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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 štátne hmotné rezervy 
a hospodáriť s nimi tak, aby sa dosiahlo efektívne a úsporné riadenie financovania, obmeny, 
zámeny, pôžičiek, uvoľňovania, skladovania, ochraňovania a kontroly štátnych hmotných rezerv 
s cieľom úspešného zabezpečenia riešenia krízových situácií. Hmotné rezervy sú určené na 
zabezpečenie potravinovej, energetickej a ropnej bezpečnosti štátu, mobilizačné rezervy 
a pohotovostné zásoby slúžia na účely zabezpečenia obrany, hospodárskej mobilizácie a na 
ochranu obyvateľstva alebo majetku v krízových situáciách. 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 2016 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 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 financované v rámci prideleného limitu rozpočtových 
prostriedkov na základe 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 úrovni 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. Od 1.12.2013 prešla správa a financovanie núdzových zásob 
v súlade so zákonom č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov 
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a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Agentúru pre 
núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov. 

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. Tieto položky majú funkciu stabilizačného prvku a zdrojovej základne štátu v prípade 
riešenia krízovej situácie v dodávke potravín. Vytvárané sú 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 subjektov 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 a dokumentácia 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 zložiek integrovaného záchranného systému. 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 dvoch dní po vzniku mimoriadnej udalosti. Pohotovostné zásoby sú ďalej určené pre 
zložky integrovaného záchranného systému pri riešení nevojenských krízových situácií a na 
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 31.12.2016 

% 
k upravenému 

rozpočtu 

Príjmy spolu 2 000 000 930 000  943 310 101  

Z toho: prijaté z rozpočtu EÚ 0 0 0 - 

Výdavky spolu: 9 694 256 10 679 155 10 678 649 100 

Z toho: kryté prostriedkami EÚ 0 0 0 - 

Saldo príjmov a výdavkov -7 694 256 -9 749 155 -9 735 339 100 

Z toho: z prostriedkov EÚ 0 0 0 - 

Kapitole SŠHR SR boli na rok 2016 rozpočtované príjmy vo výške 
2 000 000 eur,  upravené boli na 930 000 eur, ich skutočné plnenie k 31.12.2016 bolo v objeme  
943 310 eur, t.j. 101% ročného upraveného rozpočtu.  
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Celkový rozpočet výdavkov na rok 2016 bol SŠHR SR stanovený v objeme  
9 694 256 eur, rozpočtovými opatreniami v priebehu roka 2016 bol upravený na celkovú sumu 
10 679 155 eur a skutočné čerpanie výdavkov ku koncu roka dosiahlo sumu 10 678 649 eur,  
t.j. 100% ročného upraveného rozpočtu. 

Výsledkom rozpočtového hospodárenia kapitoly SŠHR SR za rok 2016 bol schodok 
v čiastke 9 735 339 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 2016 

 
 (v eurách) 

Ukazovateľ 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

k 31.12.2016 

% plnenia príjmov a 

čerpania výdavkov 

k upravenému rozpočtu 

 Príjmy SŠHR SR spolu 2 000 000 930 000 943 310  101 

 v tom:      

   - rozpočtové príjmy 2 000 000 930 000 943 310  101 

 Výdavky kapitoly spolu A+B+C 9 694 256 10 679 155 10 678 649  100 

 Výdavky spolu bez prostriedkov 

 z rozpočtu EÚ, z toho:   

    

A.   Bežné výdavky (600)   8 746 848 8 442 352 8 441 901  100 

 v tom:      

  - prostriedky na spolufinancovanie 0 0 0  0 

 - mzdy, platy, služobné príjmy  

   a ostatné osobné vyrovnania  (610) 1 451 698 1 546 302 1 546 301  100 

 - počet zamestnancov rozpočtovej    

   organizácie 113 osôb 113 osôb 105 osôb   

B.   Kapitálové výdavky (700) 947 408 2 236 803 2 236 748  100 

v tom:      

   - zdroj 111 947 408 947 408 947 353  100 

   - zdroj 131 0 1 289 395 1 289 395  100 

C.   Prostriedky z rozpočtu EÚ 0 0 0  0 

Kód  
programu     Názov programu 

 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

% čerpania 
k upravenému rozpočtu 

086        Štátne hmotné rezervy 
               v tom: 

7 057 556 8 367 455 8 367 361  100 

06H0H  Hospodárska mobilizácia 
              Gestor: MH SR 514 700 514 700 514 299  100 

06E06   Štátne hmotné rezervy  
              pre obranu  
              Gestor: MO SR 

2 117 000 1 792 000 1 792 000  100 

0020F   Civilné núdzové  plánovanie 
             Gestor: MV SR   5 000 5 000 4 989  100 

Programy spolu: 9 694 256 10 679 155 10 678 649  100 
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  1.2.   Príjmy kapitoly 

1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 

 

Príjmy SŠHR SR boli na rok 2016 rozpočtované sumou 2 000 000 eur schváleného 
rozpočtu, upravené boli na 930 000 eur. Skutočne dosiahnuté príjmy za rok 2016 v objeme  
943 310 eur predstavujú plnenie ročného upraveného rozpočtu na 101% v tomto členení: 

 
(v eurách) 

Číslo a názov rozpočtovej položky 
Schválený  

rozpočet 2016 
Upravený 

rozpočet 2016 
Plnenie 

k 31.12.2016 
212 Príjmy z vlastníctva (z prenájmu) 400 000 230 000 189 284 

222 Pokuty a penále 0 0 693 

223 Poplatky a platby z nepriemyselného 
       a náhodného predaja a služieb 

0 0 4 183 

231 Príjem z predaja kapitálových aktív 700 000 700 000 728 400 

232 Príjem z predaja  HR a MR 900 000 0 0 

292 Ostatné príjmy  0 0 20 750 

Spolu: 2 000 000 930 000 943 310 

 
Najvyšší podiel na dosiahnutých príjmoch tvoril príjem z predaja kapitálových aktív  

za odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu vo výške 728 400 eur. 
 

1.2.2.   Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie 

V roku 2016 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 2 mil. eur bol v priebehu roka 2016 znížený 
o 1 070 tis. eur rozpočtovým opatrením MF SR č. 9 – viazanie rozpočtových prostriedkov 
a úprava príjmov. Príjmy mala kapitola zabezpečiť z odpredaja hmotných a mobilizačných 
rezerv. Nakoľko o prebytočný majetok z vyčlenených mobilizačných rezerv v rámci ponukového 
konania prejavujú záujem len subjekty verejnej správy, ide len o bezodplatný prevod, 
v dôsledku čoho nie je možné naplniť príjmy SŠHR SR.  

 

1.3.  Výdavky kapitoly 

1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 

Výdavky kapitoly SŠHR SR na rok 2016 boli rozpočtované vo výške 9 694 256 eur, 
z toho bežné výdavky predstavovali 8 746 848 eur a kapitálové výdavky 947 408 eur. 
V priebehu roka boli výdavky kapitoly SŠHR SR upravené rozpočtovými opatreniami MF SR na 
sumu 10 679 155 eur. Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2016 dosiahlo 10 678 649 eur, 
t.j. 100% upraveného ročného rozpočtu. 

 Rozpočet bežných výdavkov kapitoly SŠHR SR vo výške 8 746 848 eur bol v počas 
roka 2016 upravený - znížený o 304 496 eur na sumu 8 442 352 eur v dôsledku viazania 
rozpočtových prostriedkov (RO MF č.6 -277 987 eur a RO MF č.9 -100 tis. eur) a tiež 
v dôsledku valorizácie miezd (RO MF č.5 +54 604 eur) v súlade s § 5 zákona č. 411/2015 Z. z. 
o štátnom rozpočte na rok 2016, uzatvorenými kolektívnymi zmluvami na rok 2016, 
nariadeniami vlády SR, ktorými sa ustanovujú zvýšené platové tarífy a v dôsledku 
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zabezpečenia finančných prostriedkov na poistné a príspevok do poisťovní (+ 18 887). Čerpané 
boli v sume 8 441 901 eur,  t.j.  100% upraveného ročného rozpočtu. 

