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 1. Správa k návrhu záverečného účtu   

(hodnotiaca časť) 

 

 
 

      V trhovej ekonomike je konkurenčný tlak jedným zo základných 
mechanizmov efektívnej alokácie zdrojov a maximalizácie prospechu 
spotrebiteľov. Ak na trhoch pôsobí tlak konkurencie podnikatelia sú nútení 
zlepšovať efektívnosť, znižovať ceny, zlepšovať kvalitu a inovovať svoje produkty. 
Preto cieľom politiky ochrany hospodárskej súťaže je chrániť a rozvíjať 
konkurenčné podmienky na trhoch. Konkurenčná politika je aj nástrojom na 
vytvorenie atraktívneho prostredia pre investície a pre rast pracovných miest, 
preto pôsobí na zabezpečenie dlhodobo udržateľného rastu a konkurencie 
schopnosti ekonomiky, tak ako sú deklarované v Lisabonskej stratégii. 

 
Dňa 1. mája 2004 nadobudol účinnosť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon  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 zákona č. 465/2002 Z. z. a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a jeho úplné znenie vyšlo v Zbierke 
zákonov pod číslom 475/2004 Z. z. 
 
         Cieľom zákona, ktorý vypracoval a do legislatívneho procesu predkladal 
Protimonopolný úrad SR bolo zabezpečenie plnej kompatibility súťažného práva 
SR s úpravou ES a premietnutie zmien, ktoré vyplynuli z rozhodovacej praxe 
úradu.  

 
V nadväznosti na novelizáciu zákona č. 136/2001 Z. z. boli vydané aj nové 

vyhlášky úradu upravujúce spôsob výpočtu obratu (č. 268/2004 Z. z.) a náležitosti 
oznámenia koncentrácie (č. 269/2004 Z. z.). 

 
 Úrad zasahoval voči dohodám obmedzujúcim súťaž a zneužívaniu 

dominantného postavenia a posudzoval koncentrácie. 
 
 

Celkový počet rozhodnutí úradu v roku 2004: 
 

 Celkom Dohody 
obmedzujúce 
súťaž 

Zneužívanie 
dominantého 
postavenia 

Koncentrácie 

I. stupeň 121 21 21 79 
II. stupeň  40 22 18   0 
Spolu 161 43 39 79 
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V priebehu roku 2004 sme zaznamenali zvýšené nároky na ekonomické 
a právne analýzy pri  riešení prípadov, naviac v  niektorých prípadoch boli 
potrebné špeciálne expertízy. Na úspešné zvládnutie sporov s podnikateľmi, 
spravidla veľkými spoločnosťami, porušujúcimi súťažné pravidlá  je potrebná 
vysoká kvalifikácia a odborná zdatnosť pracovníkov úradu a ich stabilizácia. Pri 
analýze prípadov a príprave rozhodnutí je nevyhnutné vychádzať  aj z  
rozhodovacej praxe  Európskej komisie a súdov. 

 
        Hospodárska súťaž na trhoch je často veľmi negatívne ovplyvnená 
administratívno-regulačnými bariérami. Preto úrad vo svojich stanoviskách na 
zavádzanie takýchto obmedzení reaguje a zároveň iniciuje zmeny, ktoré by 
zabezpečili, aby trhy boli otvorené a súťažné.  
 

V rámci medzi rezortného  pripomienkového konania úrad v roku 2004 
predložil zásadné pripomienky k  43 návrhom právnych predpisov. Pripravil 
iniciatívny materiál o stave regulácie v oblasti profesijných služieb.  

 
Pracovníci úradu sa aktívne zapájali do práce odborných skupín v rámci 

EÚ a OECD. Zapájali sa aj do vzdelávacích aktivít na univerzitách a pre 
podnikateľský sektor. 
 

Úrad v roku 2004 odviedol na príjmový účet štátneho rozpočtu SR 
z udelených pokút a penále finančnú čiastku 15 303 tis. Sk, z toho z pokút              
15 288 tis. Sk a z penále 15 tis. Sk. 

  
Celkový stav pohľadávok spolu z predpísaných pokút a penále 

k 31.12.2004 činil 113 923 248,70 Sk, z toho pohľadávky z pokút                        
109 555 504 Sk a z penále   4 367 744,70 Sk. 
 

Pohľadávky z  pokút v čiastke 109 555 504 Sk boli z predchádzajúcich 
rokov  415 500 Sk a z roku 2004 v čiastke 109 140 004 Sk. 

