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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 2018 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 2018 je vypracovaný v zmysle Smernice č. MF007764/2019-

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

Smernice č. MF007765/2019-31 o predkladaní údajov kapitolami štátneho rozpočtu 

na účely zostavenia návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky. 
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1. Správa o hospodárení kapitoly 
 
1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2018 
 
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 2018 sa úrad snažil 

odstrániť potenciálne prekážky v efektívnej aplikácii súťažných pravidiel 

prostredníctvom pripomienok k viacerým návrhom zákonov a iných právnych 

dokumentov. 

 

V roku 2018 vydal úrad celkovo 38 rozhodnutí vo veci porušenia pravidiel 

hospodárskej súťaže a v oblasti kontroly koncentrácií. Z toho v prvostupňovom 

konaní vydal úrad (odbor koncentrácií, odbor kartelov, odbor zneužívania 
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dominantného postavenia a vertikálnych dohôd) spolu 37 rozhodnutí a 

druhostupňový orgán - Rada úradu vydala 1 rozhodnutie1. 

 

Prehľad rozhodovacej činnosti v roku 2018 
 

Počet 
rozhodnutí 

Celkovo Koncentrácie 
Neoznámenie a 
implementácia 

Zneužívanie 
dominantného 

postavenia 

Dohody 
obmedzujúce 

súťaž 
§ 39 

Pokuty za 
nespoluprácu 

s úradom 

1. stupeň 37 27 2 1 4 0 3 

2. stupeň 1 0 0 0 1 0 0 

SPOLU 38 27 2 1 5 0 3 

 

Vybrané útvary úradu sa v uplynulom roku zaoberali veľkým množstvom 

podnetov na možné protisúťažné správanie v rôznych sektoroch. Odboru kartelov 

bolo doručených 52 podnetov a odboru zneužívania dominantného postavenia a 

vertikálnych dohôd bezmála rovnaký počet. V prvej fáze vyhodnotenia podnetu úrad 

predovšetkým skúma otázku svojej kompetencie vo veci konať, resp. vyhodnocuje, či 

ide o súťažný problém. Do fázy podrobnejšieho prešetrovania alebo správneho 

konania sa tak minulý rok dostalo niekoľko desiatok prípadov. Niekoľko, v minulých 

obdobiach začatých správnych konaní, presahuje aj do prebiehajúceho 

kalendárneho roka. 

 

Významnému nárastu počtu podnetov čelí úrad v období posledných rokov, a 

to najmä pri posudzovaní indícií možných protisúťažných správaní podnikateľov 

identifikovanými subjektami kompetentnými v oblasti kontroly čerpania prostriedkov 

z európskych štrukturálnych a investičných fondov. V snahe štandardizovať 

a zefektívniť vzťahy s ostatnými, do kontroly čerpania prostriedkov zapojenými 

subjektmi, úrad podpísal novú dohodu o vzájomnej spolupráci s Úradom 

podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorá nadobudla účinnosť dňa 

9. 6. 2018. Cieľom dohody je posilnenie ochrany hospodárskej súťaže 

prostredníctvom efektívnejšieho odhaľovania dohôd obmedzujúcich súťaž a 

efektívnejšieho výkonu činností spojených s kontrolou podozrivých verejných 

obstarávaní. Aktualizáciou dohody o spolupráci s Centrálnym koordinačným orgánom 

(„CKO“), ako aj vydaním Metodického pokynu CKO č. 35 k spolupráci s 

Protimonopolným úradom SR v oblasti kontroly verejného obstarávania a k postupu 

riadiaceho orgánu pri zistení možného porušenia pravidiel ochrany hospodárskej 

súťaže alebo jej narušenia v rámci kontroly verejného obstarávania sa vytvorili 

predpoklady pre efektívnejšiu spoluprácu a pružnejšiu úpravu pravidiel pri identifikácii 

rizikových indikátorov protisúťažného správania. 

 

Úrad dňa 15. 3. 2018 podpísal dohodu o spolupráci s Úradom pre verejné 

obstarávanie. Vzájomná spolupráca sa v zmysle tejto dohody posilnila najmä v 

oblasti poskytovania dokumentácie a výmeny informácií a poznatkov, v oblasti 

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

prvostupňovom konaní. 
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odborných stretnutí, konzultácií, vypracovávania stanovísk, v oblasti školiacich aktivít 

a pri podávaní podnetov, postúpení vecí.  

 

Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky potvrdila prvostupňové 

rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, odboru zneužívania 

dominantného postavenia a vertikálnych dohôd, ktorým úrad uložil pokuty deviatim 

podnikateľom za protisúťažné správanie vo forme vertikálnych dohôd obmedzujúcich 

hospodársku súťaž v oblasti dodávok a predaja skupiny mliečnych výrobkov značky 

Rajo a to v celkovej výške približne 10 mil. eur. 

