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Predkladacia správa
Materiál predkladá minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na
základe § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (ďalej
len „zákon“) a v súlade so Smernicou Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. januára
2022 č. MF/005553/2022-312 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a
štátnych fondov za rok 2021 (ďalej len „smernica“).
Obsah predkladaného materiálu umožňuje získať celkový prehľad o čerpaní prostriedkov
štátneho rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (ďalej
len „MZVEZ SR“) v štruktúre záväzných ukazovateľov rozpísaných pre kapitolu MZVEZ SR
zákonom č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021, a to z pohľadu ekonomickej a
funkčnej klasifikácie príjmov a výdavkov kapitoly.
Limit príjmov kapitoly MZVEZ SR bol stanovený vo výške 4 300 000 EUR. Celkové plnenie
bolo v objeme 3 678 446,28 EUR, čo predstavuje 85,54 % k schválenému rozpočtu. V zmysle
§ 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kapitola MZVEZ SR viazala výdavky vo
výške 635 000 EUR z dôvodu neplnenia rozpočtovaných príjmov na rok 2021.
Výdavky kapitoly MZVEZ SR boli skutočne čerpané v objeme 159 364 500,59 EUR
na 99,77 % k upravenému rozpočtu. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 152 349 050,95
EUR (t. j. na 99,76 % k upravenému rozpočtu) a kapitálové výdavky boli čerpané vo výške
7 015 449,64 EUR, čo z upraveného rozpočtu predstavuje 99,99 %.
Z rozpočtu EÚ uhradila kapitola MZVEZ SR v roku 2021 výdavky v celkovej výške
452 609,86 EUR v súvislosti s realizáciou projektu z operačného programu Technická pomoc.
Nad rámec štruktúry záverečného účtu, ktorá je stanovená smernicou MF SR, kapitola MZVEZ
SR v tabuľkovej časti predkladá prehľad o dosiahnutých príjmoch zo správnych poplatkov
kapitoly MZVEZ SR za rok 2021 a prehľad uhradených členských príspevkov Slovenskej
republiky do medzinárodných organizácií prostredníctvom kapitoly MZVEZ SR v roku 2021.
Z porovnania prehľadu celkových výsledkov hospodárenia so schváleným a upraveným
rozpočtom vyplýva, že kapitola MZVEZ SR dodržala stanovený limit výdavkov štátneho
rozpočtu na rok 2021, ako aj záväzný limit počtu zamestnancov. V zmysle § 18 zákona
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov kapitola MZVEZ SR viazala výdavky z dôvodu neplnenia
rozpočtovaných príjmov na rok 2021.
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Záverečný účet kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky za rok 2021 – obsahové vymedzenie:

1. Správa o hospodárení kapitoly
Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2021
Charakteristika činnosti kapitoly
Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly
Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly
Rozpočtové opatrenia
Príjmy kapitoly
Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté SR
Výdavky kapitoly
Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie
Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim
Finančné operácie
Príjmy, výdavky a finančné operácie súvisiace s opatreniami prijatými na zmiernenie
negatívnych následkov nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
a opatreniami prijatými na zabránenie jej šíreniu
Zhodnotenie zamestnanosti
Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly
Záver
2. Prílohy
3. Tabuľková časť
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1. Správa o hospodárení kapitoly
1.1.

Súhrnná charakteristika rozpočtovej kapitoly a jej hospodárenia
v roku 2021

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 649/2020 schválila návrh rozpočtu verejnej správy na
roky 2021 až 2023. Štátny rozpočet na rok 2021 bol schválený zákonom č. 425/2020 Z. z.
o štátnom rozpočte na rok 2021.
Celkový objem výdavkov kapitoly MZVEZ SR na rok 2021 bol stanovený vo výške
154 709 431 EUR, z toho bežné výdavky v sume 151 290 431 EUR a kapitálové výdavky
v sume 3 419 000 EUR.
Príjmy kapitoly boli stanovené vo výške 4 300 000 EUR.
Limit zamestnancov MZVEZ SR na rok 2021 bol schválený pre kapitolu v počte 1 189, z toho
v aparáte ústredného orgánu v počte 1 157 zamestnancov, pre rozpočtovú organizáciu SAMRS
16 zamestnancov a pre rozpočtovú organizáciu ÚSŽZ 16 zamestnancov.

1.1.1 Charakteristika činnosti rozpočtovej kapitoly
Svet má za sebou ďalší zložitý rok. Medzinárodný vývoj aj v roku 2021 charakterizovali
nestabilita a nižšia miera predvídateľnosti. Zvyšovalo sa napätie v globálnej bezpečnostnej
oblasti, rástol tlak na demokraciu a ľudské i občianske práva vo viacerých častiach sveta,
ťažisko svetovej politiky sa posúvalo od euroatlantického do ázijsko-pacifického priestoru.
Tieto procesy prebiehali v ťaživom kontexte pandémie COVID 19, klimatických zmien,
migračného tlaku, ale aj akútnych výziev technologického pokroku. Svet je nezvratne
prepojený a všetky pohyby v ňom sa dotýkali aj nás. Slovenská diplomacia sa aj v týchto
zložitých podmienkach naučila žiť s koronavírusom a s výzvami doby sa snažila vysporiadať v
dialógu s partnermi i odbornou komunitou, s rozvahou a odhodlaním dôsledne chrániť záujmy
Slovenskej republiky.
1. Geopolitické postavenie Slovenskej republiky
Slovensko sa aj v roku 2021 tešilo dobrej medzinárodnej pozícii. Strategická
zahraničnopolitická orientácia krajiny bola jasne proeurópska a euroatlantická. Slovenská
republika je súčasťou všetkých stredoeurópskych regionálnych zoskupení, je plne integrovaná
do kooperačných formátov EÚ. Slovensko aj v náročných podmienkach slabnúceho
multilateralizmu a silnejúcej geopolitickej konfrontácie na globálnej úrovni konalo ako
dôveryhodný partner a spojenec v NATO a EÚ, rešpektujúci a obhajujúci pravidlá demokracie,
ľudské práva i medzinárodné právo.
2. Európska politika
Slovensko i ostatní partneri z Európskej únie čelili v roku 2021 podobným ťažkostiam i
problémom. Všetci hľadali odpoveď na otázku, ako sa vysporiadať s náročnými dopadmi
pandémie na hospodárstvo krajiny a celkový stav spoločnosti, a zároveň prispieť k hľadaniu
odpovedí na najzásadnejšie výzvy a dilemy, pred ktorými Európska únia dnes stojí. Zásadnou
odpoveďou EÚ je Plán obnovy pre Európu. Od jeho úspešného naplnenia bude závisieť, či z
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tejto zložitej situácie Únia vyjde ako silnejší a rešpektovanejší aktér, ktorý má schopnosť
ovplyvňovať dianie na globálnej úrovni.
3. Prezentácia zahraničnopolitických záujmov Slovenskej republiky
Slovenská kultúra bola stále viditeľnejším a oceňovaným vyslancom Slovenska vo svete.
Dobre cielené kultúrne projekty i stále sofistikovanejšia prezentácia krajiny a komunikácia
diplomatickej služby s domácou i zahraničnou verejnosťou zvýšili poznateľnosť značky
Slovensko a zároveň pomáhali odhaľovať stále prítomnejšie dezinformácie.
4. Prosperita a solidarita
Pandémia zvýraznila dôležitosť väčšej angažovanosti slovenskej zahraničnej služby
v ekonomických a inovačných aktivitách a konkrétnych projektoch, ktoré pomáhali domácemu
hospodárskemu vývoju a zároveň v prejavoch solidarity, ktoré mohli prostredníctvom
slovenskej rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci prispieť ku globálnemu zápasu s
pandémiou i chudobou.
5. Služba občanom
Pomoc slovenským občanom v zahraničí v núdzi aj udržiavanie kontaktu s krajanskou
komunitou bola aj v minulom roku v centre pozornosti slovenskej zahraničnej služby.
Pokračovali sme v zvyšovaní štandardov konzulárnej služby, v jej rámci vízovej služby,
vrátane modernizácie jej nástrojov z hľadiska dostupnosti a užívateľského komfortu. Osobitnú
pozornosť rezort zahraničia venoval skvalitňovaniu rozvoja ľudských zdrojov.
Hlavné politické aktivity zabezpečované v roku 2021:
V januári 2021 NR SR prijala novú Bezpečnostnú stratégiu Slovenskej republiky, ktorá spolu s
novou Obrannou stratégiou Slovenskej republiky reaguje na bezpečnostné výzvy
medzinárodného prostredia, pomenúva hodnoty, východiská a záujmy Slovenskej republiky v
oblasti bezpečnostnej politiky a predstavuje silnú oporu pre formovanie slovenskej zahraničnej
politiky.
Slovenská republika predložila do Európskej komisie národný Plán obnovy a odolnosti, ktorý
predstavuje ambiciózny program obnovy krajiny. Plán bol schválený Radou pre hospodárske
a finančné záležitosti EÚ v júli 2021.
Slovenská diplomacia aktívne presadzovala medzinárodný poriadok založený na rešpektovaní
medzinárodného práva, ľudských práv a hodnôt právneho štátu a demokracie vo svete.
Ministerstvo schválilo Koncepciu podpory ľudských práv a demokracie vo svete ako aj koncept
podpory slobody médií. Slovenský hlas bolo počuť na všetkých medzinárodných fórach
dôležitých pre ochranu demokracie a ľudských práv.
Svojou zahraničnopolitickou činnosťou Slovensko jednoznačne potvrdzovalo svoju
euroatlantickú orientáciu. Ukotvenie v najsilnejších demokratických integračných štruktúrach –
EÚ a NATO považuje za životný záujem krajiny. Slovensko bolo aktívnou súčasťou
globálneho i európskeho úsilia za obmedzenie klimatických zmien, s pozitívnym príspevkom sa
zúčastnilo Konferencie OSN o zmene klímy 2021 v Glasgowe a podporilo klimatické ciele EÚ.
Slovensko uplatňovalo aktívnejšiu susedskú politiku, vrátane posúvania slovensko-maďarských
vzťahov smerom k otvorenému a vecnému partnerskému dialógu, orientovanému na
budúcnosť.
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Oficiálna i pastoračná štvordňová historická návšteva pápeža Františka na Slovensku ukázala
na mimoriadne dobré vzťahy Svätej stolice i pápeža Františka, ako globálnej svetskej
i duchovnej autority, so Slovenskom.
Všestranná slovenská podpora Ukrajine, demokratickej opozícii v Bielorusku, ale aj solidarita s
Poľskom, Litvou a Lotyšskom v ich čelení umelému migračnému tlaku na východné vonkajšie
hranice EÚ boli vyjadrením osobitného záujmu Slovenska o bezpečné európske východné
susedstvo.
Slovensko konzistentne podporovalo politiku rozširovania EÚ a bolo iniciátorom strategickej
diskusie k západnému Balkánu optikou zahraničnej politiky.
Slovenská diplomacia uvedomujúc si zásadný význam kultúrnej diplomacie ako účinného
nástroja vonkajšieho pôsobenia v minulom roku podporila masívnejší prienik slovenskej
kultúry i prezentácií Slovenska v zahraničí.

1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej kapitoly
Zhodnotenie výsledku rozpočtového hospodárenia kapitoly z hľadiska rozpočtovaných
a skutočne dosiahnutých celkových príjmov a výdavkov je uvedený tabuľkovej časti v tabuľke
č. 4 a v časti 1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly.

1
Príjmy spolu
z toho: prijaté z rozpočtu
EÚ
Výdavky spolu:
z toho: kryté prostriedkami
EÚ
Saldo príjmov a výdavkov
Z toho: z prostriedkov EÚ

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

2
4 300 000

3
4 300 000

4
3 678 446,28

0

0

0

154 709 431

159 727 985,20

159 364 500,59

0

452 609,86

452 609,86

-150 409 431
0

-155 427 985,20
-452 609,86

-155 686 054,31
-452 609,86

1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly
Limit príjmov kapitoly MZVEZ SR bol stanovený vo výške 4 300 000 EUR. Celkové plnenie
bolo v objeme 3 678 446,28 EUR, čo predstavuje 85,54 % k schválenému rozpočtu. V zmysle
§ 18 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kapitola MZVEZ SR viazala výdavky vo
výške 635 000 EUR z dôvodu neplnenia rozpočtovaných príjmov na rok 2021.
Výdavky kapitoly MZVEZ SR boli skutočne čerpané v objeme 159 364 500,59 EUR
na 99,77 % k upravenému rozpočtu. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 152 349 050,95
EUR (t. j. na 99,76 % k upravenému rozpočtu) a kapitálové výdavky boli čerpané vo výške
7 015 449,64 EUR, čo z upraveného rozpočtu predstavuje 99,99 %.
Všetky záväzné ukazovatele rozpočtu boli dodržané (tabuľka č. 4).
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1.1.4. Rozpočtové opatrenia
V priebehu rozpočtového roka 2021 bol na základe plnenia nových úloh, rozhodnutí vlády
Slovenskej republiky a na podnety samotného MZVEZ SR rozpočet kapitoly upravovaný
nasledujúcimi rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len
RO):
Číslo
rozpočtového
opatrenia

Dôvod

Úprava
príjmov
v EUR

Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 8
RO/0000001/2021 zákona č. 523/2004 Z. z. – uvoľnenie
prostriedkov v programe 06U – Rozvoj
zahraničných vzťahov (zdroj 13R4).
Zníženie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 06U – Rozvoj zahraničných
RO/0000002/2021
vzťahov vo a presun v prospech rozpočtu
NASES
na
základe
Memoranda
o spolupráci pri využívaní služieb vládnej
dátovej siete GOVNET
Zníženie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 097 – Príspevky SR do
RO/0000003/2021 medzinárodných organizácií a presun do
rozpočtu kapitoly MO SR na poskytnutie
humanitárnej pomoci SR pre Zverenecký
fond NATO pre zvládnutie pandémie.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 8
zákona č. 523/2004 Z. z. – uvoľnenie
RO/0000004/2021 prostriedkov v kategórii bežných a
kapitálových výdavkov v programe 05T
– Rozvojová spolupráca, zdroj 131J
a 131K.
Presun výdavkov v rámci rozpočtu
kapitoly MZVEZ SR v zmysle § 15 a §
17 zákona č. 523/2004 Z. z. z programu
RO/0000005/2021
05T – Rozvojová spolupráca do
programu 097 – Príspevky SR do MO vo
výške 1 875 000 EUR (UV SR č.
85/2020).
Zníženie limitu výdavkov v zmysle § 15
RO/0000006/2021 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 097 – Príspevky SR do
medzinárodných organizácií a presun do
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Úprava
výdavkov
v EUR
0

+4 534,47

0

-538 488

-100 000
0

0

+3 740 941

0

0

0

-60 000

RO/0000007/2021

rozpočtu kapitoly MV SR na realizáciu
humanitárnej pomoci Srbsku a Čiernej
Hore na boj proti COVID-19.
Viazanie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov, v kategórii bežných výdavkov
v súvislosti
s financovaním
ekonomického informačného systému
SAP.
Presun výdavkov v rámci rozpočtu
kapitoly MZVEZ SR v zmysle § 15 a §
17 zákona č. 523/2004 Z. z. z programu
05T – Rozvojová spolupráca do
programu 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov na služby súvisiace s
„Evaluáciou projektov Slovak Aid
v oblasti
rozvojového
vzdelávania
schválených v rokoch 2016-2018“ vo
výške 18 600 EUR.
Presun výdavkov v rámci rozpočtu
kapitoly MZVEZ SR v zmysle § 15 a §
17 zákona č. 523/2004 Z. z. z programu
097 – Príspevky SR do MO do programu
06U – Rozvoj zahraničných vzťahov vo
výške 3 000 000 EUR
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 8
zákona č. 523/2004 Z. z. – uvoľnenie
prostriedkov v kategórii kapitálových
výdavkov v programe 06U – Rozvoj
zahraničných vzťahov (zdroj 131I
956 819 EUR, zdroj 131J 776 685 EUR
a zdroj 131K 807 351 EUR).

