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1.  Správa o hospodárení kapitoly  

 

 V zmysle  §  29  ods.  4  zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len“ Kancelária prezidenta“)  predkladá 

návrh záverečného účtu za svoju rozpočtovú kapitolu za rok 2013.  

 

         Záverečný účet bol spracovaný a zostavený v súlade so Smernicou Ministerstva 

financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstva financií“) č. MF/10705/2012-311 

z 22.2.2012 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu, štátnych 

fondov a na vypracovanie návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky v znení 

dodatku č. 1 z 19. septembra 2013. 

 

 

1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 

2013  

 

1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly  

 

          Kancelária prezidenta  je organizačná zložka štátu tvoriaca samostatnú rozpočtovú 

kapitolu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Jej pôsobnosť je vymedzená zákonom č. 

16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.  

 

         V hodnotenom rozpočtovom období Kancelária prezidenta zabezpečovala všetky 

úlohy a povinnosti, ktoré súviseli s výkonom funkcie prezidenta Slovenskej republiky 

(ďalej len „prezidenta republiky“) vyplývajúce z Ústavy Slovenskej republiky, ústavných 

zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov a s politickou a verejnou 

činnosťou prezidenta republiky. 

 

          Kancelária prezidenta, okrem uvedených základných úloh, vykonávala 

a zabezpečovala ďalšie úlohy, ktoré súviseli s protokolárnymi povinnosťami prezidenta 

republiky a jeho manželky, plnila odborné, organizačné a materiálno-technické úlohy, 

ktoré vyplývali zo zákonov a iných  všeobecne záväzných právnych predpisov, vykonávala 

štátnu správu na úseku pamiatkovej starostlivosti k trom nehnuteľnostiam vyhlásených za 

národné kultúrne pamiatky, k hnuteľným veciam, ktoré majú historickú hodnotu 

a nachádzajú sa v daných objektoch, k zapožičaným kultúrnym pamiatkam, umeleckým 

dielam a tiež v oblasti správy a ochrany archívnych dokumentov s vysokou 

dokumentárnou hodnotou. 

 

            Kancelária prezidenta plnila celý rad konkrétnych každodenných úloh 

vyplývajúcich z ústavného postavenia prezidenta republiky a vo vzťahoch hlavy štátu 

k jednotlivým štátnym orgánom, samosprávam i konkrétnym občanom. Okrem stabilných 

úloh, ktoré plnili zamestnanci Kancelárie prezidenta v súvislosti s reprezentáciou 

prezidenta republiky vo vnútri štátu i v zahraničí, mala Kancelária prezidenta pravidelný 

kontakt s  občanmi, a to nielen cez oddelenie styku s verejnosťou, ale aj cez všetky ostatné 

organizačné útvary Kancelárie prezidenta. 
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            V roku 2013 Kancelária prezidenta zabezpečovala viacero zahraničných 

oficiálnych a pracovných ciest prezidenta a taktiež množstvo domácich a zahraničných 

prijatí v sídle prezidenta. Medzi najvýznamnejšie patrili 18. stredoeurópsky samit hláv 

štátov v Bratislave, účasť a vystúpenie na 68. Valnom zhromaždení OSN v New Yorku. 

 

       

1.1.2. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu  

kapitoly  

 

 

         Kancelária prezidenta v roku 2013 dodržala všetky záväzné ukazovatele 

stanovené zákonom č. 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2013, vrátane 

vykonaných rozpočtových opatrení. 
 

          Upravený rozpočet výdavkov kapitoly na rok 2013 predstavoval výšku 4 204 007 

eur.  Celkové čerpanie výdavkov bolo vo výške 4 185 773,57 eur, čo predstavuje čerpanie 

na 99,57 %.  

 

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 4 065 091,78 eur t.j. na 99,56 % z ročného 

upraveného rozpočtu. V rámci bežných výdavkov záväzný ukazovateľ na mzdy, platy, 

služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bol čerpaný vo výške 1 597 374 eur, čiže na 

100 %.  

 

Kapitálové výdavky boli v roku 2013 čerpané v sume 120 681,79 eur, t.j. na 99,90 % 

z ročného upraveného rozpočtu. 

 

Príjmy kapitoly za hodnotené obdobie dosiahli výšku 21 448,96 eur, čo predstavuje 

plnenie na 214,49 %  k upravenému rozpočtu.   

 

Zamestnanci 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2013 bol 83,1 osôb vrátane  prezidenta 

republiky t.j. plnenie na  82,28 %. 

  

 

Prehľad záväzných ukazovateľov Kancelárie prezidenta na rok 2013 a ich plnenie 

k schválenému rozpočtu a upravenému rozpočtu je uvedené v tabuľke: 

                                                                                         

                                                                                                   v eurách 

Záväzný ukazovateľ 
Schválený 

rozpočet 2013 

Upravený 

rozpočet 2013 

Skutočné 

čerpanie 2013 
Plnenie v % 

  I. II. III. III./I. III./II 

Príjmy 10 000 10 000 21 448,96 214,49 214,49 

Výdavky celkom 4 258 904 4 204 007 4 185 773,57 98,28 99,57 

z toho:           

Kapitálové výdavky 387 144 120 806 120 681,79 31,17 99,90 

Bežné výdavky 3 871 760 4 083 201 4 065 091,78 104,99 99,56 

v tom:           

Mzdy, platy,... 1 550 813 1 597 374 1 597 374,00 103,00 100,00 
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1.1.3.   ROZPOČTOVÉ OPATRENIA   

 

 

Na zabezpečenie úloh Kancelárie prezidenta v roku 2013 boli použité rozpočtové 

prostriedky schválené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 438/2012 Z. z. 

o štátnom rozpočte na rok 2013 v nasledovnej štruktúre a výške: 

 

 

Výdavky celkom   ........................................................................................   4 258 904 eur 

 z toho:   Bežné výdavky     ..........................................................................   3 871 760 eur  

              - v tom:  mzdy, platy, služobné príjmy, OOV ................................  1 550 813 eur              

 Kapitálové výdavky  ....................................................................................     387 144 eur 

 Príjmy   ........................................................................................................        10 000 eur 

 Záväzný limit zamestnancov pre rok 2013..............................................            101 osôb  

 

V priebehu roka 2013 schválený rozpočet Kancelárie prezidenta, rozpísaný listom 

Ministerstva financií SR č. MF/027683/2012-441 zo dňa 28.12.2012, bol upravený o sumy  

vyplývajúce z deviatich rozpočtových opatrení vykonaných so súhlasom Ministerstva 

financií SR podľa §§ 15 – 18 zákona o rozpočtových pravidlách. 

 

 

ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 1        (list MF/011981/2013-441 zo dňa 13.3.2013) 

 

Ministerstvo financií týmto rozpočtovým opatrením v nadväznosti na uznesenie 

vlády SR č. 115 z 27.februára 2013 k Financovaniu rekonštrukcie, modernizácie 

a budovania futbalových štadiónov na roky 2013 – 2022 viazalo rozpočtové prostriedky 

z kategórie 630 – Tovary a služby v celkovej sume 14 411 eur. 

  

  

ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 2      (list MF/012419/2013-413 zo dňa 25.3.2013) 

 

 Rozpočtovým opatrením bolo zrealizované viazanie osobných výdavkov v sume 

18 136 eur, v tom výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

v sume 13 439 eur, ktoré boli vyčlenené na zvýšenie platu prezidenta Slovenskej republiky 

v roku 2013. Návrh na viazanie súvisí s vyšším rozpočtovaním výdavkov na platy 

ústavných činiteľov (vrátane výdavkov na poistné a príspevok do poisťovní) v schválenom 

rozpočte na rok 2013 v porovnaní s novelou zákona č. 120/1993 Z. z. o platových 

pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR v znení neskorších predpisov, ktorá bola 

prijatá dňa 28. novembra 2012.       

