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1. Správa o hospodárení kapitoly
1.1.

Súhrnná charakteristika rozpočtovej kapitoly a jej hospodárenia
v roku 2019

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 453/2018 schválila návrh rozpočtu verejnej správy na
roky 2019 až 2021. Štátny rozpočet na rok 2019 bol schválený zákonom Národnej rady SR
č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019.
Celkový objem výdavkov kapitoly MZVEZ SR na rok 2019 bol stanovený vo výške
136 438 525 EUR, z toho bežné výdavky v sume 132 938 525 EUR a kapitálové výdavky
v sume 3 500 000 EUR.
Príjmy kapitoly boli stanovené vo výške 1 800 000 EUR.
Limit zamestnancov MZVEZ SR na rok 2019 bol schválený vo výške 1 244, vrátane 15
zamestnancov rozpočtovej organizácie Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú
spoluprácu (SAMRS) a 18 zamestnancov rozpočtovej organizácie Úrad pre Slovákov žijúcich
v zahraničí (ÚSŽZ). Limit počtu zamestnancov bol v priebehu roka 2019 upravený
rozpočtovými opatreniami o 29 zamestnancov v aparáte ústredného orgánu. Limit počtu
zamestnancov bol upravený o 21 zamestnancov v súvislosti s delimitačnými protokolmi
uzatváranými medzi MZVEZ SR a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy (pôsobenie
zamestnancov na SZ EÚ Brusel, SM OECD Paríž a ZÚ Viedeň), o 3 zamestnancov na ZÚ
Vatikán, ZÚ Londýn a GK Užhorod, o 4 zamestnancov v súvislosti so zvýšením systemizácie
konzulárnej služby v kontexte Stratégie pracovnej mobility a 2 zamestnancov v súvislosti so
zriadením ZÚ Baku.

1.1.1 Charakteristika činnosti rozpočtovej kapitoly
MZVEZ SR plnilo v roku 2019 úlohy na základe materiálu Hodnotenie priorít zahraničnej a
európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2018 a ich zameranie na rok 2019, ktorý
schválila vláda SR 20.2.2019 (UV-3818/2019) a v súlade s príslušnými časťami Programového
vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020.
MZVEZ SR pokračovalo v roku 2019 v napĺňaní Strategického rámca zahraničnej a európskej
politiky Slovenskej republiky, ktorý je primárne určovaný členstvom v Európskej únii a NATO
a jej hodnotovým ukotvením.
Európska únia predstavuje pre Slovensko základný politický, ekonomický, sociálny a
hodnotový priestor. Rok 2019 bol posledným legislatívnym rokom Európskej komisie pod
vedením Jeana Claudea Junckera a súčasne politicky prechodným rokom smerom k novému 5
ročnému obdobiu, ktoré začalo voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019. Súčasťou
procesu inštitucionálnych zmien bolo prijatie Strategickej agendy na roky 2019-2024, ktorá
tvorí základný rámec politických priorít a nástrojov na nasledujúcich 5 rokov. Zavŕšil sa tým
proces reflexie spustený na Bratislavskom samite ešte počas slovenského predsedníctva v Rade
Európskej únie. Slovenské záujmy a ciele sa v Strategickej agende odrazili v akceptovateľnej
miere.
Európska únia zároveň v roku 2019 prechádzala zložitým obdobím stále poznačeným
dôsledkami kríz poslednej dekády, rastúcou globálnou konkurenciou a brexitom. Brexit v roku
2019 viazal značné kapacity diplomacie EÚ a SR. Slovensko podporovalo snahy o dosiahnutie
Dohody o vystúpení UK z EÚ. Vzhľadom na neistotu ďalšieho vývoja sa prijatím zákona č.

83/2019 Z. z. (tzv. lex brexit) Slovensko pripravilo aj na eventuálny prípad odchodu UK bez
dohody. Vyrokovaný text Dohody o vystúpení z UK považuje SR za najlepší spôsob ukončenia
členstva v Európskej únii, ktorý komplexným spôsobom akceptovateľným pre obe strany
upravuje všetky relevantné otázky, predovšetkým práva občanov a finančné vyrovnanie.
Slovensko vzhľadom na otvorenosť svojej ekonomiky a jej previazanosť s európskym
hospodárstvom považuje jednotný trh za jeden z hlavných predpokladov rozvoja slovenskej
ekonomiky. Rozvíjať potenciál jednotného trhu pomôže aj Európsky orgán práce. Rozhodnutie
v júni 2019 o umiestení jeho sídla v Bratislave je potvrdením pro-európskeho smerovania a
odborného kreditu SR. Je prvou agentúrou Európskej únie so sídlom na Slovensku.
Rok 2019 bol aj rokom pokračovania rozhovorov o novom Viacročnom finančnom rámci na
roky 2021 – 2027. SR podporovala vyčlenenie dostatočných zdrojov pre politiku súdržnosti a
spoločnú poľnohospodársku politiku a priaznivé podmienky pre čerpanie prostriedkov o. i. aj v
rámci samitu skupiny Priateľov politiky súdržnosti (v súčasnosti nazývanej skupina Priateľov
ambicióznejšej Európy) v novembri 2019 v Prahe.
Slovensko sa v júni 2019 prihlásilo k ambicióznemu cieľu dosiahnutia klimatickej neutrality
Európskej únie do roku 2050. V otázke migrácie Slovensko naďalej presadzovalo komplexné a
udržateľné riešenie jej príčin postavené na konsenze všetkých členských štátov Európskej únie.
Z hľadiska bezpečnosti bolo naďalej v záujme Slovenska udržať jednotu transatlantického
spojenectva. Budovanie a posilňovanie európskych obranných kapacít je súčasťou tohto úsilia,
rešpektujúc pritom primárnu zodpovednosť NATO za kolektívnu obranu. Integrálnou súčasťou
posilňovania európskej bezpečnosti je aj pôsobenie SR na ďalších medzinárodných fórach,
obhajoba multilaterálnych inštitucionálnych a zmluvných rámcov kontroly zbrojenia,
odzbrojenia a nešírenia zbraní hromadného ničenia, ako aj presadzovanie medzinárodného
poriadku založeného na pravidlách. Slovensko v roku 2019 pokračovalo v krokoch smerujúcich
k dosiahnutiu výdavkov na obranu na úrovni 2% HDP do roku 2024. V roku 2019 SR hostila
stretnutie prezidentov krajín B9 v Košiciach za účasti generálneho tajomníka NATO Jensa
Stoltenberga, ktorého hlavnou témou bolo hodnotenie aktuálnej bezpečnostnej situácie v euroatlantickom priestore. V rámci stálej štruktúrovanej spolupráce – PESCO bola v novembri 2019
schválená tretia vlna projektov, pričom SR vedie 1 projekt a zúčastňuje sa v ďalších 7
projektoch.
Multilateralizmus v roku 2019 čelil vážnym výzvam. Slovensko zostáva na strane krajín, ktoré
majú záujem zachovať a ďalej posilňovať doterajšie nastavenie globálnych vzťahov založených
na efektívnom multilateralizme a dodržiavaní medzinárodného práva.
Prejavom angažovanosti Slovenska v oblasti multilateralizmu v roku 2019 boli najmä
predsedníctva v OBSE a na ministerskom zasadnutí Rady OECD. V rámci OBSE sa úspešné
pôsobenie SR prejavilo najmä v dosiahnutí dohôd medzi účastníckymi štátmi OBSE v otázkach
schválenia rozpočtu OBSE, predĺženia mandátov misií OBSE, či konania najväčšej ľudskoprávnej konferencie v Európe (Implementačná schôdzka ľudskej dimenzie). SR ako
predsednícka krajina vyvíjala aj aktivity na ochranu a zlepšenie kvality života ľudí, s
osobitným dôrazom na tých, ktorí boli zasiahnutí konfliktmi. Vyvrcholením predsedníctva SR
bolo zasadnutie Ministerskej rady OBSE v decembri 2019 v Bratislave. V rámci OECD
Slovensko predsedalo organizácii po prvýkrát od svojho vstupu do nej v roku 2000. Témou
slovenského predsedníctva MCM 2019 bolo Využitie digitálnej transformácie pre udržateľný
rozvoj: príležitosti a výzvy. Za jeho úspech možno považovať schválenie spoločného

Ministerského vyhlásenia, zverejnenie Vyhlásenia slovenského predsedníctva MCM, ako aj
prijatie štyroch právnych nástrojov OECD.
Slovensko považuje OSN za ústredného garanta multilaterálneho systému. Podporilo iniciatívu
Aliancia za multilateralizmus a aktívne prispieva k partnerstvu Európskej únie a OSN v
utváraní a plnení globálnej agendy. Pokračovalo v úspešnej angažovanosti v oblasti reformy
bezpečnostného sektora. Podporuje implementáciu Agendy 2030, čo v septembri 2019
potvrdilo pripojením sa k politickej deklarácii OSN o udržateľnom rozvoji. Slovensko ako člen
Rady OSN pre ľudské práva (HRC) pokračovalo v roku 2019 v napĺňaní svojich tematických
priorít, ktorými sú presadzovanie práv dieťaťa, boj proti všetkým formám rasizmu, xenofóbie,
extrémizmu, intolerancie a nenávisti, ako aj antisemitizmu.
Slovensko pokračovalo v úsilí o upevňovanie a rozvoj dobrých susedských a regionálnych
vzťahov, čoho hlavným vyjadrením v roku 2019 bolo zavŕšenie ročného predsedníctva vo V4 a
úsilie o ukončenie konfliktu na Ukrajine. Vyšehradská skupina, aj napriek existujúcim výzvam,
zastávala v roku 2019 ústredné miesto v realizácii slovenskej susedskej a regionálnej politiky.
Prioritným záujmom SR naďalej je rozvíjanie vzťahov s krajinami Východného partnerstva
a západného Balkánu a ich približovanie sa Európskej únii.
Realizácia ekonomickej diplomacie sa v roku 2019 popri tradičných prioritách, ako sú
diverzifikácia exportných možností, internacionalizácia slovenských podnikov a podpora
prílevu priamych zahraničných investícií, osobitne zamerala na nové výzvy spojené s
priemyslom 4.0, digitalizáciou a inováciami. Zameriavala sa na spoluprácu s krajinami so
silným inovačným vedecko-výskumným potenciálom. MZVEZ SR v spolupráci s Európskou
migračnou agentúrou spracovalo projekt Stratégia na podporu návratu Slovákov zo zahraničia.
Komunikačné programy v rámci strategickej komunikácie MZVEZ SR #MYSMEEU,
#WeAreNATO a #MultilateralismMatters prispievali v roku 2019 k tomu, aby mali občania SR
lepší prístup ku kvalitným informáciám o hlavných prioritách slovenskej zahraničnej politiky.
V oblasti rozvojovej spolupráce dlhodobou úlohou ostáva mobilizácia verejných aj súkromných
zdrojov financovania rozvoja. Slovensko sa hlási k medzinárodnému záväzku dosiahnuť podiel
ODA na hrubom národnom dôchodku do roku 2030 vo výške 0,33%. V januári 2019 vláda
schválila novú Strednodobú stratégiu rozvojovej spolupráce SR na roky 2019-2023, ktorá
definovala teritoriálne, sektorové i systémové priority na ďalších päť rokov. Výsledky
partnerského hodnotenia Výboru OECD pre rozvojovú pomoc v roku 2019 prezentované v
roku 2019 sú pre Slovensko povzbudením pre ďalšie zvyšovanie efektívnosti rozvojovej
spolupráce.
Stálou prioritou zahraničnej a európskej politiky zostáva ochrana záujmov občanov SR v
zahraničí a poskytovanie pomoci v núdzi. Konzulárne služby a krízový manažment boli
posilnené rozvojom siete zastupiteľských úradov SR a rozšírením medzinárodnej spolupráce. V
oblasti starostlivosti o krajanov sa podarilo dosiahnuť substantívne navýšenie finančnej
podpory.
SR sa v roku 2019 vo všetkých kľúčových oblastiach zahraničnej a európskej politiky správala
ako dôveryhodný, čitateľný a zodpovedný partner. Vychádzajúc z dosiahnutých výsledkov v
plnení úloh možno očakávať zvýšenú dynamiku pri realizácii nadchádzajúcich hlavných priorít.
Zodpovedné definovanie týchto priorít osobitne v duchu zachovania kontinuity zahraničnej a
európskej politiky Slovenskej republiky ostáva základom úspešnosti praktickej realizácie
zahraničnej politiky SR.

1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej kapitoly
Zhodnotenie výsledku rozpočtového hospodárenia kapitoly z hľadiska rozpočtovaných
a skutočne dosiahnutých celkových príjmov a výdavkov je uvedený tabuľkovej časti v tabuľke
č. 4 a v časti 1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly.

1
Príjmy spolu
z toho: prijaté z rozpočtu
EÚ
Výdavky spolu:
z toho: kryté prostriedkami
EÚ
Saldo príjmov a výdavkov
Z toho: z prostriedkov EÚ

Schválený rozpočet
2
1 800 000

Upravený rozpočet
3
1 800 000

Skutočnosť
4
2 455 875,85

0

0

0

136 438 525

197 896 448,39

197 804 232,82

0

128 085,60

128 085,60

-134 638 525
0

-196 096 448,39
-128 085,60

-195 348 356,97
-128 085,60

1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly
Limit príjmov kapitoly MZVEZ SR bol stanovený vo výške 1 800 000 EUR. Celkové plnenie
bolo v objeme 2 563 989,74 EUR, čo predstavuje 142,44 % k upravenému rozpočtu, t. j.
kapitola splnila limit príjmov na rok 2019.
Výdavky kapitoly MZVEZ SR boli skutočne čerpané v objeme 197 804 232,82 EUR
na 99,95 % k upravenému rozpočtu. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 165 097 400,42
EUR (t. j. na 99,94 % k upravenému rozpočtu) a kapitálové výdavky boli čerpané vo výške
32 706 832,40 EUR, čo z upraveného rozpočtu predstavuje 99,99 %.
Všetky záväzné ukazovatele rozpočtu boli dodržané (tabuľka č. 4).

1.1.4. Rozpočtové opatrenia
V priebehu rozpočtového roka 2019 bol na základe plnenia nových úloh, rozhodnutí vlády SR
a na podnety samotného MZVEZ SR rozpočet kapitoly upravovaný nasledujúcimi
rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR (ďalej len RO):
Číslo
Dôvod
rozpočtového
opatrenia
RO/0000001/2019 Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15

Úprava
príjmov
v EUR
0

Úprava
výdavkov
v EUR
+21 026 032

RO/0000002/2019

RO/0000003/2019

RO/0000004/2019

RO/0000005/2019

RO/0000006/2019

RO/0000007/2019

RO/0000008/2019

a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v podprograme 097 – Príspevky SR do
MO (presun z kapitoly VPS na pokrytie
výdavkov na príspevky do MO, kategória
640 – Bežné transfery).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 8
zákona 523/2004 Z. z. – uvoľnenie
prostriedkov
v kategórii
bežných
výdavkov v programe 05T – Rozvojová
spolupráca (zdroj 131H vo výške 1 663
830 EUR a zdroj 131I vo výške 2 755
770 EUR).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 8
zákona 523/2004 Z. z. – uvoľnenie
prostriedkov v kategórii kapitálových
výdavkov, zdroj 131H (vo výške 5 792
396 EUR) a 131I (vo výške 3 409 057
EUR).
Viazanie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov, v kategórii 630 – Tovary
a služby v súvislosti s financovaním
recipročných podnikateľských misií
sprevádzajúcich najvyšších zahraničných
ústavných činiteľov počas oficiálnych
návštev v SR.
Presun výdavkov v rámci rozpočtu
kapitoly MZVEZ SR v zmysle § 15 a §
17 zákona č. 523/2004 Z. z., medzi
programom 05T – Rozvojová spolupráca
a programom 097 – Príspevky SR do
medzinárodných organizácií v súvislosti
s úhradou príspevkov na humanitárnu
pomoc vo výške 500 000 EUR.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s realizáciou
koncertu
chrámovej hudby vo Vatikáne pod
názvom „PATERNOSTER“.
Viazanie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov, v kategórii bežných výdavkov
v súvislosti
s financovaním
ekonomického informačného systému
SAP.
Presun výdavkov v rámci rozpočtu
kapitoly MZVEZ SR v zmysle § 15 a §
17 zákona č. 523/2004 Z. z., medzi

0

+4 419 600

0

+9 201 453

0

+100 000

0

0

0

+59 200

0

-132 610,06

0

0

programom 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov a 0D3 – Štátna politika
k Slovákom žijúcim v zahraničí vo výške
407 422 EUR na zabezpečenie dotácií
poskytovaných prostredníctvom ÚSŽZ.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
RO/0000009/2019 v programe 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov (zdroj 131I) v súvislosti s kúpou
budovy pre GK v New Yorku.

