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ÚVOD

Konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednotky verejnej správy zostavuje v súlade s §
22a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov správca kapitoly
štátneho rozpočtu za nimi zriadené rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie alebo
dcérske účtovné jednotky na základe ich individuálnych účtovných závierok. Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) ako správca kapitoly 12 zostavilo konsolidovanú
účtovnú závierku za rok 2015 na základe údajov získaných z individuálnych účtovných závierok
organizácií patriacich do konsolidovaného celku kapitoly.

Účtovná jednotka zostavujúca konsolidovanú účtovnú závierku má v zmysle § 22a, ods. 6
vyššie uvedeného zákona povinnosť zostaviť konsolidovanú výročnú správu.

Konsolidovaná výročná správa MV SR za rok 2015 podáva sumárny prehľad o činnosti
organizácií v konsolidovanom celku a základné ekonomické výsledky za dané účtovné obdobie
z pohľadu konsolidovanej účtovnej závierky.

Výročná správa za rok 2015 sa člení na 5 kapitol. Prvá kapitola poskytuje základné
identifikačné údaje konsolidujúcej účtovnej jednotky vrátane organizačnej štruktúry a
personálneho obsadeniaa zároveň poskytuje všeobecné informácie o konsolidovanom celku MV
SR. Druhá kapitola ponúka vyhodnotenie hlavných úloh v nadväznosti na stanovené ciele MV
SR za predchádzajúce účtovné obdobie a poskytuje pracovnú víziu na nasledujúce účtovné
obdobie. Cieľom tretej kapitoly bolo porovnanie ekonomického vývoja vybraných ukazovateľov
z pohľadu rozpočtu a z hľadiska bilancie aktív, pasív, nákladov a výnosov. Porovnávaným
obdobím je rok 2014. Problematikou poskytovania dotácií sa zaoberá štvrtá kapitola. Piata
kapitola sa venuje udalostiam osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia
konsolidovaného celku.

Konsolidovaná výročná správa Ministerstva vnitra Slovenskej republiky za rok 2015 je
v zmysle §23 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení uložená a
zverejnená v elektronickej

podobe na

webovom

sídle Registra

účtovných

závierok

www.registeruz.sk.
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1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.1

Identifikačné údaje organizácie a vedúci predstavitelia

Názov účtovnej jednotky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Sídlo

Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

Identifikačné číslo (IČO)

00151866

Dátum založenia/zriadenia

1. 5. 1988

Spôsob založenia/zriadenia

Zákonom č. 207/1968 Zb. o zriadení
ministerstiev a iných ústredných orgánov
štátnej správy Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov

Štatút

Schválený uznesením vlády SR č. 122 zo dňa
24.2.1998

Minister

JUDr. Robert Kaliňák, od 04. apríla 2012

Štátny tajomník

Ing. Marián Saloň, PhD. od 11. apríla 2012

Štátny tajomník

Mgr. Jozef Buček,od 11. apríla 2012

Vedúci služobného úradu

Ing. Denisa Saková, PhD. od 01. mája 2012

Priemerný počet zamestnancov
v rozpočtových organizáciách MV SR
(336)

49 188

Priemerný počet zamestnancov
v príspevkových organizáciách MV SR
(10)

704

Priemerný počet zamestnancov
obchodných spoločností patriacich do
konsolidovaného celku MV SR

582

Spolu priemerný počet zamestnancov
konsolidovaného celku MV SR

50 474
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1.2

Organizačná štruktúra a zásady riadenia

Konsolidujúca účtovná jednotka, ktorou je rozpočtová organizácia MV SR je v súlade s § 11
zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v
znení neskorších predpisov ústredným orgánom štátnej správy pre:
a) ochranu ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, ochranu a
správu štátnych hraníc, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, ochranu bezpečnosti a
plynulosti železničnej dopravy, veci zbraní a streliva, súkromné bezpečnostné služby, vstup na
územie Slovenskej republiky a pobyt cudzincov na jej území, občianske preukazy, cestovné
doklady a oprávnenia na vedenie motorových vozidiel, otázky azylantov a odídencov,
evidenciu obyvateľov, evidenciu cestných motorových a prípojných vozidiel, integrovaný
záchranný systém, civilnú ochranu a ochranu pred požiarmi,

b) všeobecnú vnútornú správu vrátane územného a správneho usporiadania Slovenskej
republiky, štátne symboly, heraldický register, archívy a registratúry, štátne občianstvo,
matričné veci, zhromažďovanie a združovanie vrátane registrácie niektorých právnických osôb,
o ktorých to ustanoví zákon, organizačné zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej
republiky, organizačné zabezpečenie volieb prezidenta Slovenskej republiky a ľudového
hlasovania o jeho odvolaní, organizačné zabezpečenie volieb do orgánov územnej samosprávy,
organizačné zabezpečenie referenda, organizačné zabezpečenie volieb do Európskeho
parlamentu, vojnové hroby, živnostenské podnikanie, povoľovanie verejných zbierok,
koordináciu výkonu štátnej správy uskutočňovanej obcami, vyššími územnými celkami a
orgánmi miestnej štátnej správy,

c) Policajný zbor a Hasičský a záchranný zbor,
d) koordináciu vzdelávania zamestnancov obcí a vyšších územných celkov plniacich úlohy
štátnej správy a iné...
V súlade § 5 vyššie uvedeného zákona ministerstvo sa člení na sekcie a odbory, prípadne iné
organizačné útvary. Organizačnú štruktúru ministerstva určuje organizačný poriadok
ministerstva, ktorý vydáva minister.

Organizačný poriadok MV SR v znení Nariadenia MV SR č. 57/2007 o organizačnom poriadku
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „NMV SR“) bol novelizovaný v roku 2015
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„Nariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 30. marca 2015 o organizačnom
poriadku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ č. 39 s účinnosťou od 1. 4. 2015 a
s následnými novelami účinnými od 1. 7. 2015 a od 1. 11. 2015.

V súlade s čl. 2 NMV SR sa ministerstvo člení na sekcie, úrady, odbory a iné na ich úroveň
postavené organizačné útvary.
Sekcie sa členia na úrady, odbory alebo iné na ich úroveň postavené organizačné zložky. Úrady
sa môžu členiť na odbory, oddelenia alebo iné na ich úroveň postavené organizačné zložky.
Odbory sa môžu členiť na oddelenia alebo iné na ich úroveň postavené organizačné zložky.
Útvar v pôsobnosti ministerstva je akýkoľvek organizačný útvar, organizácia, zariadenie alebo
ich organizačná zložka alebo organizačná jednotka, ktorých činnosť je v pôsobnosti ministerstva.

Útvary ministerstva podľa čl. 6:
•

Prezídium Policajného zboru,

•

Prezídium Hasičského a záchranného zboru,

•

sekcia verejnej správy ministerstva

•

sekcia ekonomiky ministerstva,

•

sekcia hnuteľného a nehnuteľného majetku ministerstva,

•

sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad ministerstva,

•

sekcia systemizácie a mzdovej politiky ministerstva,

•

sekcia kontroly a inšpekčnej služby ministerstva,

•

sekcia krízového riadenia ministerstva,

•

sekcia európskych programov ministertva,

•

sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti ministerstva,

•

kancelária ministra vnútra Slovenskej republiky,

•

úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií ministerstva,

•

migračný úrad ministerstva,

•

úrad ekumenickej pastoračnej služby ministerstva,

•

kancelária vedúceho služobného úradu ministerstva,

•

vikariát Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky
ministerstva,

•

odbor verejného obstarávania ministerstva,

•

centrum podpory ministerstva.
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Zariadenia ministerstva podľa čl.7:
• Archív ministerstva Levoča,
•

Archív ministerstva Nitrianska Streda,

•

Centrum bezpečnostnotechnických činností ministerstva,

•

Krajské centrá podpory
1. Centrum podpory Bratislava,
2. Centrum podpory Trnava,
3. Centrum podpory Trenčín,
4. Centrum podpory Nitra,
5. Centum podpory Žilina,
6. Centrum podpory Banská Bystrica,
7. Centrum podpory Prešov.
8. Centrum podpory Košice,

•

Hudba ministerstva,

•

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality,

•

Letecký útvar ministerstva,

•

Múzeum polície Slovenskej republiky,

•

Národné personalizačné centrum,

•

Požiarnotechnický a expertízny ústav ministerstva v Bratislave,

•

Slovenský národný archív,

•

Stredisko špeciálnej prípravy v Stupave,

•

Strelnica ministerstva – Rača,

•

Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava,

•

Stredná odborná škola Policajného zboru Košice,

•

Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok,

•

Stredná škola požiarnej ochrany ministerstva v Žiline,

•

Školiace stredisko Patince,

•

Štátny archív v Banskej Bystrici,

•

Štátny archív v Bratislave,

•

Štátny archív v Košiciach,

•

Štátny archív v Nitre,

•

Štátny archív v Prešove,

•

Štátny archív v Trenčíne,
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•

Štátny archív v Trnave,

•

Štátny archív v Žiline,

•

Ústredný sklad ministerstva Slovenská Ľupča,

•

Výcvikové centrum Hasičského a záchranného zboru Lešť,

•

Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Humennom,

•

Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách,

•

Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline.

