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1. Správa o hospodárení kapitoly 
 
 
 
 

1.1. Súhrnná charakteristika rozpočtovej kapitoly a jej hospodárenia v roku 2008 
 

1.1.1. Charakteristika činnosti rozpočtovej kapitoly 

 
Protimonopolný úrad SR sa snaţil aj v roku 2008 napĺňať svoj dlhodobý cieľ, aby bol odbornou, 

rešpektovanou a transparentnou inštitúciou s kvalitnými výstupmi, ktoré zabezpečia lepšie fungovanie 
trhov v prospech spotrebiteľov. 

 
Protimonopolný úrad SR (ďalej len „úrad“) je ústredným orgánom štátnej správy, ktorého úlohou je 

chrániť hospodársku súťaţ na trhu. Z dobrého fungovania súťaţe profitujú spotrebitelia, nakoľko práve 
efektívna hospodárska súťaţ vytvára tlak na zvyšovanie kvality ponúkaných produktov a sluţieb, 
zniţovanie ich cien a zvyšuje podnety pre inovácie.  
 

Kompetencie úradu vyplývajú zo zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaţe v znení 
neskorších predpisov (ďalej „zákon“ alebo „zákon o ochrane hospodárskej súťaţe“). Zákon umoţňuje 
úradu posudzovať koncentrácie a zasahovať voči podnikateľom, ktorí svojim konaním deformujú trh, a 
to buď zneuţívaním svojho dominantného postavenia alebo uzatváraním dohôd obmedzujúcich súťaţ. 
Úrad môţe zasahovať aj voči orgánom štátnej správy a samosprávy, pokiaľ zvýhodňujú určitých 
podnikateľov alebo iným spôsobom obmedzujú súťaţ. 

 
V roku 2008 úrad vydal celkovo 113 rozhodnutí a viedol 125 všeobecných šetrení v prípadoch 

moţného porušenia zákona. Prvostupňové orgány (odbor dohôd obmedzujúcich súťaţ, odbor 
zneuţívania dominantného postavenia, odbor koncentrácií a odbor legislatívno-právny a európskych 
záleţitosti) vydali 103 rozhodnutí a 10 vydal druhostupňový orgán (tabuľka). Úrad uloţil pokuty vo 
výške 99 229 tis. Sk. 

 

 
 

 
 
 
 

Počet 
rozhodnutí Celkom Koncentrácie 

Zneuţitie 
dominantného 

postavenia 

Dohody 
obmedzujúce 

súťaţ 

Iné (napr. §39, 
pokuty za 

nepredloţenie 
informácií, 
zmarenie 

inšpekcie,..) 

1. stupeň  103 71 3 5 24 

2. stupeň   10  1 2 1  6 

Spolu 113 72 5 6 30 

 
Údaje v tabuľke neobsahujú celkový počet vydaných rozhodnutí, ale len rozhodnutia vydané vo veci.  
 

 
V prípadoch, ak protisúťaţné praktiky môţu ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi, úrad 

aplikuje články 81 a 82 Zmluvy o zaloţení Európskeho spoločenstva. V roku 2008 úrad posudzoval 3 
prípady podľa komunitárneho súťaţného práva.  

 
V roku 2008 úrad predloţil do legislatívneho procesu návrh novely zákona o ochrane 

hospodárskej súťaţe. Návrh prináša jednak zmeny, ktoré bolo nevyhnutné prijať s ohľadom na 
zavedenie meny EURO, ale tieţ zmeny inšpirované problémami v praxi. 

 
Okrem rozhodovacej činnosti vyvíjal úrad aktivity aj v rámci súťaţnej advokácie (competition 

advocacy), kde aktívne vstupoval do medzirezortného pripomienkového konania a upozorňoval v 
prípadoch moţných obmedzení súťaţe a konkurenčného prostredia na riziká s tým súvisiace v rámci 
rôznych návrhov právnych noriem, koncepcií alebo iných opatrení. Zásadné pripomienky v 17 
prípadoch smerovali k odstráneniu navrhovaných obmedzení hospodárskej súťaţe. V snahe poznať 

Rozhodnutia úradu vydané za rok 2008                           
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fungovanie konkurenčne citlivých trhov, úrad vypracoval niekoľko súťaţných analýz a v súvislosti s 
prechodom na EURO monitoroval, či cenový vývoj nemôţe byť ovplyvnený protisúťaţným správaním 
podnikateľov. 

 
Za dôleţité povaţuje úrad informovanie verejnosti o svojej činnosti. Prostredníctvom tlačových 

správ bola verejnosť informovaná o vydaných rozhodnutiach a iných významných aktivitách úradu.  
 

V rámci šírenia informácií o pravidlách ochrany hospodárskej súťaţe a súťaţnej kultúry úrad v 
posudzovanom roku spolupracoval s univerzitami a mimovládnymi organizáciami, napr. s 
Ekonomickou univerzitou v Bratislave, s Bratislavskou vysokou školou práva, Fakultou ekonomických 
a sociálnych vied Univerzity Komenského. Pracovníci úradu tieţ pôsobili ako lektori v oblasti 
vzdelávania podnikateľov, sudcov, samospráv, ako aj post-univerzitného vzdelávania. 

 
Najvýznamnejšou aktivitou v rámci podpory súťaţnej kultúry na Slovensku bolo v hodnotenom 

roku zorganizovanie 1. Slovenskej konferencie o hospodárskej súťaţi s názvom „Hospodárska súťaţ a 
Európska únia“. Konferencia, na organizácii ktorej sa podieľali aj Zastúpenie Európskej komisie v SR 
a Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a ktorej čestným hosťom bola 
komisárka Európskej únie pre hospodársku súťaţ Neelie Kroes, sa zúčastnilo viac ako 150 zástupcov 
podnikateľov, médií, akademickej obce a verejnej správy. 

 
Úrad je aktívnym členom viacerých medzinárodných zdruţení zaoberajúcich sa ochranou 

hospodárskej súťaţe, napr. Medzinárodná súťaţná sieť (ICN - International Competition Network), 
Európska súťaţná sieť (ECN - European Competition Network), Európske súťaţné orgány (ECA – 
European Competition Authorities) a Výbor pre hospodársku súťaţ v rámci Organizácie pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD - Organisation for Economic Co-operation and 
Development). Súťaţné inštitúcie si v rámci nich vymieňajú skúsenosti o aplikácii súťaţných pravidiel, 
nových tendenciách a koordinujú svoj postup pri zásahoch voči praktikám, ktoré majú nadnárodný 
rozmer. 

 
Úrad bol spoluorganizátorom seminára ICN o koncentráciách, ktorý sa uskutočnil v spolupráci 

s českým Úradom pre ochranu hospodárskej súťaţe v Brne. V spolupráci s OECD úrad zorganizoval v 
Bratislave odborný seminár na tému „Spoločné podniky a kolektívna dominancia“. V rámci pomoci 
Slovenskej republiky pri plnení cieľov Akčného plánu EÚ – Ukrajina úrad prijal zástupcu ukrajinského 
súťaţného orgánu. 
 