 

 

ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 3       (list MF/016617/2013-441 zo dňa 05.6.2013) 

  

         Týmto rozpočtovým opatrením bolo našej kapitole povolené prekročiť limit bežných 

výdavkov v celkovej sume 374 000 eur  na krytie výdavkov spojených s prípravou 

a organizovaním 18. stredoeurópskeho samitu hláv štátu, ktorý sa konal v Bratislave 

v dňoch 12.6. – 13.6.2013. Rozpočtové prostriedky boli viazané v kapitole Všeobecná 

pokladničná správa (kód zdroja 111,oddiel 01, trieda 3, podpoložka 649005). 
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ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 4     (list MF/022794/2013-441 zo dňa 07.10.2013) 

 

Rozpočtovým opatrením bolo našej kapitole v súlade s § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov 

v sume 91 344 eur kód zdroja 131B na technické zhodnotenie  budov Prezidentského 

a Karacsonyiho paláca a interiérové vybavenie Prezidentského paláca. (Prostriedky boli 

použité na nákup výpočtovej a kancelárskej techniky, vypracovanie projektovej 

dokumentácie k hydroizolácii balkóna Prezidentského paláca, nákup protipožiarnych dverí 

v Karacsonyiho paláci a obstaranie obrazu – umeleckého diela do reprezentačných 

priestorov Prezidentského paláca). 

 

 

ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 5      (list MF/022912/2013-441 zo dňa 07.10.2013) 

 

V zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo 

povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v sume 160 844 eur, kód zdroja 

131C na technické zhodnotenie  budov Grassalkovichovho paláca, Karacsonyiho paláca 

a materiálno-technické a interiérové vybavenie Grassalkovichovho paláca. 

 

  

ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 6     (list MF/015216/2013-413 zo dňa 14.10.2013) 

 

Rozpočtovým opatrením bolo našej kapitole povolené prekročiť limit výdavkov 

v ekonomickej kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

v celkovej sume 60 000 eur na zabezpečenie odmenenia zamestnancov plniacich úlohy 

vyplývajúce zo zákona č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta SR. Opatrenie bolo 

realizované v rámci bežných výdavkov kapitoly Kancelárie prezidenta – z kategórie 630 – 

Tovary a služby. 

 

 

ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 7   (list MF/025918/2013-441 zo dňa 21.11.2013) 

 

Týmto rozpočtovým opatrením bolo v súlade s § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov povolené prekročiť limit kapitálových výdavkov v sume 

29 462 eur, kód zdroja 131B na dofinancovanie hydroizolácie balkóna Prezidentského 

paláca  16 457 eur, na nákup protipožiarnych dverí do archívu umiestneného v budove 

Karacsonyiho paláca  1800 eur, na obstaranie sieťového digitálneho scaneru  v sume 3200 

eur a multifunkčného zariadenia v sume 8 005 eur na letnú a zimnú údržbu predného 

a zadného nádvoria Prezidentského paláca. 

 

 

ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 8   (list MF/026077/2013-441 zo dňa 20.11.2013) 

 

Rozpočtovým opatrením bolo našej kapitole povolené prekročiť limit výdavkov 

v ekonomickej kategórii 700 – kapitálové výdavky v celkovej sume 130 012 eur, zároveň 

boli viazané rozpočtové prostriedky v ekonomickej kategórii 630 – Tovary a služby 

v  rovnakej  sume 130 012 eur.   Prostriedky  budú  použité  v  nasledujúcom  roku  na  
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zabezpečenie financovania rekonštrukcie dlažby nádvoria Prezidentského paláca. 

Realizácia uvedeného opatrenia nemala vplyv na výšku celkového limitu výdavkov 

upraveného rozpočtu. 

 

 

ROZPOČTOVÉ  OPATRENIE č. 9   (list MF/026265/2013-441 zo dňa 29.11.2013) 

 

 

V zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli 

viazané rozpočtové  prostriedky v ekonomickej kategórii 700 – kapitálové výdavky  

v celkovej sume 678 000 eur, z toho kód zdroj 111 v  sume 517 156  eur a kód zdroja 

131C v sume 160 844 eur. Prostriedky budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku na 

technické zhodnotenie budov Grassalkovichovho paláca, Karacsonyiho paláca 

a materiálno-technické a interiérové vybavenie Grassalkovichovho paláca. 

 

Všetky uvedené rozpočtové opatrenia, okrem rozpočtového opatrenia č. 1 a 2, boli 

vykonané na žiadosť Kancelárie prezidenta. 

 

Po zapracovaní rozpočtových opatrení schválených ministerstvom financií 

v priebehu roka sa zmenili záväzné ukazovatele schváleného rozpočtu Kancelárie 

prezidenta na rok 2013 nasledovne: 

 

Výdavky celkom   .........................................................................................  4 204 007 eur 

toho: Bežné výdavky .....................................................................................   4 083 201 eur 

v tom: - mzdy, platy, služobné príjmy, OOV .............................................. 1 597 374 eur 

Kapitálové výdavky  ....................................................................................     120 806 eur 

Príjmy ...........................................................................................................       10 000 eur 

Zamestnanci ..............................................................................................            101 osôb. 

 

(Číselný prehľad rozpočtových opatrení je uvedený v prílohe č.1.) 
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1.2. PRÍJMY  KAPITOLY 

 

 

1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie  

 
  

 Príjmy Kancelárie prezidenta boli zákonom o štátnom rozpočte na rok 2013 

rozpočtované vo výške 10 000 eur. Skutočná výška príjmov však dosiahla úroveň 

21 448,96 eur, čo predstavuje plnenie na 214,49 % oproti schválenému a upravenému 

rozpočtu. 

         Jedná sa výlučne o nedaňové náhodné príjmy ( napr. náhrady z poistného plnenia za 

škody spôsobené haváriou služobných vozidiel, vrátené dobropisy z predchádzajúceho 

roka, vratky poistného za zamestnancov, ktorí si uplatnili nárok na dôchodok spätne, 

náhodné príjmy za ubytovanie v účelovom zariadení v Tatranskej Javorine, refundácia 

nákladov za kúrenie týkajúce sa roku 2012 ), ktorých plnenie vopred nevieme predvídať.  

 

Kancelária prezidenta v roku 2013 neprijala žiadne doplnkové a mimorozpočtové príjmy. 

 

Štruktúra príjmov podľa ekonomickej klasifikácie:       

                                                                                                                                   v eurách 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2012 

Schválený 

rozpočet 

2013 

Upravený 

rozpočet 

2013 

Skutočnosť 

2013 
% 

plnenia 

  I. II. III. IV. IV./III. 

Rozpočtové príjmy spolu 31 348,85 10 000 10 000 21 448,96 214,49 

z toho:           

212 - príjmy z vlastníctva 1 981,16 0 0 1 336,86 x 

222 - pokuty, penále a iné sankcie 

          200,00 0 0 150,00 x 

223 – poplatky a platby z nepriemysel- 

            ného a náhodného predaja a  

            služieb 75,19 0 0 4 147,39 x 

231 - príjmy z predaja kapitálových 

            aktív   0 0 0,00   

243 - príjmy z účtov finančného 

            hospodárenia 18 677,91 0 0 1 028,88 x 

292 - ostatné príjmy 10 414,59 10 000 10 000 14 785,83 x 

v tom:           

292 006 - z náhrad z poist. plnenia 10 369,93 4 900 4 900 9 856,81 x 

292 012 - z dobropisov 3,09 5 100 5 100       193,91 x 

292 027 - iné 41,57 0 0 0,00 x 

       
 
1.2.2.  Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ 

 

 Kancelária prezidenta neprijala žiadne prostriedky z rozpočtu Európskej únie, ani iné 

prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných 

zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi. 



