NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY
MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA ROK 2019

1. Správa o hospodárení kapitoly
1.1. Súhrnná charakteristika rozpočtovej kapitoly a jej hospodárenia
v roku 2019
1.1.1. Charakteristika činnosti rozpočtovej kapitoly
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej aj „MŽP SR“ alebo
„ministerstvo“) je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného
prostredia.
MŽP SR zabezpečuje úlohy v oblasti:
o ochrany prírody a krajiny,
o vodného hospodárstva, ochrany pred povodňami, ochrany kvality a množstva vôd
a ich racionálneho využívania a rybárstva (s výnimkou akvakultúry a morského
rybolovu),
o ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme,
o ekologických aspektov územného plánovania,
o odpadového hospodárstva,
o posudzovania vplyvov na životné prostredie,
o zabezpečovania jednotného informačného systému o životnom prostredí
a plošného monitoringu,
o geologického výskumu a prieskumu,
o ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov
a voľne rastúcich rastlín,
o geneticky modifikovaných organizmov.
V rámci uvedených oblastí plnilo MŽP SR v roku 2019 úlohy vyplývajúce
z Programového vyhlásenia vlády na roky 2016 - 2020, Plánu práce vlády SR na rok 2019,
Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019, Plánu hlavných úloh MŽP SR na rok 2019,
uznesení vlády SR, všeobecne záväzných právnych predpisov, strategických dokumentov,
dohôd, zmlúv, dohovorov a pod.
A. Hlavné úlohy
Medzi hlavné úlohy nelegislatívneho charakteru, zabezpečované v roku 2019, možno
uviesť vypracovanie niekoľko strategických a koncepčných materiálov. Vládou SR bol
schválený kľúčový strategický dokument „Zelenšie Slovensko: Stratégia environmentálnej
politiky SR do roku 2030“. V oblasti odpadového hospodárstva bol schválený program
predchádzania vzniku odpadu SR, v rámci ochrany prírody a krajiny boli vypracované
programy starostlivosti o chránené vtáčie územia (tzv. 3. balík), a to Program starostlivosti
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o Chránené vtáčie územie Chočské vrchy na roky 2019 - 2048, Program starostlivosti
o Chránené vtáčie územie Čergov 2019 - 2048, Program starostlivosti o Chránené vtáčie
územie Strážovské vrchy na roky 2019 – 2048, Program starostlivosti o Chránené vtáčie
územie Slovenský raj na roky 2019 – 2048, Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie
Poľana na roky 2019 – 2048.
V rámci geologického prieskumu bola realizovaná úloha Aktualizácia určených
oblastí, v ktorých možno vykonávať ložiskový geologický prieskum na zriaďovanie
prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania oxidu
uhličitého do geologického prostredia. V roku 2019 boli prijaté tiež dokumenty: Koncepcia
rozvoja štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik na roky 2019, 2020 a 2021,
Koncepcia rozvoja štátneho podniku Vodohospodárska výstavba na roky 2019 – 2021, Návrh
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o určení príslušného ministerstva
podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na rokovanie porady vedenia MŽP SR, prípadne na rokovanie vlády Slovenskej
republiky boli predložené materiály informatívneho charakteru, ako napr.: Informácie
o aktuálnom stave konaní o porušení zmlúv podľa článkov 258 a 260 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie a EU Pilotov, Správa o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných
záväzkov Slovenskej republiky v oblasti politiky zmeny klímy za roky 2017-2018, Informácia
o priebehu a výsledkoch 24. konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN
o zmene klímy, 14. konferencie zmluvných strán Kjótskeho protokolu a 1. konferencie strán
slúžiacej ako stretnutie strán Parížskej dohody, Katovice, Poľsko, 2. – 14. decembra 2018,
Správa o vybavovaní petícií a sťažností za rok 2018 v rezorte Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky, Informácia o plnení aktualizácie Koncepcie geoparkov SR,
Informácia o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním
na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto haváriám, Informácia o implementácii
Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2016 – 2020 za rok
2018, Informácia – Zhodnotenie ročného pôsobenia Zeleného vzdelávacieho fondu,
Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik
na roky 2018, 2019 a 2020 za rok 2018, Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja štátneho podniku
Vodohospodárska výstavba za rok 2018.
V rámci uplatňovania zásad štátnej environmentálnej politiky a udržateľného rozvoja
zabezpečovalo MŽP SR plnenie sociálno-ekonomických a environmentálnych požiadaviek
aj prostredníctvom sledovania a vyhodnocovania indikátorov zeleného rastu s cieľom
optimalizácie ekonomického rastu a využívania prírodných zdrojov v záujme zabezpečovania
udržateľnosti či vzniku nových ekonomických príležitostí. Hodnotenie indikátorov,
vykonávané Slovenskou agentúrou životného prostredia, tvorilo podklad i pre potreby
hodnotenia Slovenskej republiky medzinárodnými organizáciami (OECD, EEA a pod.).
Prostredníctvom
realizácie
dobrovoľných
nástrojov
environmentálnej
politiky
(environmentálne označovanie produktov, environmentálne manažérstvo, zelené verejné
obstarávanie) MŽP SR napĺňalo Stratégiu uplatňovania dobrovoľných nástrojov
environmentálnej politiky v SR.
MŽP SR v roku 2019 kontinuálne zabezpečovalo činnosť komisií, ktoré
sú poradnými orgánmi ministra životného prostredia - Komisia dobrovoľných nástrojov
environmentálnej politiky a Rezortná koordinačná skupina MŽP SR. MŽP SR v spolupráci
s Európskou komisiou zorganizovalo 27. – 29. novembra 2019 v Bratislave prestížne
podujatie - Európske fórum pre čistejšie ovzdušie, ktorého sa zúčastnilo viac ako 400
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zástupcov inštitúcií EÚ, ministerstiev, akademickej obce, starostov, zástupcov priemyslu
a občianskej spoločnosti. Fórum bolo zamerané na témy: zdravie, energetika,
poľnohospodárstvo či mechanizmy financovania opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.
V rámci Slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine MŽP SR v 1. polroku 2109
zorganizovalo stretnutie generálnych riaditeľov v oblasti ochrany prírody, biodiverzity
a krajiny a predsedníctvo zavŕšilo stretnutím ministrov životného prostredia vo formáte V4+
Bulharsko, Rumunsko vo Vysokých Tatrách.

B. Legislatívne úlohy
V roku 2019 plnilo MŽP SR aj úlohy legislatívneho charakteru. V uvedenom roku
bolo schválených a v Zbierke zákonov SR uverejnených 15 návrhov všeobecne záväzných
právnych predpisov, z toho 7 zákonov, 2 nariadenia a 6 vyhlášok.
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov, uverejnených v roku 2019 v Zbierke
zákonov:
a) Zákony
-

zákon č. 145/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z.
o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach
a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení
zákona č. 314/2016 Z. z.,

-

zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych
nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-

zákon č. 210/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z.
o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2007 Z. z.
o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,

-

zákon č. 296/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z.
o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,

-

zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene
a o plnení niektorých zákonov,

-

zákon č. 356/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony,

-

zákon č. 460/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
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b) Nariadenie
-

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam
inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky,

-

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 452/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 282/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú
prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd.

c) Vyhlášky
-

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 104/2019 Z. z.,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické
zariadenia v znení neskorších predpisov,

-

vyhláška č. 203/2019 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické
zariadenia v znení neskorších predpisov,

-

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 274/2019 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií
a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov,

-

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 347/2019 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových
obalov na nápoje,

-

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 434/2019 Z. z.,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika,
o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu
a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách,

-

vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 450/2019 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných
druhov.

Podrobný prehľad plnenia hlavných a legislatívnych úloh MŽP SR za rok 2019
obsahujú „Správa o plnení Plánu hlavných úloh MŽP SR za rok 2019“, schválená 2. Poradou
vedenia ministerstva 6. februára 2019 a vypracovaný materiál „Správa o plnení Plánu
legislatívnych úloh MŽP SR za rok 2019“.
MŽP SR bolo v roku 2019:
 zriaďovateľom
 rozpočtovej organizácie: Slovenská inšpekcia životného prostredia,
 príspevkových organizácií: Štátna ochrana prírody SR, Slovenská agentúra životného
prostredia, Slovenský hydrometeorologický ústav, Výskumný ústav vodného
hospodárstva, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Slovenské múzeum ochrany
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prírody a jaskyniarstva, Slovenské banské múzeum, Národná zoologická záhrada
Bojnice,
 zakladateľom
 štátnych podnikov: Slovenský vodohospodársky podnik, Vodohospodárska výstavba,
Moldavský recyklačný podnik (v súčasnosti v konkurze),
 správcom
 štátneho fondu: Environmentálny fond.
Prehľad o všetkých organizáciách rezortu uvádza organizačná schéma (Príloha č. 1).
Každá organizácia plnila úlohy stanovené v pláne hlavných úloh na rok 2019.
1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej kapitoly
(v eur)
Text

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

1

2

3

4

Príjmy spolu

409 228 489

362 904 933

364 893 557

z toho: prijaté z rozpočtu EÚ

408 871 489

362 561 641

364 516 326

Výdavky spolu

540 617 207

484 114 998

484 111 124

z toho: zabezpečené
prostriedkami EÚ

408 871 489

332 778 553

332 778 553

Saldo príjmov a výdavkov

-131 388 718

-121 210 065

-119 217 567

z toho: z prostriedkov EÚ

0

29 783 088

31 737 773

V roku 2019 celkové saldo príjmov a výdavkov predstavovalo sumu -119 217 567 eur,
z toho saldo z prostriedkov EÚ v sume 31 737 773 eur. Výška salda bola ovplyvnená
predovšetkým vyššími príjmami v rámci prostriedkov EÚ z vratiek a nezrovnalostí 2. a 3.
programového obdobia, LIFE+ projektov a OP Juhovýchodná Európa, viazaním a presunom
nevyčerpaných prostriedkov OP KŽP do ďalšieho roka a tiež pridelením finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu na neregulované platby pre SVP, š. p. a na rozpočtom
nezabezpečené výdavky príspevkových organizácií a SIŽP.
1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly
Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na roky 2019 až 2021 boli schválené
uznesením vlády SR č. 453 z 10. októbra 2018 k návrhu rozpočtu verejnej správy
na roky 2019 až 2021, zákonom č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019 a boli
oznámené Ministerstvu životného prostredia SR listom Ministerstva financií SR
č. MF/019616/2018-441 z 12. decembra 2018.
Príjmy na rok 2019 boli určené v sume 409 228 489 eur (bez § 17 ods. 4 príjmy spolu
409 221 489 eur), z toho prostriedky z rozpočtu EÚ 408 871 489 eur, príjmy štátneho
5

rozpočtu (záväzný ukazovateľ) v sume 350 000 eur a z iných zdrojov vo výške 7 000 eur.
V prípade iných zdrojov ide o príjmy podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) na zdroji 72.
Celkové výdavky boli stanovené v sume 540 617 207 eur (bez § 17
ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách výdavky spolu 540 610 207 eur). Prostriedky
z rozpočtu EÚ na financovanie projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia
zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu boli rozpočtované v sume 408 871 489 eur
a prostriedky štátneho rozpočtu na ich spolufinancovanie v sume 46 004 413 eur. Oproti
schválenému rozpočtu na rok 2018 zaznamenali výdavky EÚ 3,5-násobné zvýšenie
(o 319 319 890 eur), výdavky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu sa zvýšili
o 24 581 592 eur (+ 114,7 %). Výrazné zníženie výdavkov na rok 2019 súviselo s vyššou
alokáciou finančných prostriedkov pre projekty v rámci výziev Operačného programu Kvalita
životné prostredie (3. programového obdobia 2014 – 2020).
Rozpočtové prostriedky kapitoly (zdroj 111) v sume 85 741 305 eur boli v porovnaní
so schváleným rozpočtom na rok 2018 zvýšené o 3 563 499 eur (+4,3 %).
Výdavky kapitoly MŽP SR boli plne programovo alokované, pričom boli realizované
v rámci dvoch rezortných programoch: 075 - Starostlivosť o životné prostredie a 076 Tvorba a implementácia politík a tiež v dvoch medzirezortných podprogramoch: 06H06
Hospodárska mobilizácia MŽP SR, a 0EK0E – Informačné technológie financované
zo štátneho rozpočtu – MŽP SR.
Schválený objem záväzných ukazovateľov kapitoly bol v priebehu roka upravený
40- timi písomnými rozpočtovými opatreniami MF SR (vrátane elektronických RO na základe
ŽoP bol celkový počet 175). Upravený rozpočet príjmov bol stanovený vo výške 362 904 933
eur, upravený rozpočet výdavkov v sume 484 114 998 eur.
Príjmy kapitoly celkom dosiahli výšku 364 893 557 eur (vrátane príjmov podľa § 17
ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách), čo predstavuje plnenie upraveného rozpočtu
na 100,5 %. Skutočné plnenie príjmov za prostriedky z rozpočtu EÚ bolo vo výške
362 561 641 eur, čo je 100,0 % voči upraveného rozpočtu. Príjmy ŠR (záväzný ukazovateľ)
dosiahli čiastku 361 506 eur, t. j. 110,2 % voči upravenému rozpočtu. Vyššie plnenie
celkových príjmov bolo spôsobené prijatím vratiek a nezrovnalostí v rámci projektov 2. a 3.
programového obdobia, ako aj programov nadnárodnej spolupráce – Program JV Európa
a projektov LIFE+. Vyššie plnenie príjmov zo štátneho rozpočtu bolo ovplyvnené najmä
vyššími príjmami SIŽP za porušenie predpisov (viď časť 1.2.).
Výdavky v sume 484 111 124 eur (vrátane výdavkov podľa § 17 ods. 4 zákona
o rozpočtových pravidlách) boli čerpané na 100,0 %. Prostriedky v rámci projektov EÚ boli
plne vyčerpané, v zanedbateľnej výške ostali nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu
(zdroje 111 a 131I).
Záväzné ukazovatele rozpočtu kapitoly MŽP SR a ich plnenie za rok 2019 uvádza
Tabuľka č. 4 v tabuľkovej časti materiálu.
Okrem uvedených rozpočtových opatrení MF SR boli v rámci kapitoly realizované
rozpočtové opatrenia medzi platobnou jednotkou a prijímateľom štátnou rozpočtovou
organizáciou. Rozpočtové opatrenia boli vykonané na základe žiadostí o platbu prijímateľov
prostredníctvom integračného prepojenia informačných systémov (ITMS a ISUF)
na rozpočtový informačný systém z úrovne platobnej jednotky na rozpočtové kapitoly, ako
aj rozpočtové opatrenia v súvislosti s vrátením finančných prostriedkov z úrovne prijímateľa
na platobnú jednotku (bez písomnej formy).
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Vplyv RO MF SR v roku 2019
(v eur)
číslo RO

Názov

RO MF SR Uvoľnenie prostriedkov EÚ a na
RO/0000001/2019 spoluf. zo ŠR/§8
ŽoRO - pov. prekročenie lim. výdavkov na
RO/0000002/2019 zdroji 131I / SVP.,š.p. nereg. platby
ŽoRO RO MF- pov. prekr. lim.
výdavkov/111/RPI-2.fáza, vysporiad.
RO/0000004/2019 nezrovnalostí
ŽoRO - viazanie výdavkov v prospech MF
RO/0000006/2019 SR
ŽoRO - viazanie výdavkov v súvislosti so
RO/0000014/2019 zabezpečením EIS SAP
ŽoRO - uvoľnenie KV zo ŠR, §8 z. č.
RO/0000023/2019 523/2004 Z.z./ zdroj 131H, 131I
ŽoRO - pov. prekročenie lim. výdavkov na
RO/0000024/2019 zdroji 131I / SVP.,š.p. nereg. platby
ŽoRO - pov. prekr. lim. výdavkov na zdroji
RO/0000027/2019 111
Povolené prekročenie limitu výdavkov - z
RO/0000028/2019 VPS - valorizácia
RO MF SR UV č. 183/2019 k Správe o
RO/0000036/2019 priebehu a násl. povodní/VII.-XII. 2018
ŽoRO - pov. prekr. lim. výdavkov /
RO/0000051/2019 neregulované platby SVP, š.p./111
RO/0000052/2019 ŽoRO viazanie výdavkov na KI (NASES)
RO/0000054/2019 ZoP: 301011K455500201 KP
RO/0000055/2019 ZoP: 301011K455500301 KP
Povolené prekročenie limitu výdavkov - z
RO/0000061/2019 MV SR
ŽoRO - pov. prekročenie lim. výdavkov /
RO/0000062/2019 ŠGÚDŠ-zdroj 111
RO/0000066/2019 ZoP: 301021N320500901 KP
ŽoRO zvýšenie limitu výdavkov pre PO ŠOP
RO/0000072/2019 SR
ŽoRO pov. prekr. lim. výdavkov /
RO/0000076/2019 neregulované platby - SVP, š.p. BŠ
RO/0000077/2019 ŽoRO viazanie výdavkov v prospech MK SR
Povolené prekročenie limitu výdavkov - z
RO/0000080/2019 MF SR
RO/0000082/2019 ZoP: 301011K453500101 KP
ŽoRO - pov. prekr. lim. výdavkov pre org. v
RO/0000083/2019 pôsobnosti MŽP SR
Povolené prekročenie limitu výdavkov - z
RO/0000084/2019 MV SR
RO/0000087/2019 ZoP: 301021N320500501 KP
RO/0000088/2019 ZoP: 301021N320500201 KP
ŽoRO viazanie lim. výdavkov- delimitácia
RO/0000092/2019 dipl. miesta pre SZ SR pri EÚ v Bruseli

Úprava príjmov

Úprava
výdavkov

171 995 168

170 148 202

0

1 500 000

0

193 199

0

-300 000

0

-238 938

0

1 757 333

0

1 000 000

0

885 000

0

5 385 493

0

5 001 614

0
0
0
0

1 182 180
-629 615
405 501
78 928

0

14 118

0
0

40 000
1 556

0

2 452 000

0
0

2 700 000
-600 000

0
0

23 124
844

0

3 300 000

0
0
0

55 476
1 835
1 290

0

-131 079
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RO/0000093/2019
RO/0000094/2019
RO/0000095/2019
RO/0000096/2019
RO/0000098/2019
RO/0000099/2019
RO/0000113/2019
RO/0000121/2019
RO/0000122/2019
RO/0000123/2019
RO/0000124/2019
RO/0000140/2019
RO/0000141/2019
RO/0000143/2019
RO/0000144/2019
RO/0000148/2019
RO/0000156/2019
RO/0000157/2019
RO/0000169/2019
RO/0000170/2019
RO/0000171/2019
RO/0000172/2019
RO/0000173/2019
RO/0000174/2019
RO/0000175/2019

ŽoRO pov. prekr. lim výdavkov pre SVP,
š.p. (PPO Nitra )/111
ZoP: 301021N320500701 KP
ZoP: 301021N320500601 KP
ZoP: 301021N320500801 KP
ZoP: 301021N320500401 KP
ŽoRO Zvýšenie limitu KV v oblasti IT / PO
- ŠOP SR
ŽoRO - viazanie výdavkov na základe
požiadavky MF SR na zníženie výdavkov ŠR
ŽoRO Pov. prekr. lim. kapitál. výdavkov pre
NZOO Bojnice /111
ŽoRO Pov. prekr. lim. KV - výkup
pozemkov do vlastníctva štátu /111
ŽoRO zvýšenie lim. výdavkov na mzdy pre
ÚO a SIŽP
ŽoRO - Pov. prekr. lim. vvýdavkov pre SVP,
š.p. B. Štiavnica(PPO Nitra) /131I
ŽoRO - zvýšenie lim. výdavkov z titulu
vyšších príjmov
Povolené prekročenie limitu výdavkov - z
MV SR
ŽoRO pov. prekr. lim. výdavkov na IT pre
PO - SMOPaJ a ŠGÚDŠ
Povolené prekročenie limitu výdavkov - z
MV SR
ŽoRO Viazanie KV - zabezpečenie HR
modulu EIS SAP
ZoP: 301021N320500101 KP
ZoP: 301011K443500101 KP
RO MF SR / UV č. 583/2019 k Správe o
priebehu a násl. povodní, I.-VI. 2019
ŽoRO zvýšenie lim. výdavkov z titulu
vyšších príjmov (LIFE+)
ŽoRO pov. prekr. lim. KV pre VÚVH / 111
ŽoRO zvýšenie lim. výdavkov z titulu
vyšších príjmov (2.časť)
ŽoRO viazanie výdavkov v súvislosti s
neplnením príjmov /111
ŽoRO Viazanie lim. výdavkov §8 /KV -111,
131I
ŽoRO Viazanie lim. výdavkov, §8 /
prostriedky EÚ a spolufin. zo ŠR
Úpravy ŽoP PJ
Úpravy bez § 17 ods. 4
Úpravy § 17 ods. 4
Úpravy celkom

0
0
0
0
0

545 977
6 998
1 134
2 406
54 396

0

1 440 000

0

-1 600 000

0

650 000

0

200 000

0

0

0

2 515 910

1 600 019

1 952 555

0

28 013

0

0

0

40 638

0
0
0

-150 000
3 642
96 588

0

1 395 238

0
0

75 470
0

-1 359 077

73 855

-22 000

-22 000

0

-1 153 341

-218 545 958
0
-46 331 848
15 292
-46 323 556

-187 140 540
-69 755 501
-56 510 501
15 292
-56 502 209

Celkový vplyv rozpočtových opatrení na záväzné ukazovatele schváleného rozpočtu
MŽP SR bol nasledovný:
8

Záväzné ukazovatele kapitoly za rok 2019
(v eur)
Záväzné ukazovatele
I. PRÍJMY KAPITOLY
A. Záväzný ukazovateľ
z toho 11:
z toho 13:
B. Prostriedky Európskej únie
z toho 11:
z toho 13:
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM
(A+B+C)
z toho 11:
z toho 13:
z toho 72:
A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa §
17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a
prostriedkov Európskej únie
z toho 11:
z toho 13:
z toho:
A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód
zdroja 111+11H)
z toho 131
A.2. prostriedky na spolufinancovanie
z toho 11:
z toho 13:
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania (610), (kód zdroja
111+11H)
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a
ostatné osobné vyrovnania aparátu
ústredného orgánu (kód zdroja 111+11H)
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií,
podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č.
453/2018
z toho: aparát ústredného orgánu
- administratívne kapacity rozpočtových
organizácií osobitne sledované, podľa
prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č.
453/2018
z toho: aparát ústredného orgánu
A.4. kapitálové výdavky (700) (bez
prostriedkov na spolufinancovanie)
z toho 11:

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Rozdiel

350 000
350 000
0
408 871 489
408 871 489
0
540 617 207

328 000
328 000
0
362 561 641
327 393 801
35 167 840
484 114 998

-22 000
-22 000
0
-46 309 848
-81 477 688
35 167 840
-56 502 209

540 610 207
0
7 000
131 738 718

367 797 882
116 301 824
15 292
151 321 153

-172 812 325
116 301 824
8 292
19 582 435

131 738 718
0

122 138 555
29 182 598

-9 600 163
29 182 598

85 734 305

99 795 053

14 060 748

0
46 004 413
46 004 413
0
9 038 091

13 258 223
38 267 878
22 343 502
15 924 376
10 982 405

13 258 223
-7 736 535
-23 660 911
15 924 376
1 944 314

5 598 320

7 128 557

1 530 237

771

770

-1

499 osôb
84 osôb

498 osôb
84 osôb

-1 osoba
0 osôb

84 osôb

84 osôb

0 osôb

3 798 412

19 587 511

15 789 099

3 798 412

6 329 288

2 530 876
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z toho 13:
z toho: kód zdroja 111
B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č.
523/2004 Z. z.
(Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. je
rozpočtová organizácia
oprávnená čerpať tento limit do výšky
rozpočtovaných príjmov skutočne
prijatých a je oprávnená prekročiť limit
výdavkov z dôvodu dosiahnutia
vyšších ako rozpočtovaných príjmov.)
C. Prostriedky Európskej únie
z toho 11:
z toho 13:
D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu
programov vlády SR a častí programov vlády
SR
06H06 Hospodárska mobilizácia MŽP SR
z toho 11:
z toho 13:
z toho 72:
075 Starostlivosť o životné prostredie
z toho 11:
z toho 13:
z toho 72:
076 Tvorba a implementácia politík
z toho 11:
z toho 13:
z toho 72:
0EK0E Informačné technológie
financované zo štátneho rozpočtu –
Ministerstvo životného prostredia SR
z toho 11:
z toho 13:
z toho 72:

0
3 798 412

13 258 223
6 329 288

13 258 223
2 530 876

7 000

15 292

8 292

408 871 489
408 871 489
0

332 778 553
245 659 327
87 119 226

-76 092 936
-163 212 162
87 119 226

165 000
165 000
0
0
497 057 007
497 057 007
0
0
40 452 791
40 445 791
0
7 000
2 942 409

165 000
165 000
0
0
428 780 944
325 947 641
102 833 303
0
50 691 281
39 152 387
11 523 602
15 292
4 477 773

0
0
0
0
-68 276 063
-171 109 366
102 833 303
0
10 238 490
-1 293 404
11 523 602
8 292
1 535 364

2 942 409
0
0

2 532 853
1 944 920
0

-409 556
1 944 920
0

1.2. Príjmy kapitoly
Na rok 2019 boli pre kapitolu MŽP SR schválené príjmy v sume 409 228 489 eur,
z toho prostriedky z rozpočtu EÚ 408 871 489 eur, príjmy štátneho rozpočtu (záväzný
ukazovateľ) v sume 350 000 eur a z iných zdrojov vo výške 7 000 eur (podľa § 17 ods. 4
zákona o rozpočtových pravidlách).
Celkové príjmy boli v porovnaní s rokom 2018 výrazne zvýšené. Viac ako 4,5
násobné zvýšenie bolo ovplyvnené vyššími príjmami v súvislosti projektami v rámci
Operačného programu Kvalita životného prostredia (III. programového obdobia 2014 –
10

