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1. Správa o hospodárení  kapitoly 

1.1.  Súhrnná charakteristika kapitoly a  jej hospodárenia v hodnotenom 
rozpočtovom roku  

1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly 

 

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len SŠHR 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 2014 SŠHR SR zabezpečovala všetky činnosti vyplývajúce zo zákona NR SR 
č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. 
o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 
o štátnych hmotných rezervách) a zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy 
a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

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 limitom 
rozpočtových prostriedkov v rámci rozpisu záväzných ukazovateľov rozpočtu pre SŠHR SR na 
príslušný rok ako v časti príjmov, tak aj v časti výdavkov kapitoly. Závody plnia úlohy vyplývajúce 
zo zákona 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 situácií a na zaistenie energetickej a potravinovej 
bezpečnosti štátu. Hmotné rezervy tvoria vybrané základné suroviny, materiály a výrobky. 

V rámci energetickej bezpečnosti štátu udržiava SŠHR SR zásoby jadrového 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 udržiavané 
minimálne 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. V roku 2013 prešla správa a financovanie núdzových zásob v súlade so zákonom  
č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňom 1. 12. 2013 na Agentúru pre núdzové zásoby 
ropy a ropných výrobkov. 
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Na zaistenie potravinovej bezpečnosti štátu slúžia potravinárske komodity, ktoré sú 
súčasťou hmotných rezerv. SŠHR SR skladuje v hmotných rezervách najmä pšenicu, ryžu, mäso 
a cukor. Majú funkciu stabilizačného prvku a zdrojovej základne štátu v prípade riešenia krízovej 
situácie. Vytvárajú sa tak, aby pokryli potrebu SR na prvých tridsať dní po vyhlásení krízovej 
situácie. SŠHR SR potravinárske komodity skladuje a ochraňuje v skladovacích 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 zásoby na protipožiarnu a protipovodňovú ochranu obyvateľstva. 

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

 

 
1.1.2.   Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly 

(v eurách) 

Text Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

% 
k upravenému 

rozpočtu 

Príjmy spolu 113 243 000 94 484 130 94 483 773 100  

Z toho: prijaté z rozpočtu EÚ 0 0 0 - 

Výdavky spolu: 110 375 065 105 412 736 105 400 133 100 

Z toho: kryté prostriedkami EÚ 0 0 0 - 

Saldo príjmov a výdavkov 2 867 935 -10 928 606 -10 916 360 100 

Z toho: z prostriedkov EÚ 0 0 0 - 

Kapitole SŠHR SR boli na rok 2014 rozpočtované príjmy vo výške  
113 243 000 eur,  upravené boli na 94 484 130 eur, ich skutočné plnenie k 31.12.2014 bolo v 
objeme  94 483 773 eur, t.j. 100,0 % ročného upraveného rozpočtu.  

Celkový rozpočet výdavkov na rok 2014 bol SŠHR SR stanovený v objeme  
110 375 065 eur, rozpočtovými opatreniami v priebehu roka 2014 bol upravený na celkovú sumu 
105 412 736 eur a skutočné čerpanie výdavkov ku koncu roka dosiahlo sumu 105 400 133 eur, 
t.j. 100,0 % ročného upraveného rozpočtu. 
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Výsledkom rozpočtového hospodárenia kapitoly SŠHR SR za rok 2014 bol schodok v 
čiastke 10 916 360 eur. 

 

 

1.1.3.  Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 
 

V nasledujúcej tabuľke je uvedené zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov 
rozpočtu určených kapitole SŠHR SR na rok 2014. 

(v eurách) 

Ukazovateľ 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

k 31.12.2014 

% plnenia príjmov a 

čerpania výdavkov 

k upravenému rozpočtu 

 Príjmy SŠHR SR spolu 113 243 000 94 484 130 94 483 773  100,0 

 v tom:      

   - rozpočtové príjmy 113 243 000 94 484 130 94 483 773  100,0 

 Výdavky kapitoly spolu A+B+C 110 375 065  105 412 736 105 400 133  100,0 

 Výdavky spolu bez prostriedkov 

 z rozpočtu EÚ, z toho:   

    

A.   Bežné výdavky (600)   108 475 065 101 313 478 101 301 002  100,0 

 v tom:      

  - prostriedky na spolufinancovanie 0 0 0  0,0 

 - mzdy, platy, služobné príjmy  

   a ostatné osobné vyrovnania  (610) 1 274 399 1 460 860 1 460 860  100,0 

 - počet zamestnancov rozpočtovej    

   organizácie 113 osôb 113 osôb 110 osôb  97,3 

B.   Kapitálové výdavky (700) 1 900 000 4 099 258 4 099 131  100,0 

v tom:      

   - zdroj 111 1 900 000 1 491 440 1 491 432  100,0 

   - zdroj 131 0 2 607 818 2 607 699  100,0 

C.   Prostriedky z rozpočtu EÚ 0 0 0  0,0 

Kód  
programu     Názov programu 

 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

% čerpania 
k upravenému rozpočtu 

086        Štátne hmotné rezervy 
               v tom: 

107 189 065 99 745 669 99 745 534  100,0 

086 01 02 – Hospodárenie 
s núdzovými zásobami ropy a RV 

100 000 000 93 041 548 93 041 548  100,0 

06H0H  Hospodárska mobilizácia 
              Gestor: MH SR 1 064 000 3 206 787 3 206 780  100,0 

06E06   Štátne hmotné rezervy  
              pre obranu  
              Gestor: MO SR 

2 117 000 2 460 280 2 447 819  99,5 

0020F   Civilné núdzové  plánovanie 
             Gestor: MV SR   5 000 0 0  0,0 

Programy spolu: 110 375 065 105 412 736 105 400 133  100,0 

 

 

  1.2.   Príjmy kapitoly 

1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 

 

Príjmy SŠHR SR boli na rok 2014 rozpočtované sumou 113 243 000 eur schváleného 
rozpočtu, upravené boli na 94 484 130 eur. Skutočne dosiahnuté príjmy za rok 2014 v objeme 
94 483 773 eur predstavujú plnenie ročného upraveného rozpočtu na 100,0 % v tomto členení: 
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(v eurách) 

Číslo a názov rozpočtovej položky 
Schválený  

rozpočet 2014 
Upravený 

rozpočet 2014 
Plnenie 

k 31.12.2014 
212 Príjmy z vlastníctva 600 000 600 000 339 750 

222 Pokuty a penále 0 0 219 

223 Poplatky a platby z nepriemyselného 
predaja 

0 0 33 304 

231 Príjem z predaja kapitálových aktív 700 000 700 000 572 000 

232 Príjem z predaja  HR a MR 111 943 000 93 184 130 93 041 548 

292 Ostatné príjmy  0 0 496 952 

Spolu: 113 243 000 94 484 130 94 483 773 

 
Najvyšší podiel na dosiahnutých príjmoch tvoril príjem z predaja núdzových zásob ropy 

a ropných výrobkov Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov zodpovedajúci  
dani z pridanej hodnoty odpredaných zásob vo výške 93 041 548 eur. 

1.2.2.   Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie 

V roku 2014 kapitola SŠHR SR neprijala žiadne finančné prostriedky z rozpočtu 
Európskej únie či prostriedky zo zahraničia, prijatie ktorých by vyplynulo z medzinárodných 
zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.  

1.2.3.   Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka 

Schválený záväzný limit príjmov kapitoly bol v priebehu roka 2014 upravený dvomi 
rozpočtovými opatreniami: 

- Rozpočtové opatrenie MF SR č. 12/2014 – zmena záväzného ukazovateľa – MF 
SR v nadväznosti na žiadosť kapitoly znížilo záväzný ukazovateľ limitu príjmov 
kapitoly o sumu 11 800 418 eur. Zdrojové krytie bolo zabezpečené navýšením 
príjmov v iných rozpočtových kapitolách. Rozpočtované príjmy v objeme  
11 943 000 eur mala kapitola zabezpečiť z odpredaja vyčlenených zásob 
mobilizačných rezerv, nakoľko však išlo o účtovnú hodnotu značne zastaraných 
a nepredajných zásob, kapitola už pri tvorbe návrhu rozpočtu na roky 2014 – 2016 
upozorňovala MF SR, že nie je možné takýto príjem na kapitole naplniť. 

- Rozpočtové opatrenie MF SR č. 13/2014 – viazanie rozpočtových prostriedkov  
- MF SR v nadväznosti na žiadosť kapitoly znížilo záväzný ukazovateľ príjmov 
o sumu 6 958 452 eur a súčasne o uvedenú sumu znížilo limit výdavkov. Suma 
predstavovala rozdiel medzi prideleným limitom príjmov a výdavkov a skutočnou 
výškou príjmov a výdavkov v súvislosti s úhradou dane z pridanej hodnoty 
z odpredaja núdzových zásob Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných 
výrobkov v súlade so zákonom č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy 
a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  

 

1.3.  Výdavky kapitoly 

1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 

 

Výdavky kapitoly SŠHR SR (bežné a kapitálové) na rok 2014 boli rozpočtované  
vo výške 110 375 065 eur a v priebehu roka boli upravené rozpočtovými opatreniami  na sumu 
105 412 736 eur. Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2014 dosiahlo 105 400 133 eur,  
t.j. 100,0 % upraveného ročného rozpočtu.  
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(v eurách) 

Číslo a názov rozpočtovej  položky 

Schválený 
rozpočet 

2014 

Upravený 
rozpočet 

2014 

Skutočnosť 
k 31.12.2014 

% čerpania 
k upravenému 

rozpočtu 

610 Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV 1 274 399 1 460 860 1 460 860 100,0 

620 Poistné a príspevky do poisťovní 423 350 583 526 583 526 100,0 

630 Tovary a služby 106 745 916 99 200 749 99 188 274 100,0 

v tom: X X X           X 

631 002 – Cestovné náhr.- zahraničné 8 500 7 408 7 408 100,0 

637 008 – Náhrada nákladov 
hospodárskej mobilizácie 

3 560 500 3 560 854 3 548 425 99,7 

637 035 - Dane 100 330 950 93 211 390 93 211 390 100,0 

640 Bežné transfery 31 400 68 343 68 343 100,0 

Spolu  bežné výdavky (600) 108 475 065 101 313 478 101 301 002 100,0 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 1 900 000 4 099 258 4 099 131 100,0 

       v tom:  rozpočet –  zdroj 111 1 900 000 1 491 440 1 491 432 100,0 

                   presunuté inv. akcie - 131 0 2 607 818 2 607 699 100,0 

720 Kapitálové transfery 0 0 0 0,0 

Spolu  kapitálové výdavky (700) 1 900 000 4 099 258 4 099 131 100,0 

Výdavky spolu: 110 375 065 105 412 736 105 400 133 100,0 

 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
 
 Rozpisovým listom MF SR bol kapitole pridelený záväzný ukazovateľ v ekonomickej 
kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 
1 274 399 eur. Výdavky rozpočtu na mzdy boli upravené rozpočtovými opatreniami MF SR na 
sumu 1 460 860 eur a vyčerpané v tej istej výške, čo predstavuje 100,0 % z upraveného 
rozpočtu. Záväzný ukazovateľ miezd nebol prekročený. Mzdové prostriedky boli čerpané len na 
zdroji 111. 
 
