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1. Správa o hospodárení kapitoly 
 
 
 

1.1. Súhrnná charakteristika rozpočtovej kapitoly a jej hospodárenia v roku 2011 
 
 

1.1.1. Charakteristika činnosti rozpočtovej kapitoly 
 
Súťaž medzi firmami je základným mechanizmom trhovej ekonomiky – podporuje inováciu, 

znižuje výrobné náklady a zvyšuje výkonnosť celého hospodárstva. Iba firmy stimulované 
konkurenciou ponúkajú výrobky a služby konkurencieschopné z hľadiska ceny aj kvality. Súťaž je 
efektívna vtedy, keď na trhu pôsobia nezávislé firmy vystavené konkurenčnému tlaku. Aby boli 
spoločnosti schopné vyvíjať tento tlak, súťažné právo vymedzuje zakázané praktiky, ktoré môžu súťaž 
obmedzovať. Poslaním Protimonopolného úradu SR (ďalej len „úrad“ alebo „PMÚ SR“) je zasahovať 
proti zakázaným praktikám, kontrolovať štruktúru trhov a pôsobiť na vytváranie priaznivých 
konkurenčných podmienok.   
 

Úrad zasahoval v prípadoch dohôd obmedzujúcich súťaž, zneužívania dominantného postavenia 
a kontroloval veľké transakcie fúzií a akvizícií. Kompetencie úradu vyplývajú zo zákona č. 136/2001 Z. 
z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ alebo „zákon 
o ochrane hospodárskej súťaže“).  
 

Úrad v hodnotenom roku vydal celkovo 44 rozhodnutí a viedol 117 všeobecných šetrení 
v prípadoch možného porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Orgány prvostupňového 
konania (odbor dohôd obmedzujúcich súťaž, odbor koncentrácií a odbor zneužívania dominantného 
postavenia) vydali 39 rozhodnutí a 5 rozhodnutí vydal druhostupňový orgán.  
 

 
 

 

 
 
 
 

Počet rozhodnutí Celkom Koncentrácie 

Zneužívanie 
dominantného 

postavenia 

Dohody 
obmedzujúce 

súťaž 

1. stupeň  39 33  1 5 

2. stupeň  5  0  3 2 

Spolu   44 33  4 7 

 

 
 
Vývoj v súťažnom práve v zahraničí, ako aj aplikačné skúsenosti úradu si vynútili zmenu 

legislatívy. V roku 2011 bola pripravená a schválená novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže 
zameraná najmä na oblasť posudzovania koncentrácií. Návrh zákona bol ešte pred jeho prerokovaním 
parlamentom predložený na verejnú konzultáciu podnikateľom a advokátom so žiadosťou o zaslanie 
prípadných návrhov, pripomienok a komentárov. Na základe  stanovísk zaslaných vo verejnej diskusii 
bol návrh zákona upravený. Novela zákona nadobudla účinnosť dňa 1. 1. 2012. 

Dňa 17. 11. 2011 boli v Zbierke zákonov publikované dve vyhlášky Protimonopolného úradu 
SR. Bola to vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 403/2011 Z. z., ktorou sa mení 
vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 269/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o výpočte obratu a Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 402/2011 
Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky č. 204/2009 Z. 
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie.  

V roku 2011 úrad pokračoval vo svojich advokačných aktivitách, ktoré smerovali k odstráneniu 
administratívno-regulačných bariér pre pôsobenie súťažných tlakov. V rámci medzirezortného 

               Rozhodnutia úradu vydané za rok 2011                           

http://www.antimon.gov.sk/files/38/2011/vyhlaska%20%20obrat.pdf
http://www.antimon.gov.sk/files/38/2011/vyhlaska%20%20obrat.pdf
http://www.antimon.gov.sk/files/38/2011/vyhlaska%20%20obrat.pdf
http://www.antimon.gov.sk/files/38/2011/vyhlaska%20koncentracie.pdf
http://www.antimon.gov.sk/files/38/2011/vyhlaska%20koncentracie.pdf
http://www.antimon.gov.sk/files/38/2011/vyhlaska%20koncentracie.pdf
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pripomienkového konania úrad zaslal pripomienky k 36 materiálom. V dvanástich z nich úrad 
formuloval zásadné pripomienky k pripravovanej legislatíve. 

 
Sektorové štúdie pomáhajú odhaliť príčiny deformácií vybraných trhov a identifikovať 

potenciálne súťažné obmedzenia. Majú nezastupiteľný význam najmä v novo liberalizovaných 
sektoroch, ktoré sa postupne otvárajú konkurencii. V roku 2011 úrad ukončil sektorovú štúdiu 
v železničnej doprave, ktorá bola prediskutovaná s príslušnými  podnikateľskými subjektmi a 
regulátormi. 

 
Významnú úlohu zohráva spolupráca súťažnej inštitúcie s dotknutými stranami, podnikateľmi, 

regulátormi, vládou či akademickou obcou. Rovnako dôležitá je komunikácia a šírenie súťažnej 
kultúry. V záujme vytvárania súťažnej kultúry a lepšej informovanosti verejnosti o súťažných 
pravidlách  pokračoval úrad v spolupráci s podnikateľmi, regulátormi, orgánmi štátnej správy 
a samosprávy, profesijnými komorami. Zorganizoval dva workshopy o kartelových dohodách vo 
verejnom obstarávaní a workshop o prístupe úradu k problematike profesijných združení a regulácie 
ich interných aktov, ktoré môžu mať dopad na hospodársku súťaž. 
 