2020). Príjmy zo štátneho rozpočtu boli v porovnaní s rokom 2018 bez zmien. Podobne ako
v roku 2018 bol do rozpočtu príjmov ústredného orgánu z prostriedkov štátneho rozpočtu
zapracovaný osobitný odvod zo zisku po zdanení štátneho podniku Vodohospodárska
výstavba, Bratislava v sume 200 000 eur.
Schválený objem príjmov kapitoly bol v priebehu roka upravený na sumu 362 904 933
eur. Úpravy boli realizované predovšetkým v súvislosti so zvýšením limitu príjmov EÚ, a to
v zmysle § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách (RO MF SR č. 1/2019) a z titulu
vyšších príjmov nezrovnalostí a vratiek (RO MF SR č. 140/2019). Zníženie príjmov bolo
realizované v zmysle § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách (RO MF SR č. 175/2019),
z titulu vysporiadania príjmov z nezrovnalostí (RO MF SR č. 172/2019) a z titulu neplnenia
príjmov štátneho rozpočtu v zmysle § 18 ods. 4 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách
(RO MF SR č. 173/2019). Prehľad jednotlivých RO MF SR je uvedený v časti 1.1.3.
K 31. 12. 2019 kapitola dosiahla príjmy v sume 364 893 557 eur, čo predstavuje
plnenie na 100,5 % k upravenému rozpočtu. Na dosiahnutých príjmoch sa čiastkou
364 516 326 eur podieľali prostriedky z rozpočtu EÚ (vrátane prostriedkov
na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu), t. j. 99,9 % - ami.
Rozpočtové príjmy na zdroji 111 dosiahli výšku 343 129 eur, z ktorých najväčší podiel
tvorili iné príjmy z podnikania. Vodohospodárska výstavba odviedla preddavok vo výške
200 000 eur v stanovenom termíne (do 31. 10. 2019). Celkové vyššie plnenie príjmov
(104,6 %) bolo ovplyvnené vyššími príjmami SIŽP z pokút za porušenie predpisov. Ďalšie
príjmy zo štátneho rozpočtu tvorili príjmy z predchádzajúceho obdobia za stravné a z vratiek
na zdroji 131I (z roku 2018) v sume 18 377 eur.
Príjmy v zmysle § 17 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách (zdroj 72e) dosiahli
výšku 15 725 eur, z toho príjmy ústredného orgánu MŽP SR predstavovali sumu 3 880 eur
a príjmy SIŽP sumu 11 845 eur. V rámci príjmov ústredného orgánu išlo o príjmy z náhrad
poistného plnenia za škodu spôsobenú na motorovom vozidle.
Prehľad o dosiahnutých príjmoch v členení podľa organizácií
vrátane § 17 ods. 4
Organizácia

MŽP SR
SIŽP
Spolu

(eur)
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

409 181 489
47 000
409 228 489

362 841 521
63 412
362 904 933

Organizácia

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

MŽP SR
SIŽP
Spolu

409 181 489
40 000
409 221 489

Skutočnosť

364 819 007
74 550
364 893 557

bez §17 ods. 4

% čerpania

100,5
117,6
100,5
(eur)

362 837 641
52 000
362 889 641

Skutočnosť

364 815 127
62 705
364 877 832

% čerpania

100,5
120,6
100,5
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Na plnení príjmov kapitoly sa podieľali jednotlivé zdroje nasledovne:
(v eur)
Názov

Rozpočtové prostriedky
kapitoly (zdroje štátneho
rozpočtu bez
spolufinancovania)
Zo štátneho rozpočtu r.
2018 (nevyčerpané
prostriedky z roku 2018)
Programy európskej
územnej spolupráce
programového obdobia
2007 - 2013
Finančný nástroje pre
životné prostredie LIFE+
Prostriedky na
spolufinancovanie zo ŠR
(KF) z 2. PO
Prostriedky EÚ (ERDF)
z 3. PO
prostriedky na
spolufinancovanie zo ŠR
(ERDF) z 3. PO
Prostriedky EÚ (KF)
z 3. PO
prostriedky na
spolufinancovanie zo ŠR
(KF) z 3. PO
Prostriedky EÚ presunuté
z predchádzajúcich rokov
(ERDF) z 3. PO
Prostriedky EÚ presunuté
z predchádzajúcich rokov
(KF) z 3. PO

Kód

Skutočnosť

Podiel
(%)

350 000

328 000

343 129

0,1

131I

0

0

18 377

0,0

11B5

0

0

34 156

0,0

13B6

0

0

75 470

0,0

11U2

0

0

59 591

0,1

159 072 663 133 621 311 133 916 532

36,7

1AA1
1AA2
1AB1

0

0

151 434

0,0

249 798 826 193 772 490 194 903 994

53,4

1AB2

0

0

207 309

0,1

3AA1

0

33 117 915

33 117 915

9,1

3AB1

0

2 049 925

2 049 925

0,5

409 221 489 362 889 641 364 877 832
72 e

Zdroje podľa §17 ods. 4 zákona o
rozpočtových pravidlách spolu

Zdroje spolu

Upravený
rozpočet

111

Zdroje ŠR a EÚ spolu

Z poistného plnenia zo
zmluvného poistenia
alebo zo zákonného
poistenia

Schválený
rozpočet

100,0

7 000

15 292

15 725

0,0

7 000

15 292

15 725

0,0

409 228 489 362 904 933 364 893 557

100,0
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1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
Na dosiahnutých príjmoch kapitoly MŽP SR sa 99,4 % - ami podieľali príjmy
kategórie Granty a transfery (300). Nedaňové príjmy (200) rozpočtových organizácií dosiahli
objem 2 331 916 eur. Najväčší podiel (87,7 %) z nich tvorili iné nedaňové príjmy (vrátené
neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky a ostatné príjmy) v sume 2 045 794
eur. Ďalšími príjmami boli príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (221 063 eur), a to
predovšetkým v súvislosti s osobitným odvodom zo zisku po zdanení štátneho podniku
Vodohospodárska výstavba, Bratislava v sume 200 000 eur. Administratívne a iné poplatky
a platby (pokuty, penále a iné sankcie a poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného
predaja) dosiahli plnenie vo výške 65 059 eur.
(v eur)
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Hl. kategória, kategória, položka

Kód

Nedaňové príjmy

200

357 000

343 292

2 331 916

príjmy z podnikania a z vlastníctva
majetku

210

223 710

220 710

221 063

v tom: príjmy z podnikania

211

200 000

200 000

200 000

príjmy z vlastníctva
administratívne a iné poplatky a
platby

212

23 710

20 710

21 063

220

34 000

28 300

65 059

v tom: pokuty, penále a iné sankcie
poplatky a platby z
nepriemyselného a náhodného
predaja

222

12 000

26 800

54 708

223

22 000

1 500

10 351

iné nedaňové príjmy
v tom: vrátené neoprávnene použité
alebo
zadržané finančné prostriedky

290

99 290

94 282

2 045 794

291

0

9 648

1 964 333

292

99 290

84 634

81 461

ostatné príjmy

Skutočnosť

Granty a transfery

300

408 871 489 362 561 641 362 561 641

zahraničné transfery

340

408 871 489 362 561 641 362 561 641

Príjmy spolu

409 228 489 362 904 933 364 893 557

Príjmy ústredného orgánu (bez VOJ) dosiahli výšku 411 307 eur, z toho najväčší
podiel tvorili iné príjmy z podnikania (200 000 eur), a to v súvislosti s osobitným odvodom
zo zisku po zdanení štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, Bratislava. Ďalšími
významnými položkami v rámci príjmov boli príjmy z prenajatých budov, priestorov
a objektov (17 354 eur), z dobropisov (22 868 eur), iné príjmy (23 774 eur), vratky
za nevyčerpané prostriedky EÚ v rámci projektu SAMRS – projekt VÚVH „Technická
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asistencia pri implementácii požiadaviek smernice 91/271/EEC samospráv v Moldavsku“
(9 648 eur), za porušenie finančnej disciplíny SHMÚ a SMOPaJ (2 875 eur), z vratiek (2 104
eur), za predaj výrobkov, tovarov a služieb (635 eur) a z refundácií (166 eur).
Ďalšie príjmy zo štátneho rozpočtu tvorili príjmy z predchádzajúceho obdobia za
stravné a z vratiek na zdroji 131I (z roku 2018) v sume 18 377 eur.
Príjmy v zmysle § 17 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách (zdroj 72e)
predstavovali sumu 3 880 eur, ktoré zahŕňali príjmy z náhrad poistného plnenia za škodu
spôsobenú na motorovom vozidle.
SIŽP dosiahla príjmy štátneho rozpočtu (zdroj 111) v sume 62 705 eur, čo predstavuje
v porovnaní s upraveným rozpočtom plnenie na 120,6 %. Prekročenie príjmov súviselo
s vyššími príjmami za porušenie predpisov (50 833 eur). Ďalšími príjmami boli príjmy
z prenajatých budov, priestorov a objektov v Žiline (3 708 eur), z dobropisov (7 907 eur), iné
príjmy (251 eur) a za prebytočný hnuteľný majetok a stravné (6 eur).
Príjmy v zmysle § 17 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách (zdroj 72e) dosiahli
výšku 11 845 eur, pričom išlo o príjmy z poistného plnenia.

1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté
SR na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi SR a inými štátmi
V roku 2019 bol schválený objem príjmov z rozpočtu EÚ v sume 408 871 489 eur.
Tento objem bol k 31. 12. 2019 upravený na čiastku 362 561 641 eur, pričom plnenie týchto
príjmov bolo podľa jednotlivých zdrojov nasledovné:
(v eur)
Názov

Kód

OP ŽP

Prostriedky na
spolufinancovanie zo ŠR
(KF) z 2. PO

11U2

Spolufinancovanie
grantov EÚ a
programov európskej
územnej spolupráce

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť *

Podiel
(%)

0

0

59 591

0,0

0

0

59 591

0,0

0

0

109 626

0,0

Programy európskej
územnej spolupráce
programového obdobia
2007 - 2013

11B5

0

0

34 156

0,0

Finančný nástroje pre
životné prostredie LIFE+

13B6

0

0

75 470

0,0

OP KŽP

Prostriedky EÚ (ERDF)
z 3. PO

1AA1

408 871 489 362 561 641 364 347 109

100,0

159 072 663 133 621 311 133 916 532

36,7
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prostriedky na
spolufinancovanie zo ŠR
(ERDF) z 3. PO

1AA2

Prostriedky EÚ (KF)
z 3. PO

1AB1

prostriedky na
spolufinancovanie zo ŠR
(KF) z 3. PO
Prostriedky EÚ presunuté
z predchádzajúcich rokov
(ERDF) z 3. PO
Prostriedky EÚ presunuté
z predchádzajúcich rokov
(KF) z 3. PO
SPOLU

0

0

151 434

0,1

249 798 826 193 772 490 194 903 994

53,5

1AB2

0

0

207 309

0,1

3AA1

0

33 117 915

33 117 915

9,1

3AB1

0

2 049 925

2 049 925

0,5

408 871 489 362 561 641 364 516 326

100,0

V rámci kapitoly MŽP SR bolo skutočné plnenie príjmov za rok 2019 v sume 364 516
326 eur, čo predstavuje v porovnaní s upraveným rozpočtom plnenie vo výške 100,5 %
Vyššie plnenie príjmov ovplyvnené príjmami z titulu vrátenia nezrovnalostí OP ŽP a OP
KŽP. V porovnaní so schváleným rozpočtom bolo plnenie vo výške 89,2 %.
K 31. 12. 2019 kapitola dosiahla príjmy za OP KŽP v sume 364 347 109 eur. Vyššie
plnenie bolo realizované z dôvodu naplnenia príjmov z minulých rozpočtových rokov. Z tejto
sumy boli v rámci kapitoly MŽP SR z titulu vrátenia nezrovnalosti naplnené príjmy v sume
1 785 468 eur (bez nezrovnalostí dosiahli príjmy OP KŽP 362 561 641 eur). Nenaplnené
príjmy za rok 2019 vo výške 191 622 837 eur boli viazané v zmysle § 8 zákona rozpočtových
pravidlách. Dôvodom viazania bolo nižšie tempo implementácie programu oproti odhadom,
ktoré slúžili na tvorbu východísk minulých rozpočtov, ako aj časový posun medzi
realizovaním výdavkov a naplnením príjmov PJ, vzhľadom na nastavený systém vzťahov EK,
SR (MF SR) a PJ (MŽP SR). Nenaplnené príjmy z minulých rokov vo výške 26 923 121 eur
boli v roku 2019 viazané v zmysle § 8 zákona o rozpočtových pravidlách, a to vzhľadom
na skutočnosť, že Európska komisia ešte neuhradila záverečnú žiadosti o platbu SR.
Z titulu vrátenie nezrovnalostí dosiahli príjmy za prostriedky OP ŽP v roku 2019
objem 59 591 eur. Vzhľadom na ukončenie programu OP ŽP nebolo v tejto súvislosti
požiadané o zvýšenie výdavkov rozpočtu MŽP SR z titulu vyšších príjmov.
V rámci implementovaných projektov LIFE+ bola v roku 2019 na účet MŽP SR
vrátená časť nezúčtovaných zálohových platieb (vyplatených v predchádzajúcich rokoch)
od príjemcov v celkovej sume 75 470 eur. Z dôvodu potreby využitia vrátených finančných
prostriedkov na spolufinancovanie projektov LIFE+ MŽP SR požiadalo v r. 2019 o vykonanie
rozpočtového opatrenia za účelom zvýšenia prostriedkov na program LIFE+ (2007-2013),
podprogram/prvok 0750509 (zdroj 13B6) presunom z príjmového účtu MŽP SR.
Na zdroji 11B5 – Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia
2007-2013 boli v roku 2019 pri uzatváraní programu Juhovýchodná Európa prijaté
nevyčerpané prostriedky v sume 34 156 eur, ktoré MŽP SR poskytlo v predchádzajúcom
období na riadenie uvedeného programu v rámci technickej asistencie.
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Prostriedky Európskej únie zaradené do príjmov štátneho rozpočtu v roku 2019 boli
v rámci MŽP SR v nasledovnej štruktúre:
(v eur)
Operačný
program/fond/
prioritná
os/opatrenie/p
rojekt

OP KŽP ERDF

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

z toho
platobná
jednotka
VOJ OPJaFRG

Kapitola

Skutočnosť

z toho
platobná
jednotka
VOJ OPJaFRG

Kapitola

Kapitola

z toho
platobná
jednotka
VOJ OPJaFRG

159 072 663 159 072 663 166 739 225 166 739 225 166 739 225 166 739 225

OP KŽP - KF 249 798 826 249 798 826 195 822 416 195 822 416 195 822 416 195 822 416
Programy
nadnárodnej
spolupráce program JV
0
0
0
0
34 156
0
Európa
LIFE+
Vratky a
nezrovnalosti
OP KŽP
Vratky a
nezrovnalosti
OP ŽP
Spolu

0

0

0

0

75 470

0

0

0

0

0

1 785 468

1 785 468

0

0

0

0

59 591

59 591

408 871 489 408 871 489 362 561 641 362 561 641 364 516 326 364 406 700

1.3. Výdavky kapitoly
Celkové výdavky boli na rok 2019 stanovené v sume 540 617 207 eur. Na schválenom
objeme výdavkov sa podieľali prostriedky EÚ na finančné zabezpečenie projektov v rámci
spoločných programov Európskej únie a SR v sume 408 871 489 eur (75,6 %), prostriedky
na ich spolufinancovanie v sume 46 004 413 eur (8,5 %), rozpočtové prostriedky rezortu
(zdroj 111) v sume 85 741 305 eur (15,9 %) a prostriedky v zmysle §17 ods. 4 zákona
o rozpočtových pravidlách vo výške 7 000 eur.
Výdavky určené na prevádzku MŽP SR a organizácií v jeho pôsobnosti ako aj na
plnenie úloh rezortu (zdroj 111) v sume 85 741 305 eur boli v porovnaní so schváleným
rozpočtom na rok 2018 zvýšené o 3 563 499 eur (+4,3 %).
Schválený objem výdavkov kapitoly bol v priebehu roka upravený 40-mi písomnými
rozpočtovými opatreniami MF SR (vrátane elektronických RO na základe ŽoP bol celkový
počet 175) na sumu 484 114 998 eur. Úpravy boli realizované najmä v súvislosti s pridelením
finančných prostriedkov v súvislosti s § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách, z titulu
zvýšenie limitu výdavkov z titulu vyšších príjmov v rámci projektov EÚ. Ďalšími úpravami
boli zvýšené transfery SVP, š. p. Banská Štiavnica, ako aj jednotlivým príspevkovým
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organizáciám v pôsobnosti MŽP SR a SIŽP, na výkup pozemkov do vlastníctva štátu,
v súvislosti s výzvou na zaplatenie penále v nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora EÚ
vo veci C-626/16 Európska komisia v. Slovenská republika. Viazanie výdavkov bolo
uskutočnené predovšetkým v zmysle § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách,
v súvislosti s nepriaznivým vývojom rozpočtu verejnej správy v roku 2019, zabezpečením
finančných prostriedkov v zmysle rozšírenia zmluvy RTVS so štátom o zabezpečení služieb
verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania v rámci vzdelávania a osvety
v oblasti ekológie, ochrany životného prostredia a environmentálnej výchovy detí a mládeže,
úhrady výdavkov na komunikačnú infraštruktúru v prospech Úradu vlády SR ako
aj delimitáciou 1 diplomatického miesta pre Stále zastúpenie SR pri Európskej únii v Bruseli
v prospech Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Prehľad jednotlivých
RO MF SR je uvedený v časti 1.1.3.
Skutočné výdavky kapitoly MŽP SR za rok 2019 dosiahli 484 111 124 eur,
čo predstavuje 100 % - né plnenie voči upravenému rozpočtu. Prostriedky v rámci projektov
EÚ boli plne vyčerpané, v zanedbateľnej výške ostali nevyčerpané prostriedky zo štátneho
rozpočtu (zdroje 111 a 131I).
Na čerpaní výdavkov kapitoly sa podieľali jednotlivé zdroje nasledovne:
(v eur)
Názov

Rozpočtové
prostriedky kapitoly
(zdroje štátneho
rozpočtu bez
spolufinancovania)
Rozpočtové
prostriedky kapitoly
presunuté z roku 2017
Rozpočtové
prostriedky kapitoly
presunuté z roku 2018
Prostriedky EÚ
(ERDF)
z 3.
PO
Prostriedky na
spolufinancovanie zo
ŠR (ERDF) z 3. PO
Prostriedky na
spolufinancovanie zo
ŠR (ERDF) z 3. PO pro rata
Prostriedky EÚ (KF)
z 3. PO
Prostriedky na
spolufinancovanie zo
ŠR (KF) z 3. PO

Kód

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

111

85 734 305

99 795 053

99 791 433

20,6

131H

0

150 213

150 213

0,0

131I

0

13 108 010

13 107 756

2,7

1AA1

159 072 663

45 746 421

45 746 421

9,4

1AA2

18 220 455

3 465 975

3 465 975

0,7

1AA3

0

22 573

22 573

0,0

249 798 826 199 912 906 199 912 906

41,3

1AB1
1AB2

26 283 958

18 846 539

Skutočnosť

18 846 539

Podiel
(%)

4,0
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Prostriedky EÚ
presunuté z
predchádzajúcich
rokov (ERDF) z 3. PO
Prostriedky na
spolufinancovanie zo
ŠR presunuté z predch.
rokov (ERDF) z 3. PO
Prostriedky na
spolufinancovanie zo
ŠR presunuté z predch.
rokov (ERDF) z 3. PO
- pro rata
Prostriedky EÚ
presunuté z
predchádzajúcich
rokov (KF) z 3. PO
Prostriedky na
spolufinancovanie zo
ŠR presunuté z predch.
rokov (KF) z 3. PO
Finančný nástroj pre
životné prostredie
LIFE+
Finančný nástroj pre
životné prostredie
LIFE+ z
predchádzajúcich
rokov
Prostriedky na
spolufinancovanie zo
ŠR (Európsky sociálny
fond)
Prostriedky EÚ
presunuté z
predchádzajúcich
rokov (Európsky
sociálny fond)
Prostriedky na
spolufinancovanie zo
ŠR presunuté z
predchádzajúcich
rokov (Európsky
sociálny fond)
Zdroje ŠR a EÚ spolu

3AA1

0

75 172 070

75 172 070

15,5

3AA2

0

10 665 750

10 665 750

2,2

3AA3

0

410 089

410 089

0,0

3AB1

0

11 823 964

11 823 964

2,5

3AB2

0

1 678 434

1 678 434

0,3

11B6

1 500 000

0

0

0,0

13B6

0

3 144 938

3 144 938

0,7

1AC2

0

8 415

8 415

0,1

3AC1

0

123 191

123 191

0,0

3AC2

0

25 165

25 165

0,0

540 610 207 484 099 706 484 095 832

100,0
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Z poistného plnenia zo
zmluvného poistenia
alebo zo zákonného
poistenia

72 e

7 000

15 292

15 292

0,0

Zdroje podľa §17 ods. 4 zákona o
rozpočtových pravidlách spolu

7 000

15 292

15 292

0,0

Zdroje spolu

540 617 207 484 114 998 484 111 124

100,0

1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
Bežné výdavky
Schválený rozpočet bežných výdavkov v sume 83 442 893 eur bol v priebehu roka
zvýšený viac ako dvojnásobne (o 100 156 164 eur) na konečnú sumu 183 599 057 eur.
K 31. 12. 2019 boli čerpané výdavky v čiastke 183 596 261 eur. Po vyčlenení výdavkov
podľa § 17 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách v sume 15 292 eur predstavuje čerpanie
rozpočtových prostriedkov v sume 183 580 969 eur 100,0 % upraveného rozpočtu
(183 583 765 eur).
Čerpanie bežných výdavkov podľa organizácií bolo nasledovné:
vrátane § 17 ods. 4
Organizácia

(v eur)

Schválený rozpočet

MŽP SR
SIŽP
Spolu

Upravený rozpočet

77 292 855
6 150 038
83 442 893

176 646 479
6 952 578
183 599 057

Skutočnosť

176 644 260
6 952 001
183 596 261

bez §17 ods. 4
Organizácia

MŽP SR
SIŽP
Spolu

% čerpania

100,0
100,0
100,0
(v eur)

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

77 292 855
6 143 038
83 435 893

176 642 599
6 941 166
183 583 765

Skutočnosť

176 640 380
6 940 589
183 580 969

% čerpania

100,0
100,0
100,0

Pozn. všetky zdroje vrátane VOJ

Štruktúra bežných výdavkov v členení podľa ekonomickej klasifikácie bola nasledovná:
Kategória

610
620
630
640
600

Názov

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
Poistné a príspevok do poisťovní
Tovary a služby
Bežné transfery
Bežné výdavky spolu

Skutočnosť

14 763 460
5 412 550
27 406 472
136 013 779
183 596 261

(v eur)
Podiel na BV
(%)

8,0
3,0
14,9
74,1
100,0
19

Ústredný orgán
Upravený rozpočet bežných výdavkov ústredného orgánu (bez VOJ –
odboru platobnej jednotky a finančného riadenia grantov) v sume 113 162 692 eur bol
čerpaný na 100,0 %.
Štruktúra bežných výdavkov v členení podľa ekonomickej klasifikácie bola nasledovná:
(v eur)
Položka

Názov

610

Mzdy, platy, služobné
príjmy a ostatné osobné
vyrovnania

620

Poistné a príspevok do
poisťovní

630

Tovary a služby

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

% podiel na
celkovom
objeme BV

10 910 283

10 909 976

9,6

3 990 059

3 990 059

3,6

25 825 583

25 823 671

22,8

427 695

427 695

0,4

632

Cestovné náhrady
Energie, voda a
komunikácie

246 198

246 198

0,2

633

Materiál

447 984

447 984

0,4

634

Dopravné

140 126

140 126

0,1

635

Rutinná a štandardná údržba

643 816

643 816

0,6

636

Nájomné za nájom

475 963

475 963

0,4

637

Služby

23 443 801

23 441 889

20,7

640

Bežné transfery
v tom:
Transfery v rámci verejnej
správy
v tom: príspevkovým
organizáciám*
Transfery jednotlivcom a
neziskovým právnickým
osobám
Transfery nefinančným
subjektom
v tom: štátnym podnikom*

72 438 986

72 438 986

64,0

40 038 417

40 038 417

35,4

39 591 759

39 591 759

35,0

1 873 185

1 873 185

1,7

27 535 210
27 535 210

27 535 210
27 535 210

24,3
24,3

v tom:
631

641

642
644

20

649

Bežné transfery do
zahraničia (medzinárodným
organizáciám)

600

Spolu

2 992 174

2 992 174

113 164 911

113 162 692

2,6
100,0

* zdroje 111, 11B6, 13B6

Na celkových bežných výdavkoch sa najväčšou mierou, t. j. 64,0 % - ami podieľali
bežné transfery, výdavky na mzdy a poistné a príspevky do poisťovní predstavovali 13,2 %
a výdavky na tovary a služby 22,8 % z vyčerpaných výdavkov.
Celkové čerpanie bežných výdavkov (rovnako ako čerpanie celkových výdavkov)
bolo výrazne ovplyvnené samotným čerpaním prostriedkov v rámci projektov EÚ. MŽP SR
bolo prijímateľom NFP v rámci Technickej pomoci Operačného programu Kvalita životného
prostredia, Európskeho sociálneho fondu (projekty Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov
analytických útvarov a Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybranýcoh
ústredných orgánoch štátnej správy) a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (projekty
Koordinátora EIA).
Z Operačného programu Kvalita životného prostredia boli ústrednému orgánu (MŽP
SR ako prijímateľ) refundované finančné prostriedky v rámci nasledovných projektov
prieskumu a realizácií sanácií environmentálnych záťaží a ich odborného geologického
dohľadu (ďalej len „geologické projekty“): Geologický prieskum vybraných
pravdepodobných environmentálnych záťaží (1), Sanácia vybraných environmentálnych
záťaží Slovenskej republiky (1) - časť 1 (Nové Zámky, Komárno, Štúrovo), Sanácia
vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) - časť 2 (Prievidza, Púchov,
Leopoldov), Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) - časť 3
(Spišská Nová Ves, Prešov), Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej
republiky (1) – časť 4 (Košice, Poproč, Humenné), Sanácia vybraných environmentálnych
záťaží Slovenskej republiky (1) - časť 5 (Vrútky, Čadca, Kraľovany), Sanácia vybraných
environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) - časť 6 (Sliač letisko produktovod),
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1) - časť 7 (Brezno, Zlaté
Moravce), Sanácia svahových deformácií na vybraných lokalitách Slovenska (1). V rámci
projektov „Koordinátor EIA“ bolo zabezpečené financovanie miezd a odmien oprávnených
zamestnancov, ich špecifické vzdelávanie, materiálno-technické zabezpečenie a úhrada
výdavkov spojená s nájmom.
Z prostriedkov štátneho rozpočtu boli v oblasti geológie financované výdavky
na poradenské služby, vypracovanie znaleckých posudkov, na vypracovanie projektu Sanácia
Handlová a neoprávnené výdavky súvisiace s projektom Sanácia environmentálnej záťaže
Vrakunská cesta – skládka CHZJD.
Tovary a služby (kat. 630)
V rámci položky 631 – cestovné náhrady boli čerpané výdavky v sume 427 695 eur.
Z celkových výdavkov na cestovné predstavovali výdavky na zahraničné pracovné cesty
v sume 364 719 eur 85,3 %, z toho finančné prostriedky v sume 14 569 eur zahŕňali výdavky
v rámci PO č. 5 Technická pomoc OP KŽP a 664 eur v rámci projektov „Koordinátor EIA“