Úrad pokračoval vo zvyšovaní kvalifikácie svojich zamestnancov prostredníctvom Európskeho 
sociálneho fondu, ako aj iných vzdelávacích formátov financovaných z vlastného rozpočtu, nakoľko 
kvalita výstupov úradu primárne závisí od kvalifikovaných, odborne zdatných pracovníkov. 

 
V roku 2008 úrad hospodáril s rozpočtom 114 841 tis. Sk. Výdavky úradu boli alokované do 

programu – Hospodárska súťaţ. Kapitálové výdavky boli pouţité na financovanie  kapitálových aktív – 
nákup hmotného a nehmotného majetku. Z beţných výdavkov financoval úrad prevádzkovú činnosť – 
mzdy, platy a osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, nákup tovarov a sluţieb a beţné 
transfery.  
 

V roku 2009 úrad plánuje venovať pozornosť novoliberalizovaným sektorom, zintenzívniť a 
zefektívniť svoju internú, ako aj externú komunikáciu najmä s podnikateľmi a univerzitami 
a pokračovať v účasti na podpore a rozvíjaní súťaţnej kultúry na Slovensku. Zároveň sa chce úrad 
venovať strategickému plánovaniu a prioritizácii aktivít a pokračovať vo zvyšovaní kvalifikácie svojich 
zamestnancov. 
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 1.1.2. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 
 

 Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2008 bol prerokovaný v orgánoch Národnej 
rady Slovenskej republiky a schválený dňa 4. decembra 2007 zákonom č. 608/2007. 
 
 Ministerstvo financií Slovenskej republiky stanovilo prílohou listu č. MF/030247/2007-441 zo 
dňa 07. 01. 2008 pre kapitolu Protimonopolného úradu SR (ďalej „PMÚ SR“) rozpis  záväzných 
ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2008. 
 
 V priebehu roka 2008 úrad hospodáril s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu 
a prostriedkami z rozpočtu Európskej únie 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 2008 schválené v čiastke 73 014 tis. Sk a realizovanými 
rozpočtovými opatreniami boli upravené na 114 841 tis. Sk. Skutočné čerpanie bolo vo výške 114 068 
tis. Sk. Oproti upravenému rozpočtu je to čerpanie na 99,3 %. Záväzný ukazovateľ nebol prekročený, 
bola zaznamená úspora v čiastke 773 tis. Sk. 
 
 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli rozpočtované v čiastke   
37 082 tis. Sk. Realizovaním rozpočtových opatrení boli upravené na 38 032 tis. Sk a čerpané na 100 
% oproti upravenému rozpočtu  Uvedený ukazovateľ bol dodrţaný. 
 
 Kapitálové výdavky boli schválené v čiastke 2 000 tis. Sk  a upravené na 2 358 tis. Sk. 
Čerpané boli v čiastke 2 327 tis. Sk na 98,7 % oproti upravenému rozpočtu. V tomto ukazovateli bola 
vykázaná úspora 31 tis. Sk. 
 
 

 
 
1.1.3. Rozpočtové opatrenia 

 
Čerpanie rozpočtových výdavkov bolo v priebehu roka 2008 ovplyvnené realizovanými 

rozpočtovými opatreniami nasledovne.  

 
Rozpočtové opatrenia (R.O.) realizované na základe súhlasu a rozhodnutia Ministerstva financií 
SR 
 
 
R.O. č. 1 -  povolené prekročenie limitu výdavkov  
Výdavky spolu o 358 000 Sk, z toho kapitálové výdavky (kód zdroja 1317) + 358 000 Sk.  
 
Povoleným prekročením limitu výdavkov podľa § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákona o rozpočtových pravidlách“) o 358 000 Sk sa zabezpečili 
finančné prostriedky na zabezpečenie potrieb úradu v oblasti IT technológií, na hardvérové 
dovybavenie, na rozšírenie kapacity diskového poľa a následné nahradenie technicky opotrebovaných 
serverov. 
  
     
R.O. č. 2 – povolené prekročenie limitu výdavkov – Európsky sociálny fond 
Výdavky spolu 1 054 326,50 Sk, z toho prostriedky na spolufinancovanie (kód zdroja 1362) + 
527 163,25 Sk a prostriedky z rozpočtu EÚ ( kód zdroja 1361) + 527 163,25 Sk. 
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 Povoleným prekročením limitu beţných výdavkov kapitoly celkom sa podľa § 8 ods. 6 a §  17 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov   zabezpečili finančné prostriedky Európskej únie a prostriedky 
štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie na 
programy : 06G0R01 Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov v sume 
1 054 326,50 Sk.  
 
 
R.O. č. 3 - povolené prekročenie limitu výdavkov 
Výdavky spolu o 6 864 696 Sk, z toho beţné výdavky v kategórii 630 – tovary a sluţby + 6 864 696 
Sk. 
             Povoleným prekročením limitu výdavkov kapitoly sa zabezpečili finančné prostriedky na 
úhradu trov konania v právnej veci ţalobcu : Slovak Telecom, a.s., v zmysle rozsudku Krajského súdu 
v Bratislave č. 1S 31/2006-126 zo dňa 27.09.2007 v programe 084 Hospodárska súťaţ v sume 
6 864 696 Sk. 

 
 

R.O. č. 4 – viazanie rozpočtových prostriedkov  
Výdavky spolu zníţené o 6 864 696 Sk, z toho beţné výdavky v kategórii 630 – tovary a sluţby – 
6 864 696 Sk.  
  

Rozpočtové opatrenie bolo vykonané na základe odvolania sa PMÚ SR proti výroku o trovách 
rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 27.09.2007 sp. zn. 1S 31/06 v právnej veci ţalobcu 
Slovak Telekom, a.s. proti ţalovanému PMÚ SR na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Z uvedeného 
dôvodu, do vynesenia nového rozsudku nebudú finančné prostriedky vo výške 6 864 696 Sk pouţité. 

 
 

R.O. č. 5 – povolené prekročenie limitu výdavkov  
Výdavky spolu o 61 800 Sk, z toho beţné výdavky o 61 800 Sk, v tom: mzdy, platy, sluţobné príjmy 
a ostatné osobné vyrovnania o 50 400 Sk a poistné a príspevok do poisťovní o 11 400 Sk. 
 

Rozpočtovým opatrením sa v súlade so zákonom č. 312/2001 Z. z. o štátnej sluţbe v znení 
neskorších predpisov zabezpečila úprava platu predstaveného v politickej funkcii (predsedníčka 
úradu). Zvýšenie platu vyplynulo z dosiahnutej priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca 
v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2007 zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky. 