Úrad má záujem informovať verejnosť o svojich výstupoch a iných aktivitách, získavať spätnú 
väzbu a diskutovať s odborníkmi v oblasti ochrany hospodárskej súťaže. V roku 2011 úrad pokračoval 
vo vydávaní Súťažného spravodajcu, ktorý informuje o rozhodnutiach a iných aktivitách úradu,  
Európskej komisie, ako aj iných súťažných inštitúcií v zahraničí. Úrad pravidelne informuje médiá a ich 
prostredníctvom širokú verejnosť o svojich výstupoch aj formou tlačových správ a informácií 
zverejňovaných na internetovej stránke úradu.  

 
V rámci memoránd o spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickou fakultou Trnavskej Univerzity a Ekonomickou univerzitou v Bratislave uskutočnil úrad 
viacero spoločných aktivít a umožnil stáže pre študentov na úrade. 

 
Pri príležitosti 20. výročia svojho založenia zorganizoval PMÚ SR v spolupráci s advokátskou 

a akademickou obcou 4. októbra 2011 medzinárodnú konferenciu „20 rokov aplikácie súťažných 
pravidiel na Slovensku“. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia vlády SR, Európskej komisie, 
Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Najvyššieho súdu SR, PMÚ SR a národných 
súťažných inštitúcií krajín V4, Rakúska a Belgicka, experti v oblasti súťažného práva a podnikatelia.     
Na konferencii sa hodnotilo 20 rokov aplikácie súťažného práva na Slovensku a analyzovali nové 
trendy v oblasti ochrany hospodárskej súťaže nielen na Slovensku, ale aj v rámci EÚ. 
 

V spolupráci s OECD úrad zorganizoval medzinárodný seminár na tému „Efektívna aplikácia 
súťažných pravidiel“. Seminára sa zúčastnili experti z OECD, Európskej komisie, PMÚ SR 
a národných súťažných autorít zo susedných krajín. Účastníci seminára si vymenili skúsenosti 
z používania ekonomických analýz pri posudzovaní koncentrácií a dohôd obmedzujúcich súťaž a tiež 
poznatky o spravodlivom procese. 

 

Úrad  v roku 2011 udelil pokuty a penále v celkovej výške 13 417 tis. eur.  V roku 2011 bolo 
zaplatených 3 505 tis. eur pokút a 62 tis. eur penále, spolu 3 567 tis. eur. Príjmy z pokút a penále sú 
príjmom štátneho rozpočtu. 

 
V roku 2011 úrad hospodáril s upraveným rozpočtom vo výške 2 408 tis. eur. Výdavky úradu 

boli alokované do programu – Hospodárska súťaž. Kapitálové výdavky boli použité na financovanie  
kapitálových aktív – nákup hmotného a nehmotného majetku. Z bežných výdavkov financoval úrad 
prevádzkovú činnosť – mzdy, platy a osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, nákup 
tovarov a služieb a bežné transfery.  
 

Výzvou pre úrad v budúcom roku bude prioritne zameranie na riešenie tých súťažných 
obmedzení, ktoré najviac poškodzujú prospech spotrebiteľa, aplikovanie nových pravidiel pri 
posudzovaní koncentrácií a intenzívna advokačná činnosť a spolupráca s inými regulátormi, 
podnikateľmi a akademickou obcou. Rovnako dôležité pre úrad bude hľadať riešenia pre to, aby po 
súdnom prieskume reálne dochádzalo k náprave súťažných deformácií, ktoré poškodzujú 
spotrebiteľov. V roku 2012 sa bude úrad naďalej usilovať skvalitňovať svoju prácu, zvyšovať odborné 
schopnosti a kvalifikáciu zamestnancov.   
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1.1.2. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 
 

 Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2011 bol prerokovaný v orgánoch Národnej 
rady Slovenskej republiky a schválený dňa 8. decembra 2010 zákonom č. 498/2010 Z. z. 
 
 Ministerstvo financií Slovenskej republiky stanovilo prílohou listu č. MF/029774/2010-441 zo 
dňa 21. 12. 2010 pre kapitolu Protimonopolného úradu SR rozpis  záväzných ukazovateľov štátneho 
rozpočtu na rok 2011. 
 
 V priebehu roka 2011 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 verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 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 2011 schválené v čiastke 2 145 tis. eur a realizovanými 
rozpočtovými opatreniami boli upravené na 2 408 tis. eur. Skutočné čerpanie bolo vo výške 2 403 tis. 
eur, čo predstavuje úsporu v čiastke 5 tis. eur. Oproti upravenému rozpočtu je to čerpanie na 99,8 %. 
V čerpaní výdavkov sú zahrnuté aj mimorozpočtové prostriedky vo výške 3 tis. eur – transfer v rámci 
verejnej správy – od Ministerstva zahraničných vecí SR na spoločný projekt SR – OECD pre rok 2011. 
Prostriedky boli použité na zorganizovanie medzinárodného seminára na tému „Efektívna aplikácia 
súťažných pravidiel“. Použitie týchto mimorozpočtových prostriedkov ovplyvnilo ako výšku príjmov, tak 
aj výšku výdavkov, a tabuľková úspora prostriedkov bola skreslená – znížená o 3 tis. eur. Skutočná 
úspora predstavuje čiastku 8 tis. eur. Záväzný ukazovateľ nebol prekročený. 
 
 Mzdy,  platy,  služobné  príjmy  a ostatné  osobné  vyrovnania boli rozpočtované v čiastke    
1 129 tis. eur a v uvedenej výške aj čerpané, čo je čerpanie na 100% oproti schválenému rozpočtu.   
Uvedený ukazovateľ bol dodržaný. 
 
 Kapitálové výdavky boli schválené v čiastke 20 tis. eur  a upravené na 55 tis. eur. Čerpané 
boli v čiastke 54 tis. eur na 98,2 % oproti upravenému rozpočtu. Uvedený ukazovateľ bol dodržaný. 
 