21

a výdavky v čiastke 9 573 eur v rámci projektu „Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov
analytických útvarov“.
Najväčší objem výdavkov položky 632 – energie, voda, komunikácie (246 198 eur)
predstavovali výdavky na telekomunikačné služby v sume 79 130 eur. Na energie boli
čerpané výdavky v sume 119 667 eur a na vodné, stočné v sume 11 723 eur. Výdavky
na poštovné služby predstavovali čiastku 35 678 eur. Z prostriedkov TP OP KŽP boli
zrefundované výdavky v sume 29 566 eur. V rámci komunikačnej infraštruktúry boli sieťové
a elektronické služby zabezpečené nadrezortnou dátovou sieťou Govnet a z tohto dôvodu boli
výdavky na tento účel v rámci medzirezortného podprogramu 0EK0E v sume 237 500 eur
viazané v prospech Úradu vlády SR.
Výdavky na materiál (633) boli čerpané v sume 447 984 eur, a to najmä na nákup
všeobecného materiálu, na nákup interiérového vybavenia, prevádzkových strojov, prístrojov,
zariadení a techniky a kníh, časopisov, novín, učebníc a učebných pomôcok, na
reprezentačné. Z týchto finančných prostriedkov bola časť výdavkov v sume 54 009 eur
čerpaná v rámci v rámci TP OP KŽP a 45 874 eur v rámci projektov Koordinátor EIA. Tieto
výdavky zahŕňali aj nákup výpočtovej techniky, softvéru a telekomunikačnej techniky, ktorý
bol zabezpečený v rámci medzirezortných podprogramov 0EK0E – Informačné technológie
financované zo štátneho rozpočtu – MŽP SR (101 276 eur) a 06H06 – Hospodárska
mobilizácia MŽP SR (2 874 eur).
Z výdavkov čerpaných na dopravu v sume 140 126 eur predstavovali výdavky
na pohonné hmoty 65 661 eur, na servis a údržbu osobných vozidiel 40 572 eur. Za havarijné
a zmluvné poistenie motorových vozidiel ministerstvo uhradilo 29 113 eur, prepravné a nájom
dopravných prostriedkov 1 206 eur a na karty, známky, poplatky 3 574 eur. Z týchto
prostriedkov bolo v rámci projektov EÚ uhradených 3 895 eur, a to za TP OP KŽP 2 781 eur
a za projekt Koordinátor EIA 1 114 eur. Zo zdroja 72e boli na opravu motorového vozidla
čerpané finančné prostriedky v sume 3 880 eur.
Ústredný orgán uhradil v rámci položky 635 – rutinná a štandardná údržba
(643 816 eur) výdavky na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky
v sume 41 431 eur v rámci tzv. materského podprogramu (07601) a výdavky na údržbu
softvéru v rámci hospodárskej mobilizácie (medzirezortného podprogramu 06H06) v čiastke
3 398 eur. Výdavky v oblasti IT (údržba softvéru, komunikačnej infraštruktúry, výpočtovej
a telekomunikačnej techniky) v rámci medzirezortného podprogramu 0EK0E predstavovali
čiastku 598 636 eur, z ktorých finančné prostriedky v sume 480 325 eur zahŕňali rutinnú
a štandardnú údržbu softvéru Registra priestorových informácií (RPI).
Takmer všetky výdavky za nájomné (475 963 eur) tvorili hlavne platby za prenájom
administratívnych budov, objektov alebo ich častí (472 520 eur), pričom z prostriedkov TP
OP KŽP bolo čerpaných 273 658 eur, v rámci neoprávnených výdavkov geologického
projektu Sanácia environmentálnej záťaže Vrakunská cesta – skládka CHZJD 2 706 eur
a projektu Koordinátor EIA 74 258 eur.
V čerpaní výdavkovej položky služby (637) v sume 23 441 889 eur len štvrtinu tvorili
úhrady finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu (5 558 409 eur), a to najmä výdavky
v oblasti IT (podprogram 0EK0E) v sume 348 859 eur, na náhrady nákladov hospodárskej
mobilizácie (podprogram 06H06) v sume 158 641 eur a úhrady výdavkov geologických
projektov formou refundácií v ďalšom období v sume 1 098 442 eur. V rámci TP OP KŽP
boli uhradené výdavky v sume 4 956 973 eur, pričom išlo prevažne o výdavky na realizáciu
informačných aktivít k operačnému programu. Na prieskum a sanáciu environmentálnych
záťaží tvorili výdavky v rámci Prioritnej osi 1 OP KŽP objem 8 580 973 eur a na Prioritnej
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osi 3 predstavovali sumu 4 309 316 eur. Na úhradu výdavkov projektu Koordinátor EIA bolo
čerpaných 22 667 eur a na projekty z ESF 13 551 eur.
V rámci podpoložky štúdie, expertízy, posudky boli čerpané výdavky v sume
550 289 eur, ktoré boli použité nasledovne: Vypracovanie metodického pokynu výpočtu
bilancie emisií prchavých organických zlúčenín zo zariadení používajúcich organické
rozpúšťadlá s názvom „Ročná bilancia organických rozpúšťadiel" (6 000 eur), Technická
pomoc a podpora pri vypracúvaní jednotlivých častí Stratégie ochrany ovzdušia,a to prvého
Národného programu znižovania emisií a Stratégie pre zlepšenie kvality ovzdušia v celkovej
sume (375 000 eur), Participatívne expertné stanovenie krátkodobých (do roku 2022)
a strednodobých prioritných opatrení v rámci Stratégie adaptácie Slovenskej republiky
na zmenu klímy (do roku 2025) s využitím multikriteriálnej analýzy (64 000 eur), Analytická
a podkladová príprava agendy pokrývajúca oblasť mokradí a budúceho reportovania v tejto
oblasti (12 000 eur), Vypracovanie databázy a aktualizácie systémov, ktoré sú potrebné pri
inventarizácii emisií skleníkových plynov (24 000 eur), Záverečné správy a analýzy v rámci
geologických projektov (68 880 eur), znalecké posudky na určenie všeobecne hodnoty
pozemkov, ktoré MŽP SR obstaralo na základe predkupného práva podľa § 63 zákona
č. 543/2002 Z. z . o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (409 eur).
Na školenia, semináre a porady boli čerpané výdavky v sume 133 804 eur, z toho
v rámci projektov TP OP KŽP 61 622 eur, projektu „Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov
analytických útvarov“ 13 551 eur, na hospodársku mobilizáciu 5 159 eur a v rámci projektov
Koordinátor EIA 337 eur. Na propagáciu, reklamu a inzerciu boli uhradené výdavky v sume
4 965 106 eur, a to predovšetkým v rámci projektov EÚ (4 681 766 eur v rámci
už zrealizovaných projektov TP OP KŽP, 233 650 eur v rámci následných refundácií a 1 512
eur v rámci geologických projektov).
Na úhradu špeciálnych služieb boli vynaložené výdavky v sume 14 861 713 eur,
z ktorých najväčší objem predstavovali výdavky v rámci geologických projektov
(zrealizované projekty EÚ boli v sume 12 725 118 eur, následné refundácie v čiastke 894 784
eur, poradenské služby v sume 82 080 eur a na vypracovanie projektu Sanácie Handlová
v čiastke 81 426 eur). Prostriedky v sume 67 561 eur boli uhradené v rámci projektov TP OP
KŽP. Zo štátneho rozpočtu boli financované výdavky vo výške 1 010 744 eur predovšetkým
na právne služby a strážne služby aparátu MŽP SR.
V rámci všeobecných služieb bolo vyčerpaných 313 455 eur, pričom časť tvorili
výdavky TP OP KŽP v sume 78 494 eur a tiež výdavky na služby spojené s nájmom v rámci
projektu Koordinátor EIA v sume 22 330 eur. Zvyšná časť výdavkov v sume 212 631 eur
predstavujú prevažne výdavky na prekladateľské a tlmočnícke služby, spravodajský servis,
pravidelné odborné kontroly zariadení, výrobu pečiatok a tlač tlačív pre potreby aparátu MŽP
SR.
Subjektom hospodárskej mobilizácie boli uhradené výdavky na náhradu nákladov
hospodárskej mobilizácie a intervenčných zásob v čiastke 153 483 eur.
Na základe dohôd o vykonaní práce boli uhradené prostriedky v sume 395 942 eur,
z toho zo štátneho rozpočtu v sume 196 735 eur. Výdavky na stravovanie zamestnancov
dosiahli výšku 319 130 eur a prídel do sociálneho fondu 165 996 eur. Výdavky na podpoložke
reprezentačné (637036) predstavovali sumu 54 225 eur.
Na úhradu penále v súvislosti s rozsudkom Súdneho dvora EÚ vo veci C-626/16
Európska komisia v. Slovenská republika v súvislosti s prevádzkovaním skládky odpadov
Žilina – Považský Chlmec boli v rámci tejto položky uhradené finančné prostriedky v sume
916 030 eur.
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V súvislosti s riešením vysporiadania finančných prostriedkov za finančné opravy
(nezrovnalosti) boli v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra za projekt
Register priestorových informácií – 2. fáza realizované výdavky v sume 193 199 eur a 74 eur
v rámci TP OP KŽP.
Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií
na medzirezortnom podprograme 0EK0E v sume 348 858 eur.

zahŕňali

výdavky

Bežné transfery (pol. 642)
MŽP SR uhradilo zamestnancom v rámci položky 642 odchodné 32 680 eur a na
nemocenské dávky 46 611 eur (z toho v rámci projektov Koordinátor EIA v sume 3 558 eur
a z ESF 533 eur).
Bežné transfery príspevkovým organizáciám (641001)
Celkový schválený objem bežných transferov v rámci zdroja 111 (bez prostriedkov
EÚ a na spolufinancovanie zo ŠR), určený pre príspevkové organizácie kapitoly, bol
26 811 172 eur, t. j. o cca 6 % vyšší ako v roku 2018 (25 309 142 eur). Rozpočtovými
opatreniami v priebehu roka bol schválený rozpočet upravený na sumu 38 787 224 eur.
Vyššie požiadavky príspevkových organizácií vyplynuli najmä z potreby
dofinancovania ich činnosti vyplývajúcich z plánov hlavných úloh, finančného zabezpečenia
povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov ako aj zo zmlúv o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku v rámci operačných programov a tiež z medzinárodných záväzkov SR.
V nadväznosti na uvedené, úpravy transferov na činnosť príspevkových organizácií na zdroji
111 v celkovej výške 11 976 052 eur riešili najmä potrebu rozpočtového zabezpečenia
výdavkov na udržateľnosť projektov realizovaných z fondov EÚ (3 372 894 eur bez IT
výdavkov), výdavkov v súvislosti s úpravou stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme v roku 2019 (4 009 010 eur), dofinancovanie úloh v oblasti
výskumu (878 834 eur) a v oblasti geologického prieskumu (52 800 eur), nákup IT (1 078 604
eur vrátane IT spojených s udržateľnosťou projektov) a tiež výdavky na opravu a údržbu
budov v správe organizácií (80 000 eur). Ďalšie úpravy vyplynuli s potreby skvalitnenia
výkonu odbornej organizácie ochrany prírody a zabezpečenia postupnej zmeny manažmentu
na prírode blízky spôsob obhospodarovania lesov v NP Poloniny ( 1 552 000 eur) a
z potreby zabezpečenia obligatórnych úloh organizácií vyplývajúcich z legislatívy na úseku
ochrany životného prostredia a z rozpočtom nezabezpečených jednorazových výdavkov nad
rámec plánu hlavných úloh organizácií.
Bežný transfer v roku 2019 čerpali príspevkové organizácie vo výške 36 212 877 eur,
t. j. 93 % poskytnutého transferu, pričom najväčší podiel (74 %) predstavovali osobné
výdavky v celkovej výške 27 087 683 eur, z toho mzdové výdavky vo výške 19 885 535 eur.
Výdavky na tovary a služby boli realizované vo výške 8 925 044 eur (25 %). Nepoužité
finančné prostriedky vo výške 2 574 347 eur môžu organizácie vyčerpať v zmysle platnej
legislatívy v oblasti rozpočtových pravidiel v nasledujúcom rozpočtovom období.
Bežný transfer zo štátneho rozpočtu schválený na činnosť Slovenského
hydrometeorologického ústavu v roku 2019 vo výške 9 256 830 eur prestavoval výšku
schváleného bežného transferu na rovnakej úrovni v porovnaní s predchádzajúcim rokom,
pričom bol v priebehu roka upravený desiatimi rozpočtovými opatreniami o sumu 1 869 350
eur na celkovú výšku 11 126 180 eur.
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V rámci programu 075 – Starostlivosť o životné prostredie bol schválený bežný
transfer rozpočtovaný vo výške 8 706 830 eur a zahŕňal príspevok na činnosť vrátane ČMS
voda (2 263 776 eur), príspevok na činnosť vrátane ČSM ostatné (3 395 664 eur) a na
POVAPSYS ( 3 047 390 eur).
Úpravy bežného transferu zo štátneho rozpočtu na programe 075 – Starostlivosť
o životné prostredie zahŕňali finančné prostriedky určené na zvýšenie limitu výdavkov na
mzdy a poistné a príspevky do poisťovní v súlade s § 5 zákona č. 370/2018 Z. z. o štátnom
rozpočte na rok 2019 a nariadeniami vlády SR na zvýšenie platov zamestnancov o 10 % od
1. januára 2019 a tiež na zmeny v nadväznosti na novelu zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019 vo výške
818 398 eur a na zabezpečenie udržateľnosti projektov z fondov EÚ, vrátane projektov
„Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích sietí podzemných a povrchových vôd“,
„Budovanie POVAPSYS – Povodňový varovný a predpovedný systém“ a „Obnova
a modernizácia Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia“ v celkovej sume 1 295 130
eur.
Na základe uznesenia vlády SR č. 183/2019 zo dňa 17. 04. 2019 k Správe o priebehu
a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla do konca decembra
2018 a uznesenia vlády SR č. 583/2019 zo dňa 04. 12. 2019 k Správe o priebehu a následkoch
povodní na území Slovenskej republiky v období od januára do konca júna 2019 bol
organizácii poskytnutý transfer zo štátneho rozpočtu určený na úhradu výdavkov
vynaložených na plnenie úloh predpovednej povodňovej služby v tomto období vo výške
5 070 eur. Na rozpočtom nezabezpečené výdavky bol organizácii poskytnutý zo štátneho
rozpočtu bežný transfer vo výške 140 100 eur.
V rámci medzirezortného programu 0EK – Informačné technológie financované zo
štátneho rozpočtu bol schválený transfer rozpočtovaný v sume 550 000 eur. Rozpočtovým
opatrením č. 4/2019 bol tento transfer znížený o sumu 392 115 eur z dôvodu vysporiadania
úhrady výdavkov na komunikačnú infraštruktúru za rok 2018 v prospech Úradu vlády SR.
Viazanie rozpočtu bolo vykonané v súvislosti s podpísaním Memoranda medzi Ministerstvom
životného prostredia SR a Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby o spolupráci
pri využívaní služieb vládnej dátovej siete Govnet pre účely plnenia úloh kapitoly MŽP SR.
Ďalšie úpravy bežného transferu zo štátneho rozpočtu na financovanie informačných
technológií vo výške 3 995 eur riešili zabezpečenie udržateľnosti projektov z fondov EÚ.
Bežný transfer poskytnutý zo štátneho rozpočtu organizácia vyčerpala vo výške
10 611 993 eur (94 % upraveného rozpočtu). V rámci programu 075 – Starostlivosť o životné
prostredie sa na čerpaní najvyššou mierou podieľali výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania, a to sumou 5 319 442 eur (50 %), poistné a príspevky do
poisťovní sumou 2 037 679 eur (19 %) a tovary a služby sumou 3 028 377 eur (28 %). Na
informačné technológie (program 0EK) dosiahli bežné výdavky sumu 161 880 eur, čo
predstavuje 2 % z celkového poskytnutého transferu. Nevyčerpaný rozpočet vo výške 514 187
eur môže byť použitý v zmysle platnej legislatívy v oblasti rozpočtových pravidiel
v nasledujúcom rozpočtovom období.
Schválený bežný transfer na činnosť Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra
v roku 2019 predstavoval finančné prostriedky vo výške 3 444 944 eur a bol jedenástimi
rozpočtovými opatreniami upravený o 2 007 267 eur na sumu 5 452 211 eur. V rámci
schváleného transferu boli ústavu poskytnuté finančné prostriedky na IT výdavky (program
0EK) vo výške 20 000 eur. V rámci úprav schváleného rozpočtu formou zvýšenia,
s výnimkou viazania rozpočtových prostriedkov vo výške 150 000 eur, boli v priebehu roka
riešené najmä rozpočtom nezabezpečené výdavky na udržateľnosť projektov financovaných
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z fondov EÚ vo výške 1 464 628 eur (z toho 215 112 eur na IT výdavky) ako aj výdavky na
opravu a údržbu budov v správe ŠGÚDŠ (80 000 eur). Úprava rozpočtu vo výške 469 939 eur
bola vykonaná v súvislosti so zvýšením limitu výdavkov na mzdy a poistné a príspevky do
poisťovní v súlade s § 5 zákona č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019
a nariadeniami vlády SR na zvýšenie platov zamestnancov o 10 % od 1. januára 2019 a tiež
na zmeny v nadväznosti na novelu zákona
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019. Na realizáciu geologických úloh
„Geologický prieskum environmentálnej záťaže Chemko-Strážske“ a „Geologický prieskum
životného prostredia v okolí Areálu skládky Vlčie hory – Hlohovec“ a iné rozpočtom
nezabezpečené výdavky boli poskytnuté finančné prostriedky v sume 142 700 eur.
Poskytnutý bežný transfer zo štátneho rozpočtu bol vyčerpaný vo výške 4 972 211 eur,
t. j. 91 % z celkového transferu. Najväčšou mierou sa na čerpaní podieľali výdavky na mzdy,
platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, a to výškou 2 657 014 eur (48 %)
a poistné a príspevky do poisťovní výškou 890 577 eur (16 %). Výdavky na tovary a služby
predstavovali výšku 1 407 366 eur (26 %) z toho 215 112 eur boli IT výdavky v rámci
programu 0EK. Výdavky na dočasnú pracovnú neschopnosť zamestnancov čerpala
organizácia vo výške 15 364 eur. Nevyčerpaný rozpočet vo výške 480 000 eur môže byť
použitý v zmysle platnej legislatívy v oblasti rozpočtových pravidiel v nasledujúcom
rozpočtovom období.
Bežný transfer schválený na činnosť Slovenského múzea ochrany prírody
a jaskyniarstva v roku 2019 vo výške 643 125 eur bol v priebehu roka upravený jedenástimi
rozpočtovými opatreniami o 374 851 eur na sumu 1 017 976 eur. Uvedené úpravy zahŕňali
finančné prostriedky v súvislosti so zvýšením limitu výdavkov na mzdy a poistné a príspevky
do poisťovní v súlade s § 5 zákona č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019
a nariadeniami vlády SR na zvýšenie platov zamestnancov o 10 % od 1. januára 2019 a tiež
na zmeny v nadväznosti na novelu zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019 vo výške 79 866 eur, na udržateľnosť
projektov EÚ vo výške 134 660 eur, na zabezpečenie kovových regálov a políc v rámci
rekonštrukcie a modernizácie budovy na ul. 1. mája 36 a 38. vo výške 50 743 eur, na nákup
nábytkového vybavenia do administratívnych priestorov vo výške 21 446 eur, ako aj finančné
prostriedky na obstaranie propagačných predmetov pri príležitosti 90. výročia múzea vo
výške 21 556 eur a na organizáciu Konferencie seniorov vo výške 10 000 eur. Na
dofinancovanie projektu prioritne financovaného z EF - „Environmentálne aktivity v edičnej
a prezentačnej činnosti SMOPaJ“ boli určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo
výške 10 000 eur a na dofinancovanie rozpočtom nezabezpečených výdavkov na prevádzkovú
činnosť organizácie vo výške 22 780 eur.
Poskytnutý bežný transfer bol čerpaný vo výške 976 024 eur, t. j. 96 % z celkového
bežného transferu, pričom najväčší podiel na jeho čerpaní tvorili mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania vo výške 506 600 eur (50 %), výdavky na poistné a príspevky do
poisťovní dosiahli výšku 176 469 eur (17 %). Na nákup tovarov a služieb bolo vyčerpaných
289 319 eur, t. j. 28 % z bežného transferu, z toho IT výdavky predstavovali sumu 17 611 eur.
Nevyčerpaný rozpočet vo výške 41 952 eur môže byť použitý v zmysle platnej legislatívy
v oblasti rozpočtových pravidiel v nasledujúcom rozpočtovom období.
Slovenskému banskému múzeu bol na činnosť v roku 2019 schválený bežný transfer
v rovnakej výške ako v roku 2018, t. j. 705 846 eur. Schválený bežný transfer bol počas roka
upravený dvomi rozpočtovými opatreniami o 157 272 eur na sumu 863 118 eur. Uvedenými
úpravami bolo riešené zvýšenie limitu výdavkov na mzdy a poistné a príspevky do poisťovní
v súlade s § 5 zákona č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019 a nariadeniami vlády
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SR na zvýšenie platov zamestnancov o 10 % od 1. januára 2019 a tiež na zmeny
v nadväznosti na novelu zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme na rok 2019 vo výške 136 872 eur a rozpočtom nezabezpečené
výdavky vo výške 20 400 eur.
Poskytnutý bežný transfer zo štátneho rozpočtu organizácia vyčerpala na 100 %. Najvyšší
podiel na čerpaní predstavovali výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania vo výške 672 646 eur (78 %) a poistné a príspevok do poisťovní vo výške 163 916
eur (19 %). Na tovary a služby organizácia vyčerpala z poskytnutého bežného transferu zo
štátneho rozpočtu 26 556 eur, čo predstavovalo 3 %.
Výška schváleného bežného transferu na činnosť Národnej zoologickej záhrady Bojnice
bola 1 198 002 eur, pričom schválený transfer bol v priebehu roka tromi rozpočtovými
opatreniami upravený o 293 676 eur na sumu 1 491 678 eur. Úpravy zahŕňali finančné
prostriedky vo výške 234 676 eur určené v súlade s § 5 zákona č. 370/2018 Z. z. o štátnom
rozpočte na rok 2019 a nariadeniami vlády SR na zvýšenie platov zamestnancov o 10 % od 1.
januára 2019 a tiež na zmeny v nadväznosti na novelu zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019, prostriedky vo výške
32 000 eur určené na bežné výdavky v oblasti opráv za účelom zabezpečenia komplexného
pokladničného a prístupového systému do zoologickej záhrady a prostriedky
vo výške
27 000 určené na rozpočtom nezabezpečené výdavky.
Bežný transfer zo štátneho rozpočtu organizácia vyčerpala vo výške 1 459 678 eur, t.
j. 98 % poskytnutého transferu. Poskytnutý bežný transfer bol použitý na mzdy, platy,
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, a to vo výške 611 637 eur (41 %), na poistné
a príspevky do poisťovní vo výške 199 913 eur (13 %) a na nákup tovarov a služieb vo výške
644 388 eur (43 %). Na odchodné a PN čerpala organizácia prostriedky vo výške 3 740 eur,
t. j. menej ako 1 % z poskytnutého bežného transferu. Nevyčerpaný rozpočet vo výške 32 000
eur môže byť použitý v zmysle platnej legislatívy v oblasti rozpočtových pravidiel
v nasledujúcom rozpočtovom období.
Bežný transfer na činnosť pre Výskumný ústav vodného hospodárstva bol schválený
vo výške 3 085 645 eur a bol piatimi rozpočtovými opatreniami v celkovej sume 1 351 680
eur upravený na sumu 4 437 325 eur. Úpravami transferu zo štátneho rozpočtu bolo riešené
najmä dofinancovanie činností uvedených v Pláne hlavných úloh na rok 2019 vo výške
878 834 eur a výdavky v súvislosti so zvýšením limitu výdavkov na mzdy a poistné
a príspevky do poisťovní v súlade s § 5 zákona č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok
2019 a nariadeniami vlády SR na zvýšenie platov zamestnancov o 10 % od 1. januára 2019
a tiež na zmeny v nadväznosti na novelu zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019 vo výške 392 866 eur. Na
rozpočtom nezabezpečené výdavky boli z bežného transferu zo štátneho rozpočtu určené
finančné prostriedky vo výške 59 700 eur, na udržateľnosť projektu Monitorovanie
a hodnotenie stavu vôd II. etapa v roku 2019 vo výške 15 000 eur. V súvislosti
s vykonávacími rozhodnutiami Európskej komisie boli organizácii poskytnuté prostriedky na
nákup prístrojov na monitorovanie povrchových a podzemných vôd vo výške 5 280 eur.
Poskytnutý bežný transfer bol vyčerpaný vo výške 4 416 869 eur, čo predstavuje
takmer 100 %. Na čerpaní bežného transferu sa výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania podieľali výškou 2 892 921 eur (65 %) a poistné a príspevky do
poisťovní vo výške 1 190 993 eur (27 %). Výdavky na tovary a služby boli vo výške 305 537
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eur (7 %). V roku 2019 čerpala organizácia bežný transfer aj na odchodné, odstupné pre
zamestnancov a na dávky PN v celkovej výške 27 417 eur (1 %).
Pôvodne schválená výška bežného transferu na činnosť Slovenskej agentúry
životného prostredia 3 251 536 eur na podprograme 07604 – Integrovaná starostlivosť
o životné prostredie bola trinástimi rozpočtovými opatreniami upravená o 1 533 719 eur na
výšku 4 785 255 eur. Rozpočet bežných výdavkov agentúry bol schválený vo výške o 12 %
vyššej ako v predchádzajúcom období, pričom nárast o 355 594 eur zohľadňoval vyššie
osobné výdavky SAŽP z titulu nevyhnutnej potreby zvýšenia hmotnej zainteresovanosti
zamestnancov.
Úpravami v priebehu roka bol bežný transfer na činnosť organizácie zvyšovaný,
pričom úpravami bolo riešené zabezpečenie finančných prostriedkov v súlade s § 5 zákona
č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019 a nariadeniami vlády SR na zvýšenie platov
zamestnancov o 10 % od 1. januára 2019 a tiež na zmeny v nadväznosti na novelu zákona
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok
2019 vo výške 485 244 eur, financovanie aktivít týkajúcich sa podujatia pri príležitosti
„Svetového dňa Zeme“ vo výške 552 610 eur, krytie časti výdavkov Organizačného výboru
2019 IIHF MS v zmysle Dohody o spolupráci č. SAŽP/SEP/2019/15 vo výške 180 000 eur,
ako aj zabezpečenie aktivity zameranej na podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania
a šírenia povedomia verejnosti o aktuálnych témach ochrany a tvorby životného prostredia, na
spolufinancovanie medzinárodnej odbornej konferencie a inovačno – technologického veľtrhu
Slovakia Tech Fórum – Expo 2019 (ZVF) a podujatia Smart Head Sustainability Summit
2019 vo výške 108 000 eur. Ďalšími úpravami bežného transferu zo štátneho rozpočtu boli
organizácii poskytnuté prostriedky určené na realizáciu aktivít a projektov rozvojovej
spolupráce vo výške 49 500 eur, na komplexné zabezpečenie SEA procesov strategických
dokumentov v sume 30 000 eur, na dofinancovanie projektu „Environmentálna výchova
vzdelávania a osveta 2019“ čiastočne financovaného formou dotácie z EF vo výške 30 000
eur a dofinancovanie aktivít nad rámec schváleného PHÚ týkajúcich sa aktivity „Prieskum
verejnej mienky v rámci znalosti a povedomia o možnostiach zálohovania PET fliaš na
Slovensku a vzťahu obyvateľov k lesom“ vo výške 15 563 eur. Na iné rozpočtom
nezabezpečené výdavky organizácie boli z bežného transferu zo štátneho rozpočtu organizácii
poskytnuté prostriedky v sume 82 800 eur.
Bežný transfer poskytnutý zo štátneho rozpočtu organizácia vyčerpala vo výške
4 466 577 eur, t. j. 93 % poskytnutého transferu. Najvyšší podiel (43 %) na jeho čerpaní mali
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 2 060 479 eur, poistné
a príspevky do poisťovní (16 %) v sume 770 930 eur a nákup tovarov a služieb vo výške
1 602 278 eur (34 %). V roku 2019 čerpala organizácia bežný transfer aj na odchodné,
odstupné pre zamestnancov a na dávky PN v celkovej výške 32 891 eur (menej ako 1 %).
Nevyčerpaný rozpočet vo výške 318 678 eur môže byť použitý v zmysle platnej legislatívy
v oblasti rozpočtových pravidiel v nasledujúcom rozpočtovom období.
Pre Štátnu ochranu prírody SR bol v roku 2019 schválený bežný transfer vo výške
5 225 244 eur a v priebehu roka bol jedenástimi rozpočtovými opatreniami upravený o sumu
4 388 237 eur na výšku 9 613 481 eur. Úpravami bežného transferu zo štátneho rozpočtu vo
výške 1 391 149 eur boli riešené výdavky v súlade s § 5 zákona č. 370/2018 Z. z. o štátnom
rozpočte na rok 2019 a nariadeniami vlády SR na zvýšenie platov zamestnancov o 10 %
od 1. januára 2019 a tiež na zmeny v nadväznosti na novelu zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019, výdavky na
udržateľnosť projektov realizovaných v rámci OP Životné prostredie vo výške 678 588 eur,
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výdavky určené na dofinancovanie projektov čiastočne financovaných formou dotácie
z Environmentálneho fondu, a to „Podporné aktivity v rámci 100. výročia štátnej ochrany
prírody na Slovensku“ a „Podporné aktivity environmentálnej výchovy a propagácie
realizované ŠOP SR“ vo výške 150 000 eur, rozpočtom nezabezpečené výdavky vo výške
147 900 eur, ako aj výdavky na zabezpečenie podujatí pri príležitosti 100. výročia štátnej
ochrany prírody na Slovensku vo výške 40 000 eur. Zvýšenie bežného transferu zo štátneho
rozpočtu o 1 596 600 eur bolo určené na skvalitnenie výkonu činnosti organizácie (podpora
prevencie nebezpečenstva službou stráže prírody, zvyšovanie kvalifikácie a odborných
znalostí stráže prírody, poradenské služby v oblasti PR, tvorba TV magazínu a zabezpečenie
zásahového tímu medveďa hnedého). Na IT výdavky súvisiace so spracovaním štúdie
uskutočniteľnosti komplexného riešenia ekonomicko – projektového informačného systému
boli poskytnuté organizácii finančné prostriedky vo výške 84 000 eur. Ďalšie úpravy bežného
transferu zo štátneho rozpočtu vo výške 300 000 eur boli určené na zabezpečenie postupnej
zmeny manažmentu na prírode blízky spôsob obhospodarovania lesov v Národnom parku
Poloniny (ďalej len „NPP“), ktorá vyplýva z odporúčaní Výboru svetového dedičstva, na
ďalšie výdavky súvisiace so starostlivosťou o NPP, ako aj na plnenie ďalších medzinárodných
záväzkov.
Bežný transfer zo štátneho rozpočtu bol organizáciou vyčerpaný vo výške 8 446 407
eur (88 %), pričom mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške
5 164 795 eur predstavovali najväčší podiel na jeho čerpaní (54 %). Sumou 1 771 830 eur
(18 %) sa na čerpaní poskytnutého bežného transferu podieľali výdavky na poistné
a príspevky do poisťovní a sumou 1 459 342 eur (15 %) výdavky na tovary a služby.
Výdavky na odchodné, odstupné pre zamestnancov a na dávky PN v celkovej výške 50 419
eur tvorili menej ako 1 % z poskytnutého bežného transferu. Nevyčerpaný rozpočet vo výške
1 167 075 eur môže byť použitý v zmysle platnej legislatívy v oblasti rozpočtových pravidiel
v nasledujúcom rozpočtovom období.
Transfery príspevkovým organizáciám na rok 2019 (zdroj 111)
(v eur)
Organizácia
SMOPaJ