 
Pohľadávky z penále predstavovali celkovú čiastku 4 367 744,70 Sk 

z toho z predchádzajúcich rokov 4 367 744,70 Sk a z roku 2004 neboli žiadne.   
 

V nadväznosti na zákon NR SR č. 468/2000 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov Protimonopolný úrad SR odviedol v priebehu roka 2004 na 
príjmový účet štátneho rozpočtu Slovenskej republiky cez Daňový úrad 
Bratislava II. celkovú finančnú čiastku 4 623 tis. Sk. 
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1.1. Súhrnná charakteristika a zhodnotenie výsledkov hospodárenia 

 

 

 
 

Vláda Slovenskej republiky uznesením č.974 zo dňa 14.10.2003 
„K návrhu štátneho rozpočtu na rok 2004“ schválila Protimonopolnému úradu SR 
rozpočtové prostriedky na rok 2004 stanovené „Rozpisom záväzných 
ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2004“. Finančné zdroje boli určené na 
zabezpečenie činnosti úradu, ako ústredného orgánu štátnej správy a vyplývali 
z jeho kompetencii zameraných na dodržiavanie zákona NR SR č.136/2001 Z.z. 
o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona NR SR 
č.347/1990Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej 
správy SR v znení neskorších predpisov v znení zákona č.465/2002 Z. z. a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

  
V priebehu roka 2004 úrad hospodáril len s finančnými prostriedkami 

štátneho rozpočtu SR v súlade s kritériami hospodárnosti a efektívnosti, 
v nadväznosti na hospodársku politiku štátu a legislatívne predpisy Slovenskej 
republiky, najmä na zákon NR SR č.303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
v znení neskorších predpisov, uzneseniami vlády SR a metodickými pokynmi 
a usmerneniami Ministerstva financií SR.  

 
Finančné zdroje boli použité na financovanie činnosti úradu. Z bežných 

výdavkov sa uhrádzali platby na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 
poistné a príspevok zamestnávateľa do zdravotných poisťovní a Sociálnej 
poisťovne, na tovary a služby potrebné k zabezpečeniu prevádzkovej činnosti 
a na bežné transfery jednotlivcom, z ktorých sa uhrádzali príspevky na 
nemocenské dávky zamestnancov. Bežnú investičnú činnosť úrad zameral na 
obstarávanie hmotného a nehmotného majetku a financoval ju z kapitálových 
výdavkoch.  

 

 

Schválené limity a ukazovatele na rok 2004 
                                                                                                             (v tis. Sk) 

Príjmy kapitoly                                                                         -  

Výdavky kapitoly spolu                                                       42 970 

z toho:  

/600/ Bežné výdavky                                                         40 970 

v tom: 
- /610/ mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 

 
17 035 

 
-  /640/ transfery      360 

 

/700/ Kapitálové výdavky spolu                                             

   
  2 000 

v tom: /710/ obstarávanie kapitálových aktív    2 000 
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1.1.1.  Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie 
  

Rozpisom záväzných ukazovateľov nebol pre úrad na rok 2004 stanovený 
žiadny príjem.  

Príjem ktorý úrad dosiahol k 31.12.2004 bol v celkovej čiastke                              
15 443 tis. Sk. Tento príjem patrí medzi náhodné a doplnkové. Z toho pokuty 
predstavovali 15 288 tis. Sk a penále 15 tis. Sk a úrad ich dosiahol činnosťou 
zameranou na ochranu hospodárskej súťaže. Ostatné príjmy boli z účtov 
finančného hospodárenia v sume 4 tis. Sk a z dobropisov a vratiek v sume                
136 tis. Sk.   

  
 

Štruktúra dosiahnutých príjmov: 
  

222 – spolu                                    15 303 tis.Sk 
 
     z toho:  pokuty                                  15 288 tis.Sk               
                  penále                                                                            15 tis.Sk 

223 -  za sprístupnenie informácií                                             1 tis.Sk 
243 -  z účtov finančného hospodárenia                                                      4 tis.Sk 
292  - dobropisy, vratky, refundácie                                                         135 tis.Sk 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Celkové dosiahnuté príjmy       15 443 tis.Sk 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

1.1.2.  Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie 

 
Rozpisom záväzných ukazovateľov boli na rok 2004 schválené nasledovné 
výdavky: 

 
Výdavky spolu                                      42 970 tis. Sk 
z toho: 

Bežné výdavky /600/                                    40 970 tis. Sk 
v tom:               

-  mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania /610/                      17 035 tis. Sk 
     z toho: okrem štátnych zamestnancov                                              2 263 tis. Sk           