0

276 393,58

0

0

0

0

0

+2 540 855

Presun výdavkov v rámci rozpočtu
kapitoly MZVEZ SR v zmysle § 15 a §
17 zákona č. 523/2004 Z. z. z programu
RO/0000011/2021 097 – Príspevky SR do MO do programu
05T – Rozvojová spolupráca vo výške
50 000 EUR na podporu platformy na
vyvodenie zodpovednosti za páchanie
násilností v Bielorusku (International
Accountability Platform for Belarus).

0

0

Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
RO/0000012/2021
v programe 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov
v súvislosti
s otvorením
Slovenského inštitútu v Jeruzaleme.

0

+307 741

RO/0000008/2021

RO/0000009/2021

RO/0000010/2021

8

RO/0000013/2021

RO/0000014/2021

RO/0000015/2021

RO/0000016/2021

RO/0000017/2021

RO/0000018/2021

RO/0000019/2021

RO/0000020/2021

Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 8
zákona č. 523/2004 Z. z. – uvoľnenie
prostriedkov v programe 06U – Rozvoj
zahraničných
vzťahov
a 0Ek
–
Informačné technológie financované zo
štátneho rozpočtu (zdroj 131J a 131K).
Zníženie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z., zákona
č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch
niektorých ústavných činiteľov a zákona
č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe
v programe 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov (kategória 610 a 620) .
Zníženie limitu výdavkov MZVEZ SR
v zmysle § 15 a § 17 zákona č. 523/2004
Z. z. v programe 06U – Rozvoj
zahraničných
vzťahov
v súvislosti
s vyplatením odmien zamestnancom
ÚOÚČ – v prospech rozpočtu kapitoly
MV SR.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 8
zákona č. 523/2004 Z. z. – uvoľnenie
prostriedkov v programe 0D3 – Štátna
politika k Slovákom žijúcim v zahraničí
(zdroj 131K).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov v súvislosti so zabezpečením
finančných prostriedkov na činnosť
analytickej jednotky.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. v prvku
06U0A09 – Refundácia výdavkov z OP
TP,
na
základe
ŽoP:
301011AVC3500101 KP, zdroje 1AA1,
1AA2, 1AA3.
Zníženie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov vo a presun v prospech rozpočtu
NASES
na
základe
Memoranda
o spolupráci pri využívaní služieb vládnej
dátovej siete GOVNET
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 8
zákona č. 523/2004 Z. z. – uvoľnenie
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RO/0000021/2021

RO/0000022/2021

RO/0000023/2021

RO/0000024/2021

RO/0000025/2021

RO/0000026/2021

prostriedkov v programe 0D3 – Štátna
politika k Slovákom žijúcim v zahraničí
(zdroj 131K).
Presun výdavkov v rámci rozpočtu
kapitoly MZVEZ SR v zmysle § 15 a §
17 zákona č. 523/2004 Z. z. v programe
0D3 – Štátna politika k Slovákom
žijúcim v zahraničí z kategórie bežných
transferov do kategórie kapitálových
transferov vo výške 71 350 EUR.
Presun výdavkov v rámci rozpočtu
kapitoly MZVEZ SR v zmysle § 15 a §
17 zákona č. 523/2004 Z. z. v programe
05T- Rozvojová spolupráca z kategórie
bežných transferov do kategórie miezd,
platov, služobných príjmov a ostatných
osobných vyrovnaní vo výške 22 000
EUR.
Zvýšenie limitu výdavkov MZVEZ SR
v zmysle § 15 a § 17 zákona č. 523/2004
Z. z. v programe 06U – Rozvoj
zahraničných
vzťahov
v súvislosti
s vyplatením odmien ÚVO.
Zvýšenie limitu výdavkov MZVEZ SR
v zmysle § 15 a § 17 zákona č. 523/2004
Z. z. v programe 0EK – Informačné
technológie financované zo štátneho
rozpočtu
v súvislosti
s realizáciou
projektu
obnovy
informačnokomunikačnej infraštruktúry MZVEZ
SR.
Zníženie limitu výdavkov MZVEZ SR
v zmysle § 15 a § 17 zákona č. 523/2004
Z. z. v programe 06U – Rozvoj
zahraničných vzťahov a presun do
rozpočtu kapitoly MK SR v súvislosti
s realizáciou audiovizuálneho projektu
„Misie. Novodobí vteráni“.
Presun výdavkov v rámci rozpočtu
kapitoly MZVEZ SR v zmysle § 15 a §
17 zákona č. 523/2004 Z. z. z programu
05T – Rozvojová spolupráca do
programu 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov na služby súvisiace s
„Evaluáciou projektov Slovak Aid
v oblasti
rozvojového
vzdelávania
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RO/0000027/2021

RO/0000028/2021

RO/0000029/2021

RO/0000030/2021

RO/0000031/2021

RO/0000032/2021

RO/0000033/2021

schválených v rokoch 2019-2023“ vo
výške 32 280 EUR.
Presun výdavkov v rámci rozpočtu
kapitoly MZVEZ SR v zmysle § 15 a §
17 zákona č. 523/2004 Z. z. v programe
0D3 – Štátna politika k Slovákom
žijúcim v zahraničí z kategórie bežných
transferov do kategórie kapitálových
transferov vo výške 27 000 EUR.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 8
zákona č. 523/2004 Z. z. – uvoľnenie
prostriedkov v kategórii kapitálových
výdavkov v programe 06U – Rozvoj
zahraničných vzťahov (zdroj 131I vo
výške 2 511 660, zdroj 131J vo výške
3 660 626 EUR a zdroj 131K vo výške
1 530 000 EUR).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov v súvislosti s návštevou sv. Otca
na Slovensku (UV SR 439/2021).
Zníženie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe
0EK
–
Informačné
technológie financované zo štátneho
rozpočtu a presun do rozpočtu kapitoly
MF SR v súvislosti so zabezpečením
licencií ORACLE.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaného zamestnanca na SZ EÚ
v Bruseli (MŽP SR).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov na SZ EÚ
v Bruseli (MIRRI SR).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
11

0

0

0

+7 702 286

0

+20 000

0

-145 096,13

0

+128 196

0

+111 330

0

+730 157

RO/0000034/2021

RO/0000035/2021

RO/0000036/2021

RO/0000037/2021

RO/0000038/2021

RO/0000039/2021

štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov na SZ EÚ
v Bruseli (MF SR).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov na SZ EÚ
v Bruseli (MV SR).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov na SZ EÚ
v Bruseli (ÚJD SR).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov na SM OSN v
Ženeve (MZ SR).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov na SZ EÚ
v Bruseli (MDV SR).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov na SZ EÚ
v Bruseli (ÚVO).
Presun prostriedkov v zmysle § 15 a § 17
zákona č. 523/2004 Z. z. v rámci
programu 05T – Rozvojová spolupráca
z kategórie bežných transferov do
kategórie
kapitálových
transferov
v súvislosti s poskytovaním dotácií vo
výške 1 000 460 EUR.
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RO/0000040/2021

RO/0000041/2020

RO/0000042/2021

RO/0000043/2021

RO/0000044/2021

RO/0000045/2021

RO/0000046/2021

RO/0000047/2021

Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov na SZ EÚ
v Bruseli (MH SR).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov na SM OECD v
Paríži (MH SR).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov na SZ EÚ
v Bruseli (MPSVR SR).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov (presun z rozpočtu MK SR) na
vybudovanie pamätníka M. R. Štefánika
v srbskom meste Alexandrovac.
Zníženie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti s pôsobením zamestnanca
ÚVO SR na SZ EU v Bruseli (refundácia
OPTP).
Zvýšenie limitu výdavkov MZVEZ SR
v zmysle § 15 a § 17 zákona č. 523/2004
Z. z. v programe 06U – Rozvoj
zahraničných
vzťahov
v súvislosti
s vyplatením odmien ÚVO.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 8
zákona č. 523/2004 Z. z. – uvoľnenie
prostriedkov v programe 0D3 – Štátna
politika k Slovákom žijúcim v zahraničí
(zdroj 131K).
Zníženie limitu výdavkov zmysle § 15 a
§ 17 zákona č. 523/2004 Z. z. v programe
06U – Rozvoj zahraničných vzťahov
a presun do rozpočtu kapitoly MV SR na
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RO/0000048/2021

RO/0000049/2021

RO/0000050/2021

RO/0000051/2021

RO/0000052/2021

RO/0000053/2021

zabezpečenie
nákupu
služobného
motorového vozidla pre ústavného
činiteľa.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 8
zákona č. 523/2004 Z. z. – uvoľnenie
prostriedkov v programe 06U – Rozvoj
zahraničných vzťahov (zdroj 131J vo
výške 396 282 EUR a zdroj 131K vo
výške 800 000 EUR).
Presun prostriedkov v zmysle § 15 a § 17
zákona č. 523/2004 Z. z. v rámci
rozpočtu
kapitoly
MZVEZ
SR
z programu 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov do programu 05T – Rozvojová
spolupráca na realizáciu finančných
príspevkov SAMRS so zameraním na
slobodu médií vo výške 20 000 EUR.
Zvýšenie limitu počtu zamestnancov v
zmysle §17 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov o 8 miest
v súvislosti so zabezpečením národného
projektu „Zvýšenie odolnosti Slovenska
voči hybridným hrozbám pomocou
zefektívnenia procesov a posilnením
kapacít verejnej správy“.
Zníženie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. kapitoly
MZVEZ SR v programe 06U – Rozvoj
zahraničných vzťahov a presun do
rozpočtu kapitoly MK SR na vydanie
dvojjazyčnej
anglicko-francúzskej
publikácie o nehmotnom kultúrnom
dedičstve
Slovenska
v kontexte
Dohovoru na ochranu nehmotného
kultúrneho dedičstva UNESCO.
Presun výdavkov v rámci rozpočtu
kapitoly MZVEZ SR v zmysle § 15 a §
17 zákona č. 523/2004 Z. z. v programe
0D3 – Štátna politika k Slovákom
žijúcim v zahraničí z kategórie bežných
transferov do kategórie kapitálových
transferov vo výške 1 186 100 EUR.
Presun výdavkov v rámci rozpočtu
kapitoly MZVEZ SR v zmysle § 15 a §
17 zákona č. 523/2004 Z. z. z programu
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05T – Rozvojová spolupráca do
programu 097 – Príspevky SR do MO vo
výške 100 000 EUR na úhradu príspevku
na pomoc pri riešení utečeneckej krízy
v Afganistane a v širšom regióne.
Presun výdavkov v rámci rozpočtu
kapitoly MZVEZ SR v zmysle § 15 a §
17 zákona č. 523/2004 Z. z. v rámci
programu 0D3 – Štátna politika
RO/0000054/2021 k Slovákom žijúcim v zahraničí vo výške
8 000
EUR
z kategórie
bežných
transferov do kategórie miezd, platov,
služobných
príjmov
a ostatných
osobných vyrovnaní.

RO/0000055/2021

RO/0000056/2021

RO/0000057/2021

RO/0000058/2021

RO/0000059/2021

RO/0000060/2021

Zvýšenie limitu výdavkov MZVEZ SR
v zmysle § 15 a § 17 zákona č. 523/2004
Z. z. v programe 06U – Rozvoj
zahraničných
vzťahov
v súvislosti
s vyplatením odmien MIRRI SR.
Zníženie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti s pôsobením zamestnanca
MIRRI SR na SZ EU v Bruseli
(refundácia OPTP).
Presun prostriedkov v rámci rozpočtu
kapitoly MZVEZ SR v zmysle § 15 a §
17 zákona č. 523/2004 Z. z programu
06U – Rozvoj zahraničných vzťahov do
programu 097 – Príspevky SR do MO vo
výške 1 000 000 EUR.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 097 – Príspevky SR do MO.
Zníženie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov vo a presun do rozpočtu kapitoly
MV SR na zabezpečenie cestovných
výdavkov príslušníkov Úradu pre
ochranu
ústavných
činiteľov
a diplomatických misií MV SR v Bruseli.
Zníženie limitu výdavkov MZVEZ SR
v zmysle § 15 a § 17 zákona č. 523/2004
Z. z. v programe 06U – Rozvoj
zahraničných
vzťahov
v súvislosti
s vyplatením odmien zamestnancom
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RO/0000061/2021

RO/0000062/2021

RO/0000063/2021

RO/0000064/2021

RO/0000065/2021

ÚOÚČ – v prospech rozpočtu kapitoly
MV SR.
Zníženie limitu výdavkov MZVEZ SR
v zmysle § 15 a § 17 zákona č. 523/2004
Z. z. v programe 06U – Rozvoj
zahraničných
vzťahov
v súvislosti
s vrátením nedočerpaných pridelených
UV SR č. 439/2021 (návšteva sv. Otca na
Slovensku).
Zníženie limitu výdavkov MZVEZ SR
v zmysle § 15 a § 17 zákona č. 523/2004
Z. z. v programe 06U – Rozvoj
zahraničných vzťahov a presun do
rozpočtu kapitoly MV SR a MŠVVŠ SR
na výdavky súvisiace so zabezpečením
úloh spojených s členstvom v sieti
pridružených škôl UNESCO.
Zníženie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti s pôsobením zamestnanca
MFSR na SZ EU v Bruseli (refundácia
OPTP).
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov, 0D3 – Štátna politika
k Slovákom žijúcim v zahraničí a 05T –
Rozvojová spolupráca z dôvodu plnenia
Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve
vyššieho stupňa v štátnej službe na rok
2021 a Dodatku č. 1 ku Kolektívnej
zmluve
vyššieho
stupňa
pre
zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní
postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme na
rok 2021, v ktorých sa za podmienok
ustanovených v predmetných dodatkoch
dohodlo vyplatenie odmeny na úrovni
350 EUR pre zamestnanca.
Presun prostriedkov v rámci rozpočtu
kapitoly MZVEZ SR v zmysle § 15 a §
17 zákona č. 523/2004 Z. z programu
097 – Príspevky SR do MO do programu
05T – Rozvojová spolupráca vo výške
300 000 EUR na úhradu príspevku
organizácii OCCRP.
16

0

-18 663

0

-20 322

0

-47 365,09

0

+600 234

0

0

RO/0000066/2021

RO/0000067/2021

RO/0000068/2021

RO/0000069/2021

RO/0000070/2021

RO/0000071/2021

Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov na SZ EÚ
v Bruseli (MŠVVŠ SR).
Presun prostriedkov v rámci rozpočtu
kapitoly MZVEZ SR v zmysle § 15 a §
17 zákona č. 523/2004 Z. v programe
0EK
–
Informačné
technológie
financované zo štátneho rozpočtu
z kategórie Tovary a služby do kategórie
Obstarávanie kapitálových aktív vo výške
1 862 342,80 EUR.
Zvýšenie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z.
v súvislosti
s delimitáciou
štátnozamestnaneckých
miest
a prostriedkov
štátneho
rozpočtu
vyslaných zamestnancov na SZ EÚ
v Bruseli – dodatok k delimitačnému
protokolu (MF SR).
Presun prostriedkov v zmysle § 15 a § 17
zákona č. 523/2004 Z. z. v rámci
rozpočtu
kapitoly
MZVEZ
SR
z programu 05T – Rozvojová spolupráca
z kategórie 640 do programu 06U –
Rozvoj zahraničných vzťahov, kategória
610 na zabezpečenie výdavkov na
rozvojových diplomatov v celkovej výške
233 702 EUR.
Presun prostriedkov v zmysle § 15 a § 17
zákona č. 523/2004 Z. z. v rámci
rozpočtu
kapitoly
MZVEZ
SR
z programu 097 – Príspevky SR do MO
do programu 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov na úhradu nájomného za
prenájom v zahraničí vo výške 200 000
EUR.
Zníženie limitu výdavkov v zmysle § 15
a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z.
v programe 06U – Rozvoj zahraničných
vzťahov v súvislosti s neplnením príjmov
stanovených pre kapitolu MZVEZ SR na
rok 2022 vo výške 4 300 000 EUR.
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Viazanie limitu výdavkov v zmysle §8
ods. 6, § 15 a § 18 zákona č. 523/2004 Z.
z.
v programe
06U
–
Rozvoj
zahraničných vzťahov (12 243 673
EUR), v programe 0EK – Informačné
RO/0000072/2021 technológie financované zo štátneho
rozpočtu (4 940 175,80 EUR), programe
0D3 – Štátna politika k Slovákom
žijúcim v zahraničí (2 640 000 EUR) a v
programe 05T – Rozvojová spolupráca
(3 627 722 EUR).
Viazanie limitu výdavkov v zmysle §8
ods. 6, § 15 a § 18 zákona č. 523/2004 Z.
RO/0000073/2021 z. v programe 0EK – Informačné
technológie financované zo štátneho
rozpočtu, zdroj 13R4.

