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Osnova správy o hospodárení 

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky 

k návrhu záverečného účtu za rok 2003 

 

 

 

 

      Stručný prehľad o činnosti Protimonopolného úradu SR za rok 2003    
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Stručný prehľad o činnosti Protimonopolného úradu SR za rok 2003 
 

 

 

 

Protimonopolný úrad SR zameriaval v roku 2003 svoju činnosť na dôsledné 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 NR SR č. 465/2002 Z.z. o skupinových výnimkách 

zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
Úspešnosť činnosti úradu závisela od schopnosti správne rozhodovať o právach, právom 

chránených záujmoch a povinnostiach podnikateľov upravených súťažným právom, postihovať 

praktiky obmedzujúce hospodársku súťaž, vrátane možnosti sankcionovania podnikateľov za 

porušenia zákona.  

 

 
Ochranu hospodárskej súťaže v Slovenskej republike upravovali v roku 2003 nasledovné právne 

predpisy: 

 

 

-  Ústava Slovenskej republiky, čl. 55 ods. 2, kde sa uvádza: „Slovenská republika chráni 

a podporuje hospodársku súťaž.“ 

 

- 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. 

 

- Zákon č. 465/2002 Z .z. o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich 

hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

- Vyhláška Protimonopolného úradu SR č. 167/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o výpočte obratu. 

 

- Vyhláška Protimonopolného úradu SR č. 168/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie v znení vyhlášky č. 585/2002 Z. z. 

 

- Trestný zákon, ktorý v § 149 vymedzuje skutkovú podstatu trestného činu zneužitia 

účasti na hospodárskej súťaži. 
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Uplatňovanie zákona o ochrane hospodárskej súťaže 

 

 

Konanie vo veci proti súťažných praktík  

-  dohody obmedzujúce súťaž 

           -   zneužívanie dominantného postavenia  

 

Kontrola koncentrácií 

 

Požadované nápravy od orgánov štátnej správy a obcí podľa § 39 zákona o ochrane 

hospodárskej súťaže. 

 

 

 

Pokuty a penále 

 

 Pokuty a penále v roku 2003 sa realizovali na základe zákona NR SR č.136/2001 Z.z. 

o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona NR SR č.347/1990 Zb. 

o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších 

predpisov v znení zákona NR SR č.465/2002 Z.z. o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd 

obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

  

Celkový stav pohľadávok z predpísaných pokút a penále k 31.12.2003 činil                          

6 851 524,70 Sk, z toho pohľadávky z predpísaných pokút 2 478 000 Sk v členení predpísané 

v roku 2003 v čiastke 2 033 000 Sk. Pohľadávky z predchádzajúcich rokov boli 445 000 Sk, 

pohľadávky z predpísaných penále predstavovali 4 373 524,70 Sk v členení predpísané v roku 

2003 v čiastke 191 811 Sk a pohľadávky z predchádzajúcich rokov čiastka 4 181 713,70 Sk.   

 

Príjmy úradu z pokút a penále boli v roku 2003 v čiastke 3 476 tis. Sk, z toho z pokút          

3 007 tis. Sk a z penále 469 tis. Sk.  

 

 

 

Správne poplatky 

 

 

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 2003 na príjmový účet štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 

cez Daňový úrad Bratislava II. celkovú sumu 8 837 tis. Sk. 
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A.  Správa o hospodárení za rok 2003   

/hodnotiaca časť/ 
 

 

 

 Protimonopolný úrad SR v priebehu roka 2003 hospodáril so schválenými finančnými 

prostriedkami štátneho rozpočtu v súlade s kritériami hospodárnosti a efektívnosti v nadväznosti 

na hospodársku politiku štátu, legislatívne predpisy Slovenskej republiky, najmä na zákon         

NR SR č.303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a zákon NR SR 

č.750/2002 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2003, uzneseniami vlády SR a metodickými pokynmi 

a usmerneniami Ministerstva financií SR.  

 

Finančné zdroje úrad použil na zabezpečenie činností vyplývajúcich z kompetencií úradu, 

na financovanie prevádzkovej činnosti z bežných výdavkov - platby na mzdy, platy a ostatné 

osobné vyrovnania, na poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu 

práce, tovary a služby a na bežné transfery. Bežnú investičnú činnosť úrad zameral na 

obstarávanie hmotného a nehmotného majetku a financoval ju z kapitálových výdavkoch.  

V priebehu roka 2003 úrad nedisponoval žiadnymi finančnými prostriedkami 

z mimorozpočtových zdrojov. 

 

Schválené rozpočtové prostriedky na rok 2003 stanovené „Rozpisom záväzných 

ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2003“ boli určené na zabezpečenie činnosti 

Protimonopolného úradu SR, ako ústredného orgánu štátnej správy, t.j. na dôsledné dodržiavanie 

zákona NR SR č.136/2001 Z. z. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov 

štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona NR SR č.465/2002 Z.z. 

o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov.  