SBM
NZOO
ŠOP

0820

Schválený
transfer
643 125

Upravený
transfer
1 000 365

0EK0E01

0560

0

1 176

1 176

0EK0E02

0560

0

2 955

2 955

0EK0E03

0560

0

13 480

13 480

643 125

1 017 976

976 024

705 846

863 118

705 846

863 118

863 118
863 118

1 198 002

1 491 678

1 459 678

1 198 002

1 491 678

1 459 678

Program

FK

0750501

0750403
0750501

0820
0540

Skutočnosť
958 413

0750501

0540

5 255 244

8 929 481

8 362 407

0EK0E01

0560

0

84 000

84 000

0EK0E03

0560

0

600 000

0
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SAŽP

SHMÚ

07604

0560

5 225 244

9 613 481

8 446 407

3 251 536

4 785 255

4 466 578

3 251 536

4 785 255

4 466 578

0750101

0530

2 263 776

3 145 188

3 096 937

0750103

0560

3 047 390

3 838 002

3 549 668

0750201

0530

3 395 664

3 981 110

3 803 508

0EK0E02

0560

100 000

103 995

103 995

0EK0E03

0560

450 000

57 885

57 885

9 256 830

11 126 180

10 611 993

0750401

0560

2 495 580

4 307 735

3 827 735

0750401

0550

597 364

597 364

597 364

0750401

0530

332 000

0EK0E01

0560

20 000

332 000
215 112

332 000
215 112

3 444 944

5 452 211

4 972 211

3 085 645

4 437 325

4 416 869

3 085 645

4 437 325

4 416 869

Spolu PO- program 075

22 989 636

32 923 366

31 267 697

Spolu PO- program 076

3 251 536

4 785 255

4 466 578

570 000

1 078 603

478 603

26 811 172

38 787 224

36 212 878

ŠGÚDŠ

VÚVH

0750109

0560

Spolu PO – podprogram 0EK0E

Bežné transfery (pol. 641, 644 a 649)
Z rozpočtu bežných transferov ústredného orgánu boli poskytnuté aj finančné
prostriedky na spolufinancovanie projektov v rámci finančného nástroja LIFE+ a LIFE
(2014 – 2020) v sume 3 044 553 eur, v tom občianskym združeniam 1 763 804 eur, obciam –
Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 225 100 eur, verejným vysokým školám – Univerzite
Komenského v Bratislave a Prírodovedeckej fakulte UK 221 558 eur, príspevkovým
organizáciám v pôsobnosti MŽP SR 727 244 eur (ŠOP SR, VÚVH, ŠGÚDŠ, ŠOP SR),
Národnému lesníckeho centru 77 290 eur a neziskovej organizácii Slovenská ornitologická
spoločnosť 29 557 eur.
Prostredníctvom transferov nefinančným subjektom (644) boli v oblasti vodného
hospodárstva Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š. p. Banská Štiavnica poskytnuté
finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 27 535 210 eur, ktoré štátny podnik
vyčerpal v sume 27 535 168 eur. Rozdiel poukázaných a použitých finančných prostriedkov
zo štátneho rozpočtu v sume 42 eur bol vrátený na účet MŽP SR.
Na základe § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje
výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním
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užívania vôd boli štátnemu podniku poskytnuté finančné prostriedky na úhradu výdavkov
súvisiacich s neregulovanými platbami v sume 21 143 429 eur, ktoré boli plne vyčepané.
Finančné prostriedky boli použité na realizáciu preventívnych protipovodňových opatrení
v rámci opráv a údržby, ako aj na starostlivosti o zverený majetok štátu. V rámci týchto
výdavkov boli realizované opravy brehových opevnení, údržba a opravy ochranných hrádzí
vodných tokov, prečistenie a odstraňovanie náletových drevín a nánosov z korýt vodných
tokov, úpravy povrchu ochrannej hrádze, opravy a údržba vodných tokov, vodných nádrží,
odvodňovacích kanálov, stabilizáciu vzdušných svahov hrádzí, opravy poškodených objektov
na vodných tokoch, oprava technologických častí, regulačné bagrovanie, oprava drenážneho
systému, opravy dilatácií dnových výpustí a pilierového výpustu vodných stavieb, technickopestovateľské zásahy do brehových porastov, kosby a údržba trvalých trávnych porastov
na vodných tokoch a vodných stavbách, ako aj oprava a údržba vodnej cesty na Dunaji
a oprava a údržba prístavov Bratislava, Komárno a Štúrovo. Uvedené činnosti boli
zrealizované vlastnými kapacitami SVP, š. p. ako aj dodávateľským spôsobom.
Bežné transfery vo výške 6 391 781 eur boli pridelené na refundáciu nákladov
na povodňové zabezpečovacie práce na tokoch v správe štátneho podniku. Z týchto výdavkov
SVP, š. p. použil finančné prostriedky v sume 6 391 739 eur (viď komentár v časti „Použitie
prostriedkov vyčlenených v štátnom rozpočte formou rezerv - Odstraňovanie následkov
povodní“).
Na úhradu členských príspevkov do medzinárodných organizácií (649) bolo
čerpaných (bez kurzových rozdielov) 2 992 174 eur.

Slovenská inšpekcia životného prostredia
Rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2019 bol Slovenskej inšpekcii životného prostredia
stanovený limit bežných výdavkov v celkovom objeme 6 143 038 eur, z toho na podprograme
07602 – Inšpekčná činnosť v objeme 6 032 238 eur a na podprograme 0EK0E – Informačné
technológie financované zo štátneho rozpočtu – MŽP SR v objeme 110 800 eur. Stanovený
rozpis bol v priebehu roka 2019 upravený siedmimi rozpočtovými opatreniami o 798 129 eur
na výšku 6 941 167 eur, z toho IT výdavky v sume 170 304 eur.
Úpravami rozpisu záväzných ukazovateľov boli zabezpečené výdavky určené v súlade
s § 5 zákona č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019 a nariadeniami vlády SR na
zvýšenie platov zamestnancov o 10 % od 1. januára 2019 vyplývajúce z uzatvorených
kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v celkovej výške 477 827 eur, ďalšie úpravy riešili
rozpočtom nezabezpečené výdavky týkajúce sa udržateľnosti projektu „Akreditácia meracích
skupín Slovenskej inšpekcie životného prostredia“ vo výške 77 854 eur, iné rozpočtom
nezabezpečené výdavky vo výške 186 390 eur. Úpravou rozpisu záväzných ukazovateľov na
programe 0EK vo výške 59 504 eur boli riešené rozpočtom nezabezpečené IT výdavky.
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Prehľad o štruktúre bežných výdavkov SIŽP a ich podiel na celkových bežných výdavkoch
(zdroj 111)
(v eur)
Položka

Názov

Skutočnosť

% podiel
z celkového objemu
bežných výdavkov

Podprogram 076
610

Mzdy, platy, služobné príjmy a
ostatné osobné vyrovnania

3 853 484

55,62

620

Poistné a príspevok do poisťovní

1 422 491

20,50

630

Tovary a služby

1 401 087

20,19

89 369

1,29

v tom:
631

Cestovné náhrady

632

Energie, voda a komunikácie

112 040

1,62

633

Materiál

104 104

1,50

634

Dopravné

132 057

1,90

635

Rutinná a štandardná údržba

27 800

0,40

636

Nájomné za nájom

230 309

3,32

637

Služby

705 408

10,16

640

Bežné transfery

93 224

1,34

170 303

2,45

Podprogram 0EK0E
630

Tovary a služby
v tom:

632

Energie, voda a komunikácie

70 996

1,02

633

Materiál

43 752

0,63

635

Rutinná a štandardná údržba

53 583

0,77

637

Služby

1 972

0,03

600

Bežné výdavky spolu

6 940 589

100

Na celkových výdavkoch na všetkých zdrojoch (111, 72) sa osobné výdavky podieľali
75,89 % - ami a výdavky na tovary a služby 22,77 % - ami.
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Na podprograme 07602 – Inšpekčná činnosť bolo na materiál vynaložených 104 104
eur, a to hlavne na obstaranie interiérového vybavenia kancelárií ústredia a jednotlivých
inšpektorátov (kancelárske stoličky, kreslá, rokovacie stoličky, koberce) v hodnote 8 869 eur
a tiež na nákup prevádzkových zariadení (mikrovlnná rúra, chladnička) v hodnote 4 535 eur.
Výdavky na nákup všeobecného materiálu boli v objeme 78 606 eur. Na nákup kníh, novín
a časopisov boli čerpané prostriedky v objeme 4 345 eur. Pracovné odevy a osobné ochranné
pracovné prostriedky boli zakúpené v hodnote 4 445 eur, reprezentačné výdavky boli čerpané
vo výške 3 293 eur.
Z výdavkov na dopravné, v celkovej výške 143 468 eur, predstavuje nákup pohonných
hmôt sumu 58 100 eur, nakoľko na výkon inšpekčnej činnosti sa využívajú v prevažnej miere
služobné motorové vozidlá. Na údržbu a opravy motorových vozidiel boli čerpané prostriedky
v celkovej sume 47 893 eur, z toho v súlade s § 17 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách
realizovala SIŽP na základe príjmov z poistného plnenia (11 845 eur) výdavky na opravu
a údržbu motorových vozidiel na zdroji 72e vo výške 11 411 eur. Diaľničné poplatky,
diaľničné známky a parkovacie karty boli v roku 2019 zakúpené v celkovom objeme 2 699
eur. V roku 2019 v súlade so zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení
niektorých zákonov bolo hradené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla a havarijné poistenie motorových vozidiel v sume 31 855 eur.
Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu predstavovali v roku 2019 objem 27 800 eur,
z toho na údržbu budov 7 581 eur (SIŽP v Nitre, Košiciach a v Žiline) a na údržbu
prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení vo
výške 20 219 eur.
Na nájomné za prenájom boli čerpané výdavky vo výške 230 309 eur, z toho nájomné
za garáže pre služobné motorové vozidlá a nebytové priestory vo výške 227 972 eur.
Výdavky na služby boli v roku 2019 realizované vo výške 705 408 eur, pričom
najväčší podiel predstavovali výdavky na štúdie a analýzy vo výške 126 721 eur, na ktorých
sa podieľali najmä výdavky na kontrolné odbery a analýzy vzoriek vôd (3 416 eur), výdavky
na zabezpečenie analýz vzoriek kvapalných ropných palív v akreditovanom skúšobnom
laboratóriu (109 945 eur), výdavky na rozbor emisií a laboratórne práce (2 976 eur) a tiež
výdavky na stanovenie VOC v náterových látkach (1 385 eur).
Výdavky na školenia, kurzy, odborné semináre a porady dosiahli výšku 18 118 eur.
Všeobecné služby sa podieľali na výdavkoch sumou 250 675 eur, špeciálne služby
sumou 65 260 eur. Výdavky na stravovanie predstavovali sumu 131 334 eur, prídel do
sociálneho fondu bol tvorený vo výške 56 040 eur a úhrada daní z nehnuteľností
a koncesionárske poplatky dosiahli výšku 10 554 eur.
V rámci podprogramu 0EK0E – IT financované zo štátneho rozpočtu – MŽP SR boli
realizované výdavky v sume 170 303 eur, na ktorých sa podieľali najmä výdavky za
internetové služby (37 198 eur), telekomunikačné služby (33 799 eur), nákup výpočtovej
a telekomunikačnej techniky (30 147 eur), update softvéru (30 845 eur), údržbu komunikačnej
infraštruktúry (17 153 eur), nákup licencií (13 604 eur), servis výpočtovej a telekomunikačnej
techniky (5 585 eur).
Formou bežných transferov bolo vyplatených 93 224 eur, z toho na odstupné 47 843
eur, na odchodné 24 280 eur a na nemocenské dávky hradené zamestnávateľom 21 101 eur.
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Kapitálové výdavky
Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2019 bol schválený v sume 457 174 314
eur, z toho prostriedky EÚ vo výške 408 871 489 eur predstavovali 89,4% a prostriedky ŠR
(vrátane spolufinancovania zo ŠR) v čiastke 48 302 825 eur predstavovali 10,6 % z celkového
rozpočtu kapitálových výdavkov.
Záväzným ukazovateľom v roku 2019 boli len kapitálové výdavky na zdroji 111 (resp.
po úprave zdroj 111 a 131) schválené v sume 3 798 412 eur. Ich konečná výška bola
ovplyvnená v priebehu roka šestnástimi rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR
(ďalej len „MF SR“) z nich RO č. 2, 23, 24, 51, 72, 76, 83, 93, 99, 121, 122, 124 a 171 mali
pozitívny dopad (+ 17 292 439 eur). Naopak, rozpočtovými opatreniami č. 113 a č. 148 MF
SR viazalo výdavky v sume (- 1 503 341 eur), z toho na návrh kapitoly (RO č. 174) vo výške
1 153 341 eur na uvoľnenie v roku 2020 na zdrojoch 131I (37 200 eur) a 131J (1 116
141 eur). Upravený rozpočet na zdrojoch 111 a 131 prestavoval k 31.12.2019 sumu
19 587 510 eur a bol vyčerpaný na 100 %.
Kapitálové výdavky určené na finančné zabezpečenie projektov zo štrukturálnych
fondov a Kohézneho fondu v schválenej výške 453 375 902 eur boli v priebehu roka upravené
rozpočtovými opatreniami MF SR (RO MF SR č. 1, 140, 172) a v závere roka nevyčerpané
prostriedky EÚ a prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR (RO MF SR č. 175) boli v sume
172 581 100 eur viazané v záujme ich použitia na rovnaký účel v nasledujúcom roku.
Upravený rozpočet na finančné zabezpečenie projektov zo štrukturálnych fondov
a Kohézneho fondu predstavoval po týchto úpravách k 31.12.2019 sumu 280 928 430 eur
a bol vyčerpaný na 100 %.
Upravený rozpočet kapitálových výdavkov celkom v sume 300 515 940 eur bol
k 31. 12. 2019 čerpaný na 100,0 %.

Čerpanie kapitálových výdavkov uvádza nasledovný prehľad:
(v eur)
Kapitálové výdavky
MŽP SR
SIŽP
Spolu

Schválený
rozpočet
457 174 314
0
457 174 314

Upravený
Skutočnosť
rozpočet
k 31. 12. 2019
300 383 645
300 383 645
132 295
131 219
300 515 940
300 514 864

Plnenie (%)
100,0
99,2
100,0

Čerpanie kapitálových výdavkov v členení podľa ekonomickej klasifikácie:
(v eur )
Kategória
Položka
710
711
712
713
714

Názov
Obstaranie kapitálových aktív
v tom nákup:
- pozemkov a nehmotných aktív
- budov, objektov
- strojov, prístrojov, zar., techn., náradia
- dopravných prostriedkov

Ústredný
orgán

SIŽP

6 577 906

131 219

4 253 798
0
159 552
204 988

0
0
20 577
70 300
34

716
717
718
720
721
722
723
726
700

Projektová dokumentácia
Realizácia stavieb a ich technického
zhodnotenia
Rekonštrukcia a modernizácia strojov
a zariadení-SV
Kapitálové transfery
v tom transfery:
v rámci verejnej správy
v tom:
príspevkovým organizáciám
jednotlivcom a neziskovým právnickým
osobám

0

34 846

1 660 680

0

298 888

5 496

293 805 739

0

152 996

0

Nefinančným subjektom (štátnym podnikom)
Ostatným finančným inštitúciám
Spolu

159 572 223
0
300 383 645

0
0
131 219

0

134 080 520
27 162 975

0

Na čerpaní kapitálových výdavkov sa podieľali jednotlivé zdroje nasledovne:
(v eur)
Názov
Zdroje štátneho rozpočtu bez spolufinancovania
Zdroje štátneho rozpočtu bez spolufinancovania
presunuté z roku 2017 a 2018
Zdroje EÚ
Zdroje EÚ presunuté z predchádzajúcich rokov

Zdroje ŠR určené na spolufinancovanie

Zdroje ŠR určené na spolufinancovanie
presunuté z predchádzajúcich rokov

Prostriedky podľa §§ 17 ods. 4 a 22 ods. 4
zákona č. 523/2004 Z. z.
Spolu

Skutočnosť
k 31. 12. 2019
111
6 328 465

Kód

Podiel (%)
2,1

131

13 257 969

4,4

1AA1
1AB1

33 479 691
165 184 485

11,1
55,0

3AA1
3AB1

51 192 340
8 700 000

17,0
2,9

1AA2
1AA3
1AB2
1AC2
3AA2
3AB2
3AA3
13B6

1 513 787
901
13 934 366
0
5 837 328
978 389
6 758
100 385

0,5
0,0
4,6
0,0
1,9
0,3
0,0
0,0

72

0

0,0

300 514 864

100,0
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Ústredný orgán
Z celkových kapitálových výdavkov v sume 300 383 645 eur ústredný orgán poskytol
formou kapitálových transferov 293 805 739 eur (97,1 %). Rozdiel, 6 577 906 eur, bol
použitý na zabezpečenie kapitálových potrieb (nákup hmotného a nehmotného majetku). Na
čerpaní kapitálových výdavkov sa podieľajú prostriedky EÚ v sume 258 556 516 eur
85,4 % - ami, prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR vo výške 22 371 914 eur
8,3 % - ami a rozpočtové prostriedky v sume 19 455 215 eur (zdroj 111 a 131) 6,3 % - ami.
V rámci plnenia cieľov podprogramu 07601 - Koncipovanie a riadenie
environmentálnej politiky, riadenie programov boli zo zdroja 111 a 131 vyčerpané výdavky
v sume 1 906 940 eur, z toho na nákup a technické zhodnotenie prevádzkových strojov
a prístrojov (4 102 eur), špeciálnych prístrojov (37 170 eur) a motorových vozidiel (204 988
eur). Na rekonštrukciu administratívnej budovy, Bukureštská 4, Bratislava ústredný orgán
preinvestoval spolu zo zdrojov 111, 131I a 131H sumu 1 660 680 eur.
Zo zdroja 111 rozpočtovým opatrením MF SR č. 174 boli viazané výdavky v čiastke
738 420 eur, s cieľom ich použitia na rovnaký účel v nasledujúcom rozpočtovom roku na
uvedenú rekonštrukciu.
Kapitálové výdavky v rámci podprogramu 07601 dosiahli na zdrojoch EÚ a na
spolufinancovanie zo ŠR, vrátane spolufinancovania - pro rata (zdroje 1AA1, 1AA2, 1AA3)
objem 26 112 eur na zabezpečenie výpočtovej techniky, pričom išlo o výdavky v rámci
projektu Európskeho fondu regionálneho rozvoja (3. programovacie obdobie) - Operačný
program Technická pomoc poskytnuté systémom refundácie v súvislosti s projektom ITMS
301021N320 Materiálno-technické zabezpečenie a mobilita zamestnancov Koordinátora EIA.
Z programu 075 - Starostlivosť o životné prostredie boli kapitálové výdavky kategórie
710 – Obstaranie kapitálových aktív čerpané v sume 4 336 819 eur, z toho v rámci prvku 0750401 Geologické práce na projekt sanácie environmentálnej záťaže Vrakunská cesta –
skládka CHZJD (zdroj 111) vo výške 133 440 eur, a to najmä na obstaranie zabudovaných
viacúčelových vrtov ako aj sanačných a monitorovacích vrtov.
V rámci
prvku
0750501
Druhová
a územná
ochrana
išlo
o výdavky zo štátneho rozpočtu (zdroj 111) na odkúpenie pozemkov v katastrálnych
územiach Lipovec, okr. Martin a Vyšný Kubín, okr. Dolný Kubín v celkovej hodnote 59 136
eur, na ktoré štát uplatnil predkupné právo podľa § 63 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedeného osobitného predpisu boli
obstarané lesné pozemky o celkovej ploche 248 tis. m2. Rozpočtovým opatrením MF SR
č. 174/2019 boli viazané výdavky v čiastke 200 000 eur, s cieľom ich použitia na rovnaký
účel v nasledujúcom rozpočtovom roku.
Kapitálové výdavky v rámci prvku 0750801 dosiahli na zdrojoch EÚ a na
spolufinancovanie zo ŠR (zdroje 1AB1, 1AB2) objem 4 144 243 eur, pričom išlo o výdavky
v rámci projektu ITMS 3100111D635 Vybudovanie a zavedenie jednotného
environmentálneho monitorovacieho a informačného systému odpadového hospodárstva
(ISOH) financovaného z prostriedkov Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Z prostriedkov na medzirezortný podprogram 0EK0E – Informačné technológie
financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo životného prostredia SR boli v roku 2019
čerpané kapitálové výdavky vo výške 308 035 eur na nákup softvéru a jeho technické
zhodnotenie, z toho v sume 50 419 eur na vytvorenie popisu a modelu Enterprise architektúry
informačných systémov MŽP SR, na rozvoj IS Register priestorových informácií v sume
70 800 eur a na upgrade, rozvoj registratúrneho systému NUNTIO a jeho prepojenie s ISOH
v sume 186 816 eur. Rozpočtovým opatrením MF SR č. 174/2019 bolo presunutých 104 921
36