RO/0000010/2019

RO/0000011/2019

RO/0000012/2019

RO/0000013/2019

RO/0000014/2019

RO/0000015/2019

RO/0000016/2019

Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov v zmysle UV SR č. 57/2019 na
zabezpečenie podujatí k významným
výročiam M. R. Štefánika.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov v súvislosti so zvýšením
systemizácie na ZÚ Vatikán.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov v súvislosti so zvýšením
systemizácie
konzulárnej
služby
v kontexte Stratégie pracovnej mobility.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle §15 a
§ 17 zákona č. 523/2004 Z. z. v súvislosti
s valorizáciou
osobných
výdavkov
zamestnancov rozpočtových organizácií
v zmysle platnej legislatívy.
Presun prostriedkov v zmysle § 15 a § 17
zákona č. 523/2004 Z. z. v rámci
programu 05T – Rozvojová spolupráca
z kategórie 640 – Bežné transfery do
kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné
príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo
výške
100 000
EUR
z dôvodu
organizačnej zmeny SAMRS.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov na zabezpečenie financovania
opravy spevnených plôch v areáli ZÚ
Peking.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. v prvku
06U0A09 – Refundácia výdavkov z OP

0

+ 14 500 000

0

+283 050

0

+71 005

0

+805 751

0

+4 162 698

0

0

0

+57 000

0

+128 085,60

RO/0000017/2019

RO/0000018/2019

RO/0000019/2019

RO/0000020/2019

RO/0000021/2019

RO/0000022/2019

RO/0000023/2019

RO/0000024/2019

TP, na základe ŽoP 301011B348500801,
zdroje 1AA1, 1AA2, 1AA3.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 0D3 – Štátna politiky
k Slovákom žijúcim v zahraničí na
zabezpečenie výjazdových metodických
kurzov a tlač zborníka (presun z rozpočtu
kapitoly MŠVVŠ SR).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 097 – Príspevky SR do
medzinárodných organizácií na úhradu
príspevku FRiT 2.0. do nástroja EÚ pre
utečencov v Turecku.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov na zabezpečenie a osadenie
pamätnej tabule v koncentračnom tábore
Natzweiler – Strztghof (presun z rozpočtu
kapitoly MV SR).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov v súvislosti so zvýšením
systemizácie na ZÚ Londýn a GK
Užhorod.
Zvýšenie limitu počtu zamestnancov
aparátu ústredného orgánu MZVEZ SR
o 1 zamestnanca v súvislosti s vyslaním
rozvojového diplomata na ZÚ Tbilisi
Zvýšenie limitu výdavkov a systemizácie
v zmysle § 15 a § 17 zákona č. 523/2004
Z. z. v súvislosti s optimalizáciou siete
zastupiteľských úradov SR v krajinách
južného Kaukazu (UV SR 329/2019).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti na zabezpečenie finančných
prostriedkov na podujatia k 30. výročiu
Novembra 89 v zmysle UV SR č.
355/2019.
Presun prostriedkov v zmysle § 15 a § 17
zákona č. 523/2004 Z. z. z programu 06U
–
Rozvoj
zahraničných
vzťahov
a programu 097 – Príspevky SR do MO
do programu 05T – Rozvojová
spolupráca vo výške 72 254 EUR na
financovanie
projektov
v súvislosti
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s predsedníctvom SR v OBSE.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
valorizáciou
osobných
výdavkov zamestnancov príspevkovej
organizácie SÚZA.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaného zamestnanca na SZ EÚ
v Bruseli (MŽP SR).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaného zamestnanca na SZ EÚ
v Bruseli (ÚVO SR).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov na SZ EÚ
v Bruseli (MH SR).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov na SM OECD v
Paríži (MH SR).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov na SZ EÚ
v Bruseli (ÚJD SR).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov na SZ EÚ
v Bruseli (MPSVR SR).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
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v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov na SZ EÚ
v Bruseli (MV SR).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
RO/0000033/2019 štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov na SZ EÚ
v Bruseli (MŠVVŠ SR).
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Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov na SM OSN v
Ženeve (MZ SR).
Zníženie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov o 73 000 EUR, ktoré boli
pridelené MZVEZ SR na podujatia k 30.
výročiu Novembra 89 v zmysle UV SR č.
355/2019. Tieto finančné prostriedky boli
do rozpočtu MZVEZ SR pridelené
duplicitne.
Zníženie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov vo a presun do rozpočtu kapitoly
MV SR na zabezpečenie cestovných
výdavkov príslušníkov Úradu pre
ochranu
ústavných
činiteľov
a diplomatických misií MV SR v Bruseli.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 097 – Príspevky SR do
medzinárodných organizácií na úhradu
doplatku príspevku FRiT 2.0. do nástroja
EÚ pre utečencov v Turecku.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov v súvislosti s kúpou budovy SM
New York (UV SR 277/2018).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
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v programe 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov
v súvislosti
s repatriáciou
slovenských občanov – členov detského
súboru Cantica Nova.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. na
poskytnutie jednorazového finančného
príspevku
v súvislosti
s projektom
Českého domu v Bratislave v programe
06U – Rozvoj zahraničných vzťahov.
Zníženie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti s pôsobením zamestnanca
ÚVO na SZ EU v Bruseli. Refundácia
OPTP.
Zníženie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 05T – Rozvojová spolupráca
a presun do rozpočtu kapitoly MO SR
(Ústredie
ekumenickej
pastoračnej
služby) na zabezpečenie materiálnej
humanitárnej pomoci vo forme dodania
školských uniforiem pre žiakov afganskej
školy v Mezar-e-Sharif.
Presun prostriedkov v zmysle § 15 a § 17
zákona č. 523/2004 Z. z. v rámci
rozpočtu
kapitoly
MZVEZ
SR
z programu 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov do programu 05T – Rozvojová
spolupráca vo výške 65 566 EUR na
financovanie
projektov
v súvislosti
s predsedníctvom SR v OBSE.
Presun prostriedkov v zmysle § 15 a § 17
zákona č. 523/2004 Z. z. v rámci
rozpočtu
kapitoly
MZVEZ
SR
v programe 0D3 – Štátna politika
k Slovákom
žijúcim
v zahraničí
z kategórie 640 Bežné transfery do
kategórie 610 Mzdy, platy, služobné
príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo
výške 22 000 EUR
Zníženie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 05T – Rozvojová spolupráca
a presun do rozpočtu kapitoly MV SR na
zabezpečenie materiálnej humanitárnej
pomoci pre Ukrajinu vo forme troch plne
vybavených
vozidiel
záchrannej
zdravotnej služby.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
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a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe v programe 06U – Rozvoj
zahraničných vzťahov na úhradu
organizačno-technického zabezpečenia
Ministerskej rady OBSE 2019.
Presun prostriedkov v zmysle § 15 a § 17
zákona č. 523/2004 Z. z. v rámci
rozpočtu
kapitoly
MZVEZ
SR
z programu 097 – Príspevky SR do MO
do programu 05T – Rozvojová
spolupráca vo výške 187 252 EUR na
úhradu
finančných
príspevkov
prostredníctvom SAMRS v roku 2019.
Presun prostriedkov v zmysle § 15 a § 17
zákona č. 523/2004 Z. z. v rámci
rozpočtu kapitoly MZVEZ SR v
programe 0D3 – Štátna politika
k Slovákom
žijúcim
v zahraničí
z kategórie 630 do kategórie 710 na
zakúpenie
nového
ekonomického
softvéru
pre
účtovníctvo
a mzdy
a nového serveru v celkovej výške
17 848 EUR.
Presun prostriedkov v zmysle § 15 a § 17
zákona č. 523/2004 Z. z. v rámci
rozpočtu kapitoly MZVEZ SR v zmysle
UV SR 561/2019 v programe 06U –
Rozvoj zahraničných vzťahov vo výške
638 000 EUR, zdroj 131H z kategórie
710 do kategórie 630.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov na SZ EÚ
v Bruseli (MF SR).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. kapitoly
MZVEZ SR presunom z rozpočtu
kapitoly
MF
SR
v súvislosti
s dofinancovaním výdavkov SK PRES
OECD.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov na SZ EÚ
v Bruseli (ÚV SR).
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Zníženie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov a ich presun do rozpočtu MK SR
na realizáciu projektu prípravy a tvorby
výstavy v Meudone.
Presun prostriedkov v zmysle § 15 a § 17
zákona č. 523/2004 Z. z. v rámci
rozpočtu
kapitoly
MZVEZ
SR
z programu 05T – Rozvojová spolupráca
z kategórie 640 do programu 06U –
Rozvoj zahraničných vzťahov, kategórie
610 a 620 a 630 na zabezpečenie
výdavkov na rozvojových diplomatov a
na osobné výdavky pre predstaviteľa
Úradu rady Európy v Sarajeve v celkovej
výške 293 837 EUR.
Zníženie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov a ich presun do rozpočtu ÚV SR
v súvislosti s krátkodobou výpožičkou
priestorov dňa 5. 12. 2019 za účelom
prípravy
a organizovania
podujatia
s názvom „Gala večer Ministerskej rady
O BSE“.
Presun prostriedkov v zmysle § 15 a § 17
zákona č. 523/2004 Z. z. v rámci
rozpočtu
kapitoly
MZVEZ
SR
v programe 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov z kategórie 630 do kategórie 710
vo výške 1 446 659 EUR na pokrytie
kapitálových výdavkov MZVEZ SR.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov na SZ EÚ
v Bruseli (MH SR).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. na
realizáciu podujatia „SLOVAK GALA
OPERA“ v Nikózii k 30. výročiu Nežnej
revolúcie v programe 06U – Rozvoj
zahraničných vzťahov.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov, kategória 630, presunom
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z rozpočtu kapitoly ÚV SR v súvislosti
s pracovnými cestami predsedu vlády SR
v roku 2019.
Presun prostriedkov v rámci rozpočtu
kapitoly MZVEZ SR v zmysle § 15 a §
17 zákona č. 523/2004 Z. z. z programu
097 – Príspevky SR do medzinárodných
organizácií vo výške 25 000 EUR do
programu 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov a z programu 05T – Rozvojová
spolupráca vo výške 5 000 EUR do
programu 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov
v súvislosti
s poskytnutím
finančného príspevku prostredníctvom
SAMRS.
Zníženie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti s pôsobením zamestnanca
MF SR na SZ EU v Bruseli (refundácia
OPTP).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov na SZ EÚ
v Bruseli (UPVII SR).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov na SZ EÚ
v Bruseli (MDV SR).
Zníženie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti s pôsobením zamestnanca
UPVII SR na SZ EU v Bruseli
(refundácia OPTP).
Presun prostriedkov v rámci rozpočtu
kapitoly MZVEZ SR v zmysle § 15 a §
17 zákona č. 523/2004 Z. z. v programe
06U – Rozvoj zahraničných vzťahov
z kategórie 630 do kategórie 710 vo
výške 1 500 000 EUR na pokrytie
kapitálových výdavkov MZVEZ SR
v súvislosti
s rekonštrukciou
nehnuteľností v New Yorku a z programu
06U – Rozvoj zahraničných vzťahov
kategória 630 do programu 097 –
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Príspevky SR do MO kategória 640 vo
výške 406 830 EUR.
Viazanie limitu výdavkov v zmysle §8
ods. 6, § 15 a § 18 zákona č. 523/2004 Z.
z. v programoch 06U – Rozvoj
RO/0000066/2019 zahraničných vzťahov, zdroje 131I a 111
(9 971 978,40 EUR) a program 05T –
Rozvojová spolupráca zdroje 131I a 111
(3 287 530 EUR).

0

-13 259 508,40

Na základe vykonaných rozpočtových opatrení bol rozpočet kapitoly MZVEZ SR v roku 2019
upravený vo výdavkovej časti na 197 896 448,39 EUR, z toho bežné výdavky 165 186 666,79
EUR a kapitálové výdavky 32 709 781,60 EUR. Rozpočet príjmovej časti bol schválený vo
výške 1 800 000 EUR a v priebehu rozpočtového roka nebol upravený.

1.2. Príjmy kapitoly
V roku 2019 boli schválené príjmy kapitoly vo výške 1 800 000 EUR, v priebehu roka nebol
limit príjmov upravovaný. Skutočná výška plnenia príjmov bola 2 563 989,74 EUR, čo
predstavuje 142,44 % v porovnaní so schváleným limitom. Z uvedeného vyplýva, že kapitola
MZVEZ SR splnila stanovený limit príjmov vo výške 1 800 000 EUR.

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

Skutočnosť
1 219 483,85
216 528
1 002 955,85

Charakter príjmov
príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
príjmy z podnikania (dividendy z hospodárskeho
výsledku SSDZ, a. s.)
príjmy z vlastníctva

220

92 800,90

administratívne a iné poplatky a platby

230

82 758,82

kapitálové príjmy

250

958,76

290

1 167 987,41

príjmy z úrokov zo zahraničných vkladov
iné nedaňové príjmy

_______________________________________________________________________

Príjmy zo správnych poplatkov, ktoré nie sú príjmami kapitoly MZVEZ SR, boli za rok 2019
dosiahnuté prostredníctvom ZÚ a GK SR v zahraničí vo výške 3 251 235,84 EUR. Ich prehľad
je uvedený v tabuľke č. 7. V porovnaní s rokom 2018 bol v tejto oblasti zaznamenaný nárast
príjmov o 259 931,30 EUR.

1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ a iné prostriedky zo zahraničia
poskytnuté Slovenskej republike

V roku 2019 kapitola MZVEZ SR (rozpočtová organizácia SAMRS) prijala prostriedky vo
výške 941 205 EUR na účet zriadený v Štátnej pokladnici „Dary a granty“.
Zároveň kapitola MZVEZ SR prijala na špeciálne účty zriadené v Štátnej pokladnici
prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu a finančného mechanizmu EHP spolu vo
výške 5 353 EUR.

1.3.

Výdavky kapitoly

Schválený rozpočet výdavkov vo výške 136 438 525 EUR bol rozpočtovými opatreniami MF
SR v priebehu roka 2019 upravený na 197 896 448,39 EUR a skutočne bol čerpaný v objeme
197 804 232,82 EUR, t .j. na 99,95 %.