 

 

Limity a ukazovatele na rok 2003 
 

                                                                                                                       (v tis. Sk) 

Príjmy kapitoly                                                                           3 000 

Výdavky kapitoly spolu                                                       42 016 

z toho:  

 

Bežné výdavky  /600/                                                       

40 016 

v tom: 

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania /610/              

16 463 

- poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP /620/    6 201 

- tovary a ďalšie služby 16 992 

- transfery      360 

 

Kapitálové výdavky spolu  /700/                                           

 

  2 000 

v tom:  obstarávanie a technické zhodnotenie investičného majetku   2 000 
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1. Súhrnná charakteristika a zhodnotenie výsledkov hospodárenia 

 

1.1. Príjmy   /podľa ekonomickej klasifikácie/ 

  

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2003 bol schválený príjem 

kapitoly v čiastku 3 000 tis. Sk. 

 

Prvýkrát počas pôsobenia Protimonoplného úradu SR boli do rozpočtu na rok 2003 

zapracované príjmy nasledovne: 

 

200  –  Nedaňové príjmy        3 000 tis. Sk 

220  –  Administratívne a iné poplatky                3 000 tis. Sk 

222  –  Pokuty a penále        3 000 tis. Sk 

 

 Príjmy, ktoré úrad počas rozpočtového roka 2003 inkasoval na príjmový účet v čiastke        

3 476 tis. Sk patria do kategórie náhodných a doplnkových. Z celkovej čiastky 3 476 tis. Sk 

predstavovali pokuty 3 007 tis. Sk a penále 469 tis. Sk. Protimonopolný úrad SR tieto príjmy 

dosiahol realizáciou zákona NR SR č.136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene 

a doplnení zákona NR SR č.347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných 

orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov v znení zákona NR SR č.465/2002 Z.z. 

o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov.   

 

Celková štruktúra dosiahnutých príjmov: 

            222 – spolu                    3 476 tis. Sk 

               z toho:  pokuty             3 007 tis. Sk 

                             penále                                                    469 tis. Sk 

           223 -  za sprístupnenie informácií                               1 tis. Sk 

           243 -  z účtov finančného hospodárenia                                          26 tis. Sk 

     292 -  vyúčtovanie preplatkov, vratky telefónnych poplatkov              175 tis. Sk 

         z refundácie    

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

Skutočne dosiahnuté príjmy       3 678 tis. Sk 

 

 Protimonopolný úrad SR naplnil v roku 2003 rozpočtované príjmy na 122,6 %. 

 

 

1.2.  Výdavky / podľa ekonomickej klasifikácie/ 

 

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2003 boli rozpočtované 

nasledovné výdavky: 

Výdavky kapitoly spolu      42 016 tis. Sk 

z toho: 

Bežné výdavky /600/                 40 016 tis. Sk 

- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania /610/             16 463 tis. Sk 

- bežné transfery /640/           360 tis. Sk 

Kapitálové výdavky                   2 000 tis. Sk  
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Časové čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2003. 

 

Čerpanie finančných zdrojov v priebehu roka 2003 bolo rovnomerné a ovplyvnené 

realizovanými rozpočtovými opatreniami. 

 

 

     Rozpočtové opatrenia Protimonopolného úradu SR realizované na základe 

rozhodnutia a povolenia Ministerstva financií SR 

 

R.O. č.1 -  viazanie výdavkov kapitoly spolu vo výške 290 tis. Sk.  

Rozpočtové opatrenie sa realizovalo na základe rozhodnutia MF SR nadväzne na Uznesenie 

vlády SR č.89/20 03 pre účely financovania prípravy a realizácie významnej investície v regióne 

Trnava – juh. Z toho viazanie bežných výdavkov  predstavovalo čiastku 140 tis. Sk a viazanie v 

kapitálových výdavkoch 150 tis. Sk. 

 

Po vykonaní R.O. č.1. boli upravené rozpočtové prostriedky nasledovné:             

-  Bežné výdavky                                    39 876 tis. Sk                  

-  Kapitálové výdavky                        1 850 tis. Sk 

Výdavky  kapitoly spolu                                 41 726 tis. Sk  

 

         
R.O. č.2  - povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly spolu bolo vo výške 67 tis. Sk,                     

bolo v celom objeme premietnuté do bežných výdavkoch, z toho do miezd, platov a ostatných 

osobných vyrovnaní 49 tis. Sk.  

Realizovaním tohto rozpočtového opatrenia sa uvoľnili finančné prostriedky v súlade 

s nariadením vlády SR č.265/2003, ktorým sa ustanovili stupnice platových taríf a limit osobného 

príplatku zamestnancov pri vykonávaní verejnej služby od 1.augusta 2003. Súčasne sa 

rozpočtovým opatrením zabezpečovali aj finančné prostriedky určené na                              

odvody do poisťovní a príspevok do Národného úradu práce v objeme 18 tis. Sk.   

