 000,00
4 000 400,00

plnenie k
31.12.2018
6 594,10
413,00
575 036,14
524 866,16
1 106 909,40
2 583 000,00
3 689 909,40

%
čerpania
131,88%
67,65%
93,33%
78,09%
100,00%
92,24%

Výdavky
Za rok 2018 bolo z príspevku vyčerpaných 2 583 000 EUR, čo je 100,00 % celoročného
rozpočtu.
Cena práce za poskytnuté služby (účty 610, 620, 642)
Za rok 2018 bolo na cenu práce vyčerpaných 2 175 758 EUR, čo predstavuje 100 %
upraveného rozpočtu.
Nižšie čerpanie rozpočtu v porovnaním s minulým rokom o 72 942 EUR bolo z dôvodu
nižšieho počtu zamestnancov (v roku 2017 prepočítaný stav 138,17, v roku 2018 134,5 t. j.
o 3,67 menej). Na nižšie čerpanie rozpočtu na cenu práce mala vplyv aj priaznivejšia
ekonomická situácia na prevádzke SÚZA Moskva.
Tovary a služby
Celkové čerpanie na tovaroch a službách za rok 2018 bolo vo výške 396 170,88 EUR, čo je
100,00 % zo schváleného rozpočtu.
Prehľad o čerpaní rozpočtu za rok 2018 podľa výkazu FIN 1-12:

Schválený
rozpočet

Položka/podpoložka
610,620,642 Cena práce za poskytnuté služby
631001-0133 Cestovné náhrady tuzemské

Čerpanie
rozpočtu k
31. 12. 2018

%
čerpania

2 175 258,00
900,00

2 175 258,00
3 752,30

100,00%
416,92%

102 100,00

126 266,85

123,67%

35 000,00

33 431,60

95,52%

633004-0133 Prevádzkové stroje, prístroje

4 579,60

4 490,53

98,06%

633006-0133 Všeobecný materiál

6 591,28

6 591,28

100,00%

633011-0133 Potraviny

20 000,00

30 022,12

150,11%

634001-0133 Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny

80 000,00

75 190,96

93,99%

631002-0133 Cestovné náhrady zahraničné
632003-0133 Poštové a telekomunikačné služby
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634002-0133 Servis, opravy motorových vozidiel

30 000,00

26 713,25

89,04%

634004-0133 Prepravné a prenájom dopr. prostr.

30 000,00

47 180,89

157,27%

634005-0133 Karty, známky, poplatky

2 000,00

3 123,89

156,19%

635004-0133 Údržba prev. strojov, prístrojov

5 000,00

0,00

0,00%

637004-0133 Všeobecné služby

45 000,00

24 399,21

54,22%

637005-0133 Špeciálne služby

35 000,00

15 008,00

42,88%

396 170,88

396 170,88

100,00%

11 571,12

11 571,12

100,00%

2 583 000,00

2 583 000,00

100,00%

Tovary a služby
713004-0133 Nákup prevádz. strojov, zariadení
Kontrakt spolu

Zhodnotenie majetkovej pozície SÚZA z hľadiska štruktúry majetku a štruktúry zdrojov
jeho financovania
Účet
HK
Krátky text
131000 Software
DNHM spolu
221000 Samost.hn.veci s súb
231000 Dopravné prostriedky
281000 Drobný DHM
291000 Ostatný DHM
DHM spolu
421000 Obstaranie DHM
Účet
HK
Krátky text
731000 Oprávky k software
Oprávky k DNHM
821000 Opr.k sam.hnut.vec.
831000 Oprávky k dopr.pr.
881000 Oprávky k dr.DHM
891000 Oprávky k ost.DHM
Oprávky k DHM

Stav k
31.12.2017
20 936,07
20 936,07
119 377,31
110 733,68
7 527,31
2 901,47
240 539,77
0
Stav k
31.12.2017
-20 936,07
-20 936,07
-117 550,33
-67 024,68
-7 527,31
-2 901,47
-195 003,79

Prírastky
0
0,00
11 571,12
0
1 579,60
0
13 150,72
13 150,72
Prírastky
0
0,00
15 681,38
0
1 017,45
0
16 698,83

Úbytky
0
0,00
15 681,38
0
1 017,45
0
16 698,83
13 150,72
Úbytky
0
0,00
2 528,16
16 719,00
1 579,60
0
20 826,76

Stav k 31.12.2018
20 936,07
20 936,07
115 267,05
110 733,68
8 089,46
2 901,47
236 991,66
0
Stav k 31.12.2018
-20 936,07
-20 936,07
-104 397,11
-83 743,68
-8 089,46
-2 901,47
-199 131,72

Majetok na podsúvahe:
Účet HK
7812000
7813000
7821000

Krátky text
DHM
Podsúv.ev.PPS
Vypožičaný HIM z MZV
Vypožičaný DHM z
7822000 MZV

Stav k
31.12.2017
466 956,45
81 711,19
782 901,24

Prírastky
2 321,13
5 946,13
95 700,00

Úbytky
26 501,95
6 662,94
139 187,29

Stav k
31.12.2018
442 775,63
80 994,38
739 413,95

32 262,55
1 363 831,43

0
103 967,26

0
172 352,18

32 262,55
1 295 446,51

Prírastky majetku súvisia s kúpou zariadení do kuchyne za 11 571,12 EUR. Úbytky na majetku
súvisia s vyradením opotrebovaného majetku. Na podsúvahe súvisí úbytok majetku z dôvodu
zrušenia zmluvy o výpožičke s MZVEZ SR.
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Rezervy:
Účet HK
Krátky text
3231000 Rez.na nevyc.dov.
3232000 Rez.na SP k dovol.
Spolu

Stav k
31.12.2017
-54 542,78
-18 598,70
-73 141,48

Prírastky
54 542,78
18 598,70
73 141,48

Úbytky
43 686,66
14 922,23
58 608,89

Stav k
31.12.2018
-43 686,66
-14 922,23
-58 608,89

Dlhodobé záväzky:
Účet
HK
4721000
4722000
4723100
4723106

Krátky text
Záv.zo SF - PS
Záv.zo SF - tvorba
Záv.zo SF - stravné
Záv.zo SF - doprava
Spolu

Stav k
31.12.2017
-8 189,90
-47 385,75
23 733,66
23 914,58
-7 927,41

Prírastky
0
0
9 630,58
0
9 630,58

Stav k
31.12.2017
-655,26

Prírastky
173,7

Úbytky
0
16 918,26
0
0
16 918,26

Stav k 31.12.2018
-8 189,90
-64 304,01
33 364,24
23 914,58
-15 215,09

Iné záväzky:
Účet
HK
Krátky text
3793000 Iné záv.-zap.PHM

Úbytky
0

Stav k 31.12.2018
-481,56

Krátkodobé záväzky:
Účet
HK
3211000
3241000
3261000
3262000
3311000
3311100
3332000
3361100
3361200
3362100
3362110
3362200
3362210
3362220
3791000
3792000

Krátky text
Dodávatelia
Prijaté preddavky
Nevyfakt.prij.na skl
Nevyfakt.dodávky-kon
Zamestnanci
Zamest.-BV
Ost.záv.voči zam
Záv.voči SP - ZC
Záv.voči SP - ZĽ
Záv.voči ZP - ZC
Záv.voči ZP - ZC RZP
Záv.voči ZP - ZĽ
Záv.voči VŠZP-ZĽ
RZP
Záv.voči ostZP-ZĽ RZ
Iné záv.-zráž.zo mzd
Iné záv-neodosl.zráž

Stav k
31.12.2017
-16 336,98
0
-124,73
0
-104 823,72
0
0
-12 151,20
-34 324,87
-5 664,80
0
-14 162,86
0
0
-671,25
-230,3
-317 280,07
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Úbytky
1 321 959,78
5 102,00
476,65
16 119,00
1 481 493,56
2 448 827,16
987
173 119,38
485 094,54
79 499,71
963,34
198 752,92

Stav k
31.12.2018
-7 777,66
0
-59,15
0
-111 481,29
0
0
-12 995,40
-36 319,23
-5 998,63
0
-14 996,89

1 267,48
1 267,48
96,54
96,54
7 794,88
7 123,63
2 346,95
2 346,95
10 782 471,47 10 755 321,24

0
0
0
-230,3
-290 129,84

Prírastky
1 330 519,10
5 102,00
542,23
16 119,00
1 474 835,99
2 448 827,16
987
172 275,18
483 100,18
79 165,88
963,34
197 918,89

Výsledok hospodárenia, tržby a výrobné náklady
SÚZA dosiahla za rok 2018 vyrovnané hospodárenie, čomu zodpovedá aj hospodársky
výsledok vo výške 223,63 EUR, z toho v Bratislave bol zisk 6 322,43 EUR a na prevádzke
SÚZA Moskva záporný hospodársky výsledok vo výške 6 098,80 EUR.
Výnosy
Celkové výnosy za rok 2018 dosiahli 3 777 042,43 EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím
minulého roka sme zaznamenali pokles výnosov o 79 303,13 EUR, z toho v Bratislave výnosy
poklesli o 118 595,42 EUR v Moskve výnosy narástli o 39 292,29 EUR.
Náklady
Celkové náklady za rok 2018 dosiahli celkom 3 776 818,80 EUR a sú o 79 116,57 EUR nižšie
než za rok 2017, z toho v Bratislave náklady poklesli o 39 402,87 EUR, v Moskve sú nižšie
o 39 713,70 EUR.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené náklady a výnosy podľa jednotlivých prevádzok
SÚZA za rok 2018 a ich porovnanie s rokom 2017:

Rok 2017

Názov
prevádzky
náklady
Bratislava
Moskva
SÚZA spolu

Rok 2018

výnosy

HV

Náklady

výnosy

HV

3 175 689,83

3 261 204,81

85 514,98

3 136 286,96

3 142 609,39

6 322,43

680 245,54

595 140,75

-85 104,79

640 531,84

634 433,04

-6 098,80

3 855 935,37

3 856 345,56

410,19

3 776 818,80

3 777 042,43

223,63

SÚZA splnila v sledovanom období aj podmienku § 21, ods. 2 zákona 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách a Opatrenia MF SR/25755/2007-31 v znení neskorších predpisov
a pomer financovania výrobných nákladov bol 27,11% z tržieb a 72,89 % z príspevku.

