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Obsah a štruktúra záverečného účtu 

kapitoly Slovenská informačná služba za rok 2014 

 

1. Správa o hospodárení kapitoly Slovenská informačná služba 

1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly Slovenská informačná služba a  jej 
hospodárenia v hodnotenom  rozpočtovom roku 

      1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly Slovenská informačná služba 

       1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly Slovenská informačná  

                 služba 

       1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov kapitoly Slovenská  

                 informačná služba 

 

1.2.     Príjmy kapitoly Slovenská informačná služba 

           1.2.1. Príjmy kapitoly Slovenská informačná služba podľa ekonomickej    

                     klasifikácie 

           1.2.2. Prostriedky  prijaté  z  rozpočtu   Európskej  únie  a  iné  prostriedky  zo   

           zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných  

                     zmlúv uzavretých  medzi Slovenskou republikou a inými štátmi 

 1.2.3. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka 

 

1.3.     Výdavky kapitoly Slovenská informačná služba 

           1.3.1. Výdavky kapitoly Slovenská informačná služba podľa ekonomickej  

                     klasifikácie  

           1.3.2. Výdavky kapitoly Slovenská informačná služba podľa funkčnej  

           klasifikácie 

           1.3.3. Výdavky  kapitoly Slovenská informačná služba hradené  z európskych   

  prostriedkov a spolufinancovanie k nim  

 1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka 

 

1.4. Finančné operácie 

 1.4.1. Príjmové finančné operácie (hlavná kategória 400 a 500 ekonomickej 
  rozpočtovej klasifikácie) 

 1.4.2. Výdavkové finančné operácie (hlavná kategória 800 ekonomickej  
  rozpočtovej klasifikácie) 

 

1.5.  Zhodnotenie zamestnanosti 

 

1.6.  Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly Slovenská informačná služba 
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2. TABUĽKOVÁ  ČASŤ     

 

 

Tabuľka č. 1 Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly Slovenská 
informačná služba za rok 2014 

Tabuľka č. 2 Výdavky rozpočtovej kapitoly Slovenská informačná služba podľa 
ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2014 

Tabuľka č. 3 Finančné operácie kapitoly Slovenská informačná služba za rok 
2014  

Tabuľka č. 4 Záväzné ukazovatele kapitoly Slovenská informačná služba za 
rok 2014  

Tabuľka č. 5 Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly 
Slovenská informačná služba – netýka sa 

Tabuľka č. 6 Výdavky príspevkových organizácií kapitoly Slovenská 
informačná služba podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie – 
netýka sa  

 

 

3. Príloha 

 

1. Organizačná schéma kapitoly Slovenská informačná služba platná k 31. 12. 2014 

 

2. Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol  

 

3. Ročná monitorovacia správa podľa § 9 ods. 4 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.              
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
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1. Správa o hospodárení kapitoly Slovenská informačná služba 

 
Návrh záverečného účtu kapitoly Slovenská informačná služba (ďalej len 

„kapitola SIS“) za rok 2014 sa predkladá na základe  § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a je vypracovaný v súlade so Smernicou 
Ministerstva financií SR č. MF/23510/2014-31 zo dňa 23. októbra 2014 (ďalej len 
„smernica“) na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu, štátnych 
fondov a na vypracovanie návrhu záverečného účtu verejnej správy Slovenskej 
republiky v platnom znení. 

 
V návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 boli 

v porovnaní s rozpisom rozpočtu na rok 2013 a v súlade s Rozpisom limitov 
výdavkov a záväzných ukazovateľov príjmov na roky 2014 až 2016 oznámených 
Ministerstvom financií SR (č. MF/014397/2013-432) v príjmovej časti rozpočtu 
navrhované príjmy zvýšené o sumu 2 000 € a vo výdavkovej časti bol limit  výdavkov 
zvýšený o 1 804 057 € z dôvodu zabezpečenia rozpočtového krytia finančného 
dopadu zákona č. 80/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o 
sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
  
 V priebehu schvaľovacieho procesu pri príprave vládneho návrhu zákona o 
štátnom rozpočte na rok 2014 a návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 
2016 kapitola SIS požadovala zvýšenie limitu bežných výdavkov o sumu 1 400 000 € 
z dôvodu zabezpečenia riadneho chodu služby vrátane opráv a údržby majetku v 
plnom rozsahu, ako aj z dôvodu nedostatočného množstva rozpočtových 
prostriedkov na samotnú spravodajskú činnosť, čo však nebolo Ministerstvom financií 
SR akceptované. 
 