 
1.1.3. Rozpočtové opatrenia 

 
Čerpanie rozpočtových výdavkov bolo v priebehu roka 2011 ovplyvnené realizovanými 

rozpočtovými opatreniami nasledovne.  

 
Rozpočtové opatrenia (R.O.) realizované na základe súhlasu alebo rozhodnutia Ministerstva 
financií SR 
 
 
R.O. č. 1 -  povolené prekročenie limitu výdavkov  
Výdavky spolu  zvýšené o 1 792 eur, z toho bežné výdavky v kategórii 630 Tovary a služby zvýšené o 
1 792 eur.  
 
             Ministerstvo financií SR v zmysle § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolilo prekročiť limit 
výdavkov kapitoly PMÚ SR, a to na vrátenie zaplatenej pokuty subjektom v celkovej výške 1 792 eur 
v programe 084 – Hospodárska súťaž. Rozpočtové opatrenie vykonalo Ministerstvo financií SR 
v súvislosti s rozhodnutím Rady Protimonopolného úradu SR č. 2010/KV/R/2/040 zo dňa 25. 6. 2010. 
 
R.O. č. 2 – povolený presun rozpočtových prostriedkov  
Výdavky spolu bez zmeny, z toho bežné výdavky v kategórii 630 Tovary a služby znížené o 21 700 
eur a kapitálové výdavky v kategórii 710 Obstarávanie kapitálových aktív zvýšené o 21 700 eur.  
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 Povoleným presunom prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov sa 
zabezpečili finančné prostriedky vo výške 21 700 eur na virtualizáciu IT prostredia, nákup softvéru 
a hardvéru na technické vybavenie inšpekcií a na elektronický dochádzkový systém.  
 
R.O. č. 3 -  povolené prekročenie limitu výdavkov  
Výdavky spolu zvýšené o 998 eur, z toho bežné výdavky v kategórii 630 Tovary a služby zvýšené o 
998 eur.  
 

Ministerstvo financií SR v zmysle § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolilo prekročiť limit 
výdavkov kapitoly PMÚ SR, a to na vrátenie zaplatenej pokuty subjektu OLO, a.s. vo  výške 998 eur 
v programe 084 – Hospodárska súťaž. Rozpočtové opatrenie vykonalo Ministerstvo financií SR 
v súvislosti s rozhodnutím Rady Protimonopolného úradu SR č. 2010/KV/R/2/040 zo dňa 25. 6. 2010. 
 
R.O. č. 4 -  povolené prekročenie limitu výdavkov  
Výdavky spolu zvýšené o 237 668,46 eur, z toho bežné výdavky v kategórii 630 Tovary a služby 
zvýšené o 237 668,46 eur.  
 

Ministerstvo financií SR v zmysle § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolilo prekročiť limit 
výdavkov kapitoly PMÚ SR, a to na vrátenie zaplatenej pokuty žalobcovi Marianum - Pohrebníctvo 
mesta Bratislavy vo  výške 237 668,46 eur v programe 084 – Hospodárska súťaž. Rozpočtové 
opatrenie vykonalo Ministerstvo financií SR v súvislosti s rozsudkom Najvyššieho súdu SR č. 
3Sžh/3/2010 zo dňa 3. 5. 2011, ktorým bolo zrušené rozhodnutie Rady Protimonopolného úradu SR č. 
2008/02/R/2/113 zo dňa 19. 12. 2008. 
 

R.O. č. 5 -  povolené prekročenie limitu výdavkov  
Výdavky spolu zvýšené o 17 613,80 eur, z toho bežné výdavky v kategórii 630 Tovary a služby 
zvýšené o 17 613,80 eur.  
 

Ministerstvo financií SR v zmysle § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolilo prekročiť limit 
výdavkov kapitoly PMÚ SR, a to na zaplatenie trov konania žalobcovi eustream, a.s. vo  výške 
17 613,80 eur v programe 084 – Hospodárska súťaž. Rozpočtové opatrenie vykonalo Ministerstvo 
financií SR v súvislosti s rozsudkom Najvyššieho súdu SR č. 4Sžh/1/2010 zo dňa 28. 4. 2011. 
 

R.O. č. 6 -  povolené prekročenie limitu výdavkov  
Výdavky spolu zvýšené o 4 979,09 eur, z toho bežné výdavky v kategórii 630 Tovary a služby zvýšené 
o 4 979,09 eur.  
 

Ministerstvo financií SR v zmysle § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolilo prekročiť limit 
výdavkov kapitoly PMÚ SR, a to na vrátenie zaplatenej pokuty žalobcovi Hlavné mesto SR Bratislava 
vo  výške 4 979,09 eur v programe 084 – Hospodárska súťaž. Rozpočtové opatrenie vykonalo 
Ministerstvo financií SR v súvislosti s rozsudkom Najvyššieho súdu SR č. 2Sžh/1/2010 zo dňa 6. 4. 
2011, ktorým bolo zrušené rozhodnutie Rady Protimonopolného úradu SR č. 2009/39/R/2/013 zo dňa 
27. 3. 2009 a rozhodnutie Protimonopolného úradu SR č. 2008/39/2/1/097 zo dňa 18. 11. 2008. 
 

R.O. č. 7 – povolené prekročenie limitu výdavkov a viazanie rozpočtových prostriedkov 

Výdavky spolu bez zmeny, z toho bežné výdavky v kategórii 630 Tovary a služby znížené o 13 500 
eur a kapitálové výdavky v kategórii 710 Obstarávanie kapitálových aktív zvýšené o 13 500 eur. 
 