 

          Po vykonaní R.O. č.2. sú upravené rozpočtové prostriedky nasledovné: 

 

 -  Bežné výdavky                        39 943 tis. Sk 

           -  Kapitálové výdavky                                     1 850 tis. Sk 

Výdavky kapitoly spolu                       41 793 tis. Sk  

 

           

         R.O. č.3. - povolené prekročenie a  viazanie   rozpočtových prostriedkov.   PMÚ SR 

požiadal listom č.6831/2003 zo dňa 6.11.2003 MF SR  o povolenie vykonať rozpočtové 

opatrenie  formou  viazania rozpočtových prostriedkov v čiastke 640 tis. Sk v bežných 

výdavkoch. Súčasne s viazaním bežných výdavkov MF SR povolilo úradu prekročiť schválený 

objem kapitálových výdavkov o čiastku 640 tis. Sk.  
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Po vykonaní R.O. č.3. sú upravené rozpočtové prostriedky nasledovné:                    

-  Bežné výdavky     39 303 tis. Sk,                                   

-  Kapitálové výdavky                                     2 490 tis. Sk        

Výdavky kapitoly spolu                                41 793 tis. Sk 

 

           

R.O. č.4 - povolené prekročenie záväzných ukazovateľov. 

PMÚ SR  v  súlade  s   uznesením vlády   SR   č. 947/2002    „K analýze požiadaviek na 

zabezpečenie administratívnych potrieb nových inštitúcií súvisiacich s implementáciou práva EÚ 

pre rok 2003“ požiadal   MF SR o vykonanie rozpočtového opatrenia zmenou záväzného 

ukazovateľa - zvýšenie počtu zamestnancov o 2 osoby na celkových 75. MF SR rozpočtovým 

opatrením povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov -  zvýšenie výdavkov kapitoly spolu 

o 312 tis. Sk, ktoré sa v celej výške premietlo do nárastu bežných výdavkov o 312 tis. Sk, z toho 

do miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní 96 tis. Sk. 

                   Rozpočtovým opatrením sa realizovalo zvýšenie počtu zamestnancov, s dopadom na zvýšenie 

finančných prostriedkov v oblasti miezd, úhrad poistného a príspevkov zamestnávateľa do 

poisťovní a Národného úradu práce a úhrad bežných tovarov a služieb potrebných 

k zabezpečeniu výkonu funkcií dvoch nových zamestnancov úradu pracujúcich s implementáciou 

práva EÚ na úrade.  

  

 

Po vykonaní R.O.č.4 sú upravené rozpočtové prostriedky nasledovné: 

              -  Bežné výdavky    39 615 tis. Sk 

-  Kapitálové výdavky                                    2 490 tis. Sk 

Výdavky kapitoly spolu   42 105 tis. Sk 

 

 

 

Rozpočtové opatrenia vykonané v právomoci Protimonopolného úradu SR 

 

 V priebehu roka 2003 realizoval úrad operatívne úpravy rozpočtových prostriedkov 

v súlade s kompetenciami správcu rozpočtovej kapitoly. 

  

 

 

Limity a ukazovatele po realizovaných úpravách 

 

                                                                                                                                       (v tis. Sk) 

Ukazovateľ                                                            Schválený rozpočet      Upravený rozpočet 

 

Príjmy     3 000          3 000 

 

Výdavky kapitoly spolu                                                  42 016                           42 105  

z toho: 

700 - Kapitálové výdavky                                                 2 000                             2 490  
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600 - Bežné výdavky                                                        40 016                          39 615  

v tom:   

 

-  /610/ -  mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania          16 463                          16 608 

                z toho: ostatné osobné vyrovnania                           36                                 36 

 

-  /620/ -  príspevky do ZP, SP, NÚP                                   6 201                            6 255 

 

-  /630/ -  tovary a ďalšie služby                                        16 992                          16 392 

 

-  /640/  -  bežné transfery                 360                           360 

 

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

 
 

 

Výdavky kapitoly celkom boli na rok 2003 schválené v čiastke 42 016 tis. Sk 

a realizovanými rozpočtovými opatreniami boli upravené na 42 105 tis. Sk. Skutočné čerpanie 

bolo 40 594 tis. Sk, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu 96,6 % a oproti upravenému 

rozpočtu 96,4 %. 

 

 

 

600 - Bežné výdavky boli schválené v čiastke 40 016 tis. Sk, upravené boli po vykonaní 

rozpočtových opatrení na 39 615 tis. Sk. Skutočné čerpanie predstavovalo 38 121 tis. Sk, čo 

predstavuje oproti schválenému rozpočtu 95,3 % a oproti upravenému rozpočtu 96,2 %. 

 

 

z toho: 
 

 610 - Mzdy, platy a ostatné osobné výdavky boli rozpočtované v čiastke 16 463 tis. Sk.  

