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1. Správa o hospodárení  kapitoly 

1.1.  Súhrnná charakteristika kapitoly a  jej hospo dárenia v hodnotenom 
rozpo čtovom roku  

1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly 
 

Správa štátnych hmotných rezerv (ďalej len ŠHR SR), ako ústredný orgán štátnej správy, 
bola vytvorená zákonom NR SR č. 2/1993 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 347/1990 Zb. 
o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších 
predpisov. Jej úlohou je vytvárať a hospodáriť so štátnymi hmotnými rezervami tak, aby sa 
dosiahlo efektívne a úsporné riadenie financovania, obmeny, zámeny, pôžičiek, uvoľňovania, 
skladovania, ochraňovania a kontroly štátnych hmotných rezerv s cieľom zabezpečenia 
hospodárneho nakladania s majetkom štátu. SŠHR SR pôsobí na základe zákona NR SR 
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 
neskorších predpisov a jej sídlom je Bratislava.  

V roku 2012 SŠHR SR zabezpečovala všetky činnosti vyplývajúce zo zákona NR SR 
č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov a zákona 
č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze 
v znení neskorších predpisov.  

SŠHR SR je z hľadiska organizačnej klasifikácie rozpočtovou kapitolou štátneho rozpočtu 
s identifikačným označením 42. Je špecifická z hľadiska výkonu svojich činností. Ako rozpočtová 
organizácia je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet a okrem zdrojov 
štátneho rozpočtu využíva na svoju obchodnú činnosť súvisiacu s realizáciou obmien a zámien 
štátnych hmotných rezerv aj mimorozpočtové zdroje. 

Kapitola nemá podriadené organizácie, ktoré by mali právnu subjektivitu, má však štyri 
samostatné závody na území SR, ktoré sú finančne zabezpečené prideleným záväzným limitom 
rozpočtových prostriedkov v rámci rozpisu záväzných ukazovateľov rozpočtu pre SŠHR na 
príslušný rok ako v časti príjmov, tak aj v časti výdavkov kapitoly. Závody plnia úlohy vyplývajúce 
zo zákona NR SR č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov 
o štátnych hmotných rezervách. 

Štátne hmotné rezervy sa delia na hmotné rezervy, mobilizačné rezervy a pohotovostné 
zásoby.  

Hmotné rezervy sú určené na ochranu ekonomiky, pre potreby ozbrojených síl, na 
dočasné riešenie následkov mimoriadnych situácii a na zaistenie energetickej a potravinovej 
bezpečnosti štátu. Hmotné rezervy tvoria vybrané základné suroviny, materiály, výrobky 
a nehnuteľnosti na ich skladovanie a ochraňovanie.  

V rámci energetickej bezpečnosti štátu udržiava SŠHR SR zásoby paliva na výrobu 
elektrickej energie do elektrizačnej siete SR v prípade nutnosti riešenia krízovej situácie, resp. 
v prípade problémov v dodávkach paliva od iných dodávateľov. 

Osobitným druhom hmotných rezerv sú núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, ktoré 
slúžia na predchádzanie, zmiernenie alebo prekonanie stavu ropnej núdze v SR, prípadne 
v Európskej únii. Núdzové zásoby sú určené na riešenie krízových situácií a majú byť vytvorené 
na 90 dní priemernej spotreby SR. Ich úlohou je zmierniť alebo dočasne zabezpečiť nevyhnutný 
chod ekonomiky a dôležitých činností štátu v prípade vzniku krízovej situácie spôsobenej 
vyčerpaním všetkých dostupných zdrojov a spôsobov v zásobovaní štátu ropou a vybranými 
ropnými výrobkami. Použitie núdzových zásob je krajným opatrením pri riešení stavu ropnej 
núdze. 

Na zaistenie potravinovej bezpečnosti štátu slúžia potravinové komodity, ktoré sú 
súčasťou hmotných rezerv. SŠHR SR skladuje v komodite potravinových hmotných rezervách 
najmä pšenicu, ryžu, mäso, cukor a pod. Majú funkciu stabilizačného prvku a zdrojovej základne 
štátu v prípade riešenia krízovej situácie. Vytvárajú sa tak, aby pokryli potrebu SR na prvých 
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tridsať dní po vyhlásení krízovej situácie. SŠHR SR potravinárske komodity skladuje a ochraňuje 
v skladových priestoroch tak, aby bola zabezpečená nielen maximálna kontrola kvality týchto 
komodít, ale aj kontrola vynaložených finančných prostriedkov spojených s touto činnosťou. 

Mobilizačné rezervy sa vytvárajú na základe požiadaviek systému hospodárskej 
mobilizácie pre potreby ekonomiky, obyvateľstva, ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných 
zborov. Určené sú na zabezpečenie rýchleho prechodu ekonomiky na činnosť v období krízovej 
situácie, ako aj následnú obnovu hospodárskeho a spoločenského života. Tvoria ich vybrané 
základné suroviny, materiály, stroje, výrobky, náradie, dokumentácia a nehnuteľnosti potrebné 
pre vyššie spomínané činnosti. Mobilizačné rezervy sú vytvárané a udržiavané na základe 
požiadaviek ústredných orgánov štátnej správy na plnenie úloh vyplývajúcich z ich krízových 
plánov. Uložené sú u ochraňovateľov – subjektov hospodárskej mobilizácie na základe 
uzatvorených zmlúv o ochraňovaní, ako aj v štyroch vlastných závodoch SŠHR SR. 

Pohotovostné zásoby tvoria položky nevyhnutné na zabezpečenie prežitia obyvateľstva 
počas najdramatickejšieho obdobia mimoriadnej udalosti, technické prostriedky na zabezpečenie 
akcieschopnosti zásahových jednotiek a pre ostatné záchranné činnosti. Sú nevyhnutnou 
pomocou v období mimoriadnej situácie pre uspokojenie základných životných potrieb 
obyvateľstva na postihnutom území, ktoré stratilo možnosť zabezpečiť svoje základné životné 
potreby počas prvých troch dní po vzniku krízovej situácie. Pohotovostné zásoby sú ďalej určené 
pre záchranné zbory, havarijné služby pri riešení nevojenských krízových situácií a pre podporu 
výkonu štátnej a verejnej správy ako riadiaceho prvku riešenia týchto situácií. Na základe 
rozhodnutia vlády SR môžu byť poskytnuté aj v rámci humanitárnej pomoci. Prioritou SŠHR SR 
je v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou pri 
mimoriadnych a krízových situáciách a s rezortom Ministerstva vnútra SR vytvoriť pohotovostné 
zásoby na protipožiarnu a protipovodňovú ochranu obyvateľstva. 

Pôsobnosť a úlohy SŠHR SR podrobnejšie vymedzuje Štatút Správy štátnych hmotných 
rezerv Slovenskej republiky. 

 
1.1.2.  Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovate ľov rozpo čtu kapitoly 
 

V nasledujúcej tabuľke je uvedené zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov 
rozpočtu určených kapitole SŠHR SR na rok 2012. 

(v eurách) 

Ukazovate ľ 
Schválený 
rozpo čet 

Upravený 
rozpo čet 

Skuto čnos ť 
k 31.12.2012 

% čerpania 
k upravenému rozpo čtu 
  

 Príjmy SŠHR SR spolu 51 500 000 51 500 000 56 764 133  110,2 
 v tom:      

   - rozpočtové príjmy 51 500 000 51 500 000 56 764 133  110,2 

 Výdavky kapitoly spolu A+B+C 33 191 887 38 017 046 36 341 524  95,6 

 Výdavky spolu bez prostriedkov 
 z rozpočtu EÚ, z toho:    33 191 887 

 
38 017 046 

 
36 341 524 

  
95,6 

A.   Bežné výdavky (600)   30 316 430 30 056 430 28 441 225  94,6 
 v tom:      

  - prostriedky na spolufinancovanie 0 0 0  0,0 

 - mzdy, platy, služobné príjmy  
   a ostatné osobné vyrovnania  (610) 1 161 851 1 385 751 1 346 247  97,1 
 - počet zamestnancov rozpočtovej    
   organizácie 126  126 111  88,1 
B.   Kapitálové výdavky (700) 2 875 457 7 960 616 7 900 299  99,2 

v tom:      

   - zdroj 111 2 875 457 599 410 599 410  100,0 

   - zdroj 131 0 7 361 206 7 300 889  99,2 

C.   Prostriedky z rozpo čtu EÚ  0 0 0  0,0 
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Kód  
programu     Názov programu 

 

Schválený 
rozpo čet 

Upravený 
rozpo čet 

Skuto čnos ť 

% čerpania 
k upravenému rozpo čtu 

 

086        Štátne hmotné rezervy 28 938 199 34 996 084 33 347 751  95,3 
06HOH  Hospodárska mobilizácia 
              Gestor: MH SR 1 686 800 590 000 581 037  98,5 
06E06   Štátne hmotné rezervy  
              pre obranu  
              Gestor: MO SR 2 536 888 2 430 962 2 412 736  99,3 
0020F   Civilné núdzové  plánovanie 
             Gestor: MV SR   30 000 0 0  0,0 
Programy spolu: 33 191 887 38 017 046 36 341 524  95,6 

 

  1.1.3. Rozpočtové opatrenia 
 

V priebehu roka 2012 boli záväzné ukazovatele rozpočtu SŠHR SR upravené 
rozpo čtovými opatreniami MF SR:  

- Rozpočtové opatrenie č. 1  - MF SR v nadväznosti na rozpočtové opatrenie č. 5 
vykonané v roku 2011 povolilo prekročiť limit výdavkov v zmysle ustanovenia § 8 ods. 6 
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o sumu 6 911 564 €  
na kapitálových výdavkoch s kódom zdroja 131B na programe 086 – Štátne hmotné 
rezervy. Zdrojové krytie bolo zabezpečené z prostriedkov kapitoly z predchádzajúcich 
rokov. 

- Rozpočtové opatrenie č. 2 - MF SR v nadväznosti na rozpočtové opatrenie č. 5 
vykonané v roku 2011 povolilo prekročiť limit výdavkov v zmysle ustanovenia § 8 ods. 6 
a   17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o sumu 2 161 212 €  
na kapitálových výdavkoch (z toho s kódom zdroja 131A vo výške 1 081 879 EUR 
a s kódom zdroja 131B vo výške 709 371 € na programe 086 – Štátne hmotné rezervy, 
na medzirezortnom podprograme 06E06 – Štátne hmotné rezervy pre obranu vo výške 
369 962 € s kódom zdroja 131B). Zdrojové krytie bolo zabezpečené z prostriedkov 
kapitoly z predchádzajúcich rokov. 

- Rozpočtové opatrenie č. 3 – v nadväznosti na bod C.1. uznesenia vlády SR č. 387 
z 30. júla 2012 k Správe o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za prvý 
polrok 2012 a predikcii vývoja do konca roka MF SR viazalo rozpočtové prostriedky 
v sume 1 262 199 €  na programe 086 – Štátne hmotné rezervy (z toho bežné výdavky 
v sume 260 000 € a kapitálové výdavky na zdroji 131A v sume 1 002 199 €). 

- Rozpočtové opatrenie č. 4 – v nadväznosti na bod C.1. uznesenia vlády SR č. 387 
z 30. júla 2012 k Správe o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za prvý 
polrok 2012 a predikcii vývoja do konca roka a v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 
Z. z. MF SR viazalo kapitálové výdavky v celkovej sume 3 355 380 €  (z toho 
na programe 086 – Štátne hmotné rezervy s kódom zdroja 131B vo výške 709 371 € 
a s kódom zdroja 111 vo výške 673 359 €, na medzirezortnom podprograme 06E06 – 
Štátne hmotné rezervy pre obranu s kódom zdroja 131B vo výške 369 962 € a s kódom 
zdroja 111 vo výške 475 888 € a na medzirezortnom podprograme 06H0H – 
Hospodárska mobilizácia SŠHR SR s kódom zdroja 111 vo výške 1 126 800 €). 