Prehľad o úpravách schváleného Kontraktu na rok 2018 v zmysle
dodatkov 1 až 3 a jeho skutočnom čerpaní podľa výkazu FIN 1-04

Finančné stredisko /
Finančná položka
610,620 Cena práce
631001-0133
Cestovné náhrady
tuzemské
631002-0133
Cestovné náhrady
zahraničné
632001-0133
Energie

Schválený
rozpočet
2018

Upravený
rozpočet D1

Upravený
Skutočnosť k
rozpočet D3 31.12.2018
2 175
1 846 500,00
258,00
2 175 258,00

Upravený
rozpočet D2

832 500,00

1 532 500,00

900,00

900,00

900,00

900,00

3 752,30

102 100,00

102 100,00

102 100,00

102 100,00

126 266,85

0,00

0,00

0,00

0,00
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632003-0133
Poštové a
telekomunikačné
služby
633004-0133
Prevádzkové stroje
633006-0133
Všeobecný materiál
633011-0133
Potraviny
633015-0133
Palivá ako zdroj
energie
634001-0133
Palivo, mazivá, oleje,
špeciálne kvapaliny
Finančné stredisko /
Finančná položka
634002-0133
Servis, opravy a
udržba motorových
vozidiel
634004-0133
Prepravné a prenájom
prevádzkových
zariadení
634005-0133
Karty, známky,
poplatky
635004-0133
Údržba prev. strojov,
prístrojov, zariadení
636002-0133
Prevádzkových
strojov, p
637004-0133
Všeobecné služby
637005-0133
Špeciálne služby
630 Tovary a
služby
713004-0133
Stravovacie
zariadenia
Kontrakt spolu

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

33 431,60

1 579,60

4 579,60

4 490,53

0,00

6 591,28

6 591,28

6 591,28

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

30 022,12

0,00

0,00

0,00

0,00

80 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
75 190,96
Schválený
rozpočet
Upravený
Upravený
Upravený
Skutočnosť k
2018
rozpočet D1 rozpočet D2 rozpočet D3 31.12.2018

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

26 713,25

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

47 180,89

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

3 123,89

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45 000,00

24 399,21

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

15 008,00

385 000,00

385 000,00

393 170,88

396 170,88

396 170,88

11 571,12

11 571,12
2 583
000,00

11 571,12

1 217 500,00

1 917 500,00
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2 251 242,00

2 583 2 583

Tržby a výrobné náklady SÚZA k 31. 12. 2018
Číslo Tržby a výrobné náklady príspevkových
účtu organizácií

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

601

Tržby za vlastné výrobky

001

273 235,25

602

Tržby z predaja služieb

002

592 317,39

604

Tržby za tovar

003

227 199,16

504

Predaný tovar

004

127 373,57

Tržby celkom (001+002+003-004)

005

965 378,23

501

Spotreba materiálu

006

423 041,65

502

Spotreba energie

007

13 224,42

503

Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

008

0,00

511

Opravy a udržiavanie

009

26 338,83

512

Cestovné

010

201 699,86

513

Náklady na reprezentáciu

011

838,13

518

Ostatné služby

012

345 329,27

521

Mzdové náklady

013

1 823 565,66

524

Zákonné sociálne poistenie

014

629 390,26

525

Ostatné sociálne poistenie

015

0,00

527

Zákonné sociálne náklady

016

76 327,53

Číslo Tržby a výrobné náklady príspevkových
účtu organizácií

Číslo
riadku

Bežné účtovné obdobie

528

Ostatné sociálne náklady

017

0,00

531

Daň z motorových vozidiel

018

532

Daň z nehnuteľností

019

0,00

538

Ostatné dane a popolatky

020

279,00

551

Odpisy dlhodob. nehmot. a dlhodob.hmot. majetku
Výrobné náklady celkom (r. 006 až r. 021)
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021
022

20 826,76
3 560 861,37

1.7. 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
MZVEZ SR zákonom č. 333/2017 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2018.
Z porovnania prehľadu celkových výsledkov hospodárenia so schváleným a upraveným
rozpočtom vyplýva, že kapitola MZVEZ SR dodržala všetky záväzne stanovené ukazovatele
príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2018, ako aj záväzný limit počtu zamestnancov.
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2. Prílohy

1. Príloha č. 1 – Organizačná schéma kapitoly štátneho rozpočtu k 31. 12. 2018
2. Príloha č. 2 – Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol v roku 2018
3. Príloha č. 3 - Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry roku 2018
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Príloha č. 1

Organizačná schéma kapitoly štátneho rozpočtu k 31. 12. 2018

Ministerstvo zahraničných
vecí a európskych
záležitostí SR

Správa účelových
zariadení

ÚSŽZ

SAMRS

Správa služieb
diplomatickému
zboru a. s.

Pozn.:
Správa účelových zariadení (SÚZA) – podriadená príspevková organizácia
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) – podriadená
rozpočtová organizácia
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) - podriadená rozpočtová organizácia
Správa služieb diplomatickému zboru, a. s. (SSDZ, a. s.) – akciová spoločnosť so 100 %
majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti MZVEZ SR
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Príloha č. 2

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol v roku 2018
Vonkajšie kontroly:
•

Ministerstvo financií vykonalo vládny audit s cieľom zhodnotiť na MZVEZ kvalitu
vykonávania finančnej kontroly a vnútorného auditu v roku 2016 a súvisiace
obdobie, overenie splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a na odstránenie
príčin ich vzniku zistených predchádzajúcim vládnym auditom č.14100192-N-01 a ďalšie
skutočnosti ustanovené osobitnými predpismi. Zistené nedostatky boli: nevypracovanie
„Programu pre zabezpečenie a zvyšovanie kvality interného auditu“, vykonanie vnútorného
auditu osobou bez poverenia na vykonanie vnútorného auditu, predbežné správy a správy
z vykonaných vnútorných auditov v r.2016 neboli vypracované v súlade s § 22 zákona
o finančnej kontrole a audite, nedostatky vo vyjadrení o finančnej operácii, oneskorená
splátka na účet veriteľa.
MZVEZ SR (Útvar vnútorného auditu a Sekcia ekonomiky a všeobecnej správy) prijali
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

•

V roku 2018 boli vykonané štyri vonkajšie kontroly na Sekcii bezpečnosti, spracovania
a prenosu informácií. Tri boli bez kontrolných zistení a štvrtá kontrola bola zahájená
27.3.2018 a ešte prebieha:

Názov kontroly

Kontrolovaný
Kontrolný orgán
subjekt
Sekcia bezpečnosti, Ministerstvo vnútra
spracovania
SR
a prenosu
informácií/Odbor
elektronizácie
služieb a procesov

Kontrola realizácie
projektu na mieste č.
3
v rámci
implementácie
projektu SK 2016
ISF
SC1/NC1/A2
s názvom
„Hardvérové
vybavenie
národného VIS-u“.
Kontrola na úseku ZÚ Teherán
ochrany osobných
údajov

Správa
z kontroly
č.
SEP-OZP2018/000434-074 –
bez
kontrolných
zistení.

Úrad na ochranu Záznam o kontrole
osobných údajov
č. 00052/2018-Ui-8
- bez kontrolných
zistení.
Úrad na ochranu Záznam o kontrole
osobných údajov
č. 00049/2018-Ui-8
- bez kontrolných
zistení.

Kontrola na úseku ZÚ Ankara
ochrany osobných
údajov

Kontrola realizácie
projektu
„Elektronizácia
služieb na úseku
ochrany
práv
a
záujmov občanov a

Výstup z kontroly

Sekcia bezpečnosti,
spracovania
a prenosu
informácií/Odbor
elektronizácie
služieb a procesov
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Úrad podpredsedu Kontrola
vlády
SR
pre 27.3.2018
investície
a prebieha.
informatizáciu

zahájená
– stále

podnikateľov SR v
pôsobnosti
MZVEZ SR“ .

Vnútorné kontroly:
Kontrola na základe poverenia č. 3/2017: kontrola postupov pri poskytovaní finančných
príspevkov na rozvojovú spoluprácu v zmysle všeobecne záväzných predpisov
a vnútorných predpisov MZVEZ SR vykonaná na ORPO a SAMRS.
Išlo o kontrolu začatú v roku 2017 a ukončenú 12.9.2018. Kontrolovalo sa splnenie
podmienok na poskytovanie finančných príspevkov a splnenie účelu na ktorý boli finančné
prostriedky poskytnuté. Kontrolou neboli zistené nedostatky.
Kontrola na základe poverenia č. 1/2018: Kontrola dodržiavania povinnosti predkladať
správy o splnení opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin a o vyvodení dôsledkov
voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky (ďalej len „správu“), ktoré sú
kontrolované subjekty povinné predkladať v zmysle zákona o kontrole.
Kontrolou boli zistené nedostatky: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako kontrolovaný
subjekt nepredložil správu z kontroly č.1/2016, ZÚ Skopje nepredložil správu z kontroly
č. 2/2016, SAMRS nepredložil správu z kontroly č. 4/2016 a SZ EÚ Brusel nepredložilo správu
z kontroly č. 1/2017.
Kontrolované subjekty prijali opatrenia a dodatočne spracovali správy.
Kontrola na základe poverenia č. 2/2018: kontrola prevádzky SÚZA v Moskve
„Slovenský dom (SD) pri ZÚ SR v Moskve“, dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných predpisov.
Kontrolou boli zistené nedostatky: nebola vedená evidencia o vykonaných hygienických
opatreniach, evidencia prevádzky bazéna, nebol vypracovaný prevádzkový poriadok telocvične
SD. Dve kontrolné zistenia boli v nedodržaní povinností pri bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a dve kontrolné zistenia boli v nedodržaní povinnosti pri protipožiarnej ochrane.
SÚZA prijala opatrenia na odstránenie tých nedostatkov.
Kontrola na základe poverenia č. 3/2018: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych
predpisov, interných predpisov MZVEZ a pokynov súvisiacich s efektívnym plnením úloh
štátnej správy a spôsobom riadenia štátnej správy na Zastupiteľskom úrade Slovenskej
republiky v Brazílii a na vecne príslušných riadiacich útvaroch MZVEZ, s dôrazom na
finančno-hospodársku agendu.
Najzávažnejšie kontrolné zistenia boli v nasledovných oblastiach:
-v oblasti vedenia účtovníctva a rozpočtového hospodárenia – nedodržanie pokynov ústredia
pri výkone základnej finančnej kontroly, nedostatky v pokladničnej agende a v obehu
účtovných dokladov,
-v oblasti mzdovej evidencie - neodôvodnená neprítomnosť zamestnanca na pracovisku,
vyplatenie mzdy za dobu neospravedlneného zameškania pracovnej doby (nedostatok
odstránený počas výkonu kontroly krátením dovolenky v rozsahu 11 pracovných dní),
-v oblasti cestovných náhrad – vyúčtovanie stravného nekrátené o raňajky zahrnuté v cene
ubytovania (nedostatok odstránený počas výkonu kontroly vložením sumy 80 EUR na účet
ZÚ), nedoloženie vyúčtovania pracovnej cesty (nedostatok odstránený počas výkonu kontroly
dodatočným predložením vyúčtovania preukazujúceho oprávnenosť výdavkov na letenku
a ubytovanie v celkovej výške 7 070,33 BRL, umožnenie bezdôvodného obohatenia získaním
finančného prospechu z verejných prostriedkov ubytovaním tretích osôb na náklady ZÚ)
(nedostatok odstránený počas výkonu kontroly vložením sumy 2 738,95 BRL na účet ZÚ),
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-v oblasti vynakladania prostriedkov na pohostenie, občerstvenie a dary – nedodržanie zásady
primeraného počtu zahraničných účastníkov spoločenského podniku (nedostatok odstránený
počas výkonu kontroly vložením sumy 365,20 BRL na účet ZÚ), predloženie rukou vypísaného
účtu zo spoločenského podniku bez bližšieho rozpisu konzumácie s kalkuláciou cien.
-v oblasti spracovania účtovníctva – nedoloženie faktúry prepranej spoločnosti (nedostatok
odstránený počas výkonu kontroly predložením duplikátu faktúry), manko na služobnej
platobnej karte v sume 389,44 BRL (nedostatok odstránený počas výkonu kontroly vložením
sumy 389,44 BRL na účet ZÚ), neoprávnené výdavky a následne manko v pokladni v sume 1
654,46 BRL (rieši sa v škodovej komisii), nezaúčtovanie výdajov a chýbajúce originály
účtových dokladov, nepodpísané pokladničné doklady (rieši sa v škodovej komisii),
-v oblasti platenia poplatkov za služby spojené s užívaním bytu (VBN) – neuhradenie VBN
v sume 1 473,28 BRL (rieši sa v škodovej komisii).
ZÚ Brazília časť kontrolných zistení odstránil počas kontroly, štyri kontrolné zistenia sú
riešené v škodovej komisii a na zostávajúce kontrolné zistenia prijal opatrenia zamerané na
odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku.
Kontrola na základe poverenia č. 4/2018: dodržiavanie všeobecne záväzných právnych
predpisov, interných predpisov MZVEZ a pokynov súvisiacich s efektívnym plnením úloh
štátnej správy a spôsobom riadenia štátnej správy na Zastupiteľskom úrade SR v Hanoji.
Kontrolou boli zistené nedostatky: v konzulárnej agende v ochrane osobných údajov,
zverejňovaní vízových informácií, plnení prioritných úloh stanovených pre úspešný boj proti
korupcii, odovzdaní agendy konzula, osvedčovacej agende, agende cestovných dokladov,
štátnoobčianskej agende, matričnej agende, výbere správnych poplatkov, vízovej agende a
pobytovej agende. Vo finančno-hospodárskej oblasti v cestovných náhradách, evidencii
majetku, vedení účtovníctva, vo výkone finančnej kontroly, vo vedení autoprevádzky
a v požiarnej ochrane a BOZP.
ZÚ Hanoj prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku.
Kontrola na základe poverenia č. 5/2018: kontrola vybavení sťažností štátneho
zamestnanca vo veciach vykonávania štátnej služby v zmysle § 116 zákona č. 55/201ý Z. z.
o štátnej službe.
Kontrolou neboli zistené nedostatky.
Kontrola na základe poverenia č. 6/2018: prešetrenie podania fyzických osôb a kontrola
riadiacich činností a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných
predpisov so zameraním na vybrané časti finančno-hospodárskej agendy na ZÚ SR v
Kišineve.
Kontrolou boli zistené nedostatky: z porušenia pracovnej zmluvy s miestnou silou a to
oneskorená výplata mzdy, nesprávne stanovená suma náhrad a odvodov a nejednoznačné
stanovenie dní pracovného voľna a pokoja.
ZÚ Kišinev prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku.
Kontrola na základe poverenia č. 7/2018: Komplexná kontrola dodržiavania všeobecne
záväzných právnych predpisov a interných predpisov pri výkone konzulárnych činností
na GK SR V Sankt Peterburgu a na vecne príslušných riadiacich útvaroch MZVEZ SR.
Kontrolou boli zistené nedostatky: v oblasti prevádzkových požiadaviek pre priestory
konzulárneho úseku, zverejňovaní konzulárnych informácií, ochrane osobných údajov, plnení
prioritných úloh stanovených pre úspešný boj proti korupcii, osvedčovacej agendy,
štátnoobčianskej agendy, matričnej agendy, výberu správnych poplatkov a vo vízovej oblasti.
GK Sankt Peterburg prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku.
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Príloha č. 3