 

Odbor kartelov Protimonopolného úradu SR vydal rozhodnutie, ktorým vo veci 

dohody spočívajúcej v koordinácii aktivít dvoch podnikateľov v oblasti 

zabezpečovania pitného režimu, predovšetkým prostredníctvom dodávky vody, 

galónov a dávkovačov, vrátane poskytovania služieb s tým súvisiacich, uložil pokuty 

v celkovej výške 281 218 eur. Ďalej uložil pokuty v celkovej výške 307 546 eur za 

kartelovú dohodu podnikateľov v oblasti stavebníctva v rámci projektu financovaného 

z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov a rovnako aj pokuty v 

celkovej výške 117 690 eur uložené trom podnikateľom za uzatvorenie kartelovej 

dohody, predmetom ktorej bola koordinácia postupu troch podnikateľov pôsobiacich 

v oblasti realizácie stavebných prác na športových objektoch a dodávok súvisiacich 

tovarov a služieb pri podávaní ponúk vo verejných obstarávaniach (uvedené projekty 

boli čiastočne financované z verejných  prostriedkov poskytnutých Úradom vlády 

Slovenskej republiky). Odbor kartelov záverom roku 2018 rozhodol o vyše 9-

miliónovej pokute uloženej 15 podnikateľom za kartelovú dohodu pri predaji 

motorových vozidiel.  

 

Odbor zneužívania dominantného postavenia a vertikálnych dohôd  rozhodol o 

zneužití dominantného postavenia bratislavským letiskom a uložil mu pokutu vo 

výške 127 000 eur za zneužitie dominantného postavenia. Letisko zaviedlo poplatok 

za nadštandardné služby poskytované na termináli všeobecného letectva, pričom 

poplatok platil každý odlietavajúci cestujúci, ktorý prechádzal terminálom 

všeobecného letectva a teda aj taký, ktorý o takéto služby nemal záujem a 

nevyužíval ich. 

 

Odbor koncentrácií dňa 16. 10. 2018 vydal rozhodnutie, ktorým uložil pokuty 

podnikateľovi J&T FINANCE GROUP SE, Česká republika v celkovej výške 600 000 

eur a podnikateľovi Ladislav Bödők, Slovenská republika v celkovej výške 7 571 

EUR, ktorí porušili zákon o ochrane hospodárskej súťaže tým, že neoznámili 

koncentráciu spočívajúcu v získaní spoločnej kontroly nad podnikateľom Panta Rhei. 

Zákon tiež porušili tým, že vykonávali práva a povinnosti vyplývajúce z tejto 

koncentrácie predtým, ako bolo úradom o nej právoplatne rozhodnuté. 

 

Úrad v troch rozhodnutiach sankcionoval aj podnikateľov za porušenia 

zákonom stanovených povinností, ktorých sa dopustili predložením nepravdivých 

alebo neúplných podkladov a informácií vyžiadaných úradom. 
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V snahe posilniť transparentnosť a všeobecné povedomie o aktuálne 

uplatňovanom postupe úradu pri ukladaní pokút za porušenia zákona o ochrane 

hospodárskej súťaže zneužitím dominantného postavenia alebo účasťou na dohode 

obmedzujúcej súťaž publikoval úrad Metodický pokyn o postupe pri určovaní pokút v 

prípadoch zneužívania dominantného postavenia a dohôd obmedzujúcich súťaž, 

ktorý je v účinnosti od 1. 9. 2018. Uvedený metodický pokyn je revíziou metodického 

pokynu vydaného v roku 2014. Nové znenie metodického pokynu zohľadňuje 

predchádzajúcu prax úradu a najnovší vývoj v oblasti ukladania pokút, pričom 

reflektuje okrem iného aj zmeny vo vývoji štruktúry a charakteru prípadov v 

súčasnosti posudzovaných úradom. Návrh metodického pokynu úrad vopred verejne 

komunikoval a pripomienky k jeho zneniu získal aj v rámci verejnej konzultácie. 

 

V oblasti štátnej pomoci v priebehu roka 2018 úrad plnil úlohy vyplývajúce zo 
zákona o štátnej pomoci, medzi ktorými dominovalo posudzovanie 
a pripomienkovanie schém štátnej pomoci, schém minimálnej pomoci a ad hoc 
opatrení pomoci za účelom ich zosúladenia s príslušnými pravidlami pre 
poskytovanie štátnej, resp. minimálnej pomoci.  

 
Úrad tiež aktívne spolupracoval s partnerským Úradom pre ochranu 

hospodárskej súťaže v Brne, ako aj s úradmi v iných členských krajinách 
a s Európskou komisiou v rámci účasti na medzinárodných stretnutiach Pracovnej 
skupiny pre implementáciu modernizácie štátnej pomoci. Jednou z najdôležitejších 
úloh odboru štátnej pomoci bolo aj zvyšovanie povedomia o pravidlách v oblasti 
štátnej pomoci, a to najmä prostredníctvom: 

 stretnutí s poskytovateľmi pomoci, zameraných na pripravované 

opatrenia pomoci, na legislatívne aj nelegislatívne materiály,  

 školení pre existujúcich aj potenciálnych poskytovateľov pomoci, pričom 

osobitnou cieľovou skupinou bola miestna štátna správa – zástupcovia 

miest, obcí a samosprávnych krajov, pre ktorých sa uskutočnilo osem 

školení priamo v regiónoch (celkovo sa školení organizovaných 

odborom štátnej pomoci zúčastnilo viac ako 950 účastníkov), 

 metodických usmernení pre poskytovateľov pomoci (prostredníctvom 

webového sídla a informačnej adresy). 

