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Čl. I
Všeobecné údaje
(1)Ústav pamäti národa,
verejnoprávna inštitúcia, ktorá vznikla 29.9.2002 podľa zákona č. 553//2002 Z.z. z 19.8.2002
o prístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939- 1989 a o založení Ústavu
pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o ÚPN).
(2)Štatutárnym orgánom ústavu je predseda správnej rady.
Správna rada ÚPN:
PeadDr., ThDr. Ondrej Krajňák, PhD. – predseda
Mgr. Mgr. Andrea Kluknavská, L.L.M. podredsedníčka
Arpád Tarnócy (do 30.4.2015)
PhDr. Milan Pekár, PhD. (od 1. 5. 2015)
PhDr. Slavomír Michálek, Dr.Sc.
PhDr. Augustín Jozef Lang (do 16.8.2015)
Anton Malacký
PhDr. Igor Baka, PhD.
doc. PhDr. PeadDr. Karol Janas, PhD.
Ivan A. Petranský,PhD.
Dozorná rada ÚPN:
JUDR. Juraj Hamuľák, PhD. – predseda
PhDr. László Bukovszky
Mgr. Michal Král (do 30.4.2015)
Terézia Holecová (od 1.5.2015)
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(3)K 31.12.2015 bolo na zabezpečenie činnosti ústavu vedených v stave 64 zamestnancov, 4
zamestnankyne čerpali materskú dovolenku. Priemerný evidenčný počet zamestnancov ústavu v roku
2015 bol 64, z toho počet vedúcich zamestnancov 9.
2015

2014

64

61

9

9

Priemerný prepočítaný počet
zamestnancov
z toho počet vedúcich zamestnancov
Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1)Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite
pokračovať vo svojej činnosti.
(2)Počas roka 2015 nedošlo k zmenám účtovných zásad a účtovných metód. ÚPN vedie účtovnú
evidenciu podľa zákona o účtovníctve a podľa vykonávacích opatrení, ktoré ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania.
(3)Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:
a.dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - obstarávacou cenou
b.zásoby obstarané kúpou - obstarávacou cenou
c.pohľadávky - menovitou hodnotou (knihy)
(4)ÚPN má vypracovanú vnútornú smernicu č. 7/06 – odpisovanie, podľa ktorej postupuje pri
účtovaní odpisov dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku.
(5)ÚPN neuplatňuje opravné položky. Rezervy tvorí podľa zákona o účtovníctve k nevyčerpaným
dovolenkám a odvodom do poisťovní.
Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1)Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:
Majetok ústavu k 1.1.2015 mal účtovnú hodnotu 1.067.141,67 €, oprávky v čiastke 1.033.524,77 €
znížili reálnu hodnotu majetku na 33.316,90 €. V roku 2015 bol prírastok majetku v sume 33.427,00 €
a úbytok – vyradenie majetku v hodnote 6.876,54 €. Účtovná hodnota majetku k 31.12.2015 bola
v celkovej hodnote 1.093.392,13 €, znížená o oprávky v čiastke 1.041.581,08 €. ÚPN evidoval k 31.
12. 2015 majetok v reálnej hodnote 51.811,05 €.
Strana 2

Čl. IV
Ďalšie údaje
Zhodnotenie plnenia transferu prideleného na financovanie činnosti ÚPN za rok 2015 z kapitoly
„Všeobecná pokladničná správa“ MFSR spis č. MF/027037/2014-442 zo dňa 19.12.2014.

Transfer finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v €
Transfer na bežné výdavky

Schválený limit

Upravený limit

1.480,730,00

Úprava transferu
Oznámenie spis č. MF/008283/2015-442 z 19.5.2015
Navýšenie prostriedkov na bežné výdavky
Navýšenie prostriedkov na kapitálové výdavky

100.332,24

1.581.062,24

29.500,00

29.500,00

50.000,00

1.631.062,24

-2.677,00

1.628.385,24

2.677,00

32.177,00

1.660.562,24

1.660.562,24

Úprava transferu
oznámenie

spis

č.

MF/009793/2015-442

na

účel

spolufinancovania aktivít Slovenska v rámci Európskej
siete Pamäť a solidarita z 24.7.2015
navýšenie prostriedkov na bežné výdavky
Úprava transferu
odsúhlasenie preklasifikovania časti dotácie poskytnutej
na

bežné

výdavky

listom

č.