 
Výdavky na zahraničné pracovné cesty 
 

V rámci SŠHR SR v roku 2014 bolo zrealizovaných 10 zahraničných pracovných ciest, 
jedna pracovná cesta bola zrušená. Úhrnné výdavky SŠHR SR na zahraničné pracovné cesty 
predstavovali výšku 7 408 eur, pričom zamestnanci SŠHR SR absolvovali tieto zahraničné 
pracovné cesty: 

1. Francúzsko, Paríž   18.  – 20. marec 2014 

 Účasť na zasadnutiach Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny 
IEA pre ropné trhy (SOM) v Paríži. 

Prínos pracovnej cesty spočíva najmä v prekonzultovaní praktických krokov v prípade 
hroziaceho narušenia dodávok a v získaní aktuálnych informácií a poznatkov, potrebných pre 
efektívnu spoluprácu SR s IEA a jej členskými krajinami.  

2. Česká republika, Praha 6 - Bubeneč  29. apríl  2014 

 Účasť na odbornom seminári a ukážky kanadského protipovodňového systému TIGER 
DAM. 

Hlavný prínos zahraničnej pracovnej cesty spočíva v získaní teoretických poznatkov 
o mobilnom kanadskom protipovodňovom systéme Tiger Dam, ktorý by ako jedna z hlavných 
alternatív mohol efektívne slúžiť prostredníctvom pohotovostných zásob Správe štátnych 
hmotných rezerv Slovenskej republiky pri riešení rozsiahlych záplav na území Slovenskej 
republiky v období permanentných dažďov a výskytu ničivých búrok.  
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3. Brusel, Belgicko  22. máj 2014 

 Účasť na zasadnutí Koordinačnej skupiny pre ropu (OCG) v Bruseli. 

Prínos pracovnej cesty je v získaní aktuálnych informácií o ropných trhoch, stavu 
európskeho petrolejárskeho priemyslu a ekonomických prognózach v podaní delegátov EK, 
prizvaných expertov ako aj zástupcov jednotlivých členských štátov. 

 

4. Francúzsko, Paríž  24. - 26. jún 2014 

 Účasť na zasadaniach Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny 
IEA pre ropné trhy (SOM) v Paríži. 

 Prínos pracovnej cesty bol v získaní požadovaných informácií a poznatkov pre efektívnu 
spoluprácu s IEA a jej členskými krajinami, resp. plnenie záväzkov, ktorými je Slovenská 
republika, ako členská krajina viazaná.  

 

5. Česká republika, Praha  8. júl 2014 

 Rokovanie s predstaviteľmi SSHR ČR. 

Celkovo je možné stretnutie hodnotiť vysoko pozitívne ako prvý krok k ďalšiemu 
hľadaniu konkrétnych odpovedí na problémy, riešenie ktorých je aktuálne na oboch stranách.  

 

6. Švajčiarsko, Zürich  7. – 10. september 2014 

 Účasť na pravidelnom každoročnom koordinačnom stretnutí skladovateľov ACOMES 
v Zürichu, Švajčiarsko. 

Prínosom pracovnej cesty  sú predovšetkým získané informácie z oblasti skladovania 
núdzových zásob ropy a ropných výrobkov a problémoch s tým spojených. Získané 
kontakty so zástupcami jednotlivých krajín pomôžu rozširovať a uľahčovať 
medzinárodnú spoluprácu a výmenu skúseností v danej oblasti. Uvedené poznatky 
a skúsenosti pomôžu budovať efektívnejší a stabilnejší systém núdzových zásob, 
spĺňajúci medzinárodné štandardy, ktorý bude spôsobilý eliminovať negatívne dopady 
pri možných energetických krízach v budúcnosti.  

  

7. Slovinsko, Ľubľana  23. – 24. október 2014 

 Rokovanie s predstaviteľmi Správy štátnych hmotných rezerv Slovinska. 

Spoločné stretnutie je možné hodnotiť vysoko pozitívne ako výrazný krok k ďalšiemu 
hľadaniu konkrétnych odpovedí na problémy, riešenie ktorých je aktuálne v oboch správach 
rezerv.   

 

8. Francúzsko, Paríž  21. – 22. október 2014 

 Účasť na zasadnutiach Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny 
IEA pre ropné trhy (SOM) v Paríži. 

 Prínos pracovnej cesty bol v získaní požadovaných informácií a poznatkov pre efektívnu 
spoluprácu s Európskou komisiou a Medzinárodnou energetickou agentúrou (IEA) a jej 
členskými krajinami, resp. plnenie záväzkov, ktorými je Slovenská republika, ako členská krajina 
viazaná. 

9. Česká republika, Ostrava  5. – 7. november 2014 

 Účasť na medzinárodnej konferencie eBF 2014 venovanej elektronizácií verejného 
obstarávania v jednotlivých členských krajinách EÚ z pohľadu zaradenia elektronických 
aukcií do fázy vyhodnocovania ponúk. 
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 Hlavným prínosom konferencie bola výmena praktických skúseností z realizácie rôznych 
typov elektronických aukcií verejnými obstarávateľmi z rozličných sektorov národného 
hospodárstva (nemocnice, železnice, mestské úrady). Bohatá účasť na konferencii bola 
obzvlášť prínosom, nakoľko sa jej zúčastnili vo veľkom počte nielen zahraniční hostia, ale aj 
početné zastúpenie zo SR. Účasť na konferencii prijali zamestnanci z MPSVaR SR, MZVaEZ 
SR, MV SR a zástupcovia miest a obcí zo SR.  

 

10. Belgicko, Brusel  10. – 12. december 2014 

 Účasť na zasadnutí koordinačnej skupiny pre ropu (OCG) a Rafinérskeho fóra EÚ (EU 
Refining Forum) v Bruseli.  

Hlavným prínosom pracovnej cesty bolo získanie informácií o znižujúcich sa cenách 
ropy a o vyhliadkach do budúcnosti v oblasti spracovania ropy v krajinách eurozóny.  

 

Dane 
 Najvýznamnejšou výdavkovou podpoložkou kapitoly v roku 2014 bola podpoložka 
637 035 – Dane. Podstatnú časť daní tvorila úhrada dane z pridanej hodnoty vo výške 
93 041 548 eur v súvislosti s odpredajom núdzových zásob ropy a ropných výrobkov Agentúre 
pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov. 
 
 
Náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie a intervenčných zásob 

 Jednou z významných podpoložiek bežných výdavkov kapitoly z hľadiska čerpania 
výdavkov tvorí čerpanie na rozpočtovej podpoložke 637 008 – Náhrada nákladov hospodárskej 
mobilizácie a intervenčných zásob. V rámci nej sú uhrádzané náklady hmotných rezerv, 
mobilizačných rezerv a pohotovostných zásob.  

 Za oblasť hmotných rezerv čerpanie tvorilo 973 584 eur 
z toho: za energetické médiá                     1 335 eur 
 za potraviny živočíšneho pôvodu                741 058 eur 
 za obilniny                  231 191 eur 

 Za oblasť spojenú so správou nehnuteľného majetku bolo v rámci podpoložky 
vynaložených 200 061 eur. Finančné prostriedky boli vynaložené na ochraňovanie 
nehnuteľného majetku štátnych hmotných rezerv. 

 Bežné výdavky za oblasť mobilizačných rezerv spojené s hnuteľným majetkom boli 
vynaložené vo výške 316 649 eur. 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 1 342 717 eur, vynaložených na ochraňovanie zásob 
mobilizačných rezerv u ochraňovateľov plniacich úlohy v podpore Ozbrojených síl SR. 

 Za oblasť pohotovostných zásob bolo v rámci podpoložky vynaložených 1 872 eur. 

 Bežné výdavky na udržiavanie, resp. skladovanie núdzových zásob ropy a ropných 
výrobkov vyplynuli predovšetkým z objemu skladovaných núdzových zásob počas 
sledovaného obdobia. Úhrada nákladov za skladovanie zásob vyčlenených pre vojenskú 
obranu predstavovala čerpanie vo výške 713 542 eur. 
 
 
Kapitálové výdavky 
 
 Kapitálové výdavky pre SŠHR SR boli  rozpočtované v objeme 1 900 000 eur. Po 
korekcii rozpočtovými opatreniami dosiahli výšku 4 099 258 eur a dočerpané boli vo výške 
4 099 131 eur,  t.j.  100,0 % upraveného ročného rozpočtu.  
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 Najvýznamnejšou investičnou akciou bolo technické zhodnotenie integrovaného 
bezpečnostného systému na závodoch SŠHR SR vo výške 2 697 660 eur, na hmotné 
doplnenie mobilizačných rezerv bolo vynaložených 391 561 eur a na modernizáciu a technické 
zabezpečenie objektov závodov a ústredia bolo vynaložených 365 555 eur.  

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 2014 požiadala o presun  
kapitálových výdavkov do roku 2015 vo výške  3 490 771 eur. 
 
 Kapitola SŠHR SR v roku 2014 nepožiadala o pridelenie ani nečerpala prostriedky 
vyčlenené v štátnom rozpočte formou rezerv v zákone o štátnom rozpočte na rok 2014. 

 

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie 

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

 

Kód a názov 

Úhrn výdavkov 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpanie 
k 31.12.2014 

% čerpania 
výdavkov k UPRR 

02  Obrana 1 064 000 3 206 787 3 206 780 100,0 

02.1.0.3  Hospodárska mobilizácia 1 064 000 3 206 787 3 206 787 100,0 

03 Verejný poriadok a bezpečnosť 5 000 0 0 0,0 

03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť 5 000 0 0 0,0 

04 Ekonomická  oblasť 109 306 065 102 205 949 102 193 353 100,0 

04.7 Iné odvetvia 109 306 065 102 205 949 102 193 353 100,0 

04.7.1 Distribučné siete a skladovanie 109 306 065 102 205 949 102 193 353 100,0 

v tom:  04.7.1.1  SŠHR SR  5 718 065 5 285 303 5 285 256 100,0 

            04.7.1.2  Hmotné rezervy 1 000 000 1 024 900 1 024 812 100,0 

            04.7.1.3  Mobilizačné rezervy 1 866 000 2 138 402 2 126 000 99,4 

            04.7.1.4  Pohotovostné zásoby 5 000 2 196 2 196 100,0 

            04.7.1.5  Núdzové zásoby 100 717 000 93 755 148 93 755 089 100,0 

Rozpočet celkom: 110 375 065 105 412 736 105 400 133 100,0 

 
Celkové bežné výdavky pre SŠHR SR boli rozpočtované v objeme 108 475 065 eur, 

v priebehu roka bola ich výška  upravená na 101 313 478 eur a skutočné čerpanie bežných 
výdavkov dosiahlo výšku 101 301 002 eur, t.j. 100 % upraveného rozpočtu. 