eur (zdroj 111) a 37 200 eur (zdroj 131I) na použitie v roku 2020 na rovnaký účel, na
technické zhodnotenie softvéru v rámci prvku 0EK0E04.
Príspevkovým organizáciám rezortu boli formou kapitálového transferu poskytnuté
zo zdroja 111 a 131I rozpočtové prostriedky v sume 7 603 598 eur, z toho z programu 075
vo výške 5 786 598 eur a z medzirezortného podprogramu 0EK0E v sume 1 817 000 eur.
Z medzirezortného podprogramu 06H06 neboli pre hospodársku mobilizáciu použité
žiadne kapitálové výdavky.
Finančné prostriedky v kategórii 710 v rámci Technickej pomoci OP KŽP (prvok
076030D) neboli čerpané.
Formou kapitálových transferov (kategória 720 – Kapitálové transfery) boli
konečným prijímateľom pomoci poskytnuté prostriedky EÚ a ŠR na spolufinancovanie
projektov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (3. programovacie obdobie) vrátane
spolufinancovania – pro rata v sume 92 004 693 eur a z prostriedkov Kohézneho fondu (3.
programovacie obdobie) bola poskytnutá suma 184 652 997 eur, spolu vo výške 276 657 690
eur.
Zdroje finančného nástroja LIFE+ boli čerpané na kapitálové výdavky na
programovacie obdobie 2014 - 2020 vo výške 100 385 eur ( zdroj 13B6).
Na ústrednom orgáne zostali nedočerpané výdavky v sume 0,53 eur na zdroji 111.
Na čerpaní kapitálových výdavkov ústredného orgánu sa podieľali jednotlivé zdroje
nasledovne:
(v eur)
Skutočnosť
Názov
Kód
Podiel (%)
k 31. 12. 2019
Zdroje štátneho rozpočtu bez spolufinancovania
111
6 267 546
2,1
Zdroje štátneho rozpočtu bez spolufinancovania
131
13 187 669
4,4
presunuté z roku 2017 a 2018
Zdroje EÚ
1AA1
33 479 691
11,1
1AB1
165 184 485
55,0
Zdroje EÚ presunuté z predchádzajúcich rokov
3AA1
51 192 340
17,0
3AB1
8 700 000
2,9
Zdroje ŠR určené na spolufinancovanie
1AA2
1 513 787
0,5
1AA3
901
0,0
1AB2
13 934 366
4,6
Zdroje ŠR určené na spolufinancovanie
3AA2
5 837 328
1,9
presunuté z predchádzajúcich rokov
3AB2
978 389
0,3
3AA3
6 758
0,0
13B6
100 385
0,0
Mimorozpočtové zdroje
72
0
0,0
Spolu
300 383 645
100,0
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Kapitálové transfery príspevkovým organizáciám
Objem kapitálových transferov príspevkovým organizáciám (bez prostriedkov EÚ
a spolufinancovania zo ŠR) bol v priebehu roka rozpočtovými opatreniami upravený spolu na
výšku 7 603 598 eur, z toho na zdroji 111 v čiastke 4 963 598 eur a v čiastke 2 640 000 eur na
zdroji 131I. Poskytnuté kapitálové výdavky boli určené podriadeným príspevkovým
organizáciám okrem ŠGÚDŠ a SAŽP.
Čerpanie k 31. 12. 2019 (pre druh 22) spolu na zdrojoch 111 a 131 (131H, 131I)
predstavovalo 7 883 183 eur vrátane použitia nevyčerpanej rezervy z roku 2017 a 2018 (bez
rozpočtu na zdrojoch 131) v sume 7 183 176 eur, pričom nedočerpané zostali prostriedky vo
výške 6 452 391 eur, z toho 4 263 591 eur (zdroj 111) a 2 188 800 eur (zdroj 131I).
Z prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo ŠR čerpali príspevkové organizácie
sumárne 17 300 296 eur.
Slovenskému hydrometeorologickému ústavu bol poskytnutý kapitálový transfer
v nadväznosti na rozpočtové opatrenie č. 7/2019 v právomoci zriaďovateľa na prvok 0750101
Ochrana kvality a množstva povrchových a podzemných vôd (230 000 eur), ktoré boli
smerované
na
zabezpečenie udržateľnosti projektu „Budovanie a rekonštrukcia
monitorovacích sietí podzemných a povrchových vôd“. Kapitálový transfer ostal bez čerpania
a bude použitý na rovnaký účel v nasledujúcom roku.
Z rozpočtových prostriedkov kapitoly z roku 2018 na organizácii nevyčerpané
prostriedky v sume 301 844 eur, boli použité v roku 2019 pod kódom zdroja 131I na
obnovenie zastaraného vozového parku (70 000 eur) v rámci programu 075 Ochrana
životného prostredia a nákup softvéru (11 844 eur) v rámci medzirezortného podprogramu
0EK0E na prvku Systémy vnútornej správy. Z uvedených prostriedkov zo zdroja 131I ostalo
na použitie v nasledujúcom roku 220 000 eur na Národný evidenčný a inventarizačný systém
SR pre bio-palivá a bio-kvapaliny.
Vlastné zdroje organizácie SHMÚ v celkovej sume 3 919 260 eur použil prevažne na
obstaranie softvéru, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prevádzkových a špeciálnych
zariadení a realizáciu stavebných investičných akcií. Z prostriedkov Kohézneho fondu
a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu bola preinvestovaná suma 13 355 694 eur na
zabezpečenie špeciálnych prístrojov, zariadení a výpočtovej techniky.
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v roku 2019 nemal pridelené žiadne prostriedky
kapitálovým transferom. Vlastné zdroje boli čerpané na nákup osobných motorových vozidiel
(99 302 eur), na zabezpečenie špeciálnych prístrojov (6 240 eur), prevádzkových
strojov a zariadení (3 215 eur) a výpočtovej techniky podľa potrieb riešených geologických
úloh spolu vo výške 108 846 eur. Prostriedky Európskeho fondu regionálneho rozvoja
a spolufinancovania zo ŠR boli vyčerpané v sume 729 716 eur na prevádzkové zariadenia.
Zdroje finančného nástroja LIFE+ boli čerpané na kapitálové výdavky v čiastke 30 984
eur (zdroj 38).
Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach rozpočtovým opatrením MF SR
a opatreniami realizovanými v právomoci zriaďovateľa bol štyrmi úpravami poskytnutý
kapitálový transfer vo výške 2 087 000 eur (zdroj 111), ktorý bol čerpaný v sume 107 000 eur.
Zároveň organizácia z dôvodu časovej náročnosti verejného obstarávania čerpala zostatok
transferu prideleného rozpočtovými opatreniami MF SR v predchádzajúcich rokoch v rámci
zdrojov 131 (5 839 223 eur), z toho zdroj 131H (5 182 712 eur) a zdroj 131I (656 511 eur).
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Celkom prostriedky štátneho rozpočtu vo výške 5 946 223 eur (zdroj 111 a 131) boli
použité na realizáciu stavebných investičných akcií Ubikácia africkej fauny (nový pavilón
slonov) (3 954 844 eur), Exteriérový výbeh a okolie areálu africkej fauny (1 051 667 eur),
Dobudovanie vstupného areálu (SO 001) (759 005 eur) a Vybudovanie skladu objemových
krmovín (180 707 eur). Nevyčerpané ostali prostriedky v sume 1 980 000 eur, z toho na
dofinancovanie stavebných akcií Exteriérový výbeh a okolie areálu africkej fauny (1950 000
eur) a Voliéru dravcov (30 000 eur) . Ich čerpanie bolo presunuté do nasledujúceho roka.
Z vlastných zdrojov organizácie v sume 670 255 eur bolo realizované prevažne
dofinancovanie uvedených a ostatných rozostavaných stavebných investičných akcií (zdroj
46), napr. Objekt expozičnej časti sysľov so zázemím, Voliéra pre dravé vtáky, na obstaranie
zariadenia na prechodné uskladnenie odpadových živočíšnych tkanív (kafilériu), vrátane
zabezpečenia prípravnej a projektovej dokumentácie, prevádzkových a špeciálnych zariadení
a taktiež nákup osobného motorového vozidla.
Finančné prostriedky z Environmentálneho fondu poskytnuté v súlade so Zmluvami
o poskytnutí podpory formou dotácie boli použité na projekt: Voliéra pre dravé vtáky.
Zdroje Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) a spolufinancovania zo ŠR
boli čerpané spolu vo výške 57 935 eur.
Slovenskej agentúre životného prostredia nebol schválený na rok 2019 kapitálový
transfer. Organizácia čerpala vlastné zdroje (zdroj 46) v sume 226 696 eur na dofinancovanie
stavebnej akcie (118 184 eur), obstaranie osobných motorových vozidiel (81 714 eur),
výpočtovej techniky (16 779 eur) a prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (10 019
eur).
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva malo pridelený kapitálový
transfer troma rozpočtovými opatreniami z úrovne kapitoly v celkovej výške 212 908 eur.
Tento bol použitý v sume 93 434 eur v rámci zdroja 111 na Rekonštrukciu a modernizáciu
budovy SMOPaJ na ul. 1. mája č. 36 a 38 ( IV. celok) vo výške 59 936 eur, nákup zbierok
speleologickej dokumentácie na akvizičnú činnosť múzea (28 498 eur), ktorých
dofinancovanie z vlastných zdrojov predstavovalo čiastku 687 eur a na obstaranie prvotnej
finančnej analýzy na určenie predpokladaných investičných nákladov nového objektu pre
priestory knižnice a administratívne priestory na ul. 1. mája v Liptovskom Mikuláši vo výške
5 988 eur, z toho 5 000 eur (zdroj 111) a 988 eur (zdroj 46). Vrátené prostriedky zostatku
nepoužitého kapitálového transferu z roku 2018 predstavovali čiastku 535 eur (zdroj
131H).Výlučne z vlastných zdrojov organizácia zabezpečila nákup interaktívnej dotykovej
tabule (4 189 eur) a z prostriedkov Environmentálneho fondu vybavenie oddychovej zóny
špeciálnymi zariadeniami (19 000 eur). Nevyčerpané ostali prostriedky na použitie
v nasledujúcom roku vo výške 119 475 eur (zdroj 111), z toho 117 972 eur na uvedenú
rekonštrukciu budovy a 1 503 eur na nákup zbierok.
Slovenskému banskému múzeu boli poskytnuté prostriedky zo ŠR v celovej sume
350 128 eur piatimi rozpočtovými opatreniami v právomoci zriaďovateľa na dofinancovanie
rozostavaných stavebných investičných akcií. Ich čerpanie v sume 255 169 eur bolo
realizované na päť stavieb, Starý zámok - rekonštrukcia strechy na Citadele (138 057 eur),
Inovácia expozície Baníctvo na Slovensku – rekonštrukcia nádvorí v Kammerhofe (69 080
eur) a Inovácia expozície Baníctvo na Slovensku v objekte Kammerhof I. etapa (29 960 eur).
Na rekonštrukčné práce na objekte Glanzenberg štôlňa vyčerpalo zo zdroja 111 čiastku 6 071
eur, ktoré boli financované aj z kapitálového transferu poskytnutého v predchádzajúcom roku
(120 000 eur) a vlastných zdrojov (16 eur), spolu v sume 126 087 eur. Taktiež boli použité
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finančné prostriedky na pokračujúcu stavebnú akciu Banské múzeum v prírode – vstupný
objekt zo zdroja 111 (12 000 eur), zo zdroja 131 (44 500 eur), a z vlastných zdrojov
organizácie (15 eur), spolu vo výške 56 515 eur. Rekonštrukcia priestorov budovy
Kammerhofu v Banskej Štiavnici si vyžiadala v roku 2019 sumu (21 049 eur). Tieto
prostriedky boli v plnej výške vyčerpané na zdroji 131H. Múzeum dokončilo a odovzdalo do
užívania k 31.12. 2019 päť stavieb.
Obstaranie úžitkového motorového vozidla – sklápač do 3,5 tony spolu vo výške 27 295 eur
bolo zabezpečené zo zdroja 131 a dofinancované zo zdroja 46. Nákup umeleckých diel
a zbierok v čiastke 5 900 eur SBM obstaralo z vlastných zdrojov.
Celkom organizácia zo zdrojov 111 a 131 vyčerpala prostriedky vo výške 469 487 eur a
zároveň vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z kapitálového transferu (zdroj 131I) do ŠR na
rozšírenie a modernizáciu zabezpečovacieho systému a priemyselnej televízie v objektoch
SBM predstavovalo čiastku 1 509 eur.
Štátna ochrana prírody SR kapitálové výdavky poskytnuté v roku 2019 dvoma
rozpočtovými opatreniami MF SR (RO č. 72/2019 a č. 99/2019) a štyrmi z úrovne kapitoly
v celkovej sume 2 813 584 eur čerpala na zdroji 111 plnú výšku poskytnutého transferu
(173 584 eur), z toho v rámci prvku 0750501 (96 584 eur) na dofinancovanie projektu
„Zlepšenie informovanosti verejnosti o medveďovi hnedom formou interaktívnej výstavy – 1.
etapa“ (55 000 eur), na výkup pozemku pod informačné stredisko NP Poloniny, Príslop
(5 000 eur), na dofinancovanie rekonštrukcie strechy budovy Správy NP Poloniny (15 176
eur), nákup telemetrických obojkov pre medveďa hnedého (21 408 eur) a v rámci prvku
0EK0E01 (77 000 eur) na nákup softvéru ASD validácia pracovných výkazov zamestnancov
ŠOP SR.
Z prostriedkov kapitálového transferu poskytnutého RO MF SR č.72/2019 v sume
1 200 000 eur na zdroj 131I bol zabezpečený nákup služobných motorových vozidiel (300
000 eur) na prvku 0750501. Nevyčerpané vo výške 900 000 eur ostali tiež výdavky s cieľom
ich použitia v nasledujúcom roku v rámci prvku 0750501 na výstavbu informačného centra
pri Gombaseckej jaskyni (600 000 eur) a v rámci prvku 0EK0E03 na obnovu informačnokomunikačnej techniky (300 000 eur). Rozpočtovým opatrením MF SR č. 99/2019 boli ŠOP
SR pridelené finančné prostriedky zo zdroja 131I (prvok 0EK0E01) na kapitálové výdavky vo
výške 1 440 000 eur v súvislosti s implementáciou dokumentačného systému (DKS) pre
správu registratúry a integráciu na moduly ÚPVS a ostatné moduly, ktoré sú používané MF
SR prostredníctvom sublicenčnej zmluvy. Tieto boli vyčerpané v čiastke 151 200 eur, suma
1 288 800 eur bude dočerpaná do konca roka 2020.
Nevyčerpané prostriedky z minulých období vo výške 600 000 eur z kapitálového
transferu poskytnutého ešte RO MF SR č. 3/2018 na Rekonštrukciu areálu jaskyne Driny na
zdroji 131H (300 000 eur) a RO MF SR č. 116/2018 na zdrojoch 111 (157 750 eur) a 131H
(142 250 eur) použila organizácia v rámci prvku 0750501 na obstaranie služobných
motorových vozidiel v sume 266 770 eur, z toho v čiastke 142 250 eur (zdroj 131H)
a 124 520 eur (zdroj 131I)), pričom zostatok činil 33 230 eur a na úhradu výdavkov
súvisiacich s projektovou dokumentáciou k investičnej akcii - Rekonštrukciu areálu jaskyne
Driny (10 140 eur), pričom k 31. 12. 2019 zostala na stavebnú časť nevyčerpaná suma
289 860 eur.
Z Kohézneho fondu (zdroj 1AB1, 1AB2) boli použité prostriedky v sume 80 741 eur
na úhradu výdavkov súvisiacich s plnením úloh OP KŽP Monitoring druhov a biotopov
európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch a smernice o vtákoch.
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V rámci projektov FN LIFE+ bolo preinvestovaných 80 628 eur (zdroj 11B6) na
projektovú dokumentáciu a realizáciu nových stavieb a prevádzkové zariadenia.
Z vlastných zdrojov boli čerpané kapitálové výdavky v celkovej sume 808 626 eur
na nákup softvéru a licencií, prevádzkových a špeciálnych zariadení, nákup motorových
vozidiel, umeleckých diel, projektovú dokumentáciu a realizáciu stavebných investícií.
Príspevková organizácia Výskumný ústav vodného hospodárstva z prostriedkov
štátneho rozpočtu prideleného ešte rozpočtovými opatreniami MF SR č. 3/2018 (280 398 eur)
v rámci prvku 0750109 a č. 97/2018 (70 000 eur) v rámci prvku 0EK0E03 z dôvodu časovej
náročnosti verejného obstarávania použila v roku 2019 sumu (319 145 eur) na zdrojoch 131H
a 131I na výmenu telefónnej ústredne (69 570 eur) a dofinancovanie projektu Európskej
územnej spolupráce Dream – Interreg (249 575 eur).
Z transferu poskytnutého v roku 2019 vo výške 1 909 977 eur čerpala zo zdroja 111
výdavky v sume 70 820 eur na zabezpečenie motorových vozidiel (52 232 eur) a prípravnú
a projektovú dokumentáciu (18 588 eur). Na použitie v nasledujúcom roku zostalo
nevyčerpaných 1 839 157 eur, z toho 1 301 040 eur pridelených rozpočtovým opatrením MF
SR č. 171/2019 na nákup prístrojov na monitorovanie povrchových a podzemných vôd
v súvislosti s vykonávacími rozhodnutiami Európskej komisie.
K 31. 12. 2019 ústav čerpal prostriedky z vlastných zdrojov spolu vo výške 126 856
eur, z toho obstarával nákup motorových vozidiel (55 944 eur) a realizoval dve stavebné
investičné akcie v sume 70 912 eur.
V rámci projektu Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd – III. etapa bolo z
prostriedkov EÚ z 3. programovacieho obdobia 2014 – 2020 z Kohézneho fondu
preinvestovaných spolu 2 832 322 eur na nákup prevádzkových prístrojov a zariadení,
softvéru, licencií a výpočtovej techniky a motorových vozidiel.

Kapitálové transfery príspevkovým organizáciám v roku 2019 (zdroj 111, 131I)
(v eur)

Organizácia
SHMÚ
VÚVH
SAŽP
SBM
SMOPaJ
ŠOP SR
NZOO BOJNICE
ŠGÚDŠ
Spolu

Schválený
rozpočet
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2019
Upravený
rozpočet
230 000
1 909 977
0
350 128
212 908
2 813 584
2 087 000
0
7 603 598

Čerpanie
k 31.12.2019
230 000
1 909 977
0
350 129
212 908
2 813 584
2 087 000
0
7 603 598

41

Kapitálové transfery Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š. p. Banská Štiavnica
Formou kapitálového transferu (kategória 720) boli SVP, š. p. poskytnuté finančné
prostriedky v sume 9 444 066 eur, z toho na neregulované platby v sume 6 382 180 eur a na
realizáciu protipovodňových opatrení na rieke Nitra v sume 3 061 886 eur. Pridelené finančné
prostriedky SVP, š. p. vyčerpal v sume 9 424 566 eur.
K 31. 12. 2019 boli finančné prostriedky poskytnuté a čerpané na jednotlivých
investičných akciách nasledovne:
Druh investičnej akcie

Poskytnuté
prostriedky

(v eur)
Čerpanie
SVP, š. p.

Plávajúce móla - pontóny

2 500 000

2 500 000

Materiálno-technické zabezpečenie

3 882 180

3 862 680

Protipovodňové opatrenia na rieke Nitra,
z toho

3 061 886

3 061 886

453 776

453 776

477 916

477 916

588 890

588 890

483 722

483 722

Čechynce, r. Nitra- dotesnenie ĽOH v r.km 46,510-48,456

560 839

560 839

Čechynce, r. Nitra- dotesnenie POH v r.km 46,320-48,320

496 743

496 743

9 444 066

9 424 566

Veľký Cetín, rieka Nitra - dotesnenie ĽOH v r.km 42,63044,570
Veľký Cetín, rieka Nitra - dotesnenie POH v r.km 42,33044,330
Malý Cetín, rieka Nitra - dotesnenie ĽOH v r.km 44,57046,510
Malý Cetín, rieka Nitra - dotesnenie POH v r.km 44,33046,320

Celkom

Na vybudovanie 3 ks plávajúcich zariadení zrealizovaných v priestoroch zdrže
Hrušov bolo podľa projektovej dokumentácie s názvom „Prevádzkový prístav SVP, š. p.
v zdrži Hrušov, Sústava plávajúcich zariadení“ čerpaných 2 500 000 eur. Umiestnenie
uvedených plávajúcich zariadení bolo zrealizované výlučne pre potreby a povinnosti našej
organizácie, SVP, š. p., a to na dočasné vyviazanie lodí v rámci možných havárií na vodnom
toku, ako aj iných plávajúcich zariadení, ako sú plavidlá na vytyčovanie plavebnej dráhy,
rýpadlá, žeriavy, vykotvovacie člny, ľadoborce, záchranné člny a ďalšie. V rámci materiálnotechnického zabezpečenia boli prostriedky v sume 1 182 180 eur použité na vytyčovacie
plavidlo KATKA a výdavky v čiastke 2 680 500 eur na prídavné zariadenia (zadné nesené
hydraulické ramená s mulčovacou hlavou, pílovú hlavu pre hydraulické rameno, mulčovací
adaptér, traktorové diskové kosačky, traktorové mulčovače, traktorové lesné frézy). V rámci
Protipovodňových opatrení na rieke Nitra (ďalej len „PPO Nitra“) bol poskytnutý transfer
v sume 3 061 886 eur vyčerpaný v plnej výške podľa jednotlivých investičných akcií.
Rozdiel poukázaných a použitých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
vo výške 19 500 eur bude použitý v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v roku 2020.
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Nevyčerpané kapitálové výdavky na PPO Nitra z roku 2016 v sume 545 977 eur boli
v roku 2019 predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom za rok 2018. Rozpočtovým
opatrením MF SR č. 93/2019 boli prostriedky na tento účel opätovne pridelené.
Čerpanie zostatku kapitálových výdavkov z roku 2018 (nevyčerpané prostriedky
v roku 2018) bolo podľa jednotlivých investičných akcií na PPO Nitra nasledovné:
(v eur)
Názov
Nápustné objekty a ochranné hrádze
retenčných priestorov na protipovodňovú
ochranu mesta Nitra
Preseľany - Koniarovce - nápustný
a výpustný objekt na rieke Nitra - na
protipovodňovú ochranu priemyselného
parku Nitra
Mlynárce - Čakajovce, rekonštrukcia POH
rieky Nitra v km 61,710-68,550
Nitra, rieka Nitra rkm 59,400-61,710,
protipovodňová ochrana PR, spevnenie
koruny hrádze
Nitra, rieka Nitra rkm 48,456-52,085,
protipovodňová ochrana PR, spevnenie
koruny hrádze
Nitra, rieka Nitra, zvýšenie ochrany na
prítoku Dobrotka v rámci ochrany intravilánu
mesta Nitra
Celkom

Nevyčerpané
z roku 2018

Čerpanie v
roku 2019

Rozdiel

4 600

4 600

0

136 063

136 063

0

1 125 448

1 114 587

10 861

466 303

318 033

148 270

918 100

418 154

499 946

227 453

227 453

0

2 877 967

2 218 890

659 077

Investičné akcie, u ktorých neboli vyčerpané transfery vyčerpané v plnej výške, budú
realizované ďalej v roku 2020. Finančné prostriedky štátneho rozpočtu budú použité
v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V rámci neregulovaných platieb bol v roku 2018 poskytnutý kapitálový transfer
v sume 6 000 000 eur, ktorý nebol čerpaný v predchádzajúcom období (do 31.12.2018).
V členení podľa jednotlivých investičných akcií boli výdavky určené na: ČS Boľ –
rekonštrukcia (1 903 848 eur), Vyškovce nad Ipľom, rekonštrukcia POH toku Ipeľ (944 393
eur), Kubáňovo, rekonštrukcia POH potoka Búr (422 222 eur), VS Ľadovo (1 307 882 eur)
a Šahy, Homok, rekonštrukcia ĽOH toku Ipeľ, r.km 57,250 – 59,000 (1 421 655 eur).
Uznesením vlády SR č. 436/2019 z 11. septembra 2019 bol vydaný súhlas so zmenou účelu
použitia kapitálového transferu poskytnutého štátnemu podniku SVP, š. p., na riešenie
nepriaznivej situácie vodných stavieb charakteru opráv. SVP, š. p., v priebehu roka 2019
identifikoval zásadné poruchy nižšie uvedených vodných stavieb, ktorých sanácia vo forme
opráv pre dosiahnutie projektovaných parametrov vyžadovala urýchlené riešenie havarijných
stavov v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.
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Názov

2019

Sústava vodných diel Hričov – Mikšová – Považská Bystrica

1 484 984

Čerpacia stanica úžitkovej vody vodnej stavby Nováky

2 565 416

Vodná stavba Dolná Hodrušská

1 949 600

Celkom

6 000 000

Poskytnuté finančné prostriedky boli k 31. 12. 2019 vyčerpané v plnej výške.

Slovenská inšpekcia životného prostredia
Rozpočet kapitálových výdavkov v roku 2019 na zdrojoch 111, 131H a 131I bol pre
túto podriadenú rozpočtovú organizáciu stanovený dvoma rozpočtovými opatreniami MF SR
a piatimi rozpočtovým opatreniami v právomoci zriaďovateľa na sumu 132 295 eur, z toho na
podprogram 07602 - Inšpekčná činnosť v čiastke 125 723 eur a na medzirezortný
podprogram 0EK0E Informačné technológie financované zo ŠR – MŽP SR v čiastke 5 496
eur /RO č.8/. Prostriedky boli vyčerpané vo výške 131 219 eur, z toho na nákup špeciálnych
strojov, prístrojov a zariadení (20 577 eur), nákup osobných automobilov (70 300 eur)
a auditu - zníženie energetickej náročnosti budov (34 846 eur) v rámci prvku 07602 a na
rekonštrukciu a modernizáciu softvéru
v rámci podprogramu 0EK0E (5 496 eur).
Nevyčerpané ostali prostriedky vo výške 1 076 eur, z toho na nákup špeciálnych prístrojov
822 eur.
Použitie prostriedkov vyčlenených v štátnom rozpočte formou rezerv - Odstraňovanie
následkov povodní
Na základe bodu C.1 a C.2 uznesenia vlády SR č. 183 zo 17. 4. 2019 k Správe
o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla do konca
decembra 2018 boli rozpočtovým opatrením MF SR č. 36/2019 z 25. 4. 2019 pre MŽP SR
uvoľnené finančné prostriedky v celkovom objeme 5 001 614 eur, ktoré boli určené na úhradu
výdavkov:
a)

na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác Slovenským vodohospodárskym
podnikom, š. p., Banská Štiavnica v sume 4 999 299 eur,

b) na plnenie úloh predpovednej povodňovej služby Slovenským hydrometeorologickým
ústavom v čiastke 2 315 eur.
Rozpočtovým opatrením MF SR č. 169/2019 z 10. 12. 2019 bolo v nadväznosti
na uznesenie vlády SR č. 583 zo 4. 12. 2019 k Správe o priebehu a následkoch povodní na
území Slovenskej republiky v období od januára do konca júna 2019 povolené prekročenie
limitu výdavkov kapitoly MŽP SR o 1 395 238 eur, z toho:
a)

1 392 482 eur na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových
zabezpečovacích prác Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., Banská
Štiavnica,

b) 2 756 eur na úhradu výdavkov vynaložených na plnenie úloh predpovednej povodňovej
služby Slovenským hydrometeorologickým ústavom.
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Celkovo boli MŽP SR na odstraňovanie následkov povodní poskytnuté finančné
prostriedky v sume 6 396 852 eur, z ktorých boli použité finančné prostriedky v sume
6 391 739 eur, a to nasledovne:
SVP, š. p., Banská Štiavnica
Bežné výdavky boli použité na zabezpečovacie práce v regiónoch postihnutých
povodňami počas II. a III. stupňa povodňovej aktivity a týkali sa hlavne týchto činností:
hliadkovú a pochôdzkovú činnosť, činnosť povodňového dispečingu, manipuláciu na vodných
stavbách v zmysle manipulačných poriadkov. Bolo vykonávané odstraňovanie drevín,
stabilizáciu výmoľov a nátrží, stabilizáciu a nevyhnutnú opravu poškodených inžinierskych
sietí, nasadené boli stroje, mechanizmy ako i pracovníci. Realizované bolo čistenie rigolov
a priepustov od nánosov bahna, odčerpávanie vody z postihnutých lokalít, odstraňovanie
nánosov z korýt a brehov vodných tokov a stabilizácie korýt lomovým kameňom. Prietočné
profily vodných tokov boli v kritických úsekoch prečistené od naplavenín. Na úseky kde
nepostačovali kapacity správcu vodných tokov, boli nasadené externé dodávateľské firmy
na zabezpečenie stabilizácie dna a brehov vodných tokov, na stabilizáciu stupňov, zosuvu
a kritických súbehov s cestnými komunikáciami. Vykonávali sa povodňové prehliadky
za účastí dotknutých samospráv. Povodňové zabezpečovacie práce prebiehali v zmysle
schváleného povodňového plánu zabezpečovacích prác.
Nevyčerpané prostriedky v sume 42 eur boli vrátené na účet MŽP SR.
SHMÚ
Výdavky na plnenie úloh predpovednej povodňovej služby Slovenským
hydrometeorologickým ústavom v čiastke 5 071 eur boli vyčerpané v plnej výške, a to
na mzdy zamestnancov (vrátane odvodov), ktorí sa podieľali na plnení daných úloh.