 9 

1.3 VÝDAVKY KAPITOLY 

 

 

1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 

 

 

           Kancelária prezidenta v hodnotenom období čerpala bežné a kapitálové výdavky 

v súlade so schváleným, resp. upraveným rozpočtom na príslušný rozpočtový rok 2013. 

Výdavky boli vždy použité na zabezpečovanie úloh v zmysle zákona č. 16/1993 Z. z. 

o Kancelárii prezidenta v znení neskorších predpisov.   

 

Celkové výdavky Kancelárie prezidenta dosiahli v roku 2013 výšku 4 185 773,57 eur, čo 

predstavuje čerpanie na 99,57 % v porovnaní k upravenému rozpočtu.  

 

 Bežné výdavky boli čerpané vo výške 4 065 091,78 eur, t.j. na  99,56 % z ročného 

upraveného rozpočtu. V rámci bežných výdavkov záväzný ukazovateľ na Mzdy, platy, 

služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bol čerpaný vo výške 1 597 374 eur, teda 

na 100 % v porovnaní k upravenému rozpočtu. 

 

 Kapitálové výdavky boli v roku 2013 čerpané v sume 120 681,79 eur, t.j. na 99,90 

% v porovnaní k  upravenému rozpočtu. 

 

 
                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                         ZDROJ: KP SR/2013 
 

V roku 2013 z celkových výdavkov Kancelárie prezidenta predstavujú najväčší podiel 

osobné výdavky  51,53 % (t.j. mzdy a odvody do poisťovní spolu), ďalej tovary a služby 

predstavujú 43,14 % ( jedná sa napr. o výdavky na energie, cestovné výdavky, kancelárske 

potreby, výpočtovú techniku, softvér, štátne vyznamenania, nájomné, poistné, výdavky na 

autodopravu , opravy a údržbu, odborné kontroly a revízie, zamestnanecké stravovanie, 

reprezentačné a pod.) a zvyšných 2,45 % sú bežné transfery  (odchodné, odstupné, platy 

bývalých prezidentov, dispozičný fond prezidenta, nemocenské ) a 2,88 % sú kapitálové 

výdavky, nižšie čerpanie v tejto kategórii je ovplyvnené  čiastočne zvýšením limitu 

výdavkov, ktoré sa financujú z bežných výdavkov. 
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Bežné výdavky celkom                                         
                                                                                                               Upravený rozpočet:  4 083 201,00 eur 

                                                                                             Skutočnosť             :  4 065 091,78 eur          

                                                                                                                % plnenia  k UR     :             99,56  % 

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

            Schválený limit bežných výdavkov vo výške 3 871 760 eur bol v roku 2013 

upravený piatimi rozpočtovými opatreniami, z toho  dve  rozpočtové opatrenia sa týkali 

viazania bežných výdavkov zo strany ministerstva financií  (prvé dve  rozpočtové 

opatrenia) v celkovej sume 32 547 eur. O tretie rozpočtové opatrenie požiadala 

ministerstvo financií Kancelária prezidenta z dôvodu, že v rozpočte na rok 2013 nemala 

zabezpečené finančné krytie významného podujatia na najvyššej protokolárnej úrovni „18. 

stredoeurópsky samit hláv štátov“ v sume 374 000 eur. Ďalšie rozpočtové opatrenie - 

viazanie vo výške 130 012 eur (t. j. opatrenie č. 8) sa týkalo zmeny záväzných 

ukazovateľov v rámci rozpočtovej kapitoly Kancelárie prezidenta. Po vykonaných 

opatreniach bol rozpočet bežných výdavkov upravený na sumu 4 083 201 eur. Skutočné 

čerpanie bolo vo výške 99,56 %. 

 

Prehľad čerpania bežných výdavkov v členení podľa rozpočtových položiek v porovnaní 

so skutočnosťou roku 2012   
                                                                                                        v eurách 

 

        V porovnaní s čerpaním v roku 2012 predstavuje čerpanie bežných výdavkov v roku 

2013 mierny nárast a to o sumu 263 537 eur t.j. index nárastu oproti skutočnosti 

predchádzajúceho roka je 106,93 %. Medziročný nárast bežných výdavkov kapitoly sa 

prejavil najmä v čerpaní výdavkov na organizáciu a zabezpečenie 18.stredoeurópskeho 

samitu hláv štátov v dňoch 12.- 13.6. 2013 , ktorý sa konal v Bratislave. 

 

  

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2012 

Rok 2013 % 

plnenia 

k UR 

Index 

2013/2012 Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

610 – Mzdy, platy,.. 1 550 813,00 1 550 813 1 597 374,00 1 597 374,00 100,00 103,00 

620 – Poistné       

           a prísp.. 516 193,13 562 929 559 545,11 559 545,11 100,00 108,40 

630 - Tovary  

          a služby 1 631 300,23 1 656 113 1 823 819,55 1 805 710,73 99,01 110,69 

z toho:             

631 – Cestovné náh.. 117 225,81 119 000 74 325,21 74 325,21 100,00 63,40 

632 – Energie ... 279 074,77 363 000 263 152,28 263 152,28 100,00 94,29 

633 - Materiál 333 408,03 319 155 377 979,03 377 979,03 100,00 113,37 

634 - Dopravné 44 731,07 74 000 48 305,47 48 305,47 100,00 107,99 

635 – Rutinná  

           a štand.údržba 286 972,48 190 958 206 755,94 206 755,94 100,00 72,05 

636 – Nájomné za  

            nájom 39 165,00 32 500 58 833,82 58 833,82 100,00 150,22 

637 - Služby 530 723,07 557 500 794 468,20 776 358,98 97,72 146,28 

640 – Bežné          
           transfery 103 248,12 101 905 102 461,94 102 461,94 100,00 99,24 

600 - Bežné       

          výdavky 3 801 554,48 3 871 760 4 083 201,00 4 065 091,78 99,56 106,93 
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ČERPANIE BEŽNÝCH VÝDAVKOV V KATEGÓRII 600 PODĽA POLOŽIEK: 

  

 

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                      Upravený rozpočet  :   1 597 374 eur 

                                                                                            Skutočnosť               :   1 597 374 eur        

                                                                                                               % plnenia  k UR      :             100 % 

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

          Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (položka 610) boli  

v hodnotenom období záväzným ukazovateľom.  Schválený rozpočet na rok 2013 bol vo 

výške 1 550 813 eur, v priebehu roka bol znížený  rozpočtovým opatrením ministerstva 

financií o sumu 13 439 eur ( RO č.2) za účelom zosúladenia platových náležitostí 

prezidenta republiky  s novelou zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých 

ústavných činiteľov SR v znení neskorších predpisov, ktorá bola prijatá dňa 28. novembra 

2012. 

          Ďalším rozpočtovým opatrením (č. 6) bol limit mzdových prostriedkov zvýšený 

o sumu 60 000 eur na zabezpečenie odmenenia zamestnancov plniacich úlohy vyplývajúce 

zo zákona č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta SR. Opatrenie bolo realizované v rámci 

úspor bežných výdavkov kapitoly Kancelárie prezidenta – z kategórie 630 – Tovary 

a služby. Po vykonaných rozpočtových opatreniach bol upravený rozpočet mzdových 

prostriedkov 1 597 374 eur. 

 

Skutočné čerpanie mzdových prostriedkov k 31.12.2013 bolo vo výške 1 597 374 

eur, čo predstavuje 100 % z ročného upraveného rozpočtu.  

 

Priemerná mesačná mzda zamestnancov Kancelárie prezidenta v roku 2013 

dosiahla úroveň 1 494 eur ( bez platu ÚČ a paušálnych náhrad ). V porovnaní s rokom 

2012, kedy priemerná mzda bola 1 413 eur sa jedná o mierny nárast o 5,7 %.  