 Skutočné čerpanie bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: 
02.1.0.3 - Hospodárska mobilizácia 509 120 eur, 
03.6.0  - Verejný poriadok a bezpečnosť 0 eur. 
04.7.1.1 - SŠHR SR 4 275 346 eur, 
04.7.1.2 - Hmotné rezervy 1 024 812 eur, 
04.7.1.3 - Mobilizačné rezervy 1 734 439 eur, 
04.7.1.4 - Pohotovostné zásoby 2 196 eur, 
04.7.1.5 - Núdzové zásoby 93 755 089 eur. 
 
Kapitálové výdavky boli SŠHR SR na rok 2014 rozpočtované vo výške 1 900 000 eur. 

V priebehu roka došlo k ich úprave rozpočtovými opatreniami na sumu 4 099 258 eur. Celkové 
čerpanie kapitálových výdavkov dosiahlo 4 099 131 eur, t.j. 100 % upraveného ročného 
rozpočtu. 

 Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: 
02.1.0.3 - Hospodárska mobilizácia 2 697 660 eur, 
04.7.1.1 - SŠHR SR 1 009 910 eur, 
04.7.1.3 - Mobilizačné rezervy 391 561 eur. 
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1.3.3. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania  
k nim 

 

SŠHR SR sa nepodieľala na spoločných programoch Slovenskej republiky a Európskej 
únie, ktoré by boli zaradené, resp. nezaradené do výdavkov štátneho rozpočtu. Taktiež neboli 
realizované žiadne výdavky z iných prostriedkov zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike 
na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi. 
 
 

1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka 
 

V priebehu roka 2014 boli záväzné ukazovatele rozpočtu SŠHR SR upravené 
rozpočtovými opatreniami MF SR: 

- Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 – povolené prekročenie limitu výdavkov  - MF SR 
v nadväznosti na rozpočtové opatrenie č. 14 vykonané v roku 2013 povolilo prekročiť 
limit výdavkov v zmysle ustanovenia § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov o sumu 3 438 000 eur na kapitálových výdavkoch na programe 086 – Štátne 
hmotné rezervy s kódom zdroja 131D. Zdrojové krytie bolo zabezpečené z prostriedkov 
kapitoly z predchádzajúcich rokov. 
 

- Rozpočtové opatrenie č. 2/2014 – povolené prekročenie limitu výdavkov – MF SR 
v nadväznosti na rozpočtové opatrenie č. 14 vykonané v roku 2013 povolilo prekročiť 
limit výdavkov v zmysle ustanovenia § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov o sumu 2 060 157 eur na kapitálových výdavkoch na programe 086 – Štátne 
hmotné rezervy o sumu 478 000 eur (z toho kód zdroja 131C v sume 228 000 eur a kód 
zdroja 131D v sume 250 000 eur) a na medzirezortnom podprograme 06H0H – 
Hospodárska mobilizácia SŠHR SR o sumu 1 582 157 eur (z toho kód zdroja 131C 
v sume 1 126 800 eur a kód zdroja 131D v sume 455 357 eur). Zdrojové krytie bolo 
zabezpečené z prostriedkov kapitoly z predchádzajúcich rokov. 
 

- Rozpočtové opatrenie č. 3/2014 – povolené prekročenie limitu výdavkov – MF SR 
úpravou záväzných ukazovateľov v rámci kapitoly povolilo zmenu limitu výdavkov na 
programe 086 – Štátne hmotné rezervy v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy 
a ostatné osobné vyrovnania o sumu 121 065 eur, z toho na krytie zvýšených 
mzdových výdavkov súvisiacich s vykonanými organizačnými zmenami v sume  
94 735 eur a na doplatenie mzdy v zmysle § 44 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej 
službe zamestnancovi zaradenému mimo činnú štátnu službu v zmysle § 42 citovaného 
zákona, ktorému uplynula doba mimo činnej štátnej služby v sume  
26 330 eur. Zdrojové krytie bolo zabezpečené z prostriedkov kapitoly. 
 

- Rozpočtové opatrenie č. 4/2014 – povolené prekročenie limitu výdavkov – MF SR 
v nadväznosti na rozpočtové opatrenie č. 14 vykonané v roku 2013 povolilo prekročiť 
limit výdavkov v zmysle ustanovenia § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov o sumu 391 680 eur na kapitálových výdavkoch na medzirezortnom 
podprograme 06E06 – Štátne hmotné rezervy pre obranu s kódom zdroja 131D. 
Zdrojové krytie bolo zabezpečené z prostriedkov kapitoly z predchádzajúcich rokov. 
 

- Rozpočtové opatrenie č. 5/2014 – povolené prekročenie limitu výdavkov - MF SR 
úpravou záväzných ukazovateľov v rámci kapitoly povolilo zvýšiť limit kapitálových 
výdavkov v sume 144 000 eur presunom z bežných výdavkov v rámci medzirezortného 
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podprogramu 06H0H – Hospodárska mobilizácia SŠHR SR. Zdrojové krytie bolo 
zabezpečené z prostriedkov kapitoly. 
 

- Rozpočtové opatrenie č. 6/2014 – povolené prekročenie limitu výdavkov a viazanie 
rozpočtových prostriedkov – MF SR v nadväznosti na žiadosť kapitoly povolilo úpravu 
limitov kapitoly v rámci programov viazaním kapitálových výdavkov na programe 086 – 
Štátne hmotné rezervy v prospech kapitálových výdavkov medzirezortného 
podprogramu 06H0H – Hospodárska mobilizácia SŠHR SR  v sume 571 510 eur na 
zabezpečenie ochrany a obrany dôležitých objektov, ktoré je v zmysle uznesenia vlády 
SR č. 401/2011 financované z prostriedkov hospodárskej mobilizácie.  Zdrojové krytie 
bolo zabezpečené z prostriedkov kapitoly. 

 

- Rozpočtové opatrenie č. 7/2014 – viazanie rozpočtových prostriedkov – MF SR 
vykonalo v nadväznosti na čl. 12 ods. 5 ústavného zákona č. 493/2011 o rozpočtovej 
zodpovednosti viazanie limitu výdavkov kapitoly v sume 431 425 eur, z toho kapitálové 
výdavky na programe 086 – Štátne hmotné rezervy v sume 143 808 eur a bežné 
výdavky na programe 086 – Štátne hmotné rezervy v sume 237 617 eur, na 
medzirezortnom podprograme 06E06 – Štátne hmotné rezervy pre obranu v sume 
45 000 eur a na medzirezortnom podprograme 06H0H – Hospodárska mobilizácia 
SŠHR SR v sume 5 000 eur.  
 

- Rozpočtové opatrenie č. 8/2014 – povolené prekročenie limitu výdavkov – MF SR 
povolilo kapitole prekročenie limitu výdavkov v súlade s ustanovením § 5 zákona  
č. 473/2013 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2014, uzatvorenými kolektívnymi zmluvami 
vyššieho stupňa na rok 2014, nariadením vlády SR č. 440/2013 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov, nariadením vlády SR  
č. 441/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme v sume 21 168 eur. Súčasne boli zabezpečené 
prostriedky na poistné a príspevok do poisťovní v sume 7 314 eur. Zdrojové krytie bolo 
zabezpečené viazaním rozpočtových prostriedkov v kapitole Všeobecná pokladničná 
správa. 

 

- Rozpočtové opatrenie č. 9/2014 – viazanie rozpočtových prostriedkov – MF SR 
v nadväznosti na žiadosť kapitoly povolilo úpravu limitov kapitoly viazaním bežných 
výdavkov v sume 200 000 eur v rámci programu 086 – Štátne hmotné rezervy a zvýšilo 
limit kapitálových výdavkov. Finančné prostriedky boli určené na opravu a údržbu budov 
vhodných pre uskladnenie štátnych hmotných rezerv. Zdrojové krytie bolo zabezpečené 
z prostriedkov kapitoly. 

 

- Rozpočtové opatrenie č. 10/2014 – povolené prekročenie limitu výdavkov – MF SR 
v nadväznosti na žiadosť kapitoly povolilo úpravu limitov kapitoly navýšením finančných 
prostriedkov v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
v sume 44 228 eur a viazaním bežných výdavkov na programe 086 – Štátne hmotné 
rezervy za účelom dodržania priemerného mzdového výdavku na úrovni rozpočtového 
roka 2013, zvýšeného o valorizáciu. Zdrojové krytie bolo zabezpečené z prostriedkov 
kapitoly. 

- Rozpočtové opatrenie č. 11/2014 – povolené prekročenie limitu výdavkov 
a viazanie rozpočtových prostriedkov – MF SR v nadväznosti na žiadosť kapitoly 
viazalo rozpočtové prostriedky na bežných výdavkoch v sume 5 000 eur na 
medzirezortnom podprograme 0020F – Civilné núdzové plánovanie v SR a v sume 
3 400 eur na medzirezortnom podprograme 06E06 – Štátne hmotné rezervy pre obranu 
a súčasne zvýšilo limit bežných výdavkov o sumu 8 400 eur na programe 086 – Štátne 
hmotné rezervy. Uvedené prostriedky boli určené na ochraňovanie potravinárskych 
komodít hmotných rezerv. Zdrojové krytie bolo zabezpečené z prostriedkov kapitoly. 
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- Rozpočtové opatrenie MF SR č. 13/2014 – viazanie rozpočtových prostriedkov  - 
MF SR v nadväznosti na žiadosť kapitoly znížilo záväzný ukazovateľ príjmov o sumu 
6 958 452 eur a súčasne o uvedenú sumu znížilo záväzný limit výdavkov na prvku  
086 01 02 – Hospodárenie s núdzovými zásobami ropy a ropných výrobkov. Suma 
predstavovala rozdiel medzi prideleným limitom príjmov a výdavkov a skutočnou výškou 
príjmov a výdavkov v súvislosti s úhradou dane z pridanej hodnoty z odpredaja 
núdzových zásob Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov v súlade so 
zákonom č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení 
stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zdrojové krytie bolo 
zabezpečené viazaním výdavkov kapitoly. 
 

- Rozpočtové opatrenie č. 14/2014 – viazanie rozpočtových prostriedkov – MF SR 
v nadväznosti na oznámenie kapitoly v zmysle ustanovenia § 8 ods. 6 zákona  
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy viazalo kapitálové výdavky 
v sume 3 370 983 eur na programe 086 – Štátne hmotné rezervy s kódom zdroja 111 
vo výške 208 752 eur a s kódom zdroja 131D vo výške 3 162 231 eur. Zdrojové krytie 
bolo zabezpečené viazaním rozpočtových prostriedkov kapitoly. 
 

