Ústav pamäti národa
Miletičova 19, 820 18 Bratislava 218

Návrh rozpočtu Ústavu pamäti národa na rok 2020

Predkladá: Správna rada Ústavu pamäti národa

Bratislava, november 2019

Ústav pamäti národa je verejnoprávna ustanovizeň zriadená zákonom č. 553/2002 Z. z.
o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení
Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení
neskorších predpisov. Na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona je navrhnutý Ústavu pamäti
národa transfer zo štátneho rozpočtu.
Rozpis finančných prostriedkov návrhu transferu zo štátneho rozpočtu na rok 2020 :
v€
2 008 292

Transfer zo štátneho rozpočtu celkom:
z toho na:
Bežné výdavky celkom:

2 008 292

Mzdové prostriedky (610) celkom

1 024 248

z toho: mzdy zamestnancov

1 024 248

Poistné a príspevky do poisťovní (620) celkom

433 935

z toho: odvody do zdravotných poisťovní
odvody do Sociálnej poisťovne
Tovary a služby (630) celkom

125 580
308 355
546 409

z toho: na odmeny členov SR, DR

213 477

Transfery jednotlivcom (642)

3 700

Kapitálové výdavky celkom:

0

Obstaranie kapitálových aktív (710) celkom

0

z toho: nákup osobného automobilu

0

Mzdové prostriedky
Celková čiastka na mzdy pre zamestnancov je vo výške 1 024 248 €. Rozpočet na mzdy je pre
72 zamestnancov podľa platových výmerov a potreby mzdových prostriedkov. Uvedená suma
nezahŕňa prostriedky na valorizáciu platov v roku 2020.
Poistné do poistných fondov
Predpokladaná výška prostriedkov na poistné a príspevok do poisťovní v sume 433 935 € je
stanovená vo výške cca 35 % mzdových prostriedkov a prostriedkov na odmeny členom
Správnej a Dozornej rady Ústavu pamäti národa.
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Tovary a služby
Položka Tovary a služby je vo výške 546 409 €. Tieto prostriedky budú prioritne použité na:
-

-

-

odmeny členom správnej a dozornej rady vo výške 213 477 € (zohľadnený je predpokladaný
rast priemernej mzdy v národnom hospodárstve, od čoho sa v zmysle zákona č. 553/2002 Z.
z. o pamäti národa odvíjajú odmeny členov správnej a dozornej rady),
úhradu výdavkov spojených s užívaním kancelárskych priestorov vo výpožičke, v ktorých
v súčasnej dobe sídli ÚPN, ide o kancelárske priestory v správe Slovenskej správy ciest,
v apríli 2020 zmluva o výpožičke končí, vzhľadom k tomu, že vlastné priestory ÚPN nemá
k dispozícii, predpokladá sa, že zostane sídlo v súčasných vypožičaných priestoroch
a výdavky na elektrickú energiu, dodávku tepla, vody, poplatky za odpad, výťahy, ochrana
objektu budú v predpokladanej výške 42 000 €,
úhradu nájomného za priestory, v ktorých sídli archív ÚPN, vo výške 86 280 €,
stravovanie zamestnancov v čiastke 35 000 €,
prídel do sociálneho fondu vo výške 10 242 €,
výdavky spojené s financovaním aktivít Európskej siete Pamäť a solidarita v sume 50 000 €,
v roku 2020 sa plánuje realizácia pravidelných aktivít ako sú Festival slobody, tvorba
vzdelávacích letákov pre študentov, usporiadanie medzinárodnej vedeckej konferencie
a odborného seminára.

Ostatné finančné prostriedky v rámci tovarov a služieb vo výške 109 410 € budú použité na
pokrytie výdavkov potrebných na prevádzkovú činnosť ústavu :
-

-

-

-

-

cestovné náhrady:
tuzemské a zahraničné pracovné cesty – cestovné, stravné, ubytovanie prípadné vedľajšie
výdavky;
energie, voda a komunikácie:
poštové a telekomunikačné služby;
materiál:
všeobecný materiál (kancelársky materiál a potreby nevyhnutné pre výkon práce – papier,
tonery, čistiace prostriedky, a pod.), odborná literatúra, pracovné odevy pre zamestnancov
v archíve, obuv, reprezentačné, licencie, výpočtová technika;
dopravné:
PHM, servis a údržba služobných motorových vozidiel, povinné zmluvné poistenie vozidiel,
havarijné poistenie vozidiel, parkovacie karty, diaľničné známky;
rutinná a štandardná údržba:
výdavky na práce a služby zabezpečené dodávateľským spôsobom (údržba výpočtovej
techniky, prevádzkových strojov a zariadení, drobné opravy v rámci vypožičaných priestorov,
údržba softvéru);
služby:
výdavky na školenia, semináre, konferencie, výdavky na všeobecné služby (tlač časopisov,
publikácií), špeciálne služby (právne služby), poistné zamestnancov na zahraničné pracovné
cesty, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Bežné transfery
Výdavky na nemocenské dávky platené zamestnávateľom (PN do 10 dní).
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Rozpísané finančné prostriedky budú použité na plnenie úloh podľa zákona o pamäti národa, ako
sú: ochrana a sprístupnenie dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu v r. 1939 –
1989, zhromažďovanie a zverejňovanie informácií o dobe neslobody, sprístupnenie dokumentov
prenasledovaným osobám, poskytovanie výsledkov svojej činnosti verejnosti. Ústav pamäti
národa v rámci svojej činnosti vydáva populárno-vedecký časopis Pamäť národa, odborné
publikácie, usporadúva konferencie, semináre, výstavy, diskusné večery, zabezpečuje
zaznamenávanie audiovizuálnych svedectiev a ich spracovanie v podobe filmových dokumentov.
V rámci účasti na výchovno-vzdelávacom procese mladej generácie organizuje semináre pre
učiteľov a prednášky pre študentov na školách.
Návrh rozpočtu v €

Kategória

Rok 2020

Mzdy (610)

1 024 248

Poistné a príspevky do poisťovní (620)

433 935

Tovary a služby (630)

546 409

Bežné transfery (640)

3 700

Obstaranie kapitálových aktív (710)

0

Výdavky spolu

2 008 292
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