 
Vybrané štatistické údaje o činnosti úradu v oblasti štátnej pomoci  

Činnosť Počet za rok 2018 

Záväzné stanoviská k schémam štátnej pomoci 19 

Záväzné stanoviská k schémam minimálnej pomoci 33 

Záväzné stanoviská k ad hoc opatreniam 101 

Stretnutia s poskytovateľmi pomoci 83 

Školenia pre poskytovateľov pomoci 24 

Informácie zverejnené na webovom sídle www.statnapomoc.sk  65 

http://www.statnapomoc.sk/
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Metodické usmernenia (prostredníctvom informačnej adresy 
statnapomoc@antimon.gov.sk)  

97 

Účasť na medzinárodných stretnutiach 3 

 

Okrem vedenia všeobecných prešetrovaní a uskutočňovania rozhodovacej 

činnosti sa úrad intenzívne venoval aj činnosti v oblasti súťažnej advokácie. 

Prostredníctvom týchto aktivít sa úrad snaží presadzovať princípy fungovania zdravej 

hospodárskej súťaže a predchádzať tak možným deformáciám alebo vyriešiť 

potenciálne alebo existujúce súťažné obavy či nedostatky. 

 

V rámci medzirezortného pripomienkového konania v roku 2018 zaslal úrad 

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

čoho si úrad uplatnil aj viaceré zásadné pripomienky. Pripomienky úradu sa týkali 

napríklad návrhu zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov, novely zákona 

o odpadoch a zákona o verejnom obstarávaní, návrhu zákona o podpore 

obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, Riadneho 

predbežného stanoviska k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o 

ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie, návrhu zákona o dani z poistenia, 

návrhu zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých 

predmetom sú potraviny, návrhu zákona o ochrane oznamovateľov, vyhlášky Úradu 

pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 

v plynárenstve, ako aj návrhu realizácie novej Univerzitnej nemocnice v Martine. 

 

K rozvoju povedomia o pravidlách hospodárskej súťaže a jej prínosoch pre jej 

účastníkov prispeli aj pracovné stretnutia s podnikateľmi, orgánmi štátnej správy a 

samosprávy, študentmi, právnickou a akademickou obcou, ako i odborníkmi z iných 

súťažných úradov. Úrad úspešne rozvíjal tradíciu každoročne organizovaných 

konferencií o aktuálnych trendoch v práve hospodárskej súťaže, na ktorej sa 

stretávajú odborníci z rôznych krajín, inštitúcií a profesií, aby si vymieňali informácie 

a názory na dianie v hospodárskej súťaži.  

 

S cieľom pestovať súťažnú kultúru a vnímavosť problematiky hospodárskej 

súťaže u budúcich odborníkov, najmä v oblasti práva a ekonómie, úrad naďalej 

udržiaval spoluprácu s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave a s Ekonomickou univerzitou v 

Bratislave, s ktorými má uzatvorené memorandá a dohody o spolupráci v oblasti 

hospodárskej súťaže. 

 

Dôležitou súčasťou činnosti úradu je taktiež medzinárodná spolupráca. 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 

mailto:statnapomoc@antimon.gov.sk
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republiky. Rozvoj legislatívno-právneho rámca ochrany hospodárskej súťaže má 

potenciál výrazne ovplyvniť Smernica 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, kde úrad prebral aktívnu rolu pri formulovaní 

stanovísk za Slovenskú republiku k navrhovanému textu a pri ich komunikovaní na 

európskej úrovni. 

 

Predstavitelia úradu boli aj v roku 2018 pozývaní ako prednášajúci v 

panelových diskusiách na rôzne medzinárodné konferencie a fóra v krajinách EÚ 

venované oblasti hospodárskej súťaže, na ktorých prezentovali výstupy, skúsenosti 

a postoje úradu v tejto oblasti. 

 

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 desiaty rok vydával Súťažného spravodajcu, v ktorom 

kvartálne prinášal súhrn zaujímavých a stručných aktualít tak o svojej činnosti, ako aj 

o činnosti Európskej komisie 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 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 5 458 2 729 

z toho: prijaté z rozpočtu EÚ     

Výdavky spolu: 2 788 3 044 3 043 100,0 

z toho: kryté prostriedkami EÚ 0 196 196 100,0 

Saldo príjmov a výdavkov: -2 588 -2 844 2 415 -84,9 

z toho: z prostriedkov EÚ     

 

Hospodárenie rozpočtovej kapitoly Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 

vykazuje kladné saldo 2 415 tis. eur. Kapitola Protimonopolný úrad Slovenskej 

republiky rozpočtovala príjmy vo výške 200 tis. eur. Skutočné príjmy boli dosiahnuté 

v sume 5 458 tis. eur, čo predstavuje plnenie schváleného rozpočtu  
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na  2 729 %. 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 3 043 tis. eur, čo predstavuje čerpanie 

upraveného rozpočtu na 100 %. K rozdielu medzi upraveným rozpočtom 

a skutočnosťou došlo potrebou vybilancovania výkazov pri zaokrúhľovaní, skutočne 

čerpaný rozpočet je zhodný s upraveným. 