 V záverečnej fáze prípravy zákona o štátnom rozpočte na rok 2014 bol limit 
celkových výdavkov kapitoly SIS znížený o 327 000 € z dôvodu úsporných opatrení 
vyplývajúcich zo snahy vlády SR o konsolidáciu verejných financií a zavedením 
reformy štátnej správy ESO. 
 
 Návrh prioritných výdavkových titulov požadovaných v návrhu rozpočtu 
kapitoly SIS na roky 2014 až 2016 nebol Ministerstvom financií SR akceptovaný. Na 
rok 2014 boli navrhované prioritné výdavkové tituly spolu vo výške 10 750 000 €, z 
toho na Reštrukturalizáciu informačných systémov suma 9 350 000 € a na Zlepšenie 
stavebno-technického stavu objektov suma 870 000 € a na Obmenu automobilovej 
techniky a modernizáciu servisných zariadení suma 530 000 €. 
 

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 588 z 10. októbra 2013 k návrhu 
rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 schválila návrh rozpočtu verejnej 
správy na roky 2014 až 2016 a  návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2014. 
Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2014 bol v Národnej rade 
Slovenskej republiky schválený dňa 12. decembra 2013 zákonom č. 473/2013 Z. z. 
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 Ministerstvo financií SR podľa § 6 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. oznámila 
kapitole SIS rozpis záväzných ukazovateľov vládou schváleného návrhu rozpočtu na 
rok 2014 (list č. MF/024358/2013-441).  
 
 Ukazovatele zamestnanosti pre kapitolu SIS boli na rok 2014 schválené 
uznesením vlády SR č. 599 zo dňa 10. októbra 2013 a sú identické s ukazovateľmi 
zamestnanosti na rok 2013. 
 
 V súlade s § 5 zákona č. 473/2013 Z. z. a nariadením vlády SR č. 441/2013, 
ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho 
stupňa na rok 2014 boli od 1. januára 2014 zvýšené funkčné platy príslušníkov 
a platové tarify občianskych zamestnancov o 16 €. Finančný dopad uvedenej 
valorizácie nebol Ministerstvom financií SR zapracovaný do rozpisu rozpočtu na rok 
2014. 
 
 Objem rozpočtových prostriedkov, ktoré bolo objektívne možné v roku 2014 
vyčleniť z celkového limitu výdavkov ako kapitálové výdavky, nebol postačujúci na 
obnovu a rozvoj informačných technológií tak, aby bola  dosiahnutá požadovaná 
úroveň technickej, komunikačnej a informačnej spôsobilosti, je ďalšie fungovanie 
Slovenskej informačnej služby v tejto oblasti bez navýšenia jej limitu kapitálových 
výdavkov neudržateľné. Tento stav sa stáva kritickým najmä v súvislosti s plnením 
úloh Slovenskej informačnej služby v kontexte blížiaceho sa predsedníctva 
Slovenskej republiky v Rade EÚ. V oblasti ochrany informačných systémov a v nich 
spracúvaných spravodajských informácií bude preto potrebné dosiahnuť úroveň 
zabezpečenia, ktorá bude akceptovateľná medzinárodnými spravodajskými 
štruktúrami. Urgentné neriešenie tohto stavu predstavuje reálnu hrozbu vzniku 
technického a informačného kolapsu Slovenskej informačnej služby a jej 
nespôsobilosti plniť svoje základné úlohy, čo v konečnom dôsledku môže viesť k 
strate kredibility a dobrého mena nielen Slovenskej informačnej služby, ale aj 
samotnej Slovenskej republiky.  
 