Programová štruktúra 2018
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:
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: EUPO2/EUPO1
Cieľ splnený. SR aktívne vstupovala do diskusií na pôde európskych inštitúcií na rôznych
úrovniach a budovala koalície pre podporu presadzovania našich záujmov pri rokovaniach o
legislatívnych návrhoch.
Ukazovateľ: Desiatky vystúpení na zasadnutiach pracovných skupín, Coreperu, Rád a
Európskej Rady a správy z predmetných zasadnutí.
Cieľ 2:
Aktívne pôsobiť v Rade OSN pre ľudské práva
Merateľný ukazovateľ:
Počet vystúpení na rokovacích fórach RĽP (minimálne 10)
Garant: SMPK/OĽPR
Cieľ splnený. Vo februári 2018 vystúpil ŠTAT1 I. Korčok na high-level segmente 37.

zasadnutia HRC. SP SR pri OSN v Ženeve predniesol v roku 2018 počas marcového zasadnutia
HRC 10 národných vystúpení v rámci interaktívneho dialógu s vysokým komisárom OSN pre
ľudské práva v rámci debaty k slobode náboženstva, k obchodovaniu s deťmi, k násiliu
páchaného na deťoch, k situácii ľudských práv v Severnej Kórei, Mjanmarsku a na Ukrajine, v
rámci panelu k 70. výročiu prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv a k ľudským právam
detí v Sýrii a v rámci výročného stretnutia k právam dieťaťa.
SP SR pri OSN v Ženeve predniesol počas júnového zasadnutia HRC 7 národných vystúpení
v rámci interaktívneho dialógu s Vysokým komisárom OSN pre ľudské práva, v rámci debaty
k otázke slobody zhromažďovania, k právu na vzdelanie, k obchodovaniu s ľuďmi, k rasizmu
a k situácii ľudských práv v Bielorusku a na Ukrajine.
SP SR pri OSN v Ženeve predniesol počas septembrového zasadnutia 5 národných vystúpení v
rámci debaty k Hodnotiacej správe vysokej komisárky OSN pre ľudské práva, k Mjanmarsku,
Ukrajine, Jemenu a v rámci všeobecnej debaty k bodu 3 agendy (občianske, politické, sociálne,
kultúrne práva, vrátane práva na rozvoj).
Cieľ 3:
Upevňovať bilaterálnu spoluprácu s kľúčovými partnermi realizáciou konkrétnych projektov či
uzavretím nových konzulárnych zmluvných dokumentov.
Merateľný ukazovateľ: Počet rozpracovaných projektov a konzulárnych zmluvných
dokumentov ročne (9, z toho konzulárnych minimálne 1)
Garant: SEZA, POLS v spolupráci so SMPK
Cieľ splnený. Zastupiteľské úrady SR v zahraničí zabezpečovali a poskytovali podporu
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uskutočneniu konzultácií, návštev a rokovaní predstaviteľov SR s ich partnermi v krajinách ich
akreditácie, vrátane podpisu viacerých rezortných medzinárodných dohôd a dokumentov.
V marci 2018 bolo v Belehrade podpísané Memorandum o porozumení medzi MZVEZ SR a
Ministerstvom pre európsku integráciu Srbska k spolupráci v oblasti európskej integrácie.
V júni 2018 bol schválený Plán konzultácií medzi MZVEZ SR a MZV Ruskej federácie na
roky 2019-2020 a tiež Plán konzultácií medzi MZVEZ SR a MZV Ukrajiny na roky 20182019. V roku 2018 MZVEZ SR viedlo v súčinnosti s ďalšími rezortmi rokovania s USA
o Dohode o obrannej spolupráci medzi SR a USA. V roku 2018 začali rokovania o príprave
Memoranda o porozumení o spolupráci medzi MZVEZ SR a MZV Mongolska a prebiehali
rokovania o Memorande o porozumení medzi MZVEZ SR a MZV Pakistanu. Počas roku 2018
prebiehali rokovania o zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia ako aj uzatvorení Všeobecnej
bilaterálnej zmluvy medzi SR a Saudskou Arábiou. MZVEZ SR a zastupiteľský úrad v Tel
Avive sa aktívne podieľajú na otvorení Slovenského kultúrneho a informačného centra
v Jeruzaleme (v gescii MK SR). V máji 2018 sa uskutočnila návšteva egyptskej obchodnej
misie v Bratislave. Uskutočnili sa tiež politické konzultácie predstaviteľov MZVEZ SR
prevádzané podnikateľskými misiami v Káhire, Ammáne, Saudskej Arábii, Kolumbii, Brazílii
a Rusku. Počas návštevy Saudskej Arábie bol otvorený honorárny konzulát SR v Džidde.
Vláda SR schválila návrh na uzavretie Akčného plánu k prehĺbenému dialógu medzi
Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko na roky 2019 – 2021 (uznesenie
vlády SR č. 508/2018) a na uzavretie Akčného plánu slovensko-francúzskeho strategického
partnerstva na roky 2018 – 2022 (uznesenie vlády SR č. 264/2018). V roku 2018 bol s
Rumunskom podpísaný Program spolupráce v oblasti vzdelávania medzi Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom školstva Rumunska na roky 2018 – 2022
a Protokol o spolupráci medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a
Ministerstvom práce a sociálnej spravodlivosti Rumunska v oblasti ochrany práce, vrátane
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na roky 2018 – 2022. V roku 2018 prebiehali rokovania
o Programe spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Helénskou
republikou na roky 2008 – 2011 a o Memorande o porozumení medzi Ministerstvom školstva
a kultúry Cyperskej republiky a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky o spolupráci
v oblasti kultúry a umenia na roky 2018 – 2021.
V roku 2018 bola uzatvorená jedna dohoda o zastupovaní pri udeľovaní víz (zastupovanie
Maďarskom v Ekvádore).
Cieľ 4:
Podporovať ďalšie rozširovanie EÚ a efektívnu implementáciu Európskej susedskej politiky
s dôrazom na Východné partnerstvo
Merateľný ukazovateľ:
Počet uskutočnených konzultácií s partnermi (minimálne 10, z toho konzulárnych 2)
Garant: POLS v spolupráci so SMPK
Cieľ splnený. SR aktívne podporuje ďalšie rozširovanie EÚ aktívnym prístupom na pracovnej
ako aj politickej úrovni. 17.5.2018 sa uskutočnil summit krajín EÚ s partnermi zo západného
Balkánu. SR aktívne podporovala prípravu a prijatie spoločného vyhlásenia, ako aj Agendu
priorít zo Sofie, v ktorej sa načrtávajú nové kroky na zintenzívnenie spolupráce s regiónom.
V marci Európska rada prijala Stratégiu EÚ pre západný Balkán. Rada pre všeobecné
záležitosti (GAC) v júni schválila závery k rozširovaciemu a stabilizačnému procesu, kde SR
aktívne lobovala za čo najpozitívnejší jazyk, ktorý umožní skoré pozvanie na začatie
prístupových rokovaní pre Albánsko a Severné Macedónsko. Západnému Balkánu, resp.
Východnému partnerstvu a spoluprácou s týmito krajinami boli tiež predmetom zasadnutí
politických riaditeľov EÚ v januári v Sofii a v júli vo Viedni, ako aj vo formáte V4 s partnermi
v máji v Ankare, v septembri s Kanadou v New Yorku, v októbri v Kyjeve a Skopje ako aj
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v decembri s Nemeckom v Bruseli. V marci 2018 bolo v Belehrade podpísané Memorandum
o porozumení medzi MZVEZ SR a Ministerstvom pre európsku integráciu Srbska k spolupráci
v oblasti európskej integrácie. Vo vzťahu ku krajinám Východného partnerstva SR podporuje
plnenie plánu 20 výstupov do roku 2020. Priebežné plnenie plánu bolo zhodnotené počas
zasadnutia ministrov zahraničných vecí EÚ a krajín Východného partnerstva 15.10.2018
v Luxemburgu. SR diskutuje o téme s partnermi a téma Východného partnerstva bola tiež
predmetom už zmienených rokovaní s partnermi v EÚ ako aj s USA a Kanadou. V roku 2018
sa uskutočnili politické konzultácie na úrovni štátneho tajomníka L. Parízka s jeho partnermi na
Ukrajine, v Moldavsku, Gruzínsku, Arménsku, Bielorusku a Rusku.
Hodnotenie za SMPK/KONZ:
1 x konzultácie v rámci V4 /(organizované HU PRES),
1 x konzultácie vo formáte V4 a Rakúsko (pred začiatkom PRES AT).
Cieľ 5:
Využívať NATO ako primárnu politickú platformu pre rozvoj a posilňovanie transatlantickej
väzby
Merateľný ukazovateľ:
Počet konzultácií s partnermi v NATO a EÚ (minimálne 10)
Garant: OBEP
Cieľ splnený. Okrem pravidelných zasadnutí (2x týždenne) Severoatlantickej rady NATO a
Politicko-bezpečnostného výboru EÚ, kde SR spoločne s partnermi konzultuje aktuálne
bezpečnostné otázky a presadzuje svoje zahranično-politické záujmy.
V rovnakom duchu prebiehali aktivity slovenského predsedníctva vo V4. V druhej polovici
roka 2018 boli na prediskutovanie aktuálnych tém NATO a EÚ, ako aj obrannobezpečnostných regionálnych otázok využité všetky formáty rokovaní s partnermi V4:
stretnutie na úrovni ministrov ZV sa uskutočnilo v novembri 2018; štátni tajomníci ZV
rokovali v rozšírenom formáte o krajiny NB8 (Nord-Baltic Eight) v júli 2018; politickí
riaditelia rokovali v rozšírenom formáte s Kanadou v septembri a s Nemeckom v decembri
2018. Predsedníctvo SR vo V4 bude pokračovať v plánovaných aktivitách v oblasti bezpečnosti
a obrany v prvej polovici 2019.
Bezpečnostné otázky v portfóliu OBEP boli súčasťou rokovaní s FR prezidentom (október) na
najvyššej úrovni. Zároveň boli súčasťou bilaterálnych konzultácii ministra ZVEZ s VP/HR F.
Mogherini (november), s poľským (máj), rumunským (august), americkým (november),
litovským (november) a francúzskym (december) partnerom. Minister sa zúčastnil na
konferenciách Globsec (máj, Bratislava) a CEPA Forum (september, Washington). Na úrovni
riaditeľov pre bezpečnostnú politiku boli diskutované témy civilných spôsobilostí a boja proti
hybridným hrozbám v októbri.
V priebehu roka prebiehala implementácia Stálej štruktúrovanej spolupráce v oblasti obrany
(PESCO), kde MZVEZ koordinovalo národné pozície s MO SR, vrátane prípravy Národného
implementačného plánu, ktorý schválila vláda SR v decembri 2018. Na posilnenie civilného
rozmeru SBOP bol ministrami ZV EÚ schválený Kompakt civilnej SBOP. OBEP participoval
na príprave Koncepcie pre boj SR proti hybridným hrozbám, ktorá bola schválená vládou SR
11.7.2018.
Cieľ6:
Vykonávanie úradu predsedu Valného zhromaždenia OSN (jún 2017 – október 2018)
Merateľný ukazovateľ:
Vedenie plenárnych zasadnutí, organizovanie podujatí na vysokej úrovni (minimálne 5),
uskutočňovanie bilaterálnych stretnutí s vrcholovými predstaviteľmi medzinárodných
organizácii a členských štátov OSN (počet rokovaní: minimálne 200).
Garant: SMOP/OSNO
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Cieľ bol splnený v súlade s jeho predošlým plánovaním pre určené obdobie.