1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
1.3.1.1 Bežné výdavky
Schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 132 938 525 EUR bol rozpočtovými
opatreniami MF SR upravený na 165 186 666,79 EUR a skutočne bol čerpaný v sume
165 097 400,42 EUR, t. j. na 99,94 %.
V rámci bežných výdavkov bol schválený rozpočet na mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania (OOV) v kategórii 610 vo výške 53 541 357 EUR, upravený na
58 951 770,89 EUR a bol čerpaný v sume 58 890 920,82 EUR na 99,89 %.
V priebehu roka došlo rozpočtovými opatreniami MF SR k úprave schváleného rozpočtu v tejto
kategórii najmä z týchto dôvodov:
 v súvislosti s podpísanými delimitačnými protokolmi medzi MZVEZ SR a MH SR,
MDV SR, MF SR, MV SR, MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MZ SR, ÚV SR, ÚJD SR, MŽP
SR, ÚVO SR a UPVII SR na mzdy a bežné výdavky zamestnancov vyslaných na SZ
SR pri EÚ v Bruseli, SM OECD v Paríži, ZÚ SR vo Viedni a SM OSN v Ženeve;
 v súvislosti s valorizáciou osobných výdavkov v zmysle platnej legislatívy;
 v súvislosti so zabezpečením osobných výdavkov súvisiacich s optimalizáciou siete
zastupiteľských úradov SR v krajinách južného Kaukazu (UV SR 329/2019);
 v súvislosti so zvýšením systemizácie konzulárnej služby v kontexte Stratégie
pracovnej mobility.
V kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní bol schválený rozpočet vo výške
17 848 255 EUR, upravený bol na 20 177 682,92 EUR a čerpaný vo výške 20 177 297,39 EUR,
t. j. na 99,99 %. Úpravy výdavkov v kategórii 620 boli realizované v závislosti od vývoja
čerpania.
Schválený rozpočet na tovary a služby v kategórii 630 vo výške 51 444 057 EUR, upravený
na 50 069 809,98 EUR bol čerpaný v sume 50 042 261,37 EUR, t. j. na 99,94 %.
Prostriedky v kategórii 630 boli vynakladané na výdavky tak na území SR, ako i v zahraničí
(výdavky diplomatických misií SR a slovenských kultúrnych inštitútov v zahraničí).

Na cestovné výdavky pri pracovných cestách zamestnancov MZVEZ SR boli vynaložené
prostriedky v sume 8 580 382,03 EUR. Táto suma, okrem vykonaných pracovných ciest,
predstavuje i financovanie náhrad dočasne vyslaným zamestnancom v zahraničí v zmysle
zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (výdavky
spojené s pobytom manžela/ky, pobytom detí, ošatným, zabezpečením vzdelávania detí,
evakuáciou, prepravou telesných pozostatkov a liečebných výdavkov).
ZPC pracovníkov MZVEZ SR od politického vedenia až po výkonnú úroveň sú kardinálnou
súčasťou jeho činnosti. Osobný kontakt a rokovania s partnermi tvoria nenahraditeľný zdroj
informácií a obsahovú i meritórnu základňu k prijímaniu rozhodnutí. O odbornom obsahu
i priebehu všetkých ZPC boli pripravené správy, predložené príslušným riadiacim grémiám,
v prípade ministra vláde, v prípade štátnych tajomníkov vedeniu rezortu, v prípade ostatných
pracovníkov priamym nadriadeným. K predloženým správam o realizácii ZPC neboli vznesené
výhrady.
Na poplatky za všetky druhy energií, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby boli
vynaložené výdavky v sume 5 155 452,32 EUR, na nákup materiálu vo výške
4 117 928,83 EUR, na výdavky súvisiace s dopravným vo výške 1 466 203,28 EUR, na rutinnú
a štandardnú údržbu v sume 2 688 289,30 EUR. Z celkových výdavkov v kategórii 630 tvorí
nájomné za prenájom 26,54 % (13 285 880,13 EUR). Ide predovšetkým o prenájom bytov,
rezidencií, rezidenčných bytov a administratívnych budov v zahraničí. Na ostatné služby bola
vyčerpaná čiastka vo výške 14 748 125,48 EUR. Tvorba sociálneho fondu v rámci kategórie
637 bola v zmysle kolektívnych zmlúv vytváraná vo forme preddavkov vo výške
274 611,46 EUR. Použitie prostriedkov sociálneho fondu bolo realizované formou príspevkov
zamestnancom v členení na stravné, regeneráciu pracovnej sily, dopravu do zamestnania a späť,
sociálnu výpomoc, rekreácie, jubileá a na ostatnú sociálnu podnikovú politiku.
Rok 2019 predstavoval z pohľadu verejnej diplomacie príležitosť využiť významné dejinné
udalosti - 15. výročie vstupu SR do EÚ a NATO, 10. výročie prijatia eura, 30. výročie Nežnej
revolúcie, 75. výročie SNP a 100. výročie úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika
a zdôrazniť tak ich dôležitý odkaz pre súčasnú generáciu. MZVEZ SR primárne sústredilo
svoje aktivity smerom k zahraničnej verejnosti prostredníctvom siete zastupiteľských úradov
SR vo svete a ich prezentačných aktivít. V rôznych krajinách sa tak aj vďaka spolupráci
českých partnerov podarilo realizovať viac ako 60 odborných podujatí s účasťou nielen
historikov a odborníkov, ale aj zástupcov mimovládneho sektora a verejnosti.
Pre naplnenie týchto cieľov využilo ministerstvo celú sériu informačných projektov so silným
prezentačným aspektom, napr. výstavné projekty „Cesta k roku slobody“, „M. R. Štefánik človek legenda“ a „Slovensko v Európskej únii“, ale aj informačnú publikáciu o činnosti
MZVEZ SR, v ktorej sa kládol dôraz na praktické využitie publikácie pre občanov SR, t. j.
konzulárnu pomoc pri súkromných i služobných cestách občanov SR do zahraničia a podporu
podnikateľov v zahraničí a ďalšie. Uvedenými aktivitami sa podarilo zvýšiť povedomie širokej
verejnosti o významných historických medzníkoch a činnosti MZVEZ SR aj na sociálnych
sieťach, rezortnom webe a stránkach jednotlivých zastupiteľských úradov vo svete.
Uvedené informačné projekty, a to najmä k výročiu Nežnej revolúcie sa odbor verejnej
diplomacie snažil pútavou a modernou formou graficky spracovať tak, aby spĺňali nielen
hodnotnú informačnú, ale aj modernú estetickú funkciu pre konečného adresáta, ktorým bola
široká verejnosť doma i v zahraničí.

Verejná diplomacia posilňovala pozitívne vnímanie Slovenska vo svete a podporovala
zvyšovanie jeho atraktívnosti aj prostredníctvom finančných príspevkov pre zastupiteľské
úrady SR v zahraničí na nákup knižných publikácií o Slovensku v rôznych jazykových
mutáciách a na iné aktivity zastupiteľských úradov v oblasti verejnej diplomacie. Príkladom je
aj významná finančná podpora takmer 40 podujatí organizovaných zastupiteľskými úradmi v
súvislosti s 30. výročím Nežnej revolúcie.
Neoddeliteľnou a osvedčenou formou prezentácie Slovenska sú publikácie a prezentačné
materiály. Odbor verejnej diplomacie poskytol v roku 2019 zastupiteľským úradom SR
v zahraničí okolo 40 tisíc kusov rôznych prezentačných a informačných publikácií a výstav,
ktorých tlač verejne obstaral cez elektronický kontraktačný systém (EKS).
Aj v roku 2019 pokračovala tradícia udeľovania ocenenia ministra MZVEZ „Vyslanec dobrej
vôle/Goodwill Envoy“, určeného úspešným Slovákom žijúcim v zahraničí, ktorí dosiahli
významné úspechy čím šíria dobré meno Slovenska a prispievajú k budovaniu značky
Slovensko. Udeľovanie ocenení v roku 2019 bolo podporené umeleckým vystúpením SĽUK-u,
ktorý úspešne prezentuje slovenskú kultúru, umenie a tradíciu vo svete pod značkou Good Idea
Slovakia.
Finančné prostriedky použité na zabezpečenie aktivít ministerstva v oblasti verejnej diplomacie
a prezentácie SR v zahraničí boli vynaložené hospodárne a účelne v súlade s plnením priorít
vlády SR stanovených pre rok 2019.
V roku 2019 disponovala Slovenská komisia pre UNESCO (SK UNESCO) sumou 62 533 EUR
zo štátneho rozpočtu, z ktorej ako po ostatné roky financovala predovšetkým organizáciu
podujatí, propagačnú činnosť a najmä cestovné náklady na služobné cesty členov SK
UNESCO. V novembri 2019 sa v sídle UNESCO v Paríži konala 40. Generálna konferencia
UNESCO (GK UNESCO), ktorá zasadá každé dva roky. Zabezpečenie relevantnej účasti SR
v rámci sekcií a výborov UNESCO predstavovalo najväčšiu zaťaž na rozpočet SK UNESCO.
Celkovo cestovné náklady v roku 2019 predstavovali najväčšiu položku v rámci rozpočtu
a dosiahli 28 033,79 EUR, pričom väčšina bola použitá práve na úhradu ciest na GK UNESCO.
Významnou položkou boli taktiež príspevky na organizáciu konferencií, workshopov a iných
podujatí, z ktorých viaceré sa odohrali aj v priestoroch MZVEZ SR. SK UNESCO finančne
prispievala formou zabezpečenia očerstvenia. Celkové výdavky na organizáciu podujatí
dosiahli sumu 14 724,49 EUR.
Značná časť rozpočtu SK UNESCO bola použitá na podporu publikačnej a propagačnej
činnosti formou príspevkov na vydanie zborníkov konferencií, kníh, katalógov či metodických
listov v celkovej hodnote 12 595,25 EUR.
V neposlednom rade SK UNESCO zo svojho rozpočtu zaslala v závere roka dobrovoľný
finančný príspevok do Fondu svetového dedičstva vo výške 5 000 EUR.
Konkrétne projekty:
Ako už bolo spomenuté, najväčšie výdavky v rozpočte SK UNESCO za rok 2019 boli spojené
s účasťou siedmych expertov SK UNESCO na GK UNESCO v Paríži, ktorá sa konala
12. – 27. 11. 2019 v Paríži. Celkovo sme ich podporili sumou 5 676,11 EUR.
V súvislosti s GK UNESCO, SK UNESCO v rámci Sekcie pre kultúru finančne podporila aj
vydanie publikácie o Modrotlači „Po stopách modrotlače“ sumou 5 000 EUR. Išlo o katalóg

k výstave, ktorá bola prezentovaná v sídle UNESCO práve počas GK UNESCO a ktorú
spoločne s viacerými ministrami kultúry otvorila ministerka kultúry SR Ľ. Laššáková.
SK UNESCO prispela taktiež na publikáciu vedeckých záverov z konferencií vybraných
výborov, významnú položku predstavovalo vydanie zborníka z každoročnej študentskej súťaže
esejí EUSTORY (798 EUR). Podporila tiež súťaž pre učiteľov v tvorbe metodických listov na
tému „Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v SR“ (1 000 EUR), či výtvarnú súťaž pre deti „Ex
Libris Hlohovec“ (1 000 EUR).
V rámci položky spojenej s organizáciou podujatí možno spomenúť nasledovné konkrétne
aktivity: Výbor Človek a biosféra - Deň otvorených dverí biosférickej rezervácie Poľana v júni
2019; konferencia „Manažment v krajine“ v septembri 2019 (podporené čiastkou 3 000 EUR);
Sekcia pre vzdelávanie - 28. medzinárodná konferencia „Dieťa v ohrození“ v novembri 2019
(podporené sumou 2 691 EUR); či Olympiáda ľudských práv v júni 2019;
Výbor MOST - Konferencia o migrácii v septembri 2019; konferencia „Kvalita života“
v októbri 2019 (500 EUR) a Ocenenie rómskych osobností „Lúč z tmy“ v novembri 2019 (500
EUR);
Katedra pre bioetiku v Prešove - podujatie Philosophy Day/Night a konferenciu Global
Bioethics);
Výbor pre bioetiku - Národná konferencia „Etika a umelá inteligencia“ v októbri 2019.
SK UNESCO taktiež prispela na pravidelné stretnutie pridružených škôl UNESCO (ASPnet) a
preplatila náklady na cesty členov komisie do zahraničia za účelom prednášania a účasti na
medzinárodných konferenciách, najmä v Českej republike a vo Francúzsku.
Informačná časť:
SK UNESCO má 20 členov a je zložená z dvoch sekcií (Sekcia pre kultúru a Sekcia pre
výchovu a vzdelávanie) a zo siedmich výborov naviazaných na aktivity medzivládnych
výborov UNESCO:
Slovenský výbor pre medzinárodný program Človek a biosféra (MAB)
Slovenský výbor pre program informácie pre všetkých (IFAP)
Slovenský výbor pre program riadenia spoločenských zmien (MOST)
Slovenský výbor pre medzinárodný geovedný program (IGCP)
Slovenský výbor pre medzinárodný hydrologický program (IHP)
Slovenský výbor pre program Pamäť sveta (V roku 2019 nežiadali o finančnú podporu)
Slovenský výbor pre program bioetiky (IBC)
a vzdelávanie)

(V roku 2019 pod Sekciou pre výchovu

V rámci Sekcie pre výchovu a vzdelávanie na Slovensku pôsobia o. i. aj štyri katedry UNESCO
v rámci Programu UNITWIN/Katedry UNESCO a 22 pridružených škôl UNESCO (základné
a stredné školy, ktoré sa zaviazali k napĺňaniu ideálov organizácie). Pod sekciu spadá taktiež
činnosť Informačného a dokumentačného strediska UNESCO, ktoré pôsobí pri Univerzitnej
knižnici v Bratislave a jeho vedúca je zároveň koordinátorkou pridružených škôl UNESCO.

V rámci Sekcie pre kultúru pôsobí okrem MK SR aj Pamiatkový úrad SR a Centrum pre
tradičnú ľudovú kultúru (SĽUK). SK UNESCO finančne prispieva na projekty spojené
s kultúrnym svetovým alebo nehmotným dedičstvom, vrátane pracovných ciest expertov.
Okrem uvedených sekcií a výborov SK UNESCO čerpal finančné prostriedky aj Sekretariát SK
UNESCO. V súlade so štatútom SK UNESCO sa uskutočnili tri zasadnutia komisie, ako aj
spoločné stretnutie Slovenskej a Českej komisie UNESCO v Bratislave. Najvýznamnejším
podujatím bolo Fórum partnerov UNESCO v máji 2019, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia
inštitúcií, rezortov, škôl a experti, ktorí sú zapojení do oblastí pôsobnosti UNESCO v SR.
Celkové výdavky na podujatia organizované Sekretariátom SK UNESCO predstavujú 1 244,34
EUR. Okrem toho Sekretariát uhradil cestovné náklady hudobníčke Ľ. Čekovskej, ktorá sa
v marci 2019 zúčastnila na panelovej diskusii „Byť ženou skladateľkou v 21. storočí“ v sídle
UNESCO v Paríži (734,15 EUR).
Tabuľka k čerpaniu rozpočtu SK UNESCO v roku 2019 v EUR
Rozpočet SK UNESCO na rok 2019 :

62 533 EUR

Skutočné čerpanie v roku 2019:

62 502,15 EUR

% čerpania:

99,95
IGCP

IHP

MAB

IFAP

Organizácia
konferencií,
workshopov,
zasadnutí

1 012,00

Cestovné náklady

4 373,85

3 175,36 5 209,35 1 797,18

Zborníky z
konferencie,
vydanie kníh,
katalóg
modrotlače,
metodické listy

2 186,00

2 200,00

900,00 4 497,50

MOST

Sekcia vých.
a vzdelávania

1 255,49

5 815,16

591,95

6 390,39

5 761,56

3 209,25

5 000,00

Dobrovoľný príspevok do WHC
Ostatné

Sekre-

1 244,34

14 724,49

734,15

28 033,79
12 595,25

860,25
6 275,36 9 706,85 1 797,18 1 847,44

16 275,05

Spolu

tariát

5 000,00

1 288,37
8 860,22

Sekcia pre
kultúru

5 000,00
2 148,62

10 761,56 6 978,49

62 502,15

Schválený rozpočet na bežné transfery v kategórii 640 vo výške 10 104 856 EUR, upravený
na 35 987 403 EUR bol čerpaný v sume 35 986 920,84 EUR na 99,99 %.
V rámci rozpočtu kategórie 640 boli účelovo určené prostriedky na poplatky za členstvo SR
v medzinárodných organizáciách. Upravený rozpočet na príspevky SR do MO bol 22 952 224
EUR, čerpanie vo výške 22 952 223,78 EUR, t. j. na 99,99 %.
Na pokrytie výdavkov súvisiacich s oficiálnou rozvojovou spoluprácou (ODA) boli vyčlenené
prostriedky vo výške 6 871 860 EUR, ktoré boli v zmysle zákona 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách upravené na 7 067 753 EUR a čerpané vo výške 7 067 749,63 EUR
na 99,99 %. Prostriedky vo výške 3 287 530 EUR boli v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z.
a so súhlasom MF SR presunuté na ich ďalšie použitie v rokoch 2020 a 2021.