Zariadeniami ministerstva sú aj azylové zariadenia v Humennom, v Opatovskej Novej Vsi,
v Rohovciach a integračné stredisko v Zvolene zriadené v pôsobnosti migračného úradu
ministerstva.
Organizácie ministerstva podľa čl. 8:
•

•

Rozpočtové organizácie ministeratva
1.

Športové centrum polície,

2.

Horská záchranná služba,

3.

Akadémia Policajného zboru v Bratislave.

Príspevkové organizácie ministerstva
1.

Centrum účelových zariadení,

2.

Kúpeľno-liečebný ústav ministerstva ARCO Trenčianske Teplice,

3.

Kúpeľno-liečebný ústav ministerstva DRUŽBA Bardejovské Kúpele,

4.

Kúpeľno-rehabilitačný ústav ministerstva BYSTRÁ Liptovský Ján,

5.

Centrum polygrafických služieb,

6.

IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice.

• Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja.
Organizačná schéma MV SR platná k 31. 12. 2015 je znázornená v prílohe č. 1

1.3

Základná charakteristika rozpočtovej kapitoly MV SR a jej činnosť

MV SR je štátnou rozpočtovou organizáciou, ktorá je v súlade s § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov svojimi príjmami
a výdavkami napojená na štátny rozpočet Slovenskej republiky. Hospodári s rozpočtovými
prostriedkami a s prostriedkami prijatými od iných subjektov.
MV SR je ústredným orgánom štátnej správy pre:
•

ochranu ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku;

• ochranu a správu štátnych hraníc;
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•

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky;

•

ochranu bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy;

•

veci zbraní a streliva;

•

súkromné bezpečnostné služby;

•

vstup na územie Slovenskej republiky a pobyt cudzincov na jej území;

•

občianske preukazy, cestovné doklady a oprávnenia na vedenie motorových vozidiel;

•

otázky azylantov a odídencov;

•

evidenciu obyvateľov;

•

evidenciu cestných motorových a prípojných vozidiel;

•

integrovaný záchranný systém;

•

civilnú ochranu;

•

ochranu pred požiarmi;

•

všeobecnú vnútornú správu vrátane veci územného a správneho usporiadania Slovenskej
republiky;

•

štátne symboly;

•

heraldický register;

•

archívy a registratúry;

•

štátne občianstvo;

•

matričné veci;

•

zhromažďovanie a združovanie vrátane registrácie niektorých právnických osôb, o ktorých
to ustanoví zákon;

•

organizačné zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb prezidenta
Slovenskej republiky a ľudového hlasovania o jeho odvolaní, volieb do orgánov územnej
samosprávy, referenda, volieb do európskeho parlamentu;

•

vojnové hroby;

•

živnostenské podnikanie;

•

povoľovanie verejných zbierok;

•

koordináciu výkonu štátnej správy uskutočňovanej obcami, vyššími územnými celkami a
orgánmi miestnej štátnej správy;

•

Policajný zbor;

•

Hasičský a záchranný zbor;

•

koordináciu vzdelávania zamestnancov obcí a vyšších územných celkov plniacich úlohy
štátnej správy.
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K 31.12.2015 bolo súčasťou konsolidovaného celku MV SR 342 účtovných jednotiek, z toho:
330 rozpočtových organizácií, 10 príspevkových organizácii a 2 akciové spoločnosti.

Z celkového počtu 330 rozpočtových organizácii predstavujú školy a školské zariadenia v
pôsobnosti okresných úradov v sidle kraja 326 organizácií a z celkového počtu 10 príspevkových
organizácií sú 4 školy. Všetky tieto organizácie prešli v rámci I. etapy realizovanej reform ESO
(Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa) zákonom č. 345/2012 o niektorých opatreniach
v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov do pôsobnosti okresných
úradov v sídle kraja. Okresné úrady, odbory školstva tak v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zabezpečujú výkon miestnej štátnej správy v oblasti školstva. Vykonávajú zriaďovateľskú
pôsobnosť pre špeciálne školy, špeciálne školské zariadenia a poradenské zariadenia.
V osobitných prípadoch sú zriaďovateľmi základných škôl, napr. v prípade ak obec nezriadi
základnú školu, nie je možné určiť spoločný školský obvod a bolo by ohrozené zabezpečenie
plnenia povinnej školskej dochádzky. Za obdobných podmienok môžu byť aj zriaďovateľom
strednej školy. Sú taktiež zriaďovateľmi stredných škôl, ktoré vznikli na základe
medzinárodných dohôd. Okrem zriaďovateľskej funkcie plnia úlohy odborno-metodického
riadenia a poradenskej činnosti pre orgány územnej samosprávy v oblasti výchovnovzdelávacieho procesu, organizovania žiackych súťaží a olympiád, prerozdeľovania finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu na jednotlivých zriaďovateľov, spracovávanie štatistických
údajov a pod. Zabezpečujú odborné činnosti pre obce, ktoré nie sú školskými úradmi. Ďalej
vykonávajú štátnu správu v prvom stupni vo veci uznávania rovnocennosti dokladov o vzdelaní
získanom v školách mimo územia Slovenskej republiky, vo veci potvrdzovania obcí ako
školských úradov, menovania predsedov skúšobných komisií pre priznanie stupňov vzdelania
a pod.
K základným predmetom činnosti škôl a školských zariadení patrí:
•

vzdelávanie v študijných odboroch,

•

vzdelávanie a prípravu na jednoduché pracovné činnosti žiakov, žiakov s mentálnym
postihnutím,

•

vzdelávanie a výchovu detí so zdravotným znevýhodnením,

•

výchovu a vzdelávanie pre chorých alebo zdravotne oslabených žiakov umiestnených
v zdravotníckom zariadení,

•

komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť (psychologickú, diagnostickú, rehabilitačnú)

•

prevenciu a pedagogicko-psychologické poradenstvo ,
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•

individuálne reedukačné programy,

•

prípravu na život v rodine, sebaobsluhu a praktické práce v domácnosti žiakom, ktorí
skončili špeciálnu školu a neboli prijatí do odborného učilišťa, prípadne nezvládli jeho
obsah.

Organizačnou súčasťou niektorých škôl a školských zariadení môžu byť: školské jedálne,
školské kuchyne, školské kluby a internáty.

K rozpočtovým organizáciám MV SR patrí aj rozpočtová organizácia Horská záchranná služba,
ktorá bola zriadená zákonom č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších
predpisov. V rámci svojej hlavnej činnosti vykonáva:
• záchrannú činnosť,
• poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
• transport,
• neodkladnú dopravu pri záchrane osôb.
Rozpočtová organizácia Akadémia Policajného zboru v Bratislave zriadená Opatrením č.
370/1992 Zb. zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriadení Akadémie
policajného zboru Slovenskej republiky, ktorá v rámci svojej hlavnej činnosti vykonáva:
•

vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch

•

vedeckú, vývojovú a ďalšiu tvorivú činnosť a vytváranie podmienok k ich rozvoju.

Športové centrum polície založené v zriaďovateľskej pôsobnosti MV SR na základe zriaďovacej
listiny č. p. VS-236-23/1994 v znení neskorších dodatkov ako samostatná rozpočtová
organizácia komplexne zabezpečuje a koordinuje činnosti v oblasti:
• vrcholového športu,
• výkonnostného športu,
• výchovy športovo talentovanej mládeže a
športovo branné aktivity policajtov, hasičov a zamestnancov MVSR.

K príspevkovým organizáciám MV SR k 31.12.2015 patrili:
•

Školy: Spojená škola internátna Žilina, Stredná odborná škola železničná Košice,
Dopravná akadémia Trenčín a Stredná odborná škola letecko-technická, Trenčín.
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•

Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Arco Trenčianske Teplice zriadený
zriaďovacou listinou č. p. VS-236-6/1994, Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva
vnútra SR Bystrá Liptovský Ján zriadený v súlade so zriaďovacou listinou č. p. VS-2368/1994 a Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Družba Bardejov zriadený
zriaďovacou listinou č. p. MV SR SH-776-28/6-96, ktorých

hlavnou činnosťou je

poskytovanie komplexnej ústavnej, ambulantnej, liečebnej a rehabilitačnej činnosti.
•

Spoločnosť IVES - Organizácia pre informatiku verejnej správy Košice, zriadená
zriaďovacou listinou č. p. SVS-207-200/08339 v znení neskorších dodatkov, ktorá
vykonáva činnosti: riešenie, zabezpečovanie a výkon úloh súvisiacich s uplatňovaním
informačných technológií vo verejnej správe.

•

Centrum polygrafických služieb zriadené v zmysle zriaďovacej listiny č. p. SE-OO2013/001708-002, ktoré v rámci svojej hlavnej činnosti vykonáva špecializované
polygrafické služby, vrátane tlače cenín a iných tlačovín s ochrannými prvkami,
knihárske a dokončovacie spracovanie a distribúciu polygrafických výrobkov v súlade
s požiadavkami MV SR.

•

Centrum účelových zariadení zriadené na základe zriaďovacej listiny č. p. SLV-7941/PS-2008, ktoré poskytuje rekreačnú starostlivosť a organizuje, zabezpečuje a vykonáva
vzdelávanie zamestnancov.