 Povoleným presunom prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov sa 
zabezpečili finančné prostriedky vo výške 13 500 eur na dokončenie virtualizácie IT prostredia 
v súlade s platnými legislatívnymi predpismi.  
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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 

 

                                                                                                                              
 Ukazovateľ                                       Schválený            Upravený         Čerpanie     % k uprav. 
         v tis. eur                                            rozpočet              rozpočet           rozpočet      rozpočtu 
                  
         Výdavky kapitoly spolu                      2 145                    2 408                  2 403             99,8            
          z toho: 
          700 - Kapitálové výdavky                       20                         55                       54             98,2 
           
          600 – Bežné výdavky                           2 125                    2 353                  2 349             99,8  
          v tom: 
          /610/ - mzdy, platy a ostatné  
                     osobné vyrovnania                  1 129                    1 129                  1 129           100,0 
          /620/ - poistné a príspevok do 
       poisťovní                                       389                       393                     393           100,0 
          /630/ - tovary a ďalšie služby                    583                      830                     826             99,5            
          /640/ - bežné transfery    24                          1                         1         100,0 

         
 
 
 

1.2. Príjmy kapitoly 
 
 

Kapitola PMÚ SR dosiahla príjmy vo výške 3 573 tis. eur aj napriek tomu, že nemá 
rozpočtované príjmy. Ide o príjmy patriace do kategórie náhodných a doplnkových príjmov, ktoré úrad 
dosiahol udelením pokút a penále za porušenie ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže.  
 
 
1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 
 
 
Štruktúra dosiahnutých príjmov: 

 
222 – Pokuty, penále                         3 567 tis. eur 
292 – Ostatné príjmy               3 tis. eur  
 
200 - Nedaňové príjmy                                                                            3 570 tis. eur 
 
312 – Transfery v rámci verejnej správy                                                          3 tis. eur 
 
Príjmy celkom                                                      3 573 tis. eur 
 
  

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby za porušenie predpisov – pokuty a penále boli 
vo výške 3 567 tis. eur. Ostatné príjmy vo výške 3 tis. eur predstavovali refundácie, dobropisy a vratky. 
 
            V zmysle § 23 ods. 1 písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov disponovala kapitola 
Protimonopolný úrad SR prostriedkami na úhradu nákladov spoločných projektov OECD a SR. 
Finančné prostriedky vo výške 3 tis. eur zabezpečilo Ministerstvo zahraničných vecí SR platobným 
prevodom na depozitný účet PMÚ SR dňa 23. 6. 2011. Čerpanie výdavkov v uvedenej výške je kryté 
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v zdroji financovania 72c, v podpoložke ekonomickej klasifikácie 312011 – transfery od ostatných 
subjektov verejnej správy. 
 
 
1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ  
 

Kapitola PMÚ SR v rozpočtovom roku 2011 nehospodárila s prostriedkami prijatými z rozpočtu 
EÚ, preto sa táto časť nehodnotí. 

 
 
 

1.3. Výdavky kapitoly 
 
 

Výdavky kapitoly celkom boli na rok 2011 schválené v čiastke 2 145 tis. eur a realizovanými 
rozpočtovými opatreniami boli upravené na 2 408 tis. eur. Skutočné čerpanie bolo 2 403 tis. eur, oproti 
upravenému rozpočtu je to čerpanie na 99,8 %. Rozdiel medzi schváleným a upraveným rozpočtom 
predstavujú vrátené pokuty a trovy konania, ktoré musel úrad na základe rozhodnutí súdov vrátiť 
a zaplatiť, čo bolo realizované cez rozpočtové opatrenia. V čerpaní výdavkov sú zahrnuté aj výdavky 
vo výške 3 tis. eur na medzinárodný seminár na tému „Efektívna aplikácia súťažných pravidiel“ 
organizovaný v spolupráci s OECD. Na seminár boli úradu poskytnuté prostriedky z Ministerstva 
zahraničných vecí SR ako transfer v rámci verejnej správy.    

 
  V porovnaní s rokom 2010 bolo čerpanie výdavkov kapitoly celkom za rok 2011 vyššie o 29 
tis. eur. V rozpočtovom roku 2011 v porovnaní s rokom 2010 boli nižšie výdavky o 112 tis. eur na 
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, o 51 tis. eur na poistné a príspevok 
zamestnávateľa do poisťovní a o 40 tis. eur na bežné transfery. Vyššie čerpanie výdavkov bolo v 
tovaroch a službách  o 222 tis. eur a v kapitálových výdavkoch o 10 tis. eur.  
 
 
1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 
 
 

600 - Bežné výdavky boli schválené v čiastke 2 125 tis. eur, po realizovaných  rozpočtových 
opatreniach boli upravené na 2 353 tis. eur. Skutočné čerpanie predstavovalo čiastku 2 349 tis. eur, 
oproti upravenému rozpočtu je to čerpanie na 99,8 %.  

 
Z toho: 

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli rozpočtované 
v čiastke 1 129 tis.  eur a v tejto čiastke boli aj čerpané (100% čerpanie).  
 

V roku 2011 bola kategória 610 ekonomickej klasifikácie mzdy, platy a ostatné osobné 
vyrovnania čerpaná len zo zdroja 111 (štátny rozpočet) v celkovom objeme 1 129 tis. eur, t. j. do výšky 
schváleného limitu. V hodnotenom roku neboli realizované žiadne rozpočtové opatrenia. Úrad nemal 
počas roka žiadne zdroje z finančných prostriedkov EÚ, vrátane spolufinancovania. 
 
    Limit  miezd vo výške 1 129 tis. eur pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme bol dodržaný. Celkový priemerný plat na zamestnanca dosiahol 
výšku 1 560,- eur.  