0

-23 451 570,80

0

-4 534,47

Na základe vykonaných rozpočtových opatrení bol rozpočet kapitoly MZVEZ SR v roku 2021
upravený vo výdavkovej časti na 159 727 985,20 EUR, z toho bežné výdavky 152 712 165,20
EUR a kapitálové výdavky 7 015 820 EUR. Rozpočet príjmovej časti bol schválený vo výške
4 300 000 EUR a v priebehu rozpočtového roka nebol upravený.

1.2. Príjmy kapitoly
V roku 2020 boli schválené príjmy kapitoly vo výške 4 300 000 EUR, v priebehu roka nebol
limit príjmov upravovaný. Skutočná výška plnenia príjmov bola 3 678 446,28 EUR, čo
predstavuje 85,54 % v porovnaní so schváleným limitom. V zmysle § 18 zákona č. 523/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov kapitola MZVEZ SR viazala výdavky vo výške 635 000 EUR z dôvodu
neplnenia rozpočtovaných príjmov na rok 2021.

1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
Príjmy kapitoly MZVEZ SR v štruktúre podľa ekonomickej klasifikácie boli plnené nasledovne
(v EUR):
Kategória
210
z toho:

Skutočnosť
1 143 836,74
250 000
893 836,74

220

45 049,71

230

1 682 963,35

Charakter príjmov
príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
príjmy z podnikania (dividendy z hospodárskeho
výsledku SSDZ, a. s.)
príjmy z vlastníctva

administratívne a iné poplatky a platby
kapitálové príjmy
18

250

508,92

290

806 087,56

príjmy z úrokov zo zahraničných vkladov
iné nedaňové príjmy

_______________________________________________________________________

Príjmy zo správnych poplatkov, ktoré nie sú príjmami kapitoly MZVEZ SR, boli za rok 2021
dosiahnuté prostredníctvom ZÚ a GK SR v zahraničí vo výške 2 302 634,42 EUR. Ich prehľad
je uvedený v tabuľke č. 7. V porovnaní s rokom 2020 bol v tejto oblasti zaznamenaný nárast
príjmov o 202 336,38 EUR.

1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ a iné prostriedky zo zahraničia
poskytnuté Slovenskej republike
Kapitola MZVEZ SR neprijala v roku 2021 prostriedky z rozpočtu EÚ.

1.3.

Výdavky kapitoly

Schválený rozpočet výdavkov vo výške 154 709 431 EUR bol rozpočtovými opatreniami MF
SR v priebehu roka 2021 upravený na 159 727 985,20 EUR a skutočne bol čerpaný v objeme
159 364 500,59 EUR, t .j. na 99,77 %.

1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
1.3.1.1 Bežné výdavky
Schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 151 290 431 EUR bol rozpočtovými
opatreniami MF SR upravený na 152 712 165,20 EUR a skutočne bol čerpaný v sume
152 349 050,95 EUR, t. j. na 99,76 %.
V rámci bežných výdavkov bol schválený rozpočet na mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania (OOV) v kategórii 610 vo výške 55 304 898 EUR, upravený na
57 645 696,48 EUR a bol čerpaný v sume 57 604 938,87 EUR na 99,92 %.
V priebehu roka došlo rozpočtovými opatreniami MF SR k úprave schváleného rozpočtu v tejto
kategórii najmä v súvislosti s podpísanými delimitačnými protokolmi medzi MZVEZ SR a MH
SR, MDV SR, MF SR, MV SR, MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MZ SR, ÚV SR, ÚJD SR, MŽP SR,
ÚVO SR a MIRRI SR na mzdy a bežné výdavky zamestnancov vyslaných na SZ SR pri EÚ
v Bruseli, SM OECD v Paríži, ZÚ SR vo Viedni a SM OSN v Ženeve.
Mzdy, platy, služobné
príjmy, ostatné osobné
vyrovnania
Zdroj 111
Zdroj 1AA1 (prostriedky
EÚ)
Zdroj 1AA2, 1AA3
(spolufinancovanie)
SPOLU

Schválený rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

55 304 898
0

57 310 026,28
275 450,96

57 269 268,67
275 450,96

0

60 219,24

60 219,24

55 304 898

57 645 696,48

57 604 938,87
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V kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní bol schválený rozpočet vo výške
19 635 055 EUR, upravený bol na 20 108 611,71 EUR a čerpaný vo výške 20 092 920,17 EUR,
t. j. na 99,92 %. Úpravy výdavkov v kategórii 620 boli realizované v závislosti od vývoja
čerpania.
Schválený rozpočet na tovary a služby v kategórii 630 vo výške 41 305 591 EUR, upravený
na 41 185 989,53 EUR bol čerpaný v sume 41 134 421,34 EUR, t. j. na 99,87 %.
Prostriedky v kategórii 630 boli vynakladané na výdavky tak na území SR, ako i v zahraničí
(výdavky diplomatických misií SR a slovenských kultúrnych inštitútov v zahraničí).
Na cestovné výdavky pri pracovných cestách zamestnancov MZVEZ SR boli vynaložené
prostriedky v sume 7 130 996,36 EUR. Táto suma, okrem vykonaných pracovných ciest,
predstavuje i financovanie náhrad dočasne vyslaným zamestnancom v zahraničí v zmysle
zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (výdavky
spojené s pobytom manžela/ky, pobytom detí, ošatným, zabezpečením vzdelávania detí,
evakuáciou, prepravou telesných pozostatkov a liečebných výdavkov).
Zahraničné pracovné cesty sú stelesnením esencie diplomatických aktivít realizovaných
stykovou činnosťou. V dôsledku pandémie bola styková činnosť touto formou stále čiastočne
utlmená a nahradená online formou. V druhej polovici roka 2021 sa diplomacia vrátila k
zaužívaným formátom komunikácie. K zahraničným pracovným cestám, ktoré boli v priebehu
roku 2021 realizované, boli pripravené správy, predložené príslušným riadiacim grémiám.
Na poplatky za všetky druhy energií, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby boli
vynaložené výdavky v sume 2 496 897,19 EUR, na nákup materiálu vo výške
3 668 944,99 EUR, na výdavky súvisiace s dopravným vo výške 2 089 086,86 EUR, na rutinnú
a štandardnú údržbu v sume 5 185 741,71 EUR. Z celkových výdavkov v kategórii 630 tvorí
nájomné za prenájom 24,45 % (10 060 208,68 EUR). Ide predovšetkým o prenájom bytov,
rezidencií, rezidenčných bytov a administratívnych budov v zahraničí. Na ostatné služby bola
vyčerpaná čiastka vo výške 10 479 161,70 EUR. Tvorba sociálneho fondu v rámci kategórie
637 bola v zmysle kolektívnych zmlúv vytváraná vo forme preddavkov vo výške
289 542,72 EUR. Použitie prostriedkov sociálneho fondu bolo realizované formou príspevkov
zamestnancom v členení na stravné, regeneráciu pracovnej sily, dopravu do zamestnania a späť,
sociálnu výpomoc, rekreácie, jubileá a na ostatnú sociálnu podnikovú politiku.
Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie boli aj v roku 2021 viaceré naplánované
prezentačné projekty presunuté do online priestoru. Všetky Slovenské inštitúty a niektoré
zastupiteľské úrady pokračovali v prezentovaní slovenského umenia a kultúry cez eBulletiny
a eNewslettre na minimálne mesačnej periodicite, čím sa dosiahla kontinuita prezentácie
Slovenskej republiky v zahraničí.
V súlade s Rámcovými prioritami prezentácie slovenského umenia a kultúry v zahraničí na rok
2021 boli úspešne zrealizované prioritné témy, ktorými boli projekty „Týždňa Slovenska“
v Nemecku, Francúzsku, Rakúsku a Srbsku (pridali sa aj Maďarsko, Česko a Poľsko)
a vlajkový projekt „Rok slovenského dizajnu 2021“ v Holandsku, Taliansku a v Izraeli.
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Zastupiteľské úrady SR v zahraničí sa zameriavali v prezentácii Slovenskej republiky aj na
tému 100. výročia nedožitých narodenín Alexandra Dubčeka. MZVEZ SR zabezpečilo autorské
práva na celý rok 2021 na film „Vycestovacia doložka pre Dubčeka“ a pripravilo pre
zastupiteľské úrady SR v zahraničí dvojjazyčné leporelo „Slovenská diplomacia zanecháva
stopy. Alexander Dubček vo svete“, ktoré mapuje miesta v zahraničí viažuce sa k tejto
významnej osobnosti. Ďalšími témami bolo 100. rokov slovenskej kinematografie a 100. rokov
od úmrtia P. O. Hviezdoslava.
MZVEZ SR zabezpečilo 100 prístupových práv pre zastupiteľské úrady SR v zahraničí na
streamovanie galakoncertu operných hviezd pri príležitosti životného jubilea operného speváka
Petra Dvorského „Peter Dvorský 70“, nad ktorým prevzal záštitu minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
Slovensko ako členská krajina Stredoeurópskej kultúrnej platformy (krajiny V4, Rakúsko a
Slovinsko) pripravila v spolupráci so ZÚ Oslo „Koncert filmovej hudby autorov z krajín SKP“,
ktorý bol organizovaný PL predsedníctvom v SKP. Slovensko zastupoval slovenský autor
filmovej hudby Michal Novinski. Na koncerte, ktorý sa uskutočnil v Reykjavíku boli použité
materiály a zvukový záznam k filmom „Učiteľka“ a „Nedodržaný sľub“.
Slovenské inštitúty v zahraničí, ku ktorým sa pridal aj novozriadený SI Jeruzalem v septembri
2021 realizovali kultúrno-prezentačné projekty rôznorodej žánrovej povahy v oblasti umenia
a kultúry, vrátane zamerania sa na prezentáciu významných slovenských výročí v zmysle
Rámcových priorít prezentácie slovenského umenia a kultúry v zahraničí na roky 2021-2023.
Navyše, SI v prioritných krajinách sa aktívne pripojili k projektom „Týždeň Slovenska“ a „Rok
slovenského dizajnu 2021“.
V roku 2021 disponovala Slovenská komisia pre UNESCO (SK UNESCO) sumou 56 280 EUR
zo štátneho rozpočtu, z ktorej reálne vyčerpala 54 455,89 EUR (96,76%). Vzhľadom na
pokračujúcu pandémiu covid-19 a protiepidemiologické opatrenia v SR a vo svete sa opäť
neuskutočnila značná časť plánovaných podujatí a zahraničných ciest výborov a členov SK
UNESCO, ktoré v minulých rokoch predstavovali najvýznamnejšiu položku pri čerpaní
rozpočtu. V roku 2021 naďalej nebolo možné podporiť ani vydávanie a tlač zborníkov
a publikácií vedeckých výborov SK UNESCO, ani aktivity mimovládnych organizácií, ktoré
navrhli jednotlivé sekcie a výbory SK UNESCO. Prostredníctvom rozpočtových opatrení boli
podporené pridružené školy UNESCO – prevod na MŠVVŠ SR v sume 20 322 EUR
a publikácia o nehmotnom kultúrnom dedičstve – prevod na MK SR v sume 10 250 EUR. Ku
koncu roka boli nevyčerpané prostriedky v sume 12 000 EUR zaslané ako mimoriadny
dobrovoľný príspevok SR do Fondu pre nehmotné kultúrne dedičstvo UNESCO v rámci
podpory kandidatúry SR do Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho
dedičstva UNESCO.
Konkrétne projekty:
Organizácia zasadnutí, súťaží:
- riadne zasadnutie SK UNESCO dňa 2.6.2021;
- slávnostné zasadanie celoštátnej komisie Olympiády ľudských práv UNESCO Katedry pre
ľudské práva 28.6.2021 pod záštitou SK UNESCO (zhodnotenie dvoch covidových ročníkov,
udelenie ceny prof. M. Kusého pedagogickým osobnostiam a víťazovi 23. ročníka olympiády,
predstavenie ceny CIVI EUROPAEO PRAEMIUM, ktorú udelil Európsky parlament);
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- Fórum partnerov SK UNESCO dňa 8.9.2021 za účasti ministra ZVEZ;
- udelenie cien EUSTORY pod záštitou štátnej tajomníčky I. Brockovej dňa 10.9.2021 - ceny
študentom za 15. a 16. ročník prác na témy „Božie muky“ a „V tieni korony“;
- výročné stretnutie pridružených škôl UNESCO dňa 23.9.2021;
- súťaž Ex Libris Hlohovec pod záštitou SK UNESCO 30.9. - 2.10.2021 - tvorba knižnej
značky pre deti vo veku od 6 do 15 r., 18. ročník sa uskutočnil pod názvom „Máme krídla,
letíme“;
- zasadnutie s partnermi z MŽP SR a zástupcami SV MAB k problematike BR Tatry dňa
28.10.2021;
- slávnosť pri príležitosti 50. výročia pridruženia gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste
nad Váhom k ASPNet, otvorenie UNESCO knižnice dňa 26.10.2021 - SK UNESCO udelila
slávnostnému podujatiu záštitu + osobná účasť GT SK UNESCO V. Grigovej;
- 7. ročník esejistickej súťaže UNESCO Katedry bioetiky v Prešove na tému „Pravda a lož na
internete“ 20.12.2021 - ceny víťazom knižné publikácie a špeciálna cena poroty);
- usporiadanie 28. posterového dňa SV IHP spolu s Ústavom hydrológie SAV s medzinárodnou
účasťou s tematikou „Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra
v podmienkach klimatickej variability“ 10.11.2021.
Cestovné výdavky:
- účasť expertov SK UNESCO na 41. Generálnej konferencii v Paríži UNESCO v novembri
2021;
- účasť slovenskej expertky Ľ. Voľanskej na 16. zasadnutí Medzivládneho výboru Dohovoru
o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva v dňoch 13.- 17.12.2021 v Paríži v centrále
UNESCO;
- spojené s účasťou a organizáciou SV IGCP - medzinárodná konferencia CETEG (The Central
European Tectonic Groups) venovaná vedám o Zemi, ktorá sa konala v Terchovej/Vrátnej
v dňoch 22.-25.9.2021.
Prevod prostriedkov do rozpočtu MŠVVŠ SR a MK SR:
- poskytnutie mimoriadneho príspevku pre pridružené školy UNESCO v sume 20 322 EUR do
rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe dohody medzi štátnou
tajomníčkou MZVEZ SR I. Brockovou a štátnou tajomníčkou MŠVVŠ SR S. Síthovou.
Finančné prostriedky boli určené pre pridružené školy UNESCO na úhradu nákladov
súvisiacich so zabezpečením úloh spojených s členstvom v sieti pridružených škôl UNESCO.
- poskytnutie sumy 10 250 EUR do rozpočtu Ministerstva kultúry SR na vydanie publikácie
o nehmotnom kultúrnom dedičstve (NKD) Slovenska v kontextoch Dohovoru na ochranu
nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. SR kandiduje do medzivládneho výboru na
ochranu NKD UNESCO na roky 2022 - 2026 a uvedená publikácia bude využitá na podporu
tejto kandidatúry.
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Schválený rozpočet na bežné transfery v kategórii 640 vo výške 35 044 887 EUR, upravený
na 33 771 867,48 EUR bol čerpaný v sume 33 516 770,57 EUR na 99,24 %.
V rámci rozpočtu kategórie 640 boli účelovo určené prostriedky na poplatky za členstvo SR
v medzinárodných organizáciách. Upravený rozpočet na príspevky SR do MO bol 23 848 523
EUR, čerpanie vo výške 23 740 889,77 EUR, t. j. na 99,54 %.
Na pokrytie výdavkov súvisiacich s oficiálnou rozvojovou spoluprácou (ODA) boli vyčlenené
prostriedky vo výške 8 346 860 EUR, ktoré boli v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravené
na 7 083 780 EUR a čerpané vo výške 6 948 192 EUR na 98,09 %. Prostriedky vo výške 3 627
722 EUR boli v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. a so súhlasom MF SR presunuté na ich
ďalšie použitie v rokoch 2022 a 2023.
V rámci bežných transferov bol poskytnutý bežný transfer príspevkovej organizácii Správa
účelových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti MZVEZ SR vo výške 2 416 683 EUR. Jeho
skutočné použitie bude predmetom zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom.
Na výdavky súvisiace s odchodným, odstupným, nemocenskými dávkami, príplatkami a
príspevkami bol stanovený rozpočet vo výške 206 760 EUR, upravený na 225 169,60 EUR a
čerpaný v sume 224 601 65 EUR, t. j. 99,74 %.
Rozpočet účelových výdavkov na vedu a výskum, pridelených formou dotácií v súlade
s „Výnosom o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MZVEZ SR“ bol schválený vo výške
95 056 EUR, v priebehu rozpočtového roka bol upravený na 199 290 EUR, čerpanie bolo vo
výške 199 290 EUR, čo predstavuje 100 %. Jeho skutočné použitie bude predmetom
zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom.
V roku 2021 vydalo MZVEZ SR celkom 3 výzvy na podávanie žiadostí o udelenie dotácie
v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR:
1. Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR (MVZP/2021/1. všeobecná výzva).
Zaregistrovaných bolo 20 žiadostí, z toho MZVEZ SR schválilo podporu pre 14 projektov v
sume 100 790 EUR. Schválené projekty boli obsahovo zamerané na organizovanie diskusií o
strategických otázkach, vydanie ročenky zahraničnej politiky, organizáciu hodnotiacej
konferencie zahraničnej politiky a konferencie o dezinformáciách a vypracovanie štúdií o
kľúčových otázkach medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky. Po vyhodnotení žiadostí
zostali nevyčerpané finančné prostriedky v sume 39 210 EUR. Schválená dotácia vo výške
7 000 EUR nebola čerpaná z dôvodu nekonania ťažiskového prezenčného podujatia v rámci
projektu, zmluva teda bola uzavretá, ale nebola realizovaná a žiadateľ zaslal oznámenie o
nečerpaní dotácie.
2. Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR (MVZP/2021/osobitná výzva).
Osobitná výzva bola vyhlásená so zámerom získať podklady na prípravu strednodobej stratégie
zahraničnej a európskej politiky SR. Zaregistrované boli dve žiadosti, z toho MZVEZ SR
schválilo podporu pre jednu žiadosť v sume 50 000 EUR.
3. Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR (MVZP/2021/2. Všeobecná výzva).
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Zaregistrovaných bolo 7 žiadostí, z toho MZVEZ SR schválilo podporu pre 5 žiadostí v sume
50 000 EUR. O poskytnutí schválenej dotácia vo výške 1 500 EUR nebola uzavretá zmluva
preto, že žiadateľ zaslal oznámenie o nečerpaní dotácie. Dôvodom bolo nekonanie ťažiskového
prezenčného podujatia v rámci projektu.
1.3.1.2 Kapitálové výdavky
Rozpočet kapitálových výdavkov v kategórii 700 – kapitálové výdavky bol schválený v sume
3 419 000 EUR, upravený na 7 015 820 EUR a čerpaný vo výške 7 015 449,64 EUR,
na 99,99 %.
Kategória 710 – obstarávanie kapitálových aktív
Schválený rozpočet v kategórii 710 bol vo výške 3 419 000 EUR, upravený rozpočtovými
opatreniami MF SR na sumu 2 629 454 EUR a čerpaný vo výške 2 629 074,08 EUR, t. j. na
99,98 %. V roku 2020 požiadala kapitola, v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o presun
rozpočtových prostriedkov v kategórii 710 – obstarávanie kapitálových aktív celkom vo výške
12 437 172 EUR, ktorých použitie sa predpokladalo v roku 2021 na:
•
rekonštrukciu objektu č. 04 ZÚ Bukurešť;
•
bezpečnostné úpravy na úradoch v zahraničí;
•
rekonštrukciu bytového objektu 60 Redington Road Londýn;
•
rekonštrukciu budovy ZÚ Londýn;
•
rekonštrukciu budovy SM Štrasburg;
•
nákup strojov a zariadení;
•
rekonštrukciu bytového objektu SM Ženeva;
•
rekonštrukciu bytového objektu 19 Templewood Avenue v Londýne,
•
rekonštrukciu rezidencie Podbielskiallee Berlín;
•
nákup služobných motorových vozidiel;
•
rekonštrukciu nehnuteľností New York;
•
nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení;
•
nákup softvéru a licencií;
•
Observatórium v Meudone;
•
SW podporu vnútornej administratívy;
•
rekonštrukciu budovy ZÚ Ankara;
•
rekonštrukciu domu Mapesbury Rd. Londýn;
•
stavebné úpravy Hlboká 2 a Pražská 1.
MF SR žiadosti MZVEZ SR vyhovelo a povolilo presun týchto prostriedkov do roku 2021
v plne požadovanej výške a štruktúre.
V roku 2021 požiadala kapitola, v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov o presun rozpočtových
prostriedkov v kategórii 710 – obstarávanie kapitálových aktív celkom vo výške 17 183 848,80
EUR, ktorých použitie sa predpokladá v roku 2022 a nasledujúcich na:
•
rekonštrukciu objektu č. 04 ZÚ Bukurešť;
24