Prvok 06U0902 – Prezentácia SR v zahraničí
Cieľ1::
Realizovať pre ZÚ SR v zahraničí výstavno-prezentačný projekt o Slovensku
Merateľný ukazovateľ:
Počet ZÚ SR v zahraničí, na ktorých bol výstavno-prezentačný projekt realizovaný (min. 10
ZÚ)
Garant: OKUD/OVDI
Cieľ splnený.
OKUD pripravil výstavu „100 rokov slovenskej diplomacie“, ktorá zachytáva pôsobenie
diplomatov slovenskej národnosti od obdobia pred vznikom 1. československej republiky až po
súčasnosť. Výstava bola prezentovaná na väčšine ZÚ / SI, či už počas slávnostných recepcií pri
príležitosti vzniku Československa a Slovenskej republiky, alebo samostatných kultúrnych
podujatiach.
OVDI splnil stanovený cieľ realizáciou výstavno-prezentačného projektu o Slovensku
a pripomenutiu si významných historických udalostí v roku 2018 pod názvom „Príbeh jednej
fotografie – Muž s odhalenou hruďou“.
Výstavno-prezentačný projekt pozostáva zo 14 panelov a je spracovaný v anglickom,
nemeckom, ruskom, francúzskom a slovenskom jazyku a jednotlivé vizuály spracované vo
formátoch pre použitie v rámci prezentácií a webe.
OVDI si dovoľuje informovať FINO, že merateľný ukazovateľ bol splnený, vzhľadom na to, že
sa výstavný projekt realizoval v roku 2018 na 32 zastupiteľských úradoch v zahraničí
a merateľný ukazovateľ bol stanovený na prezentovanie projektu minimálne na 10
zastupiteľských úradoch.
Projekt „Príbeh jednej fotografie – Muž s odhalenou hruďou“ má vo svojej podobe vysokú
obsahovú a vizuálnu kvalitu a je využiteľný univerzálne v rámci informačných a prezentačných
aktivít, ktoré sú zamerané na spomienkové udalosti spojené so Slovenskou republikou v druhej
polovici 20. storočia. O projekt prejavili záujem aj ďalšie inštitúcie čo taktiež potvrdzuje jeho
kvalitu.