- Rozpočtové opatrenie č. 15/2014 – viazanie rozpočtových prostriedkov – MF SR 
v nadväznosti na oznámenie kapitoly v zmysle ustanovenia § 8 ods. 6 zákona  
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy viazalo kapitálové výdavky 
v sume 119 788 eur na programe 086 – Štátne hmotné rezervy s kódom zdroja 131D. 
Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním rozpočtových prostriedkov kapitoly. 
 

-  Rozpočtové opatrenie č. 16/2014 – povolené prekročenie limitu výdavkov a 
viazanie rozpočtových prostriedkov – MF SR v nadväznosti na žiadosť kapitoly 
viazalo bežné výdavky v sume 5 880 eur na medzirezortnom podprograme 06H0H – 
Hospodárska mobilizácia SŠHR SR a súčasne zvýšilo limit bežných výdavkov na 
programe 086 – Štátne hmotné rezervy na úhradu nákladov na odstránenie havarijného 
stavu v objekte skladu. Zdrojové krytie bolo zabezpečené z prostriedkov kapitoly. 

 
Vykonané boli aj interné rozpočtové opatrenia, ktoré nemali vplyv na zmenu 

záväzných ukazovateľov kapitoly. 
 

 

1.4.   Finančné operácie 

1.4.1. Príjmové finančné operácie 

Kapitola SŠHR SR v priebehu roka 2014 dosiahla v hlavnej kategórii 400 ekonomickej 
rozpočtovej klasifikácie Mimorozpočtové príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými 
pasívami sumu 8 796 097 894 eur. Ide o príjmy uskutočnené pri výbere finančných prostriedkov 
z cash poolingu vo výške 8 779 941 495 eur, zvyšok tvoril počiatočný stav bežných účtov (bežný 
účet hmotných rezerv, mobilizačných rezerv, depozitný účet, účet sociálneho fondu) k 01.01.2014 
vo výške 16 156 399 eur.  
 

1.4.2 Výdavkové finančné operácie 

V hlavnej kategórii 800 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie Výdavky z transakcií 
s finančnými aktívami a finančnými pasívami dosiahla SŠHR SR sumu vo výške 
8 780 001 891 eur. Išlo o výdavky uskutočnené pri prevode finančných prostriedkov na účet 
cash poolingu. 
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1.5.   Zhodnotenie zamestnanosti 

 Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 588/2013 bol kapitole určený limit počtu 
zamestnancov na rok 2014 spolu 113 osôb, z toho 54 štátnych zamestnancov a 59 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. K 31. 12. 2014 bol fyzický stav 
zamestnancov 110 osôb. 

 Rozbor zamestnanosti z hľadiska plnenia záväzného ukazovateľa dokumentuje 
nasledujúca tabuľka: 
  

Limit 
zamestnancov 

2014 
 

 
Priemerný 

evidenčný počet 
zamestnancov 

za rok 2014 

 
Čerpanie 

schváleného 
limitu 
v % 

 
Evidenčný 

počet 
 zamestnancov   

k 31.12.2014 

 
Z toho počet 

žien 

SŠHR SR    113 107 94,7 110 56 

ústredie 72 66 91,7 69 42 

závody  41 41 100,0 41 14 

z toho:      

       Brodnianka 10 10 100,0 10 5 

       Borovina 10 10 100,0 10 2 

       Kopaničiar 10 10 100,0 10 4 

       Ľupčianka 11 11 100,0 11 3 

Štátna služba 54 52 96,3 53 20 

Verejná služba 59 55 93,2 57 36 

 
Fluktuácia zamestnancov 

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

Štátna služba 
V priebehu roka ukončilo štátnozamestnanecký pomer 19 štátnych zamestnancov. Z toho 

2  vedúci zamestnanci boli odvolaní z funkcie,  4 zamestnanci skončili na základe organizačných 
zmien, 5 zamestnancov odišlo na vlastnú žiadosť, 1 zamestnankyňa nastúpila na materskú 
dovolenku, 1 zamestnanec skončil z dôvodu odchodu do starobného dôchodku, 1  
štátnozamestnanecký pomer skončil úmrtím zamestnanca a 5 zamestnancov skončilo v rámci 
skúšobnej doby. Štátnozamestnanecký pomer uzatvorilo 19 zamestnancov.  

Práca vo verejnom záujme  
Pracovný pomer v priebehu roka ukončilo 7 zamestnancov vo verejnej službe, z toho 5 

zamestnancov na vlastnú žiadosť, 1 zamestnanec skončil z dôvodu organizačných zmien 
výpoveďou na 1 zamestnankyňa nastúpila na materskú dovolenku. Nový pracovný pomer 
uzatvorilo 8 zamestnancov. 

1.6.   Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly - Nevyskytuje sa. 

 

 
ZÁVER 

Záverom poznamenávame, že výsledok hospodárenia SŠHR SR bol priaznivý, 

príjmy boli splnené na 100 %, výdavky boli vyčerpané na 100 %. Limit počtu 

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 
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Tabuľka: 1

Strana: 1

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:                                                                                        

Ukazovateľ
Schválený                  

rozpočet     

Upravený                 

rozpočet       
Skutočnosť

% k upravenému 

rozpočtu

I. PRÍJMY spolu 113 243 94 484 94 484 100,0

 

A. Daňové príjmy 0 0 0 0,0

B. Nedaňové príjmy 113 243 94 484 94 484 100,0

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 600 600 340 56,7

2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 0 0 33 0,0

3. Kapitálové príjmy 112 643 93 884 93 614 99,7

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 0 0 497 0,0

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 110 375 105 413 105 400 100,0

 

A. Bežné výdavky 108 475 101 314 101 301 100,0

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 1 274 1 461 1 461 100,0

2. Poistné a príspevok do poisťovní 423 584 584 100,0

3. Tovary a služby 106 747 99 201 99 188 100,0

4. Bežné transfery 31 68 68 100,0

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 1 900 4 099 4 099 100,0

1. Obstarávanie kapitálových aktív 1 900 4 099 4 099 100,0

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 (-) 2 868 -10 929 -10 916 99,9

(v tis. eur)

Štátna pokladnica

11.3.2015

Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2014

42 Správa štátnych hmotných rezerv SR
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Tabuľka: 2

Strana: 1

Schválený 

rozpočet     

Upravený 

rozpočet       
Skutočnosť

% k 

upraveném

u rozpočtu

Schválený 

rozpočet     

Upravený 

rozpočet       
Skutočnosť

% k 

upraveném

u rozpočtu

Schválený 

rozpočet     

Upravený 

rozpočet       
Skutočnosť

% k 

upravenému 

rozpočtu

02  OBRANA 664 509 509 100,0 400 2 698 2 698 100,0 1 064 3 207 3 207 100,0

02.1  Vojenská obrana 664 509 509 100,0 400 2 698 2 698 100,0 1 064 3 207 3 207 100,0

02.1.0  Vojenská obrana 664 509 509 100,0 400 2 698 2 698 100,0 1 064 3 207 3 207 100,0

03  VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ 5 0 0 0,0 0 0 0 0,0 5 0 0 0,0

03.6  Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované 5 0 0 0,0 0 0 0 0,0 5 0 0 0,0

03.6.0  Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované 5 0 0 0,0 0 0 0 0,0 5 0 0 0,0

04  EKONOMICKÁ  OBLASŤ 107 806 100 805 100 792 100,0 1 500 1 401 1 401 100,0 109 306 102 206 102 193 100,0

04.7  Iné odvetvia 107 806 100 805 100 792 100,0 1 500 1 401 1 401 100,0 109 306 102 206 102 193 100,0

04.7.1  Distribučné siete a skladovanie 107 806 100 805 100 792 100,0 1 500 1 401 1 401 100,0 109 306 102 206 102 193 100,0

S P O L U 108 475 101 314 101 301 100,0 1 900 4 099 4 099 100,0 110 375 105 413 105 400 100,0

Štátna pokladnica

11.3.2015

700 - Kapitálové výdavky Výdavky spolu

Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2014

600 - Bežné výdavky

Kód a názov

(v tis. eur)

42 Správa štátnych hmotných rezerv SRČíslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:
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Tabuľka: 3

Strana: 1

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

Ek.kl. Ukazovateľ Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Skutočnosť
% k upravenému 

rozpočtu

 I.  PRÍJMY spolu 0 0 8 796 098 0,0

 
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými 

pasívami 0 0 8 796 098 0,0

v tom:  

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 8 796 098 0,0

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné 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 8 780 002 0,0
 

800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a 

finančnými pasívami 0 0 8 780 002 0,0

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na 

majetku a ostatné výdavkové operácie 0 0 8 780 002
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 16 096 0,0

Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2014

(v tis. eur)

Štátna pokladnica

11.3.2015

42 Správa štátnych hmotných rezerv SR
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Tabuľka:4

Strana: 1

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

Ukazovateľ
Schválený 

rozpočet

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť

% k 

upravenému 

rozpočtu

I. PRÍJMY KAPITOLY 113 243 94 484 94 484 100,0

   A. Záväzný ukazovateľ 113 243 94 484 94 484 100,0

   B. Prostriedky Európskej únie 0 0 0 0,0

   v tom:

A. Výdavky spolu bez prostriedkov z Európskej únie 110 375 105 413 105 400 100,0

   z toho:

  A.1. Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 110 375 105 413 105 400 100,0

  A.2. Prostriedky na spolufinancovanie 0 0 0 0,0

  A.3. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) (kód zdroja 111)

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

ústredného orgánu 1 274 1 461 1 461 100,0

  Počet zamestnancov rozpočtových organizácií

          z toho aparát ústredného orgánu 113 osôb 113 osôb 110 osôb 97,3

  A.4. Kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie) 1 900 4 099 4 099 100,0

          z toho: kód zdroja 111 1 900 1 491 1 491 100,0

B. Prostriedky Európskej únie 0 0 0 0,0

C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov na rok 2014

   086 - Štátne hmotné rezervy 107 189 99 746 99 745 100,0

          z toho: 0860102 - Hospodárenie s núdzovými zásobami ropy a ropných výrobkov 100 000 93 042 93 042 100,0

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

   0020F - SŠHR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR 5 0 0 0,0

   06E06 - SŠHR SR - Štátne hmotné rezervy pre obranu 2 117 2 460 2 448 99,5

   06H0H - Hospodárska mobilizácia SŠHR SR 1 064 3 207 3 207 100,0

Záväzné ukazovatele kapitoly za rok 2014

(v tis. eur)
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3. Prílohy 
 
1) Organizačná schéma kapitoly 

 
SŠHR SR nemá vo svojej pôsobnosti žiadne rozpočtové ani príspevkové organizácie. 

 

2) Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných 
v hodnotenom rozpočtovom roku 

 
A. Interné kontroly 

 
Z celkovo 20 kontrol ukončených v roku 2014 bolo 18 plánovaných kontrol a 2 

mimoriadne kontroly. Podľa zákona č. 10/1996 Z. z. bolo vykonaných 16 kontrol a podľa 
zákona č. 502/2001 Z. z. boli vykonané 4 kontroly. 
 