V rámci bežných transferov bol poskytnutý bežný transfer príspevkovej organizácii Správa
účelových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti MZVEZ SR vo výške 3 423 167 EUR. Jeho
skutočné použitie bude predmetom zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom.
Na výdavky súvisiace s odchodným, odstupným a nemocenskými dávkami bol stanovený
rozpočet vo výške 116 760 EUR, upravený na 219 684 EUR a čerpaný v sume
219 205,76 EUR, t. j. 99,78 %.
Rozpočet účelových výdavkov na vedu a výskum, pridelených formou dotácií v súlade
s „Výnosom o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MZVEZ SR“ bol schválený vo výške
118 820 EUR, v priebehu rozpočtového roka nebol upravený, čerpanie bolo vo výške 118 820
EUR, čo predstavuje 100 %. Jeho skutočné použitie bude predmetom zúčtovania finančných
vzťahov so štátnym rozpočtom.
1.3.1.2 Kapitálové výdavky
Rozpočet kapitálových výdavkov v kategórii 700 – kapitálové výdavky bol schválený v sume
3 500 000 EUR, upravený na 32 709 781,60 EUR a čerpaný vo výške 32 706 832,40 EUR, na
99,99 %.
Kategória 710 – obstarávanie kapitálových aktív
Schválený rozpočet v kategórii 710 bol vo výške 3 500 000 EUR, upravený rozpočtovými
opatreniami MF SR na sumu 32 709 781,60 EUR a čerpaný vo výške 32 706 832,40 EUR, t. j.
na 99,99 %. V roku 2018 požiadala kapitola, v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o presun
rozpočtových prostriedkov v kategórii kapitálových výdavkov z rozpočtu rokov 2017 a 2018
celkom vo výške 9 201 453 EUR, ktorých použitie sa predpokladalo v roku 2019 na:

nákup strojov a zariadení;

rekonštrukciu objektu č. 04 ZÚ Bukurešť;

bezpečnostné úpravy na úradoch v zahraničí;

rekonštrukciu budovy SM Štrasburg;

rekonštrukciu bytového objektu 60 Redington Road Londýn;

rekonštrukciu budovy ZÚ Londýn;

nákup služobných motorových vozidiel;

výstavbu kotolne v bytovom objekte ZÚ Rím;

stavebné úpravy v budove SZ EÚ Brusel;

rekonštrukciu bytového objektu SM Ženeva;

rekonštrukciu budovy ZÚ Ankara;

rekonštrukciu domu Mapesbury Rd. Londýn;

stavebné úpravy Hlboká 2 a Pražská 1.
MF SR žiadosti MZVEZ SR vyhovelo a povolilo presun týchto prostriedkov do roku 2019
v plne požadovanej výške a štruktúre.
V roku 2019 požiadala kapitola, v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o presun rozpočtových
prostriedkov v kategórii kapitálových výdavkov z rozpočtu rokov 2018 a 2019 celkom vo
výške 9 971 978,40 EUR, ktorých použitie sa predpokladá v roku 2020 a ďalších na:




















bezpečnostné opatrenia na úradoch v zahraničí;
nákup služobných motorových vozidiel;
nákup strojov a zariadení;
rekonštrukciu bytového objektu SM Ženeva;
observatórium Meudon;
rekonštrukciu nehnuteľností New York;
rekonštrukciu budovy SM Štrasburg;
nákup softvéru a licencií;
nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení;
rekonštrukciu budovy ZÚ Londýn;
rekonštrukciu bytového objektu 60 Redington Road Londýn;
rekonštrukciu objektu č. 04 Bukurešť;
stavebné úpravy Hlboká 2 a Pražská 1;
rekonštrukciu budovy ZÚ Ankara;
rekonštrukciu obytného domu Mapesbury Rd. Londýn;
rekonštrukciu chladenia ZÚ Atény;
rekonštrukciu rezidencie SM New York;
rekonštrukciu rezidencie Podbielskiallee Berlín.

MF SR žiadosti MZVEZ SR vyhovelo a zaviazalo rozpočtové prostriedky kapitoly z roku
2019.
V roku 2019 kapitola MZVEZ SR čerpala kapitálové výdavky v kategórii 710 na obstaranie
a technické zhodnotenie investičného majetku na území SR i v zahraničí.
Obstaranie a technické zhodnotenie investičného majetku MZVEZ SR
Finančné prostriedky na investičné akcie boli použité v podprograme 06U0A – Tvorba
a implementácia politík v objeme 32 688 984,40 EUR na:
IA 11879 Nákup kancelárskych strojov a zariadení - celkové čerpanie bolo vo výške
82 244,33 EUR. Finančné prostriedky boli použité na interiérové vybavenie alebo stroje
a zariadenia pre potreby ZÚ Madrid, ZÚ Brazília, ZÚ Washington, ZÚ Hanoj, ZÚ
Canberra, ZÚ Bukurešť, ZÚ Jakarta, ZÚ Tokio, ZÚ Dublin, ZÚ Abu Dhabi, ZÚ Budapešť,
ZÚ Belehrad, ZÚ Baku, SM Štrasburg, SM Ženeva, SM New York, SZ EÚ Brusel.
Finančné prostriedky vo výške 30 000 EUR boli viazané za účelom ich použitia v roku
2020.
IA 27351 Bezpečnostné opatrenia na úradoch v zahraničí - celkové čerpanie bolo vo
výške 50 717,95 EUR. Finančné prostriedky boli použité na projektovú dokumentáciu a
výstavbu oplotenia na ZÚ Washington, ZÚ Káhira; presklenie recepcie ZÚ Praha
a bezpečnostné okienko ZÚ Jerevan. Finančné prostriedky vo výške 14 000 EUR boli
viazané za účelom ich použitia v roku 2020.
IA 36915 Stavebné úpravy v budove SZ EÚ Brusel – celkové čerpanie bolo vovýške
88 642 EUR. Finančné prostriedky boli použité na zabudovateľné interiéry v budove,
obklady výťahov a úpravu 8. poschodia budovy.

IA 00252 Rekonštrukcia budovy ZÚ Londýn – celkové čerpanie bolo vo výške 8 208,69
EUR. Finančné prostriedky boli použité na káblové prepojenie trafostanice budovy ZÚ
a vydanie licencie na realizáciu stavby. Finančné prostriedky vo výške 3 206 701 EUR boli
viazané za účelom ich použitia v roku 2020.
IA 34068 Rekonštrukcia bytového objektu SM Ženeva – celkové čerpanie bolo vo
výške 63 600 EUR.
Finančné prostriedky boli použité na 1. časť projektovej
dokumentácie. Finančné prostriedky vo výške 100 000 EUR boli viazané za účelom ich
použitia v roku 2020.
IA 32906 Rekonštrukcia budovy SM Štrasburg – celkové čerpanie bolo vo výške
1 444 792,29 EUR. Finančné prostriedky boli použité na stavebné práce, autorský dozor
a úpravu projektu podľa francúzskej legislatívy. Finančné prostriedky vo výške 100 000
EUR boli viazané za účelom ich použitia v roku 2020.
IA 34760 Výstavba kotolne v bytovke ZÚ Rím - celkové čerpanie bolo vo výške
55 952,49 EUR. Finančné prostriedky boli použité na výstavbu kotolne v bytovom objekte
ZÚ a jej zapojenia do užívania. Investičná akcia je ukončená.
IA 32903 Rekonštrukcia objektu č. 04 ZÚ Bukurešť– celkové čerpanie bolo vo výške
1 971,33 EUR. Finančné prostriedky boli použité na poplatky súvisiacimi so začatím prác.
Finančné prostriedky vo výške 966 459 EUR boli viazané za účelom ich použitia v roku
2020.
IA 32123 Rekonštrukcia obytného domu na Mapesbury Rd. Londýn - finančné
prostriedky vo výške 1 578 385 EUR boli viazané za účelom ich použitia v roku 2020.
IA 33587 Rekonštrukcia budovy ZÚ Ankara Finančné prostriedky vo výške 600 000
EUR boli viazané za účelom ich použitia v roku 2020.
IA 37732 Rekonštrukcia bytového objektu 60 Redington Rd. ZÚ Londýn. Finančné
prostriedky vo výške 440 000 EUR boli viazané za účelom ich použitia v roku 2020.
IA 39136 Nákup budovy GK New York – celkové čerpanie bolo vo výške
14 812 370,95 EUR. Finančné prostriedky boli použité na nákup novej budovy GK NY
a úhradu poplatkov súvisiacich s nákupom budovy. Investičná akcia je ukončená.
IA 40364 Nákup budovy SM New York – celkové čerpanie bolo vo výške 12 541 599,14
EUR. Finančné prostriedky boli použité na nákup novej budovy SM NY a úhradu
poplatkov súvisiacich s nákupom budovy. Investičná akcia je ukončená.
IA 38880 Rekonštrukcia rezidencie Podbielskialle ZÚ Berlín. Finančné prostriedky vo
výške 150 000 EUR boli viazané za účelom ich použitia v roku 2020.
IA 37446 Rekonštrukcia rezidencie SM New York. Finančné prostriedky vo výške 150
000 EUR boli viazané za účelom ich použitia v roku 2020.
IA 40925 Observatórium Meudon - finančné prostriedky vo výške 53 200 EUR boli
viazané za účelom ich použitia v roku 2020.
IA 41004 Rekonštrukcia nehnuteľností New York - finančné prostriedky vo výške
1 500 000 EUR boli viazané za účelom ich použitia v roku 2020.

IA 40583 Rekonštrukcia chladenia budovy ZÚ Atény – celkové čerpanie bolo vo výške
2 480 EUR. Finančné prostriedky boli použité na projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii.
Finančné prostriedky vo výške 147 520 EUR boli viazané za účelom ich použitia v roku
2020.
IA 40156 Klimatizácia juhovýchodnej časti budovy SM Ženeva – celkové čerpanie
bolo vo výške 68 001,82 EUR. Finančné prostriedky boli použité na vybudovanie časti
klimatizácie budovy SM. Investičná akcia je ukončená.
IA 39369 Klimatizácia 1. a 2. poschodia ZÚ Záhreb – celkové čerpanie bolo vo výške
6 027,62 EUR. Finančné prostriedky boli použité na vybudovanie klimatizácie budovy ZÚ.
Investičná akcia je ukončená.
IA 39848 Klimatizácia budovy ZÚ Budapešť – celkové čerpanie bolo vo výške
11 427,97 EUR. Finančné prostriedky boli použité na vybudovanie časti klimatizácie
budovy ZÚ. Investičná akcia je ukončená.
IA 13019 Stavebné úpravy Hlboká 2 a Pražská 1 - celkové čerpanie bolo vo výške
858 586,40 EUR. Finančné prostriedky boli použité na realizáciu prestrešenia únikového
schodiska Pražská 7; rekonštrukciu časti fasády Hlboká 2; ochranu areálu pred zatápaním;
rekonštrukciu chladenia a vykurovania Pražská 1; projektovú prípravu stavieb, ktoré sa
budú realizovať v nasledujúcich rokoch. Finančné prostriedky vo výške 164 542 EUR boli
viazané za účelom ich použitia v roku 2020.
IA 2031 Nákup služobných motorových vozidiel - celkové čerpanie bolo vo výške
1 385 344,18 EUR. V roku 2019 bola realizovaná obmena a nákup 44 služobných
motorových vozidiel na zastupiteľských úradoch, s orientáciou na nákup a obmenu
predovšetkým vozidiel vedúcich úradov a referentských vozidiel. Vo všetkých prípadoch
nákup automobilov na ZÚ SR bol realizovaný v súlade so súvisiacim osobitným vnútorným
predpisom MZVEZ SR. Finančné prostriedky vo výške 71 500 EUR boli viazané za účelom
ich použitia v roku 2020.
IA 11844 Nákup kancelárskych strojov a zariadení - celkové čerpanie bolo vo výške
15 888 EUR. Nákup digitálneho účastníckeho zariadenia do kongresovej sály. Finančné
prostriedky vo výške 10 000 EUR boli viazané za účelom ich použitia v roku 2020.
IA 2015 – Nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení - celkové čerpanie bolo
vo výške 351 867,58 EUR. V rámci investičnej akcie boli čerpané finančné prostriedky
na nákup serverov a komponentov IS pre zastupiteľské úrady SR v zahraničí.
IA 2025 – Nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení - celkové čerpanie bolo
vo výške 69 709,88 EUR. V rámci investičnej akcie boli čerpané finančné prostriedky na
nákup príslušenstva k VT a IS (manažovateľné switche, sieťové prvky, IP telefónne
ústredne) pre zastupiteľské úrady SR v zahraničí.
IA 11880 – Nákup kancelárskych strojov a zariadení - celkové čerpanie bolo vo výške
105 546,66 EUR. V rámci investičnej akcie boli čerpané finančné prostriedky na nákup
serverov a komponentov IS v ústredí MZVEZ SR.
IA 05444 – Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení - celkové čerpaniebolo
vo výške 2 365,62 EUR. V rámci investičnej akcie boli čerpané finančné prostriedky na
nákup komponentov kamerového systému pre konzulárne oddelenie ZÚ Praha.

IA 10006 –Modernizácia strojov a zariadení - celkové čerpanie bolo vo výške
110 016,72 EUR. V rámci investičnej akcie boli čerpané finančné prostriedky na nákup
komponentov kamerového systému a na rozšírenie dochádzkového a prístupového systému
v ústredí a modernizáciu telefónnej ústredne MZVEZ SR.
IA 11843 - Nákup kancelárskych strojov a zariadení - celkové čerpanie bolo vo výške
63 844,74 EUR. V rámci investičnej akcie boli čerpané finančné prostriedky na nákup
a inštaláciu bezpečnostných systémov v ústredí (kamerový systému, dohľadové centrum
m. č.519, rámový detektor kovov, RTG skener batožiny).
IA 2029 – Nákup softvéru a licencií - celkové čerpanie bolo vo výške 27 098,00 EUR.
V rámci investičnej akcie boli čerpané finančné prostriedky na nákup bezpečnostných
prvkov pre zastupiteľské úrady SR v zahraničí.
IA 2021 – Nákup softvéru a licencií - celkové čerpanie bolo vo výške 460 680,00 EUR.
V rámci investičnej akcie boli čerpané finančné prostriedky na obstaranie akreditačného
systému pre SK PRES OBSE rozšírením IS Doklady.
Kapitálové výdavky (kategória 710) v programe 0D3 – Štátna politika k Slovákom
žijúcim v zahraničí boli použité vo výške 17 848 EUR na nákup nového ekonomického
softvéru pre účtovníctvo a mzdy a nového serveru.
Kategória 720 - kapitálové transfery
V kategórii kapitálových transferov neboli v roku 2019 čerpané prostriedky.