Cieľ2::
V rámci aktivít SI v zahraničí realizovať kultúrno-prezentačné projekty rôznorodej žánrovej
povahy so zameraním na prezentáciu významných slovenských výročí a diel umelcov, autorov
a pod. v oblasti umenia a kultúry.
Merateľný ukazovateľ:
Počet SI v zahraničí (8), na ktorých boli realizované kultúrno-prezentačné projekty v súlade so
stanovenými rámcovými prioritami odsúhlasenými MZVEZ SR a MK SR (min. 20 podujatí)
Garant: OKUD
Cieľ splnený. Slovenské inštitúty (Berlín, Budapešť, Moskva, Paríž, Praha, Rím, Varšava a
Viedeň) realizovali kultúrne aktivity v súlade s Rámcovými prioritami slovenského umenia a
kultúry v zahraničí na rok 2018 a pripravili podujatia takmer vo všetkých oblastiach umenia.
Nad rámec priorít zrealizovali desiatky podujatí v spolupráci s riadiacim odborom, ako aj
v súlade s vlastnými dramaturgickými plánmi rešpektujúc kultúrne rozdielnosti v jednotlivých
krajinách. Cieľ považujeme za splnený.
SI Berlín v uplynulom roku pripravil celkovo 56 podujatí, ktoré predstavil verejnosti. Medzi
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najúspešnejšie projekty realizované v réžii SI bol Galakoncert k 25. výročiu vzniku SR a
vystúpenie Dalibor Karvaya so Slovenskou filharmóniu v Berlínskom Konzerthause.
SI Budapešť v uplynulom roku pripravil celkovo 64 podujatí, medzi najúspešnejšie projekty
v oblasti kultúrnej diplomacie patrili najmä exteriérová výstava fotografií L. Bielika
nainštalovaná v centre Budapešti, Pozsony Piknik v Budapešti, výstava Karola Frecha
realizovaná v spolupráci s Galériou mesta Bratislava pod názvom „Karol Frech - Bratislava Pressburg – Pozsony.
SI Moskva pripravil celkovo 85 podujatí, kultúrna prezentácia pozostávala najmä z výstav,
propagovania slovenského výtvarného umenia, hudobných a literárnych prezentácií, prednášok
a filmovej projekcie slovenských filmov.
SI Paríž v uplynulom roku pripravil celkovo 64 podujatí, prostredníctvom výstav propagoval
slovenské výtvarné umenie a fotografiu, taktiež predstavil slovenskú divadelnú scénu,
zorganizoval hudobné a literárne prezentácie, koncerty vážnej hudby, prednášky a filmové
projekcie slovenských filmov. SI sa taktiež spolupodieľal na podujatiach SD SR pri
UNESCO..
SI Praha celkovo predstavil verejnosti 71 kultúrnych podujatí, pričom úspešne pokračoval v
spolupráci s hudobným klubmi v celej ČR, realizoval výstavy, propagoval slovenské výtvarné
umenie vrátane výtvarných kníh, predstavil slovenskú módnu scénu, realizoval hudobné a
literárne prezentácie, prednášky, medzinárodný festival súčasného tanca a divadla, tanečné
predstavenia, dizajnérsku prehliadku, spolupracoval pri realizácii filmových festivalov v
Čechách a filmovej projekcie slovenských filmov.
SI Rím v uplynulom roku pripravil celkovo 56 podujatí takmer vo všetkých oblastiach umenia
s dôrazom na realizáciu výstav, propagovanie slovenského výtvarného umenia, hudby,
literárnej a filmovej tvorby. Taktiež uskutočnil hudobné prezentácie a prednášky.
Z konkrétnych podujatí možno spomenúť dokumentačnú výstavu a konferenciu „Hranice
Rímskej ríše, Dunajský Limes. Od Trajana po Marca Aurelia“ organizovanú v spolupráci s
hlavným mestom Bratislava, Mestským ústavom na ochranu pamiatok v Bratislave a
talianskymi partneri.
SI Varšava v uplynulom roku pripravil 58 podujatí vrátane výstav, hudobných koncertov,
propagácie slovenského výtvarného umenia, slovenskej divadelnej scény, literárnych
prezentácií, prednášok a filmových projekcí.
SI Viedeň počas roka 2018 celkovo pripravil 71 podujatí. Úspešne pokračoval v spolupráci s
hudobnými telesami, realizoval výstavy, propagoval slovenské výtvarné umenie vrátane
výtvarných kníh, predstavil slovenskú divadelnú a módnu scénu, dizajn, fotografiu, realizoval
hudobné a literárne prezentácie, čítanie z kníh, prednášky, tanečné predstavenia, spolupracoval
pri realizácii filmových festivalov v Rakúsku a filmovej projekcie slovenských filmov.
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
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Cieľ splnený, percento čerpania rozpočtu na miestne sily bolo vyššie ako 95%.
Podprogram 06U0A – Tvorba a implementácia politík
Prvok 06U0A01 - Riadenie programov
Cieľ 1:
Zabezpečiť výkon verejnej moci elektronicky zavedením elektronického informačného systému
na správu registratúry prepojením na informačné systémy MZVEZ SR.
Merateľný ukazovateľ:
Percento zastupiteľských úradov pripojených do systému (100%)
Garant: SBPI
Cieľ splnený na 100%.
Cieľ 2:
Zabezpečiť obmenu hardvérového vybavenia pre konzulárne úrady v nadväznosti na
fungovanie národného VIS a jeho napojenie na centrálny VIS.
Merateľný ukazovateľ:
Percento zastupiteľských úradov s obmeneným HW (100%)
Garant: SBPI
Cieľ nesplnený. Verejné obstarávanie na HW bolo vyhodnotené a zaslané na kontrolu na MV
SR, nakoľko obmena HW NVIS bude hradená z EÚ Fondu pre vnútornú bezpečnosť.
Cieľ 3:
Vybudovať komplexný systém výmeny, správy a ochrany neutajovaných a utajovaných
informácií SR, EÚ a NATO medzi ústredím MZVEZ SR a zastupiteľskými úradmi SR
s prepojením na informačné systémy EÚ a NATO.
Merateľný ukazovateľ:
Percento zastupiteľských úradov a ÚOŠS pripojených do systému (100%)
Garant: SBPI
Cieľ splnený na 100%.
Cieľ 4:
Posilňovať bezpečnosť euroatlantického priestoru
Merateľný ukazovateľ:
Počet konzultácií s partnermi v NATO a EÚ (minimálne 10)
Garant: OBEP
Cieľ splnený. Politicko-bezpečnostný výbor EÚ absolvoval v roku 2018 výjazdové rokovania v
US (máj), na Ukrajine (jún), v Bosne a Hercegovine (november), ako aj konzultácie s Africkou
úniou (september). Pravidelný dialóg NATO bol udržiavaný s partnermi v rámci komisií
NATO – Ukrajina (v roku 2018 v neštandardnom formáte spoločne s Gruzínskom, vzhľadom
na blokovanie NUC), NATO – Gruzínsko, NATO-Rusko. V rámci partnerskej politiky Euroatlantickej partnerskej rady, Istanbulskej iniciatívy pre spoluprácu (Istanbul Cooperation
Initiative – ICI) a Stredomorského dialógu (Mediterranean Dialogue - MD) fungoval dialóg na
najvyššej politickej úrovni NAC, vrátane viacerých návštev vysokopostavených predstaviteľov
partnerských krajín. Zároveň sa prehlbovala praktická spolupráca s partnermi v rámci šírenia
stability v susedstve Aliancie, projektov budovania kapacít, vedy a vojenských cvičení. SK
získalo ocenenie v oblasti vedeckých projektov NATO v spolupráci s partnermi. SK vedec
prof. Otokar Grošek, riaditeľ Ústavu informatiky a matematiky STÚ, získal v novembri 2018
ocenenie za najlepší projekt desaťročia vedeckého programu NATO Veda pre mier a
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bezpečnosť v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Projekt bol realizovaný v spolupráci s US, FR
a Izraelom. Výška grantu zo strany NATO bola 296 000 eur, z toho pre SK 37 500 eur.
Cieľ 5:
Spoluorganizácia podujatia venovaného aktuálnym otázkam zahraničnej bezpečnostnej politiky
– „Slovenské bezpečnostné fórum“
Merateľný ukazovateľ:
Uskutočnenie podujatia (logický ukazovateľ áno/nie)
Garant: OBEP
Cieľ splnený. Slovenské bezpečnostné fórum sa uskutočnilo 1.10.2018, pod záštitou MZVEZ.
Podujatie venované aktuálnym otázkam zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR otvoril štátny
tajomník MZVEZ F. Ružička.
Cieľ 6:
Participácia SR na podpore demokracie a dodržiavania ľudských práv v procese spravodlivých
volieb v krajinách OBSE.
Merateľný ukazovateľ: Počet vyslaných krátkodobých pozorovateľov vo volebných
pozorovateľských misiách úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR)
(minimálne 8)
Garant: OBSE
Cieľ splnený. V roku 2018 sme do volebných pozorovateľských misií OBSE nominovali 8
krátkodobých pozorovateľov, pracovníkov MZVEZ SR.
Cieľ 7:
Pokračovanie bilaterálnej spolupráce s USA v rámci Spoločného akčného plánu pre boj proti
pašovaniu jadrových a rádiologických materiálov.
Merateľný ukazovateľ: Organizácia expertného podujatia s cieľom zvyšovania pripravenosti
bezpečnostných zložiek v SR na incidenty spojené s ilegálnym nakladaním s jadrovým
a rádiologickým materiálom na základe spoločného akčného plánu (minimálne 1)
Garant: OKOZ
Počas roka 2018 sa neuskutočnilo žiadne konkrétne expertné podujatie v rámci Spoločného
akčného plánu pre boj proti pašovania jadrových a rádiologických materiálov, avšak v rámci
programu SK V4 PRES naplánovalo MV SR spoločné protiteroristické cvičenie národných
operatívnych zložiek za účasti tretích krajín, vrátane USA. Cvičenie sa uskutoční v máji 2019
a špeciálne jednotky jednotlivých krajín budú na ňom nacvičovať rôzne scenáre teroristických
útokov, vrátane CBRN incidentov. Okrem toho SR spolupracovala s USA v rámci Globálnej
iniciatívy pre boj s nukleárnym terorizmom (GICNT) v rámci účasti na jednotlivých
pracovných skupinách GICNT prostredníctvom ÚJD, MV SR a MZVEZ SR.
Cieľ 8:
Prispievať k úsiliu medzinárodného spoločenstva o globálne odzbrojenie a nešírenie zbraní
formou aktívnej účasti na pôde medzinárodných organizácií, tematických medzinárodných
podujatí a konferencií.
Merateľný ukazovateľ: Uskutočniť min. 5 vystúpení s cieľom podpory pozícií EÚ a SR
(minimálne 5)
Garant: OKOZ
Cieľ splnený. SR sa počas roka 2018 aktívne zúčastňovala na viacerých dôležitých
medzinárodných fórach venovaných téme nešírenia zbraní hromadného ničenia, kontroly
zbrojenia a odzbrojenia. K najdôležitejším podujatiam k tejto téme patrili zasadnutia
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Konferencie o odzbrojení, konanie 2. Prípravného výboru pre Hodnotiacu konferenciu Dohody
o nešírení jadrových zbraní, zasadnutia Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW). SR
na uvedených podujatiach aktívne participovala. Počas segmentu na vysokej úrovni
v Konferencii o odzbrojení vystúpil v pozícii predsedu 72. VZ OSN minister MZVEZ SR M.
Lajčák. Na rovnakom podujatí vystúpil aj štátny tajomník MZVEZ SR I. Korčok. SM OSN
v Ženeve vystúpila v Konferencii o odzbrojení v rámci plenárneho zasadnutia k téme použitia
chemických zbraní v britskom Salisbury. Stály predstaviteľ SR pri OSN v Ženeve J. Podhorský
vystúpil s prejavom na 2. Prípravnom výbore pre HK NPT 2020, ktorý sa uskutočnil v Ženeve.
SR tiež participovala na tom istom podujatí na spoločnom prejave skupiny názorovo blízkych
štátov (BLM), v ktorom sme tradične prezentovali náš názor na možnosti jadrového
odzbrojenia. Počas roka 2018 SR tiež aktívne vystupovala na pôde OPCW v Haagu.
Cieľ 9:
Výkon predsedníctva SR vo V4 (júl 2018 – jún 2019)
Merateľný ukazovateľ:
Usporiadanie zasadnutí na politickej úrovni (minimálne 1 samit na úrovni predsedov vlád a 1
schôdzka na úrovni ministrov zahraničných vecí krajín V4) a expertnej úrovni (minimálne 3
rokovania expertov V4), využívať V4 ako politickú platformu pre koordináciu pozícií v rámci
EÚ a ako platformu na komunikáciu a spoluprácu s tretími partnermi prostredníctvom formátu
V4+.
Garant: SEZA/2TEO
Cieľ splnený. V rámci vládou SR schváleného oficiálneho programu SKV4PRES je
naplánovaných cca 216 podujatí. V roku 2018 sa zrealizovalo viac ako 110 z nich, na
najrôznejších úrovniach v rámci viacerých rezortov (obrana, hospodárstvo, doprava, financie,
vnútro, zdravotníctvo, kohézia, verejné obstarávanie).
Rezort zahraničných vecí v súlade s oficiálnym programom SKV4PRES doteraz riadne
a vysoko nad stanovený minimálny rozsah napĺňal stanovené ciele. V priamej gescii
rezortu, resp. s jeho koordinačným podielom a účasťou na obsahovej príprave sa v roku 2018
uskutočnili:
 11. – 12.10.2018 samit prezidentov V4 (Vysoké Tatry);
 päť koordinačných stretnutí na rôznych úrovniach zameraných na zosúlaďovanie pozícií,
resp. na priamu formuláciu návrhov riešení v rámci rôznych formátov EÚ:
o 19.09.2018 stretnutie PV V4 pred neformálnym EÚ samitom (Salzburg);
o 14.09.2018 koordinačné stretnutie šerpov V4 (Brusel);
o 23.-24.09.2018
stretnutie šerpov krajín V4 (Modra);
o
17.10.2019 koordinačné stretnutie PV V4 pred ER (Brusel);
o
13.12.2018 koordinačné stretnutie PV V4 pred ER (Brusel);
 osem expertných rokovaní priamo zorganizovaných príslušnými vecnými útvarmi
MZVEZ SR:
o 28.09.2018 konzultácie GR POLS V4+CA (N. York);
o 26.09.2018 konzultácie R-ANAP V4 (BA)
o 29.-30.10.2018
konzultácie GR POLS V4+UA (Kyjev);
o 23.10.2018 konzultácie R-ANAP V4 (BA);
o 6.- 7.10.2018 konzultácie GR POLS V4+MK (Skopje);
o 30.11.2018 konzultácie R-ANAP V4+Benelux (Brusel);
o 27.11.2018 konzultácie GR SEZA V4 + FR (BA);
o 9.12.2018 konzultácie/prac. večera GR POLS V4+DE (Brusel);
 nižšie uvedený samit predsedov vlád (1), stretnutie PPV SR/kohézia (1) a stretnutia
ministrov zahraničných vecí (2), ktoré boli zamerané na komunikáciu a rozvoj spolupráce
v rámci V4, ako aj s partnermi vo formáte V4+:
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o 24.09.2018
koordinačné stretnutie ministrov ZV V4 pred VZ OSN (N. York);
o 18.10.2018
samit PV V4+Japonsko (Brusel, na okraj rokovania ASEM);
o
23.-24.10.2018 stretnutie ministrov pre kohéziu (ÚPPV SR):V4+SI, HR,
RO, BG (BA);
o 29.11.2018
stretnutie ministrov ZV V4 ONLY (Bratislava);
Z politicko-obsahového významu a z hľadiska efektívnosti dosiahnutých výsledkov je
celkovo v rámci priebehu SKV4PRES v roku 2018 ako vrcholné možné označiť:
 summit prezidentov V4 (V. Tatry, 11.-12.10.2018),
 stretnutie predsedov parlamentov V4 (Košice, 12.-13.10.2018),
 neformálne stretnutie predsedov parlamentov V4+DE+FR k 100.výročiu ukončenia 1.
sv. vojny (15.11.2018, Bratislava),
 stretnutie ministrov pre kohéziu:V4+SI, HR, RO, BG (Bratislava, 23.-24.10.2018) a
 stretnutie ministrov ZV V4 ONLY (Bratislava, 29.11.2018)
Prvok 06U0A02 - Spor Gabčíkovo/Nagymaros
Cieľ:
Implementácia rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v spore o Sústavu vodných diel
GA/NA
Merateľný ukazovateľ:
Uskutočniť min. 2 rokovania s maďarskou stranou (počet rokovaní: 2)
Garant: MEPO
Cieľ splnený. Merateľný ukazovateľ považujeme za splnený. Obe rokovania splnomocnencov
vládnych delegácií sa uskutočnili v prvej polovici roku 2018 (prvé v Budapešti a druhé v
Bratislave). Okrem toho sa uskutočnilo viacero stretnutí k implementácii rozsudku MSD na
úrovni troch pracovných skupín (technická, právna a skupina k posudzovaniu
environmentálnych vplyvov). V rokovaniach sa naďalej pokračuje, keďže strany ešte nedospeli
k finálnej dohode o spôsobe implementácie rozsudku. Cieľ teda nemožno doposiaľ považovať
za splnený. MEPO preto navrhuje zotrvať na doterajšom ukazovateľovi (uskutočnenie min. 2
rokovaní s maďarskou stranou). Finančné prostriedky boli čerpané minimálne, len v rozsahu
cestovných nákladov. Slovenskú stranu zastupoval na rokovaniach právnej skupiny
splnomocnenec vlády SR v konaní pred MSD a R MEPO, ktorý sa tiež zúčastnil rokovaní
splnomocnencov.
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
Cieľ splnený. Komisia MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie
v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR na r. 2018 podľa zákona
č. 545/2010 Z. z. rokovala 21.02.2018. Na základe návrhu predsedu komisie a predloženého
písomného návrhu minister schválil pridelenie dotácií dňa 28.02.2018, Záznam pre ministra
č. 012657/2018-ANAP-0027196. Dotáciami bolo podporených 24 žiadostí a rozdelených bolo
118 820 EUR, teda celá suma určená v rozpočte MZVEZ SR na dotácie. MZVEZ SR
uzatvorilo 24 zmlúv. Konečný termín na predloženie zúčtovania bol pri 20 projektoch
stanovený na 31.01.2019 a všetci príjemcovia dotácii ho dodržali. Kontrola predložených
zúčtovaní ešte nebola vykonaná. Pri štyroch projektoch bol termín na predloženie zúčtovania
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stanovený na 15.04.2019, z toho, príjemca dotácie podľa Zmluvy č. MVZP/2018/29 oficiálnym
listom oznámil, že nebude realizovať projekt a následne bol vyzvaný na vrátenie dotácie
v sume 4000 EUR.
Prvok 06U0A04 – Vzdelávanie zamestnancov
Cieľ:
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov MZVEZ SR zabezpečované prostredníctvom uceleného
súboru vzdelávacích, jazykových a tréningových programov.
Merateľné ukazovateľ:
Celkový počet (220) vyškolených zamestnancov MZVEZ SR
Garant: AKAD
Cieľ splnený. V roku 2018 sa začali v plnej miere aplikovať v praxi legislatívne predpisy
týkajúce sa vzdelávania v rámci štátnej služby. Hlavným cieľom je mať kvalitné vzdelávanie,
ktoré je prínosom pre zamestnanca aj služobný úrad. AKAD preto venuje pozornosť
optimalizácii všetkých oblastí vzdelávania počnúc adaptačným, pokračujúc všetkými formami
kompetenčného vzdelávania, čo je zhrnuté do pojmu kontinuálne vzdelávanie. Proces
vzdelávania zabezpečuje AKAD na základe Smernice č. 33/2015 zo dňa 12. marca 2015 o
vzdelávaní v podmienkach MZVEZ SR. V uplynulom roku sa podarilo plnohodnotne
realizovať všetky formy vzdelávania napriek nutnosti implementovať do vzdelávacieho procesu
celý rad nových požiadaviek vyplývajúcich zo zákonných úprav. Medzi najväčšie výzvy patrila
plošná realizácia manažérskeho vzdelávania pre vedúcich zamestnancov v zmysle ustanovení
zákona o ŠS (vedúci zamestnanci na ZÚ absolvovali prvé e-learningové kurzy v rámci
manažérskeho vzdelávania), uskutočnenie atestačného vzdelávania vo všetkých troch
programoch A, B a C, zorganizovanie viacerých podujatí v rámci nadstavbového vzdelávania
ekonomických diplomatov. Tradičnú úroveň z hľadiska počtu absolventov malo jazykové
vzdelávanie, využívané ako v skupinovej, tak aj v individuálnej forme. Prebiehala aj príprava
zamestnancov pred začatím vykonávania zahraničnej služby – predvýjazdová príprava. V roku
2018 AKAD zabezpečil vyškolenie spolu pre 372 zamestnancov ministerstva (údaj čerpaný z
informačného systému SAP, v ktorom sú spracovávané údaje o školeniach pre zamestnancov).
Konštatujeme, že cieľ stanovený v prvku 06U0A04 – Vzdelávanie zamestnancov bol v roku
2018 splnený a merateľný ukazovateľ dodržaný.
Prvok 06U0A0A – Ekonomická diplomacia
Cieľ 1:
Podpora rastu exportu, komoditnej a teritoriálnej diverzifikácie exportu a podpora cestovného
ruchu prostredníctvom projektovej schémy ekonomickej diplomacie.
Merateľný ukazovateľ:
Podujatia v zahraničí realizované na základe výzvy na predkladanie projektov zameraných na
ekonomickú diplomaciu (min. 10).
Garant: SHSP
Cieľ splnený. S finančnou pomocou z projektovej schémy ekonomickej diplomacie bolo
v roku 2018 zrealizovaných 22 projektov v 20 krajinách. Podporili sa aktivity podnikateľského
sektora, napríklad podnikateľské misie, kooperačné podujatia, organizovanie stretnutí
domácich a zahraničných firiem určených na nadväzovanie spolupráce, inovačné fóra a pod.
Efektívnosť a prínos projektov ekonomickej diplomacie sú pravidelne vyhodnocované a ich
sumár tvorí prílohu č.5 Správy o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie za rok 2018,
ktorá bola schválená vládou SR na jej 139. rokovaní dňa 6.2.2019.
Medzi najvýznamnejšie projekty radíme:
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ZÚ Kodaň: Letná škola Smart Cities „Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách“ v
Dánsku a na juhu Švédska. Na štvordňovom podujatí sa účastníci oboznámili so Smart Cities,
vo všetkých fázach: Smart Governance, Smart People, Smart Living, Smart Mobility, Smart
Economy,
ZÚ Ľubľana: Slovenská podnikateľská misia do Slovinska počas oficiálnej návštevy
prezidenta SR v Slovinsku, cieľovou skupinou projektu boli startupy so zameraním najmä na
inovácie a ITC, smart cities a automobilový priemysel,
ZÚ Ottawa: Prezentácia Slovenska na najväčšom veľtrhu CR v Ottawe Travel and Vacation
Show a seminár zameraný na predstavenie inovačného potenciálu krajín V4 v Kanade,
ZÚ Washington: Investičné fórum V4 v New Yorku
ZÚ Londýn: 4. ročník podujatia Central European StartUps Day 2018, ktoré spoluorganizovali
zastupiteľské úrady krajín V4 pod záštitou PricewaterhouseCoopers,
ZÚ Štokholm:Prezentácia slovenských kúpeľov na veľtrhu Seniormässan v Štokholme.
ZÚ Minsk v spolupráci so Žilinskou SOPK, HK SR v Breste a pobočkou Bieloruskej OPK v
meste Grodno zorganizoval dňa 31.5.2018 biznis fórum „Slovenské dni v Grodne“. Cieľom
fóra bolo podporiť slovenské spoločnosti pri exporte do Bieloruska, vyhľadanie nových
výrobných a obchodných partnerov pre slovenské spoločnosti, ktoré majú záujem o realizáciu
výrobkov na bieloruskom trhu, ako aj trhu Eurázijskej hospodárskej únie.
ZÚ Astana v spolupráci s agentúrou SARIO, Kazakh Invest a kazachstanskou OPK Atameken
organizovali v Astane v rámci oficiálnej návštevy PV SR p. Petra Pellegriniho do Kazašskej
republiky, dňa 15.11.2018 Slovensko - kazašské podnikateľské fórum, na ktorom boli
prezentované obchodné a investičné ponuky SR spoločností a inštitúcií.
Cieľ 2:
Realizácia sektorovo zameraných podnikateľských misií spojených so zahraničnými
pracovnými cestami najvyšších ústavných činiteľov SR v partnerstve so SARIO a SOPK.
Merateľný ukazovateľ:
Počet realizovaných návštev ústavných činiteľov spojených s účasťou slovenských spoločností
(min. 5).
Garant: SHSP
Cieľ splnený. ZÚ SR v roku 2018 participovali a spoluorganizovali 34 podnikateľských misií
spojených so zahraničnými pracovnými cestami najvyšších ústavných činiteľov SR
v partnerstve so SARIO a SOPK za účasti slovenských podnikateľských subjektov. Medzi
najvýznamnejšie podnikateľské misie spojené s pracovnými cestami najvyšších ústavných
činiteľov SR patrili (chronologicky):
- ZÚ Peking: podnikateľská misia pri príležitosti oficiálnej návštevy PPV a MiF SR P.
Kažimíra v Hongkongu, ktorá sa uskutočnila v dňoch 13.-14.1. 2018 za účasti 24
slovenských firiem. Podnikateľská misia bola sektorovo zameraná na inovácie vo
finančnom sektore a v oblasti cestovného ruchu.
- ZÚ Bangkok: podnikateľská misia pri príležitosti oficiálnej návštevy PPV a MiF SR P.
Kažimíra v Laose, ktorá sa uskutočnila v dňoch 15.-18.1. 2018 za účasti 24 slovenských
firiem. Podnikateľská misia bola sektorovo zameraná na oblasť energetiky,
poľnohospodárstva, strojárskeho priemyslu a IKT. Predmetom misie bol aj projekt na
vybudovanie závodu v Laose s dodaním technológie na plnenie vody do fliaš.
- ZÚ Abú Dhabí: podnikateľská misia a oficiálna účasť SR na veľtrhu Gulfood Dubaj,
pod záštitou PPV a MiPRV SR G. Matečnej, ktorá sa uskutočnila v dňoch 18.-21.2.
2018 za účasti 12 slovenských firiem.
- ZÚ Kuvajt: podnikateľské fórum na okraj pracovnej návštevy v Ománe (PPV a MiF
SR P. Kažimír) (24.-27.3.2018): sektorové zameranie: financie, energetika, baníctvo,
petrochemický, obranný, automobilový priemysel, médiá, IT, mobilná komunikácia,
digitálne vzdelávanie, R&D
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ZÚ Soul: podnikateľská misia pri príležitosti historicky prvej oficiálnej štátnej návštevy
prezidenta SR v Kórejskej republike (9.-11.4.2018), sektorové zameranie: ICT, nové
technológie a materiály, inovácie
ZÚ Ľubľana: podnikateľská misia do Slovinska pri príležitosti oficiálnej návštevy
prezidenta SR A. Kisku v Slovinsku, ktorá sa uskutočnila dňa 23.4. 2018 za účasti 24
slovenských firiem. Podnikateľská misia bola sektorovo zameraná na oblasť Smart
technológií a inovatívnych riešení.
ZÚ Tbilisi: podnikateľská misia do Gruzínska pri príležitosti oficiálnej návštevy
prezidenta A. Kisku v dňoch 25.-26.5. 2018, ktorej sa zúčastnilo 21 slovenských
podnikateľských subjektov. Podnikateľská misia bola zameraná na oblasť
potravinárstva, strojárstva, poľnohospodárstva, IKT, energetiky a životného prostredia.
ZÚ Astana a ZÚ Moskva: podnikateľská misia pri príležitosti oficiálnej návštevy
predsedu vlády P. Pellegriniho v Kazachstane, Astana
a v Azerbajdžane, Baku,
v dňoch 12.-16.11. 2018 za účasti 26 slovenských firiem. Podnikateľská misia bola
zameraná na oblasť energetiky, strojárstva, automobilového a potravinárskeho
priemyslu, poľnohospodárstva, zdravotníctva a dopravy.
ZÚ Jakarta: podnikateľská misia pri príležitosti oficiálnej návštevy PPV a MiF P.
Kažimíra v Indonézii (11.-14.10.2018): sektorové zameranie: potravinárstvo, IKT,
sklárstvo, energetika, strojársky a zbrojársky priemysel, letectvo
ZÚ Káhira: podnikateľské fórum na okraj pracovnej návštevy Egypta (ŠTAT2
L.Parízek) (23.-24.9.2018): sektorové zameranie: drevársky priemysel, IT,
vzdelávanie, energetika,
mobilná komunikácia,
ZÚ Brazília: podnikateľské fórum v rámci pracovnej návštevy ŠTAT2 v Brazílii (1.3.10.2018): sektorové zameranie: strojárska výroba, chemický priemysel v oblasti
spracovania gumy a výroby hnojív, farmaceutický priemysel, IT, vývoj softvéru a
odpadové hospodárstvo
ZÚ Bangkok: podnikateľská misia pri príležitosti oficiálnej návštevy PPV a MiF P.
Kažimíra v Kambodži (14.-16.10.2018): sektorové zameranie: potravinárstvo, IT,
sklárstvo, energetika, strojársky a zbrojársky priemysel, letectvo