 
 Rozpočet kapitálových výdavkov kapitoly SŠHR SR vo výške 947 408 eur bol počas 
roka 2016 upravený - navýšený o 1 289 395 eur na sumu  2 236 803 eur v dôsledku presunu 
kapitálových výdavkov SŠHR SR z predchádzajúcich rokov v zmysle § 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 (+ 12 715 eur),  v dôsledku navýšenia kapitálových 
výdavkov určených na nákup pohotovostných zásob v súvislosti s riešením následkov 
migračnej krízy (+ 1 mil. eur), na riešenie informačných systémov a integrovaných 
bezpečnostných systémov ústredia kapitoly (+ 1 158 tis.eur), na nákup mobilizačných rezerv    
(+ 135 tis. eur). Zároveň však boli kapitole SŠHR SR viazané výdavky na programe 086 ŠHR 
v kategórii 710-Obstaranie kapitálových aktív v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 411/2015 o 
štátnom rozpočte na rok 2016 (- 16 320) a v zmysle § 8 ods. 6 a § 18 ods. 2 písm. e) zákona 
č. 523/2004 Z. z.  na medzirezortnom podprograme 06H0H – Hospodárska mobilizácia 
(-1 mil. eur). Čerpané boli vo výške 2 236 748  eur,  t.j. 100% upraveného ročného 
rozpočtu. 

(v eurách) 

Číslo a názov rozpočtovej  položky 

Schválený 
rozpočet 

2016 

Upravený 
rozpočet 

2016 

Skutočnosť 
k 31.12.2016 

% čerpania 
k upravenému 

rozpočtu 

610 Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV 1 451 698 1 546 302 1 546 301 100 

620 Poistné a príspevky do poisťovní 575 200 603 899 603 899 100 

630 Tovary a služby 6 692 850 6 249 150 6 248 700 100 

v tom: X X X           X 

632  – Energie, voda a komunikácie   315 900 249 647 249 647 100 

635  – Rutinná a štandardná údržba   597 905 494 700 494 299 100 

637 – Služby, v tom: 5 204 983 5 015 350 5 015 313 100 

          637 008 – Náhrada nákladov   
          hospodárskej mobilizácie 

3 821 500 3 852 713 3 852 713 100 

          637035 – Dane 331 750 123 494 123 494 100 

640 Bežné transfery 27 100 43 001 43 001 100 

Spolu  bežné výdavky (600) 8 746 848 8 442 352 8 441 901 100 

710 Obstarávanie kapitálových aktív 947 408 2 236 803 2 236 748 100 

       v tom:  rozpočet –  zdroj 111 947 408 947 408 947 353 100 

                   presunuté z min.rokov - 131 0 1 289 395 1 289 395 100 

720 Kapitálové transfery 0 0 0 0 

Spolu  kapitálové výdavky (700) 947 408 2 236 803 2 236 748  100 

Výdavky spolu: 9 694 256 10 679 155 10 678 649 100 

 
 Rozpisovým listom MF SR bol kapitole pridelený záväzný ukazovateľ v ekonomickej 
kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 
1 451 698 eur. Výdavky rozpočtu na mzdy boli upravené MF SR  
na sumu 1 546 302 eur a vyčerpané vo výške 1 546 301 eur, čo predstavuje 100% 
z upraveného rozpočtu miezd. Záväzný ukazovateľ miezd nebol prekročený. Mzdové 
prostriedky boli čerpané len na zdroji 111 (štátny rozpočet). 

 Najvýznamnejšou výdavkovou podpoložkou kapitoly v roku 2016 bola podpoložka 
637 008 – Náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie a intervenčných zásob. V rámci nej sú 
uhrádzané náklady hmotných rezerv, mobilizačných rezerv a pohotovostných zásob.  

Bežné výdavky na udržiavanie štátnych hmotných rezerv pre obranu v celkovej 
výške 1 792 000 eur, z toho náhrada nákladov za ochraňovanie pohonných hmôt pre 
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky dosiahla výšku 714 851 eur a náhrada nákladov na 
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ochraňovanie zásob mobilizačných rezerv u ochraňovateľov plniacich úlohy v podpore 
Ozbrojených síl SR bola vo výške 1 077 149 eur.  

Za oblasť ostatných hmotných rezerv čerpanie bežných výdavkov tvorilo 
1 451 212 eur, z toho:  

za energetické médiá       1 339 eur 
za potraviny živočíšneho pôvodu  735 080 eur 
za obilniny      714 793 eur 

 Ostatné bežné výdavky za oblasť mobilizačných rezerv a pohotovostných zásob 
v celkovej výške 178 413 eur boli vynaložené najmä 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) vo výške 176 541 eur. Za oblasť pohotovostných 
zásob bolo v rámci podpoložky vynaložených 1 872 eur. 

 Za oblasť spojenú so správou nehnuteľného majetku bolo v rámci podpoložky 
vynaložených 431 088 eur. Finančné prostriedky boli vynaložené na ochraňovanie 
nehnuteľného majetku štátu. 

 Kapitálové výdavky pre SŠHR SR boli rozpočtované v objeme 947 408 eur. Po úprave 
rozpočtovými opatreniami dosiahli výšku 2 236 803 eur a dočerpané boli vo výške 2 236 748 
eur, t.j. 100% upraveného ročného rozpočtu. 

   Najvýznamnejšími investičnými akciami z rozpočtových zdrojov boli modernizácia 
integrovaného bezpečnostného systému a informačných systémov na ústredí v hodnote 
1 158 000 eur, modernizácie a technické zabezpečenie objektov závodov a ústredia 
v sume 570 045 eur a modernizácie a technické zabezpečenia objektov obilných síl SŠHR SR 
v celkovej hodnote 199 726 eur. Na tvorbu a doplnenie mobilizačných rezerv bolo vynaložených 
118 680 eur, na doplnenie pohotovostných zásob 148 880 eur a na modernizáciu a technické 
zabezpečenie objektov hmotných a mobilizačných rezerv 36 417 eur.  

 SŠHR SR neposkytla v roku 2016 žiadne bežné a kapitálové transfery príspevkovým 
organizáciám, štátnym fondom, občianskym združeniam a právnickým alebo fyzickým osobám 
ani žiadne členské príspevky v zahraničných inštitúciách. V rámci SŠHR SR v roku 2016 bolo 
zrealizovaných 17 zahraničných pracovných ciest. Úhrnné výdavky SŠHR SR na zahraničné 
pracovné cesty predstavovali výšku 8 247 eur. Išlo o pracovné cesty prevažne do Českej 
republiky a do Francúzska. Kapitola SŠHR SR v roku 2016 nepožiadala o pridelenie ani 
nečerpala prostriedky vyčlenené v štátnom rozpočte formou rezerv v zákone o štátnom 
rozpočte na rok 2016 a tiež nebola oprávnená prekročiť limit výdavkov podľa §23 zákona 
o rozpočtových pravidlách. 

 

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 31.12.2016 

% čerpania 
výdavkov k UPRR 

02  Obrana 514 700 514 700 514 299 100 

02.1.0  Vojenská obrana 514 700 514 700 514 299 100 

03 Verejný poriadok a bezpečnosť 5 000 5 000 4 989 100 

03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť               
inde neklasifikované 

5 000 5 000 4 989 100 

04 Ekonomická  oblasť 9 174 556 10 159 455 10 159 361 100 

04.7 Iné odvetvia 9 174 556 10 159 455 10 159 361 100 

04.7.1 Distribučné siete a skladovanie 9 174 556 10 159 455 10 159 361 100 

Rozpočet celkom: 9 694 256 10 679 155 10 678 649 100 
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Celkové bežné výdavky pre SŠHR SR boli rozpočtované v objeme 8 746 848 eur, 
v priebehu roka bola ich výška  upravená na 8 442 352 eur a skutočné čerpanie bežných 
výdavkov dosiahlo výšku 8 441 901 eur, t.j. 100 % upraveného rozpočtu. 

 Skutočné čerpanie bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: 
02.1.0 – Vojenská obrana 514 299 eur, 
03.6.0 - Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované 4 988 eur, 
04.7.1 - Distribučné siete a skladovanie 7 922 614 eur, 
 
Kapitálové výdavky na rok 2016 boli rozpočtované vo výške 947 408 eur.  V priebehu 

roka došlo k ich úprave rozpočtovými opatreniami na sumu 2 236 803 eur. Celkové čerpanie 
kapitálových výdavkov dosiahlo 2 236 748 eur, t.j. 100 % upraveného ročného rozpočtu. 