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bezpečnostné úpravy na úradoch v zahraničí;
rekonštrukciu bytového objektu 60 Redington Road Londýn;
rekonštrukciu budovy ZÚ Londýn;
rekonštrukciu bytového objektu 19 Templewood Avenue v Londýne,
rekonštrukciu rezidencie Podbielskiallee Berlín;
nákup služobných motorových vozidiel;
rekonštrukciu nehnuteľností New York;
nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení;
nákup softvéru a licencií;
nákup hardwérového vybavenia;
rekonštrukciu a modernizáciu softvéru;
rozvoj a rozšírenie IS Doklady;
nákup HW a príslušenstva;
nákup kancelárskych strojov a zariadení;
Observatórium v Meudone;
SW podporu vnútornej administratívy;
rekonštrukciu budovy ZÚ Ankara;
rekonštrukciu domu Mapesbury Rd. Londýn;
stavebné úpravy Hlboká 2 a Pražská 1.

V roku 2021 kapitola MZVEZ SR čerpala kapitálové výdavky v kategórii 710 na obstaranie
a technické zhodnotenie investičného majetku na území SR i v zahraničí.

Obstaranie a technické zhodnotenie investičného majetku MZVEZ SR
IA 11879 Nákup strojov a zariadení zahraničie - celkové čerpanie 117 140 EUR.
Finančné prostriedky použité na interiérové vybavenie alebo stroje a zariadenia pre potreby
ZÚ Londýn, ZÚ Rím, ZÚ NATO Brusel, ZÚ Mexiko, ZÚ Riga, SZ EÚ Brusel, ZÚ Jakarta,
ZÚ Budapešť, ZÚ Bejrút, ZÚ Washington, ZÚ Hanoj, ZÚ Haag, ZÚ Paríž, ZÚ Štokholm,
ZÚ Dillí, ZÚ Viedeň a GK Užhorod. Finančné prostriedky vo výške 64 859 EUR boli
viazané za účelom ich presunu do nasledujúceho roka.
IA 27351 Bezpečnostné úpravy na ZÚ - celkové čerpanie 35 856,46 EUR. Finančné
prostriedky použité na stavebné úpravy ZÚ Soul, ZÚ Jakarta a bezpečnostné okienka ZÚ
Podgorica, ZÚ Tirana, ZÚ Londýn. Finančné prostriedky vo výške 170 000 EUR boli
viazané za účelom ich presunu do nasledujúceho roka.
IA 00252 Rekonštrukcia budovy ZÚ Londýn – celkové čerpanie 212 215,53 EUR.
Finančné prostriedky použité na prebiehajúcu rekonštrukciu budovy ZÚ. Finančné
prostriedky vo výške 7 379 578 EUR boli viazané za účelom ich presunu do nasledujúceho
roka.
IA 32906 Rekonštrukcia budovy SM Štrasburg – celkové čerpanie 10 518,33 EUR.
Finančné prostriedky použité na stavebné práce balkónov, autorský dozor a odvoz odpadu.
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IA 32903 Rekonštrukcia objektu 04 ZÚ Bukurešť – celkové čerpanie 80 100 EUR.
Finančné prostriedky použité na prebiehajúcu rekonštrukciu budovy ZÚ. Finančné
prostriedky vo výške 1 119 900 EUR boli viazané za účelom ich presunu do nasledujúceho
roka.
IA 32123 Rekonštrukcia bytového domu Mapesbury Rd. Londýn. Finančné prostriedky
vo výške 10 000 EUR boli viazané za účelom ich presunu do nasledujúceho roka.
IA 33587 Rekonštrukcia budovy ZÚ Ankara Finančné prostriedky vo výške 950 000
EUR boli viazané za účelom ich presunu do nasledujúceho roka.
IA 37732 Rekonštrukcia bytového objektu Redington Rd. ZÚ Londýn. Finančné
prostriedky vo výške 50 000 EUR boli viazané za účelom ich presunu do nasledujúceho
roka.
IA 38880 Rekonštrukcia rezidencie Podbielskialle ZÚ Berlín. Finančné prostriedky vo
výške 145 235 EUR boli viazané za účelom ich presunu do nasledujúceho roka.
IA 40925 Medoun. Finančné prostriedky vo výške 53 200 EUR boli viazané za účelom ich
presunu do nasledujúceho roka.
IA 41004 Rekonštrukcia nehnuteľností New York – celkové čerpanie 33 683,54 EUR
za práce na projekte. Finančné prostriedky vo výške 464 025 EUR boli viazané za účelom
ich presunu do nasledujúceho roka.
IA 44362 Rekonštrukcia fasády ZÚ Mexiko – celkové čerpanie 53 071,67 EUR.
Finančné prostriedky použité na rekonštrukciu. Investičná akcia ukončená.
IA 37447 Rekonštrukcia bytového objektu 16 Templewood. Finančné prostriedky vo
výške 77 351 EUR boli viazané za účelom ich presunu do nasledujúceho roka.
IA 44363 Interiérové vybavenie ZÚ Paríž – celkové čerpanie 1 000 EUR. Finančné
prostriedky použité na nákup interiérového vybavenia. Investičná akcia ukončená.
IA 39848 Klimatizácia budovy ZÚ Budapešť – celkové čerpanie 4 096,65 EUR.
Finančné prostriedky použité na vybudovanie časti klimatizácie budovy ZÚ. Investičná
akcia je ukončená.
IA 13019 Stavebné úpravy budov Hlboká 2 a Pražská 1 - celkové čerpanie 576 EUR.
Finančné prostriedky boli vynaložené na vypracovanie projektovej dokumentácie. Finančné
prostriedky vo výške 758 436 EUR boli viazané za účelom ich presunu do nasledujúceho
roka.
IA 11844 Nákup strojov a zariadení ústredie - celkové čerpanie 4 644 EUR. Nákup
fotosteny a bannera. Finančné prostriedky vo výške 53 680,- EUR boli viazané na použitie
v nasledujúcom roku.
IA 2031 Nákup SMV - celkové čerpanie 892 936 EUR. V roku 2021 bola realizovaná
obmena a nákup 29 služobných motorových vozidiel na zastupiteľských úradoch,
s orientáciou na nákup a obmenu predovšetkým vozidiel vedúcich úradov a referentských
vozidiel. Vo všetkých prípadoch nákup automobilov na ZÚ SR bol realizovaný v súlade so
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súvisiacim osobitným vnútorným predpisom MZVEZ SR. Finančné prostriedky vo výške
940 000 EUR boli viazané na použitie v nasledujúcom roku.
IA 2015 – Nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení - celkové čerpanie
69 564,75 EUR.
V rámci investičnej akcie boli čerpané finančné prostriedky na nákup EZS a CCTV pre ZÚ
SR a nákup čítačky dokladov.
IA 2021 – Nákup softvéru a licencií - celkové čerpanie 446 040 EUR.
V rámci investičnej akcie boli čerpané finančné prostriedky na úpravy a zmeny IS Doklady.
IA 2025 – Nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení - celkové čerpanie
21 666,20 EUR.
V rámci investičnej akcie boli čerpané finančné prostriedky na nákup videokonferenčného
systému pre SZ EÚ Brusel a modernizáciu TÚ SM/GK New York.
IA 11880 – Nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení - celkové čerpanie
88 356,00, EUR.
V rámci investičnej akcie boli čerpané finančné prostriedky na nákup k bezpečnostných
technológií na ZÚ (CCTV, EZS).
IA 11843 - Nákup kancelárskych strojov a zariadení - celkové čerpanie 69 748,44 EUR.
V rámci investičnej akcie boli čerpané finančné prostriedky na nákup k bezpečnostných
technológií na ZÚ (CCTV, EZS) a na prístupový a dochádzkový systém v ústredí.
IA 43206 – Softvér, podpora vnútornej administratívy - celkové čerpanie 70 796,66
EUR.
V rámci investičnej akcie boli čerpané finančné prostriedky na nákup detekčného systému
a komponentov EZS v ústredí, vrátane potrebného softvéru a licencií.
IA 40441 – Nákup softvéru a licencií - celkové čerpanie 51 492,25 EUR.
V rámci investičnej akcie boli čerpané finančné prostriedky na nákup softvéru a licencií pre
systém MDM.
IA 42684 – Nákup hardvérového vybavenia - celkové čerpanie 169 155,60 EUR.
V rámci investičnej akcie boli čerpané finančné prostriedky na nákup serverov a firewalov.
IA 43476 – Nákup licencií a softvéru - celkové čerpanie 89 160,00 EUR.
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V rámci investičnej akcie boli čerpané finančné prostriedky na nákup aktivačných licencií
pre servery a nákup IS Flash správy.
IA 43777 – Telekomunikačná technika - celkové čerpanie 42 330,00 EUR.
V rámci investičnej akcie boli čerpané finančné prostriedky na nákup IP telefónie pre
ústredie i ZÚ SR.
IA 43671 – Rekonštrukcia a modernizácia softvéru - celkové čerpanie 46 080,00 EUR.
V rámci investičnej akcie boli čerpané finančné prostriedky na implementáciu zmien IS
NVIS.
IA 43805 - Rozvoj a rozšírenie IS Doklady- celkové čerpanie 18 900,00 EUR.
V rámci investičnej akcie boli čerpané finančné prostriedky 1. etapu úprav IS Doklady
Kategória 720 - kapitálové transfery
V kategórii kapitálových transferov boli v roku 2021 čerpané prostriedky vo výške 3 321 250
EUR v programe 0D3 – Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí a vo výške
1 065 115,56 EUR v programe 05T – Rozvojová spolupráca. Tieto poskytnuté kapitálové
transfery budú predmetom zúčtovania finančných prostriedkov so štátnym rozpočtom.

