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Úvod 

 
 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky („úrad“, „PMÚ SR“ alebo 

„Protimonopolný úrad SR“) predkladá Návrh záverečného účtu kapitoly 40 - 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky za rok 2020 podľa § 29 ods. 4 zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov („zákon o rozpočtových pravidlách“). Návrh Záverečného účtu 

kapitoly PMÚ SR za rok 2020 je vypracovaný v zmysle Smernice č. MF/005869/2021-

31 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov za 

rok 2020 a Smernice č. MF/005868/2021-31 o predkladaní údajov kapitolami štátneho 

rozpočtu na účely zostavenia návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky 

za rok 2020. 
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1. Správa o hospodárení kapitoly 

 

1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2020 
 
1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly 
 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky je nezávislý ústredný orgán štátnej 

správy Slovenskej republiky pre ochranu hospodárskej súťaže a koordináciu štátnej 

pomoci. Úrad zasahuje v prípadoch kartelov, zneužívania dominantného postavenia, 

vertikálnych dohôd, kontroluje koncentrácie, ktoré spĺňajú notifikačné kritériá a 

posudzuje konanie orgánov štátnej správy a samosprávy v prípade, že sa dopustia 

obmedzenia súťaže a taktiež zabezpečuje ochranu hospodárskej súťaže v oblasti 

štátnej pomoci. Protimonopolný úrad SR aplikuje okrem slovenského aj európske 

súťažné právo. V rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž (ECN) plní úlohy, ktoré 

vyplývajú SR z členstva v Európskej únii. 

 

Kompetencie úradu vyplývajú zo zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane 

hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 

347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej 

správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších 

predpisov („zákon o ochrane hospodárskej súťaže“). 

 

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v rámci svojich právomocí vykonáva 

predovšetkým prešetrovanie na relevantnom trhu, v správnom konaní rozhoduje o 

porušení zákona vo veci dohôd obmedzujúcich súťaž, zneužívania dominantného 

postavenia, kontroly koncentrácií a obmedzovania súťaže orgánmi štátnej správy 

a samosprávy (§ 39 zákona o ochrane hospodárskej súťaže) a zároveň navrhuje 

opatrenia na ochranu a podporu hospodárskej súťaže. 

 

V zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej 

pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon 

o štátnej pomoci“) úrad ako koordinátor štátnej pomoci zabezpečuje ochranu 

hospodárskej súťaže aj v oblasti štátnej pomoci.  

 

V rámci zverených kompetencií úrad minulý rok reagoval na požiadavky a 

podnety účastníkov hospodárskej súťaže alebo dotknutých strán a svojou intenzívnou 

advokačnou činnosťou prispel k rozvoju súťažného prostredia a zvyšovaniu 

povedomia o oblasti svojej pôsobnosti. Aj v roku 2020 sa úrad snažil odstrániť 

potenciálne prekážky v efektívnej aplikácii súťažných pravidiel prostredníctvom 

pripomienok k viacerým návrhom zákonov a iných právnych dokumentov. 

 

V roku 2020 vydal úrad celkovo 25 rozhodnutí v oblasti kontroly koncentrácií a 

vo veci porušenia pravidiel hospodárskej súťaže. Z toho v prvostupňovom konaní vydal 

úrad (odbor koncentrácií, odbor kartelov, odbor zneužívania dominantného postavenia 
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a vertikálnych dohôd) spolu 22 rozhodnutí a druhostupňový orgán - Rada úradu vydala 

3 rozhodnutia1. 

 

 
Tabuľka 1 Prehľad rozhodovacej činnosti v roku 2020 

 

Jednotlivé vecné odbory úradu sa v roku 2020 zaoberali veľkým množstvom 

podnetov na možné protisúťažné správanie v rôznych sektoroch. 

  

Úrad prijal 84 podnetov v oblasti kartelov. Niekoľko správnych konaní 

začatých v minulých obdobiach presahuje aj do prebiehajúceho kalendárneho roka. 

Významnému nárastu počtu podnetov čelí úrad v období posledných rokov najmä pri 

posudzovaní indícií možných protisúťažných správaní podnikateľov, ktoré 

identifikovali subjekty kompetentné v oblasti kontroly čerpania prostriedkov 

z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Eviduje významné prínosy 

štandardizácie a zefektívnených vzťahov s ostatnými subjektmi zapojenými do 

kontroly čerpania prostriedkov. Ochrana hospodárskej súťaže posilnila 

prostredníctvom efektívnejšieho odhaľovania dohôd obmedzujúcich súťaž a 

efektívnejšieho výkonu činností spojených s kontrolou podozrivých verejných 

obstarávaní. Zároveň sa tým vytvorili predpoklady pre efektívnejšiu spoluprácu a 

pružnejšiu úpravu pravidiel pri identifikácii rizikových indikátorov protisúťažného 

správania.  

 

V roku 2020 úrad v spolupráci s CKO aktualizoval Metodický pokyn CKO č. 35 

k spolupráci s Protimonopolným úradom SR v oblasti kontroly verejného obstarávania 

a k postupu riadiacich orgánov pri zistení možného porušenia pravidiel ochrany 

                                                 
1 Rozhodnutia druhostupňového orgánu boli vydané v rámci preskúmania prípadov riešených úradom v 

prvostupňovom konaní. 

Odbor kartelov
Odbor 

koncentrácií

Odbor zneužívania 

dominantného 

postavenia a 

vertikálnych 

dohôd

Spolu za prvý 

stupeň

Rada 

úradu/Oddelenie 

pre 

druhostupňové 

konanie

Spolu za druhý 

stupeň

Súhlas s koncentráciou 14 14 14

Zastavenie konania 2 2 2

Uloženie pokuty spolu 2 1 1 4 3 3 7

▪ Dohoda horizontálna 2 2 1 1 3

▪ Neoznámenie a 

implementácia 1 1 1

▪ Nepredloženie 

podkladov a za nepravdivé 

informácie 1 1 1

▪ Nespolupráca pri 

inšpekcii 1 1 1

▪ Obmedzovanie súťaže 

orgánmi štátnej správy, 

orgánmi územnej 

samosprávy alebo orgánmi 

záujmovej samosprávy 1 1 1

Predbežné opatrenie 2 2 2

▪ Uloženie predbežného 

opatrenia 1 1 1

▪ Zrušenie predbežného 

opatrenia 1 1 1

Celkový súčet 2 17 3 22 3 3 25

Prvý stupeň Druhý stupeň

Celkom

Typ konania a 

verdikt/Inštancia a 

organizačný útvar
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hospodárskej súťaže alebo jej narušenia v rámci kontroly verejného obstarávania. 

Týmto sa zaviedla povinnosť pre riadiace orgány konzultovať s úradom jednak 

charakter preukázaného porušenia, vrátane všetkých zistených okolností, ktoré môžu 

ovplyvniť výšku uplatnenej finančnej opravy, a jednak aj možnosti podania žaloby pre 

uplatnenie prípadných nárokov na náhradu škody podľa zákona č. 350/2016 Z. z. o 

niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením 

práva hospodárskej súťaže. 

 

Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky riešila celkovo 3 

prípady, pričom  na základe úspešného uplatnenia programu zhovievavosti (leniency 

programu) v niektorých prípadoch pokutu neuložila, resp. uloženú pokutu znížila alebo 

pristúpila k uloženiu zákazu účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov od 

právoplatnosti konečného rozhodnutia. Základným cieľom Rady bolo dosiahnuť aby 

úradom uložené pokuty boli  zákonné a primerané a súčasne plnili represívnu funkciu. 

 

Úrad z hľadiska zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych 

dohôd v roku 2020 prijal 46 podnetov a vydal predbežné opatrenie v správnom konaní 

vo veci možného zneužívania dominantného postavenia, riešil porušenie dodržiavania 

lehôt resp. zasielanie skresľujúcich informácií, rušil predbežné opatrenie uložené 

úradom a riešil problematiku zneužívania dominantného postavenia na trhu. 

 

Úrad sa pri riešení koncentrácií zameriaval v priebehu roka 2020 na 

schvaľovanie koncentrácií, ako aj posudzovanie dopadu koncentrácií s prihliadnutím 

na účinnú súťaž na relevantných trhoch, najmä v dôsledku vytvárania alebo posilnenia 

dominantného postavenia na trhu. 