 

 Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: 
04.7.1 - Distribučné siete a skladovanie  2 236 748 eur. 

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 2016 boli záväzné ukazovatele výdavkov rozpočtu SŠHR SR upravené 
nižšie uvedenými rozpočtovými opatreniami MF SR: 

- Rozpočtové opatrenie č. 1 – povolené prekročenie limitu výdavkov - MF SR 
v nadväznosti na žiadosť kapitoly povolilo prekročiť limit výdavkov v kategórii 710 – 
Obstarávanie kapitálových aktív o sumu 1 000 000 eur na medzirezortnom 
podprograme 06H0H – Hospodárska mobilizácia SŠHR SR  (s kódom zdroja 111) na 
nákup pohotovostných zásob v súvislosti s riešením následkov migračnej krízy. Zdrojové 
krytie bolo zabezpečené z prostriedkov kapitoly Všeobecná pokladničná správa.  

- Rozpočtové opatrenie č. 2 – povolené prekročenie limitu výdavkov - MF SR 
v nadväznosti na žiadosť kapitoly povolilo prekročiť limit výdavkov v kategórií 710 - 
Obstarávanie kapitálových aktív o sumu 1 158 000 eur na programe 086 – Štátne 
hmotné rezervy (s kódom zdroja 131F) na riešenie informačných systémov 
a integrovaných bezpečnostných systémov ústredia kapitoly. Zdrojové krytie bolo 
zabezpečené z prostriedkov kapitoly Všeobecná pokladničná správa.  

- Rozpočtové opatrenie č. 3 –  povolené prekročenie limitu výdavkov - MF SR 
v nadväznosti na žiadosť kapitoly povolilo prekročiť limit výdavkov v kategórií 710 - 
Obstarávanie kapitálových aktív o sumu 135 000 eur na programe 086 – Štátne hmotné 
rezervy (s kódom zdroja 131F) na nákup mobilizačných rezerv. Zdrojové krytie bolo 
zabezpečené z prostriedkov kapitoly Všeobecná pokladničná správa.  

- Rozpočtové opatrenie č. 4 –  povolené prekročenie limitu výdavkov - MF SR 
v nadväznosti na rozpočtové opatrenie č. 13 vykonané v roku 2015 povolilo SŠHR SR 
v roku 2016 prekročiť limit kapitálových výdavkov na doplnenie pohotovostných zásob 
z prostriedkov kapitoly z predchádzajúcich rokov 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 12 715 eur na 
programe 086 – Štátne hmotné rezervy s kódom zdroja 131F.  

- Rozpočtové opatrenie č. 5 –  povolené prekročenie limitu výdavkov - MF SR 
v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 411/2015 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2016, 
uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2016, nariadeniami vlády 



8 

 

SR, ktorými sa ustanovujú zvýšené platové tarify, resp. stupnice platových taríf, uvoľnilo 
finančné prostriedky súvisiace s ich zvýšením o 4 % od 1. januára 2016 v sume  
54 604 eur. Súčasne MF SR zabezpečilo aj finančné prostriedky na poistné a príspevok 
do poisťovní v sume 18 887 eur. Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním 
rozpočtových prostriedkov v kapitole Všeobecná pokladničná správa.    

- Rozpočtové opatrenie č. 6 –  viazanie rozpočtových prostriedkov - MF SR v súlade 
s ustanovením § 2 zákona č. 411/2015 o štátnom rozpočte na rok 2016 viazalo 
rozpočtové prostriedky z dôvodu zabezpečenia kompenzácie nízkych výkupných cien 
mlieka a valorizácie miezd pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov 
vysokých škôl v sume 277 987 eur, z toho na medzirezortnom podprograme 06E06 –  
SŠHR SR - Štátne hmotné rezervy pre obranu v sume 200 000 eur a na prvku 
086 01 01 – Hospodárenie s hmotnými rezervami v sume 77 987 eur na bežných 
výdavkoch. Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním rozpočtových prostriedkov 
kapitoly.  

- Rozpočtové opatrenie č. 7 –  povolené prekročenie limitu výdavkov a viazanie 
rozpočtových prostriedkov - MF SR v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 411/2015 
o štátnom rozpočte na rok 2016 viazalo rozpočtové prostriedky na medzirezortnom 
podprograme 06E06 – SŠHR SR – Štátne hmotné rezervy pre obranu                  
v sume 25 000 eur a súčasne povolilo prekročiť limit výdavkov na prvku 086 01 01 na 
bežných výdavkoch na úhradu zvýšených nákladov spojených s ochraňovaním 
a údržbou mobilizačných rezerv. Zdrojové krytie bolo zabezpečené z rozpočtových 
prostriedkov kapitoly. 

- Rozpočtové opatrenie č. 8 –  povolené prekročenie limitu výdavkov - MF SR 
v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 411/2015 o štátnom rozpočte na rok 2016 povolilo 
prekročiť limit výdavkov na programe 086 – Štátne hmotné rezervy v kategórii 610 – 
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v sume 40 000 eur na zabezpečenie zachovania 
rozpočtu mzdových výdavkov na úrovni roka 2015 a rozpočtu verejnej správy 2017 až 
2019. Zdrojové krytie bolo zabezpečené z rozpočtových prostriedkov kapitoly. 

- Rozpočtové opatrenie MF SR č. 9 – viazanie rozpočtových prostriedkov a úprava 
príjmov – MF SR v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 411/2015 o štátnom rozpočte 
na rok 2016 viazalo limit výdavkov na programe 086 – Štátne hmotné rezervy v kategórii 
710 – Obstaranie kapitálových aktív (kód zdroja 13) v sume 16 320 eur a na 
medzirezortnom podprograme 06E06 - SŠHR SR  - Štátne hmotné rezervy pre obranu 
v kategórii 630 – Tovary a služby v sume 100 000 eur pri súčasnom znížení príjmov 
o sumu 1 070 000 eur. Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole 
a navýšením príjmov v iných rozpočtových kapitolách.  

- Rozpočtové opatrenie MF SR č. 10 – viazanie rozpočtových prostriedkov –  
MF SR v nadväznosti na žiadosť kapitoly podľa § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. 
viazalo kapitálové výdavky na medzirezortnom podprograme 06H0H – Hospodárska 
mobilizácia SŠHR SR v sume 1 000 000 eur určených na nákup pohotovostných zásob.  
Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním 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 2016 dosiahla v hlavnej kategórii 400 ekonomickej 
rozpočtovej klasifikácie Mimorozpočtové príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými 
pasívami sumu 259 259  eur. Išlo o príjmy z prijatých zábezpek.  
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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 
266 442 eur. Išlo o vrátené zábezpeky. 

 

1.5.   Zhodnotenie zamestnanosti 

 V bode A.4 uznesenia vlády SR č. 544/2015 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 
2016 až 2018 vláda schválila limity počtu zamestnancov, miezd, platov, služobných príjmov 
a ostatných osobných vyrovnaní v kapitolách štátneho rozpočtu na rok 2016 (Príloha č. 1 
uznesenia). 

 Limit počtu zamestnancov SŠHR SR na rok 2016 bol stanovený na 113. V porovnaní 
s rokom 2015 sa limit počtu zamestnancov nezmenil. Priemerný evidenčný počet 
zamestnancov za rok 2016 bol 107,5 z toho 52,5 zamestnancov bolo štátnymi zamestnancami 
v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Podiel žien na celkovom počte zamestnancov tvoril 56,7 %. 
Štátnozamestnanecký alebo pracovný pomer skončilo v priebehu roka 16 zamestnancov, z toho 
dvaja zamestnanci v dôsledku realizovaných organizačných zmien. Na uvoľnené miesta bolo 
prijatých 15 nových zamestnancov, dve zamestnankyne sa vrátili po RD. Skutočný stav 
zamestnancov k 31.12.2016 bol 105, z toho 54 bolo štátnych zamestnancov. 

 Schváleným rozpočtom na rok 2016 v kategórii výdavkov 610 Mzdy, platy, služobné 
príjmy a ostatné osobné vyrovnania bol stanovený limit pre Správu štátnych hmotných rezerv 
Slovenskej republiky vo výške 1 451 698 eur. V priebehu roka 2016 bol tento limit upravený  
MF SR na sumu 1 546 302 eur. Skutočné čerpanie v kategórii 610 po úhrade miezd za mesiac 
december 2016 predstavovalo sumu 1 546 301 eur, t. j. takmer 100 % z pridelených finančných 
prostriedkov.  