 
 620  –  Poistné  a  príspevok  zamestnávateľa  do poisťovní   boli  rozpočtované  v  čiastke  
389 tis. eur a upravené na 393 tis. eur. Čerpanie predstavuje čiastku 393 tis. eur, čo je 100,0% oproti 
upravenému rozpočtu. 

 
630 – Tovary a služby boli rozpočtované v čiastke 583 tis. eur, rozpočtovými opatreniami boli 

upravené na 830 tis. eur. Čerpanie bolo vo výške 826 tis. eur, čo je  99,5 % z upraveného  rozpočtu.  
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Rozpis kategórie Tovary a služby v tis. eur 
 

Zdroj 111 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

631 Cestovné náhrady 35 34 34 

632 Energie, voda 
 a komunikácie 

21 17 17 

633 Materiál 30 51 51 

634 Dopravné  26 23 23 

635 Rutinná 
 a štandardná údržba 

20 18 18 

636 Nájomné za nájom 330 325 325 

637 Služby 121 362 355 

630 Tovary a služby 583 830 823 

Zdroj 72c    

633 Materiál - - 1 

637 Služby - - 2 

630 Tovary a služby - - 3 

630 Tovary a služby 
celkom 

583 830 826 

 
 
 
 
631 – Cestovné náhrady 
   
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej výške 34 tis. eur, z toho na tuzemské pracovné 

cesty pripadá čiastka 1 tis. eur a na zahraničné pracovné cesty čiastka 33 tis. eur. 
 

 V rámci tuzemských pracovných ciest boli uskutočnené inšpekcie vo firmách, kde bolo 
podozrenie z porušovania ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže. 
 

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 nový prehľad o 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 - Organisation for Economic Cooperation and Development). 

 
Zamestnanci úradu na zahraničných pracovných cestách participovali na práci pracovných 

skupín vyššie spomínaných súťažných organizácií a združení. Zúčastnili sa na odborných 
konferenciách zameraných na súťažnú politiku a jej aplikáciu. 

 
 
632 – Energie, voda a komunikácie 
 
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej čiastke 17 tis. eur, hlavne na zabezpečenie úhrad 

telefónnych poplatkov, poštových služieb a koncesionárskych poplatkov.  
 
 
633 – Materiál  

 
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej čiastke 52 tis. eur. V uvedenej položke je 

zahrnutý aj výdavok vo výške 1 tis. eur na medzinárodný seminár OECD. Prostriedky boli použité  na 
interiérové vybavenie úradu kancelárskym nábytkom  (6 tis. eur),  na zakúpenie výpočtovej techniky 
(6 tis. eur), telekomunikačnej techniky (1 tis. eur), prevádzkových strojov (3 tis. eur), všeobecného 
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materiálu  - kancelárske potreby, xerografický papier, tonery, kompaktné disky a pod. (15 tis. eur), na 
nákup programov a licencií (6 tis.  eur), odborných kníh a časopisov (11 tis. eur) a na reprezentačné 
účely (4 tis. eur).  

 
 
634 – Dopravné 
 
Finančné prostriedky v celkovej čiastke 23 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 a na zákonné a havarijné poistenie služobných vozidiel. 
 
 

635 – Rutinná a štandardná údržba 
           

Finančné prostriedky v čiastke 18 tis. eur boli použité hlavne na údržbu výpočtovej techniky, 
vrátane softvérov a počítačovej siete, telekomunikačnej techniky a na údržbu nábytku a kancelárskych 
priestorov.    
 
 

636 – Nájomné za prenájom 
 
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej čiastke 325 tis. eur na úhradu nájomného a 

služieb súvisiacich s nájmom kancelárskych priestorov, parkovacích miest a rohožiek. 
 
 

637 – Služby 

 
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej čiastke 357 tis. eur, z toho v podpoložke 637006 

–  náhrady je  čerpanie v sume 262 tis. eur a bolo  podmienené tým, že úrad  musel  vrátiť  zaplatené  
pokuty  a zaplatiť trovy konania na základe rozhodnutí súdov. Realizáciu platieb žalobcom PMÚ SR 
zabezpečil cez rozpočtové opatrenia (č. 1, 3, 4, 5, 6) schválené Ministerstvom financií SR. Uvedené je 
komentované v časti 1.1.3. Rozpočtové opatrenia tohto materiálu. 
 
 Vo výdavkoch za služby sú premietnuté aj výdavky na medzinárodný seminár OECD vo výške 
2 tis. eur.   

 

 Ďalšie výdavky boli vynaložené na školenia a kurzy zamestnancov (11 tis. eur), na všeobecné 
služby (14 tis. eur), na špeciálne služby (4 tis. eur), na prídel do sociálneho fondu (15 tis. eur), na 
stravovanie zamestnancov (32 tis. eur), na odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a za práce 
vykonané mimo pracovný pomer pre členov Rady Protimonopolného úradu SR (16 tis. eur) a na 
štúdie, expertízy a posudky (1 tis. eur). 

 
 
640 – Bežné transfery  

 
Na rok 2011 boli rozpočtované v čiastke 24 tis. eur, rozpočtovými opatreniami upravené na 1 

tis. eur. Čerpanie predstavovalo čiastku 1 tis. eur, čo je 100,0 % z upraveného rozpočtu. Finančné 
prostriedky boli použité len na nemocenské dávky počas prvých desiatich dní práceneschopnosti 
zamestnancov úradu.  

 
 

700 – Kapitálové výdavky  
 
Na rok 2011 boli schválené v čiastke 20 tis. eur a upravené na 55  tis. eur. V roku 2011 boli 

realizované v kapitálových výdavkoch dve rozpočtové opatrenia, ktorými bol upravený rozpočet na 
sumu 55 tis. eur. Skutočné čerpanie predstavuje čiastku 54 tis. eur, čo je čerpanie na 98,2 % 
z upraveného rozpočtu. 
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Prostriedky boli použité na zakúpenie softvérov (20 tis. eur), výpočtovej techniky (23 tis. eur), 
na zabezpečenie elektronického dochádzkového systému (5 tis. eur) a forenzného systému (6 tis. 
eur).  
 