1.4

Zmeny konsolidovaného celku v roku 2015

V súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli v priebehu roku 2015
uskutočnené nasledovné zmeny v rámci konsolidovaného celku MV SR:

Vznik organizácie k 1.1.2015:
•

Spojená škola internátna, Snina (IČO 42382530)

Vznik organizácie k 1.9.2015:
•

Špeciálna materská škola, Kysucké Nové Mesto, (IČO 42434793),

•

Praktická škola, Dubnica nad Váhom (IČO 42377935),

•

Praktická škola, Nové Mesto nad Váhom (IČO 42378052),

•

Praktická škola, Myjava (IČO 42377986).
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Zmena názvu organizácie k 1.1. 2015:
•

Špeciálna základná škola s materskou školou internátna, Bytča (IČO 36137600) –
pôvodný názov Špeciálna základná škola internátna, Bytča,

•

Športové centrum polície, (IČO 00735353) – pôvodný názov Stredisko štátnej športovej
reprezentácie.

Zmena názvu organizácie k 1.9. 2015:
•

Spojená škola, J. Dózsu 32, Veľké Kapušany, (IČO 00188514) – pôvodný názov
Špeciálna základná škola a materská škola, Veľké Kapušany

•

Spojená škola, Kapušianska 2, Pavlovce nad Uhom (IČO 31309771) – pôvodný názov
Špeciálna základná škola, Pavlovce nad Uhom.
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2 HLAVNÉ ÚLOHY MV SR 2015 A 2016
V súlade s čl. 7 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 62/2009 o základných
plánovacích dokumentoch bol Opatrením ministra vnútra Slovenskej republiky 165/2015
vydaný Plán hlavných úloh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2016 a vyhodnotený
Plán hlavných úloh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za rok 2015. Z uvedeného
materiálu uvádzame vybrané oblasti.
2.1

Vyhodnotenie hlavných úloh za rok 2015

V časti I uvedeného opatrenia MV SR vyhodnotilo Plán hlavných úloh za rok 2015, ktoré
smerovali k plneniu úloh vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov a k príprave predsedníctva
SR v Rade Európskej únie (EÚ). Ich plnenie bolo v jednotlivých oblastiach nasledovné:
V oblasti legislatívy do plánu hlavných úloh pre rok 2015 boli zaradené tri návrhy zákonov,
ktoré boli predložené na rokovanie vlády SR a to návrh novely zákona o archívoch a
registratúrach, návrh novely zákona o Horskej záchrannej službe a návrh novely zákona o cestnej
premávke. Uvedené zákony boli schválené.
Mimo plánu hlavných úloh ministerstva bol vypracovaný:
•

návrh výnosu ministerstva o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného
zboru (PZ) na výkon služby v roku 2015,

•

návrh novely zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive,

•

návrh novely zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch,

•

návrh novely zákona Národnej rady SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách,

•

návrh novely zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore,

•

návrh vyhlášky ministerstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministerstva č. 611/2006 Z. z.
o hasičských jednotkách,

•

návrh vyhlášky ministerstva o výdavkoch spojených s voľbami,

•

návrh vyhlášky ministerstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ministerstva č. 121/2002 Z. z.
o požiarnej prevencii,

•

návrh novely vyhlášky ministerstva č. 23/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe,

•

návrh novely zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru,
Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v
znení neskorších predpisov,

•

návrh novely zákona č.166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím
informačno-technických prostriedkov.
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V oblasti riadenia a organizácie
Minister vnútra SR v januári rokoval s ministrami vnútra Holandska a Malty v Haagu.
Predmetom rokovania bola výmena názorov na organizáciu, obsahové zameranie práce a výzvy,
ktoré čakajú Slovenskú republiku v oblasti spravodlivosti, ochrany a bezpečnosti počas
predsedníctva tria (Holandsko – Slovensko - Malta). Závery spoločného rokovania boli
zapracované v materiáli „Východiská 18-mesačného programu Rady EÚ – príspevok SR“, ktorý
schválila vláda SR. V máji bola podpísaná medzirezortná dohoda medzi MV SR a Ministerstvom
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o spolupráci pri zabezpečovaní odborných
vzdelávacích stáží v Bruseli pre zamestnancov ministerstva, na základe ktorej sa 13
zamestnancov ministerstva, budúcich predsedov a podpredsedov pracovných skupín Rady EÚ,
zúčastní 12 - dňovej stáže na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli. Prioritnými úlohami v
oblasti organizácie a systemizácie boli organizačné a systemizačné zmeny vyplývajúce z
vládneho programu Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa (ESO), najmä v
podmienkach okresných úradov, krajských centier podpory a vybraných sekcií ministerstva,
ktoré plnia úlohy gestorov príslušnej metodiky voči jednotlivým oddeleniam krajských centier
podpory.
V oblasti vonkajších vzťahov sa Slovenskí experti zúčastnili schengenského hodnotenia v
Poľskej republike, v Rakúskej republike, v Lotyšskej republike a v Nemeckej spolkovej
republike. Realizované boli všetky úlohy súvisiace s vysielaním a rotáciou policajtov v rámci
ochranných skupín SINDIBAD 27 – 29, ktorých cieľom je zabezpečenie ochrany
Zastupiteľského úradu SR v Bagdade. Z dôvodu zrušenia uvedeného zastupiteľského úradu bola
misia ukončená v auguste.
Zástupcovia Prezídia policajného zboru (ďalej len “Prezídium PZ”) sa zúčastnili dvoch stretnutí
expertov pracovnej skupiny Salzburského fóra k ochrane svedka. Realizované boli všetky úlohy
súvisiace s vysielaním a rotáciou policajtov ochranných skupín za účelom zabezpečenia ochrany
Zastupiteľského úradu SR v Bagdade, vo Viedni a v Londýne, v misii Gruzínsku,
Ukrajine/Moldavsku, v Kosove a na Cypre. Ukončené bolo vyslanie policajtov v misii EUPOL v
Afganistane, v misii OBSE v Tadžikistane a v misii EUPOL COPPS v Palestíne. K prioritným
úlohám ministerstva patrila realizácia odbornej prípravy národných expertov ministerstva v
súvislosti s predsedníctvom SR v Rade EÚ. Prezídium PZ plnilo úlohy vyplývajúce zo
„Spoločného akčného plánu vlády SR a vlády Spojených štátov amerických na boj proti
nelegálnemu nakladaniu s jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi a súvisiacimi technológiami“. K
prioritným úlohám ministerstva v roku 2015 patrila aj realizácia odbornej prípravy národných
expertov ministerstva v súvislosti s predsedníctvom SR v Rade EÚ.
15

V oblasti rozvoja ľudských zdrojov, zdravotnej a sociálnej starostlivosti
V roku 2015 prišlo k zmene obsahu pomaturitného zdokonaľovacieho štúdia poskytujúceho
špecializované policajné vzdelanie. Zmeny sa realizovali štyrmi dodatkami k školským
vzdelávacím programom špecializovanej policajnej prípravy. Ministerstvo sa priebežne zaoberá
zvyšovaním úrovne odborného vzdelávania svojich zamestnancov. Dňa 23. až 26. novembra
2015 sa realizovalo Odborné stretnutie služobných psychológov, policajných duchovných a PZ
(ďalej len policajtov vycvičených v metóde CISM (Critical Incident Stress Management –
Manažment stresu pri kritických udalostiach). Podľa požiadaviek útvarov Prezídia PZ bolo
zabezpečené preškolenie 160 určených príslušníkov policajného zboru v oblasti špeciálnej
zdravotnej prípravy.
V oblasti ekonomického a materiálno-technického v súlade s pokynom Ministerstva financií
SR bol vykonaný rozpis rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2015 na rozpočtové organizácie a
príspevkové organizácie. MV SR vypracovalo návrh záverečného účtu ministerstva za rok 2015,
ktorý bol predložený Ministerstvu financií SR, výborom Národnej rady SR pre verejnú správu a
regionálny rozvoj a pre obranu a bezpečnosť. Tiež bol spracovaný návrh rozpočtu ministerstva
na roky 2016 - 2018 v platnej programovej štruktúre za rozpočtové organizácie ministerstva,
odborné útvary a zariadenia ministerstva, ktorý bol predložený Ministerstvu financií SR
prostredníctvom rozpočtového informačného systému (RIS).
V priebehu roka 2015 pokračovala analýza približne 400 organizácii štátnej správy, ktorej
cieľom je identifikácia úspor v súvislosti s realizáciou reformy štátnej správy v rámci kapitoly
ministerstva ako aj ostatných kapitol štátneho rozpočtu. Za účelom optimalizácie navrhnutých
opatrení sa analyzovali prebiehajúce reorganizácie ktoré napomôžu k odhadu úspor pre
nasledujúce rozpočtové obdobie. Optimalizácia zavádzania platobných terminálov (EFT POS) na
úhradu blokových pokút udeľovaných policajným zboromprebiehala priebežne v súlade s
termínmi jednotlivých projektov. V mesiaci august bolo odovzdaných 5 kusov platobných
terminálov EFT POS slúžiacich na úhradu blokových pokút. V rámci materiálno-technického
vybavenia prebiehali rekonštrukcie laboratórnych priestorov určených pre výkon písmoznaleckej
expertízy, priestorov určených pre výkon genetickej analýzy. Počas roka realizovalo ministerstvo
zabezpečovanie výstrojných súčastí pre policajtov vo výkone služby a pokračovalo s obmenou
automobilovej techniky, nákupom meračov rýchlosti a analyzátorov dychu.
Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 165/2015, ktorým bol vyhodnotený Plán
hlavných úloh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za rok 2015 vyhodnocuje okrem
uvedených oblastí aj oblasť informatiky, telekomunikácii a informačnej bezpečnosti, činnosť
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Policajného zboru, oblasť verejnej správy, oblasť ochrany pred požiarmi, oblasť krízového
riadenia a civilnej ochrany, ako aj oblasť migrácie.
2.2