  

1.6.   Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly - Nevyskytuje sa. 
 

 
 
 
ZÁVER 
 

Záverom poznamenávame, že výsledok hospodárenia SŠHR SR bol priaznivý, 

príjmy boli splnené na 101%, výdavky boli vyčerpané na 100%. Limit počtu 

zamestnancov bol dodržaný.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

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 2 000 930 943 101,4

 

A. Daňové príjmy 0 0 0 0,0

B. Nedaňové príjmy 2 000 930 943 101,4

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 400 230 189 82,2

2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 0 0 5 0,0

3. Kapitálové príjmy 1 600 700 728 104,0

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 0 0 21 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 9 694 10 679 10 679 100,0

 

A. Bežné výdavky 8 747 8 442 8 442 100,0

1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 1 452 1 546 1 546 100,0

2. Poistné a príspevok do poisťovní 575 604 604 100,0

3. Tovary a služby 6 693 6 249 6 249 100,0

4. Bežné transfery 27 43 43 100,0

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 947 2 237 2 237 100,0

1. Obstarávanie kapitálových aktív 947 2 237 2 237 100,0

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 (-) -7 694 -9 749 -9 736 99,9

(v tis. eur)

Štátna pokladnica

7.3.2017

Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2016

42 Správa štátnych hmotných rezerv SR
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Tabuľka: 2

Strana: 1

Schválený 

rozpočet     

Upravený 

rozpočet       
Skutočnosť

% k 

upravenému 

rozpočtu

Schválený 

rozpočet     

Upravený 

rozpočet       
Skutočnosť

% k 

upravenému 

rozpočtu

Schválený 

rozpočet     

Upravený 

rozpočet       
Skutočnosť

% k 

upravenému 

rozpočtu

02  OBRANA 515 515 515 100,0 0 0 0 0,0 515 515 515 100,0

02.1  Vojenská obrana 515 515 515 100,0 0 0 0 0,0 515 515 515 100,0

02.1.0  Vojenská obrana 515 515 515 100,0 0 0 0 0,0 515 515 515 100,0

03  VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ 5 5 5 100,0 0 0 0 0,0 5 5 5 100,0

03.6  Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované 5 5 5 100,0 0 0 0 0,0 5 5 5 100,0

03.6.0  Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované 5 5 5 100,0 0 0 0 0,0 5 5 5 100,0

04  EKONOMICKÁ  OBLASŤ 8 227 7 922 7 922 100,0 947 2 237 2 237 100,0 9 174 10 159 10 159 100,0

04.7  Iné odvetvia 8 227 7 922 7 922 100,0 947 2 237 2 237 100,0 9 174 10 159 10 159 100,0

04.7.1  Distribučné siete a skladovanie 8 227 7 922 7 922 100,0 947 2 237 2 237 100,0 9 174 10 159 10 159 100,0

S P O L U 8 747 8 442 8 442 100,0 947 2 237 2 237 100,0 9 694 10 679 10 679 100,0

Štátna pokladnica

7.3.2017

700 - Kapitálové výdavky Výdavky spolu

Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2016

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 0 259 0,0

 
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými 

pasívami 0 0 259 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 0 259 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 0 266 0,0
 

800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a 

finančnými pasívami 0 0 266 0,0

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na 

majetku a ostatné výdavkové operácie 0 0 266
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 -7 0,0

Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2016

(v tis. eur)

Štátna pokladnica

7.3.2017

42 Správa štátnych hmotných rezerv SR
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                 Záväzné ukazovatele kapitoly za rok 2016                                                Tabuľka: 4 
                      (v tis. eur)                                                                               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  2 000 930  943 101 

   A. Záväzný ukazovateľ 2 000 930  943 101 

   B. Prostriedky Európskej únie 0 0 0 0 

     

A. Výdavky spolu bez prostriedkov z Európskej únie 

     z toho: 
9 694 10 679 10 679 100 

     A.1. Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 9 694 9 390 9 389 100 

     A.2. Prostriedky na spolufinancovanie 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 

 

 

1 452 

 

 

1 546 

 

 

1 546 

 

 

100 

    Počet zamestnancov rozpočtových organizácií 

              z toho aparát ústredného orgánu 

 

113 osôb 

 

113 osôb 

 

105 osôb 

 

93 

     A.4. Kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie) 947 2 237 2 237 100 

              z toho: kód zdroja 111 947 947 947 100 

                                

B. Prostriedky Európskej únie 0 0 0 0 

     

C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov na rok 2016     

     086 – Štátne hmotné rezervy 7 058 8 367 8 367 100 

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu     

      0020F – SŠHR SR – Civilné núdzové plánovanie v SR 5  5  5 100 

      06E06 – SŠHR SR – Štátne hmotné rezervy pre obranu 2 117 1 792 1 792 100 

      06H0H – Hospodárska mobilizácia SŠHR SR 515 515 514 100 
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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. Vnútorná kontrola 

 

Celkovo bolo v roku 2016 vykonaných a ukončených 28 kontrol, pričom všetky boli 
plánované. Podľa zákona č. 10/1996 Z. z. bolo vykonaných 19 kontrol, podľa zákona           
č. 357/2015 Z. z. bolo vykonaných 8 kontrol a podľa zákona č. 502/2001 Z. z. bola vykonaná 
1 kontrola. 

Pri 2 kontrolách boli zistené nedostatky, a preto bol z kontrol vypracovaný protokol o 
výsledku kontroly alebo správa o výsledku následnej finančnej kontroly. V 26 prípadoch 
nedostatky zistené neboli a preto bol z kontrol vypracovaný záznam o kontrole alebo záznam 
o finančnej kontrole na mieste. 

Nasledujúce informácie o kontrolách a následných finančných kontrolách sú 
usporiadané chronologicky tak, ako boli v roku 2016 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 2015 
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 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. 2015 do 31. 12. 2015 
Kontrolovaný subjekt: Kancelária predsedu 
Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto vypracovaný záznam o kontrole. 

 
3. 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. 2015 do 31. 10. 2015 
Kontrolovaný subjekt: odbor vnútornej správy 
Keďže následnou finančnou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov alebo interných predpisov, bol z tejto vypracovaný záznam o 
následnej finančnej kontrole. 

 
4. Plánovaná kontrola hospodárenia so štátnymi hmotnými rezervami, vykonaná 

podľa zákona č. 10/1996 Z. z. 
Kontrolované obdobie: od 01.01. 2016 ku dňu kontroly (28. 01. 2016) 
Kontrolovaný subjekt: Železnice Slovenskej republiky (sklad Vrútky). 
Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto vypracovaný záznam o kontrole. 
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5. 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: I. štvrťrok 2016 
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. 

 
6. Plánovaná finančná kontrola na mieste zameraná na výdavky na tuzemské 

pracovné služobné cesty, vykonaná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. 
Kontrolované obdobie: od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 
Povinná osoba: odbor ekonomiky, finančného manažmentu a rozpočtu 
Keďže finančnou kontrolou na mieste nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov alebo interných predpisov, bola z tejto vypracovaná správa o 
finančnej kontrole na mieste. 

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

vykonaná podľa zákona č. 10/1996 Z. z. 
Kontrolované obdobie: od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015 
Kontrolovaný subjekt: odbor správy majetku a investícií 
Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto vypracovaný záznam o kontrole. 

 
8. Plánovaná kontrola hospodárenia so štátnymi hmotnými rezervami, vykonaná 

podľa zákona č. 10/1996 Z. z. 
Kontrolované obdobie: ku dňu kontroly (21.03.2016) 
Kontrolovaný subjekt: EUROVIA SK, a. s.. 
Kontrolou boli zistené nedostatky spočívajúce v prekročení bežných výdavkov bez 
predchádzajúceho zdôvodnenia takéhoto prekročenia, neuzavretí dohody o hmotnej 
zodpovednosti so zamestnancom zodpovedným za uskladnené zásoby, nepreukázaní 
plnenia povinnosti ochraňovať až do skončenia presunu, prevodu vlastníctva majetku 
štátu alebo odpredaja a tiež v spôsobe a uloženia niektorých zásob a ich neoznačení. 
Na základe zistení 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. 