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie 

 
Výdavky kapitoly Protimonopolného úradu SR sú podľa funkčnej klasifikácie čerpané pod 

číselným kódom 04.1.1.4. Za sledované obdobie boli vo výške 2 400 tis. eur, čo predstavuje čerpanie 
na 99,7 % z upraveného rozpočtu. 

  
         Výdavky funkčnej klasifikácie 01.2.2. Hospodárska pomoc poskytovaná prostredníctvom 
medzinárodných organizácií boli v rozpočtovom roku 2011 použité vo výške 3 tis. eur na spoločný 
projekt SR-OECD.    
 
 
 

                                      Schválený    Upravený     Čerpanie     % k uprav. 
 /v tis. eur/                                  rozpočet       rozpočet          2011          rozpočtu                  

      

01     VŠEOBECNE VEREJNÉ SLUŽBY           -                -               3              -  

01.2   Zahraničná hosp. pomoc      -                      -                      3              - 

01.2.2 Hosp. pomoc poskyt.                   

           prostr. medz. org.       -                      -                      3               - 

04    EKONOMICKÁ OBLASŤ              2 145              2 408             2 400 99,7 

04.1 Všeob. ekonom., obchod. 

        a pracovná oblasť                                2 145             2 408         2 400 99,7 

04.1.1 Všeob. ekon. a obchod. 

     oblasť                         2 145           2 408        2 400 99,7 

 

S p o l u                 2 145           2 408              2 403         99,8 

 

 

1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly 

 

Kód kapitoly:    40 – Protimonopolný úrad SR 
 
Kód a názov programu:       084 - Hospodárska súťaž 
 
Trvanie programu:      Neohraničený  
 
Zámer programu:   Vytvoriť podmienky pre ochranu a podporu hospodárskej súťaže 

s pozitívnym dopadom na konkurenčné prostredie a prospech 
spotrebiteľa 

 
Počet cieľov:               3 
 

- Cieľ č.1  Každoročne zabezpečiť elimináciu činností a konaní obmedzujúcich 
súťaž vyriešením 50% prípadov z celkového počtu riešených prípadov 
v roku 2011 
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             Merateľný ukazovateľ:  percento vyriešených prípadov  
             Merná jednotka:   50% 
             Skutočnosť :     celkový počet prípadov  179 
     počet vyriešených  120  
     % vyriešených    67 %   
 
  

- Cieľ č. 2  Zabezpečiť presadzovanie súťažnej advokácie odstraňovaním 
administratívnych bariér konkurenčného prostredia. 

 
             Merateľný ukazovateľ:   Počet stanovísk PMÚ SR  
             Merná jednotka :  5 stanovísk 

Skutočnosť:               12 stanovísk 
 
V roku 2011 úrad uplatnil zásadné pripomienky k 12 materiálom, ktoré smerovali 
k odstráneniu regulačných bariér a iných obmedzení hospodárskej súťaže. 

 
 

- Cieľ č. 3 Zabezpečiť informovanosť verejnosti v oblasti ochrany súťaže 
prostredníctvom Súťažného spravodajcu. 

 
             Merateľný ukazovateľ:   počet zverejnení 
             Merná jednotka:   4 - krát 
             Skutočnosť:    4 - krát 
              

Súťažný spravodajca bol vydaný 4 krát v roku 2011, každý štvrťrok jeden. 
 

 Na uvedený program bola rozpočtovaná čiastka 2 145 tis. eur, rozpočtovými opatreniami 
upravená na 2 408 tis. eur a plnenie bolo vo výške 2 403 tis. eur. V čerpaní výdavkov  sú zahrnuté aj 
finančné prostriedky v čiastke 3 tis. eur (transfer v rámci verejnej správy z MZV SR), ktoré sú účtovne 
súčasťou programovej štruktúry pod kódom 084 – Hospodárska súťaž a funkčnou klasifikáciou 
vykazované kódom číselníka 01.2.2.- Hospodárska pomoc poskytovaná prostredníctvom 
medzinárodných organizácií. 
 
 
1.3.4. Výdavky kapitoly, kryté prostriedkami z rozpočtu EÚ 
 
           PMÚ SR v roku 2011 nehospodáril s prostriedkami z rozpočtu EÚ. 

 
 

1.4. Výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej kapitoly 
 
 
          V tis. eur 

Text Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 

1 2 3 4 

Príjmy spolu - - 3 573 

z toho: prijaté z rozpočtu EÚ - - - 

Výdavky spolu : 2 145 2 408 2 403 

z toho: kryté prostried. EÚ - - - 

Saldo príjmov a výdavkov - 2 145 - 2 408 1 170 

z toho: z prostr. EÚ - - - 

 
 

Kapitola PMÚ SR nemala rozpočtované príjmy. Príjmy, ktoré úrad dosiahol, patria do príjmov 
doplnkových a náhodných. Ide o administratívne poplatky a iné poplatky a platby za porušenie 
predpisov – pokuty a penále a ostatné príjmy, ktoré predstavovali refundácie, dobropisy a vratky. 
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Vo výdavkoch kapitola vykázala úsporu vo výške 5 tis. eur, čo predstavuje čerpanie vo výške 
99,8% k upravenému rozpočtu.  

 
Saldo príjmov a výdavkov predstavuje prebytok v čiastke + 1 170 tis. eur. 
 