 

Na výšku priemernej mzdy v roku 2013 mali vplyv najmä  tieto skutočnosti: 

 výška záväzného limitu mzdových prostriedkov na rok 2013 určená zákonom o štátnom 

rozpočte na rok 2013, 

 vykonané rozpočtové opatrenie v priebehu roka, ktoré sa týkalo zvýšenia limitu 

mzdových prostriedkov o sumu 60 000 eur, 

 skutočný priemerný prepočítaný stav zamestnancov, ktorý bol nižší ako plánovaný 

(skutočnosť 82,1,  plánovaný 100), 

 použitie mzdových prostriedkov za neobsadené pracovné miesta.                                                             

 

 

 

620 – Poistné a príspevok do poisťovní                                Upravený rozpočet: 559 545,11 eur   

                                                                                             Skutočnosť        : 559 545,11 eur          

                                                                                                                % plnenia  k UR  :         100,00 % 

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

 

 Kategória výdavkov 620- Poistné a príspevok do poisťovní nadväzuje na skutočne 

vyplatené mzdové prostriedky. Za rok 2013 výška poistného predstavuje 35,03 % zo 

skutočne vyplatených mzdových prostriedkov. Kancelária prezidenta  uhradila všetky 

odvody za svojich zamestnancov v súlade so zákonmi o zdravotnom a sociálnom poistení 

v sume 559 545,11 eur, čo predstavuje 100%-né plnenie v porovnaní k upravenému 

rozpočtu.      
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630 –  Tovary a služby                                                                 

                                                                                                              Upravený rozpočet :  1 823 819,95 eur 

                                                                                            Skutočnosť           :  1 805 710,73 eur           

                                                                                                               % plnenia  k UR  :               99,01  % 

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

 

Schválený rozpočet v kategórii 630 – Tovary a služby v roku 2013 predstavoval 

výšku 1 656 113 eur. Viacerými rozpočtovými opatreniami zo strany ministerstva financií 

na základe našich žiadostí bol zvýšený na sumu 1 823 819,95 eur. Skutočné čerpanie 

dosiahlo úroveň 99,01 %  z upraveného ročného  rozpočtu.  

     

Podiel a štruktúru čerpania jednotlivých druhov tovarov a služieb zobrazuje nasledovný 

graf: 

 

 

 

 

         Najväčší podiel z tejto položky predstavujú výdavky na služby 43 %, materiálové 

výdavky 21 %, na opravy budov, strojov a zriadení 11 % a na energie 15 %. Rozsahom 

menšie boli výdavky na cestovné 4 %, dopravné 3 %  a nájomné 3 %. 

 

 

Čerpanie na jednotlivých položkách v kategórii 630 Tovary a služby: 

 

 

631 – Cestovné náhrady                                                                                                                                             

                                        Upravený rozpočet   :   74 325,21 eur 

                                                                                             Skutočnosť             :    74 325,21 eur 

                                                                                                                % plnenia  k UR    :        100,00 %      

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

 

 Cestovné náhrady za rok 2013 predstavujú 4 % výdavkov  z upraveného rozpočtu na 

položke 630 – Tovary a služby. Tieto výdavky tvoria náklady za ubytovanie, stravné 

a vreckové počas tuzemských a zahraničných ciest prezidenta a zamestnancov Kancelárie 

prezidenta. 

         V hodnotenom roku výdavky na tuzemské cesty predstavovali 2 933,44 eur, výdavky 

na zahraničné cesty 71 391,77 eur.  

631 - Cestovné 
4% 

632 - Energie 
15% 

633 - Materiál 
21% 

634 - Dopravné 
3% 

635 - Opravy 
11% 

636 - Nájomné 
3% 

637 - Služby 
43% 

Štruktúra výdavkov v kategórii 630 - Tovary a   služby 
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    Výška cestovných výdavkov je priamo ovplyvnená programom prezidenta. V roku 2013 

sa uskutočnili nasledovné pracovné zahraničné cesty a oficiálne zahraničné cesty.  

 
 Návšteva Maďarskej republiky – stretnutie sa nieslo v duchu intenzívnejšej, 

zodpovednejšej a dôveryhodnejšej spolupráce. Prezidenti riešili otázky, v ktorých nie sú 

naše krajiny v zhode – jazykový zákon, dvojité občianstvo, školstvo, vzdelávanie, ďalej 

sa riešila problematika rešpektovania základných práv národnostných menšín žijúcich 

v oboch krajinách. Prezident SR sa v Maďarsku stretol aj s predsedom maďarskej 

vlády, zúčastnil sa slávnostnej recepcie pri príležitosti 20. výročia nadviazania 

diplomatických vzťahov medzi našimi krajinami. 

 

 Poľská Wisla -  trojstretnutie prezidentov – slovenskej, poľskej a ukrajinskej 

republiky, ktorého ústrednou témou rokovania bola podpora Ukrajiny v jej 

eurointegračnom úsilí. 

 

 Stretnutie s poľským prezidentom na hornej Orave – hlavnými témami boli 

cezhraničná spolupráca, zlepšenie regionálnych komunikačných a energetických 

prepojení, vývoj v širšom európskom priestore. 

 

 Rím a Vatikán – návšteva Národnej púte spolu so slovenskými pútnikmi, biskupmi 

a účastníkom Národnej púte v Ríme. Po skončení audiencie sa prezident SR osobne 

stretol s dosluhujúcim pápežom Benediktom XVI. a so štátnym sekretárom Svätej 

stolice kardinálom Bertonem. 

 

 Odovzdanie štátnych vyznamenaní  – stretnutie prezidentov českej a slovenskej 

republiky v Brne, kde si odovzdali najvyššie štátne vyznamenania za mimoriadne 

zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi oboma štátmi. 

 

 Vatikán – prezident SR sa vo Vatikáne zúčastnil na slávnostnej inauguračnej omši 

novozvoleného pápeža Františka. 

 

 Samit prezidentov krajín V4 v poľskej Wisle – stretnutie prezidentov Poľska, 

Slovenska, Maďarska a Česka bolo venované hlavne otázkam ďalšieho posilňovania 

vnútornej integrácie a kohézie krajín V4, najmä v sektoroch dopravnej a energetickej 

infraštruktúry, obrany a na občianskej úrovni. Hlavy štátov sa ďalej venovali téme 

posilňovania spolupráce V4 vo vojensko-bezpečnostnej oblasti, zdôraznili potrebu 

identifikácie možných projektov spolupráce v zbrojárskej výrobe. Bola otvorená aj 

otázka prevencie proti prírodným katastrofám vrátane hľadania spôsobov, ako čo 

najefektívnejšie prefinancovať vzniknuté škody s využitím finančných nástrojov EÚ. 

 

 Oficiálna návšteva Tureckej republiky – jednalo sa o recipročnú návštevu. Počas 

návštevy hlava štátu rokovala s tureckým prezidentom, predsedom vlády, s vedúcimi 

predstaviteľmi Rady pre vedecký a technologický výskum Turecka, primátorom 

a guvernérom Istanbulu. Rokovania boli zamerané na ďalší rozvoj bilaterálnej 

spolupráce s osobitým dôrazom na hospodárstvo, obchod, investície, inovácie, vedu 

a výskum. Prerokované boli aj otázky spojené s integráciou Turecka do Európskej únie 

a aktuálny vývoj v regiónoch Blízkeho a Stredného východu a severnej Afriky. 
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 Stretnutie prezidentov v slovenskom Červenom Kláštore a v poľskej Szczawnici – 

ústrednými témami stretnutia bola cezhraničná spolupráca a rozvoj turizmu 

a cestovného ruchu v regióne Tatier a Oravy. 