 

Saldo príjmov a výdavkov predstavuje v rozpočte kapitoly prebytok v sume 2 

415 tis. eur. 

 
1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 

 

 Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2018 bol prerokovaný 

v orgánoch Národnej rady Slovenskej republiky a schválený dňa 13. 12. 2017 

zákonom č. 333/2017 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2018. 

 

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

č. MF/020612/2017-441 zo dňa 20. 12. 2017 pre kapitolu Protimonopolného úradu 

SR rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2018. 

 

 V priebehu roka 2018 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 

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 2018 schválené v sume 2 788 tis. eur a  

rozpočtovými opatreniami boli upravené na 3 044 tis. eur. Čerpanie bolo vo výške 

3 043 tis. eur, čo predstavuje oproti upravenému rozpočtu čerpanie takmer na úrovni 

100,0 %. Záväzný ukazovateľ nebol prekročený. K rozdielu medzi upraveným 

rozpočtom a skutočnosťou došlo potrebou vybilancovania výkazov pri zaokrúhľovaní, 

skutočne čerpaný rozpočet je zhodný s upraveným. 

 

 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli 

rozpočtované v sume 1 448 tis. eur, rozpočtovými opatreniami MF SR č. 6/2018 

a rozpočtovými opatreniami Úradu vlády Slovenskej republiky súvisiacimi 

so schválením žiadostí o platbu upravené na 1 659 tis. eur a čerpané vo výške 1 659 

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

rozpočtové prostriedky pozostávajú zo zdroja 111 rozpočtové prostriedky kapitoly na 
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úrovni 1 514 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 17 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 128 tis. eur. Uvedený ukazovateľ 

bol dodržaný.  

 

 Kapitálové výdavky boli schválené v sume 115 tis eur. Upravené boli na 

výšku 86 tis. eur, vzhľadom na viazanie kapitálových výdavkov na konci roka 2018 vo 

výške 64,5 tis. eur na základe rozpočtového opatrenia č. 7, ktoré budú použité na 

nákup licencií s ročným servisom a údržbou registratúry, multifunkčných skenovacích 

a kopírovacích zariadení a manažovateľného 48 portového switchu v roku 2019 

a uvoľnenie viazaných kapitálových výdavkov rozpočtovým opatrením č. 2 z roku 

2017 vo výške 35 tis. eur, ktoré boli použité na nákup informačných technológií. 

Čerpanie bolo vo výške 85 tis. eur, čo predstavuje 98,8 %. Záväzný ukazovateľ nebol 

prekročený. 

  

1.2. Príjmy kapitoly 

 

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2018 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 5 458 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 5 258 tis. eur predstavuje 2 729 % 

oproti schválenému rozpočtu vo výške 200 tis. eur. 

 

1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 

Štruktúra dosiahnutých príjmov: 

200 - Nedaňové príjmy  5 458  tis. eur 

220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 5 455  tis. eur 

290 – Iné nedaňové príjmy                                                                                                                            3  tis. eur 

Príjmy celkom  5 458  tis. eur 
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Platby za porušenie predpisov – pokuty boli vo výške 5 455 tis. eur. Ostatné 

príjmy vo výške 3 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 2018 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“ a „Zabezpečenie financovania miezd 

a odmien zamestnancov koordinátora pomoci podieľajúcich sa na efektívnom 

čerpaní finančných prostriedkov z EŠIF II“, ktoré sú zamerané na zabezpečenie 

kapacít potrebných na implementáciu a uplatňovanie pravidiel EÚ v oblasti 

hospodárskej súťaže a štátnej pomoci. 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 II“ a prvku 0840202 pre projekt 

„Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov koordinátora pomoci 

podieľajúcich sa na efektívnom čerpaní finančných prostriedkov z EŠIF“,  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 196 tis. eur a to na 

položke 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné výdavky vo výške 145 tis. 

eur a na položke 620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní vo výške 51 

tis. eur. 

 

1.2.3. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka 

 

V rozpočtovom roku 2018 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.  
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Limity a ukazovatele po rozpočtových opatreniach: 

    (v tis. eur) 

Ukazovateľ 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutočnosť 

% 
k upravenému 

rozpočtu 

Príjmy kapitoly  200 200 5 458 2 729 

 
 

1.3. Výdavky kapitoly 

 
Výdavky kapitoly celkom boli na rok 2018 schválené v sume 2 788 tis. eur 

a realizovanými rozpočtovými opatreniami boli upravené na 3 044 tis. eur. Rozdiel 

medzi schváleným a upraveným rozpočtom predstavuje realizované rozpočtové 

opatrenia MF SR a Úradu vlády Slovenskej republiky v roku 2018. Prehľad 

rozpočtových opatrení MF SR a rozdiel medzi schváleným a upraveným rozpočtom 

je 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 2 788 3 044 3 043 100,0 

z toho: 

600 - Bežné výdavky 2 673 2 958 2 958 100,0 

v tom: 

/610/ - mzdy, platy, 
služobné príjmy a 
ostatné osobné 
vyrovnania 1 448 1 659 1 659 100,0 