 Rozpočtové prostriedky v kategórii bežných výdavkov sa použili predovšetkým 
na úhrady obligatórnych a zmluvných platieb, zabezpečenie zákonných 
prevádzkových požiadaviek a odstraňovanie havarijných stavov morálne a technicky 
zastaraných informačných a komunikačných systémov a fyzicky opotrebovaných 
objektov v správe Slovenskej informačnej služby. 
 
 Kapitola SIS plnila v roku 2014 úlohy v oblasti materiálno-technického 
zabezpečenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými 
predpismi, a to reflektujúc potrebu znižovania prevádzkových výdavkov aplikovaním 
prijatých racionalizačných opatrení. Prostriedky štátneho rozpočtu kapitola SIS 
čerpala pri dodržaní účelu ich použitia a zásady maximálnej efektívnosti a 
hospodárnosti. 

 
V súlade s časťou III. smernice predkladaný návrh záverečného účtu kapitoly 

SIS za rok 2014 neobsahuje informácie, ktoré sú predmetom utajenia v zmysle 
zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 216/2004 
Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností.  
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Návrh záverečného účtu za rok 2014 obsahujúci údaje, ktoré sú predmetom 

utajenia, predkladá kapitola SIS v súlade s citovanou smernicou Osobitnému 
kontrolnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti SIS. 

 
 

1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly SIS a jej hospodárenia v hodnotenom           

       rozpočtovom roku 

  
1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly SIS    
             
 Slovenská informačná služba je štátny orgán Slovenskej republiky, ktorý plní 
úlohy vo veciach ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, bezpečnosti 
štátu a ochrany zahraničnopolitických a hospodárskych záujmov štátu. Do jej 
pôsobnosti patrí najmä získavanie, sústreďovanie a vyhodnocovanie informácií o  

a) činnosti ohrozujúcej ústavné zriadenie, územnú celistvosť a zvrchovanosť 
Slovenskej republiky, 

b) činnosti smerujúcej proti bezpečnosti Slovenskej republiky,  
c) aktivite cudzích spravodajských služieb,  
d) organizovanej trestnej činnosti a terorizme,  
e) skutočnostiach spôsobilých vážne ohroziť alebo poškodiť hospodárske 

záujmy Slovenskej republiky, 
f) ohrození alebo úniku utajovaných skutočností. 
 
Slovenská informačná služba tiež získava, sústreďuje a vyhodnocuje 

informácie o aktivitách, ktoré vznikajú v zahraničí a smerujú proti ústavnému 
zriadeniu a bezpečnosti Slovenskej republiky a informácie potrebné na realizáciu jej 
zahraničnopolitických záujmov.  

 
Pri plnení svojich úloh je Slovenská informačná služba oprávnená 

spolupracovať s orgánmi iných štátov obdobného zamerania a pôsobnosti 
a s medzinárodnými organizáciami. 

 
Základným zákonom Slovenskej informačnej služby, ktorý ustanovuje jej 

úlohy, postavenie, organizáciu, oprávnenia a povinnosti a kontrolu je zákon Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení 
neskorších predpisov.  

 
V rozsahu svojej pôsobnosti plní Slovenská informačná služba tiež ďalšie 

úlohy vyplývajúce z osobitných zákonov a z medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými 
je Slovenská republika viazaná. Spomedzi ďalších zákonov upravujúcich oprávnenia 
a povinnosti Slovenskej informačnej služby možno spomenúť najmä  

a) zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve v znení neskorších predpisov, 
b) zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, 

Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže 
Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, 

c) zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov, 

d) zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím 
informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších 
predpisov, 

e) zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

f) zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej 
bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej 
bezpečnosti) v znení neskorších predpisov, 

g) zákon č. 292/2009 Z. z. o obchodovaní s výrobkami, ktorých držba sa 
obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, 

h) zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov, 

i) zákon č. 392/2011 Z. z.  o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 
č. 352/2013 Z. z., 

j) zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

k) zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení 
neskorších predpisov. 