 

 68. Valné zhromaždenie OSN v New Yorku – vo svojom vystúpení prezident SR 

vyhodnotil 20 rokov úspešného členstva SR v tejto organizácií. Predstavil pozície SR 

k aktuálnym problémom medzinárodného spoločenstva, poukázal aj na dlhodobú 

podporu SR v aktivitách OSN na udržanie mieru a bezpečnosti vo svete. Počas pobytu 

prezident absolvoval program venovaný americkým krajanom, navštívil Vojenskú 

akadémiu Spojených štátov amerických, stretol sa s generálnym tajomníkom OSN. 

 

 Samit Východného partnerstva vo Vilniuse – ústrednou témou rokovania bolo 

pokračovanie spolupráce Európskej únie s krajinami partnerstva a v celej východnej 

politike EÚ. Jedným zo záverov samitu bola iniciácia asociačných dohôd EÚ s ďalšími 

dvoma bývalými sovietskymi krajinami, Gruzínskom a Moldavskom. Únia podpísala 

tiež dohodu s Azerbajdžanom týkajúcu sa víz. 

 

Pracovné cesty prezidenta SR po krajoch Slovenska  

 
 Počas hodnoteného obdobia sa prezident republiky zúčastnil rôznych pracovných 

ciest v rámci jednotlivých krajov SR. Medzi najprestížnejšie patria: 

Účasť  na slávnostnom otvorení 19. ročníka medzinárodného veľtrhu cestovného 

ruchu ITF Slovakiatour, slávnostné udeľovanie ocenení „Spravodliví medzi národmi“, 

slávnostné otvorenie zimného štadióna v Petržalke,  vyhodnotenie výcvikového roka 2012 

v rámci veliteľského zhromaždenia náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, 

podujatie pri príležitosti 20. výročia založenia Národnej banky SR, XIV. ročník 

Hodnotiacej konferencie zahraničnej politiky SR za rok 2012, oslava 20. výročia vzniku 

NKÚ SR, výročné Zhromaždenie delegátov SOPK, Plenárne zasadnutie národného 

konventu o Európskej únií „Akú Európu chceme“, 23. snem Únie miest Slovenska, oslavy 

60. výročia založenia SAV, slávnostné zasadnutie NR SR pri príležitosti 1150. výročia 

príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska, slávnostné vyhlásenie 

výsledkov súťaže Stavba roka 2013, pracovné raňajky s vedúcimi zastupiteľských úradov 

členských krajín EÚ, slávnostné otvorenie kongresu 67. chirurgický deň Kostlivého, 

koncoročné stretnutie s predstaviteľmi MO SR a Generálneho štábu OS SR a mnohé iné 

spoločensko-kultúrne podujatia v rámci Slovenska. 

 

 

632 – Energia, voda a komunikácie                                              

Upravený rozpočet  :  263 152,28 eur 

                                                                                               Skutočnosť              :  263 152,28 eur          

                                                                                                                   % plnenia  k UR      :         100  % 

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

 Táto položka obsahuje výdavky za všetky druhy energií (elektrickú energiu a plyn), 

vodné a stočné, výdavky na poštovné, telekomunikačné služby, telekomunikačnú 

infraštruktúru, koncesionálske poplatky za objekty v správe Kancelárie prezidenta 

(Karacsonyiho palác, Grassalkovichov palác, regionálne pracoviská v Košiciach 

a v Banskej Bystrici, účelové zariadenie v Tatranskej Javorine a rezidencia na Slavíne).  
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Prehľad výdavkov na  položke 632-Energia,voda a komunikácie  za roky 2012 a 2013 

                                                                               

                                                                                                  v eurách                   v % 

Druh výdavku Rok 
2012 

Rok 
2013 

Index 
2013/2012 

Energie 171 158,53 162 949,25 95,20 

Vodné, stočné   11 079,52 13 128,33 118,49 

Poštovné a  telekomunikačné služby   76 519,18 71 524,78 93,47 

Telekomunikačná  infraštruktúra   20 317,54 15 549,92 76,53 

S P O L U : 279 074,77 263 152,28 94,29 

 

Z prehľadu vidieť, že výdavky na energie v hodnotenom období medziročne sa 

znížili v priemere o 5,71 %. Zníženie výdavkov za energie v roku 2013 v porovnaní 

s rokom 2012 predstavovalo v absolútnom vyjadrení  sumu 15 922,49 eur.  

 

 

633 – Materiál                                                                                                       

                                                           Upravený rozpočet:  377 979,03 eur 

                                                                                             Skutočnosť            :    377 979,03 eur           

                                                                                                                % plnenia  k UR  :          100 % 

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

 

Výdavky na tejto položke  v roku 2013 predstavujú 21 % čerpania z kategórie 630-

Tovary a služby. Výdavky boli spojené s úhradami za štandardné nákupy kancelárskych 

potrieb, za výrobu zástav, vlajok, štandárd, trikolór, za predplatné tlače, odbornej 

literatúry, zbierok zákonov. V roku 2013 sme čiastočne obmenili morálne i technicky 

opotrebovanú výpočtovú techniku. Na čerpaní uvedenej položky sa významnou mierou 

podieľali úhrady za výrobu štátnych vyznamenaní, reprezentačné výdavky a dary, 

kvetinová výzdoba Prezidentského paláca počas oficiálnych návštev, (prezident v roku 

2013 prijal na domácej pôde prezidenta Srbskej republiky, generálnu guvernérku 

Austrálskeho zväzu, 18 hláv štátov strednej Európy, japonskú cisársku rodinu, prezidenta 

Helénskej republiky, Francúzskej republiky, Bulharskej republiky, Rakúskej 

a Singapurskej republiky a mnoho ďalších významných osobností politického 

a spoločenského života). V porovnaní s rokom 2012 boli výdavky  vyššie  o 13,37 %. 

Na zvýšení  výdavkov na tejto položke  sa najviac podieľali výdavky na zabezpečenie 18. 

stredoeurópskeho samitu hláv štátov ( suma 27 388 eur) a obmena výpočtovej techniky po 

dobe životnosti.  

 

634 – Dopravné                                                                                     

            Upravený rozpočet:   48 305,47 eur 

                                                                                             Skutočnosť    :  48 305,47 eur          

                                                                                                                % plnenia  k UR    :       100 % 

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

        Výdavky na tejto položke v roku 2013 v porovnaní s predchádzajúcim rokom boli 

vyššie o sumu 3 574,40 eur.  

Na čerpaní tejto položky sa najvýznamnejšou mierou podieľali úhrady za nákup 

palív (21 331,12 eur) a servis a opravy motorových vozidiel (20 284,62 eur). 
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Prehľad čerpania výdavkov na dopravné za obdobie rokov 2012 – 2013           

                                                                                                                                           v eurách     

Druh výdavku  2012 2013 Rozdiel 2013 - 2012 

palivo, mazivá a oleje 25 877,07 21 331,12 -4 545,95 

servis, údržba a opravy  12 128,82 20 284,62 8 155,80 

poistenie 6 239,73 6 239,73 0,00 

karty, známky a poplatky 485,45 450,00 -35,45 

Spolu 44 731,07 48 305,47 3 574,40 

 

 

635 – Rutinná a štandardná údržba                                    
         Upravený rozpočet   :  206 755,94 eur 

                                                                                            Skutočnosť               :   206 755,94 eur           

                                                                                                               % plnenia  k UR      :           100 % 

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

 V roku 2013 výdavky na drobné opravy  a bežnú údržbu predstavujú 11 % -ný 

podiel v rámci kategórie  630 – Tovary a služby. V porovnaní  s rokom 2012 je to 

o 80 216,54 eur menej, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje úsporu 27,95 %.    