/620/ - poistné a 
príspevok do poisťovní 523 614 614 100,0 

/630/ - tovary a služby 690 671 671 100,0 

/640/ - bežné transfery 12 14 14 100,0 

 700 - Kapitálové 
výdavky 115 86 85 98,8 

 
1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 
 

600 - Bežné výdavky boli v priebehu roka upravené rozpočtovými 

opatreniami na 2 958 tis. eur. Skutočné čerpanie predstavovalo sumu 2 958 tis. 

eur, čo predstavuje oproti upravenému rozpočtu čerpanie na 100,0 %.  
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610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli 

rozpočtované v sume 1 448 tis. eur. Po realizovaní rozpočtových opatrení MF SR  

č. 6/2018 a rozpočtovými opatreniami Úradu vlády Slovenskej republiky súvisiacimi 

so schválením žiadostí o platbu upravené na 1 659 tis. eur. Skutočné čerpanie 

predstavovalo sumu 1 659 tis. eur, oproti upravenému rozpočtu je to čerpanie na 

100,0 %. 

 

V roku 2018 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 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 1 659 tis. eur.  

 

Limit miezd pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme bol dodržaný.  

 

620 - Poistné a  príspevok zamestnávateľa do poisťovní boli rozpočtované 

v sume 523 tis. eur a upravené na 614 tis. eur. Čerpanie predstavuje sumu 614 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 690 tis. eur a upravené na 

671 tis. eur. Čerpanie bolo vo výške 671 tis. eur, čo je 100,0 % z upraveného  

rozpočtu. V rámci uvedenej kategórie čerpanie prebiehalo aj na medzirezortnom 

podprograme 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu. 
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Rozpis kategórie Tovary a služby:       
           (v tis. eur) 

Zdroj 111 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutočnosť 

631 - Cestovné náhrady 37 40 40 

632 - Energie, voda 
a komunikácie 28 10 10 

633 - Materiál 58 77 77 

634 - Dopravné  30 15 15 

635 - Rutinná a štandardná 
údržba 15 13 13 

636 - Nájomné za nájom 361 322 322 

637 - Služby 161 194 194 

 630 - Tovary a služby 690 671 671 

 
631 – Cestovné náhrady 
 
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej výške 40 tis. eur, z toho na 

tuzemské pracovné cesty pripadá čiastka 1 tis. eur a na zahraničné pracovné cesty 

čiastka 39 tis. eur. 

 

 V rámci tuzemských pracovných ciest boli uskutočnené najmä cesty zamerané 

na neohlásené inšpekcie u podnikateľských subjektov, výjazdové zasadnutia vlády, 

školenia, 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). 

 

Zamestnanci úradu sa počas zahraničných pracovných ciest aktívne podieľali 

na činnosti pracovných skupín vyššie spomínaných súťažných organizácií 

a združení. Zúčastňovali sa aj na odborných konferenciách zameraných na súťažnú 

politiku a jej aplikáciu. 
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632 – Energie, voda a komunikácie 

 
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej sume 10 tis. eur, hlavne na 

zabezpečenie úhrad telefónnych poplatkov, poštových služieb a za prístup k 

internetu.  

 

633 – Materiál  
 

Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej sume 77 tis. eur. Prostriedky boli 

použité na interiérové vybavenie úradu kancelárskym nábytkom (11 tis. eur), na 

zakúpenie výpočtovej techniky (13 tis. eur), na nákup telekomunikačnej techniky  

(1 tis. eur), na nákup prevádzkových strojov (9 tis. eur), všeobecného materiálu - 

kancelárske potreby, xerografický papier, tonery, kompaktné disky a pod. (20 tis. 

eur), na nákup licencií (1 tis. eur), softvéru (7 tis. eur), odborných kníh a časopisov 

(13 tis. eur) a na reprezentačné účely (2 tis. eur).  

 
634 – Dopravné 
 
Finančné prostriedky v celkovej sume 15 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 13 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 322 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 194 tis. eur. Prostriedky boli 

vynaložené najmä na školenia a kurzy zamestnancov (32 tis. eur), na všeobecné 

služby (39 tis. eur), na propagáciu, reklamu a inzerciu (1 tis. eur), na prídel do 

sociálneho fondu (24 tis. eur), na stravovanie zamestnancov (31 tis. eur), na odmeny 

na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru a odmeny členom Rady 

Protimonopolného úradu SR (64 tis. eur), na cestovné náhrady iným než vlastným 

zamestnancom (1 tis. eur), na miestne dane a poplatky (1 tis. eur), a pod. 
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640 – Bežné transfery  

 
Na rok 2018 boli rozpočtované v sume 12 tis. eur, rozpočtovými opatreniami 

upravené na 14 tis. eur. Čerpanie predstavovalo sumu 14 tis. eur, čo je 100,0 % 

z upraveného rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na nemocenské dávky 

počas prvých desiatich dní práceneschopnosti zamestnancov úradu. 