  
 

1.5. Finančné operácie 
 
 

1.5.1. Príjmové finančné operácie   
 
 
 Kapitola PMÚ SR má tri mimorozpočtové účty: Účet cudzích prostriedkov, Sociálny fond 
a Devízový účet.   
 
 Účet cudzích prostriedkov  
 Počiatočný stav  k 1. 1. 2011    191 tis. eur 

Sociálny fond 
Počiatočný stav  k 1. 1. 2011        1 tis. eur 

 
Devízový účet 
Počiatočný stav  k 1. 1. 2011        7 tis. eur 
 
Na začiatku roka mal úrad príjem z ostatných finančných operácií vo výške 199 tis. eur, ktorý 

predstavoval súčet počiatočných stavov na mimorozpočtových účtoch. 
 
 
1.5.2. Výdavkové finančné operácie  - nehodnotí sa. 
 
 
 

1.6. Zhodnotenie zamestnanosti 
 
             V roku 2011 mal Protimonopolný úrad SR pre svoju činnosť - na zabezpečenie ochrany 
hospodárskej súťaže schválených 72 zamestnancov.  
 
             Úrad je jednostupňovým ústredným orgánom štátnej správy a všetci zamestnanci pracujú 
v aparáte.  

 
V oblasti ľudských zdrojov sa úrad v priebehu roka cieľavedome zameriaval na ďalšiu 

stabilizáciu zamestnancov, hlavne na výkonných odboroch zaoberajúcich sa dohodami obmedzujúcimi 
súťaž, zneužívaním dominantného postavenia a  koncentráciami. Výkonní zamestnanci týchto 
odborov už nadobudli vysoké odborné a praktické skúsenosti v ekonomickej a právnickej oblasti 
zameranej na ochranu hospodárskej súťaže, pričom zároveň vedia aktívne odborne pracovať v 
cudzom jazyku, hlavne v anglickej súťažnej terminológii. Okrem toho bola nemenej dôležitá aj snaha o 
postupné dopĺňanie úradu novými zamestnancami. Napriek vynaloženému úsiliu sa rozpočtovaný 
počet zamestnancov do konca roka 2011 nepodarilo naplniť. Úrad postupne zrealizoval 5 výberových 
konaní, pričom mnohokrát uchádzači nesplnili náročné odborné, ako aj jazykové testy. Odborná 
činnosť zamestnancov pre oblasť  hospodárskej súťaže sa vyznačuje vysokými požiadavkami na 
analytické a syntetické schopnosti v oblasti práva, spojené s ekonomickými znalosťami.  

 
              K 31. 12. 2011 bol fyzický stav zamestnancov úradu 61, z toho 50 zamestnancov v štátnej 
službe a 11 zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme. Na materskej a rodičovskej dovolenke mal 
úrad šesť zamestnankýň.  
 
               Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný za rok 2011 bol 59,5 a vo fyzických 
osobách 60,7. K 31. 12. 2011 bolo z celkového fyzického počtu 61 zamestnancov 40 žien a 21 mužov. 
Podiel žien na celkovom počte zamestnancov bol 66 %, pričom ženy zastávali z desiatich riadiacich 
miest úradu štyri, čo je 40 %. Veková štruktúra zamestnancov bola rovnomerne rozložená, 18 



 14 

zamestnancov bolo do 30 rokov veku, 27 zamestnancov do 50 a 16 zamestnancov malo vek nad 50 
rokov. Podľa vzdelanostnej štruktúry bolo vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov 49 
a stredoškolsky 12. Z vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov malo 22  ekonomické vzdelanie, 17 
právnické a 10 iné vzdelanie. Stredoškolsky vzdelaní zamestnanci boli zamestnancami pri výkone 
práce vo verejnom záujme. V priebehu roka 2011 na úrad nastúpilo 8 nových zamestnancov, z toho 
všetci boli zaradení ako štátni zamestnanci. Z úradu odišlo 5 osôb. Z týchto  vysoko kvalifikovaných 
zamestnancov všetci odišli do súkromnej sféry, ktorá im  poskytla lukratívnejšie zamestnanecké, 
hlavne finančné profity.  
 
                Pre rok 2011 boli rozpočtové finančné zdroje na kategóriu 610 - mzdy, platy a ostatné 
osobné výdavky rozpočtované v celkovej čiastke 1 128 579 eur a boli čerpané len zo zdroja 111 
(štátny rozpočet) v celkovom objeme 1 128 560 eur. Zostávajúcu čiastku 19 eur úrad odviedol na 
príjmový účet. Priemerná mesačná mzda na zamestnanca bola 1 560 eur. 
 
                Ostatné osobné výdavky stanovené pre predsedu úradu a vedúceho služobného úradu boli 
čerpané k 31. 12. 2011 vo výške 14 604 eur. 
 
                V priebehu roka 2011 neboli v tejto ekonomickej kategórii zrealizované žiadne rozpočtové 
opatrenia. Úrad nemal počas roka žiadne zdroje európskych prostriedkov, vrátane spolufinancovania. 
 
 

1.7. Zhodnotenie výsledkov kontrol 
    
            Najvyšší kontrolný úrad SR vykonal kontrolu hospodárenia a ochrany aktív v oblasti 
informačno-komunikačných technológií, ktorej účelom bolo preverenie hospodárenia a ochrany aktív 
organizácie v oblasti informačno-komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) a preverenie súladu 
nakladania s majetkom v oblasti IKT so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Kontrola bola 
vykonaná v čase od 7. 12. 2011 do 20. 12. 2011 za obdobie rokov 2010 a 2011. Porušenie finančnej 
disciplíny nebolo zistené. 
 

Podľa Organizačného poriadku  PMÚ SR plnil  úlohy na úseku vykonávania vnútorných 
kontrol na úrade podľa plánu vnútornej kontroly na rok 2011 a operatívne podľa požiadavky predsedu.     
 