- Rozpočtové opatrenie č. 5 - MF SR úpravou záväzných ukazovateľov v rámci kapitoly 
povolilo zmenu výdavkov programovej štruktúry viazaním rozpočtových prostriedkov 
na bežných výdavkoch v sume 30 000 €  na medzirezortnom podprograme 0020F – 
Civilné núdzové plánovanie SŠHR SR v prospech medzirezortného podprogramu  
06H0H – Hospodárska mobilizácia SŠHR SR na zabezpečenie pokrytia potrieb SŠHR 
SR v oblasti hospodárskej mobilizácie. Zdrojové krytie bolo zabezpečené v rámci 
rozpočtu kapitoly. 
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- Rozpočtové opatrenie č. 6 – MF SR v nadväznosti na žiadosť kapitoly povolilo úpravu 
záväzných ukazovateľov prekročením limitu finančných prostriedkov v kategórii 610 – 
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v redukovanej sume 223 900 €  pri súčasnom 
znížení výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby. Uvedené opatrenie zabezpečilo 
krytie zvýšených mzdových výdavkov súvisiacich s vykonanými organizačnými 
zmenami. Zdrojové krytie bolo zabezpečené z prostriedkov kapitoly. 

- Rozpočtové opatrenie č. 7 – MF SR v nadväznosti na žiadosť kapitoly povolilo 
prekročiť limit výdavkov o sumu 369 962 € , ktoré boli viazané v zmysle § 8 ods. 6 
zákona č. 523/2004 Z. z. rozpočtovým opatrením č. 4 na medzirezortnom podprograme 
06E06 – Štátne hmotné rezervy pre obranu s kódom zdroja 131B. Zdrojové krytie bolo 
zabezpečené z prostriedkov kapitoly z predchádzajúcich rokov. 

 
 

Rozpočtové opatrenia číslo 1, 2, 4 a 7 boli vykonané v súlade s § 8 zákon a 
č. 523/2004 Z. z. o rozpo čtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dopln ení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
 

Vykonané boli aj interné rozpo čtové  opatrenia , ktoré nemali vplyv na zmenu 
záväzných ukazovateľov kapitoly: 

- Interné RO č. 1 – na základe žiadosti generálnej riaditeľky sekcie štátnych hmotných 
rezerv bol vykonaný presun na kapitálových výdavkoch vo výške 599 410 € na 
investičnú akciu Doplnenie pohotovostných zásob z investičnej akcie ústredia v rámci 
programu 086 – Štátne hmotné rezervy. 

- Interné RO č. 2 – na základe žiadosti riaditeľa odboru mobilizačných rezerv 
a pohotovostných zásob o zabezpečenie finančných prostriedkov na ochraňovanie 
mobilizačných zásob vykonaný presun na bežných výdavkoch vo výške 100 000 € 
z limitu hmotných rezerv do limitu mobilizačných zásob v rámci programu 086 – Štátne 
hmotné rezervy. 

- Interné RO č. 3 – na základe žiadosti riaditeľky osobného úradu o úpravu rozpočtu 
bežných výdavkov na transfery a odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 
vykonaný presun vo výške 30 000 € z limitu odboru ekonomiky, finančného manažmentu 
a rozpočtu do limitu osobného úradu v rámci programu 086 – Štátne hmotné rezervy. 

- Interné RO č. 4 – na základe žiadosti riaditeľky osobného úradu o úpravu rozpočtu 
bežných výdavkov na transfery vykonaný presun vo výške 20 000 € z limitu odboru 
vnútornej správy do limitu osobného úradu v rámci programu 086 – Štátne hmotné 
rezervy. 

- Interné RO č. 5 – na základe vývoja čerpania rozpočtových prostriedkov na bežných 
výdavkoch bolo upravené čerpanie na podpoložkách platnej ekonomickej klasifikácie. 
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1.2 .   Príjmy kapitoly 

1.2.1. Príjmy kapitoly pod ľa ekonomickej klasifikácie 
 

Príjmy SŠHR SR boli na rok 2012 rozpočtované sumou 51 500 000 €. Skutočne 
dosiahnuté príjmy za rok 2012 v objeme 56 764 133 € predstavujú plnenie ročného rozpočtu na 
110,2 % v tomto členení: 

(v eurách) 

 
Číslo a názov rozpo čtovej položky  

Schválený 
rozpo čet 

2012 

Upravený  
rozpo čet 

2012 

Plnenie  
k 31.12.2012 

Plnenie  
2011 

292 Poplatok z dovozu NZ – 04.7.1.5 50 000 000 50 000 000 55 971 910 70 723 745 
212 Príjmy z vlastníctva 600 000 600 000 736 167 862 026 

222 Pokuty a penále 0 0 27 469 104 631 
223 Poplatky a platby z nepriemyselného 
       predaja 10 000 10 000 99 287 

231 Príjem z predaja kapitálových aktív 890 000 890 000 0 770 723 

232 Príjem z predaja  HR a MR 0 0 0 705 909 

292 Ostatné príjmy – 04.7.1 0 0 28 488 3 996 

Spolu: 51 500 000 51 500 000 56 764 133 73 171 317 

 
Najvyšší podiel na dosiahnutých príjmoch tvoril vybratý poplatok od výrobcov 

a dovozcov ropných produktov, kde bolo  plnenie vo výške 55 971 910 €.  

Dňa 01.09.2011 nadobudol účinnosť zákon č. 256/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V zmysle 
tejto zákonnej úpravy agenda týkajúca sa výberu poplatku na nakladanie s núdzovými 
zásobami, prešla na colný úrad, ktorý príjmy z výberu poplatku a prípadných pokút sústreďuje 
na samostatnom mimorozpočtovom účte a tieto príjmy následne odvádza do príjmov SŠHR SR 
do 10 pracovných dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca. 

Ďalší významnejší príjem SŠHR SR získala z vlastníctva (príjem z prenájmu budov, 
priestorov, objektov, strojov a zariadení)  vo výške 736 167 €.  Na tomto dosiahnutom objeme 
finančných prostriedkov sa podieľal nájom nebytových priestorov čiastkou 158 737 €.  

 

 

1.2.2.   Prostriedky prijaté z rozpo čtu Európskej únie 

V roku 2012 kapitola SŠHR SR neprijala žiadne finančné prostriedky z rozpočtu 
Európskej únie či prostriedky zo zahraničia, prijatie ktorých by vyplynulo z medzinárodných 
zmlúv medzi SR a inými štátmi.  
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1.3.  Výdavky kapitoly 

1.3.1. Výdavky kapitoly pod ľa ekonomickej klasifikácie 

 

Výdavky kapitoly SŠHR SR (bežné a kapitálové)  na rok 2012 boli rozpočtované  
vo výške 33 191 887 € a v priebehu roka boli upravené rozpočtovými opatreniami  na sumu 
38 017 046 €. Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2012 dosiahlo 36 341 524 €, t.j. 95,6 % 
upraveného ročného rozpočtu.  

(v eurách) 

Číslo a názov rozpo čtovej  položky 
Schválený 
rozpo čet 

2012 

Upravený  
rozpo čet 

2012 

Skuto čnos ť 
k 31.12.2012 

% čerpania 
k upravenému 

rozpo čtu 
 

610 Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV 1 161 851 1 385 751 1 346 247 97,2 

620 Poistné a príspevky do poisťovní 440 387 521 590 498 872 95,6 

630 Tovary a služby 28 688 969 28 075 655 26 527 751 94,5 

v tom: X X X           X 

631 002 – Cestovné náhr.- zahraničné 45 000 20 000 8 490 42,5 
637 008 – Náhrada nákladov 
hospodárskej mobilizácie 24 732 424 24 633 394 24 297 624 98,6 

640 Bežné transfery 25 223 73 434 68 355 93,1 

Spolu  bežné výdavky (600) 30 316 430 30 056 430 28 441 225 94,6 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 2 875 457 7 960 616 7 900 299 99,2 

       v tom:  rozpočet –  zdroj 111 2 875 457 599 410 599 410 100,0 

                   presunuté inv. akcie - 131 0 7 361 206 7 300 889 99,2 

720 Kapitálové transfery 0 0 0 0,0 

Spolu  kapitálové výdavky (700) 2 875 457 7 960 616 7 900 299 99,2 

Výdavky spolu: 33 191 887 38 017 046 36 341 524 95,6 

 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov nania 
 
 Rozpisovým listom MF SR bol kapitole pridelený záväzný ukazovateľ v ekonomickej 
kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 
1 161 851 €. Výdavky rozpočtu na mzdy boli upravené rozpočtovým opatrením MF SR na sumu 
1 385 751 € a vyčerpané vo výške 1 346 247 €, čo predstavuje 97,2 % z upraveného rozpočtu. 
Záväzný ukazovateľ miezd nebol prekročený. Mzdové prostriedky boli čerpané len na zdroji 
111. 
 
Výdavky na zahrani čné pracovné cesty 
 

Zamestnanci SŠHR SR v roku 2012 absolvovali tieto zahraničné pracovné cesty: 

V súvislosti s problematikou núdzových zásob bolo v roku 2012 uskutočnených sedem 
zahraničných pracovných ciest. Zastupovanie SR zo strany SŠHR SR a účasť jej zástupcov, 
vyplynuli najmä z plnenia zabezpečovaných úloh v oblasti núdzových zásob voči Európskej únii, 
ako i z členstva SR v Medzinárodnej energetickej agentúre (IEA). 
 
Medzinárodná energetická agentúra (IEA) – Francúzsk o, Paríž 

V roku 2012 sa zástupcovia SŠHR SR zúčastnili týchto pravidelných zasadaní: 
• 27. – 30. marec 2012 - zasadanie Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM) a Stálej 

skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ).  
• 25. – 28. jún 2012 – zasadanie Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM) a Stálej skupiny 

IEA pre núdzové otázky (SEQ).  
• 16. – 18. október 2012 – zasadanie Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM) a Stálej 

skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ).  
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Zástupcovia SŠHR SR sa zúčastňujú na pravidelných zasadaniach dvoch pracovných 
skupín IEA. Stála skupina pre núdzové otázky (SEQ) má za úlohu koordinovať núdzové politiky 
členských štátov pre prípad výpadkov dodávok ropy a zabezpečiť dodržiavanie záväzkov, 
vyplývajúcich z Medzinárodného energetického programu. Predstavitelia SEQ sledujú 
pravidelné štatistické výkazy o stave núdzových zásob v členských štátoch a vykonávajú 
previerky núdzovej pripravenosti členských štátov.  

Stála skupina pre ropné trhy (SOM) sleduje situáciu na ropných trhoch, analyzuje riziká 
pre svetový obchod s ropou, pripravuje prognózy do budúcnosti a vypracováva pravidelné 
týždenné a mesačné správy o ropných trhoch. Na zasadaniach sa prerokovávajú aktuálne 
otázky energetickej bezpečnosti a pripravenosti na stav ropnej núdze.   

Zúčastnení majú možnosť získavať informácie od expertov, špecializujúcich sa na 
jednotlivé oblasti energetickej bezpečnosti na medzinárodnej úrovni. Získané poznatky a 
skúsenosti od predstaviteľov IEA, ako aj iných členských krajín, sú využívané pri prijímaní 
rozhodnutí o ďalšom smerovaní a efektívnom budovaní núdzových zásob. 