Pri 7 kontrolách boli zistené nedostatky, a preto bol z kontrol vypracovaný protokol o 
výsledku kontroly alebo správa o výsledku následnej finančnej kontroly. V 13 prípadoch 
nedostatky zistené neboli a preto bol z kontrol vypracovaný záznam o kontrole alebo záznam 
o následnej finančnej kontrole. 
 

Informácie o kontrolách a následných finančných kontrolách sú usporiadané 
chronologicky tak, ako boli v roku 2014 vykonané. 
 
1. Plánovaná kontrola plnenia vybraných úloh z uznesení vlády SR v zmysle 

uznesenia vlády SR č. 129/2000, B.2., vykonaná podľa zákona č. 10/1996 Z. z. 
Kontrolované obdobie: IV. štvrťrok 2013 
Kontrolovaný subjekt: Kancelária predsedu a vecne príslušné organizačné útvary 
Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto vypracovaný záznam o kontrole. 

 
2. Plánovaná následná finančná kontrola nákladovosti autodopravy s dôrazom na 

jej efektívnosť v zmysle uznesenia vlády SR č. 319/2002, B.3., vykonaná podľa 
zákona č. 502/2001 Z. z. 
Kontrolované obdobie: od 01. 01. 2013 do 30. 11. 2013 
Kontrolovaný subjekt: odbor vnútornej správy 
Suma skontrolovaných verejných prostriedkov: 55 222,02 eur 
Kontrolou boli zistené nedostatky súvisiace so spôsobom a rozsahom schválenia 
normy spotreby pohonných hmôt osobných motorových vozidiel, neúplnosťou údajov v 
žiadankách na prepravu, spôsobom zúčtovania pohonných hmôt a výkonom 
predbežnej finančnej kontroly na účtovných dokladoch súvisiacich s údržbou a 
opravami motorových vozidiel. Na základe uvedeného bola vypracovaná správa o 
výsledku následnej finančnej kontroly po prerokovaní ktorej kontrolovaný subjekt prijal 
v určenej lehote opatrenia v súlade s § 14 ods. 2 písm. g) zákona č. 502/2001 Z. z. 

 
3. Plánovaná kontrola plnenia opatrení, ktoré stanovujú spôsob prístupu k 

informáciám v súlade s dokumentom Audit a so zákonom o slobodnom prístupe 
k informáciám, vrátane kontroly ich aktualizácie, schválených v bode A.1. 
uznesenia vlády SR č. 1078/2000 v zmysle uznesenia vlády SR č. 321/2003 B.2., 
vykonaná podľa zákona č. 10/1996 Z. z. 
Kontrolované obdobie: od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 
Kontrolovaný subjekt: Kancelária predsedu 
Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto vypracovaný záznam o kontrole. 
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4. Plánovaná kontrola hospodárenia s mobilizačnými rezervami, vykonaná podľa 
zákona č. 10/1996 Z. z. 
Kontrolované obdobie: od 01. 06. 2013 do 19. 02. 2014 
Kontrolovaný subjekt: Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov 
Kontrolou bol zistený nedostatok spočívajúci v prenesení niektorých povinností 
súvisiacich s ochraňovaním mobilizačných rezerv na tretí subjekt v rozpore so znením 
platnej zmluvy uzatvorenej so Správou rezerv. Na základe uvedeného bol vypracovaný 
protokol o výsledku kontroly po prerokovaní ktorého kontrolovaný subjekt prijal v 
určenej lehote opatrenia v súlade s § 12 ods. 5 písm. a) zákona č. 10/1996 Z. z. 

 
5. Plánovaná kontrola hospodárenia s mobilizačnými rezervami, vykonaná podľa 

zákona č. 10/1996 Z. z. 
Kontrolované obdobie: od 01. 06. 2013 do 06. 03. 2014 
Kontrolovaný subjekt: NICOLAUS LEATHER, s.r.o., Liptovský Mikuláš 
Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto vypracovaný záznam o kontrole. 

 
6. Mimoriadna kontrola verejného obstarávania komodít – pšenica potravinárska a 

cukor kryštálový za rok 2013 a ku dňu kontroly, vykonaná podľa zákona č. 10/1996 
Z. z. 
Kontrolovaný subjekt: Poľnonákup TATRY, a. s., Kežmarok 
Kontrolované obdobie: od 01. 01. 2013 do 24. 03. 2014 
Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto vypracovaný záznam o kontrole. 
 

7. Plánovaná následná finančná kontrola výdavkov na zahraničné služobné cesty, 
vykonaná podľa zákona č. 502/2001 Z. z. 
Kontrolovaný subjekt: odbor ekonomiky, finančného manažmentu a rozpočtu 
Kontrolované obdobie: od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 
Suma skontrolovaných verejných prostriedkov: 1 816,20 eur 
Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto vypracovaný záznam o následnej finančnej 
kontrole. 
 

8. Plánovaná kontrola plnenia vybraných úloh z uznesení vlády SR v zmysle 
uznesenia vlády SR č. 129/2000, B.2., vykonaná podľa zákona č. 10/1996 Z. z. 
Kontrolovaný subjekt: Kancelária predsedu a vecne príslušné organizačné útvary 
Kontrolované obdobie: I. štvrťrok 2014 
Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto vypracovaný záznam o kontrole. 

 
9. Plánovaná kontrola správy nehnuteľného majetku štátu v správe SŠHR SR, 

vykonaná podľa zákona č. 10/1996 Z. z. 
Kontrolovaný subjekt: p. Štefan Griger, Levoča 
Kontrolované obdobie: ku dňu kontroly 
Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto vypracovaný záznam o kontrole. 

 
10. Plánovaná kontrola správy nehnuteľného majetku štátu v správe SŠHR SR, 

vykonaná podľa zákona č. 10/1996 Z. z. 
Kontrolovaný subjekt: p. Jozef Fabian, Kapušany 
Kontrolované obdobie: ku dňu kontroly 
Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto vypracovaný záznam o kontrole. 

 



21 

 

11. Plánovaná kontrola hospodárenia s mobilizačnými rezervami a nehnuteľným 
majetkom, vykonaná podľa zákona č. 10/1996 Z. z. 
Kontrolovaný subjekt: EUROVIA, a. s. 
Kontrolované obdobie: od 01. 05. 2013 do 23. 04. 2014 
Kontrolou boli zistené nedostatky spočívajúce v neúplnom vypracovaní správy o 
mobilizačných rezervách, vykonaní preskúšania mobilizačných rezerv bez písomného 
súhlasu Správy rezerv, výbere dodávateľa na preskúšanie mobilizačných rezerv, ktorý 
nepredložil najnižšiu cenovú ponuku, neúplnom zdokladovaní výkazu súvisiacom s 
refundáciou výdavkov na ochraňovanie, fakturácii preddavku na náklady spojené s 
ochraňovaním bez zmluvnej dohody a jeho následnom nevyúčtovaní, neúčtovaní o 
mobilizačných rezervách na podsúvahovom účte, nerealizovaní štvrťročného výkonu 
kontrolného súčtu množstva zásob vedených na kartách, nedodržaní termínu realizácie 
pokynu z rozhodnutia o vyčlenení mobilizačných rezerv a tiež neoznačením 
príslušných skladov symbolom „P-222“. Na základe uvedeného bol vypracovaný 
protokol o výsledku kontroly, po prerokovaní ktorého kontrolovaný subjekt prijal v 
určenej lehote opatrenia v súlade s § 12 ods. 5 písm. a) zákona č. 10/1996 Z. z. 
 

12. Plánovaná následná finančná kontrola realizácie vybraných zmlúv, vykonaná 
podľa zákona č. 502/2001 Z. z. 
Kontrolovaný subjekt: sekcia ŠHR 
Kontrolované obdobie: ku dňu kontroly 
Suma skontrolovaných verejných prostriedkov: 142 246,15 eur 
Následnou finančnou kontrolou boli zistené nedostatky spočívajúce v nedodržaní 
lehoty na zaslanie odsúhlaseného limitu finančných prostriedkov na úhradu nákladov 
spojených s ochraňovaním, prekročením prideleného limitu výdavkov bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu, chýbajúcom potvrdení súladu s príslušnými 
internými riadiacimi normami pri predbežnej finančnej kontrole a tiež výkonom 
predbežnej finančnej kontroly neoprávneným zamestnancom. Na základe uvedeného 
bola vypracovaná správa o výsledku následnej finančnej kontroly, po prerokovaní 
ktorej kontrolovaný subjekt prijal v určenej lehote opatrenia      v súlade s § 14 ods. 2 
písm. g) zákona č. 502/2001 Z. z. 
 

13. Plánovaná kontrola plnenia vybraných úloh z uznesení vlády SR v zmysle 
uznesenia vlády SR č. 129/2000, B.2., vykonaná podľa zákona č. 10/1996 Z. z. 
Kontrolovaný subjekt: Kancelária predsedu a vecne príslušné organizačné útvary 
Kontrolované obdobie: II. štvrťrok 2014 
Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto vypracovaný záznam o kontrole. 
 

14. Plánovaná kontrola hospodárenia so štátnymi hmotnými rezervami, vykonaná 
podľa zákona č. 10/1996 Z. z. 
Kontrolovaný subjekt: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 
Kontrolované obdobie: ku dňu kontroly 
Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto vypracovaný záznam o kontrole. 
 

15. Mimoriadna kontrola nakladania s poskytnutými pohotovostnými zásobami na 
riešenie mimoriadnej udalosti, vykonaná podľa zákona č. 10/1996 Z. z. 
Kontrolovaný subjekt: Okresný úrad Stará Ľubovňa 
Kontrolované obdobie: ku dňu kontroly 
Kontrolou bolo zistené porušenie zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných 
rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za 
užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kontrolovaným subjektom, ktorý 
vykázal ešte použiteľné pohotovostné zásoby ako poškodené, opotrebované, zničené 
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alebo znehodnotené. Na základe uvedeného bol vypracovaný protokol o výsledku 
kontroly, po prerokovaní ktorého kontrolovaný subjekt prijal v určenej lehote opatrenia 
v súlade s § 12 ods. 5 písm. a) zákona č. 10/1996 Z. z. 
 

16. Plánovaná kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vykonaná podľa zákona 
č. 10/1996 Z. z. 
Kontrolovaný subjekt: odbor verejného obstarávania 
Kontrolované obdobie: od 01. 01. 2014 do 31. 07. 2014 
Kontrolou boli zistené nedostatky spočívajúce v nesúlade medzi požadovaným 
spôsobom určenia ceny predmetu zákazky a spôsobom určenia ceny vyhodnotených 
cenových ponúk v procese verejného obstarávania zákazky, nesprávnom započítaní 
ceny za 1 km cestovného do vyhodnotených cien a tiež nesúlad medzi dátumom 
vyhodnotenia ponúk  a oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk. Na základe 
uvedeného bol vypracovaný protokol o výsledku kontroly, po prerokovaní ktorého 
kontrolovaný subjekt prijal v určenej lehote opatrenia v súlade s § 12 ods. 5 písm. a) 
zákona č. 10/1996 Z. z. 
 