 
 

R.O. č. 6 – viazanie rozpočtových prostriedkov 
Výdavky spolu zníţené o 558 906 Sk, z toho beţné výdavky v kategórii 630 – tovary a sluţby, poloţka 
631 – cestovné náhrady -  558 906 Sk.  
 
 Ministerstvo financií SR v nadväznosti na bod B. 1. uznesenia vlády SR č. 393 z 11. júna 2008 
„K návrhu na viazanie výdavkov kapitol v roku 2008 na dofinancovanie výstavby preloţky štátnej cesty 
II/520NB-OL“ viazalo beţné výdavky kapitoly v sume 558 906 Sk, v programe 084 Hospodárska 
súťaţ. 
 
 
R.O. č. 7 – povolené prekročenie limitu výdavkov 
Výdavky spolu o 2 568 787 Sk, z toho beţné výdavky v kategórii 630 – tovary a sluţby + 2 568 787 
Sk. 
             Povoleným prekročením limitu výdavkov kapitoly sa zabezpečili finančné prostriedky na 
vrátenie pokuty spoločnosti Kooperatíva poisťovňa, a.s. Wiena vo výške 2 500 000 Sk a zaplatenie 
trov konania ţalobcovi v sume 68 787 Sk v zmysle rozsudku č. 2S 414/05-158 Krajského súdu 
v Bratislave. 
 
 
R.O. č. 8 – povolené prekročenie limitu výdavkov 
Výdavky spolu o 30 051 504 Sk, z toho beţné výdavky v kategórii 630 – tovary a sluţby + 30 051 504 
Sk. 



 7 

             Povoleným prekročením výdavkov kapitoly sa zabezpečili finančné prostriedky na vrátenie 
pokuty spoločnosti Ţelezničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Bratislava vo výške 30 051 504 Sk na 
základe nadobudnutia právoplatnosti rozsudku č. 1S 263/2006-74 zo dňa 14.04.2008, ktorým Krajský 
súd v Bratislave zrušil rozhodnutie Rady PMÚ SR o pokute spoločnosti Ţelezničná spoločnosť Cargo 
Slovakia, a.s. 
 
 
 R.O. č. 9 – povolené prekročenie limitu výdavkov   
Výdavky spolu o 6 864 696 Sk, z toho beţné výdavky v kategórii 630 – tovary a sluţby + 6 864 696 
Sk. 
 
             Povoleným prekročením limitu výdavkov kapitoly sa zabezpečili finančné prostriedky na 
úhradu trov konania v zmysle uznesenia Najvyššieho súdu SR č. 2 Sţhpu 1/2008 zo dňa 30.07.2008 
v programe 084 Hospodárska súťaţ. 

 
 

R.O. č. 10 – povolené prekročenie limitu výdavkov - OECD 
Výdavky spolu o 169 506 Sk, z toho beţné výdavky v kategórii 630 – tovary a sluţby, funkčnej 
klasifikácie 012 – zahraničná hospodárska pomoc + 169 506 Sk. 
 
             Rozpočtovým opatrením sa v súlade s § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zabezpečili finančné prostriedky 
v sume 169 506 Sk na úhradu nákladov spoločných projektov OECD a SR – seminár  „Spoločné 
podniky a kolektívna dominancia“ na základe uznesenia vlády SR č. 614/2008 z 10.09.2008. 
 
 
R.O. č. 11 – povolené prekročenie limitu výdavkov – Európsky sociálny fond 
Výdavky spolu 1 200 000 Sk, z toho prostriedky na spolufinancovanie (kód zdroja 1362) + 600 000 Sk 
a prostriedky z rozpočtu EÚ ( kód zdroja 1361) + 205 141,77 Sk a (kód zdroja 1161) + 394 858,23 Sk. 
 
 Týmto rozpočtovým opatrením sa na základe ţiadosti o zálohovú platbu č. 13120110254102 
pre medzirezortný program Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnanosti – v súlade s § 17 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov zabezpečili finančné prostriedky v sume 1 200 000 Sk v podprograme  06G0R Stimulovanie 
a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov. 
 
 
R.O. č. 12 – povolené prekročenie limitu výdavkov  
Výdavky spolu o 183 763 Sk, z toho beţné výdavky v kategórii 630 – tovary a sluţby + 183 763 Sk. 
 
             Povoleným prekročením limitu výdavkov kapitoly sa zabezpečili finančné prostriedky na 
zaplatenie trov konania spoločnosti Ţelezničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Bratislava vo výške 
183 763 Sk na základe nadobudnutia právoplatnosti rozsudku č. 1S 263/2006-74 zo dňa 07.04.2008, 
ktorým Krajský súd v Bratislave zrušil rozhodnutie Rady PMÚ SR o pokute spoločnosti Ţelezničná 
spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. na základe uznesenia Najvyššieho súdu SR č. 2 Sţhpu 4/2008 zo 
dňa 14.10.2008, ktorým Najvyšší súd SR zamietol odvolanie úradu. 
 
 
R.O. č. 13 – povolené prekročenie limitu výdavkov   
Výdavky spolu bez zmeny, z toho beţné výdavky určené na mzdy platy, sluţobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania (kategória 610) + 900 000 Sk a beţné výdavky v kategórii 630 – tovary a sluţby   -   
900 000 Sk. 
 
            Rozpočtovým opatrením sa zabezpečili beţné výdavky na odmenenie zamestnancov aparátu 
ústredného orgánu za kvalitné plnenie úloh na úseku právnej a ekonomickej agendy úradu a na úseku 
kontroly a inšpekcie v pracovných objektoch a súkromných priestoroch podnikateľov. Povolené 
prekročenie výdavkov na mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) v sume 
900 000 Sk bolo zdrojovo kryté v uvedenej sume z výdavkov na tovary a sluţby (630). 
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R.O. č. 14 – viazanie rozpočtových prostriedkov – Európsky sociálny fond  
Výdavky spolu zníţené  126 632,40 Sk, z toho beţné výdavky na spolufinancovanie (kód zdroja 1362) 
– 63 316,20 Sk a prostriedky z rozpočtu EÚ (kód zdroja 1161) – 63 316,20 Sk. 
 

Podľa § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov viazalo Ministerstvo financií SR v nadväznosti na ţiadosť PMÚ SR č. 
5236/PMÚ SR/2008 zo dňa 27.11.2008 finančné prostriedky v sume 126 632,40 Sk v podprograme 
06G0R Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov – PMÚ SR. 

 
 

R.O. č. 15 – povolené prekročenie limitu výdavkov – Európsky sociálny fond  
Výdavky spolu o 30 198 Sk, z toho beţné výdavky na spolufinancovanie (kód zdroja 1362) + 15 099 
Sk a prostriedky z rozpočtu EÚ (kód zdroja 1161) + 15 099 Sk. 
 