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie
01.1.3. – Zahraničné vzťahy
Schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 122 066 348 EUR, upravený
na 126 022 715,20 EUR, bol čerpaný vo výške 125 906 138,98 EUR, na 99,91 %. Rozpočet
v triede 01.1.3. zahŕňa aj výdavky rozpočtovej organizácie Úradu pre Slovákov žijúcich
v zahraničí (ďalej len ÚSŽZ).
V kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bol schválený rozpočet vo výške
54 952 749 EUR, upravený na 57 266 122,48 EUR a bol čerpaný v objeme
57 226 247,20 EUR, na 99,93 %.
Vývoj priemerného mesačného platu k prepočítanému počtu zamestnancov ústredia po
štvrťrokoch v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020
OBDOBIE

Prepočítaný stav
zamestnancov

Priemerný mesačný plat

1. štvrťrok 2020

496,6

2 090,9

1. štvrťrok 2021

478,8

2 200,9

2. štvrťrok 2020

491,6

2 128,6
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2. štvrťrok 2021

473,8

2 312,6

3. štvrťrok 2020

508,6

2 288,9

3. štvrťrok 2021

483,4

2 466,8

4. štvrťrok 2020

491,6

2 660,9

4. štvrťrok 2021

482,0

2 758,1

rok 2020

497,1

2 291,8

rok 2021

479,5

2 435,4

Priemerný mesačný plat v roku 2021 bol vo výške 2 435,40 EUR, čo predstavuje nárast oproti
predchádzajúcemu roku o sumu 143,60 EUR. Pri výpočte priemerných platov boli zahrnutí
všetci zamestnanci, t. j. vrátane zamestnancov Operačného programu Technická pomoc
v ústredí ako aj zamestnancov analytickej jednotky.

Vývoj priemerného mesačného platu k prepočítanému počtu zamestnancov ZÚ SR
v zahraničí po štvrťrokoch v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020
OBDOBIE

Prepočítaný stav
zamestnancov

Priemerný mesačný plat

1. štvrťrok 2020

678,4

5 329,2

1. štvrťrok 2021

651,6

5 322,6

2. štvrťrok 2020

678,6

5 351,0

2. štvrťrok 2021

653,4

5 348,2

3. štvrťrok 2020

650,5

5 356,2

3. štvrťrok 2021

644,9

5 340,1

4. štvrťrok 2020

661,4

5 432,4

4. štvrťrok 2021

654,2

5 493,3

rok 2020

667,2

5 366,9

rok 2021

651,0

5 376,2

Priemerný mesačný plat v roku 2021 bol vo výške 5 376,20 EUR, čo predstavuje nárast oproti
predchádzajúcemu roku o 9,30 EUR. Pri výpočte priemerných platov boli zahrnutí všetci
zamestnanci, t. j. vrátane zamestnancov Operačného programu Technická pomoc v zahraničí.
Vývoj priemerného mesačného platu k prepočítanému počtu zamestnancov SI SR
v zahraničí po štvrťrokoch v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020
OBDOBIE

Prepočítaný stav
zamestnancov

Priemerný mesačný plat

1. štvrťrok 2020

12,2

5 502,4

1. štvrťrok 2021

12,2

5 548,4
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2. štvrťrok 2020

10,8

5 550,1

2. štvrťrok 2021

11,5

5 658,7

3. štvrťrok 2020

9,5

5 713,5

3. štvrťrok 2021

11,8

5 680,5

4. štvrťrok 2020

11,2

5 471,8

4. štvrťrok 2021

12,8

5 825,6

rok 2020

10,9

5 552,3

rok 2021

12,1

5 680,5

Priemerný mesačný plat v roku 2021 bol vo výške 5 680,50 EUR, čo predstavuje nárast oproti
predchádzajúcemu roku o 128,20 EUR.
Schválený rozpočet v kategórii 620 - poistné vo výške 19 514 615 EUR bol upravený na
19 964 734,66 EUR a čerpaný vo výške 19 949 621,88 EUR, t. j. na 99,92 %.
Schválený rozpočet na tovary a služby v kategórii 630 vo výške 41 113 879 EUR bol upravený
na 40 777 636,53 EUR a čerpaný vo výške 40 729 329,55 EUR na 99,88 %. Prostriedky boli
vynaložené na:
▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪

cestovné výdavky pri pracovných cestách zamestnancov ministerstva, vrátane
zamestnancov úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pri vysielaní a striedaní
zamestnancov na výkon zahraničnej služby a pri cestách na povinné lekárske prehliadky
počas výkonu zahraničnej služby. Ďalej na náhrady výdavkov spojených s pobytom
manžela/ky a detí v zahraničí, liečebnými výdavkami, preventívnymi zdravotnými
prehliadkami zamestnancov zahraničnej služby, školným a zápisným pre deti
zamestnancov zahraničnej služby v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách v znení neskorších predpisov vo výške 7 126 412,95 EUR;
poplatky za všetky druhy energií, telefónne a faxové spojenie, rádiové a satelitné
spojenie, poštové služby a výdavky súvisiace so Schengenským informačným
systémom vo výške 2 492 994,93 EUR;
materiálové výdavky v sume 3 641 260,61 EUR, a to hlavne na nákup kancelárskych
potrieb, vybavenie prevádzkových priestorov, tlačív, periodík, softvéru, na
bezpečnostné a reprezentačné služby;
výdavky na dopravné vo výške 2 089 083,86 EUR, predovšetkým na pohonné hmoty,
servis, poistenie motorových vozidiel;
rutinnú a štandardnú údržbu administratívnych budov, ubytovacích zariadení, kotolní,
a strojov a zariadení v objeme 5 168 507,19 EUR;
nájomné za prenájom administratívnych budov, rezidencií, bytov, garáží vo výške
10 079 518,30 EUR;
ostatné tovary a služby vo výške 10 131 501,71 EUR, predovšetkým na platby
súvisiace s náhradami pre zamestnancov zo zahraničných miestnych zdrojov, s úhradou
všeobecných a špeciálnych dodávateľských služieb, na úhradu poplatkov, daní a ciel, na
tvorbu sociálneho fondu, na vyrovnanie kurzových rozdielov, služby pri zabezpečovaní
seminárov, porád, sympózií na medzinárodnej a vládnej úrovni, bankové poplatky, na
30

dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, špeciálne služby (IS
doklady, podpora NVIS), edičnú a propagačnú činnosť.
Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí
Sieť zastupiteľských úradov SR ku dňu 31. 12. 2021:
•

•
•
•
•
•

65 veľvyslanectiev
7 stálych misií
8 generálnych konzulátov
1 pobočka zastupiteľského úradu
9 slovenských inštitútov
1 slovenský ekonomický a kultúrny úrad

Realizácia aktivít verejnej diplomacie a strategickej komunikácie bola v roku 2021 výrazne
ovplyvnená epidemiologickou situáciou na Slovensku a vo svete. Z tohto dôvodu bol
zrealizovaný menší počet plánovaných podujatí, prípadne sa niektoré prezentačné
a komunikačné formáty realizovali len online.
Aj rok 2021 predstavoval z pohľadu verejnej diplomacie príležitosť využiť významné výročia
dejinných udalostí a zdôrazniť ich dôležitý odkaz pre súčasnú generáciu. Kľúčovou udalosťou
bolo 100. výročie narodenia Alexandra Dubčeka. K tomuto výročiu bol zrealizovaný výstavnoprezentačný projekt Alexander Dubček (1921-1992) Symbol československej jari, úspešne
predstavený na viacerých ZÚ v zahraničí aj na pôde rezortu diplomacie. Projekt bol vytvorený
primárne k 100. výročiu narodenia A. Dubčeka avšak vzhľadom na svoju nadčasovú obsahovú
a vizuálnu kvalitu je využiteľný v rámci aktivít spojených s prezentáciou histórie Slovenska 20.
storočia aj v budúcom období, prípadne k 30. výročiu úmrtia Alexandra Dubčeka v roku 2022.
V roku 2021 sa po ročnej prestávke uskutočnilo podujatie udeľovania ocenení Goodwill Envoy
úspešným Slovenkám a Slovákom, ktorí v rámci svojej profesionálnej kariéry a spoločenských
aktivít, prispievajú k šíreniu dobrého mena Slovenska v zahraničí. Podujatie bolo spojené aj s
novým verejno-diplomatickým formátom - Dňom slovenskej diplomacie.
Cieľom výroby multimediálnych formátov v elektronickej podobe je výraznejší presun aktivít
verejnej diplomacie do digitálneho prostredia a na sociálne siete. V roku 2021 boli vytvorené
videospoty významných slovenských osobností. Okrem Alexandra Dubčeka to boli
predstavitelia československej diplomacie 20. storočia Štefan Osuský (1889-1973) a Ján
Papánek (1896-1991). Spoty boli zverejnené na sociálnych sieťach rezortu a prezentované aj
v rámci podujatí verejnej diplomacie, ako sú Letná škola Štefana Osuského a Týždeň OSN na
Slovensku.
V rámci aktivít týkajúcich sa implementácie značky Slovensko do prezentačnej praxe, bol
uskutočnený reprezentatívny prieskum verejnej mienky, zameraný na poznateľnosť značky
Good Idea Slovakia v domácom prostredí. Jeho výsledky sú priebežne uplatňované v ďalších
aktivitách v rámci manažmentu značky krajiny, aj v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej
republiky, Kanceláriou prezidentky Slovenskej republiky, rezortmi, štátnymi inštitúciami a
ďalšími partnermi.
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Prezentačný potenciál slovenského umenia zvýraznila vydaná reprezentačná publikácia
Slovensko v dielach Slovenskej národnej galérie. Publikácia prostredníctvom 400 diel od 145
slovenských umelcov rozpráva príbeh Slovenska prostredníctvom umenia. Cieľom rezortu je
intenzívnejšie prezentovať Slovensko cez kultúru a umenie a to aj prostredníctvom distribúcie
novej publikácie cez sieť zastupiteľských úradov SR vo svete.
V roku 2021 MZVEZ SR naďalej využívalo strategickú komunikáciu ako účinný nástroj na boj
proti dezinformáciám, ale aj na proaktívne informovanie verejnosti o prioritách slovenskej
zahraničnej politiky.
Medzi základné koncepčné piliere komunikácie patrilo hodnotové ukotvenie Slovenskej
republiky v EÚ a NATO, efektívny multilateralizmus ako nástroj na riešenie globálnych výziev
a tiež téma ochrany ľudských práv a slobody médií. Rezort využíval na tento účel najmä
komunikáciu prostredníctvom oficiálnych profilov na sociálnych sieťach (Facebook, Twitter,
Instagram, LinkedIn, YouTube).
Ministerstvo pokračovalo v organizovaní interaktívnych diskusií pod názvom HlbokáOnline o
zahraničnej politike a záujmoch Slovenska v Európe a vo svete. V roku 2021 bolo v tomto
formáte zrealizovaných desať diskusií, ktorých sa zúčastnili vrcholoví predstavitelia MZVEZ
SR spoločne s expertmi z externého prostredia. Diskusie boli vysielané naživo prostredníctvom
profilov MZVEZ SR na sociálnych sieťach, pričom sa podarilo niekoľkonásobne zvýšiť
sledovanosť oproti roku 2020.
Novým komunikačným formátom, zavedeným v roku 2021, je projekt Fakty z Hlbokej , ktorý
má za cieľ prostredníctvom krátkych videí priblížiť verejnosti zahraničnopolitické udalosti,
dezinterpretované hoaxami, manipuláciami a konšpiráciami, a to na základe faktov a
skutočných súvislostí. V priebehu roka 2021 bolo v rámci projektu publikovaných 8 videí.
Ako súčasť Konferencie o budúcnosti Európy MZVEZ SR zorganizovalo v auguste 2021
roadshow po 25 mestách na Slovensku. Zámerom podujatí bolo osloviť čo najširšiu verejnosť z
rôznych regiónov Slovenska, rozprávať sa o výhodách a dôležitosti členstva SR v EÚ a získať
spätnú väzbu od účastníkov o vnímaní EÚ a jej budúcnosti.
V priebehu roka 2021 rezort diplomacie zorganizoval dva tematické týždne pod názvom
Týždeň žien v diplomacii a Týždeň OSN na Slovensku s cieľom priblížiť prácu a
nezastupiteľné miesto žien v slovenskej diplomacii ako aj poukázať na dôležitosť OSN v
dnešnom zložitom svete a prínos členstva v tejto organizácii pre SR.
Posilňovať pozitívne vnímanie Slovenska v zahraničí a podporovať zvyšovanie jeho
atraktívnosti bolo cieľom aktivít v oblasti verejnej diplomacie aj prostredníctvom finančných
príspevkov na aktivity organizované zastupiteľskými úradmi SR v oblasti verejnej diplomacie.
Schválený rozpočet na bežné transfery v kategórii 640 vo výške 3 006 105 EUR, bol
upravený na 2 063 517,53 EUR a čerpaný vo výške 2 050 606,27 EUR, t. j. na 99,37 %.
Schválený rozpočet kapitálových výdavkov v kategórii 710 obstarávanie kapitálových aktív
vo výške 3 419 000 EUR bol upravený na 2 629 454 EUR a čerpaný vo výške
2 629 084,08 EUR na 99,99 %. Špecifikácia použitia kapitálových výdavkov je uvedená v časti
1.3.1.2 materiálu.
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Upravený rozpočet kapitálových výdavkov v kategórii 720 kapitálové transfery vo výške
3 321 250 EUR bol čerpaný vo výške 3 321 250 EUR na 100 % a bude predmetom zúčtovania
finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2021.
V rámci triedy 01.1.3. sa rozpočtujú výdavky rozpočtovej organizácie MZVEZ SR - Úrad pre
Slovákov žijúcich v zahraničí, v programe 0D3 – Štátna politika k Slovákom žijúcim v
zahraničí:
Schválený rozpočet vo výške 3 529 476 EUR bol počas roka upravený na sumu 5 573 834 EUR
a čerpaný bol vo výške 5 540 358,84 EUR na 99,40 %.
V kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bol upravený rozpočet vo výške
345 658 EUR a čerpaný vo výške 343 809,20 EUR na 99,47 %.
Upravený rozpočet poistného a príspevku do poisťovní v kategórii 620 vo výške
137 116 EUR bol čerpaný vo výške 135 643,84 EUR na 98,93 %.
Upravený rozpočet v kategórii 630 na tovary a služby vo výške 330 827,47 EUR a čerpaný vo
výške 313 581,80 EUR na 94,79 %.
Upravený rozpočet v kategórii 640 - bežné transfery vo výške 1 438 982,53 EUR bol čerpaný
vo výške 1 426 074 EUR na 99,610 %.
Upravený rozpočet v kategórii 720 – kapitálové transfery vo výške 3 321 250 EUR, bol
čerpaný vo výške 3 321 250 EUR na 100 %.