-  bežné transfery /640/                      360 tis. Sk 

Kapitálové výdavky  /700/                           2 000 tis. Sk 

 

Rozpočet kapitoly podľa programov:     084 – Hospodárska súťaž                                                              

Výdavky celkom:                  42 970 tis. Sk  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Ďalšie záväzné ukazovatele: 
Systemizácia štátnych zamestnancov v štátnej službe                            60 osôb     
Počet zamestnancov, okrem štátnych zamestnancov                             15 osôb 
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Rozpočtové opatrenia realizované v roku 2004 

 

 

Rozpočtové opatrenia realizované na základe súhlasu a rozhodnutia 

Ministerstva financií SR 
 
 
R.O. č.1 -  povolené prekročenie limitu výdavkov nasledovne:  
výdavky spolu o 92 tis. Sk, z toho bežné výdavky o 92 tis. Sk, v tom – mzdy, 
platy a ostatné osobné vyrovnania o 72 tis. Sk.  Rozpočtovým opatrením sa 
riešilo v súlade so zákonom NR SR č. 312/2001 o štátnej službe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov finančné prostriedky 
súvisiace s úpravou platu predstaveného v politickej funkcii. 

 
R.O. č.2  -  povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly nasledovne:                
výdavky spolu o 942 tis. Sk, z toho: bežné výdavky o 942 tis. Sk, v tom: mzdy, 
platy a ostatné osobné vyrovnania o 698 tis. Sk, z toho mzdy, platy okrem 
štátnych zamestnancov o 48 tis. Sk. 
Rozpočtovým opatrením sa navýšili finančné prostriedky súvisiace so zvýšením 
stupníc a platových taríf štátnych zamestnancov a s úpravou stupnice platových 
taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Súčasne sa 
zabezpečovali prostriedky na poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní 
za zamestnancov úradu. 
 
R.O. č.3 -  povolené prekročenie limitu výdavkov nasledovne: 
Výdavky spolu zostali nezmenené, bežné výdavky zostali nezmenené. 
Povolením MF SR sa realizoval presun finančných prostriedkov v čiastke            
900 tis. Sk z kategórie 630 - tovar a služby na 610 – mzdy, platy a ostatné 
osobné vyrovnania. Z tejto čiastky bolo určených 680 tis. Sk na hmotnú 
zainteresovanosť štátnych zamestnancov a 220 tis. Sk na hmotnú 
zainteresovanosť zamestnancov vo verejnom záujme.  
Cieľom rozpočtového opatrenia bola stabilizácia zamestnancov úradu vzhľadom 
na vysokú mieru fluktuácie v priebehu roka 2004.  

 

Rozpočtové opatrenia vykonané v právomoci Protimonopolného úradu SR 

 
Úrad realizoval v priebehu roka 2004 operatívne úpravy finančných 

prostriedkov vo vlastnom hospodárení v súlade s kompetenciami správcu 
rozpočtovej kapitoly. 

 

Časové čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2004. 

 
Čerpanie finančných prostriedkov v priebehu roka 2004 bolo rovnomerné                 

a ovplyvnené len zrealizovanými rozpočtovými opatreniami. 
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Limity a ukazovatele po rozpočtových opatreniach 
                                                                                                                                        

(v tis. Sk) 

                                                         Schválený    Upravený        Čerpanie 

Ukazovateľ                                               rozpočet       rozpočet           2004 

                                                                      2004              2004 

         Príjmy                                                               -                     -                   15 443  

          

         Výdavky kapitoly spolu                              42 970           44 004              42 502                         
          z toho: 

          700 - Kapitálové výdavky                             2 000            2 000                1 974 

           

          600 – Bežné výdavky                                 40 970           42 004              40 528  
          v tom: 
          /610/ - mzdy, platy a ost.osob.vyrovnania   17 035           18 705              18 705 
          /620/ - príspevky do ZP, SP, NÚP                 5 803             5 925                5 925 
          /630/ - tovary a ďalšie služby                       17 772           17 014              15 762                                        
          /640/ - bežné transfery            360                360                    136           

        –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

 
 

Výdavky kapitoly celkom boli na rok 2004 schválené v čiastke 42 970 tis. Sk 
a realizovanými rozpočtovými opatreniami boli upravené na 44 004 tis. Sk. 
Skutočné čerpanie bolo 42 502 tis. Sk, oproti upravenému rozpočtu je to 97 %, 
oproti schválenému 99 %. 