 
700 – Kapitálové výdavky  

 
Na rok 2018 boli schválené v sume 115 tis eur a rozpočtovými opatreniami 

upravené na 86 tis. eur Uvedené výdavky boli viazané na konci roka 2018 na 

základe rozpočtového opatrenia č. 7 – 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 boli viazané kapitálové 

výdavky vo výške 64,5 tis. eur. Rozpočtovým opatrením č. 2 boli uvoľnené viazané 

výdavky z roka 2017 vo výške 35 tis. eur, ktoré boli použité na obnovu výpočtovej 

techniky. Čerpanie bolo vo výške 85 tis. eur, čo predstavuje 98,8%. 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 troch skupín. 

Za sledované obdobie boli čerpané vo výške 3 043 tis. eur, čo predstavuje čerpanie 

na 100,0 % z upraveného rozpočtu.  

Prehľad čerpania výdavkov úradu podľa funkčnej klasifikácie v roku 2018: 

     (v tis. eur) 

Kód a názov 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutočnosť 

% 
k uprave-

nému 
rozpočtu 

03  VEREJNÝ PORIADOK A 
BEZPEČNOSŤ  1 1 1 100,0 

03.2  Ochrana pred požiarmi 1 1 1 100,0 

03.2.0  Ochrana pred požiarmi 1 1 1 100,0 

04 EKONOMICKÁ OBLASŤ 2 766 3 011 3 010 100,0 

04.1 Všeobecná ekonomická, 
obchodná a pracovná oblasť      2 766 3 011 3 010 100,0 

04.1.1 Všeobecná ekonomická a 
obchodná oblasť 2 766 3 011 3 010 100,0 

09  VZDELÁVANIE 21 32 32 100,0 

09.5  Vzdelávanie nedefinované 
podľa úrovne 21 32 32 100,0 

09.5.0  Vzdelávanie nedefinované 
podľa úrovne 21 32 32 100,0 

     

SPOLU 2 788 3 044 3 043 100,0 
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1.3.3. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k 
nim 

 

Kapitola PMÚ SR v rozpočtovom roku 2018 hradila z európskych prostriedkov 

a spolufinancovania k nim v rámci refundácie projektov „Zabezpečenie financovania 

miezd a odmien zamestnancov koordinátora pomoci podieľajúcich sa na efektívnom 

čerpaní finančných prostriedkov z EŠIF“ a „Zabezpečenie financovania miezd 

a odmien zamestnancov koordinátora pomoci podieľajúcich sa na efektívnom 

čerpaní finančných prostriedkov z EŠIF II“, platy a odvody zamestnancov v položke 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné výdavky vo výške 145 tis. eur 

a 620 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní vo výške 51 tis. eur, na 

zdroji zo zdroja 111 (rozpočtové prostriedky kapitoly). 

 

1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka 
 

Čerpanie rozpočtových výdavkov bolo v priebehu roka 2018 ovplyvnené 

realizovanými rozpočtovými opatreniami nasledovne: 

 

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

financií SR 

 

 

R.O. – schválená žiadosť o platbu č. 5002 k projektu 301011J735 

 

Výdavky spolu zvýšené o 59 286,86 eur, z toho bežné výdavky v kategórii 610 

– Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 43 935,12 eur 

a v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o 15 351,74 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 II. na zdrojoch 3AA1 

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

2014-2020) vo výške 48 650,80 eur, 3AA2 (Európsky fond regionálneho rozvoja – 

prostriedky na spolufinancovanie z 3. programového obdobia 2014-2020) vo výške 

8 590,67 eur a 3AA3 (Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata – prostriedky na 

spolufinancovanie z 3. programového obdobia 2014-2020) vo výške 2 045,39 eur. 

 

R.O. č. 2 – povolené prekročenie limitu výdavkov – § 8 kapitálových výdavkov 

 

Výdavky spolu zvýšené o 35 000,00 eur, jednalo sa o kapitálové výdavky 

v kategórii 710 – Obstarávanie kapitálových aktív. 

 

Ministerstvo financií SR uvoľnilo kapitole PMÚ SR viazané výdavky a tým 

povolilo prekročiť limit výdavkov na medzirezortnom podprograme 0EK0T Informačné 
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technológie financované zo štátneho rozpočtu – Protimonopolný úrad SR, prvku 

0EK0T03 Podporná infraštruktúra z dôvodu zabezpečenia obnovy zastaranej 

výpočtovej techniky. 

 

R.O. č. 3 – povolené prekročenie limitu výdavkov a viazanie rozpočtových 

prostriedkov 

 

Výdavky spolu presunuté vo výške 5 970 eur, z toho kapitálové výdavky 

v kategórii 710 – Obstarávanie kapitálových aktív, z medzirezortného podprogramu 

0EK0T Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Protimonopolný 

úrad SR, prvku 0EK0T01 Systémy vnútornej správy na podprogram 08401 

Hospodárska súťaž. 

 

Finančné prostriedky boli určené na zabezpečenie krytia vyššej obstarávacej 

ceny osobného automobilu. 

