
Rozpis záväzných ukazovateľov kapitoly Správa štátnych hmotných rezerv 
Slovenskej republiky na rok 2008 

 
 

Ukazovateľ 
Schválený 
rozpočet 

na rok 2008 
v tis. Sk 

I.   Príjmy kapitoly 
 

30 000 

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

640 454 

     A. Výdavky spolu bez prostriedkov   
           z rozpočtu EÚ 

640 454 

           z toho:  
           A.1. - prostriedky na spolufinancovanie 0 
           A.2. - mzdy, platy, služobné príjmy  
                     a ostatné osobné vyrovnania (610) (kód zdroja 111) 45 818 
                     z toho:  

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

 
                  45 818 

           Počet zamestnancov rozpočtových organizácií 
           podľa prílohy č.1 k uzneseniu vlády SR č. 867/2007 

164 osôb 

                    z toho: aparát ústredného orgánu 164 osôb 
           A.3. – kapitálové výdavky (700)   
                      (bez prostriedkov na spolufinancovanie) 

247 581 

                      z toho:  kód zdroja (111) 247 581 
     B. Prostriedky z rozpočtu EÚ 0 
     C. Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osobné vyrovnania  
          zo ŠR, zo spolufinancovania ŠR  a z rozpočtu EÚ  
          z toho:  

- spolufinancovanie ŠR 
- prostriedky EÚ 

          mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
          aparátu ústredného orgánu (610) 

 
45 818 

 
0 
0 

 
                  45 818 

      D. Účelové prostriedky   Limity programov 
        
 
       E. Rozpočet kapitoly podľa programov  
                                             

 Kód                         Názov programu                                    
 programu  
 

Schválený 
rozpočet 

na rok 2008 
v tis. Sk 

086                  Štátne hmotné rezervy          370 559 

                        Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník 
                        medzirezortného programu:          

06H0H           Hospodárska mobilizácia SŠHR SR 
                       Gestor : Ministerstvo hospodárstva SR 

59 181 

06E06            SŠHR SR - Štátne hmotné rezervy pre obranu                         
                       Gestor : Ministerstvo obrany SR 209 994 

0020F            Civilné núdzové plánovanie v SR  
                      Gestor: Ministerstvo vnútra SR 720 



Programová štruktúra rozpočtovej kapitoly 
Správa štátnych hmotných rezerv SR na rok 2008 

________________________________________________________ 
 

 

PROGRAM 086:  Štátne hmotné rezervy 

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

 
Strednodobý cieľ: Dosiahnuť a udržiavať núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov na 

úrovni podľa harmonogramu schváleného Európskou úniou pre 
jednotlivé roky. 

 

 

 

PODPROGRAM 08601:   Hospodárenie so štátnymi  hmotnými  rezervami 

 
 
 
Prvok č. 0860101: Hospodárenie s hmotnými rezervami 
 
Cieľ 1.: Zásoby hmotných rezerv v roku 2008 udržiavať v rozpätí od 

schváleného minimálneho limitu (ML) do orientačného 
cieľového stavu (OCS). 

 
Merateľný ukazovateľ: Udržanie zásob v rozpätí od ML do OCS.  

Plán roku 2008:  áno 
 

 
  
Prvok č. 0860102: Hospodárenie s núdzovými zásobami  
 
Cieľ 1.: Zabezpečiť dosiahnutie a udržiavanie núdzových zásob 

ropy a ropných výrobkov pre rok 2008 na úrovni 90 dní 
spotreby Slovenskej republiky v zmysle harmonogramu 
schváleného Európskou úniou. 

 
Merateľný ukazovateľ: Počet dní, na ktoré sú zabezpečené zásoby núdzových 

zásob ropy a ropných výrobkov. 
  Plán roku 2008:  90 dní 
 
 
 
 
 



Prvok č. 0860103: Hospodárenie s mobilizačnými rezervami 
 
Cieľ 1.: V roku 2008 zabezpečiť hospodárenie s mobilizačnými 

rezervami  v  zmysle schválených krízových plánov. 
                                     
Merateľný ukazovateľ: Hospodárenie v zmysle krízových plánov.   