 
Slovenská informačná služba v roku 2014 v rozsahu svojej pôsobnosti a v 

rámci svojich oprávnení získavala a poskytovala spravodajské informácie zákonom 
ustanoveným príjemcom, ako aj zahraničným partnerom súvisiace najmä 
s nasledovnými záujmovými oblasťami: 

- včasná identifikácia teroristických hrozieb a potenciálna radikalizácia, 
- spravodajská ochrana slovensko-ukrajinskej hranice v súvislosti s krízou 

na Ukrajine, 
- obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu, položkami dvojakého 

použitia, ako aj problematika bezpečnosti jadrových zariadení a materiálov, 
- ochrana kybernetického priestoru, 
- ochrana zahraničnopolitických a hospodárskych záujmov štátu, 
- spolupráca so zahraničnými partnermi Slovenskej informačnej služby. 

 
  

1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly SIS  

 

Schválený 

rozpočet

Upravený 

rozpočet
Skutočnosť

% k 

uprav. 

rozpočtu
1 2 3 4 5=4/3*100

Príjmy spolu 162 000 162 000 168 715 104,1

z toho: prijaté z rozpočtu EÚ 0 0 0 0,0

Výdavky spolu 42 944 042 43 408 961 43 408 547 100,0

z toho: kryté prostriedkami EÚ 0 0 0 0,0

Saldo príjmov a výdavkov -42 782 042 -43 246 961 -43 239 832 100,0

z toho: z prostriedkov EÚ 0 0 0 0,0  
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1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly SIS  

 

Limit celkových výdavkov na rok 2014 bol schválený vo výške 42 944 042 € a 
limit celkových príjmov na rok 2014 vo výške 162 000 €.  

 

Rozpis záväzných ukazovateľov spolu so schválenou systemizáciou 
príslušníkov a občianskych zamestnancov na rok 2014  

 
Text                       (v eurách) 

 
I. PRÍJMY KAPITOLY        162 000 
         
 A. Záväzný ukazovateľ       162 000 
 B. Prostriedky Európskej únie       0 
 
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM                 42 944 042 
 

 A. Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie       42 944 042
  
 z toho:    
 A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)                       42 944 042 
 A.2. prostriedky na spolufinancovanie                               0 

  
 A.4. kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie                       996 000 

   
 B. Prostriedky Európskej únie                0 
 
 Kapitola SIS nemá v rozpočte na rok 2014 žiadne priame prostriedky z EÚ. 
  
 C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a časti 
programov vlády SR na rok 2014                        

Členenie programu Informačná činnosť na podprogramy, projekty a prvky   

 
(v eurách)

Výdavky spolu za kapitolu 42 944 042

06T Informačná činnosť 42 944 042

06T01 Spravodajská činnosť

06T02 OUS - Bezpečnostné previerky

06T03 Riadenie, podpora, kontrola

06T0301 RTI

06T0302 Podporné činnosti

Kód 

programu
Názov programu

2014

 
 
 

(Rozpočet na podprogramy, projekty a prvky nie je záväzným ukazovateľom.) 
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 Čerpanie výdavkov podľa záväzných ukazovateľov rozpočtu 2014 je uvedené 
v nasledujúcom tabuľkovom prehľade 

Schválený 

rozpočet

Úprava 

rozpočtu

Rozpočet po 

úprave

Skutočnosť k 

31.12.2014

% čerpania k 

upravenému 

rozpočtu

a 1 2 3 4 5

Príjmy celkom 162 000 162 000 168 715 104,15

Výdavky spolu 42 944 042 464 918,8 43 408 961 42 408 547 97,70

Bežné výdavky 41 948 042 464 918,8 42 412 961 41 412 960 97,64

Kapitálové výdavky 996 000 996 000 995 587 99,96

Záväzné ukazovatele 

na rok 2014

(v eurách)

v tom:

 
 
 Z  prehľadu je zrejmé, že rozpočtové výdavky za kapitolu SIS celkom boli 
v sledovanom období čerpané na 100 % z  upraveného limitu výdavkov na rok 2014. 
 Všetky záväzné ukazovatele rozpočtu určené rozpisom záväzných 
ukazovateľov stanovených zákonom o štátnom rozpočte na rok 2014 boli splnené.  
 