 

Úrad sa v oblasti legislatívno-právnej a zahraničných vzťahov významnou 

mierou podieľal na príprave návrhu zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, ktorý koncom roku 2020 úrad predložil vláde SR. 

 

V roku 2020 boli realizované aj niektoré medzinárodné stretnutia, a to: 
 

- Študijná návšteva zástupcov Protimonopolného úradu z Ukrajiny (AMCU), 

- Pracovná skupina pre implementáciu modernizácie štátnej pomoci (WG SAM) 

(dve zasadnutia v online priestore). 

 

V rámci medzirezortného pripomienkového konania v roku 2020 zaslal úrad 

pripomienky k viacerým návrhom zákonov alebo iných právnych materiálov, v rámci 

ktorých si úrad uplatnil aj viaceré zásadné pripomienky. 

 

V oblasti štátnej pomoci zasiahla činnosť úradu významnou mierou pandémia 

koronavírusu, priniesla nové pravidlá pre poskytovanie štátnej pomoci, potrebu 

urýchleného prijímania opatrení na pomoc podnikom zasiahnutým jej dôsledkami.  

Činnosť bola zameraná na  včasné zavedenie možných vnútroštátnych podporných 

opatrení zameraných na riešenie hospodárskeho dosahu nákazy. Koordinátor pomoci 
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sa aktívne podieľal na príprave opatrení slovenských orgánov, ktorých právnym 

základom bol dočasný rámec EK a spolupracoval a komunikoval pri ich tvorbe so 

zástupcami EK. 

 

K hlavným cieľom koordinátora pomoci dlhodobo patrí zvyšovanie povedomia 

v oblasti štátnej pomoci, a to najmä prostredníctvom pracovných stretnutí, školení, 

metodických usmernení a informácií zverejňovaných na webovom sídle 

www.statnapomoc.sk, či zasielaných prostredníctvom siete kontaktných osôb pre 

štátnu pomoc. 

 

Úrad ako koordinátor pomoci v rámci metodických usmernení tiež aktualizoval 

manuál k Informačnému systému pre evidenciu a monitorovanie pomoci (IS SEMP), 

ktorý má slúžiť najmä ako pomôcka pre poskytovateľov či príjemcov štátnej alebo 

minimálnej pomoci. Zároveň nadviazal spoluprácu so Združením miest a obcí 

Slovenska. 

 

V roku 2020 zabezpečil vypracovanie a predložil EK nasledujúce správy: 

 

- Správa o poskytnutej štátnej pomoci za rok 2019, 

- Správa o štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného 

hospodárskeho záujmu za roky 2018 – 2019. 

 

Úrad sa tiež aktívne zapájal v roku 2020 do činnosti poradných výborov pre 

štátnu pomoc.  

 

V roku 2020 začal Protimonopolný úrad SR v oblasti správnych konaní 

vykonávať svoju kompetenciu ukladania pokút podľa § 15 ods. 2 zákona č. 358/2015 

Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), t. j. pokuty za 

neskoré a/alebo neúplné zaznamenávanie údajov o poskytnutej štátnej pomoci 

a poskytnutej minimálnej pomoci do centrálneho registra (IS SEMP). 

 

V tejto súvislosti otvoril Protimonopolný úrad SR viacero správnych konaní. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.statnapomoc.sk/
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Vybrané štatistické údaje 
 

Činnosť Počet za rok 2020 

Záväzné stanoviská k schémam štátnej pomoci 31 

Záväzné stanoviská k schémam minimálnej pomoci 69 

Záväzné stanoviská k ad hoc opatreniam minimálnej a štátnej pomoci 49 

Stretnutia s poskytovateľmi pomoci 79 

Školenia pre poskytovateľov pomoci 4 

Informácie zverejnené na webovom sídle www.statnapomoc.sk  148 

Metodické usmernenia (prostredníctvom informačnej adresy 

statnapomoc@antimon.gov.sk)  

 

331 

Účasť na medzinárodných stretnutiach 8 

 

Za dôležitú súčasť svojej činnosti pokladal úrad aj spoluprácu na medzinárodnej 

úrovni. Úrad sa svojím aktívnym prístupom snaží plniť si záväzky vyplývajúce 

Slovenskej republike z členstva v EÚ a iných organizáciách, ako napríklad Organizácii 

pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Prioritou úradu je i aktívna účasť na 

aktivitách prebiehajúcich v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž (ECN), 

prostredníctvom ktorej sa zamestnanci úradu zapájajú do práce jednotlivých 

expertných pracovných skupín, v ktorých prezentujú stanoviská a postoje Slovenskej 

republiky.  

 

Predstavitelia úradu boli aj v roku 2020 pozývaní ako prednášajúci na rôzne 

medzinárodné konferencie a fóra v krajinách EÚ venované oblasti hospodárskej 

súťaže, aby počas týchto mohli prezentovať skúsenosti, stanoviská a postoje úradu. 

Veľký význam mali najmä: 

 

- online školiaca aktivita pre členov Potravinárskej komory Slovenska a 

Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, 

- školenia zamerané na administratívne kapacity EŠIF v zmysle Centrálneho 

plánu vzdelávania.  

 

V komunikácii s verejnosťou úrad využíval svoju webovú stránku a sociálnu sieť 

Twitter, prostredníctvom ktorých v priebehu celého roka poskytoval širokej verejnosti 

aktuálne informácie o svojich rozhodnutiach, dôležitých výstupoch a o ďalšej činnosti. 

Zároveň spolupracoval s redakciami masovokomunikačných prostriedkov, ktorým 

zasielal tlačové správy o svojich rozhodnutiach, začatých správnych konaniach aj o 

iných dôležitých stanoviskách a taktiež sa vyjadroval k ich početným otázkam. Úrad 

už dvanásty rok vydával Súťažného spravodajcu, v ktorom kvartálne prinášal súhrn 

zaujímavých a stručných aktualít tak o svojej činnosti, ako aj o činnosti EK a iných 

súťažných inštitúcií v zahraničí. Pravidelne ho publikoval i na svojej webovej stránke. 

Popritom publikoval výročnú správu za predchádzajúci rok a v priebehu roka prispieval 

http://www.statnapomoc.sk/
mailto:statnapomoc@antimon.gov.sk
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do odborných diskusií v rámci Európskej siete súťažných úradov, odborných domácich 

a zahraničných fór a do odborných časopisov a iných druhov masmédií zameraných 

na právne a súťažné problémy. 

 

1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly 
 

(v tis. eur) 

 
  Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
% k 

upravenému 
rozpočtu 

1 2 3 4 5 

Príjmy spolu: 200 200 2 126 1 063% 

z toho: prijaté z rozpočtu EÚ  - -  -  -  

Výdavky spolu: 3 317 3 582 3 547 99% 

z toho: kryté prostriedkami EÚ 0 304 304 100%  

Saldo príjmov a výdavkov: -3 117 -3 382 -1 421 42% 

z toho: z prostriedkov EÚ - - - - 

 

Hospodárenie rozpočtovej kapitoly Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 

vykazuje záporné saldo – 1 421 tis. eur. 

 

Kapitola Protimonopolný úrad Slovenskej republiky rozpočtovala príjmy vo 

výške 200 tis. eur. Skutočné príjmy boli dosiahnuté v sume 2 126 tis. eur, čo 

predstavuje plnenie schváleného rozpočtu na 1 063 %. Saldo príjmov a výdavkov 

vychádza v percentuálnej hodnote ako záporné číslo, vzhľadom na skutočnosť, že 

upravené príjmy sú nižšie ako upravené výdavky kapitoly. 

 

 Výdavky čerpala kapitola vo výške 3 547 tis. eur, čo predstavuje čerpanie 

upraveného rozpočtu na 99 %. 

 

1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 
 

 Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 bol prerokovaný 

v orgánoch Národnej rady Slovenskej republiky a schválený dňa 3. 12. 2019 zákonom 

č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020 a zmenený a doplnený zákonom č. 

217/2020 Z. z. zo dňa 14. júla 2020. 