 
 

600 - Bežné výdavky boli schválené v čiastke 40 970 tis. Sk, po realizovaných  
rozpočtových opatreniach boli upravené na 42 004 tis. Sk. Skutočné čerpanie 
predstavovalo 40 528 tis. Sk, oproti upravenému rozpočtu je to 96 %, oproti 
schválenému 99 %.  

 

z toho: 

 

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné výdavky boli 
rozpočtované v čiastke 17 035 tis. Sk. Realizovaním rozpočtových opatrení boli 
upravené na 18 705 tis. Sk, skutočné čerpanie predstavovalo 18 705 tis. Sk, na 
100%. 

 
Štruktúra čerpania: 

 
611 -  Tarifný plat                                   12 761 tis. Sk 

          612 -   Príplatky                                      3 310 tis. Sk 
          613 -   Náhrada za pracovnú pohotovosť                                          16 tis. Sk 
          614 -   Odmeny                                                  2 298 tis. Sk 
          615 -   Ostatné osobné vyrovnania                                        320 tis. Sk 
          ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-       
          S p o l u:                   18 705 tis. Sk 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 Pre rok 2004 bol stanovený počet zamestnancov celkom 75 osôb. 

 
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov bol 64 osôb, fyzický stav 

predstavoval  65. Priemerný plat dosiahol výšku 23 939 Sk. 
 
Fluktuácia bola u štátnych zamestnancov 32,6 % a u zamestnancov úradu 

celkom 26,6 %. V priebehu roka 2004 odišlo z úradu 17 osôb. 
 

620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní boli rozpočtované 
v čiastke 5 803 tis. Sk a upravené na 5 925 tis. Sk. Celkové čerpanie predstavuje 
čiastku 5 925 tis. Sk, na 100 %.  
 

Finančné prostriedky boli použité na poistné a príspevok do poisťovní za 
zamestnancov úradu do zdravotných poisťovní /1 639 tis. Sk/ a Sociálnej 
poisťovni k zabezpečeniu nemocenského /196 tis. Sk/, starobné /2 785 tis. Sk/, 
úrazového /152 tis. Sk/, invalidného poistenia /504 tis. Sk/, na poistenie 
v nezamestnanosti /170 tis. Sk/ a na poistenie do rezervného fondu solidarity 
/479 tis. Sk/. 
  
 

630 – Tovary a služby boli rozpočtované v čiastke 17 772 tis. Sk, rozpočtovými 
opatreniami boli upravené na 17 014 tis. Sk. Čerpanie bolo 15 762 tis. Sk, na         
93 %. 
 
v tom: 
 

631 – Cestovné náhrady 
   

Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej výške 1 179 tis. Sk, z toho na 
domáce služobné cesty 18 tis. Sk v súvislosti so zabezpečovaním úloh v oblasti 
ochrany hospodárskej súťaže v Slovenskej republike.  

 
Na zahraničné služobné cesty bolo čerpaných 1 161 tis. Sk hlavne 

v súvislosti s účasťou zamestnancov úradu v orgánoch Európskej únie v  Bruseli 
a s účasťou na pravidelných zasadnutiach pracovných skupín a Výboru OECD 
pre právo a politiku hospodárskej súťaže, ako aj na ďalších odborných 
seminároch, zasadnutiach a stážach nasledovne:   
 

 
          19. 1. – 20. 1. 2004,Viedeň, Rakúsko  
           2 osoby 

Účasť na Seminári o súťažných ekonomikách. 
Seminár bol zameraný na zhodnotenie úlohy ekonómie v súťažnom práve, 
poukázanie na metódy, ako aplikovať ekonomické princípy v rámci súťažného 
práva a na problematiku relevantných trhov. 
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 9. 2. – 15. 2. 2004, Paríž, Francúzsko OECD 

1 osoba 
Účasť na zasadnutí pracovných skupín, Globálneho súťažného fóra a Výboru 
pre konkurenciu.  
Cieľom pracovnej cesty bola účasť na zasadnutiach pracovných skupín č. 2 a 3 
o spolupráci a presadzovaní súťaže, zasadnutí Globálneho súťažného fóra 
a zasadnutí Výboru pre konkurenciu. 

 
12. 2. 2004, Brusel, Belgicko 

 2 osoby 
Účasť na stretnutí Poradného výboru pre koncentrácie. 
Cieľom stretnutia bolo predložiť pripomienky jednotlivých krajín k predloženým 
návrhom Nariadenia o implementácii a Vyhláške o prideľovaní prípadov 
/Implementing Regulation a Notice on Case Allocation. 