1.2.  Príjmy kapitoly  SIS  

 
1.2.1. Príjmy kapitoly SIS podľa ekonomickej klasifikácie 

 
Záväzný limit príjmov kapitoly SIS na rok 2014 bol stanovený vo výške  

162 000 €. 
 
Na zabezpečenie plnenia záväzného ukazovateľa limitu príjmov kapitola 

SIS prijala analogické opatrenia ako v roku 2013, a to účtovanie finančných 
prostriedkov z poistného plnenia a z platieb za plyn a elektrickú energiu hradené 
v nájomnom za byty v správe Slovenskej informačnej služby na príjmové podpoložky 
namiesto refundácií príslušných výdavkových podpoložiek.  
 

Plnenie príjmov k 31. 12. 2014 bolo vo výške 168 715 €, čo predstavuje 104 % 
plnenie zo záväzného limitu príjmovej časti rozpočtu; vývoj plnenia príjmovej časti 
rozpočtu počas  celého roka 2014  prebiehal podľa očakávania. 

 
Najvyššie plnenie bolo tvorené z príjmov z dobropisov za energie uhradené v 

roku 2013  a z príjmov z nedočerpaných mzdových prostriedkov za december 2013 
prevedených na štátny príjem v súlade s  § 26 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. 
začiatkom rozpočtového roka. Ďalší príjem tvorili hlavne mesačne inkasované príjmy 
za ubytovanie a služby s ním spojené, príjmy z prenájmu pozemkov a iné náhodné 
príjmy (náhrady škôd,  jednorazové príjmy z poistných plnení, z dobropisov).  

 

Plnenie príjmov k 31. 12. 2014  je uvedené v nasledujúcej tabuľke 

Podpol. Ukazovateľ  (v eurách)
Rozpis 

2014

Úprava 

rozpočtu

Rozpočet 

po úprave

Plnenie k   

 31.12. 

2014

200 Nedaňové príjmy 162 000 0 162 000 168 715
z toho:

212 Príjmy z vlastníctva 5 000 5 000 1 807

223 Popl.a platby z náhod.predaja a služieb 58 000 58 000 56 645
292 Ostatné príjmy 99 000 99 000 110 263  
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1.2.2. Prostriedky  prijaté  z  rozpočtu   Európskej  únie  a  iné  prostriedky  zo   

          zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných  

          zmlúv uzavretých  medzi Slovenskou republikou a inými štátmi 

  

Kapitola SIS nedisponuje so žiadnymi prostriedkami z rozpočtu Európskej únie 
ani inými prostriedkami poskytnutými zo zahraničia.  

 

1.2.3. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka 

 

V priebehu roka 2014 Ministerstvo financií SR nevykonalo žiadne rozpočtové 
opatrenie v príjmovej časti rozpočtu, ktoré by menilo celkovú výšku schváleného 
záväzného ukazovateľa príjmov. 

 

1.3. Výdavky kapitoly  SIS 

 

Limit výdavkov pre kapitolu SIS na rok 2014 bol schválený vo výške  
42 944 042 €, ktorá bola v priebehu roka rozpočtovými opatreniami Ministerstva 
financií SR upravená na 43 408 960,80 €. Čerpanie výdavkov kapitoly SIS  
k 31. 12. 2014 bolo vo výške 43 408 547 €, t. j. 100% z upraveného limitu výdavkov. 