 

 Ministerstvo financií Slovenskej republiky („MF SR“) stanovilo prílohou listu 

č. MF/019616/2019-441 zo dňa 11. 12. 2019 pre kapitolu Protimonopolného úradu SR 

rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2020. 

 

 V priebehu roka 2020 úrad hospodáril s finančnými prostriedkami štátneho 

rozpočtu v súlade s kritériami hospodárnosti a efektívnosti, v nadväznosti na 

hospodársku politiku štátu a legislatívne predpisy Slovenskej republiky, najmä na 
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zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, uznesenia vlády a metodické 

pokyny a usmernenia Ministerstva financií SR. 

 

 Výška schválených záväzných ukazovateľov bola v priebehu rozpočtového roka 

ovplyvnená rozpočtovými opatreniami. 

 

 Výdavky kapitoly celkom boli na rok 2020 schválené v sume 3 317 tis. eur 

a  rozpočtovými opatreniami boli upravené na 3 582 tis. eur. Čerpanie bolo vo výške 

3 547 tis. eur, čo predstavuje oproti upravenému rozpočtu čerpanie takmer na úrovni 

99,0 %. Záväzný ukazovateľ nebol prekročený. 

 

 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli 

rozpočtované v sume 1 849 tis. eur, rozpočtovými opatreniami MF SR č. 2/2020, 

8/2020 a rozpočtovými opatreniami Úradu vlády Slovenskej republiky súvisiacimi 

so schválením žiadostí o platbu upravené na 2 063 tis. eur a čerpané vo výške 2 063 

tis. eur, čo je čerpanie na 100,0 % oproti upravenému rozpočtu. Upravené a čerpané 

rozpočtové prostriedky pozostávajú zo zdroja 111 rozpočtové prostriedky kapitoly na 

úrovni 1 842 tis. eur, zdrojov 1AA1 - 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 - Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata, Prostriedky na 

spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 –2020 na úrovni 34 tis. eur a 

zdrojov 3AA1 - Európsky fond regionálneho rozvoja, prostriedky EÚ – z 3. 

programového obdobia 2014 – 2020, 3AA2 - Európsky fond regionálneho rozvoja, 

Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 –2020, 3AA3 - 

Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata, Prostriedky na spolufinancovanie – z 

3. programového obdobia 2014 –2020 na úrovni 187 tis. eur. Uvedený ukazovateľ bol 

dodržaný. 

 

Kapitálové výdavky boli schválené v sume 75 tis eur. Uvedené výdavky boli 

navýšené uvoľnením viazaných kapitálových výdavkov z roku 2019 podľa §  8 zákona 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vo výške 108,87 tis. eur. 

Uvoľnenie sa realizovalo rozpočtovým opatrením číslo 7/2020. Zvýšenie bolo 

realizované aj rozpočtovým opatrením číslo 10/2020 vo výške 43 000 eur. Na konci 

roka 2020 boli opätovne kapitálové výdavky upravené viazaním. Viazanie kapitálových 

výdavkov vo výške 143 tis. eur bolo realizované prostredníctvom rozpočtového 

opatrenia číslo 13/2020. Konečná výška upraveného rozpočtu bola na úrovni 84 tis. 

eur a čerpanie rozpočtu predstavuje 49 tis. eur. PMÚ SR v rozpočte roku 2021 viazané 

kapitálové výdavky použije v súvislosti s financovaním Dokumentačného systému, 

podpory zariadení výpočtovej techniky, obstaraním web stránky a videokonferenčného 

systému. 

 

Čerpanie vo výške 49 tis. eur predstavuje 58,3 % upraveného rozpočtu. 

Záväzný ukazovateľ nebol prekročený. 
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1.2. Príjmy kapitoly 

 

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2020 mala 

kapitola Protimonopolný úrad Slovenskej republiky rozpočtované príjmy v celkovej 

výške 200 tis. eur. V hodnotenom období kapitola Protimonopolný úrad Slovenskej 

republiky dosiahla príjmy vo výške 2 126 tis. eur. Ide najmä o príjmy patriace do 

kategórie náhodných a doplnkových príjmov, ktoré úrad dosiahol úhradou pokút za 

porušenie ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Predpoklad vývoja ich 

plnenia nemožno odhadnúť, rozpočtované príjmy pre PMÚ SR predstavujú vysokú 

mieru rizika a v kapitole PMÚ SR by sa nemali rozpočtovať. Celkové prekročenie 

záväzného ukazovateľa príjmov o 1 926 tis. eur predstavuje 1 063 % 

oproti schválenému rozpočtu vo výške 200 tis. eur. 

 

1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 

Štruktúra dosiahnutých príjmov: 

200 - Nedaňové príjmy  2 126  tis. eur 

220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 2 125  tis. eur 

290 – Iné nedaňové príjmy                                                                                                                            1  tis. eur 

Príjmy celkom  2 126  tis. eur 

  

Platby za porušenie predpisov – pokuty boli vo výške 2 125 tis. eur. Ostatné 

príjmy vo výške 1 tis. eur predstavovali refundácie a vratky. 

 

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

poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých 

medzi Slovenskou republikou a inými štátmi 

 

Kapitola PMÚ SR v rozpočtovom roku 2020 hospodárila aj s prostriedkami 

prijatými z rozpočtu EÚ v rámci projektov „Zabezpečenie financovania miezd a odmien 

zamestnancov koordinátora pomoci podieľajúcich sa na efektívnom čerpaní 

finančných prostriedkov z EŠIF III.“, „Zabezpečenie financovania miezd a odmien 

zamestnancov PMÚ SR podieľajúcich sa na odhaľovaní porušovania zákona 

o ochrane hospodárskej súťaže II.“, ktoré sú zamerané na zabezpečenie kapacít 

potrebných na implementáciu a uplatňovanie pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej 

súťaže a štátnej pomoci a projektu „Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov 

koordinátora pomoci a zamestnancov podieľajúcich sa na odhaľovaní porušovania 

zákona o ochrane hospodárskej súťaže“, v súvislosti s potrebou úradu zabezpečiť 

stabilizáciu zamestnancov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF 

zvýšením ich odbornej kvalifikácie. Projekty sú spolufinancované prostredníctvom 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja, a to v programe 084, podprograme 08402 

a prvku 0840201 pre projekt „Zabezpečenie financovania miezd a odmien 

zamestnancov koordinátora pomoci podieľajúcich sa na efektívnom čerpaní 

finančných prostriedkov z EŠIF“, prvku 0840202 pre projekt „Zabezpečenie 
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financovania miezd a odmien zamestnancov PMÚ SR podieľajúcich sa na odhaľovaní 

porušovania zákona o ochrane hospodárskej súťaže“ a prvku 0840203 pre projekt 

„Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov koordinátora pomoci a 

zamestnancov podieľajúcich sa na odhaľovaní porušovania zákona o ochrane 

hospodárskej súťaže“,  zo zdrojov 3AA1 (Európsky fond regionálneho rozvoja – 

prostriedky EÚ z 3. programového obdobia 2014-2020), 3AA2 (Európsky fond 

regionálneho rozvoja – prostriedky na spolufinancovanie z 3. programového obdobia 

2014-2020), 3AA3 (Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata – prostriedky na 

spolufinancovanie z  programového obdobia 2014-2020) a 1AA1 (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 (Európsky fond regionálneho rozvoja – 

pro rata prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020). 

Financovanie projektov je realizované formou refundácie. V rámci projektov bola 

z jednotlivých zdrojov financovania prijatá a následne refundovaná suma takmer 304 

tis. eur, a to na položke 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné výdavky 

vo výške takmer 221 tis. eur a na položke 620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do 

poisťovní vo výške 77 tis. eur a položke 630 Tovary a služby vo výške takmer 6 tis. 

eur. 

 

1.2.3. Úpravy schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka 

 

V rozpočtovom roku 2020 nebolo vykonané žiadne rozpočtové opatrenie zo 

strany Ministerstva financií Slovenskej republiky, na základe ktorého by bol upravený 

záväzný ukazovateľ príjmov kapitoly Protimonopolný úrad Slovenskej republiky vo 

výške 200 tis. eur.  