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie
01.1.3. – Zahraničné vzťahy
Schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 127 076 043 EUR, upravený
na 163 441 369,39 EUR, bol čerpaný vo výške 163 352 080,65 EUR, na 99,85 %. Rozpočet
v triede 01.1.3. zahŕňa aj výdavky rozpočtovej organizácie Úradu pre Slovákov žijúcich
v zahraničí (ďalej len ÚSŽZ).
V kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bol schválený rozpočet vo výške
53 346 050 EUR, upravený na 58 630 416,89 EUR a bol čerpaný v objeme
58 569 568,31 EUR, na 99,90 %.
Vývoj priemerného mesačného platu k prepočítanému počtu zamestnancov ústredia po
štvrťrokoch v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018
OBDOBIE
1. štvrťrok 2018

Prepočítaný stav
zamestnancov
496,6

Priemerný mesačný plat
1 835,5

1. štvrťrok 2019

492,4

2 130,9

2. štvrťrok 2018

498,2

1 890,5

2. štvrťrok 2019

495,4

2 275,5

3. štvrťrok 2018

502,6

2 155,2

3. štvrťrok 2019

501,5

2 244,2

4. štvrťrok 2018

497,2

2 343,2

4. štvrťrok 2019

502,5

2 693,3

rok 2018

499,4

2 053,3

rok 2019

498,0

2 337,3

Priemerný mesačný plat v roku 2019 bol vo výške 2 337,30 EUR, čo predstavuje nárast oproti
predchádzajúcemu roku o sumu 284 EUR. Pri výpočte priemerných platov boli zahrnutí všetci
zamestnanci, t. j. vrátane zamestnancov pre predsedníctvo SR v OBSE a Operačného programu
Technická pomoc v ústredí.
Vývoj priemerného mesačného platu k prepočítanému počtu zamestnancov ZÚ SR
v zahraničí po štvrťrokoch v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018
OBDOBIE

Prepočítaný stav
zamestnancov

Priemerný mesačný plat

1. štvrťrok 2018

660,5

5 017,9

1. štvrťrok 2019

666,6

5 367,7

2. štvrťrok 2018

655,7

5 046,1

2. štvrťrok 2019

675,3

5 268,7

3. štvrťrok 2018

652,4

5 086,9

3. štvrťrok 2019

661,3

5 377,9

4. štvrťrok 2018

659,7

5 321,5

4. štvrťrok 2019

672,2

5 631,7

rok 2018

657,7

5 113,4

rok 2019

668,8

5 411,1

Priemerný mesačný plat v roku 2019 bol vo výške 5 411,10 EUR, čo predstavuje nárast oproti
predchádzajúcemu roku o 297,70 EUR. Pri výpočte priemerných platov boli zahrnutí všetci
zamestnanci, t. j. vrátane zamestnancov pre predsedníctvo SR v OBSE v zahraničí a
zamestnancov Operačného programu Technická pomoc v zahraničí.
Vývoj priemerného mesačného platu k prepočítanému počtu zamestnancov SI SR
v zahraničí po štvrťrokoch v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018
OBDOBIE
1. štvrťrok 2018

Prepočítaný stav
zamestnancov
11,5

Priemerný mesačný plat
4 484,3

1. štvrťrok 2019

11,8

5 111,6

2. štvrťrok 2018

11,8

4 473,0

2. štvrťrok 2019

11,2

5 425,2

3. štvrťrok 2017

11,5

4 815,6

3. štvrťrok 2019

12,5

5 465,9

4. štvrťrok 2018

11,5

5 128,7

4. štvrťrok 2019

12,5

5 822,6

rok 2018

11,7

4 673,3

rok 2019

12,0

5 462,0

Priemerný mesačný plat v roku 2019 bol vo výške 5 462 EUR, čo predstavuje nárast oproti
predchádzajúcemu roku o 788,70 EUR.
Schválený rozpočet v kategórii 620 - poistné vo výške 17 782 632 EUR bol upravený na
20 058 061,92 EUR a čerpaný vo výške 20 057 676,39 EUR, t. j. na 100 %.
Schválený rozpočet na tovary a služby v kategórii 630 vo výške 51 252 345 EUR bol upravený
na 49 620 869,98 EUR a čerpaný vo výške 49 595 767,34 EUR na 99,95 %. Prostriedky boli
vynaložené na:









cestovné výdavky pri pracovných cestách zamestnancov ministerstva, vrátane
zamestnancov úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pri vysielaní a striedaní
zamestnancov na výkon zahraničnej služby a pri cestách na povinné lekárske prehliadky
počas výkonu zahraničnej služby. Ďalej na náhrady výdavkov spojených s pobytom
manžela/ky a detí v zahraničí, liečebnými výdavkami, preventívnymi zdravotnými
prehliadkami zamestnancov zahraničnej služby, školným a zápisným pre deti
zamestnancov zahraničnej služby v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách v znení neskorších predpisov vo výške 8 553 747,81 EUR;
poplatky za všetky druhy energií, telefónne a faxové spojenie, rádiové a satelitné
spojenie, poštové služby a výdavky súvisiace so Schengenským informačným
systémom vo výške 5 151 762,95 EUR;
materiálové výdavky v sume 4 097 573,05 EUR, a to hlavne na nákup kancelárskych
potrieb, vybavenie prevádzkových priestorov, tlačív, periodík, softvéru, na
bezpečnostné a reprezentačné služby;
výdavky na dopravné vo výške 1 466 203,28 EUR, predovšetkým na pohonné hmoty,
servis, poistenie motorových vozidiel;
rutinnú a štandardnú údržbu administratívnych budov, ubytovacích zariadení, kotolní,
a strojov a zariadení v objeme 2 672 451,70 EUR;
nájomné za prenájom administratívnych budov, rezidencií, bytov, garáží vo výške
13 279 020,35 EUR;
ostatné tovary a služby vo výške 14 375 008,20 EUR, predovšetkým na platby
súvisiace s náhradami pre zamestnancov zo zahraničných miestnych zdrojov, s úhradou
všeobecných a špeciálnych dodávateľských služieb, na úhradu poplatkov, daní a ciel, na
tvorbu sociálneho fondu, na vyrovnanie kurzových rozdielov, služby pri zabezpečovaní
seminárov, porád, sympózií na medzinárodnej a vládnej úrovni, bankové poplatky, na
dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, špeciálne služby (IS
doklady, podpora NVIS), edičnú a propagačnú činnosť.

Zastupiteľské úrady SR v zahraničí







Sieť zastupiteľských úradov SR ku dňu 31. 12. 2019 (spolu 89):
65 veľvyslanectiev;
7 stálych misií;
8 generálnych konzulátov;
1 pobočka zastupiteľského úradu;
8 slovenských inštitútov;
1 slovenský ekonomický a kultúrny úrad.

MZVEZ SR a zastupiteľské úrady SR v zahraničí realizovali v roku 2019 kultúrno–prezentačné
aktivity v súlade so schválenými Rámcovými prioritami prezentácie slovenského umenia a
kultúry v zahraničí na daný rok. Prioritnými témami pre rok 2019 boli najmä 100. výročie
úmrtia Milana Rastislava Štefánika, 30. výročie osláv Nežnej revolúcie, II. svetová vojna, 75.
výročie vypuknutia SNP a 100. výročie založenia Univerzity Komenského.
Kultúrna diplomacia bola využívaná ako jeden z moderných zahraničnopolitických nástrojov, v
rámci ktorého bola prezentovaná slovenská kultúra, všetky oblasti umenia a významné
historické výročia. V súlade s prioritnými témami na rok 2019 MZVEZ SR prezentovalo
výstavu venovanú slovenským osobnostiam a udalostiam zapísaným do kalendára výročí
UNESCO a to na stredných školách v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici a v Bardejove.
Cieľom prezentácie tejto výstavy je zvýšiť záujem mladých ľudí o dejiny Slovenska, podporiť
národné povedomie a inšpirovať diskusiu.
MZVEZ SR pripravilo audiovizuálne dielo „Rok ženy“ a jeho elektronická verzia
vhodná na vytlačenie vo forme výstavy.

je

Zástupcovia MZVEZ SR (MZVEZ SR ako gestor agendy Stredoeurópskej kultúrnej
platformy - SKP) sa v roku 2019 spolupodieľali na organizácii dvoch nasledovných
podujatí:
- podujatie organizované pod rakúskym predsedníctvom, zamerané na literatúru pod názvom
„Literature without borders.“ Zámerom podujatia SKP bolo predstaviť a čo najširšie
spropagovať literatúru cudzincov tvoriacich v stredoeurópskom priestore, píšucich v inom ako
ich rodnom jazyku. Na hlavnom podujatí, ktorým bolo autorské čítanie spisovateľov SKP
platformy a následne beseda s autormi pod názvom „Literatúra bez hraníc“, bola prezentovaná
tvorba štyroch autorov Tanje Maljartschuk z Rakúska, Masahika Shirakiho zo Slovenska,
Do Thu Trang z Čiech a Dionisiosa Sturia z Poľska. S prednáškou za Slovensko vystúpil doc.
Ján Gavura, riaditeľ Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Prešovskej univerzity, s názvom:
„Hranice Humanizmu. Bádanie po ľudských vlastnostiach v literatúre po roku 1989 “.
- podujatie organizované v Minsku o pod českým predsedníctvom s názvom „Humor, kreslené
anekdoty, karikatúry a satira v strednej Európe“. Zámerom podujatia SKP bolo predstaviť
bieloruskému publiku tvorbu karikaturistov, tvorcov kreslených anekdot, animovaných filmov,
komiksov a satiry, pričom ústredným mottom celého podujatia bola myšlienka „S humorom ide
všetko lepšie!“. Na výstave Slovensko predstavilo tvorbu Viktora Kubala, karikaturistu a
režiséra animovaných filmov, a to prostredníctvom jeho dvoch krátkych filmov „Zem a Kino“.

Slovensko tiež prezentovalo tvorbu mladých študentov Vysokej školy výtvarných umení
v Bratislave, ktorí prostredníctvom študentskej platformy POMIMO predstavili najmä
komiksovú tvorbu.
Pri príležitosti osláv 30. výročie Nežnej revolúcie, resp. udalostí z Novembra ´89, ktoré
viedli k pádu totalitného komunistického režimu v Československu a s cieľom dôstojne si
pripomenúť toto významné výročie Vláda Slovenskej republiky prijala uznesenie číslo
355/2019 zo dňa 3. júla 2019 k Návrhu na organizačné a finančné zabezpečenie podujatí k 30.
výročiu Nežnej revolúcie. Pre potreby štátnej reprezentácie v zahraničí boli pre rezort
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR schválené finančné prostriedky zo
štátneho rozpočtu, ktoré pokrývali nasledovné kultúrne podujatia:
ZÚ Canberra - „Sculpture by the Sea“ - išlo o renomovanú plenérovú sochársku výstavu,
ktorá sa konala od 24. 10 do 10. 11. 2019 v austrálskom Sydney;
ZÚ Kyjev - „Folklórne pásmo a vernisáž panelovej výstavy November ´89; pred kyjevským
publikom vystúpil folklórny súbor Lúčnica; ďalej sa uskutočnil diskusný okrúhly stôl za účasti
ukrajinských, slovenských a českých historikov; pred budovou Kyjevskej štátnej mestskej
administrácie bola slávnostne otvorená slovenská a česká výstava venovaná historickým
súvislostiam; sériu podujatí zavŕšila verejná prednáška, ktorú spoluorganizoval Národný
memoriály komplex hrdinov Nebeskej stotiny – Múzeum Majdanu;
ZÚ Londýn - „Velvet Generation“ - v budove Európskej komisie Berlaymont v Londýne bola
od 20. 9. do 30. 11. 2019 umiestnená výstava informačných plagátov a fotografií slovenských
a českých autorov, ktorí zachytili atmosféru demonštrujúcich novembrových námestí 1989.
Prehliadku ikonických čierno-bielych fotografií z rôznych miest Československa zaujímavo
dopĺňali informačné plagáty, ktoré previedli návštevníkov jednotlivými udalosťami a
postupnými krokmi pri rúcaní totalitného komunistického režimu až k prvým slobodným
voľbám a budovaniu demokracie;
ZÚ/SI Berlín - Štátna filharmónia Košice uviedla dňa 21. 11. 2019 slávnostný koncert vo
Veľkej sále berlínskeho Koncertného domu za účasti ministerky kultúry SR Ľ. Laššákovej a
guvernéra NBS P. Kažimíra.
Ďalej uvádzame niektoré kultúrne podujatia organizované ZÚ/SI k 30. výročiu Nežnej
revolúcie: ZÚ Viedeň - spomienkové podujatie „Ahoj Európa“- 30. výročia Pochodu slobody
z Bratislavy do Hainburgu; ZÚ Ottawa – koncert klasickej hudby pod názvom“ Spirit of
Change“; ZÚ Ankara - odborný seminár s hosťujúcim rečníkom Pavlom Demešom; ZÚ NurSultan - tematická výstava plagátov spojená s prednáškou; ZÚ Sofia - séria spoločenských
podujatí a beseda na tému „ Mediálna revolúcia vo východnom bloku“; GK New York – „
Velvet Revolution Party“ - montáž ikonických piesní a obrazov z udalostí zo 17. novembra
1989; ZÚ Brusel - Martinské divadlo s hrou Václava Havla „ Žobrácka opera“ v Bruseli; ZÚ
Buenos Aires - spomienková výstava fotografií, ZÚ Viedeň - podujatie s názvom „ Cesta
k slobode“ a koncert legendárneho Orchestra Gustava Broma pod taktovkou Vlada Valoviča,
prezentácia dvoch výstav k Nežnej revolúcii; ZÚ Tirana – prezentácia výstavy „ Cesta k
Slobode“; ZÚ Kišiňov - prednáška a výstava plagátov v Lýceu Heritage International School;
ZÚ Kodaň - séria spoločenských podujatí a výstava spojená s diskusiou; ZÚ Budapešť panelová diskusia a vernisáž výstavy k Nežnej revolúcii; ZÚ Madrid - inaugurovanie
fotografickej výstavy; ZÚ Lisabon – koncert sláčikového zoskupenia Mucha Quartet v kostole
sv. Jozefa v Bejrúte atď.
Môžeme konštatovať, že väčšina diplomatických zastúpení SR v zahraničí zorganizovala aspoň
jedno kultúrne podujatie venované k 30. výročiu Nežnej revolúcie.