Podľa § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov povolilo Ministerstvo financií SR prekročiť limit výdavkov, a to na 
podprogram 06G0R Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov v sume 
30 198 Sk v nadväznosti na schválenie ţiadosti KP o pribeţnú platbu pre úrad, z toho 
spolufinancovanie (kód zdroja 1362) v sume 15 099 Sk a prostriedky Európskej únie (kód zdroja 1161) 
v sume 15 099 Sk. 

 
 

R.O. č. 16 – povolené prekročenie limitu výdavkov – Európsky sociálny fond  
Výdavky spolu o 126 632,40 Sk, z toho beţné výdavky na spolufinancovanie (kód zdroja 1362) + 
63 316,20 Sk a prostriedky z rozpočtu EÚ (kód zdroja 1161) + 63 316,20 Sk. 
 

Zvýšenie výdavkov v nadväznosti na rozpočtové opatrenie MF SR č. 14/2008. Týmto 
rozpočtovým opatrením sa ruší účinok rozpočtového opatrenia č. 14, ktorým sa viazali rozpočtové 
prostriedky kapitoly v sume 126 632,40 Sk v podprograme 06G0R Stimulovanie a skvalitňovanie 
vzdelávania pre potreby zamestnávateľov. 
 
 
R.O. č. 17 – viazanie výdavkov kapitoly – Európsky sociálny fond  
Výdavky spolu zníţené  126 632,40 Sk, z toho beţné výdavky na spolufinancovanie (kód zdroja 1362) 
– 63 316,20 Sk a prostriedky z rozpočtu EÚ (kód zdroja 1161) – 63 316,20 Sk. 
 

Podľa § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov viazalo Ministerstvo financií SR v nadväznosti na ţiadosť PMÚ SR č. 
5577/PMÚ SR/2008 zo dňa 18.12.2008 finančné prostriedky v sume 126 632,40 Sk v podprograme 
06G0R Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov. 
 

R.O. č. 18 – viazanie výdavkov kapitoly – Európsky sociálny fond  
Výdavky spolu zníţené  30 198 Sk, z toho beţné výdavky na spolufinancovanie (kód zdroja 1362) – 
15 099 Sk a prostriedky z rozpočtu EÚ (kód zdroja 1161) – 15 099 Sk. 
 

Podľa § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov viazalo Ministerstvo financií SR v nadväznosti na ţiadosť PMÚ SR č. 
5620/PMÚ SR/2008 zo dňa 19.12.2008 finančné prostriedky v sume 30 198 Sk v podprograme 
06G0R Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov. 
 

 

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 

 

                                                                                                                              
 Ukazovateľ                                               Schválený    Upravený         Čerpanie 
         v tis. Sk                                                     rozpočet       rozpočet          rozpočet 
                  
         Výdavky kapitoly spolu                           73 014          114 841            114 068                         
          z toho: 
          700 - Kapitálové výdavky                            2 000             2 358                2 327 
           
          600 – Beţné výdavky                                71 014          112 483            111 741  
          v tom: 
          /610/ - mzdy, platy a ost. osob. vyr.       37 082            38 032              38 032 
          /620/ - príspevky do ZP, SP, NÚP            12 979            13 240              13 184 
          /630/ - tovary a ďalšie sluţby                    20 568            60 826              60 478                                        
          /640/ - beţné transfery       385                 385                     47           

         
 
 
 
 
 

1.2. Príjmy kapitoly 
 
 

Kapitola PMÚ SR dosiahla príjmy vo výške 106 392 tis. Sk aj napriek tomu, ţe nemá 
rozpočtované príjmy. Ide o príjmy patriace do kategórie náhodných a doplnkových príjmov, ktoré úrad 
dosiahol udelením pokút za porušenie ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaţe.  
 
 

1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 
 
 
Štruktúra dosiahnutých príjmov: 

 
222 – Pokuty, penále       106 233 tis. Sk 
z toho:  pokuty                                                   105 279 tis. Sk  

penále                                                                     954 tis. Sk 
 

292 – Ostatné príjmy               159 tis. Sk  
 
Príjmy celkom                                                   106 392 tis. Sk 
 
  

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby za porušenie predpisov – pokuty a penále boli 
vo výške 106 233 tis. Sk. Ostatné príjmy vo výške 159 tis. Sk predstavovali refundácie, dobropisy 
a vratky. 
 
 

 
1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ  

 
Kapitola PMÚ SR v rozpočtovom roku 2008 nemala prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ, ktoré 

boli zaradené do príjmov, preto sa táto časť nehodnotí. 
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1.3. Výdavky kapitoly 
 
 

Výdavky kapitoly celkom boli na rok 2008 schválené v čiastke 73 014 tis. Sk a realizovanými 
rozpočtovými opatreniami boli upravené na 114 841 tis. Sk. Skutočné čerpanie bolo 114 068 tis. Sk, 
oproti upravenému rozpočtu je to čerpanie na 99,3 %. 

 
Vo výdavkoch kapitoly celkom sú zahrnuté aj výdavky vo výške 2 128 tis. Sk čerpané na 

projekt  „Odborné vzdelávanie zamestnancov Protimonopolného úradu SR“, ktorý je súčasťou 
medzirezortného podprogram 06G0R „Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnanosti“. 

 
Kapitola PMÚ SR čerpala tieţ finančné prostriedky vo výške 167 tis. Sk v rámci spoločného 

projektu OECD a SR na seminár „Spoločné podniky a kolektívna dominancia“.   
 

  V porovnaní s rokom 2007 bolo čerpanie výdavkov kapitoly celkom za rok 2008 vyššie 
o 19 176 tis. Sk. Vyššie čerpanie bolo najmä  v kategórii tovary a sluţby o sumu 21 843 tis. Sk, čo 
súviselo  s vrátením pokút a úhrady trov konania vo výške 39 671 tis. Sk na základe uznesení súdu. 
 

Vyššie čerpanie bolo ovplyvnené tieţ zvýšením ukazovateľa mzdy, platy, sluţobné príjmy 
a ostatné osobné vyrovnania o 2 732 tis. Sk v súvislosti so zvýšením tarifných platov na základe 
nariadenia vlády. Zo zvýšenia mzdových prostriedkov vyplýva aj zvýšenie poistného a príspevku 
zamestnávateľa do poisťovní za rok 2008 o 2 172 tis. Sk. Na zvýšení mali podiel aj výdavky 
vynaloţené na projekty.  
  
          Niţšie výdavky v porovnaní s rokom 2007 boli zaznamenané v kapitálových výdavkoch o 7 511 
tis. Sk a vo  výdavkoch vynaloţených na cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné sluţby, 
materiál a beţné transfery.  