 

V priebehu roka 2003 boli realizované nasledovne rozpočtové opatrenia: 

- R.O.č.2 - povolené prekročenie záväzného ukazovateľa o 49 tis. Sk v súvislosti 

s ustanovením stupníc platových taríf a limit osobného príplatku zamestnancov verejnej 

služby od 1.augusta 2003 

 

- R.O.č.4. - povolené prekročenie záväzného ukazovateľa o 96 tis. Sk. Finančné 

prostriedky sú určené pre dvoch nových zamestnancov v súvislosti so zabezpečením 

implementácie práva EÚ pre rok 2003 na PMÚ SR 
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Čerpanie finančných prostriedkov v čiastke 16 608 tis. Sk bolo nasledovné: 

 

611 -  Tarifný plat                                 11 256 tis. Sk 

612 -  Príplatky                                  2 403 tis. Sk 

613 -  Náhrada za pracovnú pohotovosť                                    14 tis. Sk 

614 -  Odmeny                                  2 899 tis. Sk 

615 -  Ostatné osobné vyrovnania                                    36 tis. Sk     

  

Rozpočtom stanovený počet 73 zamestnancov na rok 2003 bol realizovaním 

rozpočtového opatrenia č.4/2003 zvýšený od 22.10.2003 o 2 osoby na celkových 75. Priemerný 

prepočítaný stav zamestnancov bol 65 osôb, fyzický stav predstavoval 66 zamestnancov. 

Priemerný plat z rozpočtových prostriedkov dosiahol výšku  21 246 Sk. 

 

 

620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce 

boli  rozpočtované v čiastke 6 201 tis. Sk a upravené na 6 255 tis. Sk. Celkové čerpanie 

predstavuje čiastku 5 663 tis. Sk, čo je oproti schválenému rozpočtu 91,3% a oproti upravenému 

rozpočtu 90,5%.  

 

Rozpočtové prostriedky boli použité na odvody poistného do zdravotných poisťovní, 

Sociálnej poisťovni na zabezpečenie nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia 

zamestnancov, na poistenie zodpovednosti za škodu a príspevok do Národného úradu práce na 

poistenie v nezamestnanosti. 

  

  

630 – Tovary a ďalšie služby boli rozpočtované v čiastke 16 992 tis. Sk a premietnutím 

troch rozpočtových opatrení boli upravené na 16 392 tis. Sk. Čerpanie predstavovalo čiastku 15 

734 tis. Sk, čo je oproti schválenému rozpočtu čerpanie na 92,6 % a oproti upravenému rozpočtu 

na 96,0 %. 

 

 

Štruktúra čerpania tovarov a služieb bola nasledovná:  

 

 

631 – Cestovné náhrady 

 

          Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej výške 1 328 tis. Sk, z toho na domáce 
služobné cesty /7 tis. Sk/    v súvislosti  so     zabezpečovaním   ochrany   hospodárskej súťaže  

v Slovenskej republike. Prostriedky v čiastke 1 321 tis. Sk boli použité na zahraničné služobné 

cesty zamestnancov úradu so zhodnotením ich prínosu nasledovne: 

 

* 27. 1. – 28. 1. 2003, Brusel, Belgicko 

 2 osoby 

Účasť na zasadnutí Implementačnej pracovnej skupiny ECN v rámci Generálneho 

direktorátu pre súťaž EK. 
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* 4. 2. 2003, Brno Česká republika 

 1 osoba 

Účasť na seminári Ochrana hospodárskej súťaže a rozvoj trhu v elektroenergetickom 

sektore v ČR. 

Seminár zmapoval hospodársku súťaž v oblasti elektroenergetiky v Taliansku, 

v Európskej únii, Českej aj Slovenskej republike. 

 

* 11. 2. – 13. 2. 2003, Paríž, Francúzsko 

 2 osoby 

Účasť na zasadnutí pracovných skupín a Výboru OECD pre právo a politiku hospodárskej 

súťaže.  

Cieľom pracovnej cesty bola účasť na zasadnutiach pracovných skupín č. 2 a 3 

o medzinárodnej spolupráci a zasadnutie spoločnej skupiny o obchode a hospodárskej 

súťaži. 

 

* 14. 2. 2003, Brno, Česká republika 

 3 osoby 

 Pracovná cesta na Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže ČR 

Účelom pracovnej cesty bola spoločná konzultácia a spôsob definovania relevantných 

trhov vo farmaceutickom priemysle, ako aj možnosti a spôsoby eliminovania prekážok 

hospodárskej súťaže, ktoré sa môžu vyskytnúť v prípade koncentrácií vo farmaceutickom 

priemysle. 

 

* 24. 2. – 25. 2.  2003, Brno, Česká republika 

 2 osoby 

 Účasť na seminári o odhaľovaní a zabraňovaním kartelovým aktivitám 

Seminár sa zaoberal uplatňovaním programu zhovievavosti, dokazovaním kartelových 

aktivít, postupmi odhaľovania kartelových aktivít v rámci práv EÚ. 