MF/026305/2015-442

z 30.12.2015 na kapitálové výdavky.
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Transfer zo štátneho rozpočtu na rok 2015 celkom
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Rozpočtované prostriedky ÚPN v €:
Schválený limit

Upravený limit

Mzdy zamestnancov (64 zamestnancov)

703.000,00

702.997,80

Odvody do poistných fondov

304.000,00

298.709,00

Tovary a ďalšie služby

471.230,00

621.798,44

180.000,00

158.094,00

2.500,00

4.880,00

2.500,00

1.894,00

z toho
Odmeny pre členov SR a DR
Transfery jednotlivcom
z toho:
Nemocenské dávky
Odchodné, odstupné

2.986,00

Kapitálové výdavky

32.177,00

1.1.Príjmy v roku 2015

1.1.1.Dotácia zo štátneho rozpočtu v €

Tuzemské bežné transfery

Úprava transferu – dotácia bežné a kapitálové výdavky

Úprava transferu dotácia

Transfery spolu

1.480.730,00

129.832,24

50.000,00

1.660.562,24
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1.1.2.Príjmy z vlastnej činnosti v €
Nedaňové príjmy spolu

20.613,65

v tom
Licencie

500,00

Za predaj publikácii a časopisov ÚPN

10.080,77

Z úrokov v banke

2.007,40

Z vratiek:

8.025,48

z toho RZSP z predchádzajúcich rokov

205,06

preplatok - Dôvera RZZP 2014

427,82

dobropis – poštovné frankovací stroj 12/2014

7,66

dobropis - preplatok vyúčtovania energií Dohoda o urovnaní

3.482,98

dobropis – vyúčtovanie energií r.2014 MDVRR

3.901,96

1.1.3.Ostatné príjmy v €
Okrem prostriedkov pridelených ÚPN zo štátneho rozpočtu, boli na financovanie výdavkov spojených
s činnosťou ústavu získané dotácie viazané na financovanie konkrétnych činností:
Popis činnosti

poskytovateľ

Konferencia „Svetový kongres Slovákov Slovenský historický ústav v Ríme

Čiastka
500,00

v zápase proti komunistickému režimu“
ÚSTR Praha

2.700,00

Projekt „História v médiách“
Konferencia „Činnosť čs. spravodajských Rakúske kultúrne fórum

400,00

služieb na území Rakúska v rokoch 1944
–1989 III.“
Film „Stopy v snehu“,

2.700,00
Konferencia biskupov Slovenska
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1.2.Výdavky z dosiahnutých prímov
1.2.1.Výdavky z nedaňových príjmov

Výdavky z nedaňových príjmov celkom

10.374,98

v tom
č.r.p.

Účel použitia

631

Cestovné náhrady

633

Materiál

732,64

633

Licencie

1325,8

634

Dopravné

187,16

637

Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia

2.136,00

637

Všeobecné služby

3.128,55

637

Cestovné náhrady/výdavky iným než zamestnancom

637

Poplatky a odvody, dane

637

Vrátenie príjmov z minulých rokov

57,31

112,75
61,56
2.083,21

- zúčtovanie transferu r.2014
642

Náhrada nákladov – mimosúdne vyrovnanie

550,00

1.3.Výdavky z transferu zo štátneho rozpočtu
Finančné prostriedky za obdobie roka 2015 boli čerpané na zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich
zo zákona č. 553/2002 Z. z. o pamäti národa v členení podľa rozpočtovej skladby na bežné výdavky
vo výške 1.628.383,08 €, mzdové prostriedky vo výške 702.997,79 €, odvody do poistných fondov vo
výške 298.708,98 €, tovary a služby v celkovej výške 621.796,36 € z toho 158.094,00 € na odmeny
členom Správnej a Dozornej rady ÚPN, vyplatené transfery zamestnancom v sume 4.879,95 €, z toho
odchodné 2.986,- € a nemocenské dávky 1.893,95 €. V roku 2015 boli čerpané kapitálové výdavky vo
výške 32.177,00 €.
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1.3.1.Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Schválený