 

         Najväčšie výdavky v rámci tejto položky boli vynaložené na údržbu a opravy budov 

v správe Kancelárie prezidenta a údržbu záhrady Prezidentského paláca (v Karácsonyiho 

paláci bola vykonaná lokálna oprava strechy, maľovanie v interiéroch oboch palácov,   

oprava omietok v Karácsonyiho paláci).  

 

 V rámci uvedenej položky ďalšie výdavky boli čerpané na opravy a údržbu 

výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení  

( aktualizácia softvérov,  technická podpora prevádzky  informačného systému Kancelárie 

prezidenta, údržba a oprava bezpečnostných zariadení, údržba a oprava kotlov, opravy 

kancelárskych a prevádzkových prístrojov). 

 

 

Prehľad čerpania výdavkov na údržbu za obdobie rokov 2012 - 2013 

                                                                                                                                    v eurách 

Druh výdavku  2012 2013 Rozdiel 2013 - 2012 

interiérového vybavenia  0,00 70,00 70,00 

výpočtovej techniky 4 655,92 6 247,52 1 591,60 

telekomunikačnej techniky 7 899,23 810,75 -7 088,48 

prevádzkových strojov, prístrojov a 

zar. 21 737,61 10 295,47 -11 442,14 

špeciálnych strojov a zariadení 5 914,31 4 204,58 -1 709,73 

budov a objektov 220 846,94 162 827,74 -58 019,20 

údržba softvéru 24 721,47 20 906,56 -3 814,91 

ostatné 1 197,00 1 393,32 196,32 

Spolu 286 972,48 206 755,94 -80 216,54 
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636 – Nájomné za prenájom            

                                                        Upravený rozpočet  :  58 833,82 eur 

                                                                                              Skutočnosť              :  58 833,82 eur           

                                                                                                                 % plnenia  k UR      :         100 % 

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

 Výdavky na tejto položke vyplývajú z povinnosti  úhrad nájomného za regionálne 

pracoviská v Banskej Bystrici a v Košiciach a za prenájom záhrady Prezidentského paláca     

(10 719,88 eur). Z tejto položky bolo hradené aj nájomné za prenájom strojov, prístrojov, 

zariadení, tlmočníckej techniky a umeleckých diel v priestoroch budov v správe 

Kancelárie prezidenta (41 739,72 eur) prenájom špeciálnych prístrojov v sume 984 eur, 

dopravných prostriedkov v sume 500 eur, výpočtovej techniky vo výške 1 550,40 eur 

a prenájom komunikačnej infraštruktúry v celkovej sume 3 339,82 eur, čo súviselo s 18. 

stredoeurópskym samitom hláv štátov.  

 

 

637 – Služby                   

                                                                                                               Upravený rozpočet  :  794 468,20 eur 

                                                                                             Skutočnosť              :  776 358,98 eur           

                                                                                                                % plnenia  k UR      :         97,72  % 

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

 Služby sa v roku 2013 podieľali 43 % na celkovom čerpaní položky 630 – Tovary 

a služby, čo vo finančnom vyjadrení predstavovalo 776 358,98 eur. Táto položka v sebe 

zahŕňa rôzne výdavky za služby ako napríklad za tlačiarenské práce, tlmočnícku činnosť, 

monitoring, revízie a kontroly zariadení, ochranu objektov, poistenie majetku a osôb pri 

zahraničných pracovných cestách, príspevok na stravovanie zamestnancom, povinný prídel 

do sociálneho fondu, upratovacie práce, odmeny za práce vykonané na základe dohôd 

o vykonaní práce a pracovnej činnosti, dane z nehnuteľností, za odvoz a likvidáciu 

odpadov, školenia, služby v oblasti reklamy a propagácie a pod. Čerpanie na tejto položke 

bolo ovplyvnené  výdavkami spojenými so zabezpečením 18.stredoeuróskeho samitu hláv 

štátov. 

       V rámci tejto položky najvyššie  čerpanie evidujeme na podpoložkách: 

 637 004 – všeobecné služby vo výške 283 851,69 eur, kde výrazný podiel na uvedenom 

čerpaní tvoria služby za tlmočenie a preklad, tlačiarenské práce, monitoringy, revízie a 

za upratovacie služby,  

 637 014 – príspevok na stravovanie zamestnancov vo výške 61 154,65 eur,  

 637 035 – dane vo výške 35 607,40 eur hradené za nehnuteľnosti, ktoré sú v správe    

Kancelárie prezidenta, 

 637 036 – reprezentačné – catering  a ostatné výdavky spojené s pobytom oficiálnych 

hostí vo výške 210 690,94 eur. Jedná sa o výdavky súvisiace s prijatím zahraničných 

návštev najvyšších predstaviteľov v Slovenskej republike napr.: 

 

 Návšteva prezidenta ČR  – jednalo sa o poslednú návštevu vo funkcii českej hlavy 

štátu. Počas návštevy prebiehali plenárne rokovania delegácií oboch krajín. Po ich 

skončení obe hlavy štátov poukázali a poďakovali za ústretovú a bezproblémovú 

spoluprácu. 

 

 Návšteva prezidenta ČR – išlo o prvé stretnutie hláv štátov, ktoré boli volené priamo 

občanmi. Témami rokovaní boli intenzifikácia obojstrannej spolupráce a to nielen na 

pôde nadnárodných zoskupení a inštitúcií, dynamizácia ekonomickej spolupráce 

formou zlepšenia dopravného spojenia, vybudovania spoločného železničného 
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prepravného subjektu, intenzifikácia spolupráce v oblasti energetickej bezpečnosti, 

obchodu a športu. 

 

 Oficiálna návšteva prezidenta Estónskej republiky – išlo o historicky prvú návštevu 

estónskej hlavy štátu na Slovensku. Rokovania sa niesli v duchu výbornej úrovne 

bilaterálnych vzťahov a užitočného vzájomného politického dialógu ako aj potrebe 

posilňovania vzájomnej hospodárskej spolupráce.  

 

 Austrálska guvernérka -  témy rokovania boli v posilnení investičných aktivít, 

zapojenie austrálskych spoločností do investičného procesu na Slovensku, hlavne 

v oblasti vzdelanostnej ekonomiky, nových technológií obnoviteľných zdrojov energií, 

výskumu a vývoja, farmaceutického priemyslu a cestovného ruchu.  

 

 18. stredoeurópsky samit hláv štátov – Slovenská republika prvýkrát vo svojej 

samostatnej histórii usporiadala samit tohto rozsahu. Na samite sa stretli prezidenti 

krajín strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. Rokovania riešili kľúčové 

politické, hospodárske, sociálne a bezpečnostné otázky spojené s pokrízovým vývojom 

nášho regiónu a kontinentu, podporu zamestnanosti, osobitne mladých ľudí a aktívnu 

politiku na trhoch práce. 

 

 Japonská cisárska rodina – oficiálna návšteva pri príležitosti 20. výročia nadviazania 

diplomatických vzťahov. Medzi oboma štátmi prebieha intenzívna spolupráca vo 

viacerých oblastiach – politickej, hospodárskej, vedecko-technickej. Rozhovory sa 

upriamovali na prehĺbenie vzájomných kontaktov, medziľudské a kultúrne výmeny. 

 

 Grécky prezident – hlavnou témou bilaterálnych rozhovorov bola hospodárska situácia 

v Európe i v našich krajinách.  

 

 Francúzsky prezident – išlo o prvú oficiálnu návštevu francúzskeho prezidenta 

v histórii samostatnej SR. Počas návštevy bol podpísaný Akčný plán strategického 

partnerstva.  

 

 Bulharsky prezident – počas oficiálnej návštevy boli podpísané dve bilaterálne 

dohody. Naše vzájomné vzťahy sú veľmi dobré a priateľské, ale vyžadujú si posilnenie 

ekonomickej spolupráce. Prezidenti spolu otvorili podnikateľské fórum, ktorého úlohou 

bolo posilnenie ekonomickej a obchodnej dimenzie vzájomných vzťahov. 