 
 22. 3. – 23. 3 2004, Brusel, Belgicko 
 1 osoba 
 Účasť na 9. zasadnutí ECN. 

Zasadnutie sa týkalo tzv. Manuálu pravidiel spolupráce, systému riadenia ECN. 
 
 25. 3. – 26. 3.  2004, Brusel, Belgicko 
 1 osoba 
 Účasť na stretnutí Poradného výboru pre koncentrácie. 
 Predmetom stretnutia boli návrhy Nariadenia o implementácii a Vyhlášky 

o prideľovaní prípadov /Implementing Regulation a Notice on Case Allocation/. 
 
 13. 4. 2004, Brusel, Belgicko 
 1 osoba 

Účasť na stretnutí Poradného výboru pre koncentrácie. 
Predmetom stretnutia boli návrhy k Vyhláške Komisie o obmedzeniach priamo 
súvisiácich a potrebných pre koncentrácie a Vyhlášky Komisie o zjednodušenom 
postupe riešenia určitých koncentrácii podľa nariadenia o koncentráciách 
/Commission notice on restrictions directly related and necessary to 
concentrations a Commission notice on simplified procedure for treatment of 
certain concentrations under merger regulation/. 

 
 
 18. 4. – 20. 4. 2004, Krakov, Poľsko 
 2 osoby 

Účasť na Seminári o vyšetrovacích technikách v kartelových konaniach. 
Témou seminára boli vyšetrovacie techniky v kartelových konaniach. 

 
 
 28. 4. – 30. 4. 2004, Dublin, Írsko 
 2 osoby 
 Účasť na konferencii – Európsky deň hospodárskej súťaže. 

Hlavnými témami konferencie boli Hospodárska súťaž a rast v malých 
otvorených ekonomikách a Liberalizácia a regulácia. 

  
 



                                                                          

 

 

12  

 
2. 5. – 3. 5. 2004, Brusel, Belgicko 

 1 osoba 
 Účasť na 10. zasadnutí ECN. 

Na zasadnutí boli prediskutované prílohy k Manuálu pravidiel spolupráce, otázky 
týkajúce sa technického manuálu pre systém komunikácie a vzájomného 
informovania sa členov ECN o súťažných prípadoch. 

 
  
 5. 5. – 8. 5. 2004, Trier, Luxemburg 
 2 osoby 
 Účasť na stretnutí európskych protimonopolných inštitúcií členských štátov EÚ. 

Témami stretnutia boli Princípy aplikácie postúpenia koncentrácií v zmysle 
Nariadenia Rady č. 139/2004 národnými súťažnými orgánmi, Výmena expertov 
medzi protimonopolnými inštitúciami v rámci ECA a Konkurencia v leteckom 
sektore. 

 
 
 31. 5. – 25. 6. 2004, Brusel, Belgicko 
 1 osoba 

Stáž na DG Competition. 
Cieľom stáže bolo rozšírenie praktických skúseností súvisiacich s postupmi pri 
vyhľadávaní možných zneužívacích praktík, s obmedzovaním súťaže na základe 
dohôd obmedzujúcich súťaž. 

 
 

2. 6. – 6. 6. 2004, Bukurešť, Rumunsko 
 1 osoba 

Účasť na konferencii „Dozor nad trhom“. 
Témami konferencie boli Dozor nad trhom, Súťažná politika a právo, Ochrana 
spotrebiteľa a Dozor nad bezpečnosťou a kvalitou výrobkov. 

 
 
 6. 6. – 10. 6. 2004, Paríž, Francúzsko, OECD 
 1 osoba 

Účasť na zasadnutí pracovných skupín, Globálneho súťažného fóra a Výboru 
pre konkurenciu. 
Cieľom pracovnej cesty bola účasť na zasadnutiach pracovných skupín č. 2 a 3 
o spolupráci a presadzovaní súťaže, zasadnutí Globálneho súťažného fóra 
a zasadnutí Výboru pre konkurenciu. 
 

 
 10. 6. – 11. 6. 2003, Brusel, Belgicko 
 1 osoba 

Účasť na stretnutí expertov pre konkurenciu. 
Predmetom stretnutia boli návrhy Vyhlášky o prideľovaní prípadov, Vyhlášky 
týkajúce sa podružných obmedzení a Vyhlášky o zjednodušenom postupe 
/Notice on Case Allocation, Notice on Ancillary Restrictions a Notice on 
Simplified Procedure. 
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13. 6. – 16. 6. 2004, Paríž, Francúzsko 

 2 osoby 
Účasť na 3. zasadnutí Špeciálnej skupiny pre regulačnú politiku. 
Témou zasadnutia bola analýza skúseností krajín OECD súvisiacich s reformou 
regulácie. 