 

* 6. 3. – 7. 3. 2003, Brusel, Belgicko 

 1 osoba 

Účasť na zasadnutí Implementačnej pracovnej skupiny ECN – pracovnej podskupiny 

„Joint Investigations“ – v rámci Generálneho direktorátu pre súťaž EK. 

Zasadnutie prerokovalo problémy pri praktickej aplikácii Smernice Rady Európy č. 

1/2003 v oblasti spolupráce medzi členskými štátmi EÚ a Európskou Komisiou pri 

spoločnom vyšetrovaní protisúťažných praktík. 

 

* 13. 3. 2003, Praha, Česká republika 

 1 osoba 

Stretnutie zástupcov automobilového priemyslu, národných asociácií a predstaviteľov 

vlád k Nariadeniu Komisie 1400/2002. 

Na stretnutí sa hovorilo o koordinácii aplikácie Nariadenia Komisie č. 1400/2002. 

 

* 26. 3. – 27. 3. 2003, Brusel, Belgicko 

 1 osoba 

 Účasť na treťom zasadnutí ECN, pracovnej skupiny „Joint Investigation“. 
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Na zasadnutí boli prerokované problémové otázky praktickej aplikácie Smernice Rady 

Európy č. 1/2003 v oblasti spolupráce medzi členskými štátmi EÚ a Európskou Komisiou 

pri spoločnom vyšetrovaní protisúťažných praktík. 

 

* 26. 3. – 30. 3. 2003, Paríž, Francúzsko 

 2 osoby 

 Účasť na zasadnutí Špeciálnej skupiny pre regulačnú politiku pri OECD. 

Na zasadnutí boli prerokovaná potreba vytvorenia nezávislých a zodpovedných 

regulačných orgánov, regulačná reforma v Nórsku a vo Fínsku a vzťah regulačných 

a protimonopolných inštitúcií. 

 

* 2. 4. – 4. 4. 2003, Brusel, Belgicko 

 3 osoby 

 Účasť za seminári o politike hospodárskej súťaže. 

Obsahom seminára bola aplikácia súťažných a regulačných pravidiel na sektor energetiky 

a telekomunikácií a ich postupnú liberalizáciu. Prezentovaný bol súčasný prístup a nové 

vývinové tendencie v rámci EÚ, ako aj spolupráca medzi národnými regulačnými 

a súťažnými orgánmi. 

 

* 2. 4. – 4. 4. 2003, Brusel, Belgicko 

 2 osoby 

Účasť na seminári organizovanom Radou pre zahraničný obchod sekcie EÚ s témou 

„Vývoj regulácie európskeho súťažného práva na prahu rozšírenia Európskej únie“. 

Seminár sa venoval problematike kartelových dohôd a ich dopadu na spotrebiteľov 

a ekonomickú efektívnosť. 

 

* 27. 4. – 3. 5. 2003, Soul, Kórea 

 1 osoba 

Účasť na medzinárodnom seminári o politike hospodárskej súťaže, organizovanom 

vládou Kórejskej republiky v rámci programu technickej spolupráce. 

Seminár sa venoval vzťahu súťažnej politiky k štátnym monopolom, k priemyselnej 

politike. Ďalším obsahom semináru bolo porovnanie úlohy súťažných orgánov 

v rozvojových krajinách a v krajinách sa transformujúcou sa ekonomikou. 

 

* 28. 4. – 29. 4. 2003, Brusel, Belgicko 

 1 osoba 

 Účasť na 4. zasadnutí ECN. 

Cieľom zasadnutia bolo prerokovanie správy o priebežnom plnení úloh 4 pracovných 

skupín, diskusia o návrhu Smernice o spolupráci súťažných inštitúcií v rámci ECN. 

 

* 10. 5. – 15. 5. 2003, Paríž, Francúzsko 

 2 osoby 

Účasť na zasadnutí pracovných skupín č. 2 a 3 a Výboru pre právo a politiku 

hospodárskej súťaže OECD. 

Zasadnutie sa venovalo problematike regulačnej reformy v Nemecku, služieb vo 

verejnom záujme, podpory spolupráce, výskumu a vzdelávanie v oblasti súťaže  

 

 



                                                                          

 

 

13  

a regulácie, medzinárodnej spolupráce v rámci posudzovania fúzií. Jednotlivé krajiny, 

medzi nimi aj Slovenská republika, predložili Výboru pre právo a politiku hospodárskej 

súťaže svoje výročné správy. 

 

* 18. 5. – 20. 5. 2003, Bonn, Nemecko 

 2 osoby 

Účasť na 11. medzinárodnej konferencii o hospodárskej súťaži, organizovanej 

Bundeskartellamt v Bonne. 

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia protimonopolných inštitúcií členských štátov 

Európskej únie, USA, Európskej komisie, WTO, UNCTAD, EFTA a rozvojových krajín 

z Afriky a Ázie a predmetom rokovania bol vzťah medzi podnikateľskou slobodou 

a ochranou hospodárskej súťaže. 