 
9. Plánovaná kontrola hospodárenia so štátnymi hmotnými rezervami, vykonaná 

podľa zákona č. 10/1996 Z. z. 
Kontrolované obdobie: od 01. 04. 2015 do 28. 04. 2016 
Kontrolovaný subjekt: závod Ľupčianka v Slovenskej Ľupči 
Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto vypracovaný záznam o kontrole. 

 
10. Plánovaná kontrola hospodárenia so štátnymi hmotnými rezervami, vykonaná 

podľa zákona č. 10/1996 Z. z. 
Kontrolované obdobie: od 01. 05. 2015 do 12. 05. 2016 
Kontrolovaný subjekt: závod Borovina vo Vígľaši 
Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto vypracovaný záznam o kontrole. 

 
11. Plánovaná kontrola hospodárenia so štátnymi hmotnými rezervami, vykonaná 

podľa zákona č. 10/1996 Z. z. 
Kontrolované obdobie: od 01. 09. 2015 do 01. 06. 2016 
Kontrolovaný subjekt: závod Brodnianka v Kysuckom Novom Meste 
Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto vypracovaný záznam o kontrole. 
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12. Plánovaná kontrola hospodárenia so štátnymi hmotnými rezervami, vykonaná 
podľa zákona č. 10/1996 Z. z. 
Kontrolované obdobie: od 01. 07. 2015 do 26. 05. 2016 
Kontrolovaný subjekt: závod Kopaničiar v Čachticiach 
Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto vypracovaný záznam o kontrole. 
 

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. 
Kontrolované obdobie: II. štvrťrok 2016 
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. 

 
14. 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. 
Kontrolované obdobie: od 01. 03. 2015 do 31. 03. 2016 
Kontrolovaný subjekt: odbor verejného obstarávania 
Kontrolou bol zistený nedostatok spočívajúci v nezaradení realizovaného obstarávania 
do príslušného plánu. Na základe zistení 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. 

 
15. Plánovaná finančná kontrola na mieste zameraná na výdavky na zahraničné 

pracovné cesty a dodržiavanie ustanovení Čl. III. Smernice predsedu SŠHR SR č. 
5/2013, vykonaná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. 
Kontrolované obdobie: od 01. 01. 2015 do 31. 05. 2016 
Povinná osoba: kancelária predsedu a odbor ekonomiky, finančného manažmentu 

rozpočtu 
Keďže finančnou kontrolou na mieste nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov alebo interných predpisov, bola z tejto vypracovaná správa o 
finančnej kontrole na mieste. 

 
16. Plánovaná kontrola hospodárenia so štátnymi hmotnými rezervami, vykonaná 

podľa zákona č. 10/1996 Z. z. 
Kontrolované obdobie: od 01. 01. 2016 ku dňu kontroly (12. 08. 2016) 
Kontrolovaný subjekt: Slovenská autobusová doprava Lučenec, a. s. 
Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto vypracovaný záznam o kontrole. 

 
17. Plánovaná finančná kontrola na mieste zameraná na vybrané pokladničné 

operácie s dôrazom na overenie dodržiavania ustanovení Smernice predsedu 
SŠHR SR č. 07/2013 Vedenie pokladní v podmienkach SŠHR SR, vykonaná podľa 
zákona č. 357/2015 Z. z. 
Kontrolované obdobie: od 01. 01. 2016 ku dňu kontroly (16. 08. 2016) 
Povinná osoba: závod Ľupčianka v Slovenskej Ľupči 
Keďže finančnou kontrolou na mieste nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov alebo interných predpisov, bola z tejto vypracovaná správa o 
finančnej kontrole na mieste. 
 

18. Plánovaná finančná kontrola na mieste zameraná na vybrané pokladničné 
operácie s dôrazom na overenie dodržiavania ustanovení Smernice predsedu 
SŠHR SR č. 07/2013 Vedenie pokladní v podmienkach SŠHR SR, vykonaná podľa 
zákona č. 357/2015 Z. z. 
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Kontrolované obdobie: od 01. 01. 2016 ku dňu kontroly (24. 08. 2016) 
Povinná osoba: závod Borovina vo Vígľaši 
Keďže finančnou kontrolou na mieste nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov alebo interných predpisov, bola z tejto vypracovaná správa o 
finančnej kontrole na mieste. 

 
19. Plánovaná finančná kontrola na mieste zameraná na vybrané pokladničné 

operácie s dôrazom na overenie dodržiavania ustanovení Smernice predsedu 
SŠHR SR č. 07/2013 Vedenie pokladní v podmienkach SŠHR SR, vykonaná podľa 
zákona č. 357/2015 Z. z. 
Kontrolované obdobie: od 01. 01. 2016 ku dňu kontroly (15. 08. 2016) 
Povinná osoba: závod Brodnianka v Kysuckom Novom Meste 
Keďže finančnou kontrolou na mieste nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov alebo interných predpisov, bola z tejto vypracovaná správa o 
finančnej kontrole na mieste. 

 
20. Plánovaná finančná kontrola na mieste zameraná na vybrané pokladničné 

operácie s dôrazom na overenie dodržiavania ustanovení Smernice predsedu 
SŠHR SR č. 07/2013 Vedenie pokladní v podmienkach SŠHR SR, vykonaná podľa 
zákona č. 357/2015 Z. z. 
Kontrolované obdobie: od 01. 01. 2016 ku dňu kontroly (26. 08. 2016) 
Povinná osoba: závod Kopaničiar v Čachticiach 
Keďže finančnou kontrolou na mieste nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov alebo interných predpisov, bola z tejto vypracovaná správa o 
finančnej kontrole na mieste. 
 

21. 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: III. štvrťrok 2016 
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. 

 
22. Plánovaná finančná kontrola na mieste zameraná na vybrané pokladničné 

operácie s dôrazom na overenie dodržiavania ustanovení Smernice predsedu 
SŠHR SR č. 07/2013 Vedenie pokladní v podmienkach SŠHR SR, vykonaná podľa 
zákona č. 357/2015 Z. z. 
Kontrolované obdobie: od 01. 01. 2016 do 30. 06. 2016 
Povinná osoba: odbor ekonomiky, finančného manažmentu a rozpočtu 
Keďže finančnou kontrolou na mieste nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov alebo interných predpisov, bola z tejto vypracovaná správa o 
finančnej kontrole na mieste. 
 

23. 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. 
Kontrolované obdobie: od 01. 11. 2015 do 31. 10. 2016 
Kontrolovaný subjekt: ústredie a závody SŠHR SR 
Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto vypracovaný záznam o kontrole. 

 
24. Plánovaná kontrola hospodárenia so štátnymi hmotnými rezervami, vykonaná 

podľa zákona č. 10/1996 Z. z. 
Kontrolované obdobie: ku dňu kontroly (28. 09. 2016) 
Kontrolovaný subjekt: Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. 
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Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto vypracovaný záznam o kontrole. 

 
25. Plánovaná kontrola hospodárenia so štátnymi hmotnými rezervami, vykonaná 

podľa zákona č. 10/1996 Z. z. 
Kontrolované obdobie: ku dňu kontroly (30. 09. 2016) 
Kontrolovaný subjekt:   Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej  

Bystrici 
Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto vypracovaný záznam o kontrole. 

 
26. Plánovaná kontrola hospodárenia so štátnymi hmotnými rezervami, vykonaná 

podľa zákona č. 10/1996 Z. z. 
Kontrolované obdobie: ku dňu kontroly (18. 11. 2016) 
Kontrolovaný subjekt: SAD Trenčín, a. s. 
Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto vypracovaný záznam o kontrole. 

 
27. Plánovaná finančná kontrola na mieste zameraná na hospodárenie s verejnými 

prostriedkami určenými na financovanie opatrení hospodárskej mobilizácie 
v zmysle Uznesenia Bezpečnostnej rady SR č. 67/2005, II. b., vykonaná podľa 
zákona č. 10/1996 Z. z. 
Kontrolované obdobie: od 01. 10. 2015 do 30. 09. 2016 
Povinná osoba: Kancelária predsedu Správy štátnych hmotných rezerv SR 
Keďže finančnou kontrolou na mieste nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov alebo interných predpisov, bola z tejto vypracovaná správa o 
finančnej kontrole na mieste. 
 