 

R.O. – schválená žiadosť o platbu č. 5001 k projektu 301011L937 

 

Výdavky spolu zvýšené o 23 566,17 eur, z toho bežné výdavky v kategórii 610 

– Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 17 464,06 eur 

a v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o 6 102,11 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 na zdrojoch 1AA1 

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

2014-2020) vo výške 19 338,39 eur, 1AA2 (Európsky fond regionálneho rozvoja – 

prostriedky na spolufinancovanie z 3. programového obdobia 2014-2020) vo výške 

3 414,73 eur a 1AA3 (Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata – prostriedky na 

spolufinancovanie z 3. programového obdobia 2014-2020) vo výške 813,05 eur. 

 
R.O. č. 5 – zmena záväzného ukazovateľa na rok 2018 

 

 Zmenou záväzného ukazovateľa na rok 2018 sa realizovalo zvýšenie limitu 

počtu zamestnancov v aparáte ústredného orgánu kapitoly PMÚ SR o 9 osôb – 

administratívnych kapacít osobitne sledovaných  (od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018) bez 

osobných výdavkov. Uvedené sa realizovalo v súvislosti s bodom B.1. uznesenia 

vlády SR č. 181/2017 k Analýze stavu a určeniu počtu administratívnych kapacít pre 

európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014-2020 

a skutočne dosiahnutý počet administratívnych kapacít osobitne sledovaných. 
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R.O. č. 6 – povolené prekročenie limitu výdavkov 

 

Výdavky spolu zvýšené o 88 832,00 eur, z toho bežné výdavky v kategórii 610 

– Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 66 018,00 eur 

a v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o 22 814,00 eur.   

 

Ministerstvo financií SR v súvislosti s ustanovením § 193a zákona č. 55/2017 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečili rozpočtové 

prostriedky na zvýšenie platu štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii v súhrnnej 

sume 16 eur vrátane výdavkov na poistné. Pre štátneho zamestnanca vo verejnej 

funkcii sa okrem toho zabezpečili finančné prostriedky na zvýšenie jeho paušálnych 

náhrad v sume 744 eur nadväzujúce na zvýšenie platových taríf štátnych 

zamestnancov. 

 

Zamestnancom sa v súlade s § 5 zákona č. 333/2017 Z. z. o štátnom rozpočte 

na rok 2018, uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2018 

a nariadeniami vlády SR, ktorými sa ustanovujú zvýšené platové tarify, resp. stupnice 

platových taríf, uvoľnili finančné prostriedky s ich zvýšením o 4,8 % od 1. januára 

2018.  

 

R.O. č. 7 – viazanie rozpočtových prostriedkov - § 8 kapitálových výdavkov 

 

Výdavky spolu znížené o 64 500,00 eur, z toho kapitálové výdavky (700) 

znížené o 64 500,00 eur na medzirezortnom podprograme 0EK0T Informačné 

technológie financované zo štátneho rozpočtu – Protimonopolný úrad SR. 

 

Ministerstvo financií SR v súlade s ustanovením § 8 ods. 6 a § 18 zákona  

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov viazalo kapitálové výdavky kapitole v sume 

64 500,00 eur na podprograme 0EK0T Informačné technológie financované zo 

štátneho rozpočtu – Protimonopolný úrad SR, na kóde zdroja 111. Uvedené finančné 

prostriedky budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku na nákup výpočtovej 

techniky a licencií (multifunkčných skenovacích a kopírovacích zariadení, 

manažovateľného 48 portového switcha a na licencie s ročným servisom a údržbou). 

 

R.O. – schválená žiadosť o platbu č. 5002 k projektu 301011L937 

 

Výdavky spolu zvýšené o 80 887,44 eur, z toho bežné výdavky v kategórii 610 

– Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 59 941,15 eur 

a v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o 20 946,29 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 na zdrojoch 3AA1 
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(Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ z 3. programového obdobia 

2014-2020) vo výške 66 376,25 eur, 3AA2 (Európsky fond regionálneho rozvoja – 

prostriedky na spolufinancovanie z 3. programového obdobia 2014-2020) vo výške 

11 720,59 eur a 3AA3 (Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata – prostriedky 

na spolufinancovanie z 3. programového obdobia 2014-2020) vo výške 2 790,60 eur. 

 
R.O. – schválená žiadosť o platbu č. 5003 k projektu 301011J735 

 

Výdavky spolu zvýšené o 32 416,15 eur, z toho bežné výdavky v kategórii 610 

– Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 24 022,05 eur 

a v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o 8 394,10 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 II. na zdrojoch 3AA1 

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

2014-2020) vo výške 26 600,70 eur, 3AA2 (Európsky fond regionálneho rozvoja – 

prostriedky na spolufinancovanie z 3. programového obdobia 2014-2020) vo výške 

4 697,10 eur a 3AA3 (Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata – prostriedky na 

spolufinancovanie z 3. programového obdobia 2014-2020) vo výške 1 118,35 eur. 

 

R.O. č. 10 – povolené prekročenie limitu výdavkov a viazanie rozpočtových 

prostriedkov 

 

Výdavky spolu presunuté vo výške 10 347,43 eur, z toho bežné výdavky 

v kategórii 630 – Tovary a služby z podprogramu 08401 Hospodárska súťaž na 

medzirezortný podprogram 0EK0T Informačné technológie financované zo štátneho 

rozpočtu – Protimonopolný úrad SR, prvok 0EK0T01 Systémy vnútornej správy.  