 V nadväznosti na júnové zasadnutie SEQ a SOM sa 28. júna 2012 uskutočnila jedna 
fáza cvičenia núdzovej reakcie ERE 6. Táto fáza cvičenia bola určená pre skúsených delegátov 
SEQ. Na cvičení boli delegáti rozdelení do menších skupín, v ktorých mali z pozície IEA 
analyzovať a vyriešiť hypotetický scenár výpadku dodávok ropy, navrhnutý sekretariátom IEA. 
Cvičenie slúžilo na lepšie porozumenie procesu rozhodovania a núdzových mechanizmov IEA. 
 
Francúzsko, Paríž 
 Pre nových delegátov SEQ a pre účastníkov z niektorých nečlenských krajín IEA 
pripravila SEQ druhú fázu cvičenia ERE 6 v dňoch 25. - 28. novembra 2012. SŠHR SR tu mala 
tiež svojho zástupcu. Cvičenie pozostávalo z tréningovej časti, kde boli účastníkom vysvetlené 
základné núdzové postupy a mechanizmy IEA a zo samotného cvičenia, kde účastníci podobne 
ako na júnovom cvičení riešili hypotetické scenáre výpadkov dodávok ropy. 
 
Európska únia – Belgicko, Brusel 

V roku 2012 sa zástupcovia SŠHR SR zúčastnili jedného pravidelného zasadania: 
• 25. máj 2012 – zasadanie Skupiny pre dodávky ropy OSG. 

V rámci EÚ sa zástupcovia SŠHR SR podieľajú najmä na činnosti Skupiny pre dodávky 
ropy (Oil supply group) patriacej pod Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre energetiku 
a dopravu (DG TREN). Na pravidelných zasadaniach tejto skupiny sa zástupcovia SŠHR SR  
podieľajú na komunitárnej spolupráci v oblasti ropnej bezpečnosti a plnení medzinárodných 
záväzkov, vyplývajúcich zo smernice Rady 2006/67/ES a Smernice 2009/119/ES, ktorými sa 
členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a ropných výrobkov. 
Na zasadaniach sú prezentované aktuálne informácie o činnosti európskych inštitúcií v tejto 
oblasti, vyjadrované názory a zisťované stanoviská ostatných členských krajín. Konzultácie 
s predstaviteľmi Európskej únie umožňujú dôsledne napĺňať povinnosti v oblasti skladovania 
núdzových zásob a zasielania štatistických údajov.  

 
ACOMES – Poľsko, Krakow 

V dňoch 09. – 11. septembra 2012 sa zástupcovia SŠHR SR zúčastnili na pravidelnom 
koordinačnom stretnutí skladovateľov – ACOMES, ktoré sa konalo v poľskom Krakowe. 
Účastníci stretnutia boli predovšetkým zástupcovia skladovateľských agentúr jednotlivých 
členských krajín, ktoré zabezpečujú skladovanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov 
a v závislosti od podmienok konkrétnych krajín majú rôznu formu a zloženie. Stretnutie 
prebiehalo vo forme prezentácií zástupcov členských krajín o vybraných témach, týkajúcich sa 
núdzového skladovania ropy a ropných výrobkov. Hlavné témy, ktoré boli prerokovávané  na 
tohtoročnom ACOMES, sa týkali aktuálnych otázok ovplyvňujúcich bežné činnosti skladovateľov 
ropy a ropných výrobkov, napr. implementácia novej európskej smernice, kolektívna akcia IEA 
v roku 2011, kvalita palív,  skladovanie palív s biozložkou a pod. 
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Belgicko, Brusel 
Dňa 05. novembra 2012 sa zástupcovia SŠHR SR zúčastnili zahraničnej pracovnej 

cesty v Belgicku – Brusel na rokovaní o podmienkach dodržiavania ropných zásob 
v nadväznosti na Smernicu 2009/119/ES. Súčasne riešili aj problematiku prepojenia ropovodu 
na trase Slovnaft – Schwechat. Zástupcovia SŠHR SR rokovali s vedúcim kabinetu komisára 
pre energetiku, podpredsedom KOM, vedúcim kabinetu a jeho členmi. 
 
Náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie a interve nčných zásob 

 Najvyššie čerpanie bežných výdavkov kapitoly tvorí čerpanie na rozpočtovej podpoložke 
637 008 – Náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie a intervenčných zásob. V rámci nej sú 
uhrádzané náklady hmotných rezerv, mobilizačných rezerv, pohotovostných zásob a núdzových 
zásob ropy a ropných výrobkov.  

 Za oblas ť hmotných rezerv  čerpanie tvorilo 595 164 € 
z toho: za energetické médiá                     1 449 € 
 za potraviny živočíšneho pôvodu                516 667 €  
 za obilniny                    77 048 € 

 Za oblas ť mobiliza čných rezerv  spojených so správou nehnute ľného majetku  bolo 
v rámci podpoložky vynaložených 249 882 €. Finančné prostriedky boli vynaložené na základe 
uzatvorených dodatkov k platným zmluvám o ochraňovaní nehnuteľného majetku štátnych 
hmotných rezerv. 

 Bežné výdavky spojené s hnute ľným majetkom  boli vynaložené vo výške 187 074 €. 
Uvedené prostriedky boli vynaložené na refundáciu nákladov spojených s ochraňovaním zásob 
mobilizačných rezerv u subjektov hospodárskej mobilizácie – ochraňovateľov mobilizačných 
rezerv (mzdové náklady, materiálové a dopravné náklady, energie, údržba, nájom skladov, 
stráženie). Náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie na vojenskú obranu  bola vo výške  
1 385 135 €, vynaložených na ochraňovanie zásob mobilizačných rezerv u ochraňovateľov 
plniacich úlohy v podpore Ozbrojených síl SR. 

 Za oblas ť pohotovostných zásob  bolo v rámci podpoložky vynaložených 1 872 €. 

 Bežné výdavky na udržiavanie, resp. skladovanie núdzových zásob ropy a ropných 
výrobkov  vyplynuli predovšetkým z objemu skladovaných núdzových zásob počas 
sledovaného obdobia so zahrnutím nákladov na vyskladnené zásoby v rámci obmeny zásob. 
Na náklady spojené s ochraňovaním a udržiavaním núdzových zásob bolo v roku 2012 
vynaložených 21 257 497 €. Úhrada nákladov za skladovanie zásob vyčlenených pre vojenskú 
obranu predstavovalo čerpanie vo výške 621 000 €. 
 
 
Kapitálové výdavky 
 Kapitálové výdavky pre SŠHR SR boli  rozpočtované v objeme  2 875 457 €. Po korekcii 
rozpočtovými opatreniami  dosiahli výšku 7 960 616 € a dočerpané boli vo výške 7 900 299 €,  
t.j.  99,2 % upraveného ročného rozpočtu. Jednotlivé investičné akcie zobrazuje tabuľka: 

 (v eurách) 

Zdroj Číslo IA Názov IA Program  FK EK 
Schválený 
rozpo čet 

Upravený 
rozpo čet Čerpanie 

111 8000031 Doplnenie MR SŠHR SR 06E06 0210 719004 475 888 0 0 

131B 8000031 Doplnenie MR SŠHR SR 06E06 0210 719004 0 369 962 369 956 

111 26595 IBS ĎDO - technické zhodnotenie 06H0H 02103 717002 1 126 800 0 0 

131B 26017 Realizácia stavby APV 08601 03 04713 713004 0 882 643 882 643 
  
  

        716 0 1 406 389 1 406 389 
  
  

        717001 0 4 622 532 4 622 532 

111 10599 Doplnenie pohotovostných zásob 08601 03 04714 719004 0 599 410 599 410 

111 23734 
Modernizácia a tech. zabezpečenie 
objekov záv. a ústr. 086 03 04711 717002 1 272 769 0 0 

131A 23734 
Modernizácia a tech. zabezpečenie 
objektov záv. a ústr. 086 03 04711 717002 0 79 680 19 369 

SPOLU         2 875 457 7 960 616 7 900 299 
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1.3.2. Výdavky kapitoly pod ľa funk čnej klasifikácie 

Čerpanie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie dokumentuje nasledujúca tabuľka: 
(v eurách) 

 
Kód a názov  

Úhrn výdavkov  

Schválený 
rozpo čet 

Upravený  
rozpo čet 

Čerpanie  
k 31.12.2012 

% čerpania 
výdavkov k UPRR  

02  Obrana 4 223 688 3 020 962 2 993 773 99,1 

02.1 Vojenská obrana 4 223 688 3 020 962 2 993 773 99,1 

V tom:  02.1.0    ŠHR pre obranu  2 536 888 2 430 962 2 412 736 99,3 

            02.1.0.3  Hospodárska mobilizácia 1 686 800 590 000 581 037 98,5 

03 Verejný poriadok a bezpečnosť 30 000 0 0 0,0 

03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť 30 000 0 0 0,0 

04 Ekonomická  oblasť 28 938 199 34 996 084 33 347 751 95,3 

04.7 Iné odvetvia 28 938 199 34 996 084 33 347 751 95,3 

04.7.1 Distribučné siete a skladovanie 28 938 199 34 996 084 33 347 751 95,3 

v tom:  04.7.1.1  SŠHR SR - ústredie 4 077 544 2 884 455 1 940 161 67,3 

            04.7.1.2  Hmotné rezervy 2 534 305 2 144 685 1 569 712 73,2 

            04.7.1.3  Mobilizačné rezervy 1 006 350 8 064 134 7 935 097 98,4 

            04.7.1.4  Pohotovostné zásoby 20 000 602 810 602 781 100,0 

            04.7.1.5  Núdzové zásoby 21 300 000 21 300 000 21 300 000 100,0 

Rozpo čet celkom: 33 191 887 38 017 046 36 341 524 95,6 

 
Celkové bežné výdavky pre SŠHR SR boli rozpočtované v objeme 30 316 430 €, 

v priebehu roka bola ich výška  upravená na 30 056 430 € a skutočné čerpanie dosiahlo výšku 
28 441 225 €, t.j. čerpanie na 94,6 % upraveného rozpočtu. 
 

• Skuto čné čerpanie bežných výdavkov pod ľa funk čnej klasifikácie: 
02.1.0  - Štátne hmotné rezervy pre obranu 2 042 780 €, 
02.1.0.3 - Hospodárska mobilizácia 581 037 €, 
03.6.0  - Verejný poriadok a bezpečnosť 0 €. 
04.7.1.1 - SŠHR SR - ústredie 1 920 792 €, 
04.7.1.2 - Hmotné rezervy 1 569 712 €, 
04.7.1.3 - Mobilizačné rezervy 1 023 533 €, 
04.7.1.4 - Pohotovostné zásoby 3 371 €, 
04.7.1.5 - Núdzové zásoby 21 300 000 €. 

 

Kapitálové výdavky  boli SŠHR SR na rok 2012 rozpočtované vo výške 2 875 457 €. 
V priebehu roka došlo k ich úprave rozpočtovými opatreniami na sumu 7 960 616 €. Celkové 
čerpanie  kapitálových výdavkov dosiahlo 7 900 299 €, t.j. 99,2 % upraveného ročného 
rozpočtu. 

• Skuto čné čerpanie kapitálových výdavkov pod ľa funk čnej klasifikácie : 
02.1.0  - ŠHR pre obranu  369 956 €, 
02.1.0.3 - Hospodárska mobilizácia 0 €, 
04.7.1.1 - SŠHR SR - ústredie  19 369 €, 
04.7.1.3 - Mobilizačné rezervy 6 911 564 €, 
04.7.1.4 - Pohotovostné zásoby 599 410 €. 

 

SŠHR SR v zmysle § 8 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v novembri 2012 požiadala 
o presun  kapitálových výdavkov do roku 2013 vo výške  2 985 418  €. 
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1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry k apitoly (Príloha č. 1) 
 
 
1.3.4. Výdavky kapitoly na spolo čné programy SR a Európskej únie 

SŠHR SR sa nepodieľala na spoločných programoch SR a Európskej únie, ktoré by boli 
zaradené, resp. nezaradené do výdavkov štátneho rozpočtu. Taktiež nebol realizovaný žiadny 
spoločný program SR a Európskej únie, ktorý by bol spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu. 
 