 

* 23. 5. 2003, Brno, Česká republika 

 2 osoby 

Účasť na seminári „Problematika hospodárskej súťaže a regulácie v sektore 

telekomunikácií a médií“, ktorý organizoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Českej republiky v spolupráci s talianskym súťažným orgánom. 

Seminár podal základné informácie o novom regulačnom rámci pre elektronické 

komunikácie v EÚ, prehľad kompetencií talianskej súťažnej a regulačnej autority a vzťah 

medzi týmito dvoma orgánmi, prezentovali sa prípady riešené talianskym súťažným 

orgánom. 

 

* 10. 6. – 12. 6. 2003, Brusel, Belgicko 

 1 osoba 

 Účasť na 5. zasadnutí ECN. 

Na zasadnutí sa diskutovalo o návrhoch 7 dokumentov, ktoré súčasťou tzv. 

modernizačného balíčka súvisiaceho s prijatím Smernice Rady Európy č. 1/2003. 

 

* 11. 6. 2003, Brno, Česká republika 

 2 osoby 

Účasť na seminári „Modernizácia regulácie – Nové pravidlá EU ohľadom aplikácie 

článkov 81 a 82 Zmluvy ES“, ktorý organizoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

Českej republiky v spolupráci s talianskym súťažným orgánom. 

Seminár sa zaoberal reformou vykonávacích pravidiel pre ochranu hospodárskej súťaže, 

implementáciou Nariadenia do  národných legislatív, vzťahmi medzi EK a národnými 

autoritami, postavením a právomocami národných autorít medzi sebou  vo vzťahu 

k orgánom EU. 

 

* 17. 6. – 18. 6. 2003, Brusel, Belgicko 

 2 osoby 

Účasť na stretnutí predsedov protimonopolných úradov členských štátov EÚ 

a prístupových krajín, vrátane čelných predstaviteľov Európskej komisie. 

Predmetom rokovania bola modernizácia pravidiel hospodárskej súťaže, reforma kontroly 

koncentrácií, aplikácia súťažného práva v rámci nového regulačného rámca pre 

elektronické komunikačné služby, prezentácia štúdie o nápravných opatreniach pri 

posudzovaní koncentrácií. 
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* 21. 6. – 27. 6. 2003, Mérida, Mexiko 

 2 osoby 

 Účasť na II. výročnej konferencii International Competition Network. 

Konferencie sa zúčastnili čelní predstavitelia protimonopolných úradov členských štátov 

ICN a zaoberali sa problematikou budovania kapacít, implementáciou súťažnej politiky, 

kontrolou koncentrácií a obhajovaním princípov hospodárskej súťaže. 

 

* 26. 6. – 27. 6. 2003, Budapešť, Maďarsko 

 1 osoba 

Účasť na seminári o hospodárskej súťaži smerom k slobodným povolaniam 

a samoriadiacim orgánom: prípady príslušných dohôd s ohľadom na kódexy správania 

samoriadiacich profesijných organizácií. 

Na seminári boli prezentované prípadové štúdie protimonopolných úradov Maďarska, 

Českej republiky, Slovenskej republiky, Poľska a Slovinska, týkajúce sa súťažných 

problémov v oblasti výkonu slobodných povolaní, ich regulácie a samosprávy v tejto 

oblasti. 

 

* 30. 6. – 2. 7. 2003, Brusel, Belgicko 

 1 osoba 

 Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny Rady pre hospodársku súťaž. 

 Na zasadnutí bol prerokovaný návrh novely nariadenia Rady o kontrole koncentrácií. 

 

* 15. 7. – 16. 7. 2003, Londýn, Veľká Británia 

 1 osoba 

 Účasť na seminári o spotrebiteľskej politike a politike hospodárskej súťaže. 

 

* 1. 10.  – 3 .10. 2003, Brusel, Belgicko 

 1 osoba 

 Účasť na 5. medzinárodnom seminári o karteloch. 

 

* 6. 10. – 7. 10. 2003, Brusel, Belgicko 

 1 osoba 

Účasť na Zasadnutí poradného výboru pre koncentrácie Európskej Komisie, Direktorátu 

pre hospodársku súťaž. 

 

* 11. 10. – 17. 10. 2003, Paríž, Francúzsko 

 2 osoby 

Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny č. 2 a 3 OECD, zasadnutí výboru pre konkurenciu 

a na zasadnutí spoločnej skupiny pre obchod a hospodársku súťaž OECD. 

 

* 27. 10. – 28. 10. 2003, Brusel, Belgicko 

 1 osoba 

 Účasť na konferencii „Regulácia profesijných služieb“. 

 

* 16. 11. – 17. 11. 2003, Brusel, Belgicko 

 1 osoba 

Účasť na 121. zasadnutí Poradného výboru pre koncentrácie Európskej Komisie, 

Direktorátu pre hospodársku súťaž. 
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* 18. 11. – 19. 11. 2003, Brusel, Belgicko 

 2 osoby 

Účasť na stretnutí predsedov súťažných úradov členských štátov EÚ a prístupových 

krajín. 