Zahraničné pracovné cesty
Výdavky ústredného orgánu a rozpočtovej organizácie v jeho pôsobnosti na ZPC
boli v roku 2019 nasledovné (v eur):
Ministerstvo životného prostredia SR
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Rozpočtové organizácie spolu

364 719
16 210
380 929

Výdavky zo štátneho rozpočtu na ZPC v rámci ústredného orgánu boli čerpané vo
výške 340 419 eur.
Vo výdavkoch ústredného orgánu sú zahrnuté aj refundácie cestovných náhrad
z finančnej obálky MF SR uhradenej v roku 2019 vo výške 31 928 eur, ako aj projektov TP
OP KŽP v čiastke 14 569 eur, Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov
v sume 9 573 eur a Koordinátor EIA vo výške 158 eur.
Ústredný orgán
Zahraničné pracovné cesty boli v rámci Ministerstva životného prostredia SR
realizované s dôrazom na plnenie medzinárodných záväzkov SR v oblasti životného
prostredia a zmeny klímy a v súlade so zameraním environmentálnej politiky a plnením
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programového vyhlásenia vlády SR. Pri zahraničných pracovných cestách si z pohľadu
zamerania zahraničnej environmentálnej politiky MŽP SR stanovilo prioritu zabezpečovať
účasť na stretnutiach vo väzbe na EÚ, na zasadnutiach orgánov multilaterálnych organizácií
a medzinárodných dohovorov s environmentálnym zameraním, na stretnutiach súvisiacich
s plnením záväzkov vyplývajúcich s bilaterálnych dohôd i iných podujatiach
a medzinárodných stretnutiach so zohľadnením aktuálnych i dlhodobých strategických potrieb
rezortu.
Zahraničné pracovné cesty realizované v roku 2019 vo vzťahu k EÚ boli primárne
zamerané na plnenie pracovných úloh ministerstva v pracovných skupinách Rady EÚ
v Bruseli a na zabezpečenie účasti vedenia ministerstva a relevantných zamestnancov
ministerstva na ministerských Radách EÚ v Bruseli resp. v Luxemburgu. Najväčší počet ciest
uskutočnili zamestnanci MŽP SR na rokovania Rady EÚ a Európskej komisie. Vo vzťahu
k EÚ organizovali stretnutia tiež jednotlivé členské štáty, buď v pozícii predsedajúcej krajiny
alebo podujatia v tretích krajinách organizovala Európska komisia.
Nezanedbateľnú časť zahraničných pracovných ciest tvorili pracovné cesty
vyplývajúce z členstva SR v rôznych medzinárodných organizáciách (OECD, UNEP,
UNESCO, UNECE, Rada Európy a pod.). Sekretariáty medzinárodných dohovorov
organizovali jednotlivé stretnutia na zabezpečenie a sledovanie úloh a záväzkov
vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov a výsledky činnosti výborov a pracovných
skupín boli hodnotené na zasadnutiach zmluvných strán. Pracovné stretnutia boli
organizované spravidla v sídle sekretariátov dohovorov, zasadnutia zmluvných strán
dohovorov v rôznych krajinách sveta, v závislosti od hosťujúcej krajiny.
Zamestnanci ministerstva sa v roku 2019 zúčastňovali aj na medzinárodných
konferenciách, kongresoch a sympóziách, kde sa aktívne zapájali formou prezentácie pozícií
Slovenskej republiky, prednášok, prezentácií a príspevkov do diskusií. Účasť na zahraničných
podujatiach vyplývala aj z potreby sledovania a plnenia medzinárodnej agendy a EÚ
legislatívy, ktorá má priamy dopad na legislatívu národnú.
Bilaterálne stretnutia sa uskutočňovali na zabezpečovanie a sledovanie vykonávania
dvojstranných dohôd, obyčajne rámcových dohôd o životnom prostredí alebo špecifických
dohôd o spolupráci na hraničných vodách, alebo o prihraničnej spolupráci, kedy je
najintenzívnejšia spolupráca so susediacimi krajinami, najviac do Rakúska, Českej republiky,
Maďarska, Poľska, ale aj do Nemecka či iných, predovšetkým európskych krajín.
Prínosom jednotlivých zahraničných pracovných ciest bola aktívna účasť
na vykonávaní európskych politík, činnosti medzinárodných organizácií, výmena skúseností,
odborných znalostí, posilnenie spolupráce, zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, získavanie
medzinárodných kontaktov, udržiavanie spolupráce so zahraničnými partnermi, prezentácia
činnosti organizácií, a tým hájenie záujmov Slovenska v zahraničí.
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Počet uskutočnených zahraničných pracovných ciest na MŽP SR v roku 2019
dokumentuje nasledovný prehľad:
SPOLU*
Azerbajdžan
Belgicko
Cyprus
Česká republika
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Holandsko
Chorvátsko
Írsko
Japonsko
Kanada
Keňa
Luxembursko
Macedónsko
Maďarsko
Malta
Maroko
Nemecko
Nórsko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumunsko
Slovinsko
Spojené Arabské Emiráty
Srbsko
Španielsko
Švajčiarsko
Švédsko
Taliansko
Thajsko
Turecko
Ukrajina
Uruguaj
USA

642
2
173
1
68
12
2
25
43
2
4
1

Uzbekistan
Veľká Británia

1
1

1
1
1
1
14
2
27
3
1
17
12
13
1
28
17
4
4
3
16
27
1
11
1
1
2
1
8
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MŽP SR
z toho:
Cesty vo väzbe na EÚ
253
Cesty vo väzbe na dvojstrannú spoluprácu
80
Cesty vo väzbe na mnohostrannú spoluprácu
186
Konferencie a študijné pobyty
34
Odvoz na zahraničné cesty
89
* Niektoré ZPC sa uskutočnili vo viacerých krajinách (napr. Belgicko + USA). Celkový počet zahŕňa aj
odvoz na ZPC.
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Zamestnanci odborných útvarov inšpekcie vykonali pracovné stretnutia so zahraničnými
partnermi, či už v rámci medzinárodných pracovných skupín, ktorými sú členmi, alebo
v rámci dlhodobých dohôd o spolupráci.
V roku 2019 bolo uskutočnených 64 zahraničných pracovných ciest do štátov: Belgicko,
Rakúsko, Česká republika, Španielsko, Maďarsko, Chorvátsko, Taliansko, Francúzsko,
Dánsko, Slovinsko, Nórsko.
Prínosom zahraničných pracovných ciest bolo získavanie odborných poznatkov
a skúseností na medzinárodnej úrovni využiteľných pri riešení odbornej problematiky
v kontrolnej činnosti, prezentácia pracovných postupov a výsledkov kontrolnej činnosti,
nadväzovanie kontaktov a zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov.
Príspevkové organizácie
Výdavky jednotlivých príspevkových organizácií na zahraničné pracovné cesty boli
v roku 2019 nasledovné:
( v eur)
Názov organizácie
SPOLU

Skutočnosť
409 156

Slovenská agentúra životného prostredia

39 625

Výskumný ústav vodného hospodárstva

60 516

Národná zoologická záhrada Bojnice

27 168

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

3 289

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

23 574

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

42 556

Slovenský hydrometeorologický ústav
Slovenské banské múzeum

209 251
3 177
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Výdavky na zahraničné pracovné cesty boli financované z bežných transferov zo
štátneho rozpočtu na rok 2019 a z predchádzajúcich rokov, z prostriedkov európskych
štrukturálnych fondov, programu LIFE a vlastných zdrojov.
Zo štátneho rozpočtu (len zdroj 111) čerpali príspevkové organizácie finančné
prostriedky na zahraničné cestovné náhrady nasledovne:
( v eur)
Názov

Slovenská agentúra životného
prostredia (SAŽP)
Výskumný ústav vodného
hospodárstva (VÚVH)
Slovenské múzeum ochrany
prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ)
Štátna ochrana prírody SR (ŠOP
SR)
Národná zoologická záhrada
Bojnice (NZOO)
Slovenský hydrometeorologický
ústav (SHMÚ)

Podprogram/
prvok

Podtrieda

Zdroj

07604

05.6.0

111

27 428

0750109

05.6.0

111

13 100

0750501

08.2.0

111

3 289

0750501

05.4.0

111

72

0750501

05.4.0

111

2 820

0750101
0750103
0750201

05.3.0
05.6.0
05.3.0

111

17 515
10 969
110 338

Skutočnosť

SHMÚ spolu:

138 822

CELKOM

185 531

Zahraničné pracovné cesty zamestnancov príspevkových organizácií súviseli
predovšetkým s ich členstvom v medzinárodných organizáciách a so záväzkami v rámci
medzinárodných zmlúv a projektov, ale aj s účasťou na medzinárodných konferenciách,
zasadnutiach, seminároch, workshopoch, školeniach, výstavách, veľtrhoch, ako aj na
pracovných stretnutiach v rámci medzinárodných a cezhraničných projektov. Väčšina
pracovných ciest bola realizovaná v rámci Európy – Česká republika, Maďarsko, Rakúsko,
Nemecko, Poľsko, Belgicko, Chorvátsko, Španielsko, ale aj mimo Európy, napr. Japonsko.
Prínosom uskutočnených zahraničných pracovných ciest bola aktívna participácia na
činnosti medzinárodných organizácií, výmena skúseností a odborných znalostí, nadviazanie
a rozvinutie spolupráce, zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, zlepšenie orientácie
v európskom odbornom a administratívnom priestore, nadväzovanie medzinárodných
kontaktov, udržiavanie spolupráce so zahraničnými partnermi, prezentácia činnosti
jednotlivých príspevkových organizácií a tým zviditeľňovanie Slovenska v zahraničí, ale aj
možnosti získania nových finančných zdrojov.

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie
Z hľadiska funkčnej klasifikácie bol rozpočet MŽP SR v roku 2019 realizovaný
v 5- tich oddieloch. Porovnanie čerpania výdavkov k upravenému rozpočtu podľa funkčnej
klasifikácie a hlavných kategórií výdavkov (bežné, kapitálové) uvádza tabuľka č. 2.
v tabuľkovej časti materiálu.
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V odd. 01. Všeobecné verejné služby, konkrétne v triede 01.1.3 - Zahraničná oblasť
boli v rámci podprogramu 07601 – Koncipovanie a riadenie environmentálnej politiky,
koordinácie programov čerpané výdavky na úhradu členských príspevkov do medzinárodných
organizácií v sume 3 005 450 eur.
V odd. 02. Obrana, trieda 02.1.0 - Vojenská obrana boli čerpané v rámci
medzirezortného podprogramu/prvku 06H06 – Hospodárska mobilizácia - MŽP SR celkové
výdavky v sume 164 914 eur.
V odd. 04. Ekonomická oblasť celkové výdavky predstavovali sumu 47 817 306 eur.
V oblasti triedy 04.2.1 – Poľnohospodárstvo (Vodné hospodárstvo) boli čerpané výdavky
v sume 36 979 276 eur. Tento objem prostriedkov bol určený pre SVP, š. p. na neregulované
platby, na zabezpečovacie práce v regiónoch postihnutých povodňami a účelovo určené
prostriedky na protipovodňové opatrenia na rieke Nitra.
Výdavky triedy 4.7.4. – Viacúčelové rozvojové projekty zahŕňali finančné prostriedky
v sume 10 838 030 eur na projekty OP KŽP v rámci prioritnej osi č. 2 – Adaptácia na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami.
V odd. 05. Ochrana životného prostredia boli čerpané výdavky v sume
427 574 025 eur, z toho zo štátneho rozpočtu v sume 70 473 243 eur. Prostriedky z rozpočtu
EÚ a na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté v sume 357 085 491 eur.
Z prostriedkov v zmysle § 17 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách (zdroj 72e) bolo
vyčerpaných 15 291 eur.
V triede 05.1.0 Nakladanie s odpadmi boli vyčerpané výdavky v celkovej sume
53 722 327 eur, a to v rámci OP KŽP prioritná os č. 1 – Udržateľné využívanie prírodných
zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry.
V triede 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami bola vyčerpaná čiastka 85 714
959 eur v rámci OP KŽP prioritná os č. 1 – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov
prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry.
Výdavky triedy 05.3.0. Znižovanie znečisťovania boli čerpané v objeme 194 461
786 eur, z toho na projekty v rámci OP KŽP prioritná os č. 1 – Udržateľné využívanie
prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry v čiastke 71 281
903 eur a prioritná os č. 4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých
sektoroch 108 408 366 eur.
Čerpanie rozpočtových zdrojov (kód zdroja 111, 131H a 131I) predstavovalo
14 759 367 eur. Najvyšší objem vyčerpaných výdavkov tvorili bežné transfery príspevkovým
organizáciám v rámci rezortných programov, ktoré boli určené hlavne na činnosť SHMÚ a
ŠGÚDŠ v čiastke 7 688 298 eur. Výdavky v sume 7 071 807 eur boli čerpané SIŽP (vrátane
výdavkov na IT). SIŽP čerpala aj finančné prostriedky na zdroji 72e v sume 11 412 eur.
V triede 05.4.0. Ochrana prírody a krajiny boli čerpané prostriedky vo výške 31 002
368 eur, z toho na projekty v rámci OP KŽP prioritná os č. 1 – Udržateľné využívanie
prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry v čiastke 8 561
041 eur, prioritná os č. 2 – Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na
ochranu pred povodňami v sume 1 049 462 eur a prioritná os č. 3 – Podpora riadenia rizík,
riadenie mimoriadnych udalostí a odolnosti voči mimoriadnym udalostiam odolnosti voči
mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy v hodnote 4 682 639 eur. Na
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spolufinancovanie projektov LIFE+ boli uhradené výdavky v sume 1 565 950 eur a LIFE
(2014 – 2020) v sume 1 578 988 eur.
Z rozpočtových zdrojov – kód zdroja 111 a 131I v sume 13 564 288 eur najvyšší
objem predstavovali transfery pridelené na činnosti ŠOP SR a NZOO Bojnice vo výške 59
545 eur. Na znalecké posudky a výkupy pozemkov boli vynaložené výdavky v sume 59 545
eur.
V triede 05.5.0. Výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia dosiahli
celkové výdavky objem 597 364 eur. Táto čiastka predstavuje príspevok na činnosť ŠGÚDŠ.
Výdavky triedy 05.6.0. Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná dosiahli
62 075 221 eur, z toho v rámci OP KŽP prioritná os č. 1- Udržateľné využívanie prírodných
zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry 87 058 eur, prioritná os č. 2
– Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
10 645 eur, prioritná os č. 3 – Podpora riadenia rizík, riadenie mimoriadnych udalostí
a odolnosti voči mimoriadnym udalostiam ovplyvnených zmenou klímy 388 149 eur,
prioritná os č. 4 - Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
785 144 eur a prioritná os č. 5 – Technická pomoc OP KŽP (2004 – 2020) v čiastke 18 436
970 eur. V rámci projektov Koordinátora EIA a Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov
analytických útvarov boli čerpané výdavky v sume 811 890 eur.
Prostriedky ŠR na zdroji 111, 131H a 131I v sume 41 551 485 eur zahŕňajú výdavky
ministerstva na správu v sume 16 736 630 eur a na IT výdavky v sume 1 406 369 eur. Na
financovanie výdavkov MŽP SR v oblasti geológie boli čerpané prostriedky v sume 1 234
588 eur. Ďalšie výdavky v sume 3 880 eur boli čerpané na zdroji 72e. Na činnosť
príspevkových organizácií SAŽP, VÚVH, ŠGÚDŠ a SHMÚ (vrátane IT výdavkov SMOPaJ,
ŠOP SR, SHMÚ, ŠGÚDŠ) boli poskytnuté transfery v sume 22 173 898 eur.
V odd. 08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo v podtriede 08.2.0.6. Múzeá a galérie
boli formou bežného transferu čerpané SBM a SMOPaJ prostriedky v sume 2 426 519 eur.
Na celkových výdavkoch sa podieľali výdavky na ochranu životného prostredia
88,3 % - ami, na ekonomickú oblasť 9,9 % - ami, všeobecné verejné služby, obranu a bývanie
a občiansku vybavenosť spolu 1,3 % - om a na rekreáciu, kultúra a náboženstvo spolu 0,5 % ami.
1.3.3. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 (OP KŽP)
K 31.12.2019 bolo skutočné čerpanie rozpočtu výdavkov v rámci prostriedkov EÚ
v sume 332 117 772 eur a v rámci prostriedkov na spolufinancovanie zo ŠR a pro rata
v sume 34 971 831 eur.
Čerpanie výdavkov, ktoré boli v roku 2019 poskytnuté prijímateľom predstavujú
výšku 59,5 % v porovnaní s upraveným rozpočtom pred viazaním (schváleným rozpočtom
453 375 902 eur a uvoľnenými prostriedkami z minulých rokov 164 004 795 eur). Uvedené
sumy predstavujú zdroj EÚ, ŠR a pro rata. Dôvodom viazania je nižšie tempo implementácie
programu oproti odhadom, ktoré slúžili na tvorbu východísk minulých rozpočtov.
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Nevyčerpané výdavky v roku 2019 vo výške 182 562 003 eur boli viazané v zmysle
§ 8 zákona o rozpočtových pravidlách.

Operačný program Životné prostredie 2007 – 2013 (OP ŽP)
K 31.12.2019 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

Projekty ISPA/KF a KF (2004-2006)
Čerpanie výdavkov nebolo v roku 2019 realizované. Projekty ISPA/KF a KF 20042006 boli finančne ukončené a neočakávajú sa výdavky ani v ďalších rokoch.

52

Výdavky na spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu v roku 2019 v rámci MŽP SR v eur
Schválený rozpočet
Operačný
program/
fond/
prioritná os

EÚ
Kód prvku
v štátnom
rozpočte

ŠR na spolufinancovanie

z toho
platobná
jednotka
VOJ OPJaFRG

Kapitola

Upravený rozpočet

Kapitola

z toho
platobná
jednotka
VOJ OPJaFRG

EÚ

ŠR na spolufinancovanie

z toho
platobná
jednotka
VOJ OPJaFRG

Kapitola

Čerpanie

Kapitola

z toho
platobná
jednotka
VOJ OPJaFRG

EÚ

ŠR na spolufinancovanie

z toho
platobná
jednotka
VOJ OPJaFRG

Kapitola

Kapitola

z toho
platobná
jednotka
VOJ OPJaFRG

Prioritná os č. 1

0750801

233 888 973

233 888 973

22 516 000

22 516 000

201 580 243

190 517 255

18 783 464

16 831 172

201 580 243

190 517 255

18 783 464

16 831 172

Prioritná os č. 2

0750802

15 909 853

15 909 853

3 767 958

3 767 958

10 156 627

10 156 627

1 741 509

1 741 509

10 156 627

10 156 627

1 741 509

1 741 509

249 798 826

249 798 826

26 283 958

26 283 958

211 736 870

200 673 882

20 524 973

18 572 681

211 736 870

200 673 882

20 524 973

18 572 681

OP KŽP - KF
Prioritná os č. 3
Prioritná os č. 3
- pro rata

0750803

0

0

0

0

6 117 689

2 423 047

1 079 592

427 596

6 117 689

2 423 047

1 079 592

427 596

0750803

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prioritná os č. 4
Prioritná os č. 4
- pro rata

0750804

149 294 859

149 294 859

16 216 758

16 216 758

98 961 534

98 961 534

9 821 916

9 821 916

98 961 534

98 961 534

9 821 916

9 821 916

0750804

0

0

0

0

0

0

410 060

410 060

0

0

410 060

410 060

Prioritná os č. 5
OP KŽP ERDF

076030D

9 777 804

9 777 804

2 003 697

2 003 697

15 301 679

7 343 810

3 135 291

1 504 731

15 301 679

7 343 810

3 135 291

1 504 731

159 072 663

159 072 663

18 220 455

18 220 455

120 380 902

108 728 391

14 446 858

12 164 303

120 380 902

108 728 391

14 446 858

12 164 303

OP KŽP Spolu
LIFE+
LIFE (20142020)
OP TP
Koordinátor EIA
(1AA1,3AA1,
1AA2, 3AA2)
OP TP
Koordinátor EIA
- pro rata (1AA3,
3AA3)
ESF - Harward
(3AC1, 1AC2,
3AC2)
CELKOM

408 871 489

408 871 489

44 504 413

44 504 413

332 117 772

309 402 273

34 971 831

30 736 984

332 117 772

309 402 273

34 971 831

30 736 984

0750509

0

0

0

0

0

0

1 565 950

0

0

0

1 565 950

0

075050C

0

0

1 500 000

0

0

0

1 578 989

0

0

0

1 578 989

0

07601

0

0

0

0

537 590

0

94 927

0

537 590

0

94 927

0

07601

0

0

0

0

0

0

22 601

0

0

0

22 601

0

07601

0

0

0

0

123 191

0

33 580

0

123 191

0

33 580

0

408 871 489

408 871 489

46 004 413

44 504 413

332 778 553

309 402 273

38 267 878

30 736 984

332 778 553

309 402 273

38 267 878

30 736 984
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Samostatné
účty
Účet 12 Finančný
mechanizmus
EHP
Účet 13 Nórsky finančný
mechanizmus
Účet 19 Integrovaný
projekt LIFE

0750901,
0760701

500 000

0

88 235

0

8 494

0

0

0

8 495

0

0

0

0750901,
0760701

1 100 000

0

194 118

0

9 005

0

0

0

9 005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 600 000

0

282 353

0

17 499

0

0

0

17 500

0

0

0

075050C

ostatné spolu

Čerpanie výdavkov KF
Číslo projektu

Oprávnené
náklady

Názov projektu

Uhradené k
31.12.2016

EK

(v eur)
Uhradené
SR
v r.
2016
0
0
0
0

2004 SK 16 C PE 001 Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc
2004 SK 16 C PE 002 Vranov-Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Tople
Povodie Váhu a Dunaja - Odvedenie a čistenie odpadových vôd a
2004 SK 16 C PE 003
zásobovanie pitnou vodou - aglomerácia Galanta
Povodie Váhu a Dunaja - Odvedenie a čistenie odpadových vôd a
2004 SK 16 C PE 004
zásobovanie pitnou vodou - aglomerácia Šamorín
2004 SK 16 C PE 005 Prešov - Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Torysy

68 110 990
49 349 465

68 110 991
49 010 951

0
0

34 146 518

34 146 518

0

0

0

27 744 352

27 744 351

0

0

0

58 844 877

58 844 877

0

0

0

2004 SK 16 C PE 006 Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 1

23 354 156

22 948 121

0

0

0

2004 SK 16 C PE 007 Bratislavská protipovodňová ochrana

37 433 407

30 565 684

0

0

0

298 983 764

291 371 493

0

0

0

Spolu KF
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Čerpanie výdavkov/príjem úrokov ISPA
(v eur)
P. č.

Číslo projektu

Názov projektu

01.

2000 SK 16 P PE 001

Pravobrežná čistiareň odpadových vôd v Trenčíne

02.

2000 SK 16 P PE 002

03.

2000 SK 16 P PE 003

04.

2000 SK 16 P PE 004

Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno

05.

2001 SK 16 P PE 005

06.

2001 SK 16 P PE 007

07.

FM

Uhradené
31.12.16

Eu

Predf

SR

KP

Uhradené
v r. 2019

Prijate úroky za
Eu v r. 2019

7 936 732

7 935 751

0

0

0

0

0

0

Rozšírenie čistiarne odpadových vôd mestskej aglomerácie v Nitre

10 354 200

10 353 333

0

0

0

0

0

0

Sústava odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, Banská Bystrica

45 468 667

45 468 667

0

0

0

0

0

0

8 757 952

8 756 235

0

0

0

0

0

0

Rekonštrukcia a rozšírenie čistiarne odpadových vôd vo Zvolene

10 967 050

10 921 302

0

0

0

0

0

0

Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd Martine a regióne Dolný Turiec

12 295 676

12 290 676

0

0

0

0

0

0

2002 SK 16 P PE 008

Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie juhovýchodného Zemplína

23 610 000

23 604 885

0

0

0

0

0

0

08.

2002 SK 16 P PE 009

Zlepšenie životného prostredia v oblasti Liptova

10 520 000

10 518 846

0

0

0

0

0

0

09.

2002 SK 16 P PE 010

Čistiareň odpadových vôd a kanalizačný systém v Považskej Bystrici

12 300 000

12 299 508

0

0

0

0

0

0

10.

2002 SK 16 P PE 011

Žilina - intenzifikácia čistiarne odpadových vôd a rozšírenie kanalizácie

19 608 000

19 608 000

0

0

0

0

0

0

11.

2002 SK 16 P PE 012

Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou

28 000 000

28 000 000

0

0

0

0

0

0

12.

2003 SK 16 P PE 013

Žilina - rekonštrukcia a rozšírenie teplárne

12 000 000

12 000 000

0

0

0

0

0

0

13.

2003 SK 16 P PE 014

Košice - kanalizácia a čistenie odpadových vôd

19 395 234

19 395 204

0

0

0

0

0

0

14.

2003 SK 16 P PE 015

Systém odkanalizovania a čistenie odpadových vôd v meste Šaľa a priľahlom regióne

21 315 498

21 299 249

0

0

0

0

0

0

15.