Plán hlavných úloh MV SR na rok 2016

Rok 2016 bude pre ministerstvo mimoriadne dôležitý a náročný najmä v súvislosti s
predsedníctvom SR v Rade EÚ. Úlohy určené v Pláne hlavných úloh Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky súvisia so zabezpečením činností v pôsobnosti ministerstva a v plnení úloh
vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov. V jednotlivých oblastiach činnosti ministerstva sa
ustanovujú hlavné úlohy:
V oblasti legislatívy vypracovať a predložiť vláde SR:
•

návrh novely zákona o pobyte cudzincov,

•

návrh novely o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred
financovaním terorizmu,

•

návrh novely zákona o používaní analýzy deoxyribonukleovej kyseliny na identifikáciu
osôb,

•

návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií,

•

návrh novely vyhlášky ministerstva, ustanovujúcej hranice horských oblastí, v ktorých
vykonáva činnosť Horská záchranná služba,

•

návrh vyhlášky ministerstva o horľavých kvapalinách,

•

návrh novely vyhlášky ministerstva, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o matrikách,

•

návrh novely vyhlášky ministerstva, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
archívoch a registratúrach.

V oblasti riadenia a organizácie:
•

vypracovať plán úloh súvisiacich s prípravou a výkonom predsedníctva SR v Rade EÚ,

•

vypracovať zoznam národných priorít slovenského predsedníctva SR v Rade EÚ pre
oblast pôsobnosti ministerstva,

•

zabezpečiť plnenie úloh v súvislosti s predsedníctvom SR v Rade EÚ v rámci EUCPN –
Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti
(zasadnutie Správnej Rady EUCPN na Slovensku, zasadnutie Výkonného výboru
EUCPN na Slovensku, európske kolo súťaže ECPA 2016 a konferenciu o najlepšej
praxi),

•

zabezpečiť plnenie úloh súvisiacich s organizačným a programovým zabezpečením
podujatí na úseku archívov v kategórii B počas predsedníctva SR v Rade EÚ (zasadnutie
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European Archives Group, zasadnutie Europaen Board of National Archivivsts, Archives
Portal Europe Foundation – európsky projekt) a ich realizáciu,
•

pripraviť a zorganizovať konferenciu v rámci Working group on hate crime,

•

realizovať aktivity predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine (V4),

•

vypracovať

a predložiť na rokovanie porady vedenia ministerstva informácie

o pôsobnosti policajtov, správy o činnosti policajných pridelencov za r. 2015, ako aj
pripraviť ďalšie novely a nariadenia týkajúce sa činnosti ministerstva.
V oblasti vonkajších vzťahov
•

zúčastňovať sa na schengenskom hodnotiacom procese v členských štátoch,

•

podieľať sa na činnosti pracovnej skupiny Salzburského fóra k problematike ochrany
svedka,

•

zabezpečovať úlohy na úseku výberu, prípravy, vysielania a rotácie policajných
pridelencov a styčných dôstojníkov na výkon štátnej služby v zahraničí,

•

zúčastňovať sa na činnosti pracovných skupín RAILPOL-u (Európska sieť železničnej
polície) a zapájať sa do medzinárodných akcií organizovaných v rámci členských štátov,

•

zorganizovať a podieľať sa na obsahovej príprave pracovného stretnutia projektu eDNA
ENFSI (Európskej siete ústavov forenzných vied),

•

zorganizovať a podieľať sa na obsahovej príprave pracovného stretnutia siete European
Explosive Ordnance Disposal Network (EEODN - Európska sieť špecializovaných
pyrotechnikov zaoberajúcich sa likvidáciou výbušných systémov, munície a výbušnín),

•

zabezpečovať implementáciu národných programov, zabezpečovať plnenie úloh
spoločných plánov SR s inými štátmi, pripravovať a zverejňovať vyzvania na národné
projekty atď.

V oblasti rozvoja ľudských zdrojov, zdravotnej a sociálnej starostlivosti
•

v rámci Operačného programu – Efektívna verejná správa podieľať sa na realizácii
Národného projektu implementácie ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy,

•

zabezpečiť výcvik služobných psychológov, policajných duchovných a dobrovoľníkov z
radov policajtov v oblasti poskytovania krízovej intervencie a posttraumatickej
intervenčnej starostlivosti,

•

realizovať odborné stretnutie služobných psychológov, policajných duchovných a
policajtov vycvičených v metóde CISM (Critical Incident Stress Management –
Manažment stresu pri kritických udalostiach) s cieľom prehĺbenia vedomostí a zručností
v poskytovaní krízovej intervencie a posttraumatickej intervenčnej starostlivosti,
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•

zabezpečovať v súlade so zmenami legislatívy poskytovanie špecifickej zdravotnej
starostlivosti pre policajtov a príslušníkov hasičského záchranného zboru (ďalej len
„príslušníkov HZZ“) a príslušníkov Horskej záchrannej služby (ďalej len príslušníkov
HZS),

•

zabezpečovať kúpeľnú starostlivosť pre policajtov, príslušníkov HZZ a HZS,

•

zabezpečovať komplexne ochranu zdravia policajtov, príslušníkov, HZZ a HZS,

•

zabezpečiť podľa požiadavky Prezídia PZ po odbornej stránke preškolenie určených
policajtov,

•

zabezpečiť vzdelávanie policajtov,

•

zvyšovať úroveň odborných vedomostí expertov, pyrotechnikov a iné.

V oblasti ekonomického a materiálno-technického zabezpečenia
•

vykonať rozpis rozpočtu kapitoly ministerstva,

•

vypracovať návrh rozpočtu kapitoly na roky 2017-2019,

•

vypracovať a predložiť návrh štátneho záverečného účtu ministerstva za rok 2015,

•

zabezpečiť rozpisy rozpočtu podľa kategórií a zabezpečiť prípadné zmeny,

•

zabezpečiť predkladanie a zverejňovanie údajov o dosiahnutej skutočnosti,

•

pripraviť ukončenie testovacej prevádzky platobných terminálov (EFT POS) na úhradu
blokových pokút v PZ a spolupodieľať sa na zavádzaní platobných terminálov do
vybraných služobných cestných vozidiel,

•

v súvislosti s prebiehajúcou reformou štátnej správy ESO (efektívna, spoľahlivá a
otvorená verejná správa) pokračovať v budovaní klientskych centier, ktoré budú slúžiť
občanom na zjednodušenia kontaktu s jednotlivými zložkami integrovanej štátnej správy,
a to na jednom mieste.

•

realizovať prezbrojenie policajtov krátkou guľovou zbraňou v závislosti od pridelených
finančných prostriedkov,

•

realizovať vystrojovanie policajtov novými výstrojnými súčasťami s vysokými
funkčnými a kvalitatívnymi vlastnosťami v závislosti od pridelených finančných
prostriedkov.

Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 165/2015, ktorým bol vydaný Plán hlavných
úloh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2016 vyhodnocuje okrem uvedených
oblastí aj oblasť informatiky, telekomunikácii a informačnej bezpečnosti, činnosť Policajného
zboru, oblasť verejnej správy, oblasť ochrany pred požiarmi, oblasť krízového riadenia a civilnej
ochrany, ako aj oblasť migrácie.
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3 EKONOMICKÉ INFORMÁCIE
Rozpočtový pohľad:
Zámerom rozpočtovej politiky kapitoly MV SR v roku 2015 bolo finančne zabezpečiť plnenie
rozhodujúcich úloh v oblasti ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, záchranných zložiek,
verejnej správy, školstva a bežných prevádzkových potrieb rozpočtových organizácií
a príspevkových organizácií, ako aj schválených priorít rezortu.
Rozpočet príjmov pre kapitolu MV SR bol na rok 2015 schválený spolu s prostriedkami
Európskej únie v celkovej výške 181 188 217,00 EUR. V porovnaní so schváleným rozpočtom
na rok 2014 predstavoval rozpočet príjmov nárast o 76 808 317,00 EUR. K 31. 12. 2015 boli
prostriedky z rozpočtu Európskej únie v súlade § 8 zákona č. 523/2004 Z. z.o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov presunuté do nasledujúcich rokov v celkovej sume 76 287 317 EUR.