 
 

 
1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 

 
 

600 - Beţné výdavky boli schválené v čiastke 71 014 tis. Sk, po realizovaných  rozpočtových 
opatreniach, boli upravené na 112 483 tis. Sk. Skutočné čerpanie predstavovalo čiastku 111 741 tis. 
Sk, oproti upravenému rozpočtu je to čerpanie na 99,3 %.  

 
z toho: 

610 - Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli rozpočtované 
v čiastke 37 082 tis. Sk. Realizovaním rozpočtových opatrení (dve rozpočtové opatrenia)   boli 
zvýšené na 38 032 tis. Sk a v tejto čiastke boli aj čerpané (100% čerpanie).  
 

Štruktúra čerpania: 
 

611 -  Tarifný plat                 20 930 tis. Sk 
612 -   Príplatky                       11 846 tis. Sk 

           613 -   Náhrada za pracovnú pohotovosť                       2 tis. Sk 
           614 -   Odmeny                   4 864 tis. Sk 
           615 -   Ostatné osobné vyrovnania                   390 tis. Sk 
                  
           S p o l u:                         38 032 tis. Sk 

 
            

Limit  miezd vo výške 38 032 tis. Sk pre zamestnancov štátnej sluţby a zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme bol dodrţaný. Celkový priemerný plat na zamestnanca dosiahol 
výšku 43 568,- Sk.  

 
 

 620  –  Poistné  a  príspevok  zamestnávateľa  do poisťovní   boli  rozpočtované  v  čiastke  
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12 979 tis. Sk a upravené na 13 240 tis. Sk. Čerpanie predstavuje čiastku 13 184 tis. Sk, čo je 99,6 % 
oproti upravenému rozpočtu. V tejto kategórii bola vykázaná úspora v čiastke 56 tis. Sk. 

 
630 – Tovary a sluţby boli rozpočtované v čiastke 20 568 tis. Sk, rozpočtovými opatreniami 

boli upravené na 60 826 tis. Sk. Čerpanie bolo vo výške 60 478 tis. Sk, čo je  99,4 % z upraveného  
rozpočtu. V Tovaroch a sluţbách je zahrnutá aj čiastka na realizáciu projektu z Európskeho 
sociálneho fondu vo výške 2 128 tis. Sk a čiastka 167 tis. Sk na úhradu nákladov spoločných projektov 
OECD a SR. V kategórii Tovary a sluţby bola vykázaná úspora vo výške 348 tis. Sk. 

 
v tom: 
 
 
631 – Cestovné náhrady 
   
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej výške 1 874 tis. Sk, z toho na tuzemské 

pracovné cesty pripadá čiastka 43 tis. Sk a na zahraničné pracovné cesty čiastka 1 831 tis. Sk. 
 

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

PMÚ SR je členom viacerých európskych a medzinárodných súťaţných organizácií 
a zdruţení, v rámci ktorých dochádza k transferu informácií o postupoch jednotlivých súťaţných 
inštitúcií, o nových smerovaniach ochrany hospodárskej súťaţe, o tendenciách, ktoré v tejto oblasti 
v jednotlivých krajinách prevládajú a ďalším nevyhnutným konzultáciám k odborným prípadom 
porušovania súťaţných pravidiel. Všetky tieto poznatky slúţia úradu na zlepšovanie práce, ako aj 
poskytujú nový prehľad o metódach pouţívaných na odhaľovanie protisúťaţných praktík. 
Najvýznamnejšie z týchto organizácií a zdruţení sú Medzinárodná súťaţná sieť (ICN - International 
Competition Network), Európska súťaţná sieť (ECN - European Competition Network), Európske 
súťaţné orgány (ECA – European Competition Authorities), Association of Competition Economics 
(ACE) a Výbor pre hospodársku súťaţ 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 a zúčastnili sa odborných konferencií zameraných na súťaţnú politiku a jej aplikáciu. 
 
V roku 2008 boli zamestnancami úradu realizované aj krátkodobé študijné pobyty na 

partnerských  inštitúciách vo Veľkej Británii, Taliansku, Nemecku, Belgicku, Francúzsku a Holandsku. 
Výdavky vo výške 216 tis. Sk na tieto študijné pobyty boli čiastočne hradené z projektu Európskeho 
sociálneho fondu (ďalej „ESF“). 
 

 
632 – Energie, voda a komunikácie 
 
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej čiastke 550 tis. Sk, hlavne na zabezpečenie 

úhrad telefónnych a faxových poplatkov, poštových sluţieb a koncesionárskych poplatkov.  
 

 
633 – Materiál  

 
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej čiastke 2 673 tis. Sk, z toho 68 tis. Sk na projekt 

ESF a 44 tis. Sk na úhradu nákladov spoločných projektov OECD a SR. V rámci projektu ESF bol pre 
potreby úradu zakúpený dátový projektor a premietacie plátno. Na základe spoločných projektov 
OECD a SR bola pre potreby úradu zakúpená odborná literatúra.  

 
Finančné prostriedky kapitoly boli pouţité na interiérové vybavenie úradu kancelárskym     

nábytkom  (297 tis. Sk),  na zakúpenie výpočtovej techniky (996 tis. Sk), telekomunikačnej techniky 
(44 tis. Sk), prevádzkových strojov (171 tis. Sk), všeobecného materiálu potrebného na činnosť úradu 
- kancelárske potreby, xerografický papier, tonery, kompaktné disky a pod. (532 tis. Sk), na nákup 
nehmotného majetku (98 tis. Sk), odborných kníh a časopisov (347 tis. Sk) a na reprezentačné účely 
(76 tis. Sk).   
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634 – Dopravné 
 
Finančné prostriedky v celkovej čiastke 668 tis. Sk boli pouţité na úhrady pohonných 

hmôt, olejov a kvapalín, na servis v súvislosti s údrţbou a opravami motorových vozidiel, na diaľničné 
známky, parkovacie karty a na zákonné a havarijné poistenie sluţobných vozidiel. 
 

 
635 – Rutinná a štandardná údrţba 

           
Finančné prostriedky v čiastke 654 tis. Sk boli pouţité hlavne na údrţbu výpočtovej techniky 

vrátane softvérov a počítačovej siete, kopírovacích strojov, na údrţbu nábytku a kancelárskych 
priestorov.    
 
 

636 – Nájomné za prenájom 
 
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej čiastke 8 781 tis. Sk na úhradu nájomného za 

prenájom kancelárskych priestorov, parkovacích miest a rohoţiek. 
 