 
 
 

1.4.   Výsledok rozpo čtového hospodárenia kapitoly 
(v eurách) 

Text 
Schválený 
rozpo čet Upravený rozpo čet 

Skuto čnos ť 
k 31.12.2012 

Príjmy spolu 51 500 000 51 500 000 56 764 133 

Z toho: prijaté z rozpočtu EÚ 0 0 0 

Výdavky spolu: 33 191 887 38 017 046 36 341 524 

Z toho: kryté prostriedkami EÚ 0 0 0 

Saldo príjmov a výdavkov 18 308 113 13 482 954 20 422 609 

Z toho: z prostriedkov EÚ 0 0 0 

 

Kapitole SŠHR SR boli na rok 2012 rozpočtované príjmy  vo výške 51 500 000 €,  ich 
skutočné plnenie k 31.12.2012 bolo v objeme  56 764 133 €, t.j. 110,2 % ročného rozpočtu.  

Kapitole bol na rok 2012 stanovený celkový rozpočet výdavkov v objeme 33 191 887 €. 
Rozpočtovými opatreniami v priebehu roka 2012 bol upravený na celkovú sumu 38 017 046 €. 
Skuto čné čerpanie výdavkov  ku koncu roka dosiahlo sumu 36 341 524 €, t.j. 95,6 %. 

Výsledkom rozpočtového hospodárenia kapitoly SŠHR SR za rok 2012 bol prebytok v 
čiastke 20 422 609 €. 
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1.5.   Finančné operácie 

1.5.1. Príjmové finan čné operácie 

Kapitola SŠHR SR v priebehu roka 2012 dosiahla v hlavnej kategórii 400 ekonomickej 
rozpočtovej klasifikácie Mimorozpočtové príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými 
pasívami sumu 1 242 932 765 €. Ide o príjmy uskutočnené pri výbere finančných prostriedkov 
z účtov termínovaných vkladov vo výške 1 201 681 366 €, zvyšok tvoril počiatočný stav bežných 
účtov (bežný účet hmotných rezerv, mobilizačných rezerv, depozitný účet, účet sociálneho fondu) 
k 01.01.2012 vo výške 41 251 399 €.  
 
1.5.2 Výdavkové finan čné operácie 

V hlavnej kategórii 800 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie Výdavky z transakcií 
s finančnými aktívami a finančnými pasívami dosiahla SŠHR SR sumu vo výške 
1 201 454 891 €. Išlo o výdavky uskutočnené pri prevode finančných prostriedkov na účty 
termínovaných vkladov. 

 

 

Špecifiká kapitoly- tvorba a použitie ú čtov obmien a zámien 
Kapitola SŠHR SR je špecifickou rozpočtovou kapitolou svojho druhu, ktorá je svojimi 

príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet a súčasne zabezpečuje prostredníctvom 
svojich bežných účtov svoju obchodnú činnosť pri nákupe a predaji štátnych hmotných rezerv 
v rámci obmien, zámien a pôžičiek. Zároveň je z finančných prostriedkov sústredených na týchto 
účtoch uhrádzaná daň z pridanej hodnoty, resp. spotrebná daň z minerálneho oleja a realizované 
sú vzájomné zápočty pohľadávok formou dohôd o vzájomnom započítaní pohľadávok 
a záväzkov.  
 

Kapitola SŠHR SR v zmysle zákona o štátnych hmotných rezervách a v zmysle zákona  
NR SR č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici vedie všetky svoje účty v Štátnej pokladnici. Pre 
realizáciu  svojej obchodnej činnosti má  zriadené tieto bežné účty: 

• bežný účet štátnych hmotných rezerv, 
• rezervný účet mobilizačných rezerv. 

Počiatočný stav bežného účtu štátnych hmotných rezerv k 01.01.2012 bol 32 376 338 € 
(z toho na bežnom účte bola suma 13 256 018 €, na termínovaných účtoch štátnych hmotných 
rezerv  bola uložená suma 19 120 320 €) a k 31.12.2012 bol stav vo výške 25 518 941 €, z toho 
na bežnom účte bola suma 12 151 693 € a na termínovaných účtoch bolo uložených  
13 367 248 €. 

Počiatočný stav rezervného účtu mobilizačných rezerv k 01.01.2012 bol vo výške 
8 716 956 €, z toho na účte bola suma 50 € a 8 716 906 € uložených na termínovanom vklade. 
K 31.12.2012 bol stav 5 630 531 € (z toho na účte bola suma 130 326 € a na termínovanom 
vklade bolo uložených 5 500 205 €). 

Finančné prostriedky sústredené na týchto účtoch na konci roka neprepadajú v prospech 
štátneho rozpočtu, ale prechádzajú do nasledujúceho roka. 

Stav na bežných účtoch k 31.12.2012 za kapitolu SŠHR SR (bežný účet štátnych 
hmotných rezerv, rezervný účet mobilizačných rezerv, termínované účty) bol vo výške  
31 149 472 €. 
 
 
Prehľad o pohyboch na mimorozpo čtových ú čtoch kapitoly SŠHR SR 
 

Bežný účet štátnych hmotných rezerv bol v roku 2012 využívaný na financovanie 
nákladov na obmeny núdzových zásob, hmotných rezerv, ako aj na uhrádzanie dane z pridanej 
hodnoty.  
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V oblasti núdzových zásob  boli mimorozpočtové zdroje použité na úhradu výdavkov 
spojených s realizáciou obmien núdzových zásob, vrátane úhrad príslušných poplatkov a daní.  

V roku 2012 boli vyskladnené núdzové zásoby v rámci obmien v celkovom objeme 
68 577 m3 v evidenčnej cene 26 273 892 € (bez vykazovaných prirodzených úbytkov na 
zásobách v objeme 282 m3 v evidenčnej cene 103 394 €). Z  objemu vyskladnených zásob bol 
podiel automobilového benzínu 18,7 % (12 839 m3), podiel motorovej nafty predstavoval 71,5 %  
(49 049 m3) a 9,8 % predstavoval vyskladnený letecký petrolej (6 689 m3). Príjmy na 
mimorozpočtový účet za rok 2012 predstavovali sumu 78 453 444 € vrátane DPH.  

Na základe realizovaných obmien bolo v roku 2012 naskladnených 23 382 m3 
automobilového benzínu v celkovej hodnote 22 435 298 € vrátane DPH, 48 830 m3 motorovej 
nafty v celkovej cene 59 284 310 € vrátane DPH, z čoho bolo z mimorozpočtového účtu v roku 
2012 uhradených 46 074 674 € vrátane DPH a 6 790 m3 leteckého petroleja v celkovej cene 
7 779 713 € vrátane DPH.  

V januári 2012 bola z mimorozpočtového účtu uhradená suma vo výške 12 238 164 € 
za automobilový benzín, naskladnený v decembri 2011. 
 

 
 

Pohyby zásob ropných výrobkov v roku 2012 zahŕňali dokončenie obmien z plánu 
obmien na rok 2011 a plnenie plánu obmien na rok 2012. 

V roku 2012 bola dokončená obmena ropných výrobkov na základe plánu obmien pre 
rok 2011, realizovaná na základe zmlúv (obmena motorovej nafty a obmena automobilového 
benzínu) a  zároveň bola zrealizovaná obmena zásob ropných výrobkov v súlade s plánom 
obmien na rok 2012 na základe zmluvy o obmene nafty, benzínu a leteckého petroleja. 

Na základe týchto zmlúv bolo vyskladnených celkom 10 377 m3 motorovej nafty 
v evidenčnej cene 5 235 287 € (bez prirodzených úbytkov na zásobách v objeme 23 m3 

v evidenčnej cene 11 513 €), pričom príjem na mimorozpočtový účet za vyskladnené zásoby 
predstavoval čiastku 12 664 309 € vrátane DPH. Naskladnené boli zásoby v objeme 10 332 m3 
automobilového benzínu v hodnote 12 646 735 € vrátane DPH  a 9 626 m3 motorovej nafty 
v hodnote 10 122 437 € vrátane DPH. Tým bola obmena zásob ropných výrobkov za rok 2011 
ukončená.  

Na základe ďalšej zmluvy o obmene boli v roku 2012 v súlade s plánom obmien na 
rok 2012 vyskladnené zásoby v objeme 12 839 m3 automobilového benzínu v evidenčnej cene  
4 157 650 € (bez prirodzených úbytkov na zásobách v objeme 100 m3 v evidenčnej cene  

Odberateľ / dodávateľ
zmluvná cena príjem na účet v € s DPH

výdaj z účtu v € s 
DPH

č. zmluvy o obmene NZ v € / liter príjem výdaj
Hodnota vydaného tovaru               

(s DPH)
Hodnota prijatého tovaru                 

(s DPH)

SLOVNAFT, a.s.
12/OHRNZaRB/2011 

obmena nafty motorovej nafta  0,6560 € / l 3 750 746 0 0,00 2 952 587,25 

SLOVNAFT, a.s.
57/OHRNZaRB/2011 benzín 1,0200 € / l 10 332 300 0 0,00 12 646 735,20 

obmena benzínu, nafty nafta 1,0170 € / l 5 875 000 10 377 179 12 664 309,25 7 169 850,00 

obmena nafty podľa plánu na rok 2011 9 625 746 10 377 179 12 664 309,25 10 122 437,25 

obmena benzínu podľa plánu na rok 2011 10 332 300 0 0,00 12 646 735,20 

SLOVNAFT, a.s. nafta 1,0450 € / l 39 204 045 38 671 517 48 494 082,32 35 952 236,51 

147/OHRNZaRB/2011  benzín  0,6251 € / l 13 049 330 12 838 686 9 630 555,14 9 788 563,42 

obmena BA, NM, PL petrolej 0,9548 € / l 6 789 657 6 689 444 7 664 497,36 7 779 317,40 

obmena nafty podľa plánu na rok 2012 39 204 045 38 671 517 48 494 082,32 35 952 236,51 

obmena benzínu podľa plánu na rok 2012 13 049 330 12 838 686 9 630 555,14 9 788 563,42 

obmena petroleja podľa plánu za rok 2012 6 789 657 6 689 444 7 664 497,36 7 779 317,40 

nafta spolu za rok 2012 48 829 791 49 048 696 61 158 391,57 46 074 673,76 

benzín spolu za rok 2012 23 381 630 12 838 686 9 630 555,14 22 435 298,62 

petrolej spolu za rok 2012 6 789 657 6 689 444 7 664 497,36 7 779 317,40 

s p o l u  c e l k o m 79 001 078 68 576 826 78 453 444,07 76 289 289,79 

úhrada za hmotu naskladnenú v decembri 2011 12 238 164,00 

čerpanie prostriedkov mimorozpočtového účtu k 31.12.2012 celkom : 88 527 453,79 

PRÍJMY A VÝDAJE Z KÚPNYCH A OBMENOVÝCH ZMLÚV 
OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 ( účet 7000134211)

množstvo v litroch

podľa plánu obmien 

na rok 2011

podľa plánu obmien 

na rok 2012
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32 338 €), ďalej 38 672 m3 motorovej nafty v evidenčnej cene 14 602 531 € (bez prirodzených 
úbytkov na zásobách v objeme 146 m3 v evidenčnej cene 55 036 €) a 6 689 m3 leteckého 
petroleja v evidenčnej cene 2 278 425 € (bez prirodzených úbytkov na zásobách v objeme 
13 m3 v evidenčnej cene 4 506 €). Príjem na mimorozpočtový účet za vyskladnené zásoby 
ropných výrobkov predstavoval sumu 65 789 135 € vrátane DPH. Naskladnené boli zásoby v 
objeme 13 048 m3 automobilového benzínu v hodnote 9 788 563 € vrátane DPH, ďalej 6 790 m3 
leteckého petroleja v hodnote   7 779 317 € vrátane DPH a 39 204 m3 motorovej nafty 
v hodnote 49 161 872 € vrátane DPH,  z čoho 13 209 636 € vrátane DPH bolo uhradených až  
v januári 2013. 