Plnenie príjmov za rok 2015
Schválený rozpočet
Celkové príjmy

Upravený rozpočet

Skutočnosť

181 188 217,00

50 900 900,00

145 321 590,72

2 120 353,00

1 687 724,38

1 732 639,58

a platby

63 997 490,00

40 282 470,89

51 809 894,65

Kapitálové príjmy

35 848 300,00

2 929 923,83

3 027 973,53

2 934 757,00

6 000 780,90

82 621 700,00

Tuzemské bežné granty a transfery

0,00

0,00

790 774,36

Tuzemské kapitálové granty a transfery

0,00

0,00

23 788,86

Zahraničné granty

0,00

0,00

5 314 819,74

Bežné

0,00

0,00

3 094 718,96

Kapitálové

0,00

0,00

2 220 100,78

76 287 317,00

0,00

0,00

z toho:
Príjmy z podnikania a z vlastníctva
majetku
Administratívne poplatky a iné poplatky

Iné nedaňové príjmy

z toho:

Zahraničné transfery
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Celkové skutočné príjmy kapitoly dosiahli v uvedenom období 145 321 590,72 EUR, čo
predstavuje 285,5 % celoročného upraveného rozpočtu, z toho príjmy (kód zdroja 111)
51 402 448,96 EUR (101,0 %) a príjmy z mimorozpočtových zdrojov (kód zdroja 11H, 11O5,
11R1, 11R3, 13R1, 14, 35, 37 a 72) 93 919 141,76 EUR. V porovnaní so skutočnosťou s
rokom 2014 došlo k zvýšeniu celkových príjmov o 74 234 292,13 EUR.
Rozpočet výdavkov pre kapitolu MV SR bol schválený podľa rozpočtových zdrojov na
prostriedky zo štátneho rozpočtu spolu s prostriedkami spolufinancovania k zahraničným
grantom vo výške 2 005 081 921,00 EUR, prostriedky EÚ 3. programového obdobia vo výške
76 287 317,00 EUR a prostriedky na spolufinancovanie z 3. programového obdobia
13 462 468,00 EUR. t. j. výdavky v celkovej výške 2 094 831 706 EUR. Z toho na bežné
výdavky 2 010 061 685,00 EUR a kapitálové výdavky 84 770 021,00 EUR. Na základe
vykonaných rozpočtových opatrení bol schválený rozpočet výdavkov v priebehu roka 2015
upravený na sumu 2 349 609 719,14 EUR, z toho bežné výdavky na 2 109 072 370,97 EUR
a kapitálové výdavky na 240 537 348,17 EUR.

Plnenie výdavkov za rok 2015
Schválený rozpočet

Upravený

Skutočnosť

rozpočet
Celkové výdavky

2 094 831 706,00

2 349 609 719,14

2 443 315 485,74

Bežné výdavky:

2 010 061 685,00

2 109 072 370,97

2 127 266 884,32

osobné vyrovnanie

616 680 361,00

647 617 207,02

647 974 361,03

Poistné a príspevok do poisťovní

220 984 881,00

233 061 764,90

233 206 320,18

Tovary a služby

234 735 191,00

287 247 949,18

303 433 785,55

Bežné transfery

937 661 252,00

941 145 449,87

942 652 417,56

84 770 021,00

240 537 348,17

316 048 601,42

Obstaranie kapitálových aktív

53 047 306,00

227 249 384,23

302 077 900,81

Kapitálové transfery

31 722 715,00

13 287 963,94

13 970 700,61

z toho
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné

Kapitálové výdavky
z toho:

Celkové výdavky boli v roku 2015 čerpané v sume 2 443 315 485,74 EUR, z toho rozpočtové
výdavky v sume 2 349 522 267,27 EUR a výdavky z mimorozpočtových zdrojov (kódy zdrojov
11H, 11O5,11R1, 11R3, 13R1, 14, 35, 37 a 72) v sume 93 793 218,47 EUR.
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3.1

Bilancia aktív, pasív, nákladov a výnosov

Podkladom pri hodnotení majetkovej bilancie aktív, pasív, nákladov a výnosovkonsolidovaného
celoku MV SR za rok 2015 boli Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy
a Konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy k 31. 12. 2015.
Bezprostredne predchádzajúcim a porovnávaním účtovným obdobím bol rok 2014.
Pri posudzovaní

vykázaných údajov konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015 je

potrebnévziať do úvahy skutočnosť, že tieto hodnoty nepredstavujú len čistý súčet všetkých
aktív, pasív, nákladov a výnosov z jednotlivých individuálnych účtovných závierok organizácií
v konsolidovanom celku MV SR. Vzájomné vzťahy medzi organizáciami konsolidovaného
celku boli na úrovni súvahy a výkazu ziskov a strát eleminované, zostatky aktív a pasív a stavy
nákladov a výnosov predstavujú hlavne vzťahy voči ostatným subjektom ústrednej správy,
vybrané vzťahy voči organizáciám územnej samosprávy a vzťahy voči ostatným organizáciám
súhrnného celku ako aj právnickým a fyzickým osobám mimo konsolidovaného a súhrnného
celku. V časti bilancia aktív, pasív, nákladov a výnosov sú hodnotené najvýznamnejšie položky,
prípadne medziročná zmena. Podrobnejšiu identifikáciu jednotlivých položiek súvahy a výkazu
ziskov a strát za dané obdobie obsahuje konsolidovaná účtovná závierka a jej súčasť Poznámky
konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy.
3.1.1

Aktíva

Celkové aktíva konsolidovaného celku MV SR po zohľadnení všetkých konsolidačních úprav
dosiahli k 31. 12. 2015 hodnotu 1 369 821 160,17 EUR. V porovnaní s rokom 2014 sa zvýšila
hodnota aktív o 153 125 567,38 EUR. Aktíva konsolidovaného celku MV SR tvorí neobežný
majetok, ktorý v percentuálnom vyjadrení voči celkovému majetku predstavuje 79,75 %, obežný
majetok (20,09 %) a časové rozlíšenie (0,16 %). Významnou položkou neobežného majetku je
dlhodobý hmotný majetok, ktorý z celkovej hodnoty majetku tvorí 69,26 %. Z obežného majetku
najvyššiu hodnotu v pomere k celkovému majetku kapitoly dosiahli finančné účty (11,20 %)
a zásoby (4,86 %). Jednotlivé položky aktív sú v tomto dokumente uvádzané aj komentované v
netto hodnotách, bez vykázania korekcií (opravných položiek a oprávok k majektu).
Najvýznamnejší nárast sme v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zaznamenali v položkách
dopravné prostriedky a podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom.
Položka je ovplyvnená zmenou metódy konsolidácie Nemocnice svätého Michala, ktorá sa od
1. 1. 2015 konsoliduje metódou vlastného imania v súlade s opatrením Ministerstva financií SR
č. MF/21230/2014-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie
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vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a ozančovaní položiek konsolidovanej účtovnej
závierky vo verejne správe v platnom znení.

Vybrané položky strany aktív

SPOLU MAJETOK

Konsolidovaná

Konsolidovaná

súvaha 2014

súvaha 2015

(2015-2014)

1 216 695 592,79

1 369 821 160,17

153 125 567,38

887 907 260,98

1 092 435 249,37

204 527 988,39

92 712 397,10

100 243 226,49

7 530 829,39

795 194 863,88

948 797 446,87

153 602 582,99

0

43 394 576,01

43 394 576,01

326 706 423,91

275 156 127,00

-51 550 296,91

65 323 932,71

66 635 993,22

1 312 060,51

6 559 671,13

6 217 174,00

-342 497,13

Neobežný majetok
-

Rozdiel

Dlhodobý nehmotný
majetok

-

Dlhodobý hmotný majetok

-

Dlhodobý finančný
majetok

Obežný majetok
-

Zásoby

-

Zúčtovanie medzi subj.VS

-

Dlhodobé pohľadávky

20 486 624,47

24 554 577,11

4 067 952,64

-

Krátkodobé pohľadávky

32 965 927,27

24 361 351,73

-8 604 575,54

-

Finančné účty

201 370 268,33

153 387 030,94

-47 983 237,39

2 081 907,90

2 229 783,80

147 875,90

Časové rozlíšenie

3.1.2

Pasíva

Celkové pasíva konsolidovaného celku dosiahli k 31.12.2015 hodnotu 1 369 821 160,17 EUR.V
porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím ide o nárast pasív vo výške 153 125 567,38
EUR.
Medziročnú zmenu pasív vo významnej miere ovplyvnili najmä nasledovné položky súvahy:
výslekok hospodárenia v sume 8 243 534 151,49 EUR, zrušenie rezervy na zamestnanecké
požitky vo výške 8 134 827 231,53 EUR a zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu 118 881 002,47 EUR.

Vybrané položky strany pasív

VLASTNÉ

IMANIE

A

Konsolidovaná

Konsolidovaná

súvaha 2014

súvaha 2015

Rozdiel
(2015-2014)

1 216 695 592,79

1 369 821 160,17

153 125 567,38

- 8 120 090 132,70

132 784 094,36

8 252 874 227,06

-633,74

9 339 441,83

9 340 075,57

-8 120 089 498,96

123 444 652,53

8 243 534 151,49

ZÁVÄZKY
Vlastné imanie
-

Oceňovacie rozdiely

-

Výsledok hospodárenia
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Záväzky
-

Rezervy

-

Zúčtovanie medzi subj.