 

* 19. 11. – 22. 11. 2003, Budapešť, Maďarsko 

 1 osoba 

Účasť na 10. sympóziu EÚ „Začiatok novej éry – Európa s 25 členmi: Cesty 

k spoločnému rozvoju práva“. 

 

* 20. 11. – 23. 11. 2003, Amsterdam, Holandsko 

 1 osoba 

 Účasť na konferencii pre regulátorov, súťažných úradníkov a priemyselníkov. 

 

* 24. 11. – 25. 11. 2003, Brusel, Belgicko 

 1 osoba 

Účasť na stretnutí expertov súťažných úradov, týkajúcom sa skupinovej výnimky 

v oblasti distribúcie a údržby motorových vozidiel. 

 

* 2. 12. – 3. 12. 2003, Brusel, Belgicko 

 1 osoba 

 Účasť na stretnutí expertov pre obchodovanie s cennými papiermi. 

 

* 4. 12. – 5. 12. 2003, Štokholm, Švédsko 

 2 osoby 

Účasť na seminári venovanom problematike predátorského správania sa v oblasti 

maloobchodu. 

 

 
 

632 – Energie, voda a komunikácie 

 

          Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej čiastke 748 tis. Sk hlavne na zabezpečenie 

úhrad telefónnych a faxových poplatkov /525 tis. Sk/, poštové a kuriérske služby /207 tis. Sk/ 

a koncesionárske televízne a rozhlasové poplatky 17 tis. Sk/.  

 

 
633 – Materiál a služby 

 

          Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej čiastke 2 319 tis. Sk a boli použité hlavne na 

nákup kancelárskeho nábytku /286 tis. SK/ na vybavenie prevádzkových priestorov úradu               

/168 tis. Sk/, nákup výpočtovej techniky /286 tis. Sk/ v súvislosti s jej dokompletovaním na 

úrade, ako aj obnova fyzicky a morálne opotrebovaných zariadení. Na odborné knihy a časopisy 

úrad použil čiastku 222 tis. Sk a na kancelársko - xerografický papier /128 tis. Sk/. Na 

zabezpečenie stravovania zamestnancov boli použité prostriedky v čiastke 590 tis. Sk.   
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634 – Dopravné 

 

          Finančné prostriedky v celkovej čiastke 407 tis. Sk boli použité hlavne na úhrady 

pohonných hmôt do služobných motorových vozidiel /152 tis. Sk/, na úhrady servisných služieb 

a opráv /83 tis. Sk/, na zákonné - povinné /30 tis. Sk/ a havarijné poistenie                         

motorových vozidiel /137 tis. Sk/. 

 

 

635 – Rutinná a štandardná údržba 

 

          Finančné prostriedky v čiastke 501 tis. Sk boli použité hlavne na údržbu výpočtovej 

techniky /258 tis. Sk/ a kopírovacích strojov /133 tis. Sk.   

 

 

636 – Nájomné za prenájom 

 

 Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej čiastke 8 957 tis. Sk, hlavne na úhradu 

nájomného za prenájom kancelárskych priestorov úradu  /8 856 tis. Sk/ a za prenájom garáži /72 

tis. Sk/. 

 

 
637 – Ostatné tovary a služby 

 

 Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej čiastky 1 474 tis. Sk, boli použité na 

školenia a kurzy zamestnancov /308 tis. Sk/, na štúdie, expertízy a odborné posudky /300 tis. Sk/, 

tlmočnícku a prekladateľskú činnosť /56 tis. Sk/, na prídel do sociálneho fondu /143 tis. Sk/ a na 

odmeny za práce vykonané mimopracovný pomer pre členov Rady Protimonopolného úradu SR 

/481 tis. Sk/.  

 

 

640 – Bežné transfery boli na rok 2003 rozpočtované v čiastke 360 tis. Sk.  

 

V priebehu roka nedošlo k žiadnej úprave tohto záväzného ukazovateľa.Celkové čerpanie 

rozpočtových prostriedkov predstavovalo čiastku 116 tis. Sk a boli použité na cestovné náhrady 

v čiastke 5 tis. Sk vykonané  na základe dohody o vzájomnej   výmene zamestnancov, príplatky 

k nemocenskému /97 tis. Sk/ a príplatky k podpore pri ošetrovaní člena rodiny / 14 tis. Sk/. 

  

 

700 – Kapitálové výdavky  boli na rok 2003 schválené v čiastke 2 000 tis. Sk a boli určené na 

nákup kapitálových aktív nasledovne: 

 

710 – Obstarávanie kapitálových aktív   2 000 tis. Sk 

711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív                 800 tis. Sk 

          711003 – Softvér                                                            800 tis. Sk 
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713 – Nákup kancelárskych strojov    1 200 tis. Sk 

          713001 –  Nábytok kancelársky       100 tis. Sk 

          713002 –  Výpočtová technika                                   1 100 tis. Sk 

 

 V roku 2003 boli realizované v kapitálových výdavkoch dve rozpočtové opatrenia 

nasledovne: 

 

-   R.O.č.1/2003  - viazanie v čiastke 150 tis. Sk v súvislosti s s uznesením vlády č.89/2003 na 

realizáciu významnej investície v regióne Trnava v objeme 150 tis. Sk.  