01.2. – Zahraničná ekonomická pomoc
01.2.1

Ekonomická pomoc rozvojovým krajinám a krajinám v procese
transformácie

Rozvojová spolupráca sa realizuje prostredníctvom podriadenej rozpočtovej organizácie
MZVEZ SR – Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), ktorá
bola zriadená k 1. januáru 2007.
Schválený rozpočet bežných výdavkov rozpočtovej organizácie SAMRS v zriaďovateľskej
pôsobnosti MZVEZ SR bol vo výške 8 912 821 EUR, upravený na 7 083 780 a čerpaný vo
výške 6 948 190,76 EUR, t. j. na 98,09 %.
Čerpanie rozpočtu z minuloročných zdrojov predstavuje 2 230 506,01 EUR.
V kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bol schválený rozpočet vo výške
352 149 EUR, počas roka bol upravovaný na sumu 379 574 EUR a čerpaný vo výške
378 691,67 EUR na 99,77 %.
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Schválený rozpočet na poistné a príspevok do poisťovní v kategórii 620 vo výške 120 440 EUR
bol upravený na 143 877,05 EUR a čerpaný vo výške 143 298 EUR na 99,60 %.
Schválený rozpočet na tovary a služby v kategórii 630 vo výške 91 712 EUR bol upravený na
255 044 EUR a čerpaný vo výške 251 784 EUR na 98,72 %. Prostriedky boli použité na nákup
software, hardware, štatistické výkazníctvo, na monitoring a hodnotenie projektov, semináre,
školenia a cestovné.
Schválený rozpočet na bežné transfery v kategórii 640 vo výške 8 348 520 EUR bol
rozpočtovými opatreniami upravený na 5 240 168,95 EUR a čerpaný vo výške 5 109 301,53
EUR na 97,50 %.
Upravený rozpočet na kapitálové transfery v kategórii 720 vo výške 1 065 116 EUR bol
čerpaný vo výške 1 065 115,56 EUR na 100 %.

01.2.2

Ekonomická pomoc poskytovaná prostredníctvom
organizácií

medzinárodných

Upravený rozpočet na príspevky do medzinárodných organizácií na 23 848 523 EUR bol
čerpaný vo výške 23 740 889,77 EUR na 99,55 % k upravenému rozpočtu. Podrobný zoznam
s výškou uhradených členských príspevkov v roku 2020 je uvedený v tabuľkovej časti
materiálu (tabuľka č. 8).

01.3 – Všeobecné služby
01.3.3 Iné všeobecné služby (Správa účelových zariadení – SÚZA)
Schválený príspevok pre príspevkovú organizáciu SÚZA v kategórii 640 bežné transfery vo
výške 1 951 683 EUR bol upravený na 2 420 368 EUR a skutočne čerpaný vo výške
2 416 683 EUR na 99,85 %. Podrobný prehľad je uvedený v časti 1.6. tohto materiálu.
Skutočné čerpanie bude predmetom zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom.

01.5 – Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb
01.5.0 - Výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb
Schválený rozpočet v kategórii 640 bežné transfery vo výške 95 056 EUR, bol počas roka bol
upravený na 199 290 EUR a skutočne bol čerpaný vo výške 199 290 EUR na 100 %. MZVEZ
SR podporilo 19 projektov a v súčasnosti prebieha proces vecného vyhodnocovania
a finančného zúčtovania realizovaných projektov, ktorý bude ukončený zúčtovaním
vykázaných nákladov so štátnym rozpočtom SR.
Rozpočet výdavkov na výskum a vývoj v oblasti všeobecných verejných služieb bol čerpaný
poskytovaním dotácií v zmysle zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
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Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007
Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“

09.8 – Vzdelávanie inde neklasifikované
09.8.0 - Vzdelávanie inde neklasifikované
V kategórii 630 – tovary a služby bol schválený rozpočet vo výške 100 000 EUR, upravený bol
na čiastku 153 309 EUR a čerpaný v objeme 153 308,08 EUR na 100 %.
Adaptačné vzdelávanie:
Adaptácia novoprijatých zamestnancov v roku 2021 prebiehala v súlade so zákonom o štátnej
službe. Trojmesačné adaptačné obdobie novoprijatých zamestnancov do dočasnej alebo do
stálej štátnej služby pozostávalo z vypracovania plánov vzdelávania pre novoprijatých
zamestnancov, určenia mentorov z organizačných útvarov a vystavenia menovacích dekrétov.
Novelou zákona o štátnej službe platnou od 1.1.2020 mentor musí spĺňať buď podmienku 2
ročnej praxe v tom istom organizačnom útvare alebo podmienku odbornej praxe 3 roky. Zákon
o zahraničnej službe stanovil povinnosť na konci adaptačného obdobia zamestnancov
ministerstva absolvovať odbornú skúšku pred hodnotiacou komisiou. Adaptačné vzdelávanie v
roku 2021 absolvovalo a skúšku úspešne zložilo 14 zamestnancov.
Kompetenčné vzdelávanie:
Kompetenčné vzdelávanie štátnych zamestnancov ministerstva je realizované v prevažnej
miere v súlade s individuálnymi plánmi a prebieha v rôznych formách. Príprava plánu
vzdelávacích aktivít na rok 2021 sa opierala najmä o požiadavky na vzdelávanie vyplývajúce
z jednotlivých plánov vzdelávania zamestnancov. Individuálne plány kompetenčného
vzdelávania (ďalej len „IPKV“) štátnych zamestnancov na rok 2021 boli spracované
v samostatnej databáze aplikácie ŠKOLENIA. V roku 2021 bolo vytvorených 763 IPKV,
z nich 671 bolo vyhodnotených k 31.12.2021 (vyhodnotenie IPKV po termíne realizovalo 54
zamestnancov, 18 zamestnancov vôbec nevyhodnotilo IPKV a 20 zamestnancov už nebolo
v stave zamestnancov). V rámci plánov IPKV si štátni zamestnanci naplánovali spolu 3 408
vzdelávacích aktivít a vo vyhodnotení uviedli účasť na 2 646 vzdelávaniach, neúčasť na 598
a 164 z nich nebolo vyhodnotených (prevažne zamestnancami, ktorí k 31.12.2021 neboli
aktívnymi zamestnancami).
Odborné vzdelávanie:
MZVEZ SR zabezpečovalo vzdelávanie a zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov na
seminároch, workshopoch, kurzoch a tréningoch, ktoré poskytovali externé vzdelávacie
inštitúcie v SR prezenčnou alebo online formou. V roku 2021 sa na 64 odborných školeniach
zúčastnilo 408 účastníkov. Online formou prebehlo 52 vzdelávacích aktivít.
Najväčší záujem zamestnanci prejavili o vzdelávacie aktivity zamerané na získanie
kompetencií v oblasti práce na sociálnych sieťach (9 workshopov a 1 seminár – spolu 190
účastníkov). Realizované vzdelávacie aktivity zamestnancov reflektovali na rýchly
rozvoj komunikačných technológií, ako aj na zvýšený výskyt bezpečnostných hrozieb vo
vzťahu k informačným systémom. Ďalšie boli zamerané na zvyšovanie odbornej spôsobilosti
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zamestnancov pri zmenách legislatívy, najmä však v oblasti správy majetku štátu, verejného
obstarávania, správy registratúry, kontroly v štátnej správe, ochrany osobných údajov,
zákonných povinností, auditu, tvorby zmlúv, obsluhy elektrických zariadení atď. Zamestnanci
už dlhodobo majú záujem o vzdelávanie podporujúce ich negociačné zručnosti. V roku 2021 sa
nepodarilo kvôli pandemickej situácii zrealizovať 5 plánovaných mediálnych tréningov.
Spolupráca s medzinárodnou organizáciou frankofónie (MOF):
V roku 2021 skupinové kurzy absolvovalo 77 zamestnancov štátnej správy, individuálne kurzy
spolu 6 vysokých štátnych úradníkov (väčšinou generálni riaditelia sekcií, štátni tajomníci) a
skúšky na získanie diplomu odbornej francúzštiny z oblasti medzinárodných vzťahov získalo 6
štátnych zamestnancov.
Spolupráca s akademickou obcou:
Rozširovanie a zintenzívňovanie spolupráce s akademickým prostredím pokračovalo aj v roku
2021. Dohody o spolupráci boli podpísané s Vysokou školou medzinárodných a veřejných
vztahů v Prahe s pracoviskom v Bratislave, s Vysokou školou ekonómie a manažmentu
verejnej správy v Bratislave ako i s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, kde boli upravené
podmienky v súvislosti s realizáciou akreditovaného vzdelávacieho programu pre
ekonomických diplomatov.
Intenzívnu spoluprácu s vysokými školami potvrdzuje podpísaný Vykonávací protokol
s Fakultou verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach z mája 2021
a Vykonávací protokol s Fakultou práva Paneurópskej VŠ v Bratislave z augusta 2021,
v ktorých bola potvrdená spolupráca pri krátkodobých a dlhodobých študentských stážach
v ústredí ministerstva, ako aj na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v zahraničí.
Aj v roku 2021 pokračoval trend rastúceho záujmu študentov o krátkodobé študentské stáže,
avšak vzhľadom na prerušenie stáží v ústredí v dôsledku pandémie COVID-19, sa ich
zúčastnilo menej študentov. V ústredí absolvovalo stáž 45 študentov (z toho 2 študenti online
formou) a v zahraničí 110 študentov (v porovnaní s minulým rokom o 21 prijatých študentov
viac). Niektoré ZÚ prešli na stáže organizované sčasti online.
Lektorská činnosť:
Počas roka 2021 prednáškovú činnosť vykonávalo 14 interných lektorov ministerstva, ktorí
prednášali na univerzitách a vysokých školách, predovšetkým na Diplomatickej akadémii
Právnickej fakulty UK v Bratislave, Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
v Banskej Bystrici, Paneurópskej vysokej škole v Bratislave a Filozofickej fakulte UPJŠ
v Košiciach.

1.3.3. Výdavky kapitoly kryté prostriedkami z rozpočtu EÚ
V rámci operačného programu Technická pomoc boli použité prostriedky EÚ na refundáciu
osobných výdavkov zamestnancov MZVEZ SR na zdrojoch 1AA1, 1AA2, 1AA3 v celkovej
výške 452 609,86 EUR*.
*sumy sú uvádzané aj s prostriedkami na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu
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1.4.

Finančné operácie

Prehľad pohybov na samostatných bankových účtoch MZVEZ SR vedených v Štátnej
pokladnici v EUR:
Kód / Číslo bank.
účtu

Názov

Skutočný stav

Účtovný stav

Rozdiel

bankového účtu

k 31.12.2021

k 31.12.2021

Sk-Úč

8180 / 7000073615 Účet sociálneho fondu
neúročený

57 186,87

57 186,87

0,00

8180 / 7000073623 Bežný účet depozitný
neúročený

7 373 847,34

7 373 847,34

0,00

8180 / 7000073631 Bežný účet preddavkový
neúročený

1 644 175,28

1 644 175,28

0,00

46,40

46,40

0,00

13 603,41

13 603,41

0,00

8180 / 7000636289 Bežný účet Finančného
mechanizmu EHP

0,00

0,00

0,00

8180 / 7000636297 Bežný účet Nórskeho
finančného mechanizmu

0,00

0,00

0,00

9 088 859,30

9 088 859,30

0,00

8180 / 7000436500 Bežný účet – prostriedky ES
úročený
8180 / 7000467200 Bežný účet – NFP - OPIS
neúročený

SPOLU

Na depozitnom účte je v oblasti miezd zúčtovaných 7 141 327,19 EUR, ktoré boli prevedené
v decembri 2021 z výdavkového rozpočtového účtu na výplatu miezd za obdobie 12/2021.
Odvod príjmu z nevyčerpaných miezd do štátneho rozpočtu bol zrealizovaný v januári 2022.
Na účte sa tiež evidujú prijaté a vrátené prostriedky finančných zábezpek.
Na účte sociálneho fondu sa účtuje tvorba sociálneho fondu a jeho čerpanie.
Na preddavkovom účte sú zúčtované poskytnuté dotácie zastupiteľským úradom v zahraničí,
z ktorých je financovaná ich činnosť.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR spravuje vo svojej kapitole okrem
účtov štátnych rozpočtových príjmov a štátnych rozpočtových výdavkov aj nasledujúce
samostatné bankové účty, na ktorých sa evidujú pohyby v oblasti finančných príjmov
a výdavkov:
1. mimorozpočtové účty zastupiteľských úradov MZVEZ SR v zahraničí
2. devízový mimorozpočtový účet (konečný prijímateľ KP)
3. devízový mimorozpočtový účet (platobná jednotka PJ)
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4. účty Správy účelových zariadení (príspevková organizácia MZVEZ SR)
5. účty Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (rozpočtová
organizácia MZVEZ SR)
6. účty Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (rozpočtová organizácia MZVEZ SR)
1.4.1. Príjmové finančné operácie
V kategórii 400 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie s názvom Príjmy z transakcií
s finančnými aktívami a finančnými pasívami je v kapitole MZVEZ SR v roku 2021 zúčtovaný
objem finančných prostriedkov v celkovej výške 7 187 tis. EUR. Táto čiastka sa skladá
z prostriedkov z predchádzajúcich rokov vedených na jednotlivých samostatných účtoch
organizácií kapitoly. V kategórii 500 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie nebola v priebehu
roka 2021 v kapitole MZVEZ SR zachytená žiadna finančná operácia.
1.4.2. Výdavkové finančné operácie
V hlavnej kategórii 800 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie – Výdavky z transakcií
s finančnými aktívami a finančným pasívami nebola v kapitole MZVEZ SR v rozpočtovom
roku 2021 zaúčtovaná žiadna finančná operácia.

1.5.