Upravený

rozpočet

rozpočet

€

€

transfer

1.480.730,00

Bežné výdavky

Kód zdroja 121

Čerpanie
rozpočtu

Čerpanie
rozpočtu

€

%

1.660.562,24

1.660.560,08

99,9999

1 480 730,00

1.628.385,24

1.628.383,08

99,9999

Mzdové prostriedky (610)

703 000,00

702.997,80

702.997,79

100,00

Odvody

304 000,00

298.709,00

298.708,98

100,00

471 230,00

621.798,44

621.796,36

99,9996

180 000,00

158.094,00

158.094,00

100,00

2 500,00

4.880,00

4.879,95

99,9990

-

32.177,00

32.177,00

100,00

do

poistných

fondov (620, 625)
Tovary a služby (630):
Z toho:
odmeny SPR a DR
Transfery

jednotlivcom

(642)
Kapitálové výdavky
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Čerpanie prostriedkov podľa položiek rozpočtu
Bežné výdavky v EUR

1.628.383,08

z toho:
Mzdy, zamestnancov
Čerpanie mzdových vyplatených prostriedkov za rok 2015
pri priemernom evidenčnom počte zamestnancov 64

702.997,79

Odvody poistného do poistných fondov

298.708,98

Poistné do zdravotných poisťovní

85.577,11

Poistné do Sociálnej poisťovne

213.131,87

Tovary a služby

621.796,36

z toho:
Cestovné na domáce a zahraničné služobné cesty

14.117,52

tuzemské služobné cesty

2.041,37

zahraničné služobné cesty

9.595,06

Cestovné ENRS

2.481,09

Energia, voda, komunikácie

45.827,30

Energie

31.951,00

vodné a stočné

2.339,46

poštovné a telekomunikačné služby

11.536,84

Materiál

33.330,65

Výpočtová a telekomunikačná technika

5.807,83

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie

5.097,04

Všeobecný kancelársky materiál

19.486,06

Knihy, časopisy

255,37

Reprezentačné

716,80

Licencie

936,00

Licencie ENRS

1.031,53

Dopravné

30.156,45

nákup PHM pre 4 motorové vozidlá

6.353,64
z toho nákup PHM ENRS

452,99

servis, údržba, opravy automobilov

6.974,45

Poistenie automobilov

2.128,50
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Preprava a prenájom dopravných prostriedkov - sťahovanie

13.961,64

karty známky, parkovné

738,22

Rutinná a štandardná údržba

85.986,31

Interiérového vybavenia

13.924,82

Výpočtovej techniky

2.880,00

Telekomunikačnej techniky

26.120,00

Opravy prevádzkových strojov

797,47

Budov

37.495,46

Softvéru

4.768,46

Nájomné za prenájom

82.491,84

prenájom - kancelárskych a archívnych priestorov (Miletičova - Seleziáni)

82.491,84

Ostatné tovary a služby

329.886,29

školenia, kurzy, semináre

22.064,29
v tom ENRS

propagácia, údržba domény

127,27

všeobecné služby

55.343,24
v tom všeobecné služby ENRS

špeciálne služby

14.966,89

23.849,21
53.220,86

Štúdie, expertízy, posudky ENRS

4.513,00

poplatky, odvody

1.111,05

Stravovanie
poistné na ZSC
prídel do sociálneho fondu
odmeny a príspevky SR, DR

24.869,45
431,44
4.735,86
158.094,00

odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

3.284,06

Dane a miestne poplatky - OLO

2.091,77

Transfery jednotlivcom

4.879,95

odstupné a odchodné

2.986,00

nemocenské dávky

1.893,95

Kapitálové výdavky

32.177,00

Nákup výpočtovej techniky:

32.177,00
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1.4. Výsledok rozpočtového hospodárenia
Príjmy spolu

1.705.974,02

zo štátneho rozpočtu

1.660.562,24

Úprava rozpočtu:
Bežné výdavky

1.628.385,24

Kapitálové výdavky

32.177,00

Nedaňové príjmy vlastné

20.613,65

Zostatok z predchádzajúcich rokov *

24.798,13

Výdavky spolu

1.670.935,06

z toho:
bežné výdavky zo štátneho rozpočtu

1.628.383,08

kapitálové výdavky

32.177,00

výdavky - nedaňové

10.374,98

Saldo príjmov a výdavkov

35.038,96
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