 

Limity a ukazovatele po rozpočtových opatreniach: 

    (v tis. eur) 

Ukazovateľ 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutočnosť 

% 
k upravenému 

rozpočtu 

Príjmy kapitoly  200 200 2 126 1 063 

 

 

1.3. Výdavky kapitoly 

 
Výdavky kapitoly celkom boli na rok 2020 schválené v sume 3 317 tis. eur 

a realizovanými rozpočtovými opatreniami boli upravené na 3 582 tis. eur. Rozdiel 

medzi schváleným a upraveným rozpočtom predstavuje realizované rozpočtové 

opatrenia MF SR a Úradu vlády Slovenskej republiky v roku 2020. Prehľad 

rozpočtových opatrení MF SR a rozdiel medzi schváleným a upraveným rozpočtom je 
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vysvetlený v časti 1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu 

roka. 

Prehľad čerpania výdavkov:        

              (v tis. eur) 

Ukazovateľ 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutočnosť 

% 
k upravenému 

rozpočtu 

Výdavky kapitoly 
spolu 3 317  3 582 3 547 99,0 

z toho: 

600 - Bežné výdavky 3 242 3 498 3 498 100,0 

v tom: 

/610/ - mzdy, platy, 
služobné príjmy a 
ostatné osobné 
vyrovnania 1 849 2 063 2 063 100,0 

/620/ - poistné a 
príspevok do poisťovní 668 801 801 100,0 

/630/ - tovary a služby 698 625 625 100,0 

/640/ - bežné transfery 27 9 9 100,0 

 

700 - Kapitálové 
výdavky 75 84 

  
49 58,3 

 
 
1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 
 

600 - Bežné výdavky boli v priebehu roka upravené rozpočtovými opatreniami 

na 3 498 tis. eur. Skutočné čerpanie predstavovalo sumu 3 498 tis. eur, čo 

predstavuje oproti upravenému rozpočtu čerpanie na 100,0 %.  

 

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli 

rozpočtované v sume 1 849 tis. eur. Po realizovaní rozpočtových opatrení MF SR  

č. 2/2020, č. 8/2020 a rozpočtovými opatreniami Úradu vlády Slovenskej republiky 

súvisiacimi so schválením žiadostí o platbu upravené na 2 063 tis. eur. Skutočné 

čerpanie predstavovalo sumu 2 063 tis. eur, oproti upravenému rozpočtu je to 

čerpanie na 100,0 %. 

 

V roku 2020 bola kategória 610 ekonomickej klasifikácie mzdy, platy, služobné 

príjmy a ostatné osobné vyrovnania čerpaná zo zdroja 111 (štátny rozpočet), 

v programovej štruktúre v programe 084 Hospodárska súťaž a podprograme 08401 

HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ – riadenie, kontrola a podpora činnosti úradu a zo zdrojov 

3AA1 (Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ z 3. programového 

obdobia 2014-2020), 3AA2 (Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky na 

spolufinancovanie z 3. programového obdobia 2014-2020) a 3AA3 (Európsky fond 

regionálneho rozvoja – pro rata – prostriedky na spolufinancovanie z 3. programového 
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obdobia 2014-2020) a 1AA1 (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 

(Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata - prostriedky na spolufinancovanie – z 

3. programového obdobia 2014 – 2020) v programovej štruktúre v podprograme 08402 

OPTP – projekt refundácia miezd a prvkoch 0840201 Zabezpečenie financovania 

miezd a odmien koordinátora pomoci a 0840202 Zabezpečenie financovania miezd 

a odmien pre oblasť odhaľovania dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž 

v celkovom objeme 2 063 tis. eur.  

 

Limit miezd pre zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme bol dodržaný.  

 

620 - Poistné a  príspevok zamestnávateľa do poisťovní boli rozpočtované 

v sume 668 tis. eur a upravené na 801 tis. eur. Čerpanie predstavuje sumu 801 tis. 

eur, čo je 100,0 % oproti upravenému rozpočtu. Čerpanie finančných prostriedkov 

v programe 084 Hospodárska súťaž, podprograme 08401 HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ – 

riadenie, kontrola a podpora činnosti úradu, podprograme 08402 OPTP – projekt 

refundácia miezd a prvkoch 0840201 Zabezpečenie financovania miezd a odmien 

koordinátora pomoci a 0840202 Zabezpečenie financovania miezd a odmien pre 

oblasť odhaľovania dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž.  

 

630 - Tovary a služby boli rozpočtované v sume 698 tis. eur a upravené na  

625 tis. eur. Čerpanie bolo vo výške 625 tis. eur, čo je 100,0 % z upraveného  rozpočtu. 

Čerpanie finančných prostriedkov v programe 084 Hospodárska súťaž, podprograme 

08401 HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ – riadenie, kontrola a podpora činnosti 

úradu, podprograme 08402 OPTP – projekt refundácia miezd a prvku 0840203 pre 

projekt „Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov koordinátora pomoci a 

zamestnancov podieľajúcich sa na odhaľovaní porušovania zákona o ochrane 

hospodárskej súťaže“. V rámci uvedenej kategórie čerpanie prebiehalo aj na 

medzirezortnom podprograme 0EK0T Informačné technológie financované zo 

štátneho rozpočtu – Protimonopolný úrad SR. 

 

Rozpis kategórie Tovary a služby:       
           (v tis. eur) 

Zdroj 111 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutočnosť 

631 - Cestovné náhrady 34 0 0 

632 - Energie, voda 
a komunikácie 14 8 8 

633 - Materiál 65 89 89 

634 - Dopravné  20 11 11 

635 - Rutinná a štandardná 
údržba 15 12 12 
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636 - Nájomné za nájom 340 323 323 

637 - Služby 210 182 182 

 

630 - Tovary a služby 698 625 625 

 
 
 
631 – Cestovné náhrady 
 
Čerpanie finančných prostriedkov bolo počas roku 2020 ovplyvnené 

opatreniami zameranými na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a 

zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti prijatými krízovým štábom PMÚ SR, v 

nadväznosti na  vyhlásenú mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného 

zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-

CoV-2 na území Slovenskej republiky a vyhlásený núdzový stav. Ich čerpanie bolo iba 

na úrovni 552 eur, čo po vybilancovaní výkazov pri odstránení chýb zo zaokrúhľovania 

pre MF SR predstavuje čerpanie vo výške 0 tis. eur.  

  

V rámci tuzemských pracovných ciest boli uskutočnené najmä cesty zamerané 

na neohlásené inšpekcie u podnikateľských subjektov, konferencie a zasadnutia 

monitorovacieho výboru EŠIF. 

 

PMÚ SR je členom viacerých európskych a medzinárodných súťažných 

organizácií a združení, v rámci ktorých dochádza k transferu informácií o postupoch 

jednotlivých súťažných inštitúcií, o nových smerovaniach ochrany hospodárskej 

súťaže, o tendenciách, ktoré v tejto oblasti v jednotlivých krajinách prevládajú a ďalším 

nevyhnutným konzultáciám k odborným prípadom porušovania súťažných pravidiel. 

Všetky tieto poznatky slúžia úradu na zlepšovanie práce, ako aj poskytujú prehľad o 

nových metódach používaných na odhaľovanie protisúťažných praktík. 

Najvýznamnejšie z týchto organizácií a združení sú Medzinárodná súťažná sieť (ICN 

- International Competition Network), Európska súťažná sieť (ECN - European 

Competition Network), Európske súťažné orgány (ECA – European Competition 

Authorities), Association of Competition Economics (ACE) a Výbor pre hospodársku 

súťaž v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD - Organization 

for Economic Cooperation and Development). 

 

Vzhľadom na protipandemické opatrenia v roku 2020, súvisiace so šírením 

choroby COVID-19 sa zahraničné pracovné cesty zamestnancov PMÚ SR uskutočnili 

len v mesiacoch január a február 2020, a to do Bruselu a do Brna. Činnosť pracovných 

skupín vyššie spomínaných súťažných organizácií a združenia sa kompletne 

presunula do online priestoru a zamestnanci sa aktívne zúčastňovali zasadnutí, 

poradných výborov, videokonferencií, webinárov, ako aj neformálnych ad-hoc 

stretnutí, na ktorých sa riešili okrem obvyklých tém aj otázky ochrany hospodárskej 

súťaže a poskytovania štátnej pomoci v podmienkach pandémie koronavírusu.  
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632 – Energie, voda a komunikácie 
 
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej sume 8 tis. eur, hlavne na 

zabezpečenie úhrad telefónnych poplatkov, poštových služieb a za prístup k internetu.  