 

1.3.1. Výdavky kapitoly SIS podľa ekonomickej klasifikácie 

 

 Rozdelenie celkových výdavkov schválených vo výške 41 466 985 € 
z pohľadu vecných výdavkov (t. j. prevádzkových, ktoré zahŕňajú kategórie 630 - 
tovary a služby a 710 - obstarávanie kapitálových aktív) a osobných výdavkov 
(zahŕňajúce kategórie 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, 620 – poistné 
a odvody do poisťovní a 640 – bežné transfery jednotlivcom) bolo nasledovné:  
 
- osobné výdavky (610+620+640): 34 266 756 € (79,8 %) 
 
- vecné výdavky (630+710):    8 677 286 € (20,2 %). 
 
 

Bežné výdavky (600) 

 

Hlavná kategória bežné výdavky obsahuje všetky výdavky na zabezpečenie 
prevádzky kapitoly SIS, a to výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, poistné 
a príspevky do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery. 

 

 Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu kapitoly SIS  bolo v sledovanom období 
vo výške 42 412 960 €, t. j. 100 % z celoročného upraveného rozpočtu na rok 2014.   
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  Tovary a služby (630) 
 
 Výdavky v kategórii 630 – tovary a služby schválené vo výške 7 681 286 €  
boli rozpočtovými opatreniami upravené na výšku 7 821 228,80 €, čerpané  
k 31. 12. 2014 boli na 100 %. 
 
 Z kategórie tovary a služby boli hradené najmä výdavky na 

- náhrady výdavkov, ktoré vznikli príslušníkom pri plnení služobných úloh podľa 
§ 110 zákona č. 73/1998 Z. z.,  

- energie, vodu a telekomunikačné služby, 
- spotrebný kancelársky materiál a obstaranie drobného majetku - strojov, 

prístrojov, techniky a zariadenia, 
- pohonné látky, servis, údržbu a povinné zmluvné poistenie služobných 

cestných vozidiel, 
- rutinnú a štandardnú údržbu majetku štátu v správe kapitoly SIS, 
- zmluvné platby za prenájom priestorov pre komunikačnú infraštruktúru, 
- zabezpečenie stravovania príslušníkov a občianskych zamestnancov, 
- príspevok do Sociálneho fondu podľa zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom 

fonde v znení neskorších predpisov, 
- miestne dane a o poplatky, 
- spravodajskú činnosť kapitoly SIS. 

                 

 Bežné transfery (640) 

 V kategórii boli čerpané najmä výdavky na služobné platy v zmysle  
§ 6  zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (služobný 
plat podľa § 84 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z.) počas prvých 10 dní dočasnej 
neschopnosti príslušníkov, výdavky na peňažný príspevok na naturálne náležitosti - 
zaobstaranie a obnova občianskeho odevu a doplnkov podľa § 129 zákona  
č. 73/1998 Z. z. a výdavky na úhradu odchodného.  

    

Kapitálové výdavky (700) 
 
 Kapitálové výdavky boli schválené rozpisom záväzných ukazovateľov 
rozpočtu kapitoly SIS sumou 996 000 €. Ich čerpanie bolo k 31. 12. 2014 vo výške 
995 587 €. 
   
Obstarávanie kapitálových aktív (710) 
 

Kapitola SIS rozpočtuje kapitálové výdavky v kategórii 710 – Obstarávanie 
kapitálových aktív, ktoré boli použité najmä na technické zhodnotenie informačno-
komunikačného systému,  na kyberspravodajstvo, na obnovu spravodajskej techniky, 
na obstaranie prostriedkov šifrovej ochrany informácií a na rekonštrukciu zariadení 
a stavebné úpravy administratívnych a výcvikových priestorov.     
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1.3.2. Výdavky kapitoly SIS podľa funkčnej klasifikácie 
 
 Na členenie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie kapitola SIS používa 
štatistický klasifikačný kód 03.6.0 pre celý objem schválených rozpočtových 
prostriedkov. 
 
1.3.3. Výdavky kapitoly SIS hradené z európskych prostriedkov 
 a spolufinancovanie k nim 
 
 Kapitola SIS nehospodárila v rozpočtovom roku 2014 s prostriedkami na 
spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie.  
 