 

Finančné prostriedky boli určené na zabezpečenie nákupov výpočtovej 

techniky, softvéru, zvýšených nákladov spojených s výdavkami na komunikačnú 

infraštruktúru, rutinnú a štandardnú údržbu výpočtovej techniky a softvéru. 

 

 

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.  
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Limity a ukazovatele po rozpočtových opatreniach: 

               (v tis. eur) 

Ukazovateľ 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutočnosť 

% k 
upravenému 

rozpočtu 

Výdavky kapitoly spolu 2 788 3 044 3 043 100 

z toho: 
 /610/ - mzdy, platy, 

služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania 1 448 1 659 1 659 100,0 

700 - Kapitálové výdavky 115 86 85 98,8 

 

1.4. Finančné operácie 

 

1.4.1. Príjmové finančné operácie – nehodnotí sa. 

 

1.4.2. Výdavkové finančné operácie - nehodnotí sa. 

 

1.5. Zhodnotenie zamestnanosti 

 

Ministerstvo financií SR rozpisom záväzných ukazovateľov vládou 

schváleného návrhu štátneho rozpočtu na rok 2018 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 1 448 tis. eur pre stanovený limit 78 zamestnancov, ktorý bol 

v priebehu roka zvýšený o 9 administratívnych kapacít. 

 

Rozpočtovým opatrením č. 6/2018 v súvislosti s ustanovením § 193a zákona 

č. 55/2017 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s § 5 zákona 

č. 333/2017 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2018, uzatvorenými kolektívnymi 

zmluvami vyššieho stupňa a vydanými nariadeniami vlády SR, ktorými sa ustanovujú 

zvýšené platové tarify, resp. stupnice platových taríf, MF SR povolilo prekročenie 

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

a ostatné osobné vyrovnania o 66 018,00 eur, na zdroji 111 (rozpočtové prostriedky 

kapitoly). 

 

Počas roka 2018 úrad hospodáril s európskymi finančnými prostriedkami 

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

výdavky vo výške 145 362,38 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 



22 

 

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  448 1 659 1 659 100,0 

 

Celkový evidenčný počet zamestnancov k 31. 12. 2018 bol 73 

zamestnancov, z toho 60 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 13 

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 práce vo verejnom záujme a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. Z celkového počtu zamestnancov bolo 51 

žien a 22 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 2 

zamestnanci a jeden zamestnanec bol z úradu trvale preložený. Na materskú a 

rodičovskú dovolenku nastúpilo 6 zamestnancov. Ku koncu roku bolo 13 

zamestnancov na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Priemerný evidenčný 

počet zamestnancov za rok 2018 bol 73. V roku 2018 realizoval úrad 14 výberových 

konaní. 
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V nasledujúcich tabuľkách a grafoch je uvedená štruktúra zamestnancov 

podľa viacerých hľadísk: 

 

Štruktúra 
zamestnancov 

Počet 
zamestnancov  
k 31. 12. 2018 

Štruktúra 
zamestnancov podľa 

veku 

Počet 
zamestnancov  
k 31. 12. 2018 

celkový počet 
zamestnancov 

73 do 30 rokov 15 

vedúci štátni 
zamestnanci 

14 od 31 do 50 rokov 46 

ostatní 59 nad 50 rokov 12 

 
 

  

 
 
 

      

Štruktúra zamestnancov 
podľa druhu vzdelania 

Počet 
zamestnancov   k 

31. 12. 2018 

Štruktúra 
zamestnancov 

podľa zamerania  
VŠ vzdelania 

Počet 
zamestnancov   
k 31. 12. 2018 

vysokoškolské III. stupňa 2 právnické 25 

vysokoškolské II. stupňa 60 ekonomické 23 

úplné stredné  11 iné 14 

 

 

 
 



24 
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PMÚ SR pokračoval v náročne nastavených požiadavkách na odborné kritéria 

pri prijímaní nových štátnych zamestnancov z hľadiska jazykových požiadaviek, ako 

aj vysoko odborných znalostí z oblasti ekonomiky a práva, pričom sa zameral na 

prijatie takých zamestnancov, ktorí by boli schopní aplikovať v oblasti hospodárskej 

súťaže ekonometrické, analyticko-matematické a štatistické metódy.  

 

1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly  

 

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

podriadené príspevkové organizácie. 
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Záver 

 

Návrh záverečného účtu kapitoly 40 - Protimonopolný úrad Slovenskej 

republiky za rok 2018 bol vypracovaný v zmysle Smernice Ministerstva financií 

Slovenskej republiky zo 7. januára 2019 č. MF007764/2019-31 na vypracovanie 

záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov. Napriek náročným 

finančným podmienkam PMÚ SR v roku 2018 zabezpečil svoj chod a splnil takmer 

všetky úlohy na medzinárodnej i národnej úrovni v požadovanej kvalite, aj vďaka 

mimoriadnym úsporným a racionalizačným opatreniam. V hodnotenom období 

pretrvával dlhodobý nedostatok prostriedkov na kapitálové výdavky nevyhnutné pre 

kvalitné a plneniu úloh adekvátne technické zabezpečenie úradu, potrebné na výkon 

inšpekcií. 