Realizované pohyby zásob v rámci obmien boli uskutočnené z dôvodov končiacej sa 
doby skladovania zásob,  plnenia legislatívnych podmienok skladovania zásob a technických 
podmienok prevádzkovania skladovacích kapacít. 
 
 
V oblasti hmotných rezerv   

Obmeny komodít hmotných rezerv boli financované z bežného účtu na základe 
uzatvorených zmlúv o obmenách potravinárskych komodít  a jadrového paliva. 

Z obmien zásob hmotných rezerv vznikol v roku 2012 cenový rozdiel v neprospech 
SŠHR SR v položke mrazené mäso a ryža lúpaná v celkovom objeme 212 275 € vrátane DPH 
v členení: 
Ryža lúpaná 16 739 € 
Mrazené mäso          195 536 € 

V roku 2012 bolo obmenených 348 ton ryže lúpanej a 812 ton mrazeného mäsa. 

V roku 2012 bola tiež zrealizovaná obmena 30 ks jadrového paliva zásob hmotných 
rezerv s cenovým rozdielom v prospech SŠHR SR vo výške 847 571 € vrátane DPH. 

Ukončením nesúbežnej obmeny cukru kryštálového v I. polroku 2012 boli získané 
finančné prostriedky vo výške 421 465 € vrátane DPH. Získané finančné prostriedky budú 
použité pri spätnom nákupe cukru kryštálového do zásob hmotných rezerv pri plnení 
nesúbežnej obmeny. 

Faktúry z vykonaných súbežných obmien boli vzájomne započítavané na základe 
zmluvne dohodnutých podmienok a uzatvorených Dohôd o vzájomnom započítaní pohľadávok 
a záväzkov. Na bežnom účte štátnych hmotných rezerv bol zrealizovaný už len cenový rozdiel 
z predmetných obmien, či už v prospech, alebo v neprospech SŠHR SR. 

Z rezervného účtu mobilizačných rezerv bola v roku 2012 vyplatená suma 4 104 359 € 
pri realizácii stavby APV. 
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1.6.   Zhodnotenie zamestnanosti 
 
  

Limit 
zamestnancov  

2012 
 

 
Priemerný 

eviden čný po čet 
zamestnancov 

za rok 2012 

 
Čerpanie 

schváleného 
limitu 
v % 

 
Eviden čný 

počet 
 zamestnancov   

k 31.12.2012 

 
Z toho po čet 

žien 

SŠHR SR    126 108 85,7 111 56 

ústredie 83 67 80,7 70 42 

závody  43 41 95,3 41 14 

z toho:      

       Borovina 10 9 90,0 9 1 

       Brodnianka 11 11 100,0 11 6 

       Kopaničiar 11 10 90,9 10 4 

       Ľupčianka 11 11 100,0 11 3 

Štátna služba 68 53 77,9 54 29 

Verejná služba 58 55 94,8 57 27 

 
 
Limit počtu zamestnancov SŠHR SR bol na rok 2012 spolu 126, z toho 68 štátnych 

zamestnancov a 58 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. K 31.12.2012 bol 
fyzický stav zamestnancov 111. 
 
 
Fluktuácia zamestnancov 

V priebehu roka ukončilo pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer celkom 
28 zamestnancov. 

 
 

Štátna služba 
V priebehu roka ukončilo štátnozamestnanecký pomer 17 štátnych zamestnancov. Z toho 

jeden vedúci zamestnanec bol odvolaný z funkcie, štyria zamestnanci skončili na základe 
organizačných zmien, šiesti zamestnanci na vlastnú žiadosť, jedna zamestnankyňa nastúpila na 
materskú dovolenku, jedna zamestnankyňa skončila z dôvodu odchodu do starobného dôchodku, 
dve zamestnankyne boli trvalo preložené na iný úrad ústrednej štátnej správy a dvaja 
zamestnanci boli odvolaní z funkcie na základe uznesenia vlády SR. Nový štátnozamestnanecký 
pomer uzatvorilo 21 zamestnancov, z čoho bol jeden návrat z rodičovskej dovolenky. 
  
 
Práca vo verejnom záujme  

Pracovný pomer v priebehu roka ukončilo jedenásť zamestnancov vo verejnej službe, 
z toho šesť zamestnancov na vlastnú žiadosť, dvaja zamestnanci skončili z dôvodov 
organizačných zmien výpoveďou, jeden zamestnanec skončil z dôvodu odchodu do starobného 
dôchodku, jeden zamestnanec skončil v rámci skúšobnej doby a jedna zamestnankyňa odišla na 
materskú dovolenku. Nový pracovný pomer uzatvorilo dvanásť zamestnancov. 
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1.7.   Zhodnotenie výsledkov kontrol 

 Vnútorné kontroly 

Správa o kontrolnej činnosti a o vybavovaní sťažností a petícií v roku 2012 bola SŠHR 
SR  spracovaná v súlade s príkazom predsedu SŠHR SR Plán kontrolnej činnosti SŠHR SR 
na rok 2012. Podkladom pre spracovanie boli výsledné materiály z kontrol vykonaných podľa 
zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 10/1996 Z. z.“) a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 502/2001 Z. z.“). 

Odbor kontroly vykonal v roku 2012 kontroly a následné finančné kontroly podľa príkazu 
predsedu SŠHR SR Plán kontrolnej činnosti SŠHR SR na rok 2012 a tiež mimoriadne kontroly 
na základe rozhodnutia predsedu SŠHR SR. 

Z 18 kontrol uskutočnených v roku 2012 zamestnanci odboru kontroly vykonali deväť 
kontrol podľa zákona č. 10/1996 Z. z. a deväť kontrol podľa zákona č. 502/2001 Z. z. 

Pri deviatich kontrolách boli zistené nedostatky, a preto zamestnanci odboru kontroly 
vypracovali protokol o výsledku kontroly, resp. správu o výsledku následnej finančnej kontroly. 
V deviatich prípadoch nedostatky zistené neboli a preto bol z kontrol vypracovaný záznam 
o kontrole, resp. záznam o následnej finančnej kontrole. 

Nasledovné informácie o kontrolách a následných finančných kontrolách sú usporiadané 
chronologicky tak, ako boli v roku 2012 vykonané. 

1. Plánovaná kontrola plnenia uznesení vlády SR za IV. štvr ťrok 2011 v zmysle 
uznesenia vlády SR č. 129/2000, B.2. 
Kontrolovaný subjekt: Kancelária predsedu a vecne príslušné organizačné útvary 
Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto kontroly vypracovaný Záznam o kontrole. 

2. Plánovaná kontrola limitu výdavkov na reprezenta čné účely za rok 2011  
Kontrolovaný subjekt: ústredie SŠHR SR 
Kontrolou boli zistené nedostatky súvisiace s prekročením limitu výdavkov na úrovni 
organizačného útvaru, celkovo však za SŠHR SR čerpanie výdavkov na reprezentačné 
účely prekročené nebolo. Na základe uvedeného bola vypracovaná Správa o výsledku 
následnej finančnej kontroly, po prerokovaní ktorej kontrolovaný subjekt prijal v určenej 
lehote opatrenia podľa § 14 ods. 2 písm. g) zákona č. 502/2001 Z. z. 

3. Mimoriadna kontrola plnenia opatrení, ktoré stanovujú spôsob p rístupu  
k informáciám v súlade s dokumentom Audit a so záko nom o slobodnom prístupe 
k informáciám, vrátane kontroly ich aktualizácie, s chválených v bode A.1. 
uznesenia vlády SR č. 1078/2000 v zmysle uznesenia vlády SR č. 321/2003 B.2. 
Kontrolovaný subjekt: Kancelária predsedu 
Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto kontroly vypracovaný Záznam o kontrole. 

4. Plánovaná kontrola plnenia uznesení vlády SR za I. štvr ťrok 2012 v zmysle 
uznesenia vlády SR č. 129/2000, B.2. 
Kontrolovaný subjekt: Kancelária predsedu a vecne príslušné organizačné útvary 
Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto kontroly vypracovaný Záznam o kontrole. 

5. Plánovaná kontrola plnenia povinností vyplývajúcich zo Zmluv y o ochra ňovaní                    
č. 138/OR/2004 a jej Dodatku č. 8 
Kontrolovaný subjekt: Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica 
Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto kontroly vypracovaný Záznam o kontrole. 

6. Plánovaná následná finan čná kontrola hospodárenia závodu SŠHR SR  
Kontrolovaný subjekt: závod SŠHR SR Kopaničiar Čachtice 
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Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto kontroly vypracovaný Záznam o kontrole. 

7. Plánovaná následná finan čná kontrola hospodárenia závodu SŠHR SR 
Kontrolovaný subjekt: závod SŠHR SR Brodnianka Kysucké Nové Mesto  
Kontrolou boli zistené nedostatky súvisiace s údajmi v záznamoch o prevádzke vozidla 
nákladnej dopravy a s evidovaním dokladu o výdaji pohonných hmôt. Na základe 
uvedeného bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, 
po prerokovaní ktorej kontrolovaný subjekt prijal v určenej lehote opatrenia podľa § 14 
ods. 2 písm. g) zákona  č. 502/2001 Z. z. 

8. Plánovaná kontrola plnenia uznesení vlády SR za II. štvr ťrok 2012 v zmysle 
uznesenia vlády SR č. 129/2000, B.2. 
Kontrolovaný subjekt: Kancelária predsedu a vecne príslušné organizačné útvary 
Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto kontroly vypracovaný Záznam o kontrole. 

9. Mimoriadna kontrola evidencie jázd služobnými motorovými vozi dlami, príkazov 
na jazdu, knihy jázd za máj a jún 2012 
Kontrolovaný subjekt: Odbor vnútornej správy a závody SŠHR SR 
Kontrolou boli zistené nedostatky súvisiace s úplnosťou a správnosťou údajov 
v žiadankách na prepravu, záznamoch o prevádzke vozidiel osobnej dopravy a zúčtovaní 
pohonných hmôt. Na základe uvedeného bol vypracovaný Protokol o výsledku kontroly, 
po prerokovaní ktorého kontrolovaný subjekt prijal v určenej lehote opatrenia na základe  
§ 13 ods. 6 zákona č. 10/1996 Z. z. 

10. Plánovaná následná finan čná kontrola hospodárenia závodu SŠHR SR 
Kontrolovaný subjekt: závod SŠHR SR Borovina Vígľaš 
Kontrolou boli zistené nedostatky súvisiace s výkonom predbežnej finančnej kontroly, 
objednávkami, likvidačnými listami, preberacími protokolmi, náležitosťami potvrdenia 
na faktúrach, neúplnosťou žiadaniek na prepravu a cestovných príkazov a tiež nesúladom 
jednotkových cien za práce v porovnaní s cenovou ponukou. Na základe uvedeného bola 
vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, po prerokovaní ktorej 
kontrolovaný subjekt prijal v určenej lehote opatrenia podľa § 14 ods. 2 písm. g) zákona 
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

11. Plánovaná následná finan čná kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami 
určenými na financovanie opatrení hospodárskej mobiliz ácie - úloha č. II. b) 
z uznesenia Bezpe čnostnej rady SR   č. 67/2005. 
Kontrolovaný subjekt: vybraný organizačný útvar SŠHR SR 
Kontrolou boli zistené nedostatky v kontrolných krycích listoch z vykonania predbežnej 
finančnej kontroly. Na základe uvedeného bola vypracovaná Správa o výsledku následnej 
finančnej kontroly, po prerokovaní ktorej kontrolovaný subjekt prijal v určenej lehote 
opatrenia podľa § 14 ods. 2 písm. g) zákona č. 502/2001 Z. z. 