17. Plánovaná následná finančná kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami 
určenými na financovanie opatrení hospodárskej mobilizácie v zmysle uznesenia 
Bezpečnostnej rady SR č. 67/2005, II. b., vykonaná podľa zákona č. 502/2001 Z. z. 
Kontrolovaný subjekt: sekcia ŠHR 
Kontrolované obdobie: od 01. 09. 2013 do 30. 09. 2014 
Suma skontrolovaných verejných prostriedkov: 916 883,00 eur 
Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto vypracovaný záznam o následnej finančnej 
kontrole. 

18. Plánovaná kontrola plnenia vybraných úloh z uznesení vlády SR v zmysle 
uznesenia vlády SR č. 129/2000, B.2., vykonaná podľa zákona č. 10/1996 Z. z. 
Kontrolovaný subjekt: Kancelária predsedu a vecne príslušné organizačné útvary 
Kontrolované obdobie: III. štvrťrok 2014 
Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto vypracovaný záznam o kontrole. 

 
19. Plánovaná kontrola plnenia Príkazu predsedu SŠHR SR číslo: 11/2011 Strategický 

plán boja proti korupcii v Slovenskej republike s aplikáciou na podmienky SŠHR 
SR, vykonaná podľa zákona č. 10/1996 Z. z. 
Kontrolovaný subjekt: odbory a závody SŠHR SR 
Kontrolované obdobie: ku dňu kontroly 
Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto vypracovaný záznam o kontrole. 
 

20. Plánovaná kontrola hospodárenia so štátnymi hmotnými rezervami, vykonaná 
podľa zákona č. 10/1996 Z. z. 
Kontrolovaný subjekt: závody SŠHR SR 
Kontrolované obdobie: ku dňu kontroly 
Kontrolou boli zistené nedostatky v kontrolovanom subjekte závod SŠHR SR Borovina 
Vígľaš spočívajúce v prekročení hraničných hodnôt vlhkosti vzduchu uvedených v 
platných Technických podmienkach skladovania a nesplnení povinnosti vyplývajúcej z 
dohody uzatvorenej s ochraňovateľom. Kontrolou bol tiež zistený nedostatok v 
kontrolovanom subjekte závod SŠHR SR Brodnianka Kysucké Nové Mesto spočívajúci 
v prekročení hraničnej hodnoty vlhkosti vzduchu uvedenej v dohode uzatvorenej s 
ochraňovateľom. Na základe uvedeného boli vypracované protokoly o výsledku 
kontroly, po prerokovaní ktorých kontrolované subjekty prijali v určenej lehote opatrenia 
v súlade s § 12 ods. 5 písm. a) zákona č. 10/1996 Z. z. 
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Kontrolou neboli zistené nedostatky v kontrolovaných subjektoch závod SŠHR SR 
Kopaničiar Čachtice a závod SŠHR SR Ľupčianka Slovenská Ľupča. Keďže kontrolami 
nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo interných 
predpisov, boli z týchto vypracované záznamy o kontrole. 

 
B. Externé kontroly 

 
1. Kontrola plnenia opatrení z kontroly správnosti zostavenia záverečného účtu za 

predchádzajúce obdobie a kontrola správy majetku štátu vo vybraných 
kapitolách s plnením opatrení z predchádzajúcej kontroly tejto oblasti 
Kontrolný orgán: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 
Na základe kontrolných zistení bolo Správe rezerv odporučené zamerať pozornosť na 
trvalé skvalitňovanie plánovacieho procesu v hospodárení s mobilizačnými rezervami, 
vecnú a obsahovú stránku pri kontrolnej činnosti zameranej na ochraňovanie 
mobilizačných rezerv a tiež na reálnosť termínov pri prijímaných opatreniach na 
odstránenie nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou. 

 
2. Vládny audit zameraný na overenie splnenia opatrení na nápravu nedostatkov 

zistených predchádzajúcim vládnym auditom 
Kontrolný orgán: Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
Na základe kontrolných zistení bolo Správe rezerv odporučené priebežne aktualizovať 
interné normy riadenia, zabezpečiť dodržiavanie lehoty pri vyúčtovaní preddavkov, 
prijať opatrenie na zabezpečenie súladu údajov uvádzaných v cestovných príkazoch, 
zabezpečiť výkon predbežnej finančnej kontroly na každom účtovnom doklade aj za 
oblasť verejného obstarávania a na účtovných dokladoch uvádzať odvolávky na 
operatívnu evidenciu. 

 
3. Daňová kontrola spotrebnej dane z minerálneho oleja za zdaňovacie obdobie 

október 2012, november 2012, december 2012, január 2013, február 2013 a marec 
2013 
Kontrolný orgán: oddelenie spotrebných daní, Colný úrad Bratislava 
Kontrolou neboli zistené nedostatky v oblasti daňovej povinnosti Správy rezerv za 
príslušné obdobie. 

 
4. Daňová kontrola spotrebnej dane z minerálneho oleja za zdaňovacie obdobie 

apríl 2013, máj 2013, jún 2013, júl 2013, august 2013 a september 2013 
Kontrolný orgán: oddelenie spotrebných daní, Colný úrad Bratislava 
Kontrolou neboli zistené nedostatky v oblasti daňovej povinnosti Správy rezerv za 
príslušné obdobie. 

 
5. Daňová kontrola spotrebnej dane z minerálneho oleja za zdaňovacie obdobie 

október 2013, november 2013, december 2013, január 2014, február 2014, marec 
2014, apríl 2014, máj 2014 a jún 2014 
Kontrolný orgán: oddelenie spotrebných daní, Colný úrad Bratislava 
Kontrolou neboli zistené nedostatky v oblasti daňovej povinnosti Správy rezerv za 
príslušné obdobie. 
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3) Ročná monitorovacia správa  

 42 - Správa štátnych hmotných rezerv SR 
 Hlavný 

monitorovateľ:  Ing. Ingrid Hubíková 
    

                   (v eurách) 

 Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania 

 
Zdroje financovania 

Schvál.rozp. 
2014 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2014 

Skutočnosť 
do 

31.12.2014 

 Štátny rozpočet 110 375 065 105 412 736 105 400 133 

  - Rozpočet kapitoly 110 375 065 102 804 918 102 792 434 

  - Rozpočtové prostriedky kapitoly 110 375 065 102 804 918 102 792 434 

  - Zdroje z predchádzajúcich rokov 0 2 607 818 2 607 699 

  - Zo štátneho rozpočtu 0 2 607 818 2 607 699 

  - Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná prostriedky z r. 2012) 0 1 354 800 1 354 800 

  - Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0 1 253 018 1 252 899 

   
                   (v eurách) 

 Výdavky kapitoly na programy 

 Por
. 

č. 

Kód 
programu 

Názov programu 
Schvál.rozp. 

2014 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2014 

Skutočnosť 
do 

31.12.2014 

      Výdavky spolu za kapitolu 110 375 065 105 412 736 105 400 133 

 A  086 Štátne hmotné rezervy 107 189 065 99 745 669 99 745 533 

 a)  08601  - Hospodárenie so štátnymi hmotnými rezervami 101 471 000 94 460 366 94 460 278 

 1.  0860101  - Hospodárenie s hmotnými rezervami 1 000 000 1 024 900 1 024 812 

 2.  0860102  - Hospodárenie s núdzovými zásobami ropy a ropných výrobkov 100 000 000 93 041 548 93 041 548 

 3.  0860103  - Hospodárenie s mobilizačnými zásobami 471 000 393 918 393 918 

 b)  08603  - Riadenie, kontrola a podpora 5 718 065 5 285 303 5 285 255 

   
 

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník 
medzirezortného programu 

      

 B  0020F SŠHR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR 5 000     

      Gestor: Ministerstvo vnútra SR       

 C  06E06 SŠHR SR - Štátne hmotné rezervy pre obranu 2 117 000 2 460 280 2 447 819 

      Gestor: Ministerstvo obrany SR       

 D  06H0H Hospodárska mobilizácia SŠHR SR 1 064 000 3 206 787 3 206 780 

      Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR       

   

 Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov 

 086 - Štátne hmotné rezervy 

 Zámer:                       
 Pripravenosť štátnych hmotných rezerv na riešenie krízových situácií vojenského a nevojenského charakteru.   

 Financovanie programovej časti: ( v eurách ) 

 
Zdroje financovania 

Schválený rozp. 
2014 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2014 

Skutočnosť 
do 

31.12.2014 

 111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 107 189 065 99 111 687 99 111 552 

  131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná prostriedky z r. 2012) 0 228 000 228 000 

 131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0 405 981 405 981 

 Spolu 107 189 065 99 745 669 99 745 533 

 Cieľ 2:  

 Zásoby štátnych hmotných rezerv udržiavať v stave pohotovej použiteľnosti za účelom zabezpečenia potravinovej, energetickej bezpečnosti, 
opatrení hospodárskej mobilizácie a na riešenie situácií vojenského a nevojenského charakteru. 

  

 Monitorovanie cieľa: 

 Zásoby štátnych hmotných rezerv sú okamžite použiteľné na riešenie krízových situácií vojenského a nevojenského charakteru v sortimente 
stanovenom vládou a jednotlivými subjektmi hospodárskej mobilizácie v závislosti od pridelených finančných prostriedkov. 

  

 Zdroj získavania údajov:  

 Údajová dokumentácia od nositeľov cieľov.   
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 Typ:  Výsledku 
A - Dodržanie stavov štátnych hmotných rezerv v rozpätí schválených limitov      

 MJ:  logická      
 Rok 

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5      
   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019      
 Plán   áno áno áno áno áno áno áno          
 Skutočnosť         áno                
 Komentár k programovej časti:  

 Program je priebežne plnený. 

 Monitorovanie vypracoval:  Mgr. Viliam Marušinec 

 Monitorovanie schválil:  Mgr. Viliam Marušinec 

 08601 - Hospodárenie so štátnymi hmotnými rezervami 

 Zámer:                       
 Pripravenosť štátnych hmotných rezerv na riešenie krízových situácií vojenského a nevojenského charakteru.   

 Financovanie programovej časti: ( v eurách ) 

 
Zdroje financovania 

Schválený rozp. 
2014 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2014 

Skutočnosť do 
31.12.2014 

 111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 101 471 000 94 460 366 94 460 278 

 131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0     

 Spolu 101 471 000 94 460 366 94 460 278 

 Komentár k programovej časti:  

 Program je priebežne plnený. 

 Monitorovanie vypracoval:  Ing. Vladimír Lačok, Ing. František Jelačič 

 Monitorovanie schválil:  Mgr. Viliam Marušinec 

 0860101 - Hospodárenie s hmotnými rezervami 

 Financovanie programovej časti: ( v eurách ) 

 
Zdroje financovania 

Schválený rozp. 
2014 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2014 

Skutočnosť do 
31.12.2014 

 111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 000 000 1 024 900 1 024 812 

 131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0     

 Spolu 1 000 000 1 024 900 1 024 812 

 Cieľ 4:  

 Zásoby hmotných rezerv udržiavať v rozpätí schválených limitov za účelom zabezpečenia potravinovej a energetickej bezpečnosti Slovenskej 
republiky. 