9 141 855 989,59

987 524 452,92

-8 154 331 536,67

8 264 228 554,27

27 106 180,16

-8 237 122 374,11

679 672 969,04

802 866 688,79

123 193 719,75

22 897 585,08

24 612 243,29

1 714 658,21

175 056 881,20

132 939 340,68

-42 117 540,52

194 929 735,90

249 512 612,89

54 582 876,99

VS
-

Dlhodobé záväzky

-

Krátkodobé záväzky

Časové rozlíšenie

3.1.3

Náklady

Náklady konsolidovaného celku za účtovné obdobie môžeme rozčleniť naprevádzkové náklady,
finančné náklady, mimoriadne náklady a náklady na transfery zo štátneho rozpočtu. Z pohľadu
vertikálního členenia nákladov vo výkaze ziskov a strát rozlišujeme náklady na hlavnú činnosť,
náklady na podnikateľskú činnost a náklady spolu. V nasledujúcom texte sa správa venuje
najvýznamnejším položkám nákladov z hľadiska ich hodnoty, resp. významu pre čitateľa.
Celkové náklady kapitoly dosiahli k 31.12.2015 hodnotu spolu 1 637 775 989,26 EUR. Z toho
hlavná činnosť bola vykázaná vo v sumárnej výške 1 626 435 677,29 EUR a náklady na
podnikateľskú činnosť dosiahli v sledovanom období celkovú hodnotu 11 340 311,97 EUR.
Celkový medziročný pokles nákladov bol vo výške -2 403 734 644,53 EUR, pričom tento pokles
bol v najvyššej miere ovplyvnený zrušením ostatných rezerv na zamestnanecké požitky
vytvorených v roku 2014. Zrušenie vytvorenej rezervy bolo realizované v súlade s opatrením
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. MF/21231/2014-31, ktorým
sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre
rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
v znení neskorších predpisov. V zmysle § 14 ods.11, „V účtovnej jednotke, ktorou je
Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa účtuje o rezerve na zamestnanecké požitky za
zamestnancov

všetkých

štátnych

rozpočtových

organizácií

a štátnych

príspevkových

organizácií“. Na základe uvedeného a podľa pokynov MF SR došlo v rámci konsolidovaných
výkazov v roku 2015 zo strany MV SR k zrušeniu tejto rezervy a na úrovni MF SR bola na
príslušné obdobie účtovaná tvorba rezervy na zamestnanecké požitky za všetky kapitoly
štátneho rozpočtu.

Vo vertikálnom porovnaní bol zaznamenaný nárasť nákladov z podnikateľskej činnosti.
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Dôvodom medziročného zvýšenia bolo správne vykázanie nákladov dcérskou účtovnou
jednotkou Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., nakoľko
v predchádzajúcom účtovnom období účtovná jednotka vykazovala svoje náklady v položkách
hlavnej činnosti.
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Konsolidovaný VZaS 2014 (náklady)

SPOLU NÁKLADY

Hlavná

Podnik.

činnosť

činnosť

Spolu

Konsolidovaný VZaS 2015 (náklady)

Hlavná

Podnik.

činnosť

činnosť

Spolu

Rozdiel (náklady) 2015-2014

Hlavná

Podnik.

činnosť

činnosť

Spolu

4 041 400 154,33

110 479,46

4 041 510 633,79

1 626 435 677,29

11 340 311,97

1 637 775 989,26

-2 414 964 477,04

11 229 832,51

-2 403 734 644,53

50 Spotrebované nákupy

126 974 215,25

89 492,57

127 063 707,82

108 116 863,56

4 955 840,74

113 072 704,30

-18 857 351,69

4 866 348,17

-13 991 003,52

51 Služby

121 950 430,26

9 333,52

121 959 763,78

133 099 567,74

2 929 967,50

136 029 535,24

11 149 137,48

2 920 633,98

14 069 771,46

52 Osobné náklady

893 391 113,67

8 344,05

893 399 457,72

933 719 450,44

3 054 866,72

936 774 317,16

40 328 336,77

3 046 522,67

43 374 859,44

53 Dane a poplatky

3 588 983,03

3 287,52

3 592 270,55

4 383 262,49

87 731,69

4 470 994,18

794 279,46

84 444,17

878 723,63

166 254 702,69

17,60

166 254 720,29

209 890 197,68

19 501,23

209 909 698,91

43 635 494,99

19 483,63

43 654 978,62

2 653 350 190,02

0,00

2 653 350 190,02

151 368 570,15

287 911,00

151 656 481,15

-2 501 981 619,87

287 911,00

-2 501 693 708,87

2 334 353,13

4,20

2 334 357,33

7 760 689,91

4 493,09

7 765 182,40

5 426 336,18

4 488,89

5 430 825,07

13 913,74

0,00

13 913,74

12 165,43

0,00

12 165,43

-1 748,31

0,00

-1 748,31

73 542 252,54

0,00

73 542 252,54

78 084 910,49

0,00

78 084 910,49

4 542 657,95

0,00

4 542 657,95

54 Ostatné náklady na
prevádzkovú

činnosť

55 Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej činnosti
a finančnej činnosti
a zúčtovanie ČR
56 Finančné náklady
57 Mimoriadne náklady
58 Náklady na transfery
a náklady z odvodu
príjmov
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3.1.4

Výnosy

Výnosy vo všeobecnosti členíme na tržby za vlastné výkony a tovar, zmena stavu
vnútroorganizačných zásob, aktivácia, daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov, ostatné
výnosy z prevádzkovej činnosti, zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej
činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia, zúčtovanie rezerv a opravných
položiek z finančnej činnosti, mimoriadne výnosy a výnosy z transferov a rozpočtových
príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách. Nasledujúci
text sa venuje najvýznamnejším položkám výnosov z hľadiska ich hodnoty, resp. významupre
čitateľa správy.

Celkové výnosy konsolidovaného celku MV SR dosiahli k 31.12.2015 hodnotu
1 745 206 238,32 EUR. Výnosy z hlavnej činnosti boli vykázané v súhrnnej výške
1 743 827 512,90 EUR, výnosy z podnikateľskej činnosti organizácií dosiahli v danom roku
hodnotu 1 378 725,42 EUR. Celkové výnosy vykázané v konsolidovanom výkaze ziskov
a strát sa v porovaní s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím medziročnezvýšili
o 212 521 866,19 EUR. Medziročný nárast bol najvýraznejšie ovplyvnený účtovou skupinou
65 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej finančnej činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšeniaa a to z dôvodu zrušenia rezervy na súdne spory v sume 110 090 476,94
EUR.

Detailnejšia analýza jednotlivých položiek výnosov je rozpracovaná Poznámkach
konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy zostavenej k 31. 12.
2015 za konsolidovaný celok MV SR.
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Konsolidovaný VZaS (výnosy) 2014

SPOLU VÝNOSY
60 Tržby za vlastné výkony

Hlavná

Podnikateľská

činnosť

činnosť

Konsolidovaný VZaS (výnosy) 2015

Spolu

Hlavná

Podnik.

činnosť

činnosť

Rozdiel (2015-2014)

Spolu

Hlavná

Podnik.

činnosť

činnosť

Spolu

1 532 566 480,84

117 891,29

1 532 684 372,13

1 743 827 512,90

1 378 725,42

1 745 206 238,32

211 261 032,06

1 260 834,13

212 521 866,19

20 007 621,76

115 108,18

20 122 729,94

14 577 977,78

1 359 569,73

15 937 547,51

-5 429 643,98

1 244 461,55

-4 185 182,43

544 738,63

0,00

544 738,63

659 086,71

6 209,17

665 295,88

114 348,08

6 209,17

120 557,25

372 668,45

0,00

372 668,45

256 608,33

1 112,88

257 721,21

-116 060,12

1 112,88

-114 947,24

1 039 473,03

0,00

1 039 473,03

587 762,01

0,00

587 762,01

-451 711,02

0,00

-451 711,02

205 923 304,81

2 782,63

205 926 087,44

214 637 365,14

11 728,65

214 649 093,79

8 714 060,33

8 946,02

8 723 006,35

30 054 663,14

0,00

30 054 663,14

140 145 140,08

0,00

140 145 140,08

110 090 476,94

0,00

110 090 476,94

397 583,17

0,48

397 583,65

29 652,22

104,99

29 757,21

-367 930,95

104,51

-367 826,44

1 065,00

0,00

1 065,00

40,95

0,00

40,95

-1 024,05

0,00

-1 024,05

1 274 225 362,85

0,00

1 274 225 362,85

1 372 933 879,68

0,00

1 372 933 879,68

98 708 516,83

0,00

98 708 516,83

61 Zmena stavu
vnútroorganizačných zásob
62 Aktivácia
63 Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 Ostatné výnosy prev.činn.
65 Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej činnosti
a finančnej činnosti a zúčtovanie
časového rozlíšenia
66 Finančné výnosy
67 Mimoriadne výnosy
68 Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v štátnych RO a PO
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3.1.5

Výsledok hospodárenia

Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie pred zdanením dosiahol za konsolidovaný
celok MV SR kladnú hodnotu, t. j. zisk vo výške 107 430 249,06 EUR. Výsledok
hospodárenia po zdanení predstavuje kladnú hodnotu v sume 107 426 711,63 EUR. Rozdiel
vo výsledkoch hospodárenia pred zdanením a po zdanení tvorí splatná daň z príjmov
v celkovej výške 3 537,43 €. Najvyššiu hodnotu splatnej dane z príjmu vykazuje dcérska
účtovná jednotka Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. vo
výške 2 896,73 €. Medziročne výsledok hospodárenia po zdanení vzrástol o 8 243 534 151,49
EUR. Dôvodom medziročnej zmeny zo záporného na kladný výsledok hospodárenie bolo
zníženie nákladových položiek odpisov, rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
a ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti prislúchajúca na rok 2015 vo výške 2 501 693 708,87 EUR a zvýšenie výnosovej položky zúčtovanie rezerv a opravných položiek
z prevádzkovej činnosti o 110 090 476,94 EUR.