12. Plánovaná následná finan čná kontrola výdavkov na tuzemské služobné cesty 
(cestovné príkazy) 
Kontrolovaný subjekt: ústredie SŠHR SR 
Kontrolou boli zistené nedostatky týkajúce sa uvádzania účelu cesty, miesta, hodiny a tiež 
podpisovania zúčastnených zamestnancov na príslušných dokladoch. Na základe 
uvedeného bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, 
po prerokovaní ktorej kontrolovaný subjekt prijal v určenej lehote opatrenia podľa § 14 
ods. 2 písm. g) zákona č. 502/2001 Z. z. 

13. Plánovaná následná finan čná kontrola hospodárenia závodu SŠHR SR 
Kontrolovaný subjekt: závod SŠHR SR Ľupčianka Slovenská Ľupča 
Kontrolou boli zistené nedostatky v cestovných príkazoch, žiadankách na prepravu, 
vo výdavkových pokladničných dokladoch, vo finančnom vyjadrení pri prenose zostatku 
a tiež vo výsledku v zázname o prevádzke vozidla osobnej dopravy. Na základe 
uvedeného bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly,  
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po prerokovaní ktorej kontrolovaný subjekt prijal v určenej lehote opatrenia podľa § 14 
ods. 2 písm. g) zákona č. 502/2001 Z. z. 

14. Plánovaná kontrola vynakladania prostriedkov štátneho rozpo čtu z h ľadiska 
dodržiavania ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
noviel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zm ysle uznesenia vlády SR 
č. 843/2004, B.1. 
Kontrolovaný subjekt: Odbor verejného obstarávania 
Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto kontroly vypracovaný Záznam o kontrole. 

15. Plánovaná kontrola plnenia uznesení vlády SR za III. štvr ťrok 2012 v zmysle 
uznesenia vlády SR č. 129/2000, B.2. 
Kontrolovaný subjekt: Kancelária predsedu a vecne príslušné organizačné útvary 
Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto kontroly vypracovaný Záznam o kontrole. 

16. Plánovaná následná finan čná kontrola výdavkov na zahrani čné služobné cesty  
Kontrolovaný subjekt: ústredie SŠHR SR 
Kontrolou boli zistené nedostatky súvisiace s neuvádzaním času o prekročení hranice, 
nepripojovaní originálov objednávok k účtovným dokladom, chýbajúcimi pozvánkami 
a programami a tiež nezverejňovaním správ zo zrealizovaných zahraničných pracovných 
ciest na webovom sídle SŠHR SR. Na základe uvedeného bola vypracovaná Správa 
o výsledku následnej finančnej kontroly, po prerokovaní ktorej kontrolovaný subjekt prijal 
v určenej lehote opatrenia podľa § 14 ods. 2 písm. g) zákona č. 502/2001 Z. z. 

17. Plánovaná kontrola príkazu predsedu - Plnenie Strategického plánu boja proti 
korupcii na SŠHR SR 
Kontrolovaný subjekt: ústredie SŠHR SR 
Vzhľadom na skutočnosť, že kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov a ani porušenie interných predpisov, bol z tejto kontroly vypracovaný 
Záznam o kontrole. 

18. Plánovaná následná finan čná kontrola nákladovosti autodopravy s dôrazom na j ej 
efektívnos ť v zmysle uznesenia vlády SR č. 319/2002, B.3. 
Kontrolovaný subjekt: ústredie SŠHR SR 
Kontrolou boli zistené nedostatky súvisiace s nepresným uvádzaním názvov všeobecne 
záväzných právnych predpisov pri výkone predbežnej finančnej kontroly. Na základe 
uvedeného bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, 
po prerokovaní ktorej kontrolovaný subjekt prijal v určenej lehote opatrenia podľa § 14 
ods. 2 písm. g) zákona   č. 502/2001 Z. z. 
 

Vonkajšie kontroly 

Kontrola využívania a efektívnosti prostriedkov štá tneho rozpo čtu ur čených 
na plnenie vybraných úloh súvisiacich s výkonom štá tnej správy na úseku štátnych 
hmotných rezerv, nakladania s majetkom štátu, dodrž iavania úloh z uznesení vlády SR, 
všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov za obdobie 
od 01.01.2011 do 31.12.2011 
Kontrolný orgán: sekcia kontroly a boja proti korupcii, Úrad vlády SR 
Kontrolou boli zistené nedostatky súvisiace s nesúladom interných predpisov so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, nedodržiavaním ustanovení zákona č. 10/1996, nedodržaním 
postupov podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a tiež podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov, nedodržaním Smernice o verejnom obstarávaní a tiež Smernice o nakladaní 
s prebytočným hnuteľným majetkom štátu vyčleneným zo zásob mobilizačných rezerv a 
pohotovostných zásob a pravidlá stanovovania cien pri jeho predaji. Na základe uvedeného bol 
vypracovaný Protokol o výsledku kontroly a v rámci Zápisnice o jeho prerokovaní bolo 
predsedovi SŠHR SR uložené, aby v lehotách: 
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- do 20.06.2012 prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin, tieto predložil 
  sekcii kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR, 
- do 20.06.2012 určil zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky, 
- do 31.07.2012 predložil orgánu kontroly správu o splnení opatrení na odstránenie nedostatkov 
  a   ich príčin a uplatnení právnej zodpovednosti, 
- do 31.07.2012 uplatnil právnu zodpovednosť za zistené nedostatky voči zamestnancom 
  zodpovedným za nedostatky. 
Uložené povinnosti boli SŠHR SR v určených lehotách splnené. 

 

Daňová kontrola spotrebnej dane z minerálneho oleja za  zdaňovacie obdobie apríl 
2011, máj 2011 a jún 2011 
Kontrolný orgán: oddelenie spotrebných daní, Colný úrad Bratislava 
Kontrolou neboli zistené nedostatky v oblasti daňovej povinnosti SŠHR SR za príslušné 
kontrolované obdobie. 

 

Daňová kontrola spotrebnej dane z minerálnych olejov z a obdobie júl 2011, august 
2011 a september 2011 
Kontrolný orgán: oddelenie spotrebných daní, Colný úrad Bratislava 
Kontrolou neboli zistené nedostatky v oblasti daňovej povinnosti SŠHR SR za príslušné 
kontrolované obdobie. 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
vykonalo na SŠHR SR v termíne od 25.04.2012 do 22.06.2012 vládny audit  s cieľom overiť 
hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými prostriedkami, 
overiť efektívnosť a účinnosť finančného riadenia,  zúčtovania finančných vzťahov so štátnym 
rozpočtom a ďalších skutočností ustanovených osobitnými predpismi za roky 2009 až 2011.  
Na základe výsledkov uvedených v správe z vládneho auditu prijala SŠHR SR opatrenia 
na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku. 

 

Daňový úrad Bratislava 
Dňa 09.10.2012 vykonal Daňový úrad Bratislava miestne zis ťovanie , cieľom ktorého bolo 
preverenie prijatých platieb od daňového subjektu Poľnonákup Tatry, a.s. Kežmarok v zmysle 
platnej zmluvy uzatvorenej so SŠHR SR. 

Dňa 07.06.2012 vykonal Daňový úrad Bratislava miestne zis ťovanie  s cieľom preveriť 
zaúčtovanie a úhrady faktúr od dodávateľa Transpetrol, a.s. Bratislava za skladovanie ropy 
v roku 2011. 

Dňa 05.06.2012 sa uskutočnilo ústne pojednávanie  s Daňovým úradom Bratislava. 
Hlavným predmetom konania bolo preverenie dôvodu vzniku nadmerného odpočtu za 
zdaňovacie obdobie marec 2012, preverenie vedenia záznamov podľa § 70 zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

 

Colný úrad Bratislava 
Dňa 10.12.2012 vykonal Colný úrad Bratislava miestne zis ťovanie  s cieľom preveriť 
skutočnosti potrebné pri uplatnení nároku vrátenia spotrebnej dane z minerálneho oleja 
spoločnosťou BUKOCEL, a.s. Hencovce, ktorá je zaradená do evidencie užívateľských 
podnikov, oprávnených používať daňovo zvýhodnený minerálny olej.  

 

V roku 2012 na SŠHR SR sa neuskutočnila žiadna kontrola zo strany Najvyššieho 
kontrolného úradu SR. 
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1.8. Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly 
 
Majetok kapitoly k 31.12.2012: 
 
Neobežný majetok  93 688 648 € 
v tom:  dlhodobý nehmotný majetok 634 816 €  
            dlhodobý hmotný majetok 78 310 089 €  
            dlhodobý finančný majetok 14 743 743 €  
Obežný majetok  644 331 242 €  
v tom:  zásoby 479 958 553 €  
            pohľadávky 132 786 994 €  
            finančný majetok 31 585 695 € 
Záväzky  22 546 411 €  
v tom: rezervy dlhodobé 5 218 217 €  
           rezervy krátkodobé 99 424 € 
           dlhodobé záväzky 4 531 €  
           krátkodobé záväzky 17 224 239 €  
 
Dlhodobý nehmotný majetok 
            (v eurách) 

Položka dlhodobého 
nehmotného 

majetku pod ľa súvahy 

Účtovná 
hodnota 

k 31.12.2012 

Opravná položka 
vytvorená 

k 31.12.2012 

Oprávky 
k 31.12.2012 

 

Hodnota DHM 
po zoh ľadnení 

oprávok 

Softvér  615 949 0 594 638 21 311 

Oceniteľné práva 13 529 0 13 529 0 

Obstaranie dlhod. nehm. maj. 5 338 0 0 5 338 

Spolu: 634 816 0 608 167 26 649 

 Položka dlhodobého hmotného 
majetku pod ľa súvahy 

Účtovná  
hodnota  

k 31.12.2012 

Opravná 
položka 

k 31.12.2012 

Hodnota DHM 
po zoh ľadnení 

opravnej položky 

Pozemky 2 170 784 368 2 170 416 

Stavby 51 908 153 32 478 757 19 429 396 

Stroje, prístroje, zariadenia 3 867 919 2 779 351 1 088 568 

Dopravné prostriedky 1 224 512 1 114 426 110 086 

Drobný dlhodobý hmotný majetok 60 495 60 495 0 

Ostatný dlhodobý majetok 145 169 95 442 49 727 

Obstaranie dlhodobého hmotného 
majetku 

18 933 057 0 18 933 057 

Spolu 78 310 089 36 528 839 41 781 250 

 
 
Dlhodobý finan čný majetok 
            (v eurách) 

 Položka dlhodobého finančného 
majetku podľa súvahy 

Účtovná 
hodnota 

k 31.12.2012 

Opravná položka 
vytvorená 

k 31.12.2012 

Hodnota dlhodobého 
finančného majetku 

 po zohľadnení 
opravnej položky 

a 1 2 3 = 1 - 2 
Podielové CP v dcérskej ÚJ 14 743 743 11 949 811 2 793 932 

Dlhodobý hmotný majetok         
                                                                                                       (v eurách) 
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Nepoužite ľný a nepotrebný dlhodobý nehmotný a  hmotný majetok  
                                                                                                                                           (v eurách) 

Nepoužite ľný a  nepotrebný  
majetok 

Obstarávacia  
cena 

Zostatková  
cena 

Opravná položka  
vytvorená k 31.12.2012 

Dlhodobý nehmotný majetok 634 816     26 648 0 

Dlhodobý hmotný majetok 78 310 089 41 781 250 1 221 999 

 
Zásoby  
                                                                                                                  (v eurách)                                              