2003 SK 16 P PE 016

Systém odkanalizovania a čistenie odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný
Zemplín

12 268 000

12 267 305

0

0

0

0

0

0

16.

2003 SK 16 P PE 017

Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie Trnavského regiónu

19 233 050

19 233 050

0

0

0

0

0

0

17.

2003 SK 16 P PE 018

Piešťany - rekonštrukcia kanalizácie a čistiareň odpadových vôd

11 704 171

11 704 171

0

0

0

0

0

0

18.

2003 SK 16 P PE 019

Dostavba ČOV Poprad - Matejovce

19 501 000

19 499 983

0

0

0

0

0

0

19.

2000/SK/16/P/PA/001

Odborná pomoc pre prípravu environmentálnych projektov

1 271 760

1 233 086

0

0

0

0

0

0

20.

2002/SK/16/P/PA/003

Príprava NF a implementačných agentúr ISPA na uplatňovanie EDISu

600 000

408 292

0

0

0

0

0

0

21.

2002 SK 16 P PA 007

Odborná pomoc pre prípravu prioritných protipovodňových opatrení v Slovenskej republike

1 012 000

1 012 000

0

0

0

0

0

0

22.

2002 SK 16 P PA 008

Odborná pomoc slovenským regionálnym vodárenským spoločnostiam

3 440 000

2 238 443

0

0

0

0

0

0

23.

2003 SK 16 P PA 009

Odborná pomoc pre prípravu projektov Kohézneho fondu vo vodnom sektore

6 075 748

5 505 958

0

0

0

0

0

0

24.

2003 Sk 16 P PA 010

Odborná pomoc MŽP pri príprave a implementácii environmentálnych investičných projektov

803 392

713 265

0

0

0

0

0

0

318 438 130

316 267 209

0

0

0

0

0

0

Spolu
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LIFE (2014-2020)
V rámci programu LIFE pre programové obdobie 2014 - 2020 Európska komisia (EK)
v roku 2019 zazmluvnila slovenským subjektom finančné prostriedky zo zdrojov EÚ
vo výške 11 066 403 eur pre projekty úspešné vo výzve EK z roku 2018 (2 tradičné projekty
so zahraničným koordinujúcim príjemcom: LIFE18 NAT/AT/000733, LIFE18
NAT/AT/000048 a 1 slovenský integrovaný projekt LIFE18 IPE/SK/000010). V súvislosti
s integrovaným projektom LIFE18 IPE/SK/000010 s názvom „Zlepšenie implementácie
plánov riadenia kvality ovzdušia na Slovensku prostredníctvom posilnenia kapacít a
kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podpory opatrení pre kvalitu ovzdušia“
poskytla EK v roku 2019 na základe Dohody o grante LIFE18 IPE/SK/000010 - LIFE-IP SK
AQ Improvement zo dňa 08. 11. 2019 zálohovú platbu na samostatný účet 019 vo výške
1 800 000 eur (zdroj 38). MŽP SR na základe tejto dohody získalo od EK grant
v celkovej hodnote 9 000 000 eur za podmienky spolufinancovania projektu vo výške
6 000 000 eur (vrátane spolufinancovania ďalšími príjemcami grantu), t. j. celková suma
vyčlenená na projekt činí 15 000 000 eur.
V roku 2019 Ministerstvo životného prostredia SR uzavrelo zmluvy
o spolufinancovaní pre projekty LIFE14, LIFE16 a LIFE17 zo štátneho rozpočtu v sume
3 929 013 eur. Celková suma vyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR na realizáciu
projektov LIFE za rok 2019 predstavuje 1 578 989 eur.
Nevyčerpané prostriedky v roku 2019 vo výške 2 942 534 eur boli viazané v zmysle
§ 8 zákona o rozpočtových pravidlách.

LIFE+ (2007-2013)
V rámci programového obdobia 2007 – 2013 MŽP SR v roku 2019 poskytlo
prostriedky na spolufinancovanie projektov LIFE+ na základe zmlúv o spolufinancovaní
projektov zo štátneho rozpočtu uzavretých v predchádzajúcich rokoch. Celková výška
vyčerpaných prostriedkov na realizáciu projektov LIFE+ v roku 2019 predstavovala sumu
1 565 950 eur.
V rámci implementovaných projektov LIFE+ bola v roku 2019 na účet MŽP SR
vrátená časť nezúčtovaných zálohových platieb (vyplatených v predchádzajúcich rokoch)
od príjemcov v celkovej sume 75 470 eur. Z dôvodu potreby využitia vrátených finančných
prostriedkov na spolufinancovanie projektov LIFE+ MŽP SR požiadalo v r. 2019 o vykonanie
rozpočtového opatrenia za účelom zvýšenia prostriedkov na program LIFE+ (2007-2013),
podprogram/prvok 0750509 (zdroj 13B6) presunom z príjmového účtu MŽP SR.
Nevyčerpané prostriedky v roku 2019 vo výške 1 631 405 eur boli viazané v zmysle §
8 zákona o rozpočtových pravidlách.
Od 1.1.-31.12.2019 (v eur)
Ostatné spoločné programy
SR a EÚ

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

LIFE+ (2007 – 2013)

0

1 565 950

1 565 950

LIFE (2014 – 2020)

1 500 000

1 578 989

1 578 989
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Skutočnosť
(čerpanie
k 31.12.2019)

Podprogram 07601 – Koncipovanie a riadenie environmentálnej politiky, riadenie
programov
Zdroje
1AC1, 3AC1 - Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ - z 3. programového obdobia 2014 –
2020)
1AC2, 3AC2 - Európsky sociálny fond (prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programov.
obdobia 2014 – 2020)
V roku 2019 boli v rámci podprogramu 07601 z prostriedkov ESF uhradené výdavky
v celkovej výške 156 771 eur, pričom išlo o výdavky:
- na cestovné a školenia zamestnancov Inštitútu environmentálnej politiky v rámci projektu
„Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov“ v celkovej výške
23 124 eur,
- osobné výdavky zamestnancov MŽP SR (vrátane transferu na nemocenské dávky) v rámci
národného projektu „Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných
ústredných orgánoch štátnej správy“ v celkovej výške 133 647 eur.
Nevyčerpaný rozpočet výdavkov na týchto zdrojoch charakteru paušálnych náhrad v rámci
projektu „Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných
orgánoch štátnej správy“ vo výške 4 597 eur bol k 31.12.2019 zaviazaný s cieľom jeho
uvoľnenia na použitie v roku 2020.
Zdroje
1AA1, 3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ - z 3. programového
obdobia 2014 – 2020)
1AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky na spolufinancovanie – z 3.
programového obdobia 2014 – 2020)
1AA3, 3AA3 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata (prostriedky na
spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020)
V rámci podprogramu 07601 boli v roku 2019 z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
financované výdavky v celkovej výške 655 118 eur, z toho:
- osobné výdavky zamestnancov v rámci projektu „Financovanie miezd a odmien
oprávnených zamestnancov Koordinátora EIA“ v celkovej výške 484 429 eur, z toho
mzdové výdavky vo výške 356 833 eur, pričom predmetom refundácie boli osobné
výdavky za rok 2018,
- výdavky na materiálno – technické a priestorové zabezpečenie v rámci projektov
„Priestorové zabezpečenie Koordinátora EIA“ a „Materiálno-technické zabezpečenie a
mobilita zamestnancov Koordinátora EIA“ v celkovej výške 170 689 eur.

1.4. Finančné operácie a pohyby na samostatných účtoch
V roku 2019 boli vykázané finančné operácie v príjmovej časti samostatných
bankových účtov v celkovej sume 2 763 028 eur. Finančné operácie vo výdavkovej časti
samostatných bankových účtov boli v celkovej sume 775 763 eur.

57

1.4.1. Príjmové finančné operácie
Príjmové finančné operácie týkajúce sa transakcií s finančným aktívami (hlavná
kategória 400) konkrétne položka 453 ekonomickej klasifikácie predstavuje počiatočné stavy
samostatných bankových účtov k 01.01.2019 v celkovej sume 2 016 738 eur a položka 456
bola použitá k zúčtovaniu príjmov zábezpek verejného obstarávania na samostatnom
bankovom účte. Táto položka vykazuje k 31. 12. 2019 hodnotu 746 290 eur.
1.4.2. Výdavkové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie týkajúce sa transakcií s finančnými pasívami (hlavná
kategória 800) konkrétne položka 819, ktorá bola použitá k zúčtovaniu vrátenia zábezpek
verejného obstarávania sú v roku 2019 v celkovej hodnote 775 763 eur.

1.5. Zhodnotenie zamestnanosti
Rozpočet výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania bol pre rozpočtové
organizácie rezortu schválený v sume 9 038 091 eur, z toho pre ústredný orgán 5 598 320 eur
a pre SIŽP v sume 3 439 771 eur. Rozpočet bol určený pre 771 zamestnancov rozpočtových
organizácií, v tom ústredný orgán 499 zamestnancov.
Rozpočet výdavkov na mzdy bol v roku 2019 rozpočtovými opatreniami MF SR
upravený z dôvodu presunu funkčného miesta a výdavkov v prospech kapitoly Ministerstva
zahraničných veci a európskych záležitostí v nadväznosti na delimitáciu jedného
diplomatického miesta pre Stále zastúpenie SR pri Európskej únii v Bruseli a z dôvodu
zabezpečenia plnenia Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2019 v zmysle § 5 zákona č.
370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019 v nadväznosti na zákon č. 318/2018 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Vplyv rozpočtových opatrení MF SR na výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania a počet zamestnancov je nasledovný (v ročnom vyjadrení, zdroj
111):

Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a
ostatné osobné vyrovnania zo ŠR (v eur)

Počet zamestnancov

Por. číslo
z toho: aparát
ústredného orgánu

kapitola MŽP SR
RO MF SR

prekročenie

viazanie

prekročenie

kapitola MŽP SR

viazanie

zvýšenie

zníženie

z toho: aparát
ústredného
orgánu
zvýšenie

zníženie

RO č. 28

1 021 319

0

667 242

0

0

0

0

0

RO č. 92

0

-87 005

0

-87 005

0

-1

0

-1

RO č. 123

1 010 000

0

950 000

0

0

0

0

0

SPOLU

2 031 319

-87 005

1 617 242

-87 005

0

-1

0

-1

Celkom

1 944 314

1 530 237
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-1

-1

V priebehu roka 2019 bol celkový limit počtu zamestnancov MŽP SR znížený o 1
osobu. Úprava limitu počtu zamestnancov bola realizovaná v súvislosti s presunom funkčného
miesta v nadväznosti na delimitačný protokol (ide o diplomatické miesto pre Stále zastúpenie
SR pri Európskej únii v Bruseli).

Výdavky na mzdy, platy, služobné
príjmy a ostatné osobné vyrovnania zo
ŠR (v eur)

Limit zamestnancov

Rozpočet
kapitola MŽP SR

z toho: aparát
kapitola MŽP SR
ústredného orgánu

z toho: aparát
ústredného orgánu

Schválený
rozpočet

9 038 091

5 598 320

771

499

Úpravy

1 944 314

1 530 237

-1

-1

Upravený
rozpočet

10 982 405

7 128 557

770

498

Skutočné výdavky aparátu ústredného orgánu zo štátneho rozpočtu na mzdy, platy,
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania k 31. 12. 2019 dosiahli 7 128 250 eur, čo
predstavuje plnenie na 100,0 %. Výdavky Slovenskej inšpekcie životného prostredia boli
v roku 2019 čerpané v sume 3 853 484 eur, čo predstavuje 100 % plnenia upraveného
rozpočtu.
Prehľad o čerpaní mzdových výdavkov zo štátneho rozpočtu (zdroj 111)
(v eur)
Organizácia
MŽP SR
(ustredný orgán)
SIŽP
Spolu

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

5 598 320
3 439 771
9 038 091

7 128 557
3 853 848
10 982 405

Skutočnosť % čerpania
7 128 250
3 853 484
10 981 734

100,0
100,0
100,0

V rámci celkového upraveného rozpočtu ústredného orgánu sú zahrnuté finančné
prostriedky z refundácií miezd TP OP KŽP v sume 3 117 309 eur, projektu „Budovanie
a rozvoj analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy“ v sume
98 704 eur a
projektu „Financovanie miezd a odmien oprávnených zamestnancov
Koordinátora EIA“ v sume 356 833 eur, ako aj geologických projektov v čiastke 208 880 eur.
Slovenská inšpekcia životného prostredia čerpala mzdové prostriedky len zo štátneho
rozpočtu.
Skutočné výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania,
vrátane mimorozpočtových zdrojov k 31. 12. 2019 dosiahli sumu 14 763 460 eur, čo
predstavuje plnenie na 100,0 %.
59

Prehľad o celkovom čerpaní mzdových výdavkov (všetky zdroje)
(v eur)
Organizácia

Schválený
rozpočet

MŽP SR
(ústredný orgán)
SIŽP
Spolu

Upravený
rozpočet

5 598 320
3 439 771
9 038 091

Skutočnosť

10 910 283
3 853 848
14 764 131

% čerpania

10 909 976
3 853 484
14 763 460

100,0
100,0
100,0

Pozn. všetky zdroje vrátane VOJ

Štruktúra jednotlivých výdavkov kategórie 610 a ich podiel na celkových výdavkoch 610
(v eur)
Kategória
Položka

Skutočnosť

Názov

(v eur)

%

611

Tarifný plat

9 637 925

65,3

612

Príplatky

3 343 181

22,6

613

Náhrada za pracovnú a služobnú pohotovosť

71 363

0,5

614

Odmeny

1 598 613

10,8

615

Ostatné osobné vyrovnania

65 066

0,5

616

Doplatok k platu a ďalší plat

47 312

0,3

610

Mzdy spolu

14 763 460

100,0

Prehľad o počte zamestnancov v kapitole MŽP SR

Organizácia
MŽP SR (ústredný orgán)
z toho:
administratívne kapacity spolu
z toho:
osobitne sledované
administratívne kapacity
SIŽP
CELKOM

498

Priem. prepoč.
evid. počet
zamestnancov
494,0

153

107

69,9 %

84
272
770

84
243,3
737,3

100,0 %
89,5 %
95,8 %

Limit počtu
zamest.

% plnenia
99,2 %

Priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov MŽP SR 494,0 za obdobie
od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 predstavuje plnenie na 99,2 %. Za obdobie od 01. 01. 2019
do 31. 12. 2019 bolo na ústredný orgán prijatých 104 zamestnancov a pracovný alebo
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štátnozamestnanecký pomer ukončilo 67 zamestnancov. Priemerný prepočítaný evidenčný
počet zamestnancov administratívnych kapacít za obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019
bol 107 zamestnancov, z toho osobitne sledovaných administratívnych kapacít bol 84
zamestnancov.
Z celkového počtu zamestnancov bolo v priebehu roka 12 zamestnancov
so zdravotným postihnutím. Z toho 8 zamestnanci boli so zdravotným postihnutím do 70 %
a 4 zamestnanci boli so zdravotným postihnutím nad 70 %. Z celkového počtu zamestnancov
bolo 160 mužov, čo predstavuje 30,9 % a 334 žien čo predstavuje 67,6 %. Podľa kategórií je
z celkové počtu zamestnancov v štátnej službe 424 zamestnancov, vo verejnej službe
69 zamestnancov a 1 zamestnanec v kategórií minister.
SIŽP mala v roku 2019 plánovaný aj upravený počet zamestnancov 272, ktorý ale
v roku 2019 nebol naplnený. V organizačnej štruktúre išlo o 222 zamestnancov v štátnej
službe (plán 239 zamestnancov) a 33 zamestnancov s výkonom práce vo verejnom záujme.
V SIŽP bolo v priebehu roka 2019 prijatých 33 zamestnancov (5 zamestnancov na
výkon práce vo verejnom záujme, 28 zamestnancov do štátnej služby) a 24 zamestnancov
ukončilo pracovný pomer (3 zamestnanci z výkonu práce vo verejnom záujme a 21
zamestnancov zo štátnej služby). Fluktuácia zamestnancov v danom roku predstavovala
7,74 %.
Priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov SIŽP v sledovanom období bol
243,3 osôb, v tom podľa kategórií 211,1 štátnych zamestnancov a 32,2 zamestnancov vo
výkone práce vo verejnom záujme. Z priemerného prepočítaného evidenčného počtu
zamestnancov bolo 158,3 žien a 87,25 mužov.
Prehľad o dosiahnutej priemernej mzde bez OOV za rok 2019
Vyčíslenie priemernej mzdy za sledované obdobie roka 2019 v rezorte MŽP SR
je uvedené v tabuľke:
(v eur)
Čerpanie MP
Organizácia
MŽP SR (ústredný orgán)
z toho:
administratívne kapacity
spolu
z toho:
osobitne sledované
administratívne kapacity
SIŽP
CELKOM

Mzdy, platy
a OOV
10 909 976

z toho:
OOV
65 066

2 826 656

2 243 730
3 853 484
14 763 460

0
0
65 066

Priem. prepoč.
evid. počet
zamestnancov

Priemerná
mzda bez
OOV

494

1 829

107

2 201

84
243,3
737,3

2 260
1 249
1 661

Priemerná mzda zamestnancov bez OOV na ústrednom orgáne MŽP SR bola v roku
2019 vo výške 1 829 eur (nárast v porovnaní s rokom 2018 o 11,7 %). Priemerná mzda
osobitne sledovaných administratívnych kapacít bola vo výške 2 201 eur, z toho osobitne
sledované administratívne kapacity v sume 2 260 eur.
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Priemerná mzda zamestnancov Slovenskej inšpekcie životného prostredia dosiahla
v roku 2019 výšku 1 251 eur, čo predstavuje úroveň priemernej mzdy roku 2018 (1 249 eur).
Ostatné osobné vyrovnania v roku 2019 neboli Slovenskou inšpekciou životného prostredia
čerpané.
Prehľad o počte zamestnancov a priemernej mzde v príspevkových organizáciách
v roku 2019
(v eur)
Priemerný evidenčný
Priemerná mzda za
Názov organizácie
počet zamestnancov
rok 2019
VÚVH
190,7
1 502
SHMÚ
451,7
1 398
SAŽP
265,9
1 687
NZOO Bojnice
92,6
1 189
ŠOP
520,1
1 052
ŠGÚDŚ
234
1152
SBM
68,7
912
SMOPaJ
45,2
1 012
CELKOM
233,6
1 238

Priemerná mzda zamestnancov príspevkových organizácií je 1 238 eur, pričom
najvyššiu mzdu dosiahla Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici
(1 687 eur) a najnižšia mzda bola v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici
(912 eur).

1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly
Príspevkové organizácie v roku 2019 dosiahli celkové príjmy vo výške 106 304 171 eur
a realizovali výdavky na svoju činnosť v celkovej výške 108 161 535 eur.
Slovenský hydrometeorologický ústav
Slovenský hydrometeorologický ústav dosiahol v roku 2019 príjmy v celkovej výške
32 483 586 eur, z toho transfer zo štátneho rozpočtu predstavoval sumu 11 356 180 eur.
Príjmy z vlastných zdrojov dosiahla organizácia v celkovom objeme 6 051 878 eur, najväčší
podiel tvorili príjmy za predaj tovarov a služieb vo výške 5 546 179 eur, príjmy za prenájom
budov vo výške 146 078 eur, iné nedaňové príjmy vo výške 244 035 eur, ale aj úroky 826 eur,
penále 254 eur a granty a transfery vo výške 114 505 eur. Príjmy za predaj služieb úseku
Letecká meteorologická služby (ďalej len „LMS“) vo výške 4 155 732 eur sú účelovo viazané
na bezproblémové zabezpečenie činnosti úseku LMS. Organizácia v roku 2019 hospodárila aj
s prostriedkami, ktoré sú účelovo viazané na pokrytie domácich a medzinárodných projektov
ako tuzemské a zahraničné granty vo výške 15 075 528 eur.
V súlade so Zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov č. 523/2004 v platnom znení organizácia použila aj
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nevyčerpaný zostatok transferu zo štátneho rozpočtu z predchádzajúceho obdobia vo výške
766 464 eur.
Organizácia v roku 2019 realizovala výdavky v celkovej výške 36 835 878 eur,
z toho z transferu zo štátneho rozpočtu vo výške 10 611 993 eur, z vlastných zdrojov vo výške
10 346 580 eur, zo zahraničných grantov vo výške 100 624 eur a z prostriedkov zo štátneho
rozpočtu z predchádzajúcich rokov (zdroj 131I) vo výške 766 464 eur.
Nevyčerpané finančné prostriedky z transferu zo štátneho rozpočtu z roku 2019
prenesené do roku 2020 vo výške 744 187 budú vyčerpané v súlade s platnou legislatívou.
Na programe 075 - Starostlivosť o životné prostredie boli realizované výdavky
v celkovej výške 36 616 699 eur, z toho bežné výdavky v celkovej výške 19 271 745 eur.
Osobné výdavky boli čerpané vo výške 10 511 162 eur a výdavky na nákup tovarov a služieb
vo výške 8 574 321 eur. Kapitálové výdavky na tomto programe predstavovali výšku
17 344 954 eur.
Na programe 0EK boli realizované bežné výdavky na nákup tovarov a služieb vo
výške 207 335 eur, z toho 45 455 eur predstavoval zdroj 131I. Kapitálové výdavky na tomto
programe vo výške 11 844 eur zdroj 131I boli použité na nákup softvéru.
Slovenský hydrometeorologický ústav v roku 2019 použil finančné prostriedky aj na
zahraničné aktivity vyplývajúce z členstva v medzinárodných organizáciách:
1/ Európska organizácia pre budovanie, prevádzkovanie a využívanie meteorologických
družíc - EUMETSAT
Umožňuje prístup k využitiu satelitných informácií, a to tak údajov ďalej spracovávaných na
SHMÚ ako aj produktov potrebných pre prípravu veľmi krátkodobých (0-6 hodín)
a krátkodobých (do 3 dní) predpovedí počasia. Pomocou nich sa diagnostikuje a predpovedá
vývoj búrok, oblasti turbulencie, oblastí s tvorbou námrazy, lokalizujú sa dýzové prúdenia,
nízka oblačnosť a hmla nad snehovou pokrývkou. Tieto údaje sa uplatňujú tiež pri riadení
leteckej dopravy a pri predpovedi živelných pohrôm, povodní, dlhotrvajúceho sucha.
Plnoprávne členstvo dáva možnosť priamej ekonomickej návratnosti finančných
prostriedkov, vložených formou členského poplatku. Iné formy ekonomickej návratnosti:
v podobe účasti na odborných stážach, kurzoch a seminároch bez úhrady (patria sem
workshopy pracovných skupín Eumetsatu, letné školy satelitnej meteorológie, vybrané
konferencie; zapojenie podnikateľskej sféry v oblasti kozmického vývoja a zapojenie
vedeckého potenciálu Slovenskej republiky do manažérskych pozícií EUMETSAT-u.
Priamy prínos je aj v projektoch SAF (Satellite Application Facilities), najmä Hydrologický
SAF, kde je zabezpečená bezplatná dostupnosť všetkých existujúcich a nových operatívnych
produktov pre všetkých riešiteľov v operatívnej fáze projektu. Patrí sem aj operatívne
používanie ostatných SAF produktov a softvérových aplikácií, najmä NWCSAF (pre
krátkodobú analýzu a predpoveď počasia), LandSAF (produkty parametrov vzťahujúcich sa
k zemskému povrchu) a NWPSAF (produkty potrebné pre správny beh numerického
predpovedného modelu, vstupujúce buď na úrovni globálnej (model ECMWF) alebo
lokálnej (model ALADIN)).
2/ Svetová meteorologická organizácia – World Meteorological Organization (WMO)
Prístup k nevyhnutne potrebným meteorologickým, klimatologickým a hydrologickým
údajom, produktom a informáciám v operatívnom a neoperatívnom režime, metodickému
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zabezpečeniu základných aktivít SHMÚ a k rozvoju relevantného výskumu, zapojenie do
celoeurópskych a celosvetových aktivít v oblasti tvorby metodík hydrologickej
a meteorologickej služby, zapojenie do výskumných aktivít významných pre SR. Prínos:
zvýšenie kreditu ústavu a jeho expertov, a tým aj možnosť ústavu podieľať sa aktívne na
medzinárodnej spolupráci, v medzinárodných projektoch; zvýšenie podielu na štandardizácii
monitorovacích metód, ich aplikácií, na prezentácii monitorovaní a archivácii ich výsledkov
a následne aj možnosť využívať štandardizované postupy; rozširovanie vedeckých
a technických poznatkov; výmena skúseností medzi odborníkmi umožňujúca ďalší rozvoj
v oblasti meteorológie, klimatológie a hydrológie; poskytovanie údajov v zmysle
medzinárodných dohovorov.
3/ Európske centrom pre strednodobé predpovede počasia - The European Centre for
Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Prístup k meteorologickým a hydrologickým informáciám (predpovedné produkty, ale aj
analýzy a archívne údaje) v operatívnom režime i v režime offline, ktoré umožňujú vytvárať
meteorologické i hydrologické strednodobé a dlhodobé predpovede, uľahčujú vydávanie
výstrah, poskytujú podklady na tvorbu produktov aj pre komerčné predpovede a služby.
Zabezpečuje prístup k bezplatným odborným školeniam, špecializovanému softvéru,
umožňuje zapojenie sa do vedeckého výskumu v oblasti vývoja strednodobých predpovedí.
4/ Regionálna spolupráca modelovania na ohraničenej oblasti - Regional Cooperation for
Limited Area Modelling (RC LACE)
Zabezpečuje vývoj modelu ALADIN – hlavného zdroja informácií pre tvorbu krátkodobých
meteorologických predpovedí a výstrah, ako aj produktov a služieb na nich založených (aj
komerčných), dostupnosť zdrojového kódu spomenutého modelu pre SHMÚ, spoluprácu
a kooperáciu s členmi združenia pri jeho vývoji, výmenu skúseností, organizáciu
a financovanie študijných výskumných pobytov, školení, prístup k výsledkom ďalších verzií
modelu ALADIN prevádzkovaných členskými krajinami združenia. Umožňuje tiež
uchádzanie sa o manažérske pozície v RC LACE.
5/ Združenie Európskej meteorologickej siete – Economic Interest Group European
Meteorological Network (EIG EUMETNET) - združenie 30 európskych národných
hydrometeorologických služieb so sídlom v Bruseli
Prínosom členstva je neobmedzený pravidelný prístup ku všetkým meteorologickým
údajom, informáciám a produktom, ktoré sú získavané, tvorené a distribuované v rámci
povinných programov EUMETNET-u. SHMÚ má bezplatne k dispozícii programové
balíky, ktoré boli a budú vytvorené v rámci jednotlivých programov, ďalej k metodikám a
celkovému know-how združenia. EUMETNET je jedným zo základných prvkov európskej
meteorologickej infraštruktúry a platformou na koordináciu a spoluprácu národných
hydrometeorologických služieb krajín EÚ. Prostredníctvom programov spolupráce, sa môžu
rozvíjať a využívať individuálne a spoločné kapacity, ktoré umožňujú budovať spoločné
vzájomné prepojenia, zvyšujú kompatibilitu používaných systémov a prispievajú k
optimalizácii a integrácii v Európe. EUMETNET je zároveň spoločný predstaviteľ
európskych hydrometeorologických služieb na rokovaniach s orgánmi Európskej únie.
6/ Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov
Vykonávanie činnosti, zamerané na monitorovanie kvality ovzdušia a atmosférických zrážok
na pozaďovej úrovni za účelom dosiahnutia cieľa Dohovoru - obmedzovať a postupne
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redukovať a predchádzať znečisteniu
prechádzajúcom hranicami štátov.

ovzdušia,

vrátane

diaľkového

znečisťovania,

7/ Neformálna konferencia stredoeurópskych riaditeľov - Informal Conference of Central
European Directors (ICCED)
Vzájomná
informovanosť
o riešení
podobných
problémov
v zahraničných
hydro/meteorologických službách, koordinácia spoločných postupov a spoločné
presadzovanie záujmov v medzinárodných organizáciách, ktoré patria do európskej
meteorologickej infraštruktúry.
8/ Združenie ALADIN Aire Limitee Adaptation Dynamique developpment InterNational
Zabezpečuje koordináciu vývoja a implementácie modelu ALADIN, jeho kompatibilitu
s globálnym modelom Arpege, ako aj získavanie okrajových podmienok (nevyhnutných
informácií potrebných na pravidelné spúšťanie modelových výpočtov) zo spomenutého
globálneho modelu Arpege.