 

 Rakúsky prezident – neformálne pracovné stretnutie počas, ktorého sa venovali 

aktuálnym otázkam bilaterálnych vzťahov a diania v EÚ. Dominovali témy 

cezhraničnej a regionálnej spolupráce, osobitne v kontexte prebiehajúcich 

a plánovaných infraštruktúrnych projektov.  

 

 Singapurský prezident – jednalo sa o historicky prvú oficiálnu návštevu SR a prvú 

návštevu EÚ.  

 

Položka 640 –  Bežné transfery                   

                                          Upravený rozpočet :  102 461,94 eur 

                                                                                              Skutočnosť             :  102 461,94 eur        

                                                                                                                 % plnenia  k UR     :        100 % 

                                                                                                                 ––––––––––––––––––––––––––– 
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 Z bežných transferov Kancelária prezidenta vyplatila v súlade so zákonom č. 

120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR v znení 

neskorších predpisov platy bývalým prezidentom SR, ďalej čerpala dispozičný fond 

prezidenta republiky, vyplatila odchodné a nemocenské dávky zamestnancom.   

 

Prehľad čerpania bežných transferov za roky 2012 – 2013 

                                                                                                                                    v eurách 

Druh výdavku  2012 2013 Rozdiel 2013 - 2012 

odstupné  23 899,68 23 899,68 0,00 

odchodné 1 733,00 1 651,00 -82,00 

dispozičný fond 74 686,00 74 686,00 0,00 

nemocenské dávky 2 929,44 2 225,26 -704,18 

Spolu 103 248,12 102 461,94 -786,18 

 

Kapitálové výdavky                                            
                                                                                                              Upravený rozpočet : 120 806 eur   

                                                                                            Skutočnosť     : 120 681,79 eur           

                                                                                                               % plnenia  k UR :          99,90 % 

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

  

 Kapitálové výdavky na rok 2013 boli pre Kanceláriu prezidenta schválené vo výške 

387 144 eur. Počas roka bola uvedená výška upravovaná viacerými rozpočtovými 

opatreniami, ktoré sa týkali jednak viazania výdavkov ako aj povoleného prekročenia 

limitu výdavkov v tejto kategórii výdavkov. Prostriedky boli vyčlenené prevažne na 

opravy objektu Prezidentského paláca, nákup výpočtovej a kancelárskej techniky, 

prevádzkových strojov a obstaranie umeleckého diela, ktoré bolo umiestnené do 

reprezentačných priestorov Prezidentského paláca. 

         V roku 2013 Kancelária prezidenta z  kapitálových výdavkov vykonala úhrady 

v celkovej výške 120 681,79 eur. Prostriedky boli použité na úhradu  rekonštrukčných prác 

v budovách v správe Kancelárie v celkovej sume 50 106,32 eur, vypracovanie projektovej 

dokumentácie potrebnej k realizácií stavebných úprav v sume 390 eur, nákup výpočtovej 

techniky, umeleckého diela a prevádzkových strojov potrebných k zabezpečeniu plynulého 

chodu našej kapitoly. 

 

Číselný prehľad o čerpaní kapitálových výdavkov v roku 2013 

                                                                                                                                   v eurách                           

Ukazovateľ 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočné 

čerpanie 

% 

plnenia 

  I. II. III. III./II. 

700 - Kapitálové výdavky 387 144,00 120 806,00 120 681,79 99,90 

z toho:         

713 002 - výpočtová technika   49 131,00 49 060,47 99,86 

713 004 - prevádzkové stroje 8 000,00 15 325,00 15 325,00 100,00 

716        - prípravná a projektová  

                dokumentácia 19 000,00 390,00 390,00 100,00 

717 002 - rekonštrukcia   

                a modernizácia 360 144,00 50 160,00 50 106,32 99,89 

719 002 - nákup umeleckých diel 

                a predmetov   5 800,00 5 800,00 100,00 
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1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie 

 

Rozpočtová kapitola - Kancelária prezidenta  používa všetky rozpočtové prostriedky 

podľa funkčnej klasifikácie pod číslom 0.1.1.1.2.  

 

 

1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly  
 

Kancelária prezidenta je samostatná rozpočtová kapitola, ktorá finančné prostriedky 

jej zverené prostredníctvom štátneho rozpočtu využíva na zabezpečenie programu 06N – 

Reprezentácia štátu a obyvateľov SR, so zámerom na „Výkon funkcie prezidenta SR“ 

a s cieľmi „Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre výkon ústavných právomocí 

prezidenta republiky“ a „Zabezpečiť všetky veci spojené s politickou a verejnou činnosťou 

prezidenta.“ Všetky tieto ukazovatele programu Kancelária prezidenta v roku 2013 splnila.  

 

V hodnotenom období prezident v súlade s čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy SR 

vymenoval 2 generálov.  

 

Ďalej v súlade s čl. 102, ods. 1 písm. c),  h), i), Ústavy Slovenskej republiky v roku 

2013 vymenoval  8 rektorov, 108 vysokoškolských profesorov, prijal 36 zahraničných 

veľvyslancov v Slovenskej republike a vymenoval 27 veľvyslancov Slovenskej republiky, 

generálneho prokurátora, člena Regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, 

predsedu Slovenskej akadémie vied, člena Správnej rady Ústavu pamäti národa, 

podpredsedníčku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, 58 sudcov bez časového 

obmedzenia, udelil 24 štátnych vyznamenaní,  20 medailí prezidenta Slovenskej republiky. 

 

V súlade s čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky prezident v roku 2013 

podpísal 131 zákonov. Využijúc svoje ústavné právo podľa č. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy 

SR v roku 2013 prezident vrátil Národnej rade SR s pripomienkami 10 zákonov, podľa čl. 

87 ods. 3 Ústavy SR prezident nepodpísal 7 zákonov. V hodnotenom období hlava štátu 

podpísala 17 medzinárodných zmlúv v súlade s čl. 102 ods. 1 a) Ústavy SR. 

 

V roku 2013 v zmysle čl. 102, ods. 1, písm. j) Ústavy Slovenskej republiky prezident 

udelil 1 milosť z celkového počtu 353 žiadostí o milosť. Z celkového počtu 1 217 došlých 

podaní bolo 353 žiadostí o milosť, so žiadosťami o milosť súviselo 720 podaní, 144 

podaní boli iné podania, ktoré boli žiadosťami o milosť podľa označenia, ale podľa obsahu 

vyžadovali právnu radu.  

 

 

Monitorovacia správa k programovej štruktúre je uvedená v prílohe č.2. 

 

 

1.3.4. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov  
a spolufinancovania k nim 

 

 

Kancelária prezidenta v roku 2013 nečerpala žiadne prostriedky z rozpočtu 

Európskej únie. 
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1.4 Výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej kapitoly 

 

 

Kancelária prezidenta v roku 2013 hospodárila s výsledkom, ktorý vyjadruje 

nasledovná tabuľka:          

 

                                                                                                                         v eurách 

Záväzný ukazovateľ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

Príjmy spolu 10 000 10 000 21 449 

z toho:       

prijaté z rozpočtu EÚ 0 0 0 

Výdavky spolu 4 258 904 4 204 007 4 185 774 

z toho:       

kryté prostriedkami EÚ 0 0 0 

Saldo príjmov a 

výdavkov -4 248 904 -4 194 007 -4 164 325 

z toho:       

z prostriedkov EÚ 0 0 0 

                                                                                                                                

          Príjmy kapitoly Kancelárie prezidenta sú nepravidelné a náhodné. Dôkazom je aj  

zloženie príjmov za rok 2013. 