Položka zásob 
pod ľa súvahy 

  

Účtovná 
hodnota 

k 31.12.2012 

Opravná položka 
vytvorená 

k 31.12.2012 

Hodnota zásob 
po zoh ľadnení 

opravnej položky 
a 1 2 3 = 1 - 2 

Tovar na skladoch 479 830 047 29 796 174 450 033 873 

Materiál 128 506 0 128 506 

Celkové zásoby 479 958 553 29 796 174 450 162 379 

 
Pohľadávky 
                                                                                                       (v eurách) 

Pohľadávky Stav k 31.12.2012 Stav k 31.12.2011 

Pohľadávky celkom 132 786 994 137 384 732 

v tom: 1. do lehoty splatnosti 6 730 418 1 120 709 

          2. po lehote  splatnosti 126 056 576 136 264 023 
                    (v eurách) 

Položka poh ľadávok 
pod ľa súvahy 

  

Účtovná 
hodnota 

k 31.12.2012 

Opravná položka 
vytvorená 

k 31.12.2012 

Hodnota poh ľadávok 
po zoh ľadnení 

opravnej položky 
 1 2 3 = 1 - 2 

Odberatelia  13 395 665 10 322 569 3 073 096 

Poskytnuté prev. preddavky 8 621 639 8 481 444 140 195 

Pohľadávky za rozp.  príjmy 25 192 610 23 392 697 1 799 913 

Ostatné pohľadávky 624 94 530 

Pohľadávky  voči zamestnancom 36 0 36 

Daň z pridanej hodnoty 3 639 219 0 3 639 219 

Ostatné dane a poplatky 0 0 0 

Pohľadávky voči združeniu 99 582 0 99 582 

Iné pohľadávky 81 452 610 81 403 853 48 757 

Pohľadávky z nájmu 385 009 343 478 41 531 

Spolu 132 786 994 123 944 135 8 842 859 

 
Aktívne spory 
SŠHR SR rieši spory voči nasledujúcim žalovaným stranám: 
MEDIKA SK, a.s., Ivanka pri Dunaji 
RECOST, s.r.o., Bratislava 
Ing. Denisa Vaníčková Takáčová, Bratislava 
Novácke chemické závody, a.s. Nováky        
Gas & Oil engineering, a.s., Spišská Teplica 
SPECTRUM, a.s., Trenčín 

V súvislosti so súdnymi spormi, predovšetkým aktívnymi, je potrebné poznamenať, že 
v roku 2012 nedošlo oproti roku 2011 k nárastu sporov. Pozitívne hodnotíme, že SŠHR SR 
v záväzkových vzťahoch, v ktorých figuruje ako veriteľ, vyžaduje od zmluvných partnerov 
finančné plnenie vopred, čím predchádza vzniku sporov, v ktorých by bola nútená vymáhať 
oprávnené nároky štátu v súdnom konaní a tým zväčšovala náklady štátu v tejto oblasti. 
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Pasívne spory 

ENVIROCHEM Kft., Budapešť  
LESY SR, š. p., Banská Bystrica  
MEDIKA SK, a.s., Ivanka pri Dunaji 
Mgr. Marek Pajchl, Dulov 
VIA, s.r.o., Banská Bystrica 
Ing. Silvia Rybáriková, Senec  
INTERFLUG a.s., Košice 

V prípade pasívnych sporov ide zväčša o staršie veci, žalované pred rokom 2012, 
ktorým SŠHR SR ani pri vynaložení úsilia nedokázala zabrániť. Jedinou žalobou podanou voči 
SŠHR SR v roku 2012 je žaloba Ing. Silvie Rybárikovej, ktorá sa od SŠHR SR domáha vydania 
bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemku v katastrálnom území Veľký Biel, pričom 
pozemok, za užívanie ktorého žalobkyňa žiada od SŠHR SR zaplatiť nájomné, je 
v spoluvlastníctve viacerých osôb a predmetný pozemok spoluvlastníci nemajú majetkovo 
právne vyrovnaný. V tejto veci dosiaľ žiadne pojednávanie nebolo vytýčené. 

 

Dohody o splátkach 

SŠHR SR na základe žiadosti dlžníka povolila v súlade s ust. § 6a ods. 2 zákona 
splácanie dlhu v splátkach. Dňa 26.06.2012 SŠHR SR uzavrela s dlžníkom Petrom Mrázom , 
bytom Žabokreky nad Nitrou,  dohodu o splátkach dlhu, na základe ktorej sa dlžník zaviazal 
uhradiť dlžnú sumu vo výške 2 688 € v mesačných splátkach vo výške 30,00 € počnúc 
mesiacom júl 2012. Posledná splátka vo výške 18 € bude splatná v decembri 2019. V dohode je 
dojednané, že ak dlžník nezaplatí niektorú splátku riadne a včas, stáva sa zročný celý dlh. 
Včasnosť a riadne splácanie dlhu je neustále sledované. Dlžník predbežne svoj záväzok plní 
spôsobom dojednaným v dohode o splátkach.  
 
 
Rezervy 

                                                                                                                (v eurách)  
 Výška vytvorenej rezervy k 31.12.2012  

Rezervy spolu: 5 317 641 

Dlhodobé rezervy spolu 5 218 217 

Krátkodobé rezervy spolu 99 424 

z toho:  

Nevyčerpané dovolenky za r. 2012+ poistné 61 204 

Nevyfakturované dodávky 38 220 
 
  

Záväzky  
                                                                                                                    (v eurách) 

 
 

stav k 31.12.2012 
 

 
stav k 31.12.2011 

 

Záväzky celkom 17 228 770 19 586 367 

v tom: Krátkodobé záväzky  17 224 239 19 580 239 

do lehoty splatnosti 17 228 287 19 094 991 

po lehote splatnosti  -4 048 485 248 

Dlhodobé záväzky 4 531 6 128 
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1.9. Majetkové ú časti štátu v obchodných spolo čnostiach 

 (v eurách) 

Názov a sídlo spolo čnosti, 
v ktorej má kapitola majetkový 

podiel 

Podiel  
na zákl. imaní 
spolo čnosti 

v % 

Podiel  
na hlasovacích 

právach 
v % 

Účtovná hodnota podielu vykázaná 
 v súvahe  

*** 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 

a) Dcérske spolo čnosti         

1. Poľnonákup Tatry, a.s. Kežmarok 100 100 2 793 932 2 793 932  

2. PN Agropros, a.s. Nové Zámky 100 100 11 949 811 11 949 811 

Spolu *** *** 14 743 743 14 743 743   
b) Spolo čnosti s  podstatným  
    vplyvom        

*** *** *** *** *** 
 
 
 Poľnonákup Agropros, a.s. Nové Zámky 

Uznesením Krajského súdu Bratislava č. k. 2K 2/2000-1612 zo dňa 29.06.2010 v spojení 
s uznesením Najvyššieho súdu SR Bratislava sp. zn. 3 Obo 115/2010 bol zrušený konkurz, ktorý 
bol vyhlásený na majetok úpadcu Poľnonákup AGROPROS, a.s. J. Simora 5, Nové Zámky.  
SŠHR SR eviduje na účte Dlhodobý finančný majetok hodnotu jeho akcií v sume 11 949 811 €, 
a zároveň má na túto sumu vytvorenú aj opravnú položku. 

 Vzhľadom k tomu, že predstavenstvo PN Agropros, a. s. Nové Zámky do dnešných dní 
nepožiadalo Centrálny depozitár cenných papierov SR o zrušenie emisie cenných papierov, a ani 
o výmaz z Obchodného registra, SŠHR SR ho svojím listom požiadala o bezodkladné konanie 
v danej veci. 
 

Poľnonákup Tatry, a.s. Kežmarok 

Dátum vzniku akciovej spoločnosti: 01.07.1997. Akciová spoločnosť bola založená 
rozhodnutím zakladateľa SŠHR SR vo forme notárskej zápisnice č. N341/97, NZ332/97 dňa 
25.06.1997, spísanej notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou v Bratislave  podľa § 154 a nasl. 
zákona. č. 513/1991 Zb. a podľa § 5 zákona č. 192/1995 Z. z. 

Akciová spoločnosť prevzala majetok, práva a záväzky podniku Poľnonákup TATRY, š. p. 
so sídlom v Kežmarku, Slavkovská 36. Akcie v hodnote 2 793 932 € sú vedené v Centrálnom 
depozitári cenných papierov SR, a. s. Bratislava a na účte SŠHR SR - Dlhodobý finančný 
majetok.  
 
 

1.10. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly  - nevyskytuje sa  
 
 
 
ZÁVER 
 

Záverom poznamenávame, že výsledok hospodárenia SŠH R SR bol priaznivý, 

príjmy boli splnené na 110,2 %, výdavky boli vy čerpané na 95,6 %. Skuto čné príjmy SŠHR 

prekro čili výdavky o 20,4 mil. €. Limit po čtu zamestnancov bol dodržaný.  
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2. Tabuľková časť 
 
Tabuľka č. 1 – Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly  
Tabuľka č. 2 – Výdavky kapitoly podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie 
Tabuľka č. 3 – Finančné operácie kapitoly   
Tabuľka č. 4 – Záväzné ukazovatele kapitoly 
Tabuľka č. 7 – Agregovaná súvaha kapitoly  
Tabuľka č. 8 – Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly 
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Tabuľka: 1
Strana: 1

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:                                                                                        

Ukazovate ľ
Schválený                  
rozpo čet     

Upravený                 
rozpo čet       

Skuto čnos ť
% k upravenému 

rozpo čtu
I. PRÍJMY spolu 51 500 51 500 56 764 110,2

A. Daňové príjmy 0 0 0 0,0
B. Nedaňové príjmy 51 500 51 500 56 764 110,2

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 600 600 736 122,7
2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 10 10 27 270,0
3. Kapitálové príjmy 890 890 0 0,0
4. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 0 0 0 0,0
5. Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov 0 0 0 0,0
6. Iné nedaňové príjmy 50 000 50 000 56 001 112,0

C. Granty a transfery 0 0 0 0,0
1. Tuzemské bežné granty a transfery 0 0 0 0,0
2. Tuzemské kapitálové granty a transfery 0 0 0 0,0
3. Zahraničné granty 0 0 0 0,0
4. Zahraničné transfery 0 0 0 0,0

II. VÝDAVKY spolu 33 192 38 017 36 341 95,6

A. Bežné výdavky 30 317 30 056 28 441 94,6
1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 1 162 1 386 1 346 97,1
2. Poistné a príspevok do poisťovní 441 522 499 95,6
3. Tovary a služby 28 689 28 074 26 527 94,5
4. Bežné transfery 25 74 69 93,2

z toho :
  - Príspevkovej organizácii 0 0 0 0,0
  - Štátnemu účelovému fondu 0 0 0 0,0
  - Verejnej vysokej škole 0 0 0 0,0
  - Obci 0 0 0 0,0
  - Vyššiemu územnému celku 0 0 0 0,0
  - Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 0 0 0 0,0
  - Na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom 0 0 0 0,0
  - Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri  
organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky

0 0 0 0,0

  - Odvody do rozpočtu Európskej únie 0 0 0 0,0
5. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a fin. prenájmom 0 0 0 0,0

B. Kapitálové výdavky 2 875 7 961 7 900 99,2
1. Obstarávanie kapitálových aktív 2 875 7 961 7 900 99,2
2. Kapitálové transfery 0 0 0 0,0

z toho :
  - Príspevkovej organizácii 0 0 0 0,0
  - Verejnej vysokej škole 0 0 0 0,0
  - Obci 0 0 0 0,0
  - Vyššiemu územnému celku 0 0 0 0,0
  - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 0 0 0 0,0
  - Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri 
organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky

0 0 0 0,0

I.-II. Prebytok (+), schodok (-) 18 308 13 483 20 423 151,5

(v tis. eur)

Štátna pokladnica
20.03.2013

Celkový preh ľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2012

42 Správa štátnych hmotných rezerv SR
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Tabuľka: 2
Strana: 1

42 Správa štátnych hmotných rezerv SR

Schválený 
rozpo čet     

Upravený 
rozpo čet       

Skuto čnos ť
% k 

upravenému 
rozpo čtu

Schválený 
rozpo čet     

Upravený 
rozpo čet       

Skuto čnos ť
% k 

upravenému 
rozpo čtu

Schválený 
rozpo čet     

Upravený 
rozpo čet       

Skuto čnos ť
% k 

upravenému 
rozpo čtu

02  OBRANA 2 621 2 651 2 624 99,0 1 603 370 370 100,0 4 224 3 021 2 994 99,1
02.1  Vojenská obrana 2 621 2 651 2 624 99,0 1 603 370 370 100,0 4 224 3 021 2 994 99,1
02.1.0  Vojenská obrana 2 621 2 651 2 624 99,0 1 603 370 370 100,0 4 224 3 021 2 994 99,1
03  VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ 30 0 0 0,0 0 0 0 0,0 30 0 0 0,0
03.6  Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované 30 0 0 0,0 0 0 0 0,0 30 0 0 0,0
03.6.0  Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované 30 0 0 0,0 0 0 0 0,0 30 0 0 0,0
04  EKONOMICKÁ  OBLASŤ 27 666 27 405 25 817 94,2 1 272 7 591 7 530 99,2 28 938 34 996 33 347 95,3
04.7  Iné odvetvia 27 666 27 405 25 817 94,2 1 272 7 591 7 530 99,2 28 938 34 996 33 347 95,3
04.7.1  Distribučné siete a skladovanie 27 666 27 405 25 817 94,2 1 272 7 591 7 530 99,2 28 938 34 996 33 347 95,3
S P O L U 30 317 30 056 28 441 94,6 2 875 7 961 7 900 99,2 33 192 38 017 36 341 95,6

Štátna pokladnica
20.03.2013

700 - Kapitálové výdavky Výdavky spolu

Výdavky kapitoly ŠR pod ľa ekonomickej a funk čnej klasifikácie za rok 2012

600 - Bežné výdavky

Kód a názov

(v tis. eur)

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:
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Tabuľka: 3
Strana: 1

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu: 42 Správa štátnych hmotných rezerv SR

Ek.kl. Ukazovate ľ
Schválený 
rozpo čet     

Upravený 
rozpo čet       

Skuto čnos ť
% k upravenému 

rozpo čtu

 I.  PRÍJMY spolu 0 0 1 242 933 0,0

400 Príjmy z transakcií s finan čnými aktívami a finan čnými pasívami 0 0 1 242 933 0,0

v tom: 0,0

410 zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín) 0 0 0 0,0

420 zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín) 0 0 0 0,0

430 z predaja majetkových účastí 0 0 0 0,0

440 z predaja privatizovaného majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Slovenského pozemkového fondu
0 0 0

0,0

450 z ostatných finančných operácií 0 0 1 242 933 0,0

500 Prijaté úvery, pôži čky a návratné finan čné výpomoci 0 0 0 0,0
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0 0,0

520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 0 0 0 0,0

 II.  VÝDAVKY spolu 0 0 1 201 455 0,0

800 Výdavky z transakcií s finan čnými aktívami a finan čnými pasívami 0 0 1 201 455 0,0

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie 0 0 1 201 455 0,0

820 Splácanie istín 0 0 0 0,0

v tom: 0,0

821 splácanie tuzemskej istiny 0 0 0 0,0

822 splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia 0 0 0 0,0

823 splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia 0 0 0 0,0

824 splácanie finančného prenájmu 0 0 0 0,0

I.- II.  Prebytok (+), schodok (-) 0 0 41 478 0,0

Finan čné operácie kapitoly ŠR za rok 2012
(v tis. eur)

Štátna pokladnica
20.03.2013
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           Tabuľka č. 4   

 

Záväzné ukazovatele kapitoly  

 
Rozpisom MF SR boli kapitole SŠHR SR stanovené pre rok 2012 nasledovné 

záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu: 
 
            (v eurách)  

 
Ukazovate ľ 

Schválený  
rozpo čet 

na rok 2012  
I.   Príjmy kapitoly  
 51 500 000 

II. Výdavky kapitoly celkom (A+B)  
      v tom:  33 191 887 

 Výdavky spolu (bez prostriedkov  z rozpočtu EÚ) 33 191 887 
 z toho:  
 A.1.   Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 33 191 887 
 A.2.   Prostriedky na spolufinancovanie 0 
 A.3.   Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné  
           vyrovnania (610) (kód zdroja 111) 

1 161 851 

          z toho:  
          - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné  osobné  
            vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

1 161 851 

         Počet zamestnancov rozpočtových organizácií  
         z  toho: aparát ústredného orgánu  

126 

 A.4. Kapitálové výdavky (700)  
         (bez prostriedkov na spolufinancovanie) 
         z toho: kód zdroja 111 

2 875 457 

 B.    Prostriedky Európskej únie 0 
 C.    Výdavky štátneho rozpo čtu na realizáciu programov 
         na rok 2012  

Limity programov 

  
Kód                 Názov programu  
programu 

Schválený rozpo čet na rok 2012  

086                  Štátne hmotné rezervy  28 938 199 
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako ú častník  
medzirezortných programov:    

06H0H             Hospodárska mobilizácia   
                        Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR 1 686 800 

06E06              Správa štátnych hmotných rezerv SR – štátne  
                        hmotné rezervy pre obranu  
                        Gestor: Ministerstvo obrany SR 

2 536 888 

0020F              Civilné núdzové plánovanie v SR  
                        Gestor: Ministerstvo vnútra SR 30 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

Tabuľka: 7
Strana: 1

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:                                                   

Brutto Korekcia Netto

   Neobežný majetok 002 93 686 49 086 44 600 36 780
     Dlhodobý nehmotný majetok 003 635 609 26 67
     Dlhodobý hmotný majetok 011 78 308 36 527 41 781 33 919
     Dlhodobý finančný majetok 024 14 743 11 950 2 793 2 794
         z toho: podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 025 14 743 11 950 2 793 2 794
                    podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom 026 0 0 0 0
Obežný majetok 033 644 333 153 740 490 593 473 472
     Zásoby 034 479 958 29 796 450 162 418 952
     Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 040 0 0 0 0
     Dlhodobé pohľadávky 048 0 0 0 0
         z toho: odberatelia 049 0 0 0 0
                    iné pohľadávky 059 0 0 0 0
     Krátkodobé  pohľadávky 060 132 789 123 944 8 845 13 267
         z toho: odberatelia 061 13 396 10 323 3 073 6 792
                    pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov 066 25 193 23 393 1 800 1 133
                    pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov 067 0 0 0 0
     Finančné účty 085 31 586 0 31 586 41 253
         z toho: bankové účty 088+089 31 583 0 31 583 41 251
     Poskytnuté návratné finančné výpomoci 098+104 0 0 0 0
     Časové rozlíšenie 110 24 0 24 83
     Vzťahy k ú čtom klientov Štátnej pokladnice 114 0 0 0 0

M a j e t o k    s p o l u 738 043 202 826 535 217 510 335

P A S Í V A č.r.
Bežné                                 

účtovné obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce ú čtovné 

obdobie
   Vlastné imanie 116 472 898 454 646

     Oceňovacie rozdiely 117 0 0
     Fondy 120 0 0
     Výsledok hospodárenia 123 472 898 454 646
         z toho: výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 125 18 050 22 700
Záväzky 126 62 215 55 583
     Rezervy 127 5 317 145
     Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 132 39 669 35 852
     Dlhodobé záväzky 140 5 6
         z toho: záväzky z nájmu 145 0 0
                    iné záväzky 149 0 0
                    vydané dlhopisy dlhodobé 150 0 0
     Krátkodobé záväzky 151 17 224 19 580
         z toho : dodávatelia 152 16 789 13 044
     Bankové úvery a výpomoci 173 0 0
         z toho: bankové úvery dlhodobé 174 0 0
                    bežné bankové úvery 175 0 0
                    prijaté návratné finančné výpomoci od  subjektov VS 178+179 0 0
     Časové rozlíšenie 180 104 106

        Vzťahy k ú čtom klientov Štátnej pokladnice 183 0 0
V l a s t n é    i m a n i e    a    z á v ä z k y    s p o l u 535 217 510 335

42 Správa štátnych hmotných rezerv SR

Agregovaná súvaha kapitoly ŠR a rozpo čtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2012
(v tis. eur)

Štátna pokladnica
20.03.2013

Bezprostredne 
predchádzajúce ú čtovné 

obdobie
A K T Í V A č.r. Bežné ú čtovné obdobie



29 
 

Tabuľka: 8
Strana: 1

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

Hlavná                         
činnos ť

Podnikate ľská 
činnos ť

Spolu

Spotrebované nákupy 001 48 525 0 48 525 65 811
     z toho: spotreba materiálu 002 155 0 155 168
                spotreba energie 003 170 0 170 165
                predaný tovar 005 48 200 0 48 200 65 478
Služby 006 24 881 0 24 881 25 544
Osobné náklady 011 2 002 0 2 002 1 908
     z toho: mzdové náklady 012 1 360 0 1 360 1 329
                zákonné sociálne poistenie 013 473 0 473 464
                zákonné sociálne náklady 015 143 0 143 88
Dane a poplatky 017 210 0 210 176
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 021 594 0 594 104 944
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a 
zúčtovanie časového rozlíšenia 029 88 015 0 88 015 60 812
     z toho: odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 030 2 932 0 2 932 2 968
                rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti 031 85 083 0 85 083 57 844
Finančné náklady 040 56 0 56 10 002
Mimoriadne náklady 049 0 0 0 0
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov 054 56 685 0 56 685 73 144
     z toho: náklady z budúceho odvodu príjmov 063 24 0 24 31

N á k l a d y   c e l k o m 220 968 0 220 968 342 341

Hlavná                      
činnos ť

Podnikate ľská 
činnos ť

Spolu

Tržby za vlastné výkony a tovar 065 87 657 0 87 657 97 864
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 069 0 0 0 0
Aktivácia 074 0 0 0 0
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov 079 0 0 0 0
     z toho: daňové a colné výnosy štátu 080 0 0 0 0
                výnosy z poplatkov 082 0 0 0 0
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 083 55 967 0 55 967 145 910
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a 
zúčtovanie časového rozlíšenia 090 63 092 0 63 092 67 085
Finančné výnosy 100 58 0 58 345
Mimoriadne výnosy 109 0 0 0 0
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a 
príspevkových organizáciách 114 32 244 0 32 244 53 837
     z toho: výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu 115 29 025 0 29 025 51 129
                výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu  116 3 219 0 3 219 2 708
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v 
rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo 
vyšším územným celkom 124 0 0 0 0

V ý n o s y   c e l k o m 239 018 0 239 018 365 041
   Výsledok hospodárenia pred zdanením 135 18 050 0 18 050 22 700
   Daň z príjmov 136+137 0 0 0 0

V ý s l e d o k   h o s p o d á r e n i a   p o   z  d a n e n í 138 18 050 0 18 050 22 700

Štátna pokladnica
20.03.2013

(v tis. eur)

Náklady č.r.
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Výnosy č.r.
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

42 Správa štátnych hmotných rezerv SR

Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly ŠR a rozpo čtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2012
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