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva dosiahlo v roku 2019 príjmy
v celkovej výške 1 424 145 eur, z toho transfer zo štátneho rozpočtu predstavoval sumu
1 230 884 eur a vlastné zdroje a granty 193 261 eur. Príjmy z vlastných zdrojov pozostávali
predovšetkým z predaja výrobkov, tovarov a služieb vo výške 100 840 eur. V roku 2019
organizácia získala granty z Environmentálneho fondu vo výške 80 000 eur, 1 000 eur od
mesta Liptovský Mikuláš a 700 eur od VUC Žilina.
Organizácia v roku 2019 realizovala výdavky v celkovej výške 1 269 673 eur, z toho
bežné výdavky vo výške 1 150 840 eur a kapitálové výdavky vo výške 118 833 eur. Bežné
výdavky z transferu zo štátneho rozpočtu predstavovali sumu 976 024 eur a z vlastných
zdrojov 143 168 eur. Prostriedky zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov (zdroj 131I)
boli čerpané vo výške 31 648 eur. Finančné prostriedky boli použité najmä na osobné
výdavky vo výške 729 667 eur a na tovary a služby vo výške 416 272 eur. Na celkových
kapitálových výdavkoch vo výške 118 833 eur sa výdavky zo štátneho rozpočtu podieľali
sumou 93 434 eur, výdavky z vlastných zdrojov sumou 24 864 eur a 535 eur (zdroj 131H)
bolo zúčtovaných so štátnym rozpočtom. Kapitálové výdavky boli použité najmä na
rekonštrukciu a modernizáciu budovy SMOPaJ na ul. 1. mája 36 a 38 IV. celok vo výške
59 936 eur, na nákup zbierok vo výške 29 185 eur, obstaranie oddychovej zóny vo výške
19 000 eur, obstaranie prvotnej finančnej analýzy na určenie predpokladaných investičných
nákladov novej administratívnej budovy vo výške 5 988 eur a obstaranie interaktívnej
dotykovej tabule vo výške 4 189 eur.
Na programe 075 organizácia realizovala bežné výdavky v celkovej výške 1 133 228 eur.
Najväčší podiel tvorili osobné výdavky 729 677 eur. Kapitálové výdavky na tomto programe
predstavovali výšku 118 833 eur.
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva realizovalo na programe 0EK
výdavky v celkovej výške 17 611 eur. Išlo výlučne o bežné výdavky použité predovšetkým na
nákup výpočtovej techniky a softvéru a údržbu softvéru a komunikačnej infraštruktúry.
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Nedočerpané finančné prostriedky z transferu zo štátneho rozpočtu z roku 2019
prenesené do roku 2020 v celkovej výške 161 426 eur (41 952 eur bežný transfer, 119 474 eur
kapitálový transfer) budú dočerpané v súlade s platnou legislatívou.
Slovenské banské múzeum
Slovenské banské múzeum dosiahlo v roku 2019 celkové príjmy vo výške 2 021 872
eur. Na celkových príjmoch organizácie sa sumou 1 213 246 eur podieľal transfer zo štátneho
rozpočtu, 6 156 eur predstavoval grant z Európskeho sociálneho fondu (13T1) a 802 469 eur
predstavovali vlastné zdroje organizácie. Na príjmoch z vlastných zdrojov sa podieľali najmä
príjmy zo vstupného a za predaj propagačného materiálu sumou 580 234 eur, príjmy
z prenájmu nebytových priestorov sumou 74 446 eur a iné nedaňové príjmy vo výške 13 792
eur. Múzeum v roku 2019 získalo tuzemské granty a transfery vo výške 133 996 eur, ktoré
zahŕňali finančné prostriedky z Environmentálneho fondu na projekt „Inovácia expozície
Baníctvo na Slovensku v objekte Kammerhof – 1. etapa“ vo výške 99 698 eur, prostriedky od
mesta Banská Štiavnica na realizáciu podujatí v rámci projektu Mesto kultúry 2019 vo výške
32 948 eur. Na „Kultúrny rok 2019 v Slovenskom banskom múzeu“ poskytlo múzeu mesto
Banská Štiavnica sumu 750 eur a Banskobystrický samosprávny kraj sumu 600 eur.
Na svoju činnosť v roku 2019 múzeum realizovalo celkové výdavky vo výške
2 095 660 eur, z toho bežné výdavky predstavovali sumu 1 620 207 eur a kapitálové výdavky
sumu 475 453 eur. Bežné výdavky z transferu zo štátneho rozpočtu sa realizovali vo výške
863 118 eur, z transferu zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov (zdroj 131I) vo výške
131 909 eur, z vlastných zdrojov vo výške 619 024 eur a vo výške 6 156 eur zo zdroja
Európsky sociálny fond (zdroj 13T1).
Kapitálové výdavky organizácie v roku 2019 dosiahli výšku 475 453 eur a zahŕňali
výdavky z transferu zo štátneho rozpočtu vo výške 255 169 eur, z prostriedkov zo štátneho
rozpočtu z predchádzajúcich rokov (zdroj 131H, 131I) vo výške 214 318 eur a z vlastných
zdrojov vo výške 5 966 eur. Kapitálové výdavky boli použité na rekonštrukciu strechy na
Starom zámku – Citadela vežičky, priestorov budovy Kammerhofu v Banskej Štiavnici,
objektu Glanzenberg štôlňa, vstupného objektu Banského múzea v prírode, dofinancovanie
investičnej akcie „Inovácia expozície Baníctvo na Slovensku“ a na nákup umeleckých diel
a zbierok.
Organizácia realizovala v roku 2019 všetky výdavky na programe 075.
Nevyčerpané finančné prostriedky z transferu zo štátneho rozpočtu z roku 2019
prenesené do roku 2020 vo výške 94 960 eur budú vyčerpané v súlade s platnou legislatívou.
Národná zoologická záhrada Bojnice
Národná zoologická záhrada Bojnice dosiahla v roku 2019 celkové príjmy vo výške
6 192 766 eur, z toho transfer zo štátneho rozpočtu predstavoval sumu 3 578 678 eur, 92 286
eur predstavovali granty. Ostatné príjmy vo výške 2 521 801 eur tvorili vlastné zdroje, na
ktorých sa najväčšou mierou, sumou 2 259 068 eur podieľal príjem zo vstupného,
z environmentálneho fondu boli organizácii poskytnuté formou dotácie finančné prostriedky
vo výške 140 000 eur.
Národná zoologická záhrada Bojnice realizovala v roku 2019 výdavky v celkovej výške
9 685 757 eur, z toho bežné výdavky predstavovali výšku 3 011 343 eur a kapitálové výdavky
sumu 6 674 414 eur. Bežné výdavky z transferu zo štátneho rozpočtu sa na celkových
výdavkoch podieľali sumou 1 459 678 eur, zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov
(zdroj 131I) sumou 100 000 eur a z vlastných zdrojov sumou 1 450 328 eur. Bežné výdavky
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boli použité na osobné výdavky vo výške 1 703 453 eur a na nákup tovarov a služieb vo
výške 1 296 396 eur.
Kapitálové výdavky realizovala organizácia v roku 2019 vo výške 6 674 414 eur, z toho
kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu predstavovali výšku 107 000 eur, zo štátneho
rozpočtu z predchádzajúcich rokov (zdroj 131H) výšku 5 182 712 eur, (zdroj 131I) výšku
656 511 eur boli použité najmä na výdavky súvisiace s investičnou akciou Ubikácia africkej
fauny a Exteriérový výbeh a okolie areálu africkej fauny. Finančné prostriedky poskytnuté
z Environmentálneho fondu vo výške 140 000 eur boli použité na projekt „Voliéra dravcov“.
Nevyčerpané prostriedky z bežného transferu zo štátneho rozpočtu vo výške 32 000 eur
boli použité na prevádzkovú činnosť, nedočerpaný kapitálový transfer zo štátneho rozpočtu
vo výške 1 980 000 eur bude vyčerpaný v súlade s platnou legislatívou.
Organizácia realizovala všetky výdavky na programe 075.
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Výskumný ústav vodného hospodárstva dosahov v roku 2019 príjmy v celkovej výške
12 106 961 eur, z toho transfer zo štátneho rozpočtu predstavoval sumu 6 347 302 eur.
Významnú časť príjmov tvoril transfer poskytnutý z Operačného programu Kvalita životného
prostredia v sume 4 537 953 eur, z finančného nástroja LIFE v sume 98 158 eur
a z prostriedkov Európskej územnej spolupráce – Interreg celkom 253 828 eur. Z vlastných
zdrojov dosiahla organizácia celkové príjmy vo výške 869 719 eur a to najmä z predaja
výrobkov, tovarov a služieb v objeme 798 070 eur.
V roku 2019 predstavovali výdavky na činnosť organizácie celkovú sumu 10 622 798
eur, z toho bežné výdavky boli vo výške 7 273 654 eur. Bežné výdavky z transferu zo
štátneho rozpočtu predstavovali sumu výškou 4 416 869 eur, z prostriedkov zo štátneho
rozpočtu z predchádzajúcich rokov (zdroj 131H, 131I) 164 851 eur. Z vlastných zdrojov
realizovala organizácia výdavky vo výške 350 266 eur, z finančných prostriedkov
z Kohézneho fondu (zdroj 1AB1, 1AB2, 3AB1) vo výške 2 039 180 eur, z Európskej územnej
spolupráce – Interreg (zdroj 1AM1) vo výške 188 837 eur a z finančných prostriedkov
v rámci realizácie projektov LIFE (zdroj 38) vo výške 113 652 eur. Bežné výdavky boli
použité najmä na činnosti spojené s prevádzkou ústavu a na riešenie úloh v zmysle kontraktu
a Plánu hlavných úloh v roku 2019. Na osobné výdavky boli použité výdavky vo výške 4 568
694 eur, na nákup tovarov a služieb vo výške 2 677 544 eur.
Kapitálové výdavky v roku 2019 predstavovali sumu 3 349 144 eur. Najvýznamnejšou
mierou sa na nich podieľali finančné prostriedky z transferu z Kohézneho fondu sumou
2 832 322 eur a boli použité najmä na nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,
techniky a náradia. Z vlastných zdrojov boli realizované kapitálové výdavky vo výške
126 856 eur najmä na nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
a osobných automobilov. Kapitálové výdavky z prostriedkov zo štátneho rozpočtu boli
realizované vo výške 70 820 eur predovšetkým na nákup osobných automobilov,
z prostriedkov zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich období (zdroj 131H, 131I) vo výške
319 145 eur na rekonštrukciu a modernizáciu, nákup prevádzkových strojov, prístrojov,
zariadení, techniky, náradia a telekomunikačnej techniky. Nevyčerpaný kapitálový transfer zo
štátneho rozpočtu vo výške 1 839 157 eur bude použitý v zmysle platnej legislatívy,
predovšetkým na nákup prístrojov na monitorovanie povrchových a podzemných vôd
v súvislosti s vykonávacími rozhodnutiami Európskej komisie a rekonštrukciu laboratórií
a nákup laboratórneho vybavenia a prístrojov.
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Výskumný ústav vodného hospodárstva realizoval v roku 2019 na programe 075 výdavky
v celkovej výške 10 546 473 eur a na programe 0EK 76 325 eur.
Výskumný ústav vodného hospodárstva je jedinou organizáciou vodného hospodárstva na
Slovensku, ktorej hlavným poslaním je zabezpečovať komplexný vodohospodársky výskum.
Pre vodné hospodárstvo Slovenskej republiky zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich
z legislatívy Európskeho spoločenstva a z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii.
Hlavným prínosom jeho činnosti v roku 2019 bolo napĺňanie požiadaviek
vyplývajúcich z implementácie Rámcovej smernice o vode, smerníc Európskeho
spoločenstva, Európskeho parlamentu a Rady a Európskej komisie v oblasti vodného
hospodárstva. V oblasti stratégie implementácie európskych smerníc pre oblasť vody VÚVH
koordinuje práce v súlade so Spoločnou implementačnou stratégiou (CIS) 2019 – 2021
v rámci prípravy 3. cyklu Plánov manažmentu správneho územia povodí Dunaja a Visly.
Ústav v roku 2019 zabezpečoval na medzinárodnej úrovni pravidelné aktivity zástupcov
SR v pracovných a expertných skupinách Európskej komisie a Medzinárodnej komisie pre
ochranu vôd Dunaja (ICPDR). Ústav sa aktívne zúčastňoval na rokovaniach komisií
hraničných vôd a podieľa sa na vypracovávaní dôležitých podkladových dokumentov pre
potreby SR, ako aj pre potreby medzinárodnej spolupráce.
V rámci Stratégie Európskej únie pre dunajský región (EUSDR) zabezpečoval Výskumný
ústav vodného hospodárstva činnosť technického a odborného asistenta koordinátora
prioritnej oblasti č. 4 Obnoviť a zachovať kvalitu vôd a v roku 2019 sa pracovníci
zúčastňovali na pravidelných stretnutiach Riadiaceho výboru PO4, trilaterálnych mítingoch a
workshopoch vyplývajúcich z cieľov a aktivít prioritnej oblasti.
VÚVH sa v roku 2019 podieľal na riešení niekoľkých medzinárodných projektov
zameraných na posilnenie spolupráce medzi plánovaním manažmentu v povodí a
predchádzaniu povodňových rizík na zlepšenie stavu vôd v povodí rieky Tisa, zlepšenie
cezhraničného manažmentu vôd, manažmentu sedimentov a morfologických podmienok na
rieke Dunaj, budovanie inovatívnych technológií na zlepšenie integrovaného manažmentu na
Dunaji v slovensko-rakúskom hraničnom úseku, technickú podporu pri implementácii
požiadaviek EÚ legislatívy v oblasti analýz vôd a systému manažmentu kvality pre
monitoring a hodnotenie stavu vôd v Moldavsku, podporu štátnych inštitúcií a budovanie
kapacít pri implementácii požiadaviek smernice o čistení komunálnych odpadových vôd
v Gruzínsku, znižovanie povodňových rizík prostredníctvom obnovy inundačných území
Dunaja a jeho prítokov.
Slovenská agentúra životného prostredia
Slovenská agentúra životného prostredia dosiahla v roku 2019 celkové príjmy vo výške
19 304 307 eur, z toho transfer so štátneho rozpočtu predstavoval výšku 4 785 255 eur.
V rámci vlastných zdrojov dosiahla organizácia príjmy v celkovej výške 667 779 eur, tie
pozostávali z nedaňových príjmov vo výške 301 860 eur (178 940 eur z predaja kapitálových
aktív – predaj Horského hotela Regetovka, 60 062 eur za predaj výrobkov, tovarov a služieb,
43 524 eur predstavovalo vrátenie preddavkov na daň z príjmu, 16 873 eur z náhrad
z poistného plnenia a 1 425 eur z iných príjmov predstavovalo príjem za pripojenie do ŽP
NET od ŠOP SR a SIŽP) a z grantov a transferov vo výške 365 919 eur.
Z Environmentálneho fondu získala organizácia v roku 2019 transfer vo výške 90 360 eur
formou dotácie na realizáciu projektu „Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta
2019“. Tuzemské granty vo výške 120 344 eur a zahraničné granty vo výške 150 459 eur boli
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určené na projekty realizované Regionálnym centrom Bazilejského dohovoru a tiež na
projekty financované z Európskej environmentálnej agentúry – „CORINE LAND COVER“ a
„Podpora v oblasti zdieľania odbornosti a vedomosti EIONET“. V roku 2019 mala
organizácia príjmy na zdroji 1AA a 3AA vo výške 5 900 203 eur na projekty financované
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, na zdroji 1AB a 3AB vo výške
7 894 219 eur na projekty („Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti
zlepšovania kvality ŽP na Slovensku“, „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry
v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska“, „Spracovanie dokumentov regionálnych
územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej
bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry“, „Informačný program
o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie – Adaptačný
plán na riešenie problémov dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA“
financované z prostriedkov Kohézneho fondu, a v rámci finančného nástroja pre životné
prostredie LIFE (zdroj 13B6 a 38) vo celkovej výške 59 851 eur na projekt „Ochrana vtákov
v CHVÚ Ostrovné lúky“.
Celkové výdavky Slovenskej agentúry životného prostredia dosiahli v roku 2019
výšku 18 049 236 eur, z toho bežné výdavky predstavovali sumu 17 822 540 eur. Bežné
výdavky z transferu zo štátneho rozpočtu boli vo výške 4 466 578 eur, zo štátneho rozpočtu
z predchádzajúcich rokov (zdroj 131I) vo výške 300 000 eur, z finančných prostriedkov
Kohézneho fondu (zdroj 1AB, 3AB) vo výške 6 062 387 eur, z prostriedkov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja (1AA, 3AA) vo výške 5 571 836 eur, z vlastných zdrojov
1 364 888 eur a z finančných prostriedkov v rámci realizácie projektov LIFE (zdroj 38, 13B6)
vo výške 56 851 eur. Na celkových výdavkoch sa výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania podieľali výškou 5 446 273 eur, poistné a príspevok do
poisťovní výškou 2 072 530 eur a tovary a služby výškou 10 262 174 eur.
Kapitálové výdavky realizovala organizácia v celkovej výške 226 696 eur z vlastných
zdrojov.
Nevyčerpané finančné prostriedky z bežného transferu zo štátneho rozpočtu vo výške
318 678 eur boli použité v súlade s platnou legislatívou.
Štátna ochrana prírody SR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky dosiahla v roku 2019 celkové príjmy vo
výške 21 816 067 eur. Na príjmoch sa transfer zo štátneho rozpočtu podieľal výškou
9 787 065 eur, transfer zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov (zdroj 131I) výškou
2 640 000 eur. Na príjmoch sa významne podieľali vlastné zdroje z hlavnej ale aj
z podnikateľskej činnosti (zdroj 46 a 42) a to sumou 6 575 091 eur, z čoho 566 976 eur
predstavovali finančné prostriedky z Environmentálneho fondu. Finančné prostriedky
z Kohézneho fondu (zdroj 1AB1, 1AB2, 3AB1, 3AB2) predstavovali výšku 2 311 814 eur,
finančné prostriedky v rámci realizácie projektov LIFE (zdroj 38 a 11B6) výšku 593 327 eur
a príjmy zo zahraničia (zdroj 35) výšku 1 000 eur. Finančné prostriedky z Európskej územnej
spolupráce – Interreg sa na príjmoch organizácie podieľali sumou 492 519 eur. Príjmy na
zdroji 72 predstavovali výšku 1 000 eur.
Organizácia v roku 2019 realizovala výdavky v celkovej výške 19 184 996 eur, z toho
bežné výdavky predstavovali výšku 17 181 032 eur a kapitálové výdavky 2 003 964 eur.
V roku 2019 realizovala organizácia výdavky zo štátneho rozpočtu vo výške
8 619 991 eur, najväčší podiel tvorili osobné výdavky sumou 6 936 646 eur. Kapitálové
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výdavky vo výške 173 584 eur boli použité najmä na nákup softvéru a špeciálnych zariadení
(telemetrické obojky pre medveďa hnedého). Nevyčerpané finančné prostriedky z bežného
transferu zo štátneho rozpočtu vo výške 1 167 075 eur boli použité v zmysle platných
právnych noriem. Výdavky zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov (zdroj 131H
a 131I) predstavovali výšku 1 116 577 eur. Finančné prostriedky boli použité na nákup
motorových vozidiel, úhradu výdavkov súvisiacich s projektovou dokumentáciou
k investičnej akcii – Rekonštrukcia areálu jaskyne Driny (zdroj 131H), na nákup tovarov
a služieb, nákup osobných automobilov a softvéru (zdroj 131I). Nevyčerpané finančné
prostriedky určené na kapitálové výdavky (1 911 890 eur) budú použité do konca roka 2020
na výdavky súvisiace s implementáciou dokumentačného systému (DKS) pre správu
registratúry a integráciou na moduly ÚPVS, na obnovu informačno-komunikačnej techniky,
výstavbu informačného centra pri Gombaseckej jaskyni a nákup služobných motorových
vozidiel.
Výdavky z vlastných zdrojov v roku 2019 organizácia čerpala v celkovej výške
6 067 485 eur a to najmä na nákup tovarov a služieb vo výške 3 770 472 eur a na osobné
výdavky 1 453 797 eur. Kapitálové výdavky vo výške 808 626 eur súviseli predovšetkým
s realizáciou nových stavieb a rekonštrukciou.
Finančné prostriedky z Environmentálneho fondu v celkovej výške 566 976 eur
čerpala organizácia na zabezpečenie realizácie opatrení v ochranných pásmach CHÚ s piatym
stupňom ochrany (322 771 eur), na propagáciu (124 120 eur) a 100. výročie štátnej ochrany
prírody na Slovensku (120 085 eur).
Finančné prostriedky získané v rámci realizácie projektov LIFE v celkovej výške
575 756 eur (zdroj 38, 11B6) boli použité na realizáciu projektov: LIFE MOTÝLE, LIFE
PANNONICSK, LIFE NATURA BA, LIFE Energia v krajine, LIFE SOUTH.
Finančné prostriedky z Kohézneho fondu vo výške 2 253 370 eur (zdroj 1AB1 a 1AB2)
a vo výške 58 444 eur (zdroj 3AB1 a 3AB2) boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich
s plnením úloh OPKŽP.
Organizácia okrem hlavnej činnosti vykonáva v zmysle platných noriem a so súhlasom
zriaďovateľa podnikateľskú činnosť. Prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi
a nákladmi po zdanení (zisk) sú používané na úhradu výdavkov súvisiacich so skvalitňovaním
služieb poskytovaných predovšetkým návštevníkom jaskýň. Čerpanie výdavkov z tejto
položky predstavuje sumu 48 503 eur. Výdavky hradené z príjmov z podnikateľskej činnosti
v roku 2019 boli vo výške 389 516 eur a boli použité predovšetkým na zabezpečenie úloh
v rámci PHÚ 2019.
Štátna ochrana prírody realizovala v roku 2019 výdavky na programe 075 v celkovej
výške 18 872 796 eur. Bežné výdavky na tomto programe boli realizované vo výške
17 097 032 eur, z toho osobné výdavky boli vo výške 10 417 121 eur a výdavky na tovary
a služby vo výške 6 516 066 eur. Kapitálové výdavky na tomto programe dosiahli výšku
1 775 764 eur a boli použité najmä na nákup osobných automobilov a realizáciu nových
stavieb a rekonštrukciu.
Na programe 0EK realizovala organizácia výdavky vo výške 312 200 eur, z toho bežné
výdavky predstavovali sumu 84 000 eur a kapitálové výdavky sumu 228 200 eur.
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v roku 2019 dosiahol celkové príjmy vo výške
10 954 468 eur, z toho príjem so štátneho rozpočtu predstavoval výšku 5 452 211 eur, určený
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na riešenie úloh a činností v oblasti geológie, informatiky, propagácie a na vydávanie
publikácií a máp, na činnosť laboratórií, geofondu, na hmotnú dokumentáciu, ako aj na
činnosť Ústrednej geologickej knižnice Slovenskej republiky a tiež na čiastkový monitorovací
systém – geologické faktory. Organizácia získala finančné prostriedky z Kohézneho fondu
a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 3 894 680 eur a v rámci realizácie
projektov LIFE (zdroj 38) vo výške 247 356 eur. Príjmy z vlastných zdrojov v celkovej výške
1 360 220 eur tvorilli predovšetkým príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb. Ostatné
príjmy predstavovali sumu 853 002 eur.
V roku 2019 organizácia realizovala výdavky v celkovej výške 10 417 539 eur, z toho
z transferu zo štátneho rozpočtu 4 972 211 eur, zo štátneho rozpočtu z predchádzajúcich
rokov (zdroj 131I) 200 000 a z vlastných zdrojov 1 210 350 eur.
Bežné výdavky organizácie v roku 2019 predstavovali sumu 9 547 993 eur, z toho
z bežného transferu zo štátneho rozpočtu 4 972 211 eur, Bežný transfer zo štátneho rozpočtu
bol sumou 3 547 592 eur použitý na osobné výdavky a sumou 1 407 366 eur na nákup tovarov
a služieb. Bežné výdavky organizácia realizovala aj z bežného transferu z predchádzajúcich
rokov 200 000 eur, z vlastných zdrojov 1 101 504 eur, z finančných prostriedkov
z Kohézneho fondu (zdroj 1AB) vo výške 1 044 037 eur, z finančných prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja (zdroj 1AA, 3AA) vo výške 2 120 928 eur a v rámci
projektov LIFE (zdroj 38) vo výške 109 314 eur. Kapitálové výdavky v roku 2019
predstavovali objem 869 546 eur, a boli použité najmä na nákup osobných automobilov a
prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia.
Na programe 075 organizácia realizovala výdavky v celkovej výške 10 202 427 eur,
z toho bežné výdavky vo výške 9 332 881 eur a kapitálové výdavky vo výške 869 546 eur. Na
bežných výdavkoch sa v najväčšej miere podieľali osobné výdavky a to sumou 5 522 324 eur,
výdavky na tovary a služby boli vo výške 3 773 569 eur. Všetky kapitálové výdavky
organizácie boli realizované na tomto programe.
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra realizoval na programe 0EK bežné výdavky
v celkovej výške 215 112 eur, ktoré boli použité predovšetkým na update softvéru
a komunikačnú infraštruktúru.
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