 

633 – Materiál  
 

Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej sume 89 tis. eur. Prostriedky boli 

použité na interiérové vybavenie úradu kancelárskym nábytkom (6 tis. eur), na 

zakúpenie výpočtovej techniky (34 tis. eur), na nákup telekomunikačnej techniky  

(6 tis. eur), na nákup prevádzkových strojov (4 tis. eur), všeobecného materiálu ako 

kancelárske potreby, xerografický papier, tonery a pod. (22 tis. eur), na nákup softvéru 

(4 tis. eur), odborných kníh a časopisov (12 tis. eur) a na reprezentačné účely (1 tis. 

eur).  

 
634 – Dopravné 
 
Finančné prostriedky v celkovej sume 11 tis. eur boli použité na úhrady 

pohonných hmôt, olejov a kvapalín, na servis v súvislosti s údržbou a opravami 

motorových vozidiel, na diaľničné známky, parkovacie karty, na zákonné a havarijné 

poistenie služobných osobných motorových vozidiel. 

 
635 – Rutinná a štandardná údržba 

 

Finančné prostriedky v sume 12 tis. eur boli použité hlavne na údržbu výpočtovej 

techniky, softvéru, prevádzkových strojov a zariadení a kancelárskeho nábytku. 

 
636 – Nájomné za nájom 
 
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej sume 323 tis. eur na úhradu 

nájomného a služieb súvisiacich s nájmom kancelárskych priestorov (energie, 

upratovanie, nepretržitá strážna služba a ostatné) a parkovacích miest. 

 
637 – Služby 
 
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej sume 182 tis. eur. Prostriedky boli 

vynaložené najmä na školenia a kurzy zamestnancov (4 tis. eur), na všeobecné služby 

(16 tis. eur), na prídel do sociálneho fondu (30 tis. eur), na stravovanie zamestnancov 

(39 tis. eur), na odmeny na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru 

a odmeny členom Rady Protimonopolného úradu SR (72 tis. eur), na náhrady (9 tis. 

eur), na poplatky a odvody (2 tis. eur), na služby v oblasti informačno-komunikačných 

technológií (2 tis. eur) a na dane (1 tis. eur).  
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640 – Bežné transfery  
 

Na rok 2020 boli rozpočtované v sume 27 tis. eur. Čerpanie predstavovalo sumu 

9 tis. eur, čo je 100,0 % z upraveného rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na 

nemocenské dávky počas prvých desiatich dní práceneschopnosti zamestnancov 

úradu a príplatky a príspevky.  

 
700 – Kapitálové výdavky  
 
Na rok 2020 boli schválené v sume 75 tis eur a rozpočtovými opatreniami 

upravené na 84 tis. eur. Rozpočtovým opatrením č. 7 boli uvoľnené viazané výdavky 

z roka 2019 vo výške 109 tis. eur, ktoré boli použité na zabezpečenie financovania 

Dokumentačného systému, licencií a obnovy zastaranej výpočtovej techniky. 

Rozpočtovým opatrením č. 10/2020 boli kapitálové výdavky navýšené o 43 tis. eur.  Na 

konci roka 2020 boli následne kapitálové výdavky viazané na základe rozpočtového 

opatrenia č. 13 – viazanie rozpočtových výdavkov § 8 ods. 6 a § 18 zákona č. 523/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 143 tis. eur. Čerpanie bolo vo výške 

49 tis. eur, čo predstavuje 58,3 % schválených kapitálových výdavkov v roku 2020 

a uvoľnených kapitálových výdavkov z roku 2019, ktoré boli ku koncu roka 2020 

viazané. Záväzný ukazovateľ nebol prekročený. Stanovený ukazovateľ bol dodržaný.  

 

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie 

 
Výdavky kapitoly sú z hľadiska funkčnej klasifikácie zatriedené do dvoch skupín.  

Za sledované obdobie boli čerpané vo výške 3 547 tis. eur, čo predstavuje čerpanie 

na 99,0 % z upraveného rozpočtu.  

Prehľad čerpania výdavkov úradu podľa funkčnej klasifikácie v roku 2020: 

     (v tis. eur) 

Kód a názov 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutočnosť 

% 
k uprave-

nému 
rozpočtu 

04 EKONOMICKÁ OBLASŤ 3 287 3 578 3 543 99,0 

04.1 Všeobecná ekonomická, 
obchodná a pracovná oblasť      3 287 3 578 3 543 99,0 

04.1.1 Všeobecná ekonomická a 
obchodná oblasť 3 287 3 578 3 543 99,0 

09  VZDELÁVANIE 29 4 4 100,0 

09.5  Vzdelávanie nedefinované 
podľa úrovne 29 4 4 100,0 

09.5.0  Vzdelávanie nedefinované 
podľa úrovne 29 4 4 100,0 

     

SPOLU 3 317 3 582 3 547 99,0 
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1.3.3. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania  
 

Kapitola PMÚ SR v rozpočtovom roku 2020 hradila z európskych prostriedkov 

a spolufinancovania k nim v rámci refundácie vlastných projektov „Zabezpečenie 

financovania miezd a odmien zamestnancov koordinátora pomoci podieľajúcich sa na 

efektívnom čerpaní finančných prostriedkov z EŠIF III.“, „Zabezpečenie financovania 

miezd a odmien zamestnancov PMÚ SR podieľajúcich sa na odhaľovaní porušovania 

zákona o ochrane hospodárskej súťaže II.“ a „Zvyšovanie odbornej kvalifikácie 

zamestnancov koordinátora pomoci a zamestnancov podieľajúcich sa na odhaľovaní 

porušovania zákona o ochrane hospodárskej súťaže“, platy a odvody zamestnancov 

v položke 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné výdavky vo výške 221 

tis. eur, 620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní vo výške 77 tis. eur a 

630 Tovary a služby vo výške 6 tis. eur na zdroji 111 (rozpočtové prostriedky kapitoly). 

 

1.3.4. Úpravy schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka 
 

Čerpanie rozpočtových výdavkov bolo v priebehu roka 2020 ovplyvnené 

realizovanými rozpočtovými opatreniami nasledovne: 

 

Rozpočtové opatrenia („R.O.“) realizované na základe súhlasu Ministerstva 

financií SR 

 

R.O. – schválená žiadosť o platbu č. 500101 k projektu 301011U943 

 

Výdavky spolu zvýšené o 45 543,17 eur, z toho bežné výdavky v kategórii 610 

– Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 33 749,57 eur 

a v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o 11 793,60 eur. Uvedené 

rozpočtové opatrenie bolo realizované platobnou jednotkou Operačného programu 

Technická pomoc Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci projektu Zabezpečenie 

financovania miezd a odmien zamestnancov koordinátora pomoci podieľajúcich sa na 

efektívnom čerpaní finančných prostriedkov z EŠIF III. na zdrojoch 1AA1 (Európsky 

fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ z 3. programového obdobia 2014-2020) 

vo výške 37 372,73 eur, 1AA2 (Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky na 

spolufinancovanie z 3. programového obdobia 2014-2020) vo výške 6 599,20 eur 

a 1AA3 (Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata – prostriedky na 

spolufinancovanie z 3. programového obdobia 2014-2020) vo výške 1 571,24 eur. 

 

R.O. č. 2 – povolené prekročenie limitu výdavkov 

 

Výdavky spolu zvýšené o 3 838 eur, z toho bežné výdavky v kategórii 610 – 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 2 844 eur a v kategórii 

620 – Poistné a príspevok do poisťovní o 994 eur.   
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Ministerstvo financií SR realizovalo rozpočtové opatrenie v súlade so zákonom 

č. 55/2017 o štátnej službe na zvýšenie platových náležitostí štátneho zamestnanca 

vo verejnej funkcii – predsedu PMÚ SR.  Zvýšenie platových náležitostí štátneho 

zamestnanca vo verejnej funkcii vyplynulo zo skutočne dosiahnutej priemernej 

nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2019 zverejnenej 

Štatistickým úradom SR. 