V uplynulom roku ZÚ SR tiež zorganizovali množstvo samostatných podujatí, pričom
spolupracovali so slovenskými hudobnými a tanečnými telesami, realizovali výstavy
výtvarného umenia, fotografie, predstavili divadelnú a módnu scénu a dizajn, zabezpečovali
prezentáciu slovenských filmov na medzinárodných filmových festivaloch atď. Viaceré
podujatia organizované v rámci verejnej, kultúrnej ale ak ekonomickej diplomacie sa mohli
uskutočniť aj vďaka finančnej podpore od honorárnych konzulátov, reklamných partnerov
a iných subjektov. Ako príklad uvádzame niektoré kultúrne podujatia: ZÚ Riga - vernisáž
výstavy súčasného slovenského sklárskeho a keramického dizajnu v litovskom Kaunase; ZÚ
Bangkok - úspešná účasť slovenskej módnej návrhárky na medzinárodnom týždni módy
venovanom thajskému hodvábu; ZÚ Rím - inaugurácia výstavy obrazov slovenského maliara
Petra Hargaša; ZÚ Sofia - vernisáž výstavy tapisérií slovenskej umelkyne Renáty Rehorovskej;
SEKU Taipei - prezentácia slovenských krojov z regiónu Podpoľania v Yilane a Taipei a
v druhom najväčšom taiwanskom meste, ktoré je známe aj ako mesto kultúry, v Taichungu.
V roku 2019 sme si pripomenuli 100 rokov od tragickej smrti M.R. Štefánika a v roku
2020 si pripomíname 140. výročie jeho narodenia. Z úcty k zásluhám M.R. Štefánika a s
cieľom dôstojne si pripomenúť tieto významné výročia Vláda Slovenskej republiky prijala
uznesenie číslo č. 57 zo dňa 6. februára 2019, ktorým bol schválený materiál „Vyhlásenie roka
2019
za Rok Milana Rastislava Štefánika – Návrh na organizačné a finančné zabezpečenie
podujatí k významným výročiam M. R. Štefánika v rokoch 2019 a 2020“. Na základe toho
uznesenia boli pre potreby štátnej reprezentácie v zahraničí pre rezort Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR schválené na rok 2019 finančné prostriedky zo
štátneho rozpočtu, ktoré pokrývali nasledovné kultúrne podujatia:
SI Varšava - „ M.R. Štefánik - človek, ktorý dokázal zmeniť dejiny“ - prednáška pracovníka
HÚ SAV M. Kšiňana , 30. 10. 2019;
ZÚ Peking - slávnostné odhalenie busty M.R. Štefánika v aleji osobností Peking, Chaoyang
park v meste Harbin a otvorenie panelovej výstavy o jeho diplomatických zásluhách pre vznik
Československa;
ZÚ Dublin - premietanie dokumentu spojeného s diskusiou a otvorenie výstavy o M.R.
Štefánikovi z produkcie MZVEZ SR, vystúpenie folklórneho súboru Ostroha;
SI Paríž - historické skladby (slovenské, francúzske, talianske, ruské) pre mužský zbor
v podaní speváckeho okteta Danubius Octet Singers - organizácia koncertu 09. 05. 2019
v Meudone ;
ZÚ/SI Praha - slávnostný koncert v Smetanovej sieni Obecného domu v Prahe s názvom
„Československý večer“ a medzinárodná vedecká konferencia v Národnom múzeu Praha
( budova bývalého FZ);
ZÚ/SI Rím - kladenie vencov k pamätnej tabuli 9. 5. 2019 v Campoformido a výstava o M.R.
Štefánikovi;
ZÚ/SI Rím - kultúrny večer k výročiu M.R. Štefánika - výstava diel viažucich sa k pôsobeniu
M.R. Štefánika a koncert;
ZÚ/SI Rím - pamätný akt v Ríme pri príležitosti odovzdania bojovej zástavy čsl. légie položenie venca na Oltár vlasti a k pamätnej tabuli M.R. Štefánika;
ZÚ Washington - reštaurovanie obrazu M.R. Štefánika;
ZÚ Washington - prednáška historika SAV M. Kšiňana o M. R. Štefánikovi a otvorenie
výstavy v Národnom českom a slovenskom múzeu a knižnici v Cedar Rapids, Iowa;
ZÚ Ľubľana - otvorenie výstavy k 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánik;

GK Šanghaj - výstava obrazov slovenských maliarov Ondreja Zimku, Miliny Zimkovej a
Martina Imana;
ZÚ Dublin - spomienkové podujatie k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika spojené s výstavou
o M. R. Štefánikovi a slávnostnou recepciou;
GK Užhorod - spoločenské podujatie súvisiace s pripomenutím si 100. výročia úmrtia M. R.
Štefánika;
ZÚ Sarajevo - organizácia výstavy o M.R. Štefánikovi a koncert miestneho hudobného telesa
dňa 10. 06. 2019 v historickom múzeu v Sarajeve;
ZÚ Štokholm - spomienkové podujatie k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika, spojené
s výstavou ,,Milan Rastislav Štefánik – Legendary Figure“, 9. 9. 2019;
SM Štrasburg - spomienkové podujatie k 100. výročiu úmrtia M. R. Štefánika, spojené
s výstavou obrazov o M. R. Štefánikovi a slávnostnou recepciou, 11. 9. 2019.
Dovolíme si uviesť, že väčšina našich diplomatických misií v zahraničí organizovala v r. 2019
nejaké podujatie venované k výročiu M.R. Štefánika.
Oblasť prezentácie slovenského umenia a kultúry zo strany Slovenských inštitútov
(Berlín, Budapešť, Moskva, Paríž, Praha, Rím, Varšava a Viedeň) bola v rolu 2019
vykonávaná na vysokej profesionálnej úrovni. SI realizovali kultúrne aktivity v súlade
s Rámcovými prioritami slovenského umenia a kultúry v zahraničí na rok 2019 a pripravili
kultúrne podujatia takmer vo všetkých oblastiach umenia.
Schválený rozpočet na bežné transfery v kategórii 640 vo výške 1 195 016 EUR, bol
upravený na 2 422 239 EUR a čerpaný vo výške 2 422 236,21 EUR, t. j. na 100 %.
Schválený rozpočet kapitálových výdavkov v kategórii 710 obstarávanie kapitálových aktív
vo výške 3 500 000 EUR bol upravený na 32 709 781,60 EUR a čerpaný vo výške
32 706 832,40 EUR na 99,99 %. Špecifikácia použitia kapitálových výdavkov v ústredí je
uvedená v časti 1.3.1.2 materiálu.
V rámci triedy 01.1.3. sa rozpočtujú výdavky rozpočtovej organizácie MZVEZ SR - Úrad pre
Slovákov žijúcich v zahraničí, v programe 0D3 – Štátna politika k Slovákom žijúcim v
zahraničí:
Schválený rozpočet vo výške 1 685 563 EUR bol počas roka upravený na sumu 2 142 771 EUR
a čerpaný bol vo výške 2 141 780,38 EUR na 99,95 %.
V kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bol upravený rozpočet vo výške
315 737 EUR a čerpaný vo výške 315 737 EUR na 100 %.
Upravený rozpočet poistného a príspevku do poisťovní v kategórii 620 vo výške
112 200,13 EUR bol čerpaný vo výške 111 830,51 EUR na 99,67 %.
Upravený rozpočet v kategórii 630 na tovary a služby vo výške 436 266,87 EUR a čerpaný vo
výške 435 646,19 EUR na 99,86 %.

Upravený rozpočet v kategórii 640 - bežné transfery vo výške 1 260 719 EUR bol čerpaný vo
výške 1 260 718,68 EUR na 100 %.
Upravený rozpočet v kategórii 710 – obstaranie kapitálových aktív vo výške 17 848 EUR, bol
čerpaný vo výške 17 848 EUR na 100 %.

01.2. – Zahraničná hospodárska pomoc
01.2.1

Hospodárska pomoc
transformácie

rozvojovým

krajinám

a krajinám

v procese

Hospodárska pomoc rozvojovým krajinám a krajinám v procese transformácie sa realizuje
prostredníctvom podriadenej rozpočtovej organizácie MZVEZ SR – Slovenská agentúra pre
medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), ktorá bola zriadená k 1. januáru 2007.
Schválený rozpočet bežných výdavkov rozpočtovej organizácie SAMRS v zriaďovateľskej
pôsobnosti MZVEZ SR bol vo výške 7 226 162 EUR, upravený na 7 829 177 a čerpaný vo
výške 7 826 252 EUR, t. j. na 99,96 %.
Čerpanie rozpočtu z minuloročných zdrojov predstavuje 3 176 379,02 EUR.
V kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bol schválený rozpočet vo výške
195 307 EUR, počas roka bol upravovaný na sumu 321 354 EUR a čerpaný vo výške
321 353 EUR na 100 %.
Schválený rozpočet poistného a príspevku do poisťovní v kategórii 620 vo výške 65 623 EUR
bol upravený na 119 621 EUR a čerpaný vo výške 119 621 EUR na 100 %.
Schválený rozpočet na tovary a služby v kategórii 630 vo výške 91 712 EUR bol upravený na
317 249 EUR a čerpaný vo výške 314 803 EUR na 99,23 %. Prostriedky boli použité na nákup
software, hardware, štatistické výkazníctvo, na monitoring a hodnotenie projektov, semináre,
školenia a cestovné.
Schválený rozpočet na bežné transfery v kategórii 640 vo výške 6 873 520 EUR bol
rozpočtovými opatreniami upravený na 7 070 953 EUR a čerpaný vo výške 7 070 475 EUR na
99,99 %.
Program je zameraný na financovanie poskytovania multilaterálnej a bilaterálnej rozvojovej
spolupráce SR medzinárodným organizáciám a partnerským krajinám. Základným
programovým dokumentom v oblasti rozvojovej spolupráce je Strednodobá stratégia
rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 - 2023 schválená vládou SR (uznesenie č. 4/2019 z 30.
1. 2019). Podmienky realizácie rozvojovej spolupráce v SR upravuje zákon č. 392/2015 Z. z. o
rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení zákona
č. 281/2019 Z. z.).
Účastníci programu
Gestorom medzirezortného programu Rozvojová spolupráca je Ministerstvo zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR. Do programu v roku 2019 boli, podobne ako v predošlom
období, zapojené nasledovné rezorty/inštitúcie: Ministerstvo financií SR, Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo

vnútra SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo
hospodárstva SR, Ministerstvo obrany SR a Úrad jadrového dozoru.
MZVEZ SR a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS)
V rámci MZVEZ SR je podprogram 05T0A realizovaný SAMRS, ktorá je rozpočtovou
organizáciou MZVEZ SR. V roku 2019 celkové finančné prostriedky podprogramu 05T0A
predstavovali sumu 7 829 177 EUR.
SAMRS vypísala 14 dotačných výziev na predkladanie projektov v súlade s teritoriálnymi a
sektorovými prioritami SlovakAid. Projektová komisia schválila celkom 63 projektov pre
programové a projektové krajiny v celkovej hodnote 3 940 978,63 EUR v rámci:
 programu rozvojových intervencií – 1 870 203,45 EUR,
 programu budovania kapacít a partnerstiev (nové podnikateľské partnerstvá,
spolufinancovanie rozvojových projektov EÚ, globálne rozvojové vzdelávanie, budovanie
kapacít slovenských rozvojových organizácií, vysielanie dobrovoľníkov) – 870 824,78
EUR,
 programu odovzdávania skúseností – 102 632 EUR,
 humanitárnej a post-humanitárnej pomoci –1 199 950,40 EUR.
MZVEZ SR v roku 2019 pokračovalo v realizácii aktivít v rámci rozvojového nástroja SSE,
určeného na transfer slovenských transformačných a integračných skúseností partnerským
krajinám. V roku 2019 bolo zrealizovaných 17 aktivít, z toho osem študijných návštev, štyri
vyslania expertov, štyri konferencie/semináre a jedna stáž, pričom celkové čerpanie programu
vrátane operačných nákladov bolo 102 632,00 EUR.
V kontexte predsedníctva SR v OBSE SAMRS realizovala v rámci aktivít SSE seminára s
názvom Unikátny slovenský zákon o partneroch verejného sektora a jeho uplatňovanie
v praxi, ktorého účastníkmi boli delegáti zo srbskej Agentúry boja proti korupcii.
Spolufinancovanie seminára vo výške 14 000 EUR poskytla sekcia OBSE PRES.
MZVEZ SR prostredníctvom FINO a SAMRS poskytlo finančné príspevky v celkovej výške
3 456 045,67 EUR. Táto suma zahŕňa príspevky na humanitárnu pomoc vo výške
150 000 EUR; finančné príspevky medzinárodným organizáciám a partnerským krajinám, resp.
MVO a miestnej správe partnerských krajín príspevky vo výške 2 746 961,50 EUR, ako aj
tzv. mikrogranty (finančné príspevky do výšky max. 10 000 Eur/projekt) vo výške 559 084,17
Eur.
V roku 2019 pokračovala implementácia spoločného projektu krajín V4 v Keni,
v pobrežných oblastiach Kilifi, Kwale a Lamu. Projekt má hodnotu 1 900 000 EUR a doba
implementácie predstavuje štyri roky (2017-2021).
Ďalšie výdavky predstavujú náklady na chod SAMRS (vrátane financovania rozvojových
diplomatov, verejnej informovanosti, budovania kapacít, auditu projektov a administratívnych
nákladov agentúry) boli vo výške 837 304,90 EUR.
Ministerstvo financií SR

V rámci podprogramu 05T09 boli zo strany MF SR v roku 2019 realizované dva príspevky do
Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) v celkovej sume 180 539,16 EUR:
1. Čiastočné financovanie pozície poradcu za SR v rámci Kancelárie riaditeľa pre
Maďarsko, SR, ČR Chorvátsko a Gruzínsko (43 108,47 EUR).
2. Príspevok s osobitným účelom na financovanie pozície konzultanta pre rozvoj
podnikania (137 430,69 EUR).
V zmysle pravidiel OECD pre vykazovanie výdavkov na oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) je
pri príspevkoch do EBRD uplatňovaný koeficient 0,43. Z celkovej sumy 180 539,16 EUR tak
bola ako ODA vykázaná suma 77 631,84 EUR.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
MŠVVŠ SR ako gestor programu vládnych štipendií SR vynaložilo v roku 2019 v rámci
podprogramu 05T08 sumu 1 677 612,56 EUR. Tieto prostriedky boli použité na financovanie
vládnych štipendií, príspevkov pre študentov z partnerských krajín a bežných výdavkov
vysokým školám súvisiacich so vzdelávaním vládnych štipendistov SR.
Ministerstvo vnútra SR
MV SR realizovalo v roku 2019 v rámci podprogramu 05T03 materiálnu humanitárnu pomoc
v celkovom finančnom vyjadrení 598 935,62 EUR. Materiálna humanitárna pomoc bola
poskytnutá Bosne a Hercegovine (pomoc pre utečencov), Ukrajine, Libanonu (pomoc pre
utečencov), Iránu, Grécku (pomoc pre utečencov) a Albánsku.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
MPRV SR realizovalo prostredníctvom Výskumného ústavu potravinárskeho aj v roku 2019
pravidelný projekt rozvojovej spolupráce prostredníctvom podprogramu 05T04 pod názvom
„Odborná a technická podpora krajín strednej a východnej Európy v oblasti potravinových
databáz“. Úloha odbornej pomoci mala za cieľ budovanie kapacít, odbornú a technickú
podporu Albánsku a Kirgizsku vybraných rozvojových krajín. Celkové náklady predstavovali
30 323 EUR.
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo obrany SR prostredníctvom Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR
a OZ SR a v spolupráci s ďalšími aktérmi najmä MV SR, MZVEZ SR poskytlo v roku 2019
humanitárnu pomoc SR do zahraničia v celkovom objeme 32 298,10 EUR z prostriedkov
05T0B.
01.2.2

Hospodárska pomoc poskytovaná prostredníctvom medzinárodných
organizácií

Upravený rozpočet na príspevky do medzinárodných organizácií na 22 952 224 EUR bol
čerpaný vo výške 22 952 223,78 EUR na 100 % k upravenému rozpočtu. Podrobný zoznam
s výškou uhradených členských príspevkov v roku 2019 je uvedený v tabuľkovej časti
materiálu (tabuľka č. 8).

01.3 – Všeobecné služby
01.3.3 Iné všeobecné služby (Správa účelových zariadení – SÚZA)
Schválený príspevok pre príspevkovú organizáciu SÚZA v kategórii 640 bežné transfery vo
výške 1 917 500 EUR bol upravený na 3 423 167 EUR a skutočne čerpaný vo výške
3 423 166 EUR na 100 %. Podrobný prehľad je uvedený v časti 1.6. tohto materiálu. Skutočné
čerpanie bude predmetom zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom.