Plán roku 2008:  áno 
 
 

Cieľ 2.: V roku 2008 zabezpečiť plnenie  schváleného „Návrhu 
tvorby pohotovostných zásob štátu na roky 2007-  2008“ 
z dôrazom na 100 %-né pokrytie položiek určených na 
zabezpečenie prežitia postihnutého obyvateľstva.  
 

Merateľný ukazovateľ:  Percentuálne plnenie určených položiek. 
Plán roku 2008:  100% 

 
 
 
PODPROGRAM 08603:  Riadenie, kontrola a podpora 

 
Cieľ 1.: V roku 2008 zabezpečiť podmienky pre 100%-né  plnenie   

podprogramov číslo 08601,   číslo 06E06, číslo 06H0H 
a číslo 0020F. 

 
Merateľný ukazovateľ:   Percentuálne plnenie podmienok  podprogramov.  

 Plán roku 2008:  100% 
 
 

 

 

MEDZIREZORTNÝ PODPROGRAM 06H0H:   Hospodárska 
mobilizácia SŠHR SR 
 
Strednodobý cieľ: Dosiahnuť kompatibilnú úroveň schopnosti hospodárstva 

SR v zabezpečení materiálnej základne pre prežitie 
obyvateľstva podľa požiadaviek EÚ a NATO v kontexte 
s požiadavkami cieľového roku 2010. 

 
Cieľ 1.: Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie 

realizovaných v gescii Správy štátnych hmotných rezerv 
Slovenskej republiky (SŠHR SR) nepretržite. 

 
Merateľný ukazovateľ: Zabezpečenie plnenia nepretržite vykonávaných opatrení 

hospodárskej mobilizácie  v gescii SŠHR SR. 
Plán roku 2008:  áno 

 



MEDZIREZORTNÝ PODPROGRAM 06E06:   ŠHR pre obranu  
 
Strednodobý cieľ: Zabezpečiť štátne hmotné rezervy v súlade 

s požiadavkami Ozbrojených síl  Slovenskej republiky. 
 
Merateľný ukazovateľ: Zabezpečenia štátnych hmotných rezerv (hodnota áno/nie) 
 
 
Cieľ 1.: V roku 2008 vytvárať mobilizačné rezervy (MR) na 

obranu v sortimente a množstve podľa požiadaviek 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR). 

 
Merateľný ukazovateľ: Tvorba MR v sortimente a množstve podľa požiadaviek 

OS SR.   
Plán roku 2008:  áno 

 
 
Cieľ 2.: V roku 2008 udržiavať zásoby mobilizačných rezerv 

(MR) v sortimente a množstve podľa požiadaviek 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR). 

 
Merateľný ukazovateľ: Zásoby MR  v sortimente a množstve podľa požiadaviek 

OS SR.   
Plán roku 2008:  áno 

 
 
Cieľ 3.: V roku 2008 udržiavať zásoby pohonných hmôt  (PHM) 

v sortimente a množstve podľa požiadaviek Ozbrojených 
síl Slovenskej republiky (OS SR). 

 
Merateľný ukazovateľ: Zásoby PHM v sortimente a množstve podľa požiadaviek 

OS SR.  
Plán roku 2008:  áno 

 
 
Cieľ 4.: V roku 2008 zvýšenie kapacity na skladovanie PHM 

v Kapušanoch.  
 
Merateľný ukazovateľ: Zvýšenie kapacity.  

Plán roku 2008:  áno 
 
 
MEDZIREZORTNÝ PODPROGRAM 0020F:   Civilné núdzové 
plánovanie v SR 
 
Cieľ 1.: V roku 2008 vykonávať opatrenia civilného núdzového 

plánovania v oblasti štátnych hmotných rezerv. 
 
Merateľný ukazovateľ: Plnenie opatrení. 

Plán roku 2008:  áno 