Cieľ 3:
Realizácia podnikateľsky zameraných podujatí spojených s pracovnými cestami zahraničných
ústavných činiteľov do SR (v partnerstve so SARIO a SOPK).
Merateľný ukazovateľ:
Počet realizovaných podujatí s účasťou slovenských spoločností (min. 5).
Garant: SHSP
Cieľ splnený. V roku 2018 bolo uskutočnených 8 podnikateľsky zameraných podujatí
spojených s pracovnými cestami zahraničných ústavných činiteľov do SR. Ako príklad
uvádzame niektoré z nich:
- ZÚ Záhreb zorganizoval v dňoch 10.-11.4. 2018 podnikateľskú misiu z Chorvátska do
Košíc. Hlavným ťažiskom misie bol IT sektor.
- ZÚ Nairobi a MZVEZ SR v spolupráci so SARIO a MH SR zorganizovali dňa
27.9.2018 Keňskú podnikateľskú misiu do Bratislavy a Košíc za účasti 16 slovenských
a 11 keňských firiem. Cieľom misie bol rozvoj spolupráce slovenských a kenských
podnikateľských subjektov v oblasti energetiky.
- SOPK v spolupráci so ZÚ Číny v Bratislave, Council for Promoting South-South
Cooperation (CPSSC) a za spoluúčasti zástupcov SHSP MZVEZ SR 17.4. 2018 v
Kongresovej sále MZVEZ SR uskutočnila Slovensko-čínske obchodné fórum.
- Pri príležitosti návštevy delegácie hlavného mesta Islandu v Bratislave zorganizovalo
MZVEZ SR v spolupráci so SARIO dňa 30.4. 2018 v Kongresovej sále MZVEZ SR
podnikateľsky zamerané podujatie s cieľom nadviazať spoluprácu slovenských firiem
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s Reykjavíkom v oblasti Smart cities, IKT pre mestá a obce, podpora inovácií a zelenej
ekonomiky.
Slovensko-grécke ekonomické fórum, organizované SOPK a SARIO v spolupráci so
SHSP MZVEZ SR sa uskutočnilo 6.3.2018 v Bratislave. Prítomní zástupcovia
podnikateľského sektora ako z Grécka tak aj zo Slovenska z oblasti stavebníctva,
výroba stavebných materiálov, strojárskeho a potravinárskeho priemyslu a dopravy
zrealizovali takmer 70 bilaterálnych rokovaní.
Slovensko-egyptské obchodné fórum/Podnikateľská misia ESCD v Bratislave bola
zorganizovaná v spolupráci s agentúrou SARIO za účasti zástupcov SHSP MZVEZ
SR a ZÚ Káhira dňa 10.5. 2018. Misia bola zameraná na odvetvie stavebníctva,
ťažobného a ropného priemyslu, strojárstva, energetiky a vodného hospodárstva.
podnikateľská misia z Kazachstanu za účasti nám. ministra energetiky KZ B.
Džaksalieva v Bratislave 10.-11.4.2018 so zameraním na rozvoj spolupráce a
prerokovanie spoločných investičných projektov v oblasti energetiky, životného
prostredia, priemyslu, IT a poľnohospodárstva,
podnikateľská misia z RF v SR dňa 15.-16.10.2018 v T. Lomnici vedená ministrom
priemyslu a obchodu RF D. Manturovom. Prerokované otázky vzájomnej hospodárskej
spolupráce, stav projektov spolupráce v oblasti energetiky, priemyslu, bankovníctva,
skúšobníctva a metrológie, voj.-technickej spolupráce, školstva, výstavníctva, kultúry
a cestovného ruchu.