 

637 – Sluţby 

 
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej čiastky 45 278 tis. Sk, z toho na projekt ESF bola 

pouţitá čiastka 1 844 tis. Sk a na úhradu nákladov spoločných projektov OECD a SR čiastka 123 tis. 
Sk. Najvyššie čerpanie v tejto poloţke bolo v podpoloţke 637006 – náhrady, a to v sume 39 671 tis. 
Sk a bolo podmienené tým, ţe úrad na základe príslušných súdnych rozhodnutí bol povinný vrátiť 
uloţené pokuty a zaplatiť súdne trovy ţalobcom. Uvedená suma pozostáva z troch rozpočtových 
opatrení vykonaných Ministerstvom financií SR, ktoré sú uvedené v bode 1.1.3. Rozpočtové opatrenia, 
tohto komentára. 

 
 Ďalšie výdavky vo výške 2 074 tis. Sk boli vynaloţené na školenia a kurzy zamestnancov 

(v tom 1 542 tis. Sk na projekt ESF a 21 tis. Sk projekt OECD), na propagáciu a inzerciu v sume 34 tis. 
Sk (v tom projekt ESF 12 tis. Sk), na všeobecné sluţby vo výške 482 tis. Sk (v tom 20 tis. Sk  projekt 
ESF a  projekt OECD 44 tis. Sk), na cestovné náhrady čiastku 119 tis. Sk (v tom 31 tis. Sk projekt ESF 
a projekt OECD  58 tis. Sk), na poplatky vo výške 78 tis. Sk,  na prídel do sociálneho fondu vo výške 
469 tis. Sk, na stravovanie zamestnancov vo výške 891 tis. Sk, na poistné 68 tis. Sk, na vyrovnanie 
kurzových rozdielov 4 tis. Sk, na odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a za práce vykonané 
mimo pracovný pomer pre členov Rady Protimonopolného úradu SR 1 373 tis. Sk (v tom 237 tis. Sk  
projekt ESF).  

 
  

640 – Beţné transfery  
 

Na rok 2008 boli rozpočtované v čiastke 385 tis. Sk. Čerpanie predstavovalo čiastku 47 tis. 
Sk, čo je plnenie na 12,2 % . Finančné prostriedky boli pouţité na nemocenské dávky počas prvých 
desiatich dní práceneschopnosti zamestnancov úradu. V uvedenej kategórii bola zaznamenaná 
úspora vo výške 338 tis. Sk. 
 
 

700 – Kapitálové výdavky  
 
Na rok 2008 boli schválené v čiastke 2 000 tis. Sk a upravené na 2 358 tis. Sk. 
 
V roku 2008 bolo realizované v kapitálových výdavkoch jedno rozpočtové opatrenie, ktorým 

bol upravený rozpočet na 2 358 tis. Sk. Skutočné čerpanie predstavuje čiastku 2 327 tis. Sk, čo je 
čerpanie na 98,7 % z upraveného rozpočtu. 
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 Ministerstvo financií SR na ţiadosť úradu schválilo výnimku z časového pouţitia finančných 
zdrojov v roku 2007 v sume 358 tis. Sk presunom na rok 2008. Tieto prostriedky boli pouţité na  
technické doplnenie servera.    

 
Ďalšie prostriedky boli pouţité na zakúpenie softvérového vybavenia IT technológií (343 tis. 

Sk), na zakúpenie licencií (242 tis. Sk), interiérového vybavenia (222 tis. Sk), výpočtovej techniky (727 
tis. Sk), rozmnoţovacích strojov (137 tis. Sk), na nákup bezpečnostných dvier (32 tis. Sk), na dodávku 
klimatizačnej jednotky (228 tis. Sk) a na nákup poţiarneho hlásiča (38 tis. Sk).   
 
 

 

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 111 773 tis. Sk, čo predstavuje 
čerpanie na 99,3 % z upraveného rozpočtu. 

  
Kapitola PMÚ SR v roku 2008 realizovala projekt „Odborné vzdelávanie zamestnancov 

Protimonopolného úradu SR ako nástroj kvalitnej protimonopolnej politiky“ spolufinancovaný z ESF. 
Výdavky na uvedený projekt boli súčasťou medzirezortného podprogramu 06G0R „Aktívna politika 
trhu práce a zvýšenie zamestnanosti – PMÚ SR, prvok 06G0R01 „Stimulovanie a skvalitňovanie 
vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora – PMÚ SR“ v rámci programovej 
štruktúry PMÚ SR schválenej na rok 2008 a účtovne vykazované pod číselným kódom 04.1.2. 
Všeobecná pracovná oblasť. Na projekt boli v sledovanom období čerpané prostriedky v sume 2 128 
tis. Sk.   

 
Rozpočtovým opatrením č. 10 MF SR  zabezpečilo finančné prostriedky na úhradu spoločných 

projektov OECD a SR, ktoré kapitola PMÚ SR v roku 2008 účtovne vykazovala vo funkčnej klasifikácii 
01.2.2. – Hospodárska pomoc poskytovaná prostredníctvom medzinárodných organizácií. Na uvedený 
projekt boli čerpané prostriedky vo výške 167 tis. Sk.  
 

    
 
 

                                Schválený     Upravený     Čerpanie   % k uprav. 

 /v tis. Sk/               rozpočet       rozpočet            2008     rozpočtu 2008                 

      

01     VŠEOBECNE VEREJNÉ SLUŢBY 0       169        167  98,8  

01.2   Zahraničná hosp. pomoc  0                 169                   167              98,8 

01.2.2 Hosp. pomoc poskyt. 

            prostr. medz. org.   0                 169                   167              98,8 

04    EKONOMICKÁ OBLASŤ     73 014  114 672 113 901 99,3 

04.1 Všeob. ekonom., obchod. 

        a pracovná oblasť                        73 014   114 672 113 901 99,3 

04.1.1 Všeob. ekon. a obchod. 

     oblasť                 73 014 112 544 111 773 99,3 

04.1.2 Všeobecná pracovná 

          oblasť    0             2 128     2 128           100,0 

 

S p o l u        73 014 114 841 114 068 99,3 
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1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly 

 

Kód kapitoly:            40 – Protimonopolný úrad SR 
 
Názov programu:       Hospodárska súťaţ 
 
Trvanie programu:     Neohraničený  
 
Zámer programu:       Vytvoriť podmienky pre ochranu a podporu hospodárskej súťaţe 
 
Počet cieľov:              3 
 

     - Cieľ č.1  Zabezpečiť elimináciu činností a konaní obmedzujúcich súťaţ vyriešením 30%    
         prípadov z celkového počtu riešených v roku 2008 
 

             Merateľný ukazovateľ:  percento vyriešených prípadov  
             Merná jednotka:   30% 
             Skutočnosť :     celkový počet prípadov  217 
     počet vyriešených  163 
     % vyriešených    75 % 
 
 Odbor zneuţívania dominantného postavenia v sledovanom období riešil 83 prípadov, 
z ktorých ukončil 64, Odbor dohôd obmedzujúcich súťaţ riešil 51 prípadov a ukončil 27 a Odbor 
koncentrácií riešil 83 prípadov a vyriešil 72.    
 