01.5 – Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb
01.5.0 - Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb
Schválený rozpočet v kategórii 640 bežné transfery vo výške 118 820 EUR, nebol počas roka
bol upravený a skutočne bol čerpaný vo výške 118 820 EUR na 100 %.
Rozpočet výdavkov na výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb bol čerpaný
poskytovaním dotácií v zmysle zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007
Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“
Na rok 2019 zverejnilo MZVEZ SR výzvy na podávanie žiadostí o udelenie dotácie v dvoch
oblastiach:
a. V oblasti Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR – v tejto oblasti MZVEZ SR
podporilo 27 projektov celkovou sumou 118 820 EUR. Zo strany žiadateľov bolo
zaregistrovaných celkom 59 žiadostí o dotačnú podporu. Schválené projekty sa obsahovo
zameriavali na organizovanie odborných vzdelávacích podujatí, sprievodných aktivít
k podujatiam zameraným na verejnú informovanosť, seminárov a konferencií s následnou
prípravou odporúčaní v oblasti zahraničnej politiky SR, ako aj na vypracovanie analytických
štúdií so zameraním na krajanskú politiku, migráciu, európske a medzinárodné vzťahy a otázky
bezpečnosti. V súčasnosti prebieha proces vecného vyhodnocovania a finančného zúčtovania
realizovaných projektov, ktorý bude ukončený zúčtovaním vykázaných nákladov.
b. V oblasti Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR – aktivity súvisiace s výkonom
predsedníctva SR v OBSE – v tejto oblasti nebola po zverejnení výzvy doručená ani jedna
žiadosť.
V súčasnosti prebieha proces zúčtovania a vecného vyhodnocovania realizovaných projektov,
vrátane vyhodnotenia využitia finančných prostriedkov a kontroly oprávnenosti výdavkov.

09.8 – Vzdelávanie inde neklasifikované
09.8.0 - Vzdelávanie inde neklasifikované
V kategórii 630 – tovary a služby bol schválený rozpočet vo výške 100 000 EUR, upravený bol
na čiastku 131 691 EUR a čerpaný v objeme 131 690,72 EUR na 99,99 %.

Rok 2019 znamenal plnohodnotné zavedenie všetkých legislatívnych predpisov týkajúcich sa
vzdelávania v rámci štátnej služby do aplikačnej praxe. Kľúčovým faktorom, ktorý toto
umožnil, bolo prijatie novej smernice o vzdelávaní s platnosťou od apríla 2019. V nadväznosti
na uvedenú smernicu bola definitívne ustálená základná schéma vzdelávacieho systému
v podmienkach ministerstva a nastavené procesy nevyhnutné k realizácii efektívneho
vzdelávania zamestnancov v súlade s právnymi predpismi a zároveň aj s potrebami MZVEZ
SR. Významnú úlohu v tomto procese naďalej zohrávala intenzívna komunikácia priamo so
zamestnancami (vrátane vedúcich organizačných útvarov), ktorá výrazne prispievala nielen k
identifikácii vzdelávacích potrieb, ale aj problémových oblastí, ktoré vyžadujú zvýšenú
pozornosť.
Vďaka vyššie uvedeným skutočnostiam sa v uplynulom roku podarilo plnohodnotne
zrealizovať všetky formy vzdelávania v súlade s príslušným plánom. V tejto súvislosti možno
vyzdvihnúť priebežnú a v podstate permanentnú realizáciu adaptačného vzdelávania pre
nových zamestnancov, uskutočnenie atestačného vzdelávania vo všetkých troch programoch A,
B a C, organizáciu rôznych druhov školení v rámci kompetenčného vzdelávania s prioritným
zameraním na manažérske zručnosti a osobnostný rozvoj. Významnou aktivitou bolo zavŕšenie
procesu prípravy nového akreditovaného programu vzdelávania ekonomických diplomatov v
spolupráci s Ekonomickou univerzitou. Naplno sa tiež rozbehla obľúbená aktivita „Čaj
s titulárom“. Vo vysokej miere boli využívané, predovšetkým zo strany mladých diplomatov,
zahraničné študijné pobyty ponúkané partnerskými inštitúciami. Výrazný kvantitatívny posun
nastal v záujme o jazykové vzdelávanie, čo bolo spôsobené zmenou vo formáte jeho
poskytovania v prospech zamestnancov ministerstva.
V oblasti spolupráce s Medzinárodnou organizáciou frankofónie (MOF), ktorá je jednou
z kľúčových agend AKAD, sa podarilo stabilizovať personálne pokrytie agendy. V apríli 2019
bol menovaný nový národný koordinátor pre projekt „Národné frankofónne iniciatívy“. Počas
roka sa podarilo zabezpečiť vzdelávanie vo francúzskom jazyku pre 98 zamestnancov štátnej
správy SR. V závere roka 2019 sa podarilo úspešne podpísať nový rámcový dokument
„Memorandum o partnerstve týkajúceho sa Národnej frankofónnej iniciatívy a Iniciatívy
národných frankofónnych inštitúcií (2019-2022)“, ktorý legislatívne definuje spoluprácu
MZVEZ SR s MOF na obdobie 2019-2022.
Úspešne prebiehala spolupráca so vzdelávacími inštitúciami v SR predovšetkým v oblasti stáží.
Jednoznačne sa osvedčilo presunutie priameho výberu stážistov na zastupiteľské úrady, čo sa
prejavilo v kvantitatívnom, ale hlavne kvalitatívnom posune realizácie stáží našich študentov
v zahraničí. Niektorí z nich pritom využívajú aj program Erasmus+, určený pre študijné pobyty
v krajinách EÚ. Pokračoval vysoký záujem o stáže v ústredí tak zo strany študentov, ako aj
organizačných útvarov ministerstva. Za zmienku stojí taktiež podpis protokolu o spolupráci
s PF UPJŠ v Košiciach a príprava podpisu dohody s Paneurópskou vysokou školou v
Bratislave.

1.3.3. Výdavky kapitoly kryté prostriedkami z rozpočtu EÚ
V rámci operačného programu technická pomoc boli použité prostriedky EÚ na refundáciu
osobných výdavkov zamestnancov MZVEZ SR na zdrojoch 1AA1, 1AA2 a 1AA3 v celkovej
výške 128 085,60 EUR*.

Z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu EHP boli
refundované výdavky vo výške 5 353 EUR expertovi zo strany SM OECD Paríž na základe
uzatvorenej dohody.
SAMRS v roku 2019 implementovala spoločný projekt krajín V4 v Keni, v pobrežných
oblastiach Kilifi, Kwale a Lamu. Celkové čerpanie bolo za rok 2019 vo výške 881 032 EUR,
pričom na projekt v Keni bolo použitých 831 032 EUR, zvyšných 50 000 EUR, prijatých v roku 2018
od organizácie GLOBAL EDUCATION NETWORK EUROPE, bolo použitých na
spolufinancovanie projektov globálneho a rozvojového vzdelávania.
*sumy sú uvádzané aj s prostriedkami na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu

1.4.

Finančné operácie

Prehľad pohybov na mimorozpočtových bankových účtoch MZVEZ SR vedených v Štátnej
pokladnici:
Kód / Číslo bank.
účtu

Názov

Skutočný stav

Účtovný stav

Rozdiel

bankového účtu

k 31.12.2019

k 31.12.2019

Sk-Úč

8180 / 7000073615 Účet sociálneho fondu
neúročený

73 320,32 EUR

73 320,32 EUR

0,00 EUR

8180 / 7000073623 Bežný účet depozitný
neúročený

8 375 502,83 EUR

8 375 502,83 EUR

0,00 EUR

8180 / 7000073631 Bežný účet preddavkový
neúročený

3 034 327,44 EUR

3 034 327,44 EUR

0,00 EUR

46,40 EUR

46,40 EUR

0,00 EUR

8180 / 7000467200 Bežný účet – NFP - OPIS
neúročený

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

8180 / 7000636289 Bežný účet Finančného
mechanizmu EHP

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

8180 / 7000636297 Bežný účet Nórskeho
finančného mechanizmu

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

11 483 196,99 EUR 11 483 196,99 EUR

0,00 EUR

8180 / 7000436500 Bežný účet – prostriedky ES
úročený

SPOLU

Na depozitnom účte je v oblasti miezd zúčtovaných 8 098 441,68 Eur, ktoré boli prevedené
v decembri 2019 z výdavkového rozpočtového účtu na výplatu miezd za obdobie 12/2019.
Odvod príjmu z nevyčerpaných miezd do štátneho rozpočtu bol zrealizovaný v januári 2020.
Na účte sa tiež evidujú prijaté a vrátené prostriedky finančných zábezpek.
Na účte sociálneho fondu sa účtuje tvorba sociálneho fondu a jeho čerpanie.

Na preddavkovom účte sú zúčtované poskytnuté dotácie zastupiteľským úradom v zahraničí,
z ktorých je financovaná ich činnosť.
MZVEZ SR spravuje vo svojej kapitole okrem účtov štátnych rozpočtových príjmov a štátnych
rozpočtových výdavkov aj nasledujúce samostatné bankové účty, na ktorých sa evidujú pohyby
v oblasti finančných príjmov a výdavkov:
1. mimorozpočtové účty zastupiteľských úradov MZVEZ SR v zahraničí
2. účty Správy účelových zariadení (príspevková organizácia MZVEZ SR)
3. účty Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (rozpočtová
organizácia MZVEZ SR)
4. účty Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (rozpočtová organizácia MZVEZ SR)

1.4.1. Príjmové finančné operácie
V kategórii 400 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie s názvom Príjmy z transakcií
s finančnými aktívami a finančnými pasívami je v kapitole MZVEZ SR v roku 2019 zúčtovaný
objem finančných prostriedkov v celkovej výške 7 583 tis. Eur. Táto čiastka sa skladá
z prostriedkov z predchádzajúcich rokov vedených na jednotlivých samostatných účtoch
organizácií kapitoly. V kategórii 500 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie nebola v priebehu
roka 2019 v kapitole MZVEZ SR zachytená žiadna finančná operácia.

1.4.2. Výdavkové finančné operácie
V hlavnej kategórii 800 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie – Výdavky z transakcií
s finančnými aktívami a finančným pasívami nebola v kapitole MZVEZ SR v rozpočtovom
roku 2019 zaúčtovaná žiadna finančná operácia.

1.5.

Zhodnotenie zamestnanosti

V rámci záväzných ukazovateľov boli stanovené aj záväzné počty zamestnancov:
-

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií
podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 453/2018:
z toho: aparát ústredného orgánu:

1244 osôb
1211 osôb

-

Upravený počet zamestnancov rozpočtových organizácií
podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 453/2018:
1273 osôb
z toho: aparát ústredného orgánu:
1240 osôb
(v súlade s rozpočtovými opatreniami)

-

Skutočný počet zamestnancov rozpočtových organizácií
(v priemernom prepočítanom počte):
z toho: aparát ústredného orgánu:

1208,4 osôb
1178,8 osôb

Vývoj počtu zamestnancov (prepočítaný stav na úväzky) podľa štvrťrokov v roku 2019
v porovnaní s rokom 2018

ÚSTREDIE

ZASTUPITEĽSKÉ
ÚRADY

SLOVENSKÉ
INŠTITÚTY

SPOLU

1. štvrťrok 2018

496,6

660,5

11,5

1 168,6

1. štvrťrok 2019

492,4

666,6

11,8

1 170,9

2. štvrťrok 2018

498,2

655,7

11,8

1 165,7

2. štvrťrok 2019

495,4

675,3

11,2

1 181,9

3. štvrťrok 2018

502,6

652,4

11,5

1 166,5

3. štvrťrok 2019

501,5

661,3

12,5

1 175,2

4. štvrťrok 2018

497,2

659,7

11,5

1 168,4

4. štvrťrok 2019

502,5

672,2

12,5

1 187,2

rok 2018

499,4

657,7

11,7

1 168,8

rok 2019

498,0

668,8

12,0

1 178,8

ŠTVRŤROK

1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly
Charakteristika činnosti príspevkovej organizácie
Správa účelových zariadení (ďalej len „SÚZA“) je štátna účelová príspevková organizácia,
ktorá vznikla Rozhodnutím ministra zahraničných vecí SR, č. 48/93 o vydaní zriaďovacej
listiny zo dňa 30. 8. 1993. Právne postavenie, pôsobnosť a činnosť SÚZA je upravená
v Štatúte, podľa ktorého je základným predmetom činnosti SÚZA zabezpečiť služby pre svojho
zriaďovateľa.
SÚZA je samostatnou právnickou osobou (IČO: 30806101) a od 1. 3. 2005 je platcom DPH
(IČ DPH: SK 2020799341).
SÚZA vystupuje samostatne prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu a hospodári podľa
vlastného rozpočtu, ktorý je schválený jej zriaďovateľom.
Východiskom pre rozdelenie príspevku zo štátneho rozpočtu je v súlade so Zriaďovacou
listinou a Štatútom zabezpečovanie nasledujúcich služieb pre zriaďovateľa:
1. Služby súvisiace so zabezpečením chodu prevádzky objektov MZVEZ SR:
a) vykurovanie, príprava teplej úžitkovej vody, obsluha technických a technologických
zariadení,
b) údržbárske a pomocné práce,
c) čistenie a upratovanie objektov a priľahlých priestorov,
d) informátorská a strážna služba.
2. Služby súvisiace s výkonom činnosti MZVEZ SR:
a) spojovateľské,

3.
4.
5.
6.

I.

b) reprografické,
c) centrálnej podateľne,
d) zahraničnej podateľne a balenia zahraničných zásielok,
e) materiálno-technického zásobovania,
f) pomoci a služieb občanom,
g) tlmočnícke a prekladateľské,
h) ďalšie činnosti súvisiace s výkonom predmetu činnosti MZVEZ.
Závodné stravovanie zamestnancov MZVEZ SR, prevádzka bufetu a baru.
Služby súvisiace so zabezpečením akcií a cateringové služby.
Dopravné služby.
Správa ubytovacích a stravovacích priestorov, garáží a priestorov na poskytovanie
doplnkových služieb v objekte MZVEZ SR v Moskve na 2-Brestskej ul. č. 27.
Charakteristika pôvodne schváleného a upraveného rozpočtu príslušného subjektu verejnej
správy

V kontrakte podpísanom dňa 17. decembra 2018 bol Správe účelových zariadení (ďalej len
„SÚZA“) poskytnutý príspevok zo štátneho rozpočtu na rok 2019 vo výške 1 917 500 EUR.
V priebehu roka 2019 boli podpísané 3 dodatky ku kontraktu, ktorými sa zvýšil objem
rozpočtových príspevkov na 3 423 166 EUR.
Predmetom dodatkov bolo navýšenie výdavkov súvisiacich s poskytovaním služieb
zriaďovateľovi a to nasledovne:
Dodatok č. 1 podpísaný 31. 5. 2019 sa zmenil spôsob financovania záloh k dohodnutému
dátumu – tretia splátka vo výške 479 375 EUR do 5.6.2019 a štvrtá splátka vo výške 479 375
EUR do 31. 7. 2019.
Dodatok č. 2 podpísaný 18. 9. 2019 na sumu 839 326 EUR:
Dofinancovanie osobných výdavkov vo výške ................................. 751 000,00 EUR
Navýšenie na tovary a služby ..................……………………............. 23 433,00 EUR
Výdavky súvisiace s SK OBSE.............................................................. 64 893,00 EUR
Dodatok č. 3 podpísaný 19. 12. 2019 na sumu 666 340 EUR:
Výdavky na zahraničné cestovné náhrady............................................100 000,00 EUR
Osobné výdavky.................................................................................. 130 000,00 EUR
Navýšenie na tovary a služby............................................................. 230 962,60 EUR
Výdavky súvisiace s SK OBSE........................................................... 205 377,40 EUR
Prehľad príjmov a výdavkov príspevkovej organizácie
Príjmy