- R.O.č.3. – povolené prekročenie kapitálových výdavkov v čiastke 640 tis. Sk presunom 

finančných prostriedkov z bežných výdavkov, ktoré sa uskutočnilo na základe žiadosti 

Protimonopolného úradu SR zo dňa 6.11.2003. Rozpočtové opatrenie –  zvýšenie objemu 

kapitálových výdavkov o 640 tis. Sk sa realizovalo v súvislosti s potrebou nákupu 

kapitálových aktív potrebných k činnosti úradu. Finančné prostriedky boli použité na 

zlepšenie softvérového vybavenia úradu, na nákup licencií potrebných k skvalitneniu 

elektronického spracovania agendy a k skvalitneniu výpočtovej techniky používanej 

zamestnancami. Po vykonaní rozpočtového opatrenia predstavovali kapitálové výdavky 

celkom čiastku 2 490 tis. Sk.  

 

 

 Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2003 bolo 2 473 tis. Sk nasledovne: 

 

-  softvér                           565 tis. Sk 

-  licencie                        441 tis. Sk 

-  kancelársky nábytok /regále s pos. dverami, regále do archívu/                71 tis. Sk 

-  výpočtová technika                           1 396 tis. Sk 

 

 

Skutočné čerpanie v čiastke 2 473 tis. Sk predstavuje oproti schváleným zdrojom 123,7 % 

a oproti upravenému rozpočtu 99,3 %. 

 

 

 

 

 

Prehľad výdavkov spolu: 

 

 

UKAZOVATEĽ ROZPOČET v tis. Sk 

 Schválený Upravený 

po R.O. 

Čerpanie % 

 

700 - Kapitálové výdavky 2 000 2 490 2 473   99,3 
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600 - Bežné výdavky                                  40 016    39 615            38 121             96,2  

  

 

610 - Mzdy, platy a ostat.osob.vyrov.         16 463              16 608            16 608          100,0  

  

 

620 - Poistné a príspevky zamestnávat. 

 do ZP, SP, NÚP 6 201 6 255              5 663            90,5     

                                                               
 

630 - Tovary a ďalšie služby                       16 992    16 392            15 734            96,0     

  

 

640 – Bežné transfery                  360                360     116            32,2 

    

 

V ý d a v k y   kapitoly celkom:          42 016           42 105            40 594            96,4                        

 

 

 

 

1.3.  Výdavky PMÚ SR  /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    

 

 

Štruktúra výdavkov spolu: 

 

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

   600 – Bežné výdavky          700 – Kapitálové výdavky 

/v tis. Sk/      Schválený     Upravený     Plnenie    %      Schválený     Upravený     Plnenie      % 

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

04.1.1.4         40 016           39 615       38 121      96,2      2 000            2 490         2 473       99,3 

04.1.1.           40 016           39 615       38 121      96,2      2 000            2 490         2 473       99,3  

04.1.            40 016           39 615       38 121      96,2      2 000            2 490         2 473       99,3     

04                  40 016           39 615       38 121      96,2      2 000            2 490         2 473       99,3 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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      2.   Prostriedky prijaté z predvstupových fondov EÚ 

 

 

Protimonopolný úrad SR v roku 2003 hospodáril len so schválenými prostriedkami 

štátneho rozpočtu  Slovenskej republiky. Vo svojej činnosti nepoužil žiadne finančné prostriedky 

z pred- vstupových fondov.  

 

 

 
3. Prostriedky získané z privatizácie 

 

Protimonopolný úrad SR vo svojej činnosti v roku 2003 nepoužil žiadne finančné 

prostriedky z privatizácie. 

 

 
 

4. Vyhodnotenie rozpočtových programov 

 

Protimonopolný úrad SR v roku 2003 ešte nehospodáril podľa rozpočtových programov  

–  všetky skutočne čerpané prostriedky v čiastke 40 594 tis. Sk predstavovali programovo      

nealokované výdavky. 

 

 
 

5.  Záver 

 

 Protimonopolný úrad SR v roku 2003 hospodáril so zverenými finančnými prostriedkami 

efektívne a hospodárne. V priebehu roka 2003 vo vlastnom hospodárení dodržal rovnomerné 

časové čerpanie rozpočtových zdrojov. Schválený objem záväzných limitov a ukazovateľov na 

rok 2003 dodržal. Z finančného hospodárenia v roku 2003 nevyplynuli pre úrad žiadne záväzky, 

ktoré by negatívne ovplyvnili rozpočtový rok 2004. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 



                                                                          

 

 

20  

B.  Tabuľková časť  (číselné zostavy) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