              

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

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

Skutočnosť:    17 stanovísk 
 

 V roku 2008 úrad uplatnil zásadné pripomienky k 17 materiálom, ktoré smerovali 
k odstráneniu regulačných bariér a iných obmedzení hospodárskej súťaţe. 
 

 
- Cieľ č. 3 V roku 2008, 12-krát uverejniť v Obchodnom vestníku SR začaté konania 

a právoplatné rozhodnutia o uplatňovaní zákona o ochrane hospodárskej 
súťaţe. 

 
             Merateľný ukazovateľ:   počet zverejnení 
             Merná jednotka:   12 - krát 
             Skutočnosť:    19 - krát 
              

PMÚ SR v Obchodnom vestníku 19 – krát zverejnil právoplatné rozhodnutia. 
 

 Programová štruktúra kapitoly Protimonopolného úradu SR bola doplnená o podprogram 
06G0R Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnanosti – PMÚ SR a o prvok 06G0R01 
Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora. 
Gestorom podprogramu bolo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.     
 
Kód podprogramu :  06G0R 

Názov podprogramu :  Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnanosti – PMÚ SR 

Kód prvku : 06G0R01 
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 Na podprogram bol upravený rozpočet vo výške  2 128 tis. Sk a plnenie bolo vo výške 2 128 
tis. Sk. 

 
 Na uvedený program bola rozpočtovaná čiastka 73 014 tis. Sk, rozpočtovými opatreniami 
upravená na 114 841 tis. Sk a plnenie bolo vo výške 114 068 tis. Sk. 
 

 
 
1.3.4. Výdavky kapitoly, kryté prostriedkami z rozpočtu EÚ 

 
Vo výdavkoch kapitoly celkom je zahrnutá aj čiastka vo výške 2 128 tis. Sk, čerpaná v rámci   

medzirezortného podprogramu 06G0R Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnanosti, prvok 
06G0R01 Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského 
sektora. V rámci tejto čiastky  kapitola PMÚ SR čerpala finančné prostriedky z predchádzajúceho roka 
2007 v sume 1 054 tis. Sk, a to v členení: prostriedky na spolufinancovanie (zdroj 1362) v sume 527 
tis. Sk a prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 1361) v sume 527 tis. Sk. 

Na základe ţiadosti o zálohovú platbu č. 13120110254102 pre medzirezortný podprogram 
Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnanosti – PMÚ SR v súlade s § 17 zákona č. 523/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zabezpečilo 
MF SR rozpočtovým opatrením číslo 11/2008 finančné prostriedky v sume 1 200 000 Sk. Čerpanie 
zálohovej platby č. 13120110254102 predstavuje finančnú čiastku v objeme 1 074 tis. Sk, a to 
v členení: prostriedky na spolufinancovanie (zdroj 1362) v sume 537 tis. Sk a prostriedky z rozpočtu 
EÚ (zdroje 1361 a 1161) v sume 527 tis. Sk. Finančná čiastka v objeme 126 tis. Sk určená na 
zálohovú platbu č. 13120110254102 bola vrátená do 10.12.2008 do kapitoly Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR na základe rozpočtového opatrenia č. 17/2008, z dôvodu ukončenia 
projektu.  

 Na základe schválenia ţiadosti KP o priebeţnú platbu boli kapitole PMÚ SR refundované  
finančné prostriedky vo výške 30 tis. Sk, z toho spolufinancovanie (zdroj 1362) v sume 15 tis. Sk 
a prostriedky EÚ (zdroj 1161) v sume 15 tis. Sk. Finančné prostriedky vo výške 30 tis. Sk boli na 
projekt čerpané uţ v roku 2007 z prostriedkov  kapitoly PMÚ SR v zdroji 111. Uvedená čiastka na 
základe pokynu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR bola vrátená prostredníctvom modulu 
úprav rozpočtu do kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Následne MF SR schválilo 
rozpočtové opatrenie č. 18/2008 – viazanie výdavkov kapitoly PMÚ SR.  

..  

 
 

1.4. Výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej kapitoly 
 
 
          V tis. Sk 

Text Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 

1 2 3 4 

Príjmy spolu - - 106 392 

z toho: prijaté z rozpočtu EÚ - - - 

Výdavky spolu : 73 014 114 841 114 068 

z toho: kryté prostried. EÚ -             1 064             1 064 

Saldo príjmov a výdavkov      - 73 014 - 114 841                 - 7 676 

z toho: z prostr. EÚ             - 1 064          -  1 064 

 
 

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. 

 
Vo výdavkoch kapitola vykázala úsporu vo výške 773 tis. Sk, čo predstavuje čerpanie vo 

výške 99,3% k upravenému rozpočtu.  
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Saldo príjmov a výdavkov predstavuje čiastku – 7 676 tis. Sk. 
 
 

 
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. 2008   4 589 tis. Sk 
 

Sociálny fond 
 
Počiatočný stav  k 1. 1. 2008     187 tis. Sk 

 
 

Devízový účet 
 
Počiatočný stav  k 1. 1. 2008     224 tis. Sk 
 
Na začiatku roka mal úrad príjem z ostatných finančných operácií vo výške 5 000 tis. Sk, ktorý 

predstavoval súčet počiatočných stavov na mimorozpočtových účtoch. 
 
 

 
1.5.2. Výdavkové finančné operácie  - nehodnotí sa. 

 
 
 

 
1.6. Zhodnotenie zamestnanosti 

 
 

V roku 2008 mal úrad schválených 80 zamestnancov, z toho v štátnej sluţbe 65 
zamestnancov a 15 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Úrad sa v priebehu roka 
zameral na realizovanie aktívnej politiky zamestnanosti formou propagácie činnosti úradu 
v priestoroch vysokých škôl ekonomického a právnického zamerania. Aj napriek tomu sa nepodarilo 
stanovený počet naplniť. Najväčšie problémy sa vyskytovali s naplnením pracovných pozícií pre 
výkonné odbory zamerané na výkon hospodárskej súťaţe. V priebehu roka úrad realizoval štyri 
výberové konania na štátnozamestnanecké pozície pre odbor legislatívno-právny a európskych 
záleţitosti a pre odbor štátnej sluţby hospodárska súťaţ. Aj napriek zvýšenému úsiliu sa nepodarilo 
naplniť tieto pracovné pozície zamerané na aktívny výkon hospodárskej súťaţe. Práve táto oblasť, 
vzhľadom na náročnú a špecifickú činnosť, vyţaduje vysoké predpoklady a nároky na nových 
uchádzačov tak z hľadiska jazykovej vybavenosti, ako aj odborných predpokladov. Zamestnanci 
týchto odborných útvarov sa vo svojej činnosti dostávajú do kontaktu s materiálmi a rozhodnutiami EÚ 
a podieľajú sa na práci v orgánoch EÚ. Vzhľadom na to je dôleţitou podmienkou prijatia aktívna 
znalosť anglického jazyka na vysokej odbornej úrovni. V oblasti hospodárskej súťaţe sa vzhľadom na 
náročnosť analytickej činnosti a syntetickej práce vyţaduje skĺbenie ekonomického a právnického 
vzdelania.  