 

R.O. – schválená žiadosť o platbu č. 500201 k projektu 301011U943 

 

Výdavky spolu zvýšené o 47 638,99 eur, z toho bežné výdavky v kategórii 610 

– Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 35 302,35 eur 

a v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o 12 336,64 eur. Uvedené 

rozpočtové opatrenie bolo realizované platobnou jednotkou Operačného programu 

Technická pomoc Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci projektu Zabezpečenie 

financovania miezd a odmien zamestnancov koordinátora pomoci podieľajúcich sa na 

efektívnom čerpaní finančných prostriedkov z EŠIF III. na zdrojoch 3AA1 (Európsky 

fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ z 3. programového obdobia 2014-2020) 

vo výške 39 092,55 eur, 3AA2 (Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky na 

spolufinancovanie z 3. programového obdobia 2014-2020) vo výške 6 902,91 eur 

a 3AA3 (Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata – prostriedky na 

spolufinancovanie z 3. programového obdobia 2014-2020) vo výške 1 643,53 eur. 

. 

R.O. – schválená žiadosť o platbu č. 500101 k projektu 301011W700 

 

Výdavky spolu zvýšené o 108 374,17 eur, z toho bežné výdavky v kategórii 610 

– Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 80 309,16 eur 

a v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o 28 065,01 eur. Uvedené 

rozpočtové opatrenie bolo realizované platobnou jednotkou Operačného programu 

Technická pomoc Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci projektu Zabezpečenie 

financovania miezd a odmien zamestnancov PMÚ SR podieľajúcich sa na odhaľovaní 

porušovania zákona o ochrane hospodárskej súťaže II. na zdrojoch 3AA1 (Európsky 

fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ z 3. programového obdobia 2014-2020) 

vo výške 88 931,84 eur, 3AA2 (Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky na 

spolufinancovanie z 3. programového obdobia 2014-2020) vo výške 15 703,43 eur 

a 3AA3 (Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata – prostriedky na 

spolufinancovanie z 3. programového obdobia 2014-2020) vo výške 3 738,90 eur. 

 

R.O. – schválená žiadosť o platbu č. 500101 k projektu 301011Y210 

 

Výdavky spolu zvýšené o 5 795 eur, v kategórii bežné výdavky 630 – Tovary 

a služby. Uvedené rozpočtové opatrenie bolo realizované platobnou jednotkou 

Operačného programu Technická pomoc Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci 

projektu Zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov koordinátora pomoci a 

zamestnancov podieľajúcich sa na odhaľovaní porušovania zákona o ochrane 



20 

 

hospodárskej súťaže na zdrojoch 3AA1 (Európsky fond regionálneho rozvoja – 

prostriedky EÚ z 3. programového obdobia 2014-2020) vo výške 4 755,38 eur, 3AA2 

(Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky na spolufinancovanie z 3. 

programového obdobia 2014-2020) vo výške 839,69 eur a 3AA3 (Európsky fond 

regionálneho rozvoja – pro rata – prostriedky na spolufinancovanie z 3. programového 

obdobia 2014-2020) vo výške 199,93 eur. 

 

R.O. – schválená žiadosť o platbu č. 500201 k projektu 301011W700 

 

Výdavky spolu zvýšené o 96 586,82 eur, z toho bežné výdavky v kategórii 610 

– Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 71 573,95 eur 

a v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o 25 012,87 eur. Uvedené 

rozpočtové opatrenie bolo realizované platobnou jednotkou Operačného programu 

Technická pomoc Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci projektu Zabezpečenie 

financovania miezd a odmien zamestnancov PMÚ SR podieľajúcich sa na odhaľovaní 

porušovania zákona o ochrane hospodárskej súťaže II. na zdrojoch 3AA1 (Európsky 

fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ z 3. programového obdobia 2014-2020) 

vo výške 79 259,15 eur, 3AA2 (Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky na 

spolufinancovanie z 3. programového obdobia 2014-2020) vo výške 13 995,42 eur 

a 3AA3 (Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata – prostriedky na 

spolufinancovanie z 3. programového obdobia 2014-2020) vo výške 3 332,25 eur. 

 

R.O. č. 7 – povolené prekročenie limitu výdavkov – § 8 kapitálových výdavkov 

 

Výdavky spolu zvýšené o 108 868,89 eur, jednalo sa o kapitálové výdavky 

v kategórii 710 – Obstarávanie kapitálových aktív. 

 

Ministerstvo financií SR uvoľnilo kapitole PMÚ SR viazané výdavky 

v nadväznosti na rozpočtové opatrenie č. 12/2019 a tým povolilo prekročiť limit 

výdavkov na medzirezortnom podprograme 0EK0T Informačné technológie 

financované zo štátneho rozpočtu – Protimonopolný úrad SR, prvku 0EK0T01 

Systémy vnútornej správy o 101 425,40 eur na zdroji 131I zo štátneho rozpočtu z r. 

2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) a zdroji 131J zo štátneho rozpočtu z r. 2019 

(nevyčerpané prostriedky z r. 2019)   a 0EK0T03 Podporná infraštruktúra o 7 443,49 

eur na zdroji 131I zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 

a zdroji 131J zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019)  

hlavne z dôvodu zabezpečenia financovania dokumentačného systému, licencií 

a obnovy zastaranej výpočtovej techniky. 

 

R.O. č. 8 – viazanie rozpočtových prostriedkov – delimitácia do ÚV SR 

 

Výdavky spolu znížené o 14 549,17 eur, z toho bežné výdavky v kategórii 610 

– Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 9 722,76 eur 
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a v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o 3 438,06 eur, v kategórii 630 – 

Tovary a služby o 855,48 eur a v v kategórii 640 – Bežné transfery o 532,87 eur.    

 

Ministerstvo financií SR v súlade s podpísanou Dohodou o prechode práv 

a správy majetku štátu z 30. júna 2020 o prechode doterajšej pôsobnosti PMÚ SR 

v oblasti plnenia legislatívnych činností spojených s prípravou, prerokovaním 

a schvaľovaním ústavných zákonov, zákonov a iných všeobecne záväzných právnych 

predpisov na ÚV SR viazalo výdavky kapitoly PMÚ SR. Súčasne týmto rozpočtovým 

opatrením znížilo limit počtu zamestnancov aparátu ústredného orgánu o 1 osobu 

s účinnosťou od 1. júla do 31. decembra 2020.  

 

R.O. č. 9 – povolené prekročenie limitu výdavkov a viazanie rozpočtových 

prostriedkov 

 

Rozpočtovým opatreným boli presunuté výdavky štátneho rozpočtu vo výške  

37 920 eur z programu 084 Hospodárska súťaž na podprogram 0EK0T Informačné 

systémy financované zo štátneho rozpočtu – Protimonopolný úrad SR. 

 

Výdavky kapitoly PMÚ SR sa viazali rozpočtovým opatrením na programe 084 

Hospodárska súťaž a povolilo sa prekročenie limitu výdavkov na medzirezortnom 

podprograme 0EK0T Informačné systémy financované zo štátneho rozpočtu – 

Protimonopolný úrad SR v sume 37 920 eur v rámci hlavnej kategórie Bežné výdavky. 

Opatrenie sa realizovalo v nadväznosti na Dohodu o výkone správy a údržby 

Dokumentačného systému (ZML-9/2020) uzavretú medzi poskytovateľom 

Ministerstvom financií SR a užívateľom PMÚ SR, podľa článku 4, odsek 2, bod c) 

a prílohy č. 2.  

 

R.O. č. 10 – povolené prekročenie limitu výdavkov  

 

Výdavky spolu zvýšené o 43 000 eur, v hlavnej kategórii 700 – kapitálové 

výdavky. 