Príspevok zo štátneho rozpočtu za rok 2019 vo výške 3 423 166 EUR bol pripísaný na účet
SÚZA. SÚZA dosiahla vlastné príjmy zo zabezpečovania a poskytovania ubytovacích,
reštauračných a kongresových služieb na prevádzke SÚZA Moskva a príjmy z poskytovania
stravovacích služieb v priestoroch MZVEZ SR na Hlbokej a Pražskej 1.
Vlastné príjmy dosiahli spolu 1 068 009,40 EUR, t. j. 75,35 % z ročného plánu na rok 2019.
Prehľad o všetkých príjmoch SÚZA za rok 2019 je v nasledujúcej tabuľke:
Položka/podpoložka
Číslo

Názov

212003

Z prenajatých budov, priestorov

212004

Z prenajatých strojov

223001

Príjmy
plnenie k
31.12.2019

Plán 2019

%
plnenia

7 000,00

7 320,10

104,57

0

198,60

Za predaj výrobkov, tovarov, služieb

775 400,00

493 860,24

63,69

223003

Stravné vrátane stravovacích služieb

635 000,00

566 575,46

89,22

292027

Iné

0

55,00

Vlastné príjmy

1 417 400,00

1 068 009,40

75,35

Transfer zo ŠR

3 423 166,00

3 423 166,00

100,00

Príjmy celkom

4 840 566,00

4 491 175,40

92,78

Výdavky
Za rok 2019 bolo z príspevku vyčerpaných 3 423 166 EUR, čo je 100,00 % celoročného
rozpočtu.
1. Osobné výdavky (610, 620, 642)
V schválenom rozpočte na rok 2019 boli výdavky na cenu prace naplánované v sume 2 458
500 EUR a k 31.12.2019 boli vyčerpané na 100 %. Nárast výdavkov o 283 242 EUR
v porovnaní s minulým rokom bol hlavne z dôvodu nového systému odmeňovania po 1.1.2019.
2. Tovary a služby
Celkové čerpanie rozpočtu za tovary a služby za rok 2019 bolo vo výške 820 936,62 EUR, čo
je 100,00 % zo schváleného rozpočtu. Najväčší nárast v porovnaní s minulým rokom sme
zaznamenali pri prepravných službách + 244 040,25 EUR.
Prehľad o čerpaní rozpočtu za rok 2019 podľa výkazu FIN 1-12:

Schválený
rozpočet

Položka/podpoložka

Čerpanie
rozpočtu

%
čerpania

k 31. 12. 2019
610,620,642 Cena práce za poskytnuté služby
631001-0133 Cestovné náhrady tuzemské

2 458 500,00

2 458 500,00 100,00%

5 020,22

5 099,69

101,58%

203 202,91

206 920,98

101,83%

35 000,00

34 083,26

97,38%

633001-0133 Interiérové vybavenie

4 905,00

4 905,00

100,00%

633004-0133 Prevádzkové stroje, zariadenia

7 217,65

7 217,65

100,00%

633006-0133 Všeobecný materiál

5 410,34

5 410,34

100,00%

633011-0133 Potraviny

20 000,00

36 184,14

180,92%

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

84 000,00

81 085,08

96,53%

634002-0133 Servis, opravy motorových vozidiel

37 000,00

36 640,10

99,03%

298 280,50

291 221,14

97,63%

3 500,00

3 187,13

91,06%

637004-0133 Všeobecné služby

40 000,00

37 245,30

93,11%

637006-0133 Náhrady

15 000,00

8 301,81

55,35%

637027-0133 Odmeny na základe dohôd

62 400,00

63 435,00

101,66%

820 936,62

820 936,62

100,00%

20 382,38

20 382,38

100,00%

123 347,00

123 347,00

100,00%

631002-0133 Cestovné náhrady zahraničné
632003-0133 Poštové a telekomunikačné služby

634004-0133 Prepravné a prenájom dopr. prostr.
634005-0133 Karty, známky, poplatky

Tovary a služby
713004-0133 Nákup prevádzkových zariadení
714001-0133 Nákup osobných automobilov
Kontrakt spolu

3 423 166,00

3 423 166,00 100,00%

Zhodnotenie majetkovej pozície SÚZA z hľadiska štruktúry majetku a štruktúry zdrojov
jeho financovania
Účet
HK

Krátky text

131000 Software

Stav k 31.12.2018 Prírastky

Úbytky

Stav k 31.12.2019

20 936,07

0

0

20 936,07

20 936,07

0,00

0,00

20 936,07

221000 Samost.hn.veci s súb

115 267,05

20 382,38

8 166,97

127 482,46

231000 Dopravné prostriedky

110 733,68 123 347,00

0,00

234 080,68

DNHM spolu

281000 Drobný DHM

8 089,46

1 290,10

1 480,22

7 899,34

291000 Ostatný DHM

2 901,47

0,00

0,00

2 901,47

236 991,66 145 019,48

9 647,19

372 363,95

DHM spolu
421000 Obstaranie DHM
Účet
HK

Krátky text

0

0

Stav k 31.12.2018 Prírastky

Úbytky

Stav k 31.12.2019

731000 Oprávky k software

-20 936,07

0,00

0,00

-20 936,07

Oprávky k DNHM

-20 936,07

0,00

0,00

-20 936,07

821000 Opr.k sam.hnut.vec.

-104 397,11

8 166,97

3 768,82

-99 998,96

831000 Oprávky k dopr.pr.

-83 743,68

0,00

20 573,00

-104 316,68

881000 Oprávky k dr.DHM

-8 089,46

1 480,22

1 290,10

-7 899,34

891000 Oprávky k ost.DHM

-2 901,47

0,00

0,00

-2 901,47

-199 131,72

9 647,19

25 631,92

-215 116,45

Oprávky k DHM

Majetok na podsúvahe:

Účet HK Krátky text
7812000 DHM

Stav k 31.12.2018

Prírastky

Stav k
31.12.2019

Úbytky

442 775,63

4 713,00

17 060,42

430 428,21

80 994,38

0,00

15 408,07

65 586,31

Vypožičaný HIM
7821000 z MZV

739 413,95

61 114,80

0,00

800 528,75

Vypožičaný DHM
7822000 z MZV

32 262,55

7 946,45

0,00

40 209,00

1 295 446,51

73 774,25

32 468,49

1 336 752,27

7813000 Podsúv.ev.PPS

Prírastky majetku súvisia s kúpou zariadení do kuchyne za 20 382,38 EUR. Ďalej boli
zakúpené 3 osobné auta a jedna dodávka spolu za 123 347,00 EUR Úbytky na majetku súvisia
s vyradením opotrebovaného majetku, hlavne na prevádzke v Moskve.

Rezervy:
Účet HK Krátky text
3231000 Rez.na nevyc.dov.

Stav k 31.12.2018
-43 686,66

Prírastky
87 373,32

Úbytky
73 745,49

Stav k
31.12.2019
-30 058,83

3232000 Rez.na SP k dovol.
Spolu

-14 922,23

29 844,46

25 111,70

-10 189,47

-58 608,89

117 217,78

98 857,19

40 248,30

Dlhodobé záväzky:

Účet HK Krátky text
4721000 Záv.zo SF - PS

Prírastky

Stav k 31.12.2018

Úbytky

Stav k
31.12.2019

-8 189,90

8 189,90

8 189,90

-8 189,90

4722000 Záv.zo SF - tvorba

-64 304,01

64 304,01

82 967,25

-82 967,25

4723100 Záv.zo SF - stravné

33 364,24

42 738,73

33 364,24

42 738,73

4723106 Záv.zo SF - doprava

23 914,58

64 435,58

50 928,58

37 421,58

-15 215,32

179 668,22

175 449,97

-10 996,84

Spolu

Iné záväzky:

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

Stav k 31.12.2018
-481,56

Prírastky
481,56

Úbytky
481,56

Stav k
31.12.2019
-481,56

Krátkodobé záväzky:

Účet HK Krátky text
3211000 Dodávatelia
3241000 Prijaté preddavky

Stav k 31.12.2018
-7 777,66

Prírastky
1 938 310,99

Úbytky
1 947 118,77

0

Stav k
31.12.2019
-16 585,44
0

3261000 Nevyfakt.prij.na skl

-59,15

404,91

386,10

-40,34

Nevyfakt. dodávky 3262000 kon

0

32 805,00

32 805,00

0

3311000 Zamestnanci

-111 481,29

1 782 824,98

1 801 005,49

-129 661,80

3311100 Zamest.-BV

0

2 740 301,31

2 740 301,31

0

3332000 Ost.záv.voči zam

0

860,12

860,12

0

3361100 Záv.voči SP - ZC

-12 995,40

205 839,43

-14 968,21

3361200 Záv.voči SP - ZĽ

-36 319,23

571 245,73

577 193,93

-42 267,43

3362100 Záv.voči ZP - ZC

-5 998,63

93 196,98

94 156,30

-6 957,95

203 886,62

Záv.voči ZP - ZC
3362110 RZP

0

412,91

412,91

0

3362200 Záv.voči ZP - ZĽ

-14 996,89

232 918,25

235 316,77

-17 395,41

-230,3

690,90

690,90

-230,3

-189 858,55

7 597 838,70

7 636 087,03

-228 106,88

3792000

Iné záv-neodosl.zráž

Výsledok hospodárenia, tržby a výrobné náklady
SÚZA vykázala za rok 2019 hospodársky výsledok v celkovej výške 160,22 EUR, z toho
v Bratislave 113 936,98 EUR, na prevádzke SUZA Moskva záporný hospodársky výsledok –
113 776,76 EUR. Oproti minulému roku je hospodársky výsledok nižší o 63,41 EUR.
Výnosy
Celkové výnosy rok 2019 dosiahli 4 447 161,81 EUR. Oproti minulému roku sme zaznamenali
nárast výnosov spolu o 670 169,38 EUR, z toho v Bratislave o 772 673,77 EUR a v Moskve
výnosy poklesli o 102 554,39 EUR.
Náklady
Celkové náklady za rok 2019 dosiahli 4 447 001,59 EUR a sú o 670 232,79 EUR vyššie než
za rok 2018, z toho v Bratislave náklady vzrástli o 665 059,22 EUR, v Moskve vzrástli o 5
123,57 EUR.
V nasledujúcom prehľade sú uvedené náklady a výnosy podľa jednotlivých prevádzok SÚZA
za rok 2019 a ich porovnanie s rokom 2018:
Názov
prevádzky

Rok 2018
náklady

Bratislava
Moskva
SÚZA
spolu

3 136 286,96
640 531,84
3 776 818,80

výnosy

Rok 2019
HV

náklady

3 142 609,39 6 322,43 3 801 346,18

HV

3 915 283,16

113 936,98

645 655,41

531 878,65

-113 776,76

223,63 4 447 001,59

4 447 161,81

160,22

634 433,04 -6 098,80
3 777 042,43

výnosy

SÚZA splnila v sledovanom období aj podmienku § 21, ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách a Opatrenia MF SR/25755/2007-31 v znení neskorších predpisov
a pomer financovania výrobných nákladov bol 21,85 % z tržieb a 78,15 % z príspevku.

Prehľad o úpravách schváleného Kontraktu na rok 2019 v zmysle
dodatkov 1 až 3 a jeho skutočnom čerpaní podľa výkazu FIN 1-04

Položka/podpoložka
610,620,642 Cena práce za
poskytnuté služby

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet D1

Upravený
rozpočet D2

Upravený
rozpočet D3

1 577 500,00

1 577 500,00

2 328 500,00

2 458 500,00

631001-0133 Cestovné náhrady
tuzemské

2 500,00

2 500,00

2 500,00

5 020,22

631002-0133 Cestovné náhrady
zahraničné

85 000,00

85 000,00

88 202,91

203 202,91

632003-0133 Poštové a
telekomunikačné služby

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

4 905,00

4 905,00

0,00

0,00

2 072,65

7 217,65

0,00

0,00

3 157,44

5 410,34

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

634001-0133 Palivo, mazivá, oleje,
špeciálne kvapaliny

74 000,00

74 000,00

74 000,00

84 000,00

634002-0133 Servis, opravy a údržba
motorových vozidiel

30 000,00

30 000,00

30 000,00

37 000,00

634004-0133 Prepravné a prenájom
prevádzkových zariadení

50 000,00

50 000,00

81 388,00

298 280,50

3 500,00

3 500,00

3 500,00

3 500,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

28 600,00

62 400,00

340 000,00

340 000,00

428 326,00

820 936,62

713004-0133 Nákup stravovac. zariad.

0,00

20 382,38

714001-0133 Nákup osob. automobil.

0,00

123 347,00

2 756 826,00

3 423 166,00

633001-0133 Interierové vybavenie
633004-0133 Prevádzkové
zariadenie, náradie
633006-0133 Všeobecný materiál
633011-0133 Potraviny

634005-0133 Karty, známky,
poplatky
637004-0133 Všeobecné služby
637006-0133 Náhrady
637027-0133 Odmeny na zákl.
dohôd
630

Tovary a služby

Kontrakt spolu

1 917 500,00

1 917 500,00

Tržby a výrobné náklady SÚZA k 31. 12. 2019

Tržby a výrobné náklady príspevkových
organizácií

Číslo
riadku

Bežné
účtovné
obdobie

Tržby za vlastné výrobky

001

312 237,36

Tržby z predaja služieb

002

505 593,10

Tržby za tovar

003

243 073,81

Predaný tovar

004

133 642,52

Tržby celkom (001+002+003-004)

005

927 261,75

Spotreba materiálu

006

507 524,33

Spotreba energie

007

15 337,17

Spotreba ostatných neskladovateľných
dodávok

008

0,00

Opravy a udržiavanie

009

43 504,95

Cestovné

010

204 423,80

Náklady na reprezentáciu

011

713,26

Ostatné služby

012

605 164,21

Mzdové náklady

013

2 050 753,35

Zákonné sociálne poistenie

014

700 858,25

Ostatné sociálne poistenie

015

0,00

Zákonné sociálne náklady

016

88 483,98

Ostatné sociálne náklady

017

0,00

Daň z motorových vozidiel

018

Daň z nehnuteľností

019

0,00

Ostatné dane a poplatky

020

2 199,00

Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého
hmotného majetku

021

25 631,92

Výrobné náklady celkom (r. 006 až r. 021)

022

4 244 594,22

Tržby
Polovica výrobných nákladov

927 261,75
2 122 297,11

Podiel vlastných tržieb

21,85 %

Podiel príspevku

78,15 %

1.7. Záver
Predkladaný materiál bol vypracovaný v súlade so stanovenými predpismi na vypracovanie
návrhu záverečného účtu verejnej správy Slovenskej republiky. Jeho obsah umožňuje získať
celkový prehľad o čerpaní prostriedkov štátneho rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR v štruktúre záväzných ukazovateľov rozpísaných pre kapitolu
MZVEZ SR zákonom č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019.
Z porovnania prehľadu celkových výsledkov hospodárenia so schváleným a upraveným
rozpočtom vyplýva, že kapitola MZVEZ SR dodržala všetky záväzne stanovené ukazovatele
príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2019, ako aj záväzný limit počtu zamestnancov.

2. Prílohy

1. Príloha č. 1 – Organizačná schéma kapitoly štátneho rozpočtu k 31. 12. 2019
2. Príloha č. 2 – Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol v roku 2019
3. Príloha č. 3 - Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry roku 2019
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1. Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2019
2. Výdavky kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok
2019
3. Finančné operácie kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2019
4. Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2019
5. Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu
podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2019
6. Výdavky príspevkových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej
a funkčnej klasifikácie za rok 2019
7. Prehľad o dosiahnutých príjmoch zo správnych poplatkov kapitoly štátneho rozpočtu
za rok 2019
8. Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií
prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2019