4 POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ

Poskytovanie dotácií v pôsobnosti ministerstva upravuje zákon č. 385//2014 Z. z. zo 4.
decembra 2014 o štátnom rozpočte na rok 2015, zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, zákon č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení. MV SR v roku 2015 skutočne poskytlo dotácie v súhrnnej výške 913 926 449,69 EUR.
V kategórii kapitálových transferov boli poskytnuté dotácie v sume 6 436 689,68 EUR
a v kategórii bežných transferov v sume 907 489 760,01 EUR. Z kapitálových transferov bolo
príspevkovým organizáciám ministerstva poskytnutých 15 000,00 EUR, rozpočtovým
organizáciám dotácie v sume 16 624,00 EUR, obciam 6 243 685,68 EUR, občianskym
združeniam 93 750,00 EUR, cirkvi 51 630,00 EUR, neziskovým právnickým osobám
6 000,00 EUR a ostatným právnickým osobám

10 000,00 EUR. Z kategórie bežných

transferov bolo poskytnutých príspevkovým organizáciám v rámci verejnej správy
4 920 076,92 EUR, rozpočtovým organizáciám v rámci verejnej správy 34 400,00 EUR,
obciam 8 232 075,98 EUR, VÚC 8 500,00 EUR, obciam na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy 749 875 538,17 EUR. Transfery jednotlivcom a právnickým osobám
boli v roku 2015 spolu vo výške 143 108 157,34 EUR a transfery príspevkovým organizáciám
nezaradených do verejnej správy v sume 1 311 011,60 EUR.
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Predmetom zúčtovania dotácií za rok 2015 neboli dotácie, ktoré boli presunuté do roku 2015
a budú použité a zúčtované v nasledujúcich rokoch.

5 UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO
SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA KONSOLIDOVANÉHO CELKU
Spracovateľovi Konsolidovanej výročnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za
rok 2015 neboli známe žiadne významné ekonomické udalosti alebo zmeny, ktoré nastali po
skončení účtovného obdobia 2015 a vyžadovali by si ich zverejnenie alebo vykázanie ako
udalosti osobitného významu.
Po parlamentných voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnili 5.
marca 2016 došlo v účtovnej jednotke Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
k personálnym zmenám pozíciáchštátnych tajomníkov a vedúceho služobného úradu MV SR.
Ing Mariána Saloňa, PhD. ktorý bol štátnym tajomníkom od 11. apríla 2012 vystriedala v tejto
pozícii s účinnosťou od 23. marca 2016 Ing. Denisa Saková, PhD a Mgr. Jozefa Bučeka,
štátneho tajomníka v pozícii od 11. apríla 2012 vymenil s účinnosťou od 23. marca 2016 Ing.
Rudolf Urbanovič.. Vedúcu služobného úradu Ing. Denisu Sakovú vystriedal v pozícii Ing.
Ondrej Varačka. Pozícia ministra vnútra zostala po parlamentných voľbách nezmenená.
5.1 Overenie konsolidovanej účtovnej závierky audítorom za rok 2015
V súlade s § 22a ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení
konsolidovanú účtovnú závierku kapitoly overuje audítor. Audit konsolidovaných účtovných
závierok za rok 2015 vykonáva spoločnosť Deloitte Audit, s. r. o. v zmysle zmluvy
uzatvorenej medzi vyššie uvedenou spoločnosťou a Ministerstvom financií SR ako
obstarávateľom auditu. Predmetom služieb poskytovaných audítorskou spoločnosťou je
overenie konsolidovanej účtovnej závierky a overenie súladu konsolidovanej výročnej správy
s konsolidovanou účtovnou závierkou kapitoly za rok 2015.
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ZÁVER
Konsolidovaná výročná správa Ministerstva vnútra Slovenskej republiky za rok 2015 sa
vyhotovuje ku konsolidovanej účtovnej závierke účtovnej jednotky verejnej správy, t. j.
správcu kapitoly MV SR za účtovné obdobie od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015. Na
konsolidujúcu účtovnú jednotku MV SR sa v zmysle § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. o
účtovníctve v platnom znení vzťahuje zákonná povinnosť zostavovať riadnu konsolidovanú
účtovnú závierku a zároveň zostaviť konsolidovanú výročnú správu.

Konsolidovaná výročná správa obsahuje základné identifikačné údaje, organizačnú štruktúru
a zásady riadenia, základnú charakteristiku rozpočtovej kapitoly MV SR a jej činnosť, zmeny
konsolidovaného celku, ktoré boli realizované v priebehu roku 2015. Zároveň

obsahuje

vyhodnotenie hlavných úloh za rok 2015 a plán úloh MV SR na rok 2016.
V konsolidovanej výročnej správe sú uvádzané základné ekonomické zhodnotenia majetkovej
pozície konsolidovaného celku, pričom podkladom pre jej zostavenie je konsolidovaná
súvaha a konsolidovanývýkaz ziskov a strát za rok 2015.

Účtovná jednotka podľa § 23a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení je
povinná uložiť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu spolu so
správou nezávislého audítora do registra účtovných závierok v elektronickej podobe
prostredníctvom systému štátnej pokladnice.

Po priložení podpisových záznamov splní MV SR uvedené zákonom stanovené povinnosti.
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PRÍLOHY
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Organizačná schéma Ministerstva vnútra SR
platná k 31.12. 2015

Príloha č. 1

Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky

Školy a školské zariadenia

Rozpočtové organizácie

Príspevkové organizácie

Úrad MV SR

Horská
záchranná služba

Športové centrum
polície

APZ v Bratislave








































MŠ pri ZZ Bratislava
SŠ Bratislava
DC Bratislava
DC pre mládež Bratislava
LVS Bratislava
SŠ Bratislava
SŠ Bratislava
ŠZŠ Bratislava
ŠZŠ s MŠ Bratislava
SŠ Malacky
ŠZŠ Bratislava
SŠ Pezinok
SŠ Senec
ŠZŠ Bratislava
ZŠ pri ZZ Bratislava
ZŠ s MŠ pre žiakov so SP BA
SŠI Bratislava
ZŠI Bratislava
SŠI Bratislava
Gymnázium Bratislava
Gymnázium F. G. Lorcu
Bratislava
Gymnázium Bratislava
Gymnázium Bratislava
SŠ Bratislava
OA Bratislava
SOŠ pre žiakov so SP BA
OU Bratislava
SŠ Bratislava
RC Sološnica
RC Veľké Leváre
CPPPaP Bratislava
CPPPaP Bratislava
CPPPaP Bratislava
CPPPaP Bratislava
CPPPaP Bratislava
CPPPaP Senec
CPPPaP Pezinok
CPPPaP Malacky






































SŠ Trnava
SŠ Trnava
ŠZŠI Trnava
RC Trstín
OUI Trnava
SŠ Piešťany
SŠ Vrbové
ŠZŠ s MŠ Hlohovec
RC Hlohovec
SŠ Hlohovec
ŠZŠ Galanta
ŠZŠ - Speciális Alapiskola Jelka
SŠ Sládkovičovo
ŠZŠ Sereď
ŠZŠ s VJM – Speciális
Alapiskola Tomášikovo
ŠZŠ Šaštín - Stráže
SŠ Senica
ZŠ pri ZZ Smrdáky
SŠ Skalica
ŠZŠ Holíč
ŠZŠ Gbely
ŠZŠ Dunajská Streda
ŠZŠ s VJM – Speciális
Alapiskola Dunajská
Streda - Dunaszerdahely
ŠZŠ Zlaté Klasy
ŠZŠ – Speciális Alapiskola
Šamorín
SŠ Dunajská Streda
SŠ Okoč
LVS Čakany
CŠPP Trnava
CPPPaP Trnava
CPPPaP Dunajská Streda
CPPPaP Galanta
CPPPaP Hlohovec
CPPPaP Piešťany
CPPPaP Senica
CPPPaP Holíč
































OUI Ladce
SŠ Prievidza
RC Bystričany
ZŠI pre žiakov s narušenou
komunikačnou schopnosťou
Brezolupy
SŠI Trenčín
SŠI Trenčianska Teplá
SŠI Považská Bystrica
SZŠI Prievidza
SŠ Púchov
ŠZŠ Bánovce n./Bebravou
ŠZŠ Partizánske
ŠZŠ Myjava
ŠZŠ Nové Mesto n./Váhom
ŠZŠ Handlová
ŠZŠ Nováky
ŠZŠ Ilava
ŠZŠ Dubnica n./Váhom
Bilingválne slovensko-španielske
gymnázium Nové Mesto n./Váhom
CPPPaP Myjava
CPPPaP Nové Mesto n./Váhom
CPPPaP Partizánske
CPPPaP Považská Bystrica
CPPPaP Prievidza
CPPPaP Púchov
CPPPaP Bánovce n./Bebravou
CPPPaP Dubnica n./Váhom
CPPPaP Trenčín
PŠ Nové Mesto n./Váhom
PŠ Dubnica n./Váhom
PŠ Myjava




