 

         V súvislosti s rozpočtovými výdavkami je nutné zdôrazniť, že tieto sú rozpočtované 

na zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky, ktoré úzko súvisia 

a sú prepojené s výkonom funkcie prezidenta a s jeho politickou a verejnou činnosťou. Z 

uvedeného je zrejmé, že záporné saldo príjmov a výdavkov kapitoly je odôvodnené.  

 

 

1.5    Finančné operácie 

 

 

1.5.1. Príjmové finančné operácie 
 

Kapitola Kancelária prezidenta nemala príjmy v hlavných kategóriách 400 a 500 

ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie. 

 

 

 

1.5.2. Výdavkové finančné operácie 

 

Kapitola Kancelária prezidenta nemala výdavky v hlavnej kategórii 800 

ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie. 

 

 

 



 22 

1.6 Zhodnotenie zamestnanosti 

 

Kancelária prezidenta mala v roku 2013 plánovaný stav zamestnancov 101 vrátane 

ústavného činiteľa. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2013 dosiahol 83,1 

osôb vrátane ÚČ. Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2013 bol 

83, z toho 1 ústavný činiteľ, 60 štátnych zamestnancov a 22 zamestnancov vykonávajúcich 

práce vo verejnom záujme.  

 

V priebehu roka 2013 došlo k nasledovným pohybom v stave zamestnancov: 

 

- zvýšenie počtu zamestnancov  

  vznikom štátnozamestnaneckého pomeru, pracovného pomeru   

  alebo trvalým preložením       7 osôb 

  čerpanie rodičovskej dovolenky                                                                1 osoba 

 

- zníženie počtu zamestnancov 

ukončením štátnozamestnaneckého pomeru, pracovného pomeru   

alebo trvalým preložením        6  osôb 

odchod do starobného dôchodku                                                                1  osoba  

čerpanie materskej dovolenky                                                                    2  osoby 

   

 

  

1.7 Zhodnotenie výsledkov kontrol vykonaných v roku 2013 

 

Externé kontroly 

 

           V Kancelárii prezidenta bol vykonaný vládny audit zo strany Ministerstva financií 

Slovenskej republiky, ktorého predmetom bolo overovanie a hodnotenie dodržiavania 

hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými 

prostriedkami, efektívnosti a účinnosti finančného riadenia a ostatných skutočností 

ustanovených osobitnými predpismi.  

Auditovaným  obdobím boli roky 2010, 2011 a 2012.  

Výsledok vládneho auditu bol nasledovný: 

  v roku 2011 neboli naplnené príjmy kapitoly vo výške 5075 eur – klasifikované ako   

   porušenie finančnej disciplíny, 

 vo výdavkovej časti rozpočtov bol zistený v roku 2011 výdavok v sume 1874,40 eur     

 nesprávne zahrnutý do ceny diela, správne mala byť uzatvorená nová servisná zmluva, 

 klasifikované ako porušenie finančnej disciplíny, 

  ostatné nedostatky sa týkali administratívno-technického charakteru (neúplné vypĺňanie   

 tlačív cestovných príkazov, autoprevádzky, chýbajúce dátumy, prečiarkovanie,        

zaradenie  na nesprávnu podpoložku. 

 

Na odstránenie nedostatkov Kancelária prezidenta prijala opatrenia. 

 

Vnútorné kontroly 

 

         V hodnotenom období neboli v Kancelárii prezidenta SR vykonané interné kontroly.  
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1.8 Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly 

 

Majetok Kancelárie prezidenta k 31.12.2013 tvorili hnuteľné a nehnuteľné veci 

v zostatkovej hodnote 2 607 746,29 eur. Zostatková hodnota nehmotného majetku 

(softvéru) predstavuje sumu 55,05 eur. 

 Majetok Kancelárie prezidenta je využívaný výhradne na zabezpečenie úloh, ktoré 

jej vyplývajú zo zákona č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky. 

 

Štruktúra majetku je nasledovná: 

 

                                                                    v eurách 

Účet Druh majetku k 31.12.2013 
Obstarávacia 

cena majetku 

Zostatková cena 

majetku 

013 Softvér 161 918,65 55,05 

021 Stavby 10 021 160,02 1 091 153,94 

022 Samostatné hnuteľné veci a súbory 2 454 091,42 180 589,77 

023 Dopravné prostriedky 370 937,98 59 058,88 

031 Pozemky 789 667,96 789 667,96 

032 Umelecké diela 441 863,60 441 863,60 

042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku 45 357,09 45 357,09 

  Majetok spolu 14 284 996,72 2 607 746,29 

 

Z prehľadu je zrejmé, že najväčší podiel na majetku Kancelárie prezidenta tvoria 

stavby, čomu zodpovedá aj čerpanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2013 na 

opravy, údržbu a technické zhodnotenie majetku.  

V roku 2013 sa hodnota majetku štátu (v obstarávacej cene) v správe Kancelárie 

prezidenta  v porovnaní s rokom 2012 zvýšila o sumu 66 979,93 eur.  

         Prírastok nehnuteľného majetku (021) v roku 2013 bol v sume 36 846,32 eur 

(technické zhodnotenie budov – vykonanými rekonštrukciami). 

V hnuteľnom majetku ( 022) bol v roku 2013 prírastok  v sume 78 035,47 eur. Na 

predmetnom účte 022 bol zaradený nákup frankovacieho stroja, protipožiarne dvere 

umiestnené v budove Karácsonyiho paláca, tablety, sieťový digitálny scaner, multifunkčné 

zariadenie, servre, multifunkčné zariadenie na zimnú a letnú údržbu predného a zadného 

nádvoria Prezidentského paláca.  

 

 Kancelária prezidenta venovala majetku štátu zverenému do jej správy sústavnú 

starostlivosť, majetok bol riadne využívaný, bola zabezpečená jeho ochrana a bol 

evidovaný v predpísanej evidencii.  

 

Pohyby majetku v priebehu roka 2013 podľa účtov sú uvedené  v prílohe č.3. 

 

Stav pohľadávok  

 

Kancelária prezidenta  k 31.12.2013  neevidovala žiadne dlhodobé pohľadávky.  

 

Stav  záväzkov 

         

         K 31.12.2013 evidujeme dlhodobé záväzky z neukončených súdnych sporov vo  
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výške 113 455,35 eur ( v účtovníctve sú vedené na účte 459-ostatné rezervy). Jedná sa 

o súdny spor o zaplatenie náhrady mzdy bývalému zamestnancovi vrátane úrokov 

z omeškania a trov konania do 31.12.2009. 

 

Stav zásob k 31.12.2013 bol vo výške 530 276,44 eur z toho najväčšiu položku 

predstavujú štátne vyznamenania. 

 

Zostatok na účte Sociálneho fondu k 31.12.2013  bol 6 834,92 eur. 

 

 

1.9 Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach 

 

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky nemá žiadne majetkové účasti.  

 

 

1.10 Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly 

 

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky nemá zriadené žiadne príspevkové 

organizácie. 
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2. Tabuľková časť 
                 

 

 

Tabuľka č. 1   Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly           

 

 

Tabuľka č. 2   Výdavky kapitoly podľa ekonomickej 

                                               a funkčnej klasifikácie     

   

 

Tabuľka č. 3   Finančné operácie kapitoly       

 

 

Tabuľka č. 4   Záväzné ukazovatele kapitoly    

  

 

Tabuľka č. 7   Agregovaná súvaha  

 

 

Tabuľka č. 8   Agregovaný výkaz ziskov a strát  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Prílohy 
                 

 

 

Príloha č. 1   Rozpočtové opatrenia k 31.12.2013 

 

Príloha č. 2   Monitorovacia správa programovej štruktúry k 31.12.2013 

 

Príloha č. 3   Pohyby majetku v priebehu roka 2013 

 

 

 

 