28. Plánovaná kontrola hospodárenia so štátnymi hmotnými rezervami, vykonaná 
podľa zákona č. 10/1996 Z. z. 
Kontrolované obdobie: ku dňu kontroly (02. 11. 2016) 
Kontrolovaný subjekt: Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. 
Keďže kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov 
alebo interných predpisov, bol z tejto vypracovaný záznam o kontrole. 

 
 
 

B. Vonkajšia kontrola 

 
1. Finančné prostriedky a majetok kapitoly 
Kontrolný orgán: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 
Výsledkom kontroly boli nasledovné zistenia: 
- nedostatky súvisiace len s čiastočným plnením niektorých opatrení prijatých na 

odstránenie nedostatkov z predchádzajúcej kontroly vykonanej Najvyšším 
kontrolným úradom, 

- nevrátenie zakúpených stravných poukážok späť dodávateľovi pred vykonaním 
inventarizácie k 31. 12. 2016, 

- nedostatky súvisiace s oneskoreným zasielaním uzatvorených zmlúv na 
zverejnenie Úradu vlády Slovenskej republiky. 

 
Na základe uvedených zistení prijala Správa rezerv nasledovné opatrenia na 
odstránenie nedostatkov: 
- splniť všetky opatrenia prijaté na základe zistení z predchádzajúcej kontroly 

vykonanej Najvyšším kontrolným úradom, 
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- zorganizovať pracovné stretnutie predsedu Správy rezerv s ministrom obrany SR 
za účelom koordinácie plánovacieho procesu v oblasti štátnych hmotných rezerv 
a následne poveriť príslušných zamestnancov plnením úloh pri koordinácii 
ústredných a ostatných štátnych orgánov v oblasti štátnych hmotných rezerv, 

- v procese tvorby mobilizačných rezerv aktívne analyticky vstupovať k 
opodstatnenosti požiadaviek ochraňovateľov v súčinnosti s ústrednými orgánmi 
štátnej správy, 

- v procese nakladania s vyčlenenými zásobami postupovať bezodkladne, 
- kontrolu hospodárenia s mobilizačnými rezervami zameriavať do najrizikovejších 

oblastí  a do oblastí, kde sú vonkajšími kontrolami zisťované najčastejšie 
nedostatky, ako aj na kontrolu plnenia opatrení z vykonaných kontrol, 

- zabezpečiť, aby počet stravných lístkov v príslušných pokladniach bol ku koncu 
kalendárneho roka primeraný a nevytváral rezervy, 

- zabezpečiť školenie zamestnancov k zákonu č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe  k informáciám. 

 
2. Kontrola stavu spracovania krízového plánu, plnenie uznesenia vlády SR 637 z 5. 

októbra 2011 a uznesenia vlády č. 313 z 10. júna 2015 k správe o bezpečnosti 
Slovenskej republiky za rok 2014 
Kontrolný orgán: Úrad vlády Slovenskej republiky 
Výsledkom kontroly boli zistenia nedostatkov formálneho a obsahového charakteru 
v oblasti dokumentácie krízového plánovania pri plnení ustanovení § 7ods. 1 písm. b)a 
f), § 8 ods. 1 písm. b)a f) a § 9 ods. 4 vyhl. MH SR č. 385/2011 Z. z. 
Na základe uvedených zistení prijala Správa rezerv opatrenia týkajúce sa 
dopracovania príslušného krízového plánu. 

 
 

 

C. Sťažnosti a petície 

 

V roku 2016 nebola Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky doručená žiadna 
petícia alebo podanie, ktoré by malo charakter sťažnosti. 
 
 
 

D. Podnety 
 
V roku 2016 nebol Správe rezerv doručený žiadny podnet v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. 
o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 
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3) 3
) 

3) Ročná monitorovacia správa  

  

 Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2016 

 42 - Správa štátnych hmotných rezerv SR 
                     ( v eurách )  
 Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania 

 
Zdroje financovania 

Schvál.rozp. 
2016 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2016 

Skutočnosť do 
31.12.2016 

 Štátny rozpočet 9 694 256 10 679 155 10 678 649 

  - Rozpočet kapitoly 9 694 256 9 389 760 9 389 254 

  - Rozpočtové prostriedky kapitoly 9 694 256 9 389 760 9 389 254 

  - Zdroje z predchádzajúcich rokov 0 1 289 395 1 289 395 

  - Zo štátneho rozpočtu 0 1 289 395 1 289 395 

  - Zo štátneho rozpočtu z r. 2015 (nevyčerpané prostriedky z r. 2015) 0 1 289 395 1 289 395 

   
                   ( v eurách ) 

 Výdavky kapitoly na programy 

 Po
r. 
č. 

Kód 
programu 

Názov programu 
Schvál.rozp. 

2016 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2016 

Skutočnosť do 
31.12.2016 

      Výdavky spolu za kapitolu 9 694 256 10 679 155 10 678 649 

 A  086 Štátne hmotné rezervy 7 057 556 8 367 455 8 367 361 

 a)  08601  - Hospodárenie so štátnymi hmotnými rezervami 2 066 150 1 954 744 1 954 727 

 1.  0860101  - Hospodárenie s hmotnými rezervami 1 672 150 1 504 163 1 504 163 

 2.  0860103  - Hospodárenie s mobilizačnými zásobami 394 000 450 581 450 565 

 b)  08603  - Riadenie, kontrola a podpora 4 991 406 6 412 711 6 412 634 

   
 

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného 
programu 

      

 B  0020F SŠHR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR 5 000 5 000 4 989 

               

 C  06E06 SŠHR SR - Štátne hmotné rezervy pre obranu 2 117 000 1 792 000 1 792 000 

               

 D  06H0H Hospodárska mobilizácia SŠHR SR 514 700 514 700 514 299 

               

   

 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. 2016 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2016 

Skutočnosť do 
31.12.2016 

 111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 7 057 556 7 078 060 7 077 966 

 131F   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2015 (nevyčerpané prostriedky z r. 2015) 0 1 289 395 1 289 395 

 Spolu 7 057 556 8 367 455 8 367 361 

 Cieľ :  

 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: 

 Cieľ stanovený pre rok 2016 bol k 31.12.2016 po vecnej aj finančnej stránke splnený. Štátne hmotné rezervy sú udržiavané, pravidelné kontrolované a 
podľa potrieb obmieňané a zamieňané tak, aby boli okamžite použiteľné pre riešenie vojenských aj nevojenských kríz. 
 

  

 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      
   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021      
 Plán   áno áno áno áno áno áno áno          
 Skutočnosť     áno áno 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. 2016 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2016 

Skutočnosť do 
31.12.2016 

 111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 2 066 150 1 823 349 1 823 332 

 131F   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2015 (nevyčerpané prostriedky z r. 2015) 0 131 395 131 395 

 Spolu 2 066 150 1 954 744 1 954 727 

 Komentár k programovej časti:  

 Program je priebežne plnený. 

 Monitorovanie vypracoval:  Ing. Silvia Zarembová, Ing. František Jelačič 

 Monitorovanie schválil:  Ing. Vladimír Lačok,Ing. Kamil Jurkovič Phd. 

  
0860101 - Hospodárenie s hmotnými rezervami 

 Financovanie programovej časti: ( v eurách ) 

 
Zdroje financovania 

Schválený 
rozp. 2016 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2016 

Skutočnosť do 
31.12.2016 

 111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 672 150 1 504 163 1 504 163 

 Spolu 1 672 150 1 504 163 1 504 163 

 Cieľ 4:  

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

  

  
Monitorovanie cieľa: 
 

 Stanovený cieľ bol k 31.12.2016 po vecnej a finančnej stránke splnený. Zásoby hmotných rezerv rastlinného a živočíšneho pôvodu, ako aj jadrového 
paliva boli v sledovanom období udržiavané v rozpätí medzi minimálnymi limitmi a orientačnými cieľovými stavmi, schváleným 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 dosiaľ zatiaľ vytvorené. Pre rok 2016 neboli na tvorbu hmotných rezerv pridelené žiadne finančné 
prostriedky na kapitálové výdavky. V roku 2016 prebehla obmena časti zásob ryže lúpanej v objeme 200 t. V priebehu roku 2016 začala obmena časti 
zásob pšenice potravinárskej. Vyskladnených – odpredaných – bolo 6 037 t, nakúpených bolo 11 013 t, takže došlo k dočasnému zvýšeniu zásob 
pšenice potravinárskej o 4 976 t. Stav zásob pšenice potravinárskej  k 31.12.2016 predstavoval 54 015 t. Obmena bude ukončená v prvom štvrťroku 
2017, predpokladaný výsledný stav zásob pšenice potravinárskej po ukončení obmeny je cca 49 000 t. 
 