Príjmy, výdavky a finančné operácie súvisiace s opatreniami prijatými
na zmiernenie negatívnych následkov nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby COVID-19 a opatreniami prijatými na zabránenie jej šíreniu

Názov položky

Vynaložené
Účel nákupu alebo vynaloženia finančných prostriedkov
náklady
v roku 2021
(EUR)

Finančný
príspevok
Kosovo

2 763

Cieľom projektu bolo poskytnutie šijacích strojov a materiálu pre
kosovské ženy, ktoré šili ochranné masky/rúška na následnú
distribúciu
do
viacerých
municipalít
Kosova.
SAMRS/2020/SG/1/18

Finančný
príspevok Keňa

3 000

Cieľ mikrograntu bol zameraný na situáciu so šírením ochorenia
COVID-19 v provincii Meru. Žiadateľ zakúpil a distribuoval
zdravotnícke pomôcky, ochranné rúška s možnosťou
opakovaného použitia a 16 ks infračervených teplomerov do
nemocníc v provincii Meru. SAMRS/2020/SG/1/13

Finančný
príspevok Keňa

3 000

Predkladaný mikrogrant bol zameraný na situáciu so šírením
ochorenia COVID-19 v provincii Kiambu. Žiadateľ zakúpil a
distribuoval do miestnej nemocnice 10 000 ks operačných
masiek, 200 ks ochranných oblekov, 100 balení testov na
koronavírus, 500 ks rukavíc a 250 L dezinfekčných prostriedkov.
SAMRS/2020/SG/1/30
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Finančný
príspevok
Kosovo

30 000

Reakcia na potreby a žiadosti partnerských krajín o pomoc pri
zvládaní pandémie Covid-19.Viaceré krajiny západného Balkánu
patria k prioritným z hľadiska zahraničnej politiky i rozvojovej
spolupráce SR. Poskytnutie finančného príspevku súvisí so
zahraničnou pracovnou cestou p. ministra Ivan Korčoka krajinách
západného Balkánu

Finančný
príspevok
Moldavsko

3 000

Zlepšenie podmienok zdravotnej starostlivosti v nemocnici
"Nicolae Testemitanu" v meste Drochia počas pandémie COVID19. SAMRS/2020/SG/1/4

Finančný
príspevok
Albánsko

30 000

Finančný príspevok pre University Hospital Center "Mother
Teresa" (QSUT), Tirana, Albánsko SAMRS/2021/SP/1/8

Finančný
príspevok
Macedónsko

2 677,02

Poskytnúť znevýhodneným komunitám v širšom okolí hlavného
mesta Skopje ochranné masky. SAMRS/2020/SG/1/2

Finančný
príspevok
Macedónsko

2 997,52

Boj proti šíreniu vírusu COVID-19 v pediatrickej klinike v
Skopje. SAMRS/2020/SG/1/3

Finančný
3 000
príspevok Čierna
Hora

Zlepšenie materiálneho zabezpečenia Inštitútu pre transfúziu krvi
Čiernej
Hory
zakúpením
krvinkového
separátora.
SAMRS/2020/SG/1/60

Finančný
3 000
príspevok Čierna
Hora

Zlepšenie materiálneho vybavenia nemocnice, zakúpením 5 ks
EKG prístrojov. SAMRS/2020/SG/1/74

Finančný
príspevok BaH

1 800

Zabezpečenie terénneho vozidla pre lokálny spolok Červeného
kríža. SAMRS/2020 /SG/1/43

Finančný
príspevok BaH

1 800

Zabezpečenie zásobovania pitnou vodou pre obyvateľov oblasti
Rašljeva. SAMRS/2020 /SG/1/40

Finančný
príspevok
Gruzínsko

2 996,18

Zlepšenie podmienok starých ľudí v regióne Racha počas
pandémie COVID-19. SAMRS/2020/SG/1/10

Finančný
príspevok
Gruzínsko

2 571

Zriadenie mobilného obchodu pre obce Ozurgeti, Chokhatauri a
Lanchkhuti počas COVID-19 v Gruzínsku. SAMRS/2020/SG/1/9

Finančný
príspevok
Moldavsko

2 250

Zlepšenie zdravot. starostlivosti počas pandémie COVID-19 v
MD nemocnici, zakúpením kyslíkových koncentrátorov,
pulzných oxymetrov, inhalátorov, laboratórnej centrifúgy, EKG a
teplomerov. SAMRS/2020/SG/1/58
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Finančný
príspevok
Moldavsko

3 000

Modernizácia materiálno-technického vybavenia infekčnej
kliniky v MD počas pandémie COVID-19, zakúpením rôznych
kusov
nábytku
(stoly,
nočné
stolíky,
skrinky).
SAMRS/2020/SG/1/59

Finančný
príspevok Keňa

3 000

Posilnenie opatrení proti Covid 19 - v provincii Kwale v KE,
SAMRS/2020/SG/09/KE (GM č.1/32)

Finančný
príspevok
Gruzínsko

1 457,31

Podporiť drobných poľnohospodárov z obce Sagarejo v pestovaní
plodín počas pandémie COVID-19, SAMRS/2020/SG/1/7
(Gruzínsko)

Finančný
príspevok
Moldavsko

4 200

Modernizácia vybavenia infekčnej kliniky v Zakarpatsku,
nákupom 1 ks analyzátora krvných plynov pre pacientov
s COVID-19. SAMRS/2021/SG/1/20

dotácia

20 000

Podpora potravinovej sebestačnosti a zamestnanosti v oblasti
Machakos so zameraním na zmiernenie negatívnych vplyvov
Covid 19, SAMRS/2020/HUM/3/5

dotácia

19 442,60

Hygiena, prevencia a zdravotná starostlivosť pre ľudí bez
domova v Belehrade počas COVID-19, SAMRS/2020/HUM/2/15

dotácia

19 765,82

Zmierňovanie negatívnych ekonomických dopadov pandémie
COVID-19 na populáciu gruzínskeho horského regiónu Racha SAMRS/2020/HUM/3/10

dotácia

19 337,30

Zlepšenie kvality zdravotnej a preventívnej starostlivosti voči
Covid-19 v zdravotníckych zariadeniach a domovoch pre
seniorov v konfliktných zónach na východe Ukrajiny pomocou
posilnenia vybavenosti - prístupu k vode, hygiene, dezinfekcii,
sanitácii (WASH), k informáciám a ochranným pomôckam
SAMRS/2020/HUM/2/16

dotácia

19 999,99

Hygiena, prevencia a zdravotná starostlivosť pre ľudí bez
domova v Belehrade počas COVID-19, SAMRS/2020/HUM/2/1

dotácia

20 000

Zmierňovanie negatívnych ekonomických dopadov panémie
COVID-19 na populáciu gruzínskeho horského regiónu Racha SAMRS/2020/HUM/3/10

Ochranné rúška s 4 000
logom

Zakúpenie ochranných rúšok s logom SlovakAid. Rúška boli
distribuované na ZÚ pre zamestnancov a prijímateľov rozvojovej
pomoci SK v danej krajine.

Germicídny žiarič

391,90

Zakúpený do spoločných priestorov SAMRS za účelom
prevencie proti nákaze Covid19.

Respirátory
a dezinfekčné
gély

415,90

Zakúpené na prevenciu proti nákaze.

Antigénové testy

1595,01+

Zakúpené na testovanie zamestnancov
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1.6.

Zhodnotenie zamestnanosti

V rámci záväzných ukazovateľov boli stanovené aj záväzné počty zamestnancov:
-

-

-

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií
podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 649/2020:
z toho: aparát ústredného orgánu:

1 189 osôb
1 157 osôb

Upravený počet zamestnancov rozpočtových organizácií
podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 649/2020:
z toho: aparát ústredného orgánu:
(v súlade s rozpočtovými opatreniami)

1 215 osôb
1 183 osôb

Skutočný počet zamestnancov rozpočtových organizácií
(v priemernom prepočítanom počte):

1 174,3 osôb

z toho: aparát ústredného orgánu:

1 142,61 osôb

Vývoj počtu zamestnancov (prepočítaný stav na úväzky) podľa štvrťrokov v roku 2021
v porovnaní s rokom 2020

ŠTVRŤROK

ÚSTREDIE

ZASTUPITEĽSKÉ
ÚRADY

SLOVENSKÉ
INŠTITÚTY

SPOLU

1. štvrťrok 2020

496,6

678,4

12,2

1 187,2

1. štvrťrok 2021

478,8

651,6

12,2

1 142,6

2. štvrťrok 2020

491,6

678,6

10,8

1 181,0

2. štvrťrok 2021

473,8

653,4

11,5

1 138,7

3. štvrťrok 2020

508,6

650,5

9,5

1 168,6

3. štvrťrok 2021

483,4

644,9

11,8

1 140,2

4. štvrťrok 2020

491,6

661,4

11,2

1 164,1

4. štvrťrok 2021

482,0

654,2

12,8

1 149,0

rok 2020

497,1

667,2

10,9

1 175,2

rok 2021

479,5

651,0

12,1

1 142,6

1.7.

Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly

Charakteristika činnosti príspevkovej organizácie
Správa účelových zariadení (ďalej len „SÚZA“) je štátna účelová príspevková organizácia,
ktorá vznikla Rozhodnutím ministra zahraničných vecí SR, č. 48/93 o vydaní zriaďovacej
listiny zo dňa 30. 8. 1993. Právne postavenie, pôsobnosť a činnosť SÚZA je upravená
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v Štatúte, podľa ktorého je základným predmetom činnosti SÚZA zabezpečiť služby pre svojho
zriaďovateľa.
SÚZA je samostatnou právnickou osobou (IČO: 30806101) a od 1. 3. 2005 je platcom
DPH (IČ DPH: SK2020799341).
SÚZA vystupuje samostatne prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu a hospodári
podľa vlastného rozpočtu, ktorý je schválený jej zriaďovateľom.
Východiskom pre rozdelenie príspevku zo štátneho rozpočtu je v súlade so Zriaďovacou
listinou a Štatútom zabezpečovanie nasledujúcich služieb pre zriaďovateľa:

1. Služby súvisiace so zabezpečením chodu prevádzky objektov MZVEZ SR:
a) vykurovanie, príprava teplej úžitkovej vody, obsluha technických a technologických
zariadení,
b) údržbárske a pomocné práce,
c) čistenie a upratovanie objektov a priľahlých priestorov,
d) informátorská a strážna služba.
2. Služby súvisiace s výkonom činnosti MZVEZ SR:
a) spojovateľské,
b) reprografické,
c) centrálnej podateľne,
d) zahraničnej podateľne a balenia zahraničných zásielok,
e) materiálno-technického zásobovania,
f) pomoci a služieb občanom,
g) tlmočnícke a prekladateľské,
h) ďalšie činnosti súvisiace s výkonom predmetu činnosti MZVEZ SR.
3. Závodné stravovanie zamestnancov MZVEZ SR, prevádzka bufetu a baru.
4. Služby súvisiace so zabezpečením akcií a cateringové služby.
5. Dopravné služby.
6. Správa ubytovacích a stravovacích priestorov, garáží a priestorov na poskytovanie
doplnkových služieb v objekte MZVEZ SR v Moskve na 2-Brestskej ul. č. 27.
V kontrakte podpísanom dňa 21. decembra 2020 bol Správe účelových zariadení (ďalej len
„SÚZA“) poskytnutý príspevok zo štátneho rozpočtu na rok 2021 vo výške 1 951 683 EUR.
Dodatok č. 1
Dňa 21.12.2021 bol podpísaný dodatok č. 1, ktorým sa zvýšil objem rozpočtových prostriedkov
o 465 000 EUR na celkovú výšku 2 416 683 EUR.
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Uvedené navýšenie príspevku pozostávalo :

A. Vykrytie straty na SD Moskva

27 321

B. Dofinancovanie ceny práce

520 213

z toho:
odmeny v zmysle RO č.64/2021
dofinancovanie ceny práce

43 501
476 712

C. Nákup služobného automobilu BMW 530d xDrive

48 000

D. Úspora v položkách nákladov na tovary a služby

-130 534

Spolu Dodatok č. 1

465 000

Prehľad príjmov a výdavkov príspevkovej organizácie
Príjmy
Príspevok zo štátneho rozpočtu za rok 2021 vo výške 2 416 683 EUR bol pripísaný na účet
SÚZA v zmysle Kontraktu na rok 2021.
SÚZA dosiahla vlastné príjmy zo zabezpečovania a poskytovania ubytovacích, reštauračných
a kongresových služieb na prevádzke SÚZA Moskva a príjmy z poskytovania stravovacích
služieb v priestoroch MZVEZ SR na Hlbokej a Pražskej 1.
Vlastné príjmy dosiahli spolu 476 669,42 EUR, t. j. 33,63 % ročného plánu na rok 2021.
Zaznamenali sme značný prepad príjmov na prevádzke SÚZA Moskva z dôvodu pandémie a aj
z dôvodu pretrvávajúcich sankcií voči Ruskej federácií. Najväčší podiel
na vlastných
príjmoch mali príjmy za stravovacie služby 62,47 %, príjmy za predaj výrobkov, tovarov
a služieb dosiahli 37,08 %, ostatné príjmy dosiahli podiel 0,45 %.
Prehľad o všetkých príjmoch SÚZA za rok 2021 je v nasledujúcej tabuľke:

Položka/podpoložka
Číslo

Názov

212003

Z prenajatých budov, priestorov

223001
služieb

Za predaj výrobkov, tovarov,

223003
služieb

Stravné vrátane stravovacích

Príjmy
Plán 2021
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plnenie
%
k 31.12.2021 plnenia

2 000,00

1 585,88

79,29%

835 400,00

176 752,43

21,16%

580 000,00

297 792,89

51,34%

292027

Iné

0,00

538,22

Vlastné príjmy

1 417 400,00

Transfer zo ŠR

2 416 683,00 2 416 683,00 100,00%

Príjmy celkom

3 834 083,00 2 893 352,42

476 669,42

33,63%

75,46%

Výdavky
Za rok 2021 bolo z príspevku vyčerpaných 2 416 683 EUR, čo je 100,00 % celoročného
rozpočtu.
Cena práce za poskytnuté služby (účty 610, 620, 642)
V upravenom rozpočte na rok 2021 boli výdavky na cenu práce naplánované v sume
1 946 896 EUR. Skutočné čerpanie za rok 2021 je vo výške 1 946 896 EUR, t. j. 100,00 %
schváleného rozpočtu.
Aj napriek vyplateniu odmien zamestnancom v zmysle Rozpočtového opatrenia č. 64/2021
(v celkovej sume 43 501 EUR) je čerpanie rozpočtu v porovnaní rokom 2020 o 338 141 EUR
nižšie. Je to z dôvodu nižšieho počtu zamestnancov. Za rok 2020 sme evidovali 113,08
zamestnancov, za rok 2021 evidujeme 100,08 zamestnancov, t. j. o 13 menej.
Tovary a služby
Celkové čerpanie rozpočtu za tovary a služby za rok 2021 bolo vo výške 421 787 EUR, čo je
100,00 % zo upraveného rozpočtu.
Na celkové čerpanie rozpočtu pri tovaroch a službách mala značný vplyv pandémia
koronavírusu COVID-19. V priebehu roka fungovali jednotlivé prevádzky v obmedzenom
režime. V rámci prechádzaniu šírenia vírusu boli zakúpené antigénové testy pre zamestnancov
SÚZA v celkovej výške 1 595,01EUR a boli uskutočnené nasledovné opatrenia:
-

pravidelná dezinfekcia služobných vozidiel generátorom ozónu (minimálne 1x za deň)

-

denná dezinfekcia kľučiek, výťahov, zábradlí a dotykových plôch proti vírusom

(Hlboká, Pražská 1 a 7)
- dezinfekcia budovy Hlboká, Pražská 7, Pražská 1: chodby, toalety, kongresová sála,
výťahy, salónik Diplomat, repre priestory Pal. paláca.
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Porovnanie čerpania rozpočtu za rok 2021 s rokom 2020:

Položka/podpoložka

610,620,642 Cena práce za poskytnuté služby

Čerpanie
rozpočtu

Čerpanie
rozpočtu

rok 2020

rok 2021

% poklesu/
nárastu

2 285 037,00 1 946 896,00

631001-0133 Cestovné náhrady tuzemské

-14,80%

403,40

1 791,12

344,01%

103 456,57

82 776,17

-19,99 %

48 049,11

31 905,63

-33,60 %

175 279,81

108 832,84

634001-0133 Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny

30 768,86

49 809,09

634002-0133 Servis, opravy motorových vozidiel

34 258,65

31 147,10

634004-0133 Prepravné a prenájom dopr. prostr.