 
 
 14. 6. – 15. 6. 2004, Brusel, Belgicko 
 1 osoba 

Účasť na Stretnutí expertov týkajúce sa distribúcie piva v EÚ. 
Stretnutie bolo zamerané na vývoj distribučných dohôd v závislosti od 
komunitárnych predpisov, dohody o distribúcii piva medzi výrobcami piva 
s trhovým podielom nad 30% a ich distributérmi, zneužívanie dominantného 
postavenia na trhu distribúcie piva. 

 
 
 20. 6. – 23. 6. 2004, Praha, Česká republika 
 4 osoby 
 Účasť na seminári „Nová implementácia európskeho súťažného práva.“ 

Konferencia bola zameraná na otázky spojené s reformou komunitárneho práva 
obsiahnutou v nariadeniach Rady č. 1/2003 a č. 139/2004 o fúziách. 

 
 
11. 6. 2003, Brno, Česká republika 

 2 osoby 
Účasť na Seminári o inšpekciách. 
Seminár bol zameraný na témy súvisiace s inšpekciami s dôrazom na praktické 
skúsenosti Európskej komisie. 

 
 
 27. 6. – 2. 7. 2004, Trier, Luxemburg 
 1 osoba 

Účasť na Letnom kurze o súťažnom práve EK. 
Predmetom kurzu boli Princípy súťažného práva z pohľadu dohôd 
obmedzujúcich súťaž, Politika pri posudzovaní vertikálnych a horizontálnych 
dohôd, Zneužitie dominantného postavenia na spoločnom trhu, Aplikácia článkov 
81 a 82 ZES, Kontrola koncentrácií v európskom súťažnom práve. 

 
 
 21. 7. 2004, Viedeň, Rakúsko 
 1 osoba 
 Účasť na Diskusii EÚ o blokových výnimkách v oblasti cien cestovného. 

Program stretnutia bol zameraný hlavne na otázky spojené s prípravou novely 
nariadenia EK č. 1617/93. 
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2. 9. – 3. 9. 2004, Budapešť, Maďarsko 
 2 osoby 

Účasť na seminári o karteloch v stavebníctve. 
Program seminára bol zameraný na otázky spojené s vyšetrovaním prípadov 
dohôd obmedzujúcich súťaž v stavebnom sektore. 

 
 
 20. 9. – 22. 9. 2004, Brusel, Belgicko 
 2 osoby 
 Účasť na  Stretnutí riaditeľov pre hospodársku súťaž a na „Dni energetiky“  
           „Energy Day“. 
 Hlavnými témami boli Hospodárska súťaž a liberalizácia v energetickom sektore, 

Prehodnotenie prístupu k posudzovaniu čl. 82 Zmluvy ES týkajúceho sa 
zneužívania dominantného postavenia. 

 
 
 7. 10. – 10. 10. 2004, Bukurešť, Rumunsko 
 2 osoby 
 Účasť na Konferencii o hospodárskej súťaži. 
 Cieľom konferencie bola výmena skúseností z implementácie acquis 

communautaire v oblasti ochrany hospodárskej súťaže. 
 
 

10. 10. – 14 .10. 2004, Paríž, Francúzsko, OECD 
 2 osoby 

Účasť na zasadnutí pracovných skupín, Výboru pre konkurenciu a Výboru pre 
ochranu spotrebiteľov. 
Cieľom pracovnej cesty bola účasť na zasadnutiach pracovných skupín č. 2 a 3 
o spolupráci a presadzovaní súťaže, zasadnutí Výboru pre ochranu spotrebiteľov 
a zasadnutí Výboru pre konkurenciu. 

 
 
 13. 10. – 14. 10. 2004, Brusel, Belgicko 
 1 osoba 

Účasť na ECN Zasadnutí podskupiny – Liberálne profesie. 
Zasadnutie bolo zamerané na reguláciu slobodných povolaní, definovanie trhov 
pri poskytovaní profesných služieb, problematiku definovania verejného záujmu 
pri poskytovaní profesných služieb. 