            Kontrolu vykonával v súlade so Smernicou č. 1/2007 o vnútornom kontrolnom systéme zo dňa 
28. 6. 2007 s účinnosťou od 1. 7. 2007. Referát vnútornej kontroly vykonal spolu 14 kontrol, ktoré boli 
zamerané na  plnenie vybraných úloh z vybraných uznesení vlády SR týkajúcich sa PMÚ SR, na 
vykonávanie následnej finančnej kontroly finančných operácií týkajúcich sa vyúčtovania zahraničných 
pracovných ciest realizovaných v roku 2010 na PMÚ SR, na dodržiavanie Smernice na prípravu 
a predkladanie materiálov na rokovanie vlády, na dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní na 
PMÚ SR, na plnenie návrhu opatrení, ktoré stanovujú spôsob prístupu k informáciám v súlade 
s dokumentom AUDIT a so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám na PMÚ SR.  
 
           Vykonanými kontrolami nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, 
ani interných predpisov vydaných na ich základe. 

 
 
 

1.8. Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly 
 
 

 AKTÍVA 
 

Hodnota majetku kapitoly PMÚ SR po korekcii k 31. 12. 2011 bola v čiastke 83 411 tis. eur. 
Pozostáva z neobežného majetku v sume 109 tis. eur po korekcii, obežného majetku v čiastke 83 281 
tis. eur po korekcii a časového rozlíšenia vo výške 21 tis. eur.  
 
 Neobežný majetok sa člení na : 
 

- dlhodobý nehmotný majetok (programové vybavenie, licencie) v čiastke 26 tis. eur, 
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- dlhodobý hmotný majetok (stroje, prístroje, zariadenia, dopravné prostriedky) vo výške 83 tis. 
eur. 
 
Obežný majetok sa člení : 

 
- zásoby (tonery a náhradné diely) vo výške 2 tis. eur, 
- dlhodobé pohľadávky (voči Chemat služby za vrátené stravné lístky, z dôvodu ukončenia 

podávania stravy) vo výške 1 tis. eur, 
- krátkodobé pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov vo výške 83 115 tis. eur, 
- finančné účty (súčet zostatkov účtov cudzích prostriedkov, sociálneho fondu a devízového 

účtu) v čiastke 163 tis. eur. 
     

Najvyššiu zložku majetku predstavujú pohľadávky z pokút a penále uložené za porušenie 
ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Celkový stav pohľadávok k 31. 12. 2011  bol vo 
výške 83 116 tis. eur. K týmto pohľadávkam boli vytvorené opravné položky v celkovej hodnote 1 tis. 
eur. Ide o prípady, ktoré sú v exekučnom alebo konkurznom konaní.  Všetky pohľadávky sú v riešení. 
Veľa rozhodnutí o pokutách, najmä tie, ktoré ukladali vyššie pokuty, majú súdom povolený odklad 
vykonateľnosti.  

 
V roku 2011 boli z dôvodu nevymožiteľnosti pohľadávok zrušené opravné položky v sume 8 

tis. eur a postúpené pohľadávky Slovenskej konsolidačnej, a.s. v hodnote 212 tis. eur. 
 
Na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu SR (ďalej len „NS SR“) boli v troch prípadoch 

zrušené rozhodnutia úradu, čo malo vplyv na zníženie pohľadávok v čiastke 34 983 tis. eur (NS SR č. 
4Sžh/2/2010 Slovak Telecom, a. s. Bratislava; NS SR č. 4Sžhpu/1/2011 Slovak Telecom, a. s. 
Bratislava; NS SR č. 5Sžh/4/2010 Československá obchodná banka).  

 
Na základe súhlasu MF SR bola odpísaná nevymožiteľná pohľadávka vo výške 135 tis. eur, 

išlo o penále ZŤS strojárne Námestovo. 
 
 Časové rozlíšenie vo výške 21 tis. eur predstavuje náklady budúcich období, zaplatené 

faktúry v predchádzajúcich rokoch, týkajúce sa roka 2012 a 2013. 
 
 
 PASÍVA 
 

Celkový stav záväzkov k 31. 12. 2011 bol vo výške 87 507 tis. eur. 
 
 Zloženie záväzkov : 

 
- ostatné krátkodobé rezervy (zákonné na nevyčerpanú dovolenku za rok 2011 a na poistné 

v čiastke 45 tis. eur) a ostatné rezervy (na súdne spory vo výške 3 845 tis. eur) vo výške 
 3 890 tis. eur, 

- zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových 
organizácií do rozpočtu zriaďovateľa vo výške 83 345 tis. eur a zúčtovanie transferov štátneho 
rozpočtu vo výške 110 tis. eur) v čiastke 83 455 tis. eur, 

- dlhodobé záväzky (zrážky z miezd 12/11, obstávka - exekúcia, zostatky účtov devízového a 
sociálneho fondu a neodvedené správne poplatky DÚ Bratislava II) v sume 32 tis. eur, 

- krátkodobé záväzky (čistá mzda 12/11, zúčtovanie s inštitúciami zdravotného poistenia 
a sociálneho zabezpečenia za zamestnávateľa a zamestnanca, ostatné priame dane zo mzdy 
12/11) vo výške 130 tis. eur. 

 
Časové rozlíšenie vo výške 28 tis. eur predstavujú výdavky budúcich období  spočívajúce 

z došlých faktúr koncom roka, ktoré sa už nestihli uhradiť a z faktúr, ktoré boli doručené začiatkom 
roka a týkali sa rozpočtového roka 2011.  

 
 

1.9. Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach – nehodnotí sa. 
 
1.10. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly – nehodnotí sa. 