 
K 31. 12. 2008 bol fyzický stav zamestnancov 73 osôb a dve zamestnankyne boli na 

materskej dovolenke. Vzhľadom na to, ţe úrad je jednostupňovým orgánom štátnej správy, všetci 
zamestnanci pracujú v aparáte ústredného orgánu. Z celkového počtu zamestnancov bolo 47 ţien 
a 25 muţov. Priemerný prepočítaný stav zamestnancov bol 72 osôb, z toho 58 štátnych 
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zamestnancov a 14 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Bol prijatý 1 zamestnanec 
a 4 zamestnanci ukončili pracovný pomer na úrade. Priemerná mesačná mzda predstavovala čiastku 
43 568,- Sk.   
 
 

 
1.7. Zhodnotenie výsledkov kontrol 

    
 

V roku 2008  zamestnanci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vykonali jednu kontrolu 
– monitorovaciu návštevu v súvislosti s projektom „Odborné vzdelávanie zamestnancov 
Protimonopolného úradu SR ako nástroj kvalitnej protimonopolnej politiky“ (ITMS 13120110254). 
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky pri čerpaní prostriedkov z Európskeho sociálneho 
fondu a spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu.   

 
V sledovanom období bola na úrade vykonaná kontrola aj zamestnancami Najvyššieho 

kontrolného úradu SR. Účelom kontroly bolo preveriť dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych 
predpisov, hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu SR 
a plnenie povinností pri správe a ochrane majetku štátu za rok 2007. Kontrolou nebolo zistené 
porušenie finančnej disciplíny a nehospodárne vynakladanie finančných prostriedkov.  
  

Ďalej bola na úrade vykonávaná vnútorná kontrola, a to na základe zákona č. 10/1996 Z. z. 
o kontrole v štátnej správe a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vykonanou kontrolou neboli zistené závaţné porušenia 
hospodárenia s prostriedkami štátu. 
 
 
 

1.8. Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly 
 
 
 A K T Í V A 
 
 Kapitola PMÚ SR spravovala majetok po korekcii vo výške 1 774 837 tis. Sk. Majetok 
pozostáva  z: 
 
 Neobeţného majetku, ktorý sa skladá z dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, 
upraveného o oprávky a bol vo výške 9 687 tis. Sk. 
 
 Obeţného majetku, ktorý bol vo výške po korekcii 1 764 790 tis. Sk.    
 Z toho : 
 
1.     Zásoby vo výške 30 tis. Sk, ktoré predstavujú tonery a náhradné diely na sklade. 
 
2.  Krátkodobé pohľadávky po korekcii v čiastke 1 758 451 tis. Sk. Najvýznamnejšiu zloţku 
pohľadávok tvoria pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov - z pokút a penále, uloţených za 
porušenie ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaţe. Tieto pohľadávky k 31. 12. 2008 boli vo 
výške 1 765 116 tis. Sk. K uvedeným pohľadávkam boli vytvorené opravné poloţky v celkovej hodnote 
6 672 tis. Sk. Ide o prípady, ktoré sú v exekučnom alebo konkurznom konaní. Všetky prípady sú 
v riešení. Veľa rozhodnutí o pokutách, najmä tie, ktoré ukladali vyššie pokuty, majú súdom povolený 
odklad vykonateľnosti. Ostatné pohľadávky v čiastke 7 tis. Sk predstavujú pohľadávky voči 
zamestnancom. 
 
3.    Ďalšou zloţkou obeţného majetku sú finančné účty vo výške 6 309 tis. Sk. Predstavujú zostatky 
k 31. 12. 2008 na mimorozpočtových účtoch – účtu cudzích prostriedkov, sociálneho fondu 
a devízového účtu. 
 
 Časového rozlíšenia vo výške 360 tis. Sk. Ide o náklady budúcich období, ktoré boli 
zaplatené v roku 2008, ale časovo sa týkajú roku 2009. Zahŕňajú predplatné za noviny a časopisy, 
cestovné poistenie, poistenie majetku a vozidiel, pozáručný servis a školenie.    
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 P A S Í V A 
 
 Vlastné imanie kapitoly je vo výške  – 125 836 tis. Sk. Predstavuje nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia z minulých období a rozdiely zo zmien pouţitých účtovných metód a zásad  (-2 610 tis. 
Sk) a výsledok hospodárenia za rok 2008 (-123 226 tis. Sk). 
   
 Záväzky sú vo výške 1 899 822 tis. Sk. Pozostávajú z nasledovných poloţiek: 
 
1.   Rezervy vo výške 111 792 tis. Sk. Bola vytvorená rezerva na súdne spory vo výške 110 000 tis. Sk 
a krátkodobá rezerva na nevyčerpané dovolenky za rok 2008 v čiastke 1 792 tis. Sk. 
 
2.  Zúčtovanie  medzi subjektmi verejnej správy vo výške 1 781 721 tis. Sk, ktoré pozostáva zo 
zúčtovania odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa vo výške 1 772 034 
tis. Sk a zo zúčtovania transferov štátneho rozpočtu (neobeţný majetok) vo výške 9 687 tis. Sk. 
 
3.   Dlhodobé záväzky vo výške 846 tis. Sk predstavujú zostatok na účte sociálneho fondu vo výške 
126 tis. Sk a iné záväzky vo výške 720 tis. Sk. Iné záväzky sa skladajú z ešte neodvedených zráţok 
z miezd za december, správnych poplatkov na konci roka, obstávky zamestnanca, zostatku na 
devízovom účte a rozdielu odvodu poistenia, vypočítaného odhadom. 
 
4.   Krátkodobé záväzky vo výške 5 463 tis. Sk zahŕňajú čistú mzdu za december vo výške 2 459 tis. 
Sk, zúčtovanie s inštitúciami zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia za zamestnávateľa 
a zamestnanca vo výške 2 083 tis. Sk a dane zo mzdy vo výške 921 tis. Sk.  
 
 Časové rozlíšenie v čiastke 851 tis. Sk. Predstavuje výdavky budúcich období – neuhradené 
faktúry, ktoré boli doručené 31. 12. 2008 alebo faktúry týkajúce sa záväzkov roku 2008 a doručené 
začiatkom roka 2009. Uvedené faktúry uţ nebolo moţné uhradiť v danom rozpočtovom roku. Suma 
týchto faktúr bola 848 tis. Sk. Výnosom budúcich období vo výške 3 tis. Sk bolo zaplatené penále pred 
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