Cieľ 4:
Koordinácia medzivládnych aktivít v bilaterálnych stykoch.
Merateľný ukazovateľ:
Organizovanie zasadnutí zameraných na sektorové politiky (energetika, vzdelávanie) (min. 3).
Gestor: SHSP
Cieľ splnený. V roku 2018 sa uskutočnilo 8 medzivládnych a zmiešaných komisií, z toho 5
bolo zrealizovaných na Slovensku. Ako príklady uvádzame:
- 7. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu
medzi Slovenskou republikou a Kazašskou republikou, Bratislava dňa 10.-11.4.2018,
- 19. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu
medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou, Tatranská Lomnica, 15.16.10.2018,
- 12. zasadnutie Medzivládnej komisie medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou
republikou v Pekingu/Čína (2.6.2018)
- 1. zasadnutie medzivládnej Slovensko-kórejskej spoločnej komisie pre otázky
hospodárskej spolupráce v Soule/Kórejská republika (27.11.2018)
- zmiešané komisie pre hospodársku spoluprácu so Srbskom (4.-5.6.2018, Bratislava) a s
Maďarskom (22.11.2018, Komárom), v rámci ktorých bola prejednávaná spolupráca v
oblasti energetiky a energetickej bezpečnosti
Podkladové materiály z oblasti energetiky a energetickej bezpečnosti k rokovaniam prezidenta
SR, PV SR, MiZVEZ SR, ŠTAT1, ŠTAT2.
Cieľ 5:
Podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a inovácií – aktivity v zahraničí.
Merateľný ukazovateľ:
Realizované podujatia v zahraničí – inovačné fóra, konferencie a workshopy, zamerané na
transfer inovácií a technológií a na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy
a výskumu.
Garant: SHSP

62

Cieľ splnený. MZVEZ SR realizovalo opatrenia definované Stratégiou výskumu a inovácií pre
inteligentnú špecializáciu SR, Stratégiou vonkajších ekonomických vzťahov 2014 – 2020
a Zameraním ekonomickej diplomacie v oblasti bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov do
roku 2020 v oblasti budovania znalostnej ekonomiky, inovácií a rozvoja technológií. Pozornosť
venovalo spolupráci s lídrami v oblasti inovácií, so zameraním na rozvoj znalostnej ekonomiky,
internacionalizáciu slovenskej vedy, adaptovanie sa na podmienky priemyslu 4.0, oblasti
ako umelá inteligencia, robotizácia, automatizácia a budovanie Smart Cities.
Internacionalizácia vedy, výskumu a inovácií (ďalej len „VVaI“) a podpora medzinárodného
transferu skúseností sa stali organickou súčasťou podnikateľských misií, a to tak do
zahraničia, ako aj smerom na Slovensko. Segment VVaI so zameraním na výskum, inovácie,
transfer technológií, inteligentné mestá a priemysel, podporu startupov a inovatívnych firiem sú
súčasťou oficiálnych ciest najvyšších štátnych predstaviteľov SR do zahraničia. Takými boli
napr. návštevy prezidenta SR v USA, Slovinsku, Južnej Kórei, Nórsku (s podpisom memoranda
o porozumení k VVaI), ako aj cesty členov vlády SR do krajín, ktoré sú silné v oblasti
vedomostnej ekonomiky. Aktivity zamerané na inteligentné mestá sa realizovali napr.
s Francúzskom, Spojeným kráľovstvom, či škandinávskymi krajinami.
Na ilustráciu uvádzame niekoľko príkladov úspešných podujatí, ktoré boli v roku 2018
organizované.
-

-

-

ZÚ Tel Aviv v spolupráci s SBA zorganizoval v dňoch 13.-15. 2. 2018
účasť
5
slovenských startupov na veľtrhu MuniWorld / MuniExpo 2018 so zameraním na
inovácie a inteligentné mestá Tel Avive.
SM OECD v Paríži
zorganizovala dňa 10.10. 2018 v Paríži Konferenciu V4
Digitalizácia ako nástroj pre urýchlenie ekonomickej konvergencie.
ZÚ Washington v spolupráci s GK ČR v New Yorku
zorganizovali 24.10. 2018
Česko-slovenské investičné fórum v New Yorku za účasti ŠTAT MH SR V. Ferencza a
GR SARIO R. Šimončiča. Cieľom podujatia bola prezentácia investičných možností,
prezentácia podnikateľského a inovačného prostredia v SR, technologicky zaujímavé
firmy.
ZÚ Paríž- projekt Paríž a regióny Hauts-de-France , Medzinárodné fórum V4
v regiónoch Hauts-de France, Obchod a inovácie, kreatívny priemysel.
ZÚ Belehrad v spolupráci s agentúrou SIEA zorganizovali v dňoch 12.-13.2. 2018
v Belehrade podujatie pod názvom Transfer SK skúseností - CETIR misia SIEA
v Belehrade. Cieľom podujatia bolo odovzdávanie slovenských skúseností z
formovania prostredia na rozvoj vedy, výskumu a inovácií, spolupráca v oblasti
energetickej efektívnosti.

Cieľ 6:
Podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a inovácií – aktivity v Slovenskej
republike.
Merateľný ukazovateľ:
Realizácia medzinárodných konferencií, sympózií, seminárov a podobných podujatí s účasťou
zahraničných účastníkov.
Gestor: SHSP
Cieľ splnený. Na území SR sa v roku 2018 uskutočnilo viacero konferencií, sympózií,
seminárov a podujatí s účasťou zahraničných účastníkov s cieľom podporiť medzinárodnú
spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií, na ktorých participovala aj SHSP MZVEZ SR.
- ÚPPVII, klub Smart Cities a SIEA v spolupráci s MH SR, MZVEZ SR a ZMOS
uskutočnili dňa 1.2. 2018 v Bratislave Konferenciu Slovensko na ceste k Smart Cities.
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-

-

ZÚ Helsinki v spolupráci MŠVVŠ SR a MZVEZ SR zorganizoval v dňoch 19.22.3. 2018 fínsku vzdelávaciu misiu v SR. Zrealizované boli okrúhle stoly a odborné
workshopy týkajúce sa regionálneho vzdelávania, vyššieho vzdelávania, vedy a
výskumu; Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania SR; zriadený poradný
orgán MiŠVVŠ SR - Slovensko-fínsky task force za účasti 12 fínskych expertov. Účasť
podnikateľov v oblasti konceptu Fun Learning na čele s vizionárom Petrom
Vesterbackom, workshopy na základných školách v Plaveckom Štvrtku a v Bratislave.
ÚPPVII, MZVEZ SR, ZÚ Helsinki sa dňa 29.5. 2018 zorganizovali v Bratislave
Okrúhly stôl k „Výhľadovému plánovaniu“ a Agende 2030 s Fínskom .
V spolupráci s MZVEZ SR sa dňa 6.-7.6. 2018 uskutočnilo v Bratislave podujatie
Techsummit Bratislava 2018. Nosnými témami podujatia boli inovácie, Priemysel 4.0,
Internet of Things, umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, startupy a
problematika inteligentných miest.

Cieľ 7:
Efektívnejšie presadzovanie záujmov SR v oblasti energetickej bezpečnosti.
Merateľný ukazovateľ:
Medzinárodné podujatia v oblasti energetickej bezpečnosti (min. 2).
Gestor: SHSP
Cieľ splnený.
Medzinárodná bezpečnostná konferencia Globsec (17.-19.5.2018, Bratislava),
Prezentácia predbežnej štúdie plynovodu Eastring (20.9.2018, Bratislava),
Medzinárodný seminár o energetickej diplomacii (25.-28.9.2018, Sofia),
Stredoeurópska energetická konferencia CEEC (18.-20.11.2018, Bratislava).
Zástupcovia odboru OGOP/OHOP sa aktívne zúčastnili všetkých vyššie uvedených
konferencií, kde mali možnosť rokovať o možnostiach spolupráce v oblasti energetiky a
energetickej bezpečnosti.

Cieľ 8:
Využívanie intranetového portálu na propagáciu ekonomického prostredia SR a slovenských
podnikov v zahraničí.
Merateľný ukazovateľ:
Pravidelné aktualizovanie intranetového portálu ekonomickej diplomacie INED a jeho
prelinkovanie s portálmi relevantných inštitúcií.
Gestor: SHSP
Cieľ splnený. SHSP aktualizovalo počas celého roka 2018 intranetový portál INED a
využívalo ho na sprostredkovanie relevantných informácií, štatistických údajov a propagačných
materiálov pre potreby siete ekonomickej diplomacie. Prostredníctvom cloudového úložiska
slúžia zverejnené informácie, publikácie, prezentácie a propagačné materiály zároveň na ďalšiu
distribúciu na ZÚ, na HK a pre ďalších partnerov v jednotlivých teritóriách.
Prenos ekonomických a obchodných informácií zo zahraničia pre verejnosť realizovalo
MZVEZ SR prostredníctvom portálu „Podnikajme v zahraničí“ (v r. 2018 zaznamenal vyše
800 tisíc návštev a 3,6 milióna zobrazení) a spracovaním 38 newslettrov „Týždenný prehľad
ekonomických aktualít zo zahraničia“ (zasielané približne tisícke adresátov – podnikateľom,
zamestnávateľským a profesijným zväzom, komorám a ďalším záujemcom). Koncom roka
2018 bol vytvorený facebookový profil Ekonomická diplomacia SR (vyše 450 followerov).
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Program 05T – Rozvojová spolupráca
Zámer: Plnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) – odstránenie chudoby, podpora
trvalo udržateľného hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja partnerských
krajín
Podprogram 05T0A – Rozvojová spolupráca MZVEZ SR
Prvok 05T0A01 – Humanitárna pomoc SR
Cieľ 1:
Poskytnúť humanitárnu pomoc ľuďom v krajinách postihnutých katastrofou, resp. krízou
Merateľný ukazovateľ:
Poskytnutie humanitárnej pomoci (áno/nie)
Garant: ORPO/SAMRS
Cieľ splnený. V rámci realizácie humanitárneho programu v roku 2018 SAMRS vyhlásila 2
výzvy na predkladanie projektov humanitárneho charakteru. Výzvy boli regionálne zamerané
na Sýriu a susedné krajiny Blízkeho Stredného východu a Južný Sudán a okolité krajiny.
Účelom poskytnutia dotácie na projekty regionálne zamerané na Južný Sudán a okolité krajiny
bolo zmiernenie negatívnych vplyvov humanitárnej krízy v Južnom Sudáne a jej dôsledkov
priamo ovplyvňujúcich okolité krajiny (utečenecká kríza).
Účelom poskytnutia dotácie na projekty regionálne zamerané na Sýriu a susedné krajiny
Blízkeho a Stredného východu bolo zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej
krízy spôsobenej vojnovými konfliktmi a pretrvávajúcou krízou v regióne Stredného
a Blízkeho východu.
V rámci oboch humanitárnych výziev boli schválené 2 projekty na Južný Sudán a okolité
krajiny v objeme celkovej schválenej dotácie 399 998,60 EUR a 5 schválených projektov
zameraných na Sýriu a susedné krajiny Blízkeho a Stredného východu v objeme celkovej
dotácie 1 049 921 EUR.
Zdroj overenia informácií: webová stránka SAMRS (www.slovakaid.sk)
V roku 2018 bolo poskytnutých viacero finančných príspevkov v rámci poskytnutia
humanitárnej pomoci ľuďom v krajinách postihnutých katastrofou, resp. krízou. Príspevky boli
poskytnuté prostredníctvom medzinárodných organizácií a ďalších subjektov v celkovej sume
588 tis. eur. A to reakcii na humanitárnu krízu súvisiacu s prílevom utečencov, najmä detí bez
sprievodu a podporu prijatia a integrácie migrantov v Grécku, ale aj v reakcii na humanitárne
krízy, ktoré vznikli v dôsledku ozbrojeného konfliktu alebo boli spôsobené prírodnými
katastrofami.