  

 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      
   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021      
 Plán   áno áno áno áno áno áno áno          
 Skutočnosť   áno áno áno áno                
 Komentár k programovej časti:  

 Program je priebežne plnený. 

 Monitorovanie vypracoval:  Ing. Silvia Zarembová 

 Monitorovanie schválil:  Ing. Vladimír Lačok 
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0860102 - Hospodárenie s núdzovými zásobami ropy a ropných výrobkov 
 

 Komentár k programovej časti:  

 Úlohy vyplývajúce pre SŠHR SR v oblasti núdzových zásob ropy a ropných výrobkov zo zákona 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných 
výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli priebežne plnené. 

 Monitorovanie vypracoval:  Andrea Čápková 

 Monitorovanie schválil:  Ing. Vladimír Lačok 

 0860103 - Hospodárenie s mobilizačnými zásobami 

 Financovanie programovej časti: ( v eurách ) 

 
Zdroje financovania 

Schválený 
rozp. 2016 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2016 

Skutočnosť do 
31.12.2016 

 111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 394 000 319 186 319 170 

 131F   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2015 (nevyčerpané prostriedky z r. 2015) 0 131 395 131 395 

 Spolu 394 000 450 581 450 565 

 Cieľ 4:  

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

 

 Cieľ stanovený pre rok 2016 bol k 31.12.2016 po vecnej a finančnej stránke splnený. Mobilizačné rezervy sú zverené ochraňovateľom mobilizačných 
rezerv na základe zmlúv o ochraňovaní mobilizačných rezerv. Mobilizačné rezervy sú udržiavané v stave použiteľnosti na základe plánov údržby 
a technických výrobcov. Finančné prostriedky sú vynakladané účelne, hospodárne a efektívne. 
 

  

 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      
   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021      
 Plán   áno áno áno áno áno áno áno          
 Skutočnosť   áno áno áno áno                
 Cieľ 8:  

 Zabezpečiť plnenie schváleného ”Návrhu tvorby pohotovostných zásob  štátu na roky 2015-2016” s dôrazom na  100%-né pokrytie položiek  určených 
na zabezpečenie  postihnutého obyvateľstva. 
 

  

 Monitorovanie cieľa: 
 

 Cieľ stanovený pre rok 2016 bol k 31.12.2016 po vecnej a finančnej stránke splnený. Schválený "Návrh tvorby pohotovostných zásob štátu na roky 
2015-2016" bol plnený priebežne na základe pridelených finančných prostriedkov v obmedzenom rozsahu. V roku 2016 boli nakúpené zimné bundy 
a minerálka. Finančné prostriedky sú vynakladané účelne, hospodárne a efektívne. 
 

  

 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      
   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021      
 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:  Ing. Kamil Jurkovič, PhD. 

 08603 - Riadenie, kontrola a podpora 

 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. 2016 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2016 

Skutočnosť do 
31.12.2016 

 111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 4 991 406 5 254 711 5 254 634 

 131F   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2015 (nevyčerpané prostriedky z r. 2015) 0 1 158 000 1 158 000 

 Spolu 4 991 406 6 412 711 6 412 634 
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Cieľ 4:  

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

Monitorovanie cieľa: 

 
Stanovený cieľ bol k 31. 12. 2016 splnený po vecnej aj finančnej stránke. V priebehu roka 2016 boli priebežne vytvárané vhodné podmienky pre 
plnenie cieľov programu aj podprogramov - vhodné pracovné prostredie, personálna obsadenosť, realizované organizačné zmeny smerujúce k 
zvýšeniu efektivity využitia pracovných kapacít a plnené ďalšie požiadavky kladené na riadenie, kontrolu a podporu zo strany jednotlivých nositeľov 
podprogramov.  

  

 
Rozpočet pridelený kapitole Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky na mzdy, platy, služobné príjmy a  ostatné osobné vyrovnania 
aparátu ústredného orgánu pre rok 2016 bol pre úspešné dosiahnutie cieľa programu navýšený na požadovanú sumu dvoma rozpočtovými 
opatreniami. 
Odbor správy majetku, investícií a vnútornej správy zabezpečuje v oblasti kapitálových výdavkov koordinovanie, riadenie a kontrolu projektovej, 
inžinierskej a realizačnej činnosti. Investičná politika odboru správy majetku a investícií 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.  
Odbor správy majetku, investícií a vnútornej správy zabezpečil v roku 2016 dodržanie uznesenia vlády SR č. 201 zo dňa 16. marca 2011 k Návrhu 
koncepcie rozvoja štátnych hmotných rezerv a to modernizáciou technológie obilného sila Breziny-Podzámčok. 

  

 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      
   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021      
 Plán   áno áno áno áno áno áno áno          
 Skutočnosť     áno  áno áno                
 Komentár k programovej časti:  

 Program je priebežne plnený. 

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

 Monitorovanie schválil:  Ing. Jozef Jantoš, Mgr. Monika Krajčírová 

 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. 2016 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2016 

Skutočnosť do 
31.12.2016 

 111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 5 000 5 000  4 989  

 Spolu 5 000 5 000  4 989  

 Cieľ 1:  

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

 
V priebehu roka 2016 boli v rámci programového cieľa v súlade s Akčným plánom civilného núdzového plánovania zabezpečené nasledovné úlohy: 
- V súčinnosti s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky: 
   - spolupráca na tvorbe Národného havarijného plánu pre prípad radiačnej alebo jadrovej havárie, 
   - spolupráca v oblasti kritickej infraštruktúry. 
- V súčinnosti s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky: 
   - spolupráca v oblasti ochrany objektov osobitnej dôležitosti (OOD) a ďalších dôležitých objektov (ĎDO), 
   - tvorba štátnych hmotných rezerv pre obranu. 
- V súčinnosti s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky: 
   - spolupráca pri tvorbe  „Metodického usmernenia systému zabezpečenia zásobovania životne dôležitými tovarmi pre obyvateľov postihnutých   
     krízovou situáciou“, 
   - priebežné plnenie a zabezpečenie opatrení hospodárskej mobilizácie v oblasti štátnych hmotných rezerv v stave bezpečnosti, 
   - plánovanie a aktualizácia databázových údajov v Jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie Slovenskej republiky EPSIS. 
- V súčinnosti s ostatnými rezortmi a ústrednými orgánmi štátnej správy: 
   - aktívna súčinnosť pri vyšpecifikovaní požiadaviek na materiálne zabezpečenie v rámci štátnych hmotných rezerv, 
   - zabezpečenie materiálu pre JUBS podľa vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. (zdrojové krytie bolo zabezpečené z prostriedkov kapitoly), 
   - posudzovanie možností vytvorenia síl a prostriedkov, ktoré by bolo možné poskytnúť na riešenie krízových situácií v rámci NATO v rámci   
     jednotlivých rezortov. 

  

 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      
   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021      
 Plán   áno áno áno áno áno áno áno          
 Skutočnosť   áno áno áno áno                
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 Komentár k programovej časti:  

 Program je na úrovni SŠHR SR priebežne plnený. 

 Monitorovanie vypracoval:  Ing. Marián Miko 

 Monitorovanie schválil:  JUDr. Matúš Timko 

 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. 2016 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2016 

Skutočnosť do 
31.12.2016 

 111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 2 117 000 1 792 000 1 792 000 

 Spolu 2 117 000 1 792 000 1 792 000 

 Cieľ 7:  

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

 
Cieľ stanovený pre rok 2016 nebol k 31. 12. 2016 po vecnej a finančnej stránke splnený. Na rok 2016 neboli vyčlenené žiadne finančné prostriedky na 
tvorbu a doplnenie mobilizačných rezerv podľa priamych požiadaviek Ozbrojených síl SR. 

  

 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      
   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021      
 Plán   áno áno áno áno áno áno áno          
 Skutočnosť   áno áno áno nie                
 Cieľ 8:  

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

 Cieľ stanovený pre rok 2016, bol k 31. 12. 2016 po vecnej a finančnej stránke splnený. Mobilizačné rezervy pre potreby Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky sú zverené ochraňovateľom na základe zmlúv o ochraňovaní. Mobilizačné rezervy sú udržiavané v stave použiteľnosti na základe plánov 
údržby a technických odporúčaní výrobcov. Finančné prostriedky sú vynakladané účelne, hospodárne a efektívne. 