  

 Monitorovanie cieľa: 

 Cieľ, stanovený pre rok 2014, bol k 31. 12. 2014 po vecnej aj finančnej stránke plnený plynulo a finančné prostriedky boli čerpané hospodárne a 
účelne. V 1. štvrťroku 2014 prebehla obmena cukru kryštálového a bolo ukončené naskladňovanie časti nakúpených zásob pšenice 
potravinárskej z nesúbežnej obmeny, čím sa zvýšili skladované zásoby hmotných rezerv. Zásoby hmotných rezerv rastlinného a živočíšneho 
pôvodu a jadrového paliva boli v sledovanom období udržiavané v rozpätí medzi minimálnymi limitmi a orientačnými cieľovými stavmi, 
schválenými Uznesením vlády SR č. 201 v marci 2011 pre zabezpečenie potravinovej a energetickej bezpečnosti SR, okrem položiek sušené 
mlieko a mäsové výrobky, ktoré z dôvodu nepridelenia finančných prostriedkov neboli vytvorené. Pre plnenie cieľov v oblasti zmeny skladby a 
doplnenia položiek hmotných rezerv boli pre rok 2014 zo štátneho rozpočtu k dispozícii finančné prostriedky na kapitálové výdavky v objeme 601 
tis. eur, ktoré však boli presunuté do roku 2015 z dôvodu neukončeného verejného obstarávania na nákup pšenice potravinárskej. 

  

 Zdroj získavania údajov:  

 Údajová dokumentácia od nositeľov cieľov.   
 Typ:  Výstupu 

A - Udržanie zásob v rozpätí od ML do OCS      
 MJ:  logická      
 Rok 

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5      
   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019      
 Plán   áno áno áno áno áno áno áno          
 Skutočnosť   áno áno áno áno                
 Komentár k programovej časti:  

 Program je priebežne plnený. 

 Monitorovanie vypracoval:  Ing. Vladimír Lačok 

 Monitorovanie schválil:  Mgr. Viliam Marušinec 

 0860102 - Hospodárenie s núdzovými zásobami ropy a ropných výrobkov 

     

 Financovanie programovej časti: ( v eurách ) 

 
Zdroje financovania 

Schválený rozp. 
2014 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2014 

Skutočnosť do 
31.12.2014 

 111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 100 000 000 93 041 548 93 041 548 

 Spolu 100 000 000 93 041 548 93 041 548 
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 Cieľ 5:  

 Zabezpečiť doplnenie a udržanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov tak, aby v príslušnom roku dosahovali minimálnu požadovanú 
úroveň 90 dní v súlade s príslušnými predpismi EÚ a zákonom 373/2012 Z. z. 

  

 Monitorovanie cieľa: 

 Cieľ, stanovený pre rok 2014, bol po finančnej aj vecnej stránke splnený. K 31. 12. 2014 boli núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov 
zabezpečené na úrovni 95 dní spotreby Slovenskej republiky. Na základe zákona číslo 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných 
výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahradil pôvodný zákon číslo 373/2012 Z. z. o 
núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o doplnení zákona číslo 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných 
zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prešlo z dôvodu 
zmeny systému financovania od 01. 12. 2013 vlastníctvo núdzových zásob ropy a ropných výrobkov na novozaloženú Agentúru pre núdzové 
zásoby ropy a ropných výrobkov, takže v roku 2014 financovanie tvorby núdzových zásob a hospodárenia s nimi nebolo zabezpečované 
kapitolou. 

  

 Zdroj získavania údajov:  

 Údajová dokumentácia od nositeľov cieľov.   
 Typ:  Výsledku 

A - Počet dní, na ktoré sú zabezpečené zásoby núdzových zásob ropy a ropných výrobkov      
 MJ:  dni      
 Rok 

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5      
   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019      
 Plán   90 90 90 90 90 90            
 Skutočnosť         95                
 Komentár k programovej časti:  

 Cieľ a merateľný ukazovateľ boli na úrovni kapitoly k 31. 12. 2014 ukončené. 

 Monitorovanie vypracoval:  Ing. Vladimír Lačok 

 Monitorovanie schválil:  Mgr. Viliam Marušinec 

 0860103 - Hospodárenie s mobilizačnými zásobami 

 Financovanie programovej časti: ( v eurách ) 

 
Zdroje financovania 

Schválený rozp. 
2014 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2014 

Skutočnosť do 
31.12.2014 

 111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 471 000 393 918 393 918 

 Spolu 471 000 393 918 393 918 

 Cieľ 4:  

 Zabezpečovať hospodárenie s mobilizačnými rezervami v zmysle platných uzatvorených zmlúv.   
 Monitorovanie cieľa: 

 Hospodárenie s mobilizačnými rezervami je zabezpečené na základe uzatvorených zmlúv o ochraňovaní mobilizačných rezerv. Financovanie 
bežných výdavkov spojených s ochraňovaním mobilizačných rezerv bolo realizované na základe schválených limitov. Čerpanie pridelených 
limitov bolo priebežné a hospodárne. 

  

 Zdroj získavania údajov:  

 Údajová dokumentácia od nositeľov cieľov.   
 Typ:  Výsledku 

A - Udržiavanie zásob v zmysle platných uzatvorených zmlúv      
 MJ:  logická      
 Rok 

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5      
   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019      
 Plán   áno áno áno áno áno áno áno          
 Skutočnosť   áno áno áno áno                
 Cieľ 7:  

 Zabezpečiť plnenie schváleného ”Návrhu tvorby pohotovostných zásob  štátu na roky 2013-2014” s dôrazom na  100%-né pokrytie položiek  
určených na zabezpečenie  postihnutého obyvateľstva. 

  

 Monitorovanie cieľa: 

 Ochraňovanie pohotovostných zásob je zabezpečené na základe uzatvorených zmlúv o ochraňovaní pohotovostných zásob - dezinfekčné 
prostriedky, ostatné pohotovostné zásoby sú uskladnené na závodoch SŠHR SR Kopaničiar, Ľupčianka a Brodnianka. Bežné výdavky boli 
čerpané priebežne a hospodárne. 

  

 Zdroj získavania údajov:  

 Údajová dokumentácia od nositeľov cieľov.   
 Typ:  Výsledku 

A - Plnenie určených položiek      
 MJ:  logická      
 Rok 

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5      
   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019      
 Plán   áno áno áno áno áno áno            
 Skutočnosť       áno áno                
 Komentár k programovej časti:  

     

 Program je priebežne plnený. 

 Monitorovanie vypracoval:  Ing. František Jelačič 

 Monitorovanie schválil:  Mgr. Viliam Marušinec 

 08603 - Riadenie, kontrola a podpora 
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 Zámer:                       
 Zámerom podprogramu je zabezpečovať efektívnu riadiacu, kontrolnú činnosť a ostané činnosti Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej 

republiky vytváraním vhodného pracovného prostredia, zvyšovaním kvality pracovnej sily a vytváraním priaznivých podmienok pre plnenie 
cieľov na rezortnej i medzirezortnej úrovni. Vo funkcii investora je zámerom kapitoly zabezpečovať koordinovanie, riadenie a kontrolu 
projektovej, inžinierskej a realizačnej činnosti. 

  

 Financovanie programovej časti: ( v eurách ) 

 
Zdroje financovania 

Schválený rozp. 
2014 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2014 

Skutočnosť do 
31.12.2014 

 111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 5 718 065 4 651 321 4 651 274 

 131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná prostriedky z r. 2012) 0 228 000 228 000 

 131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0 405 981 405 981 

 Spolu 5 718 065 5 285 303 5 285 255 

 Cieľ 4:  

 Zabezpečovať efektívnu riadiacu, kontrolnú činnosť a všetky ostatné činnosti pre zabezpečenie štátnych hmotných rezerv.   
 Monitorovanie cieľa: 

 Stanovený cieľ bol k 31. 12. 2014 po vecnej aj finančnej stránke splnený. Podprogram vytvoril priaznivé podmienky pre plnenie cieľov 
podprogramov číslo 086 01, 06E06, 06H0H a 0020F v oblasti zabezpečovania riadneho chodu ústredia, t. j. bolo vytvorené vhodné pracovné 
prostredie a boli zabezpečované všetky ďalšie požiadavky kladené na riadenie, kontrolu a podporu zo strany nositeľov cieľov jednotlivých 
podprogramov. 
Pre rok 2014 bol pri stanovenom limite 113 zamestnancov pridelený rozpočet na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v 
nepostačujúcej výške. Napriek organizačným zmenám, ktoré boli realizované v priebehu roka 2014 a smerovali k dosiahnutiu zvýšenia 
efektivity využitia pracovných kapacít, bolo potrebné v priebehu roka požiadať MF SR o navýšenie mzdových prostriedkov. Na nedostatok 
finančných prostriedkov kapitola upozorňovala aj v návrhu rozpočtu na nasledujúce roky a žiadala o navýšenie limitu kategórie 610 - Mzdy, 
platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. 
V oblasti kapitálových výdavkov vo funkcii investora zabezpečuje kapitola koordinovanie, riadenie a kontrolu projektovej, inžinierskej a 
realizačnej činnosti. Investičná politika kapitoly vychádza zo stratégie zvyšovania miery ochraňovania komodít vo vlastných skladovacích 
kapacitách a povinnosti udržiavať stavby v dobrom technickom stave tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby 
nedochádzalo k znehodnoteniu komodít a aby sa čo najviac predĺžila ich užívateľnosť. 

  

 Zdroj získavania údajov:  

 Údajová dokumentácia od nositeľov cieľov.   
 Typ:  Efektivity 

A - Zabezpečenie efektívnej riadiacej, kontrolnej a ostatných činností pre ŠHR      
 MJ:  logická      
 Rok 

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5      
   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019      
 Plán   áno áno áno áno áno áno áno          
 Skutočnosť         áno                
 Komentár k programovej časti:  

 Program je priebežne plnený. 

 Monitorovanie vypracoval:  Mgr. Monika Krajčírová, Ing. Ivana Miklóšová 

 Monitorovanie schválil:  Ing. Ján Masaryk 

 0020F - SŠHR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR 

 Zámer:                       
 Zabezpečiť plnenie opatrení na úseku civilného núdzového plánovania   

 Financovanie programovej časti: ( v eurách ) 

 
Zdroje financovania 

Schválený rozp. 
2014 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2014 

Skutočnosť do 
31.12.2014 

 111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 5 000     

 Spolu 5 000     

 Cieľ 1:  

 Vykonávanie opatrení systému civilného núdzového plánovania v oblasti Štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.   
 Monitorovanie cieľa: 

 V priebehu roka 2014 boli v rámci programového cieľa v súlade s Akčným plánom civilného núdzového plánovania zabezpečené nasledovné 
úlohy: 
- zabezpečovanie kompatibility databázových systémov obsahujúcich zásoby hmotné, mobilizačné a pohotovostné, 
- posúdenie v rámci rezortov možnosť vytvorenia síl a prostriedkov, ktoré by bolo možné poskytnúť na riešenie krízových situácií v rámci 
NATO. 