Prvok 05T0A02 –Rozvojová spolupráca MZVEZ SR
Cieľ 1:
Realizovať projekty rozvojovej spolupráce v programových a projektových krajinách v zmysle
priorít stanovených v Strednodobej stratégii rozvojovej spolupráce SR na roky 2014 – 2018
a v súlade so zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2018
Merateľný ukazovateľ:
Vyplatené finančné prostriedky na schválené projekty podľa zamerania bilaterálnej rozvojovej
spolupráce SR na rok 2018 (áno/nie)
Garant: ORPO/SAMRS
Cieľ splnený. V roku 2018 všetky finančné prostriedky na schválené projekty boli vyplatené
podľa zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce. Na všetky nástroje ODA v celkovom
počte 120 bolo vyplatených 5 462 835,39 EUR.
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Program 097 – Príspevky SR do medzinárodných organizácií
Zámer: Efektívne a účinné
medzinárodných štruktúrach

presadzovanie

zahranično-politických

záujmov

SR

v

Podprogram 09701 – Príspevky SR do MO – MZVEZ SR
Cieľ 1:
Zabezpečiť úhradu členských príspevkov do medzinárodných organizácií v príslušnom
rozpočtovom roku
Merateľný ukazovateľ:
Počet uhradených členských príspevkov v príslušnom rozpočtovom roku (minimálne 22)
Garant: FINO/vecne príslušné útvary MZVEZ SR
Cieľ splnený. V roku 2018 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 príslušnom rozpočtovom roku, ktorých úhrada vyplýva z uznesenia vlády SR
Merateľný ukazovateľ:
Počet uhradených dobrovoľných členských príspevkov, ktorých úhrada vyplýva z UV SR
(minimálne 4)
Garant: FINO/vecne príslušné útvary MZVEZ SR
Cieľ splnený. V roku 2018 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 – MZVEZ SR
Cieľ 1:
Účasť štátnych zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme
z radov MZVEZ 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
Nesplnená úloha - v roku 2018 nebol do operácie/misie medzinárodného krízového
manažmentu vyslaný žiadny civilný expert MZVEZ.
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MZVEZ však koordinovalo vysielanie civilných expertov do misií a operácií EÚ (SBOP)
s rezortmi vnútra, obrany, spravodlivosti, financií a GP SR. V roku 2018 mala SR zastúpenie
civilných expertov v EÚ misiách EULEX Kosovo, EUMM Gruzínsko, EUAM Ukrajina
a EUBAM na hranici Moldavska a Ukrajiny. Okrem toho, pôsobili civilní experti SR na
Styčnom úrade NATO v Kyjeve, v OSN misiách MINUJUSTH na Haiti a UNFICYP na Cypre,
v OBSE misiách na Ukrajine, v Macedónsku, Srbsku a Albánsku.
Cieľ 2:
Účasť SR na predchádzaní konfliktom, riešení kríz a postkonfliktovej obnove v krajinách
OBSE.
Merateľný ukazovateľ: Nominovanie občanov SR do výberových konaní OBSE na
sekondované posty v misiách OBSE (minimálne 10)
Garant: OBSE
Cieľ splnený. V roku 2018 sme nominovali do výberových konaní v rámci rôznych misií OBSE
14 občanov SR.
Program 0D3 – Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí
Zámer: Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov SR vo vzťahu
k Slovákom žijúcim v zahraničí v súlade s Koncepciou štátnej politiky SR vo vzťahu k
Slovákom žijúcim v zahraničí do roku 2020 (zabezpečovať tvorbu, výkon a koordináciu
vo vzťahu k slovenským národnostným menšinám v strednej a východnej Európe a ku
krajanským komunitám v západnej Európe a v zámorí).
Cieľ 1:
V zmysle úloh vyplývajúcich zo zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu pôsobnosti ÚSŽZ vypracovať každoročne
správu o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a predložiť ju na rokovanie
vlády SR a následne do NR SR.
Merateľný ukazovateľ:
Vypracovanie a predloženie správy na rokovanie vlády SR a NR SR (logický ukazovateľ
áno/nie).
Garant: ÚSŽZ

Cieľ splnený. ÚSŽZ predložil vláde SR „Správu za rok 2018 o štátnej politike vo vzťahu k
Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a
návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2019“, ktorá
bola schválená 6. júna 2018 a vzatá na vedomie Zahraničným výborom Národnej rady
Slovenskej republiky.
Cieľ 2:
V súlade so zákonom č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení
niektorých zákonov zorganizovať v roku 2018 Stálu konferenciu „Stála konferencia Slovenská
republika a Slováci žijúci v zahraničí“.
Merateľný ukazovateľ:
Zorganizovanie konferencie (logický ukazovateľ áno/nie).
Garant: ÚSŽZ
Cieľ splnený. ÚSŽZ zorganizovalo „Stálu konferenciu Slovenská republika Slováci žijúci v
zahraničí „ v dňoch 26.-27.10.2018 v Bratislave
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Cieľ 3:
Formovať pozitívne vnímanie zahraničných krajanov, propagovať a integrovať ich život a
kultúru do kontextu kultúrnych hodnôt a kultúrneho života Slovenska prostredníctvom médií a
organizovaním podujatí na Slovensku i v zahraničí.
Merateľný ukazovateľ:
Realizácia minimálne 5 pravidelných a nepravidelných krajanských podujatí a prezentácií v SR
(logický ukazovateľ áno/nie).
Garant: ÚSŽZ
Cieľ splnený. V roku 2018 ÚSŽZ uskutočnil resp. sa významnou mierou podieľal na týchto
krajanských podujatiach na Slovensku :
1. 25. ročník súťaže „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“, súťažnej
prehliadky literárnych prác žiakov a študentov základných a stredných škôl zo
Slovenska a zahraničia,
2. s Obcou Dulovce a Mestským odborom Matice slovenskej sa podieľal na organizácii
Južno-slovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností v Dulovciach, (29.
- 30. júna 2018) ako garant vystúpení krajanských súborov zo zahraničia,
3. pri príležitosti „Pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí“ ÚSŽZ v spolupráci
s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom zorganizovali(5. júl 2018)
v rámci Kultúrneho leta a hradných slávností v Bratislave na Hlavnom námestí 3.
Ročník podujatia zameraného na predstavenie umenia našich krajanov.
4. v spolupráci s Mestom Detva (06. - 8. 7. 2018) pripravil a organizoval 45. ročník
Krajanskej nedele v rámci 54. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve .
Sprievodným podujatím Folklórnych slávností pod Poľanou je 5. ročník „Krajanského
dvora“ s cieľom prezentácie Slovákov zo zahraničia v oblasti gastronómie, remesiel
a umenia,
5. v spolupráci s Maticou Slovenskou, Akadémiou vzdelávania v Martine a Metodickým
centrom ÚMB v Banskej Bystrici letné tábory pre deti a mládež Slovákov žijúcich v
zahraničí vo veku 8 až 15 rokov v troch turnusoch v dĺžke dvoch týždňov od začiatku
júla do polovice augusta.
Cieľ 4:
Rozhodovať v konaní o vydaní osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí („osvedčenie“).
Merateľný ukazovateľ:
Rozhodnúť v konaní o vydaní osvedčenia – ročne približne 2000.
Garant: ÚSŽZ
Cieľ splnený. ÚSŽZ v roku 2018 prijal 2 363 žiadostí a vydal 2 371 osvedčení.
Cieľ 5:
Prostredníctvom štátnej finančnej podpory projektov a programov systémovo podporovať
upevňovanie a rozvoj jazykovej, kultúrnej a národnej identity slovenských národnostných
menšín v strednej a východnej Európe, ako aj slovenských komunít v západnej Európe
a v zámorí.
Merateľný ukazovateľ:
Na základe uznesenia vlády SR č. 625 bod B.4 zo dňa 17. septembra 2008 - zabezpečiť
v rozpočte úradu „výhľadovo každoročne účelové finančné prostriedky určené na podporu
aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci grantového systému úradu v celkovej výške
40 mil. Sk (ekvivalent 1 327 756 EUR) (logistický ukazovateľ áno/nie).
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Garant: ÚSŽZ v spolupráci s MZVEZ SR
Cieľ splnený čiastočne. ÚSŽZ si plní úlohy vyplývajúce z koncepcie v prevažnej miere
s výnimkou zabezpečenia finančných prostriedkov do grantového systému vo výške 1.4 mil.
EUR. Zo zákona č. 411/2015 o štátnom rozpočte na rok 2018 zo dňa 23. decembra 2017 vo
výdavkoch štátneho rozpočtu kapitoly 10 – Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR v programe 0D3 – Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí účelové
prostriedky v grantovom systéme v zmysle uznesenia vlády SR neboli zabezpečené v
stanovenej výške.
Cieľ 6:
Podporovať uchovávanie hodnôt nehmotného a hmotného kultúrneho dedičstva Slovákov
žijúcich v zahraničí ako hodnotovej súčasti celkovej slovenskej kultúry
Merateľný ukazovateľ:
Relevantné úlohy Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí do
r. 2020 podporené prostredníctvom dotačného systému ÚSŽZ (minimálne 15).
Garant: ÚSŽZ
Cieľ splnený. ÚSŽZ v roku 2018 podporilo desiatky projektov zameraných na uchovanie
hodnôt nehmotného a hmotného kultúrneho dedičstva prostredníctvom dotačného systému
(napr. Almanach Slováci v Poľsku, Život a dielo maršála a grófa Anfreja Hadika, Múzeum
vojvodinských Slovákov, prehliadka sólistov slovenskej ľudovej piesne „Cez Nadlack je ...“,
45. Krajanská nedeľa v Detve, 5. Krajanský dvor v Detve... . a pod
Cieľ 7:
Zabezpečiť realizáciu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej
republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania, kultúry, školstva
a mládeže.
Merateľný ukazovateľ:
Plnenie uznesenia vlády SR č. 625 bod B. 5 zo dňa 17. septembra 2008 – zabezpečiť účelové
finančné prostriedky vo výške 3 mil. Sk (99 581 EUR) určené na realizáciu Dohody. (logistický
ukazovateľ áno/nie)
Garant: ÚSŽZ v spolupráci s MZVEZ SR
Cieľ splnený. Rozpočtovým opatrením č. 19/2018 bol vykonaný presun výdavkov štátneho
rozpočtu v uvedenej výške na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR, z
programu 06U - Rozvoj zahraničných vzťahov do programu 0D3 - Štátna politika k Slovákom
žijúcim v zahraničí v kategórii 640 - Bežné transfery (649 002 - Transfery do zahraničia jednotlivci a neziskovej právnickej osoby inej ako medzinárodnej organizácii).
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Tabuľková časť

1. Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2018
2. Výdavky kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok
2018
3. Finančné operácie kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2018
4. Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2018
5. Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu
podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2018
6. Výdavky príspevkových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej
a funkčnej klasifikácie za rok 2018
7. Prehľad o dosiahnutých príjmoch zo správnych poplatkov kapitoly štátneho rozpočtu
za rok 2018
8. Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií
prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2018
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