 

Rozpočtovým opatreným sa povolilo prekročenie limitu výdavkov kapitoly PMÚ 

SR na medzirezortnom podprograme 0EK0T Informačné systémy financované zo 

štátneho rozpočtu – Protimonopolný úrad SR v sume 43 000 eur. Prostriedky boli 

určené na realizáciu pozáručnej podpory zariadení výpočtovej techniky, vykonanie 

auditu kybernetickej bezpečnosti v súlade so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej 

bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aktualizáciu webovej stránky 

a zabezpečenie implementácie dokumentačného systému do prostredia úradu v 

zmysle Dohody o výkone správy a údržby Dokumentačného systému (ZML-9/2020). 
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R.O. č. 11 – povolené prekročenie limitu výdavkov a viazanie rozpočtových 

prostriedkov 

 

Rozpočtovým opatreným boli presunuté výdavky štátneho rozpočtu vo výške  

22 165,60 eur z programu 084 Hospodárska súťaž na podprogram 0EK0T Informačné 

systémy financované zo štátneho rozpočtu – Protimonopolný úrad SR. 

 

Výdavky kapitoly PMÚ SR sa viazali rozpočtovým opatrením na programe 084 

Hospodárska súťaž a povolilo sa prekročenie limitu výdavkov na medzirezortnom 

podprograme 0EK0T Informačné systémy financované zo štátneho rozpočtu – 

Protimonopolný úrad SR v sume 22 165,60 eur v rámci hlavnej kategórie Bežné 

výdavky. Opatrenie sa realizovalo za účelom zabránenia šírenia ochorenia COVID-19 

a prostriedky boli určené na obstaranie notebookov s dokovacou stanicou, obstaranie 

telefonických zariadení k virtuálnej ústredni a na zabezpečenie služby technickej 

a prevádzkovej podpory pre virtualizačné prostredie na platforme Microsoft 

a infraštruktúru. 

 

R.O. č. 12 – viazanie rozpočtových prostriedkov  

 

Výdavky spolu znížené o 37 920 eur, z toho bežné výdavky v hlavnej kategórii 

600 – Bežné výdavky v podprograme 0EK0T Informačné systémy financované zo 

štátneho rozpočtu – Protimonopolný úrad SR. 

Rozpočtovým opatrením sa viazali výdavky kapitoly PMÚ SR v roku 2020 na 

medzirezortnom podprograme 0EK0T Informačné systémy financované zo štátneho 

rozpočtu – Protimonopolný úrad SR pre kapitolu Ministerstva financií SR v sume 

37 920 eur v hlavnej kategórii 600 – Bežné výdavky v nadväznosti na Dohodu 

o výkone správy a údržby Dokumentačného systému (ZML-9/2020) uzavretú medzi 

poskytovateľom Ministerstvom financií SR a užívateľom PMÚ SR, podľa článku 4, 

odsek 2, bod c) a prílohy č. 2.  

 

R.O. č. 13 – viazanie rozpočtových prostriedkov - § 8 kapitálových výdavkov 

 

Výdavky spolu znížené o 143 366 eur, na medzirezortnom podprograme 0EK0T 

Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Protimonopolný úrad SR 

v hlavnej kategórii - Kapitálové výdavky (700). V prvku 0EK0T01 Systémy vnútornej 

správy znížené o 95 000 eur a v prvku 0EK0T03 Podporná infraštruktúra znížené 

o 48 366 eur. Výdavky boli znížené na zdroji 111 Rozpočtové prostriedky kapitoly vo 

výške 76 366 eur a zdroji 131J Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané 

prostriedky z r. 2019) vo výške 67 000 eur. 

 

Uvedené finančné prostriedky budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku 

v súvislosti s financovaním Dokumentačného systému, podpory zariadení výpočtovej 

techniky, obstaraním web stránky a videokonferenčného systému. 
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Rozpočtové opatrenia vykonané v právomoci PMÚ SR 

 

V priebehu roka úrad realizoval operatívne úpravy rozpočtových prostriedkov 

vo vlastnom hospodárení v súlade s kompetenciami správcu rozpočtovej kapitoly.  

Limity a ukazovatele po rozpočtových opatreniach: 

               (v tis. eur) 

Ukazovateľ 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutočnosť 

% k 
upravenému 

rozpočtu 

Výdavky kapitoly spolu 3 317 3 582 3 547 99 

z toho:  

/610/ - mzdy, platy, 
služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania 1 849 2 063 2 063 100,0 

700 - Kapitálové výdavky 75 84 49 58,3 

 

 

1.4. Finančné operácie 

 

1.4.1. Príjmové finančné operácie  

 

Kapitola PMÚ SR v roku 2020 zaznamenala príjmové finančné operácie v hlavnej 

kategórii 400 v celkovej výške  341 tis. eur. Uvedená čiastka predstavuje prevod 

finančných prostriedkov v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

výdavky, 620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní, 630 Tovary a služby 

za december 2019 na depozitný účet PMÚ SR. 

 

1.4.2. Výdavkové finančné operácie - nehodnotí sa. 

 

1.5. Príjmy, výdavky a finančné operácie súvisiace s opatreniami na zmiernenie 

negatívnych následkov nebezpečnej ľudskej nákazlivej choroby COVID-19 

a opatreniami prijatými na zabránenie jej šíreniu 

 

PMÚ SR v priebehu roku 2020 promptne reagoval na okolnosti súvisiace so 

šírením nebezpečnej ľudskej nákazlivej choroby COVID-19. V rámci návrhov 

legislatívnych úprav išiel cestou zohľadnenia aspektov vzniku mimoriadnej situácie, 

resp. núdzového stavu aj v budúcnosti (napr. v návrhu zákona o ochrane hospodárskej 

súťaže). Úpravou príslušných podzákonných predpisov, napr. pri aktualizácii 

priorizačnej politiky reflektoval vzniknuté okolnosti zaradením novej faktickej 

závažnosti, a to zneužitie mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením choroby COVID-

19 zneužitím dominantného postavenia alebo uzatvorením zakázanej dohody 

obmedzujúcej súťaž s vplyvom (aj potenciálnym) na spotrebiteľov alebo ostatných 

účastníkov trhu.  
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1.5.1. Príjmy 

 

Kapitola PMÚ SR v rozpočtovom roku 2020 nedosiahla žiadne príjmy 

v súvislosti s nebezpečnou ľudskou nákazlivou chorobou COVID-19 a opatreniami 

prijatými na zabránenie jej šíreniu. 

 

1.5.2. Výdavky 

 

Vzhľadom na chorobou COVID-19 úrad rozhodol o použití rozpočtových 

prostriedkov na zabezpečenie výkonu potrebných opatrení proti jej šíreniu. Výdavky 

boli realizované z podprogramu 08401 HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ – riadenie, kontrola 

a podpora činnosti úradu a podprogramu 0EK0T Informačné technológie financované 

zo štátneho rozpočtu – Protimonopolný úrad SR v celkovej výške 41 338,87 eur, z toho 

z podprogramu 08401 vo výške 8 067,67 a z podprogramu 0EK0T vo výške 33 271,20 

eur, na zdroji 111 rozpočtové prostriedky kapitoly. Použitím finančných prostriedkov 

úrad bezodkladne zabezpečil pravidelnú celopriestorovú dezinfekciu, nákup 

dezinfekčných prípravkov a pomôcok, nákup telekomunikačných zariadení a služby 

virtuálnej ústredne, nákup vybraných informačných a komunikačných technológií, 

vďaka ktorým zamestnanci úradu mohli v prípade potreby skoro bez obmedzení 

vykonávať zverené úlohy aj z domácnosti. Prijaté protiepidemiologické opatrenia tak 

mali minimálny dopad na chod úradu. 

 

1.5.3. Finančné operácie – nehodnotí sa. 

 

1.6. Zhodnotenie zamestnanosti 

 

Ministerstvo financií SR rozpisom záväzných ukazovateľov vládou schváleného 

návrhu štátneho rozpočtu na rok 2020 stanovilo kapitole Protimonopolný úrad SR 

záväzný ukazovateľ v položke ekonomickej klasifikácie 610 Mzdy, platy, služobné 

príjmy a ostatné osobné vyrovnania (kód zdroja 111) finančné prostriedky v sume 

1 849 tis. eur pre stanovený celkový limit 87 zamestnancov, z toho 

administratívne kapacity osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu 

vlády SR č. 500/2019 tvorí 9 zamestnancov. Limit počtu zamestnancov bol 1. júla 

2020 znížený o 1 zamestnanca v súlade Dohodou o prechode práv a správy majetku 

štátu podpísanou Úradom vlády SR a PMÚ SR z 30. júna 2020. 