 
 
 19. 10. – 21. 10. 2004, Brusel, Belgicko 
 4 osoby 

Účasť na Seminári o vyšetrovacích technikách. 
Na seminári boli na fiktívnom prípade koncentrácie prebraté hlavné oblasti 
zisťovania informácií a podkladov potrebných pre posúdenie koncentrácie. 
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 21. 10. – 22. 10. 2004, Amsterdam, Holandsko 
 1 osoba 
 Účasť na konferencii „10. európsky deň hospodárskej súťaže“ /„10. th European  
          Competition Day “. 
 Hlavnými prerokúvanými témami bola Aplikácia súťažných pravidiel 

prostredníctvom civilných konaní a interné pravidlá firiem. 
 
 
 11. 11. – 13. 11. 2004, Štokholm, Švédsko 
 2 osoby 

Účasť na seminári „Klady a zápory antitrustu na deregulovaných trhoch“. 
 

 
 22. 11. – 24. 11. 2004, Haag, Holandsko 
 1 osoba 

Účasť na konferencii „Simulácia modelov prípadov koncentrácie: teória a prax“. 
Konferencia bola zameraná na teoretické prístupy a praktické využitie 
simulačných modelov pri posudzovaní koncentrácií. 

 
 
 5. 12. – 7. 12. 2004, Praha, Česká republika 
 4 osoby 

Účasť na Seminári o karteloch. 
Hlavnými prerokúvanými témami boli Odhaľovanie kartelov, Zabezpečenie 
dôkazov pri prešetrovaní kartelov, Ukladanie sankcií v prípade kartelov. 

 
 
 9. 12. – 10. 12. 2004, Brusel, Belgicko 
 2 osoby 
 Účasť na ECN Zasadnutí podskupiny pre energetiku. 

Na zasadnutí boli prezentované skúsenosti krajín pri posudzovaní dlhodobých 
kontraktov v oblasti plynárenstva. 

 
 

632 – Energie, voda a komunikácie 
 
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej čiastke 841 tis. Sk hlavne na 
zabezpečenie úhrad telefónnych a faxových poplatkov, poštové a kuriérske 
služby a koncesionárske televízne a rozhlasové poplatky.  

 
 

633 – Materiál  
 

Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej čiastke 1 499 tis. Sk a boli použité 
na interiérové vybavenie úradu kancelárskym nábytkom, výpočtovú 
a telekomunikačnú  techniku, na všeobecný materiál potrebný k činnosti úradu          
- kancelárske potreby, xerografický papier, tonery, na nákup nehmotného 
majetku, odborných kníh a časopisov a na reprezentačné účely.   
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634 – Dopravné 
 
Finančné prostriedky v celkovej čiastke 478 tis. Sk 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 415 tis. Sk boli použité hlavne na údržbu 
výpočtovej techniky a kopírovacích strojov, na údržbu nábytku a kancelárskych 
priestorov.    

 
 

636 – Nájomné za prenájom 
 
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej čiastke 9 308 tis. Sk na úhradu 
nájomného za prenájom kancelárskych priestorov úradu a rohožiek. 

 
 

637 – Služby 
 
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej čiastky 2 042 tis. Sk, boli použité na 
školenia a kurzy zamestnancov, na odborné posudky, tlmočnícku 
a prekladateľskú činnosť, prídely do sociálneho fondu, na stravovanie 
zamestnancov, na odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, za práce 
vykonané mimo pracovný pomer pre členov Rady Protimonopolného úradu SR.  

 
  

 

640 – Bežné transfery  
 

Na rok 2004 boli rozpočtované v čiastke 360 tis. Sk.  
V priebehu roka 2004 nedošlo k žiadnej úprave tohto ukazovateľa. 
Čerpanie predstavovalo čiastku 136 tis. Sk. Finančné prostriedky boli použité na 
stravné a vreckové zamestnancov zo zahraničia pri ich zahraničných pracovných 
cestách vykonávaných na základe dohody o vzájomnej výmene zamestnancov         
pôsobiacich v oblasti hospodárskej súťaže /dve pracovníčky z Ruskej republiky 
a jeden zamestnanec z Talianskej republiky/, ďalej na odchodné pri príležitosti 
odchodu zamestnancov do starobného dôchodku a na nemocenské dávky počas 
prvých desiatich dňoch práceneschopnosti zamestnancov úradu a pri ošetrovaní 
člena rodiny. 
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700 – Kapitálové výdavky  
 
Na rok 2004 boli schválené v čiastke 2 000 tis. Sk, určené na nákup kapitálových 
aktív nasledovne: 
710  -  Obstarávanie kapitálových aktív        2 000 tis. Sk 
z toho: 
711  -  Softvér                                                                                  150 tis. Sk 
713  -  Nákup strojov, prístrojov a zariadení                             1 400 tis. Sk 
714  -  Osobné automobily                450 tis. Sk         
 

V roku 2004 neboli realizované žiadne rozpočtové opatrenia. Skutočné 
čerpanie predstavuje 99 %. 