Gymnázium Nitra
SŠI Nitra
RC Zlaté Moravce
RC Vráble
SŠI Topoľčany
SŠ Topoľčany
SŠI Levice
LVS Poľný Kesov
OUI Nová Ves nad Žitavou
LVS Nitra - Kynek
OUI Mojmírovce
SŠI Šahy
ŠZŠ s VJM Hurbanovo
ŠZŠ Hurbanovo
ŠZŠ Kolárovo
ŠZŠ s VJM Kolárovo
SŠ Komárno
ŠZŠ s VJM Komárno
ZŠ s MŠ pri ZZ Nitra
ŠZŠ Štúrovo
ŠZŠ Komjatice
SŠ Nové Zámky
ŠZŠ Šurany
SŠ Šaľa
SŠ Zlaté Moravce
SŠ Želiezovce
SŠ Nitra
CPPPaP Nitra
CPPPaP Levice
CPPPaP Nové Zámky
CPPPaP Zlaté Moravce
CPPPaP Topoľčany
CPPPaP Komárno
CPPPaP Šaľa









































ŠZŠ s MŠI Bytča
ŠZŠ Turzovka
Gymnázium J.M.Hurbana Čadca
SŠ Čadca
SŠ Dolný Kubín
ŠZŠ Kysucké Nové Mesto
ŠMŠ Kysucké Nové Mesto
SŠI Kysucké Nové Mesto
ŠZŠ Liptovský Hrádok
ZŠI pre žiakov s narušenou
komunikačnou schopnosťou
Jamník, Liptovský Hrádok
ŠZŠ s MŠI Liptovský Ján
OUI Liptovský Mikuláš
SŠ Liptovský Mikuláš
ZŠ s MŠ pri ZZ Martin
ŠZŠ Martin
OU Martin
Gymnázium bilingválne
M. Hodžu Sučany
SŠI Námestovo
DC Ružomberok
SŠ Ružomberok
LVS Ľubochňa
SŠ Horná Štubňa
Gymnázium M. Hattalu Trstená
SŠ Žilina
ŠZŠ a ŠMŠ Žilina
Gymnázium bilingválne Žilina
ŠZŠ Šuja
DC Lietavská Lúčka
CPPPaP Bytča
CPPPaP Čadca
CPPPaP Dolný Kubín
CPPPaP Kysucké Nové Mesto
CPPPaP Liptovský Mikuláš
CŠPP Liptovský Mikuláš
CPPPaP Martin
CPPPaP Námestovo
CPPPaP Ružomberok
CPPPaP Trstená
CPPPaP Žilina






















































SŠ Nová Baňa
RC Tornaľa
ZŠI pre žiakov so SP Lučenec
SOŠ pre žiakov so SP Kremnica
ZŠI pre žiakov so SP Kremnica
RC Čerenčany
ŠMŠ Ban.Bystrica
ŠZŠ Ban.Bystrica
Gymnázium J. G .Tajovského BB
SŠI Kremnica
OUI Ban.Bystrica
OUI Lučenec
Gymnázium M. Kováča BB
SŠI Tornaľa
ŠZŠI Fiľakovo
OUI Valaská
ZŠ pri ZZ Ban.Bystrica
ŠZŠ Lučenec
ŠZŠ Veľký Krtíš
ŠZŠ Krupina
ŠZŠ Brezno
ŠZŠ Čierny Balog
ŠZŠ Banská Štiavnica
ŠZŠ Zvolen
ŠZŠ Polomka
ZŠ pri ZZ Kováčová
ŠZŠ Žiar nad Hronom
ŠZŠ pre žiakov s TP Detva
ŠZŠ Detva
ŠZŠ Klenovec
ŠZŠ Rimavská Sobota
ŠZŠ s VJM Rimavská Sobota
ZŠ pri ZZ Zvolen
ŠZŠ Rimavská Seč
ŠZŠ Jelšava
ŠZŠ Revúca
ŠZŠ Žarnovica
ŠZŠ Hnúšťa
ZŠ pri ZZ Číž
OUI Želovce
ŠMŠ Lučenec
CPPPaP Ban.Bystrica
CPPPaP Brezno
CPPPaP Banská Štiavnica
CPPPaP Zvolen
CPPPaP Rimavská Sobota
CPPPaP Detva
CPPPaP Veľký Krtíš
CPPPaP Revúca
CPPPaP Lučenec
CPPPaP Žarnovica
CPPPaP Žiar nad Hronom




















































ZŠ s MŠ pri ZZ Bardejov
SŠ Bardejov
SŠ Giraltovce
SŠ Hanušovce nad Topľou
ŠZŠ Humenné
SŠI Humenné
SŠ Chminianske Jakubovany
ŠZŠ Jarovnice
ŠZŠ Kežmarok
ŠZŠ Levoča
SŠI Levoča
SŠI Levoča
SŠ Lipany
ŠZŠ Malý Slivník
ŠZŠ s MŠI Medzilaborce
ŠZŠ Ostrovany
SŠ Poprad
SŠ Poprad
OUI Prešov
SŠI Pavla Sabadoša Prešov
SŠ Prešov
SŠI Prešov
SŠ Sabinov
SŠI Snina
ŠZŠ Snina
ŠZŠ Spišská Belá
RC Spišský Hrhov
OUI Poprad
ŠZŠ Spišský Štiavnik
SŠI Stará Ľubovňa
SŠI Svidník
ŠZŠ Svit
ŠZŠ Toporec
SŠ Veľká Lomnica
SŠI Vranov nad Topľou
SŠ Vranov nad Topľou
ZŠ s MŠ pri ZZ Vysoké Tatry
ŠZŠ Zborov
CPPPaP Bardejov
CPPPaP Humenné
CPPPaP Kežmarok
CPPPaP Levoča
CPPPaP Poprad
CPPPaP Prešov
CPPPaP Sabinov
CPPPaP Snina
CPPPaP Stará Ľubovňa
CPPPaP Stropkov
CPPPaP Svidník
CPPPaP Vranov nad Topľou

















































ŠMŠ Košice
SŠI Ždaňa
SŠI Michalovce
SŠI Rožňava
SŠI Spišské Vlachy
SŠ Veľké Kapušany
ŠZŠ Kráľovský Chlmec
ŠZŠ Košice
SŠ Moldava n/Bodvou
SŠ Košice
ŠZŠ Košice
ŠZŠ Košice
SŠ Pavlovce nad Uhom
ŠZŠ Krompachy
ŠZŠ Markušovce
ŠZŠ Letanovce
ŠZŠ Sečovce
SŠ Dobšiná
ŠZŠ Trebišov
ŠZŠ Trhovište
ŠZŠ Vtáčkovce
SŠ Spišská Nová Ves
ŠZŠ Sobrance
SŠ Rudňany
ŠZŠ Richnava
ŠZŠ Hrabušice
ZŠ s MŠ pri ZZ Košice
ZŠ pri ZZ Hraň
SŠ Košice
LVS Košice - Barca
RC Košice
RC Mlynky - Biele Vody
RC Bačkov
Gymnázium M. R.
Štefánika Košice
Gymnázium Košice
SŠ Košice
SŠI Michalovce
SŠI Prakovce
SŠI Trebišov
CPPPaP Košice
CPPPaP Košice
CPPPaP Rožňava
CPPPaP Trebišov
CPPPaP Košice
CPPPaP Michalovce
CPPPaP Spišská Nová
Ves
CŠPP Košice

Použité skratky: APZ – Akadémia Policajného zboru, CPPPaP – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, CŠPP – Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, DC – Diagnostické centrum, IVeS – Organizácia pre informatiku verejnej správy,
KLÚ – Kúpeľno-liečebný ústav, KRÚ – Kúpeľno-rehabilitačný ústav , LVS – Liečebno-výchovné sanatórium, MŠ – Materská škola, MŠI – Materská škola internátna, NKS- Narušenou komunikačnou schopnosťou, OU - Odborné učilište, OUI – Odborné učilište internátne,
PŠ – Praktická škola, RC- Reedukačné centrum, SOŠ – Stredná odborná škola, SP – sluchové postihnutie, SŠ- Spojená škola, SŠI – Spojená škola internátna, ŠZŠ – Špeciálna základná škola, ŠZŠI – Špeciálna základná škola internátna, ŠMŠ – Špeciálna materská škola,
TP – telesné postihnutie, VJM – vyučovací jazyk maďarský, ZŠ – Základná škola, ZŠI – Základná škola internátna, ZZ – Zdravotnícke zariadenie

Akciové spoločnosti: Nemocnica svätého Michala, a. s., Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.

Centrum
polygrafických služieb
IVeS – organizácia
pre informatiku
verejnej správy
Košice
KRU MV SR
BYSTRÁ
Liptovský Ján

KLÚ MV SR
DRUŽBA
Bardejovské kúpele

Centrum účelových
zariadení Piešťany
MV SR SIGNÁL

KLÚ MV SR
ARCO
Trenčianske Teplice

Dopravná akadémia
Trenčín

SOŠ leteckotechnická Trenčín

SŠI Žilina

SOŠ železničná
Košice