  

 Zdroj získavania údajov:  

 Údajová dokumentácia od nositeľov cieľov.   
     

 Typ:  Výsledku 
A - Zabezpečenie plnenia opatrení      

 MJ:  logická      
 Rok 

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5      
   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019      
 Plán   áno áno áno áno áno áno áno          
 Skutočnosť   áno áno áno áno                
 Komentár k programovej časti:  

 Program je na úrovni SŠHR SR priebežne plnený. 
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 Monitorovanie vypracoval:  Ing. František Jelačič 

 Monitorovanie schválil:  Mgr. Viliam Marušinec 

 06E06 - SŠHR SR - Štátne hmotné rezervy pre obranu 

 Zámer:                       
 Podpora a udržiavanie systému tvorby a udržiavania štátnych hmotných rezerv v rozsahu podľa požiadaviek ozbrojených síl v rámci systému 

obrany Slovenskej republiky a požiadaviek v rámci podpory hostiteľskej krajiny (HNS). 
  

 Financovanie programovej časti: ( v eurách ) 

 
Zdroje financovania 

Schválený 
rozp. 2014 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2014 

Skutočnosť do 
31.12.2014 

 111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 2 117 000 2 068 600 2 056 259 

 131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0 391 680 391 561 

 Spolu 2 117 000 2 460 280 2 447 819 

 Cieľ 7:  

 Vytvárať mobilizačné rezervy (MR) v sortimente a množstve podľa priamych požiadaviek Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR).   
 Monitorovanie cieľa: 

 Mobilizačné rezervy v tejto oblasti sa vytvárajú na základe priamych požiadaviek Ozbrojených síl SR podľa schváleného dlhodobého plánu 
podpora obrany. V roku 2014 boli obstarané komponenty na výrobu munície u ochraňovateľa ZVS holding, a.s. Dubnica nad Váhom. 

  

 Zdroj získavania údajov:  

 Údajová dokumentácia od nositeľov cieľov.   
 Typ:  Výsledku 

A - Tvorba MR v sortimente a množstve podľa požiadaviek OS SR.      
 MJ:  logická      
 Rok 

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5      
   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019      
 Plán   áno áno áno áno áno áno áno          
 Skutočnosť   áno áno áno áno                
 Cieľ 8:  

 Udržiavať zásoby mobilizačných rezerv (MR) v sortimente a množstve podľa priamych požiadaviek Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS 
SR). 

  

 Monitorovanie cieľa: 

 Mobilizačné rezervy sú ochraňované na základe uzatvorených zmlúv o ochraňovaní mobilizačných rezerv so subjektmi hospodárskej 
mobilizácie podľa priamych požiadaviek Ozbrojených síl SR. Financovanie bežných výdavkov bolo realizované  podľa schválených limitov. 
Pridelené finančné prostriedky boli čerpané priebežne a hospodárne. 

  

 Zdroj získavania údajov:  

 Údajová dokumentácia od nositeľov cieľov.   
 Typ:  Výsledku 

A - Udržiavanie zásob MR v sortimente a množstve podľa požiadaviek OS SR.      
 MJ:  logická      
 Rok 

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5      
   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019      
 Plán   áno áno áno áno áno áno áno          
 Skutočnosť   áno áno áno áno                
      
 Cieľ 9:  

 Udržiavať zásoby pohonných hmôt (PHM) v sortimente a množstve podľa požiadaviek Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR).   
 Monitorovanie cieľa: 

 K 31. 12. 2014 bol cieľ po vecnej aj finančnej stránke splnený. Zásoby pohonných hmôt boli trvale udržiavané v sortimente a množstve podľa 
požiadaviek Ministerstva obrany SR, platných pre rok 2014. So zástupcami Ministerstva obrany SR bola dohodnutá aktualizovaná štruktúra, 
objem aj rozmiestnenie pohonných hmôt pre Ozbrojené sily SR na rok 2015 v súlade s disponibilnými finančnými prostriedkami, pridelenými zo 
štátneho rozpočtu. 

  

 Zdroj získavania údajov:  

 Údajová dokumentácia od nositeľov cieľov.   
 Typ:  Výsledku 

A - Zásoby PHM v sortimente a množstve podľa požiadaviek OS SR.      
 MJ:  logická      
 Rok 

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5      
   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019      
 Plán   áno áno áno áno áno áno áno          
 Skutočnosť   áno áno áno áno                
     

 Komentár k programovej časti:  

 Program je na úrovni SŠHR SR priebežne plnený. 

 Monitorovanie vypracoval:  Ing. Vladimír Lačok, Ing. František Jelačič 

 Monitorovanie schválil:  Mgr. Viliam Marušinec 

 06H0H - Hospodárska mobilizácia SŠHR SR 

 Zámer:                       
 Plnením úloh a opatrení krízového plánovania v systéme Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie (JIS HM) zabezpečiť 

schopnosti hospodárstva Slovenskej republiky vytvoriť materiálnu základňu prežitia obyvateľstva a fungovania kľúčových činností. 
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 Financovanie programovej časti: ( v eurách ) 

 
Zdroje financovania 

Schválený 
rozp. 2014 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2014 

Skutočnosť do 
31.12.2014 

 111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 064 000 1 624 630 1 624 623 

 131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná prostriedky z r. 2012) 0 1 126 800 1 126 800 

 131D   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013) 0 455 357 455 357 

 Spolu 1 064 000 3 206 787 3 206 780 

 Cieľ 1:  

 Vykonávanie  opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných v gescii Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (SŠHR SR) 
nepretržite. 

  

 Monitorovanie cieľa: 

 V rámci samotného programu boli finančné prostriedky použité na fyzickú ochranu ďalších dôležitých objektov - závodov SŠHR SR, pravidelné 
kontroly a odborné skúšky IBS a EPS, ako aj na zabezpečenie operatívneho servisu IBS a EPS. Kapitálové výdavky boli použité na 
zhodnotenie IBS na závodoch SŠHR SR. 

  

 Zdroj získavania údajov:  

 Údajová dokumentácia od nositeľov cieľov.   
 Typ:  Výsledku 

A - Zabezpečenie plnenia nepretržite vykonávaných opatrení hospodárskej mobilizácie v gescii SŠHR SR      
 MJ:  logická      
 Rok 

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5      
   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019      
 Plán   áno áno áno áno áno áno áno          
 Skutočnosť   áno áno áno áno                
 Komentár k programovej časti:  

 Program je na úrovni SŠHR SR priebežne plnený. 

 Monitorovanie vypracoval:  Ing. František Jelačič 

 Monitorovanie schválil:  Mgr. Viliam Marušinec 

 
 
 

4) Špecifiká kapitoly - tvorba a použitie účtov 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 01.01.2014 bol 
13 012 425 eur a k 31.12.2014 bol stav vo výške 13 536 968 eur. 

Počiatočný stav rezervného účtu mobilizačných rezerv k 01.01.2014 bol vo výške 
2 911 069 eur a k 31.12.2014 bol stav 2 911 695 eur. 

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

 
Prehľad o pohyboch na mimorozpočtových účtoch kapitoly SŠHR SR 

V priebehu roka 2014 boli z bežného účtu štátnych hmotných rezerv financované 
na základe uzatvorených zmlúv o obmenách, resp. zámenách potravinárskych komodít 
a jadrového paliva obmeny a zámeny nasledovných hmotných rezerv: 
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 V roku 2014 bola realizovaná  pravidelná zámena jadrového paliva, výsledkom ktorej 
bol príjem na mimorozpočtový účet vo výške 225 642 eur. 

V prvej polovici roku 2014 bola na základe Pokynu č. 4/2013 vykonaná zámena cukru 
kryštálového. V rámci tejto zámeny predstavoval príjem mimorozpočtového účtu z odpredaja 
cukru kryštálového sumu 748 386 eur a výdaj z mimorozpočtového účtu, uhradený 
zmluvnému partnerovi za nákup uvedenej komodity, bol vo výške 1 329 454 eur.  

V 1. štvrťroku 2014 bol zrealizovaný nákup pšenice potravinárskej do zásob 
hmotných rezerv v rámci nesúbežnej obmeny na základe plnenia Pokynu č. 3/2013 a Pokynu 
č. 1/2013. Toto plnenie za nákup pšenice potravinárskej predstavovalo výdaj 
z mimorozpočtového účtu vo výške 2 284 006 eur. V 3. štvrťroku roku 2014 bol zrealizovaný 
predaj pšenice potravinárskej zo zásob hmotných rezerv v rámci nesúbežnej obmeny na 
základe plnenia Pokynu č. 3/2014. Príjem mimorozpočtového účtu z predaja pšenice 
potravinárskej bol vo výške 111 000 eur. 

V rámci pravidelných obmien mäsa mrazeného boli v roku 2014 na základe 
uzatvorených Dohôd o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov uhradené cenové 
rozdiely v celkovej výške 224 822 eur. Z dôvodu preúčtovania týchto cenových rozdielov 
z rozpočtového účtu bol v roku 2014 zároveň príjem na mimorozpočtový účet vo výške 
224 389 eur.  

Celkový príjem mimorozpočtového účtu za oblasť hmotných rezerv v roku 2014 bol  
vo výške 1 309 417 eur. Celkový výdaj z mimorozpočtového účtu za oblasť hmotných rezerv 
v roku 2014 bol vo výške 3 838 282 eur. Celková zmena stavu mimorozpočtového účtu 
z dôvodu realizácie obmien a zámen hmotných rezerv v roku 2014 predstavuje sumu  
2 528 865 eur. 

Za oblasť mobilizačných rezerv bola príjmom účtu suma 196 eur ako rozdiel 
z obmeny liekov.  

Príjmom účtu v roku 2014 bola aj suma 3 070 534 eur vyplatená Finančným 
riaditeľstvom Slovenskej republiky z dôvodu nadmerných odpočtov dane z pridanej hodnoty 
a výnosy z finančných operácií boli vo výške 4 064 eur. Výdajom z účtu v roku 2014 bola 
suma 93 061 641 eur uhradená Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky z dôvodu 
úhrady dane z pridanej hodnoty, z toho suma 93 041 548 eur bola na účet prevedená 
z výdavkového účtu štátneho rozpočtu v súvislosti s odpredajom núdzových zásob. Z účtu 
boli uhradené poplatky za realizáciu finančných operácií vo výške 399 eur a zrážková daň 
z výnosov vo výške 894 eur. 

Z rezervného účtu mobilizačných rezerv neboli v roku 2014 použité žiadne 
finančné prostriedky. Výnosy z finančných operácií boli vo výške 626 eur. 