  

 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      
   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021      
 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. 2016 bol cieľ po vecnej aj finančnej stránke splnený. Zásoby pohonných hmôt boli trvale udržiavané v sortimente a množstve podľa 
požiadaviek Ozbrojených síl Slovenskej republiky, platných pre rok 2016. So zástupcami Ministerstva obrany Slovenskej republiky bola dohodnutá 
aktualizovaná štruktúra, objem aj rozmiestnenie pohonných hmôt pre OS SR 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      
   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021      
 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, Andrea Čápková 

 Monitorovanie schválil:  Ing. Kamil Jurkovič, PhD., Ing. Vladimír Lačok 
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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. 
  

 Financovanie programovej časti: ( v eurách ) 

 
Zdroje financovania 

Schválený 
rozp. 2016 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2016 

Skutočnosť do 
31.12.2016 

 111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 514 700 514 700 514 299 

 Spolu 514 700 514 700 514 299 

  
 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 plnené opatrenia hospodárskej mobilizácie (krízové plánovanie, tvorba štátnych hmotných rezerv, evidencia 
ľudských zdrojov, evidencia vecných prostriedkov). 
V programe boli vecne stanovené finančné prostriedky určené na zabezpečenie plnenia opatrenia hospodárskej mobilizácie - ochrana ďalších 
dôležitých objektov. V rámci bežných výdavkov bola realizovaná fyzická ochrana závodov SŠHR SR, výkon pravidelných kontrol, odborných 
prehliadok a skúšok IBS a EPS na závodoch SŠHR SR, ako aj zabezpečenie operatívneho servisu IBS a EPS na závodoch SŠHR SR. 
V rámci úloh zabezpečenie plnenia opatrenia hospodárskej mobilizácie – ochrana ďalších dôležitých objektov bol pripravený a schválený nový – ďalší 
dôležitý objekt – Drienka v Častkovciach pre skladovanie štátnych hmotných rezerv.  

  

 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      
   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021      
 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. Marián Miko 

 Monitorovanie schválil:  JUDr. Matúš Timko 

 

 
 
 
 
 
 

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 mala k 01.01.2016 zriadený  bežný účet: 

 bežný účet štátnych hmotných rezerv 

Počiatočný stav bežného účtu štátnych hmotných rezerv k 01.01.2016 bol 
12 291 016 eur a k 31.12.2016 bol stav účtu vo výške 11 268 339 eur. 

Finančné prostriedky sústredené na tomto účte na konci roka neprepadajú v prospech 
štátneho rozpočtu, ale prechádzajú do nasledujúceho roka. 
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Prehľad o pohyboch na mimorozpočtovom účte kapitoly SŠHR SR 

Bežný účet štátnych hmotných rezerv bol v roku 2016 využívaný na financovanie 
nákladov na obmeny, resp. zámeny štátnych hmotných rezerv, ako aj na uhrádzanie dane 
z pridanej hodnoty. Obmeny komodít hmotných rezerv boli financované z mimorozpočtového 
účtu na základe uzatvorených zmlúv o obmenách, resp. zámenách potravinárskych komodít 
a jadrového paliva. 

 
V prvej polovici roka 2016 bol príjem na mimorozpočtový účet zo zámeny jadrového 

paliva vo výške 917 285 eur. Rozdiel na mimorozpočtovom účte z titulu zámeny jadrového 
paliva za rok 2016 bol + 917 285 eur. 

 
 V priebehu roka 2016 boli z mimorozpočtového účtu na základe uzatvorených zmlúv 
o obmenách, resp. zámenách potravinárskych komodít financované obmeny a zámeny 
komodít nasledovných hmotných rezerv:  
 

Na základe Pokynu č. 1/2016 bola realizovaná zámena ryže lúpanej. V rámci tejto 
zámeny bol príjem mimorozpočtového účtu z odpredaja ryže lúpanej vo výške 103 988 eur 
a výdaj z mimorozpočtového účtu uhradený zmluvnému partnerovi za nákup uvedenej 
komodity vo výške 122 865 eur. Príjem mimorozpočtového účtu tvoril aj cenový rozdiel 
z realizácie uvedenej obmeny vo výške 18 877 eur. Rozdiel na mimorozpočtovom účte 
z titulu zámeny ryže lúpanej za rok 2016 bol 0 eur. 
 

V roku 2016 bol zrealizovaný nákup pšenice potravinárskej do zásob hmotných 
rezerv v rámci nesúbežnej obmeny na základe plnenia Pokynu č. 1/2015. Výdaj 
z mimorozpočtového účtu na nákup pšenice potravinárskej bol v celkovej výške  
1 274 285 eur. 
 

V druhej polovici roka 2016 začala nesúbežná zámena pšenice potravinárskej na 
základe plnenia Pokynu č. 3/2016. V rámci uvedenej nesúbežnej zámeny bol realizovaný 
nákup pšenice potravinárskej vo výške 860 188 eur - výdaj mimorozpočtového účtu. Rozdiel 
na mimorozpočtovom účte z titulu nákupu a zámeny pšenice potravinárskej za rok 2016 bol 
– 2 134 473 eur. 

 
V rámci pravidelných obmien mäsa mrazeného boli v roku 2016 na základe 

uzatvorených Dohôd o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov uhradené cenové 
rozdiely v celkovej výške 174 287 eur - výdaj. Z dôvodu preúčtovania týchto cenových 
rozdielov z rozpočtového účtu bol v roku 2016 zároveň príjem na mimorozpočtový účet  
v rovnakej výške 174 287 eur.  Rozdiel na mimorozpočtovom účte z titulu obmien a zámien 
mäsa mrazeného za rok 2016 bol 0 eur. 

 
V roku 2016 neboli zrealizované žiadne obmeny, resp. zámeny hmotných rezerv pre 

Ministerstvo obrany SR (pohonné hmoty), takže z tohto titulu neboli evidované žiadne 
pohyby na mimorozpočtovom účte. 

 
Celkový príjem mimorozpočtového účtu za oblasť hmotných rezerv v roku 2016 bol 

vo výške 1 214 437 eur. Celkový výdaj z mimorozpočtového účtu za oblasť hmotných rezerv 
v roku 2016 bol vo výške 2 431 625 eur. Zmena stavu mimorozpočtového účtu z titulu 
plnenia úloh za oblasť hmotných rezerv za rok 2016 predstavuje –1 217 188 eur,  
t. j. zníženie disponibilného zostatku účtu. 

Za oblasť mobilizačných rezerv bola príjmom účtu suma 1 115 eur a výdavkom 
suma 1 116 eur zo zámeny mobilizačných rezerv. Zmena stavu mimorozpočtového účtu 
z titulu plnenia úloh za oblasť mobilizačných rezerv za rok 2016 predstavuje -1 eur, 
t. j. zvýšenie disponibilného zostatku účtu. 
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Z dôvodu nedostatku pridelených rozpočtových zdrojov kapitole SŠHR SR bola 
z bežného účtu použitá na základe súhlasu MF SR so začatím obstarávania stavby 
(č. MF/020389/2015-441 zo dňa 29.9.2015 a č. MF/025466/2015-441 z 15.12.2015) 
suma 843 600 eur na modernizáciu obilného sila Breziny – Podzámčok. 

Príjmom účtu v roku 2016 bola aj suma 1 115 124 eur vyplatená Finančným 
riaditeľstvom Slovenskej republiky z dôvodu nadmerných odpočtov dane z pridanej 
hodnoty za rok 2015, príjmy DPH v sume 103 497 eur z výdavkového účtu za prenos 
daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác v zmysle §69 od.12j zákona č.222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty a výnosy z finančných operácií boli vo výške 1 823 eur. 
Výdavkom z účtu v roku 2016 bola suma 181 587  eur uhradená Finančnému riaditeľstvu 
Slovenskej republiky z dôvodu úhrady dane z pridanej hodnoty znížená o nadmerné 
odpočty dane z pridanej hodnoty za rok 2016. Z účtu boli uhradené poplatky za realizáciu 
finančných operácií vo výške 398 eur a zrážková daň z výnosov vo výške 347 eur. 