  
Ministerstvo financií SR na žiadosť úradu schválilo výnimku z časového 

použitia finančných zdrojov v roku 2004 v sume 450 tis. Sk presunom na rok 
2005. Tieto prostriedky budú v priebehu roka 2005 použité na zakúpenie 
špeciálneho zariadenia, ktorý bude slúžiť na sťahovanie dát z počítačov 
podnikateľov a ich následnú analýzu v súvislosti s kontrolou v oblasti 
hospodárskej súťaže. Takéto zariadenie je už bežne používané na získavanie 
dôkazov protimonopolnými inštitúciami v zahraničí.   

 
Výnimku z časového použitia rozpočtových prostriedkov roku 2004 

Ministerstvo financií SR povolilo, nakoľko proces verejného obstarávania 
vzhľadom na technickú špecifikáciu zariadenia je časovo mimoriadne náročný. 
Finančné prostriedky v čiastke 450 tis. Sk boli k 31.12.2004 prevedené na 
depozitný účet úradu vedený v Štátnej pokladnici.     

 
 Čerpanie kapitálových výdavkov: 

711 -  Nákup softvéru                         149 tis. Sk 
713 -  Nákup strojov, prístrojov a zariadení                                         1 382 tis. Sk 

           z toho: 
                     - špeciálny stroj – výnimka z časového použitia roku 2004         450 tis. Sk 
                     - server                                                                                         354 tis. Sk 
                     - personálne počítače / 19 ks/                                                      579 tis. Sk 
          714 – Nákup osobného motorového vozidla ŠKODA - FABIA               442 tis. Sk  
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

S p o l u:            1 974 tis. Sk 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

 

  1.1.3.  Výdavky  /podľa funkčnej klasifikácie/ 
 

Protimonopolný úrad SR mal všetky výdavky podľa „Funkčnej klasifikácie“ v súlade                          
so Štatistickou klasifikáciou výdavkov verejnej správy /SK-COFOG/ zaradené    
nasledovne: 

 
 04            EKONOMICKÁ OBLASŤ 

       04.1.        Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť 
      04.1.1      Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť 

           04.1.1.4    Protimonopolný úrad Slovenskej republiky    
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     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                               Schválený     Upravený     Čerpanie  % k upravenému 

 /v tis. Sk/          rozpočet        rozpočet          2004      rozpočtu 2004                 
     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

    Rozpočet celkom           42 970           44 004           42 502             96,6 
    z toho: 
 

          600-Bežné výdavky 

 
    04                                    40 970           42 004           40 528             96,5 
    04.1.                                        40 970  42 004           40 528     96,5 
    04.1.1.                                     40 970            42 004  40 528     96,5 
     
 

700- Kapitálové výdavky  

  
     04.                                            2 000             2 000             1 974             98,7             
     04.1.                                         2 000             2 000             1 974             98,7 
     04.1.1.                                      2 000             2 000             1 974             98,7 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 

 

1.1.4.  Vyhodnotenie rozpočtového programu 

 
      Protimonopolný úrad SR v roku 2004 hospodáril s finančnými zdrojmi 
alokovanými na jednom programe 084 -  Hospodárska súťaž a čerpala výdavky 
nasledovne: 
     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                           Schválený     Upravený     Čerpanie  % k upravenému 

/v tis. Sk/          rozpočet        rozpočet          2004      rozpočtu 2004                 
     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

    Rozpočet celkom           42 970           44 004           42 502             96,6 
    084 - Hospodárska súťaž        42 970           44 004           42 502             96,6 
    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  

 

 

1.1.5. Záver 

 
Od 1.apríla 2004 prešiel Protimonopolný úrad SR v riadení výdavkov do systému  

Štátnej pokladnice, ako aktívny klient.  
 
Počas roka 2004 rozpočtová kapitola 40 – Protimonopolný úrad SR vynakladal 

zverené finančné prostriedky efektívne a hospodárne. Vo vlastnom hospodárení 
úrad dodržal rovnomerné časové čerpanie finančných prostriedkov, ako aj celkový 
objem schválených rozpočtových zdrojov.  

  
      Úrad v roku 2004 hospodáril len so schválenými prostriedkami štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky. Vo svojej činnosti nepoužil žiadne finančné zdroje z Európskej 
únie, z dotácií, pôžičiek a úverov.  
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