1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka 
 

V priebehu roka 2014 Ministerstvo financií SR vykonalo päť rozpočtových 
opatrení, ktoré menili celkovú výšku schválených záväzných ukazovateľov na rok 
2014 nasledovne: 
 
Rozpočtové opatrenie č. 1 – viazanie rozpočtových prostriedkov vo výške  
485 141 € z dôvodu zákonnej povinnosti vyplývajúcej z ustanovení ústavného 
zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti s uplatnením výnimky viazania 
výdavkov týkajúcu sa osobných výdavkov a kapitálových výdavkov; viazanie bolo 
realizované v kategórii 630 – tovary a služby. 
 
Rozpočtového opatrenie č. 2 – povolené prekročenie limitu bežných výdavkov o 
sumu 311 833 € z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na zvýšenie platov 
zamestnancov v súvislosti s uplatnením § 5 zákona č. 473/2013 Z. z. o štátnom 
rozpočte na rok 2014 a nariadeniami vlády SR, ktorými sa upravujú stupnice 
platových taríf a platové tarify v súlade s uzatvorenými kolektívnymi zmluvami 
vyššieho stupňa na rok 2014. 
  
Rozpočtové opatrenie č. 3 – viazanie rozpočtových prostriedkov v kategórii 630 – 
tovary a služby v prospech kapitoly Ministerstva financií SR vo výške 24 433,20 € z 
dôvodu úhrady za software assurance k licenciám podľa zmluvy Microsoft Enterprise 
Agreement. 
 
Rozpočtového opatrenie č. 4 – povolené prekročenie limitu bežných výdavkov  
o sumu 162 660 € z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov v súvislosti  
s dopočtom valorizácie na rok 2014 v nadväznosti na rozpočtové opatrenie 
Ministerstva financií SR č. 2. 
 
Rozpočtového opatrenie č. 5 – povolené prekročenie limitu bežných výdavkov  
o sumu 500 000 € z dôvodu zabezpečenia plnenia úloh Slovenskej informačnej 
služby. 
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1.4. Finančné operácie 
 
1.4.1. Príjmové finančné operácie (hlavná kategória 400 a 500 ekonomickej 
 rozpočtovej  klasifikácie) 
 
 Kapitola SIS v rámci výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy  
k 31. 12. 2014 v časti finančné operácie a pohyby na mimorozpočtových účtoch 
vykazuje na rozpočtovej položke 453 - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich 
rokov hodnotu zostatku finančných prostriedkov na mimorozpočtových účtov za 
predchádzajúci rok vo výške 7 278 790,37 €. 
 
1.4.2. Výdavkové finančné operácie (hlavná kategória 800 ekonomickej   
 rozpočtovej klasifikácie) 
  
 Kapitola SIS nerealizovala výdavky z transakcií z finančných aktív ani 
finančných pasív v hlavnej kategórii 800. 
 
1.5. Zhodnotenie zamestnanosti 
  

Systemizácia a limity zamestnancov v členení na príslušníkov a občianskych 
zamestnancov vo verejnej službe boli v roku 2014 dodržané.  
 
1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly SIS 
  

Kapitola SIS nemá vo svojej pôsobnosti zriadenú príspevkovú organizáciu. 
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2. TABUĽKOVÁ  ČASŤ     

 

Tabuľka č. 1   Celkový prehľad príjmov a výdavkov  kapitoly SIS za rok 2014 

Tabuľka č. 2 Výdavky kapitoly  SIS podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie 
za rok 2014 

Tabuľka č. 3  Finančné operácie kapitoly SIS za rok 2014  

Tabuľka č. 4  Záväzné ukazovatele kapitoly SIS za rok 2014  

Tabuľka č. 5 Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly 
SIS 

Tabuľka nie je priložená, kapitola SIS nemá zriadenú 
príspevkovú organizáciu.    

Tabuľka č. 6 Výdavky príspevkových organizácií kapitoly SIS podľa 
ekonomickej  a funkčnej klasifikácie 

Tabuľka  nie  je  priložená,  kapitola SIS  nemá zriadenú 
príspevkovú organizáciu. 
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