 

Rozpočtovým opatrením č. 2/2020 v súlade so zákonom č. 55/2017 o štátnej 

službe nastalo zvýšenie platových náležitostí štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii 

– predsedu PMÚ SR. Zvýšenie nastalo v súvislosti so zvýšením skutočne dosiahnutej 

priemernej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2019 zverejnenej 

Štatistickým úradom SR. MF SR povolilo prekročenie limitu výdavkov v položke 

ekonomickej klasifikácie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania o 2 844 eur, na zdroji 111 (rozpočtové prostriedky kapitoly). 
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Rozpočtovým opatrením č. 8/2020 MF SR v súlade s podpísanou Dohodou 

o prechode práv a správy majetku štátu z 30. júna 2020 o prechode doterajšej 

pôsobnosti PMÚ SR v oblasti plnenia legislatívnych činností spojených s prípravou, 

prerokovaním a schvaľovaním ústavných zákonov, zákonov a iných všeobecne 

záväzných právnych predpisov na ÚV SR viazal výdavky kapitoly PMÚ SR. Súčasne 

týmto rozpočtovým opatrením znížilo limit počtu zamestnancov aparátu ústredného 

orgánu o 1 osobu s účinnosťou od 1. júla do 31. decembra 2020. MF SR znížilo limit 

výdavkov v položke ekonomickej klasifikácie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a 

ostatné osobné vyrovnania o 9 722,76 eur, na zdroji 111 (rozpočtové prostriedky 

kapitoly). 

 

Počas roka 2020 úrad hospodáril s európskymi finančnými prostriedkami 

v položke ekonomickej kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

výdavky vo výške 220 935,03 eur. Uvedené finančné prostriedky vstúpili do rozpočtu 

na zdrojoch 1AA1 (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 (Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata - prostriedky  

na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020), 3AA1 (Európsky 

fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ z 3. programového obdobia 2014-2020), 

3AA2 (Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky na spolufinancovanie  

z 3. programového obdobia 2014-2020) a 3AA3 (Európsky fond regionálneho rozvoja 

– pro rata – prostriedky na spolufinancovanie z 3. programového obdobia  

2014-2020). 

 
Po premietnutí rozpočtových opatrení Ministerstva financií SR bol upravený 

rozpočet kapitoly Protimonopolný úrad SR v položke ekonomickej kategórie 610 mzdy, 

platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania nasledovne: 

(v tis. eur) 
610 - mzdy, 

platy, služobné 
príjmy a ostatné 

osobné 
vyrovnania 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutočnosť 

% 
k upravenému 

rozpočtu 

Program 084 
Hospodárska 
súťaž 1  849 2 063 2 063 100,0 

 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2020 bol 72,6, pričom počet 

zamestnancov k 31. 12. 2020 bol 75. Z celkového počtu zamestnancov bolo 59 

zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu v štátnozamestnaneckom pomere podľa 

zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších zákonov a 14 zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu podľa 

zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, ktorí boli odmeňovaní 

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
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práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z celkového 

počtu zamestnancov bolo 55 žien a 20 mužov. 

  

V priebehu roka boli prijatí do štátnozamestnaneckého 

pomeru/pracovnoprávneho vzťahu 7 noví zamestnanci a jeden zamestnanec bol na 

úrad trvale preložený. Štátnozamestnanecký pomer/pracovnoprávny vzťah ukončili 7 

zamestnanci, dvaja zamestnanci boli z úradu trvale preložení a jeden zamestnanec 

úradu bol delimitovaný na základe Dohody o prechode práv a povinností č. PMÚ SR: 

ZML – 8/2020 uzavretej podľa § 40ai zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii a činnosti 

vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 134/2020 Z. z. Po 

materskej a rodičovskej dovolenke nastúpili 3 zamestnanci. Ku koncu roku 2020 bolo 

9 zamestnancov na materskej alebo rodičovskej dovolenke. V roku 2020 realizoval 

úrad 6 výberových konaní a 5 ponúk na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých 

a pracovných miest. 

 

V nasledujúcich tabuľkách a grafoch je uvedená štruktúra zamestnancov podľa 

viacerých hľadísk: 

 

 

Štruktúra 

zamestnancov 

Počet 

zamestnancov  

k 31. 12. 2020 

Štruktúra 

zamestnancov podľa 

veku 

Počet 

zamestnancov  

k 31. 12. 2020 

celkový počet 

zamestnancov 
75 do 30 rokov 8 

vedúci štátni 

zamestnanci 
12 od 31 do 50 rokov 49 

ostatní 63 nad 50 rokov 18 

 

 

 

Štruktúra zamestnancov 

podľa druhu vzdelania 

Počet 

zamestnancov   k 

31. 12. 2020 

Štruktúra 

zamestnancov 

podľa zamerania  

VŠ vzdelania 

Počet 

zamestnancov   

k 31. 12. 2020 

vysokoškolské III. stupňa 3 právnické 29 

vysokoškolské II. stupňa 59 ekonomické 21 

vysokoškolské I. stupňa 2 iné 14 

úplné stredné  11   
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PMÚ SR pokračoval v náročne nastavených požiadavkách na odborné kritériá 

pri prijímaní nových štátnych zamestnancov. 

 

1.7. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly  

 

 PMÚ SR je rozpočtovou organizáciou, ktorá nemá vo svojej pôsobnosti žiadne 

podriadené príspevkové organizácie. 

73%

27%

Profilácia zamestnancov úradu podľa 
pohlavia

ženy muži

11%

65%

24%

Profilácia zamestnancov úradu podľa veku

do 30 rokov od 31 do 50 rokov nad 50 rokov

4%

79%

3%

14%

Profilácia zamestnancov úradu podľa 
dosiahnutého vzdelania

vysokoškolské III. stupňa vysokoškolské II. stupňa

vysokoškolské I. stupňa úplné stredné

45%

33%

22%

Profilácia zamestnancov úradu podľa
zamerania vysokoškolského vzdelania

právnické ekonomické iné
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Záver 
 

Návrh záverečného účtu kapitoly 40 - Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 

za rok 2020 bol vypracovaný v zmysle Smernice Ministerstva financií Slovenskej 

republiky zo 4. februára 2021 č. MF/005869/2021-31 na vypracovanie záverečných 

účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov za rok 2020 a Smernice č. 

MF/005868/2021-31 o predkladaní údajov kapitolami štátneho rozpočtu na účely 

zostavenia návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2020. PMÚ 

SR v roku 2020 zabezpečil svoj chod a splnil takmer všetky úlohy na medzinárodnej i 

národnej úrovni aj napriek náročnej situácie počas boja s nebezpečnou ľudskou 

nákazlivou chorobou COVID-19 a opatreniami prijatými na zabránenie jej šíreniu. PMÚ 

SR prehodnotil svoje výdavky a racionalizačnými opatreniami zabezpečil presun 

výdavkov do zefektívnenia pracovných procesov pre prácu v domácnosti a ochranu 

života a zdravia zamestnancov v sídle PMÚ SR. Úrad upozorňuje na nevyhnutnosť 

dlhodobých investícií do zabezpečenia adekvátneho technického a softvérového 

vybavenia potrebného pre výkon činností v pôsobnosti úradu v takej miere, ktorá by 

zodpovedala vývoju kontrolovaných subjektov, aby bolo možné zo strany úradu 

odhaľovať porušovanie zákona.  

 

Zároveň úrad upozorňuje na nemožnosť odhadu vývoja plnenia príjmov 

a to aj napriek skutočnosti, že ich dlhodobo prekračoval. Plnenie príjmov nie je 

možné predvídať vopred vzhľadom na charakter činnosti úradu, ako i postupy 

a lehoty pri stanovení a vymožiteľnosti pokút a zároveň požiadavky Smernice 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1 z 11. decembra 2018 o posilnení 

právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely 

účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného 

trhu, ktorá stanovuje, že úrad musí mať zaručenú nezávislosť pri čerpaní vyčleneného 

rozpočtu na účely vykonávania svojich úloh. 