21 550,00

19 158,50

-11,10 %

3 251,22

4 212,89

29,58 %

637004-0133 Všeobecné služby

21 252,20

30 991,88

45,83 %

637006-0133 Náhrady

85 230,18

61 161,78

-28,24 %

631002-0133 Cestovné náhrady zahraničné
632003-0133 Poštové služby
633011-0133 Potraviny

634005-0133 Karty, známky, poplatky

Tovary a služby

523 500,00

421 787,00

Kapitálové výdavky

-37,91 %
61,88 %
- 9,08 %

-19,43 %

48 000,00

Kontrakt spolu

2 808 537,00 2 416 683,00

-13,95 %

Zhodnotenie majetkovej pozície SÚZA z hľadiska štruktúry majetku a štruktúry zdrojov
jeho financovania

Účet HK Krátky text
131000 Software

Stav k
31.12.2020

Prírastky

Úbytky

Stav k
31.12.2021

12 406,49

0

0,00

12 406,49

12 406,49

0,00

0,00

12 406,49

221000 Samost.hn.veci s súb

109 255,54

0

0,00

109 255,54

231000 Dopravné prostriedky

234 080,68

50160

0,00

284 240,68

7 899,34

2161,79

10 061,13

0,00

351 235,56

52 321,79

10 061,13

393 496,22

DNHM spolu

281000 Drobný DHM
DHM spolu
421000 Obstaranie DHM

0
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0

Účet HK Krátky text

Stav k
31.12.2020

Prírastky

Stav k
31.12.2021

Úbytky

731000 Oprávky k software

-12 406,49

0,00

0

-12 406,49

Oprávky k DNHM

-12 406,49

0,00

0,00

-12 406,49

821000 Opr.k sam.hnut.vec.

-89 763,04

0,00

7 991,00

-97 754,04

831000 Oprávky k dopr.pr.

-143 904,68

0

34 340,00

-178 244,68

881000 Oprávky k dr.DHM

-7 899,34

10061,13

2161,79

0,00

-241 567,06

10 061,13

44 492,79

-275 998,72

Oprávky k DHM

Majetok na podsúvahe:

Účet HK Krátky text
7812000 DHM

Stav k
31.12.2020

Prírastky

Úbytky

Stav k
31.12.2021

432 047,87

6 757,77

0,00

438 805,64

62 874,86

2 226,80

873,28

64 228,38

7821000 Vypožičaný HIM z MZV

800 528,75

34 472,60

0,00

835 001,35

7822000 Vypožičaný DHM z MZV

40 209,00

0,00

0,00

40 209,00

1 335 660,48

43 457,17

873,28

1 378 244,37

Stav k
31.12.2020

Prírastky

7813000 Podsúv.ev.PPS

Rezervy:
Účet HK Krátky text

Úbytky

Stav k
31.12.2021

3231000 Rez.na nevyc.dov.

-40 230,24

40 230,24

32 267,15

-32 267,15

3232000 Rez.na SP k dovol.

-13 780,91

13 780,91

11 038,73

-11 038,73

-54 011,15

54 011,15

43 305,88

-43 305,88

Spolu

Dlhodobé záväzky:

Účet HK Krátky text
4721000 Záv.zo SF - PS

Stav k
31.12.2020

Prírastky

Úbytky

Stav k
31.12.2021

-8 189,90

0,00

0,00

-8 189,90

4722000 Záv.zo SF - tvorba

-99 921,95

0,00

16 316,93

-116 238,88

4723100 Záv.zo SF - stravné

49 880,37

6 486,55

0,00

56 366,92

4723106 Záv.zo SF - doprava

37 421,58

20 618,15

0,00

58 039,73
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3793000 Iné záv.-zap.PHM
Spolu

-481,56

66,13

29,76

-445,19

-21 291,46

27 170,83

16 346,69

-10 467,32

Krátkodobé záväzky:

Účet HK Krátky text

Stav k
31.12.2020

Prírastky

Úbytky

Stav k
31.12.2021

3211000 Dodávatelia

-3 815,69

793 330,22

797 830,83

-8 316,30

3311000 Zamestnanci

-91 601,01

1 190 652,92

1 202 628,03

-103 576,12

3361100 Záv.voči SP - ZC

-11 050,86

141 254,17

146 444,03

-16 240,72

3361200 Záv.voči SP - ZĽ

-29 904,43

383 171,08

397 733,77

-44 467,12

3362100 Záv.voči ZP - ZC

-4 681,06

60 832,42

63 227,19

-7 075,83

3362200 Záv.voči ZP - ZĽ

-11 702,84

152 082,82

158 069,78

-17 689,80

3421000 Ost.priame dane

-13 592,32

171 675,04

181 368,72

-23 286,00

3792000 Iné záv-neodosl.zráž

-230,30

0,00

0,00

-230,30

3794000 Iné záväzky – poiste

0,00

0,00

147,42

-147,42

3251000 Ost.zav.-neident.pla

-153,00

3 401,70

3 248,70

0,00

-166 731,51

2 896 400,37

2 950 698,47

-221 029,61

Spolu

Výsledok hospodárenia, tržby a výrobné náklady
SÚZA vykázala za rok 2021 hospodársky výsledok v celkovej výške 164,75 EUR, z toho
v Bratislave zisk +28 301,60 EUR, na prevádzke SUZA Moskva stratu –28 136,85 EUR.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je HV vyšší o 51,06 EUR, z toho v Bratislave je
pokles hospodárskeho výsledku o 246 095,06 EUR, na prevádzke v Moskve je nárast
hospodárskeho výsledku o 246 146,12 EUR.
1. Výnosy
Celkové výnosy rok 2021 dosiahli 2 953 017,11 EUR. Oproti roku 2020 sme zaznamenali
pokles výnosov spolu o 356 868,83 EUR, z toho v Bratislave výnosy poklesli o 423 420,51
EUR a v Moskve výnosy naopak vzrástli o 66 551,68 EUR.

2. Náklady
Celkové náklady za rok 2021 dosiahli 2 952 852,36 EUR a sú o 356 919,89 EUR nižšie ako za
rok 2020, z toho v Bratislave sú náklady nižšie o 177 325,45 EUR, v Moskve náklady poklesli
o 179 594,44 EUR.
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V nasledujúcom prehľade sú uvedené náklady a výnosy podľa jednotlivých prevádzok SÚZA
za rok 2021 a ich porovnanie s rokom 2020.
Názov
prevádzky

Bratislava
Moskva
SÚZA spolu

Rok 2020

Rok 2021

náklady

výnosy

HV

náklady

2 930 385,49

3 204 782,15

274 396,66

2 753 060,04

379 386,76

105 103,79

-274 282,97

199 792,32

3 309 772,25

3 309 885,94

113,69

2 952 852,36

výnosy

HV

2 781 361,64

28 301,60

171 655,47

-28 136,85

2 953 017,11

164,75

SÚZA splnila v sledovanom období aj podmienku § 21, ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
Opatrenia MF SR/25755/2007-31 v znení neskorších predpisov a pomer financovania
výrobných nákladov bol 14,85 % z tržieb a 85,15 % z príspevku.
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1.7. Záver
Predkladaný materiál bol vypracovaný v súlade so stanovenými predpismi na vypracovanie
návrhu záverečného účtu verejnej správy Slovenskej republiky. Jeho obsah umožňuje získať
celkový prehľad o čerpaní prostriedkov štátneho rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničných
vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v štruktúre záväzných ukazovateľov
rozpísaných pre kapitolu MZVEZ SR zákonom č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok
2021.
Z porovnania prehľadu celkových výsledkov hospodárenia so schváleným a upraveným
rozpočtom vyplýva, že kapitola MZVEZ SR dodržala všetky záväzne stanovený ukazovateľ
výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2021, ako aj záväzný limit počtu zamestnancov. V zmysle
§ 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kapitola MZVEZ SR viazala výdavky vo
výške 635 000 EUR z dôvodu neplnenia rozpočtovaných príjmov na rok 2021.
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2. Prílohy

1. Príloha č. 1 – Organizačná schéma kapitoly štátneho rozpočtu k 31. 12. 2021
2. Príloha č. 2 – Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol v roku 2021
3. Príloha č. 3 - Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry roku 2021
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Príloha č. 1

Organizačná schéma kapitoly štátneho rozpočtu k 31. 12. 2021

Ministerstvo zahraničných
vecí a európskych
záležitostí SR

Správa účelových
zariadení

SAMRS

ÚSŽZ

Správa služieb
diplomatickému
zboru a. s.

Pozn.:
Správa účelových zariadení (SÚZA) – podriadená príspevková organizácia
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) – podriadená
rozpočtová organizácia
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) - podriadená rozpočtová organizácia
Správa služieb diplomatickému zboru, a. s. (SSDZ, a. s.) – akciová spoločnosť so 100 %
majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti MZVEZ SR
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Príloha č. 2

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol v roku 2021
Vonkajšie kontroly v pôsobnosti Sekcie ekonomiky a všeobecnej správy MZVEZ SR
(ďalej len „sekcia SEVS“) za rok 2021

1. V roku 2021 bola na odbore ekonomických informácií a majetku vykonaná kontrola
z MIRRI SR v súvislosti s realizáciou Operačného programu Technická pomoc (OP TP)
nasledovne:
Vykonaná kontrola - k projektu č. 301011AVC3 – „Financovanie mzdových výdavkov
oprávnených zamestnancov MZVaEZ SR zapojených do koordinácie realizácie politiky
súdržnosti EÚ – 3“ za kontrolované obdobie 1 – 12/2020. Kontrolou neboli zistené
žiadne nedostatky.

Vonkajšie kontroly v pôsobnosti Sekcie bezpečnosti, spracovania a prenosu informácií
MZVEZ SR (ďalej len „sekcia SBPI“) za rok 2021

1. Ministerstvo vnútra SR, odbor zahraničnej pomoci sekcie európskych programov MV
SR vykonalo kontrolu publicity, kontrolu uchovávania dokumentácie a stav verejného
obstarávania realizácie aktivít projektu „Hardvérové vybavenie národného VIS-u“ na
SBPI dňa 11.05.2021.
Kontrola bola vykonaná bez zistených nedostatkov.
2. Národný bezpečnostný úrad SR vykonal v dňoch 13.-18.10.2021 na SBPI „Kontrolu
splnenia opatrení prijatých MiZVEZ SR pod č. 040392/2019-OFOP-0102528 zo dňa
4.7.2019 na odstránenie nedostatkov uvedených v protokole o výsledku kontroly č.
02486/2019/ORD-039 v znení dodatku k protokolu o výsledku kontroly č.
02486/2019/ORD-042 z 20.5.2019 a kontrolu ochrany utajovaných skutočnosti podľa
zákona č. 215/2004 o ochrane utajovaných skutočnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a k nemu vydaných vykonávacích predpisov“ za
kontrolované obdobie rokov 2019 až 2021.
Kontrola bola vykonaná bez zistených nedostatkov.
Kompletná dokumentácia a výsledky z kontroly sa nachádzajú na SBPI.

Vnútorné kontroly plnenia úloh štátnej správy vykonané odborom generálnej inšpekcie
(ďalej len „GEIN“) v roku 2021 podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe
v znení neskorších predpisov a na základe poverenia ministra zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR
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1. Kontrola na základe poverenia č. 2/2020 - dodržiavanie všeobecne záväzných právnych
predpisov, interných predpisov MZVEZ SR a pokynov súvisiacich s efektívnym
plnením úloh štátnej správy a spôsobom riadenia štátnej správy na Veľvyslanectve
Slovenskej republiky v Dillí s dôrazom na vybrané aspekty finančno-hospodárskej
agendy a konzulárnej agendy v kontrolovanom období od 01.01.2017 do 31.01.2020.
Kontrolou výkonu finančno-hospodárskej agendy bolo 72 kontrolných zistení porušenia
všeobecne záväzných právnych a interných predpisov MZVEZ SR v oblastiach obehu
účtovných dokladov, výkonu základnej finančnej kontroly, poskytnutia návratného
preddavku pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí, pracovných ciest
a cestovných náhrad, odvodov príjmov z konzulárnej činnosti, systému spracovania
účtovníctva a úplnosti dokladov v účtovnej evidencii, odmeňovania, účtovania,
vynakladania prostriedkov na pohostenie a občerstvenie, evidencie poplatkov za služby
spojené s užívaním bytu, dohôd obdobným dohodám o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru s cudzím štátnym príslušníkom, stanovenia a platenia poplatkov za
služby spojené s užívaním bytu, vykonávania činností súvisiacich s prevádzkou
U prostredníctvom miestnej sily, mimoriadnej odmeny miestnej sile a v oblasti
hospodárenia s bytmi.
Kontrolou výkonu vízovej agendy boli 2 kontrolné zistenia porušenia „Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex
Spoločenstva.
Vykonanou kontrolou bol v súlade s § 13 odsek 1 zákona o kontrole1 vypracovaný
„Protokol o výsledku kontroly č. 2/2020“ č. 042786/2020-GEIN-8 zo dňa 16.03.2021.
Dňa 30.04.2021 zaslal kontrolovaný subjekt (ZÚ Dillí) na odbor GEIN „Návrh opatrení
na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin“ a „Určenie zamestnancov
zodpovedných za zistené nedostatky“ a uplatnenie právnej zodpovednosti za zistené
nedostatky voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky.

2. Kontrola na základe poverenia č. 3/2020 - Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných
právnych predpisov a interných predpisov MZVEZ SR na vecne príslušných riadiacich
útvaroch MZVEZ SR a zastupiteľských úradoch v kontrolovanom období od
01.01.2018 do 31.01.2020 s dôrazom na dodržiavanie ustanovení:
- Smernice č. 75/2016 zo dňa 29. septembra 2016 o hospodárení s bytmi a iným
nehnuteľným majetkom v zahraničí v užívaní zastupiteľských úradov Slovenskej
republiky;
- Smernice č. 52/2019 zo dňa 22. augusta 2019, ktorou sa určuje postup pri vynakladaní
prostriedkov na pohostenie, občerstvenie a poskytnutie vecného daru a postup pri prijatí
vecného daru v podmienkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky;
- Smernice č. 73 /2009 zo dňa 24. júla 2009, ktorou sa určuje postup pri stanovení a
platení poplatkov za služby spojené s užívaním bytu;
1

Zákon NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
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so zameraním na využitie reprezentačných priestorov v rezidenčnom objekte ZÚ SR na
usporadúvanie spoločenských podujatí s prihliadnutím na ekonomickú výhodnosť
zabezpečenia spoločenského podujatia.
Z vyžiadaných podkladov všetkých zastupiteľských úradov, boli kontrolnou skupinou
spracované:
• prehľady spoločenských podujatí a využitie reprezentačných priestorov v rezidenciách,
rezidenčných bytoch a reprezentačných objektoch jednotlivých zastupiteľských úradov za
roky 2018 a 2019;
• prehľady správ z uskutočnených spoločenských podujatí v rokoch 2018 a 2019;
• prehľad prijatých a vydaných darov za kontrolované obdobie 2018 – 2019;
• overenie dodržiavania inštrukčného listu č. 060151/2019-OŠRO-20 o poskytovaní vecného
daru generálnym konzulom a riaditeľom SI so súhlasom vedúceho zastupiteľského úradu
v jeho mene.
Zo zistených prehľadov spoločenských podujatí a využitia reprezentačných priestorov za
roky 2018 a 2019 boli 2 kontrolné zistenia porušenia ustanovenia čl. 11 Smernice
č. 75/2016 o hospodárení s bytmi a iným nehnuteľným majetkom v zahraničí tým, že
v roku 2018 nevyužilo reprezentačné priestory na konanie spoločenských podujatí
vedúceho zastupiteľského úradu 46 % zo všetkých zastupiteľských úradov a v r. 2019
nevyužilo reprezentačné priestory na konanie spoločenských podujatí vedúceho
zastupiteľského úradu 49 % zo všetkých zastupiteľských úradov.
1 kontrolné zistenie sa týkalo porušenia ustanovenia § 19 ods. (3) Zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vynaložených výdavkov ZÚ SR za služby spojené s užívaním
reprezentačnej časti rezidenčných objektov nevyužitých na usporiadanie spoločenských
podujatí a vynaložených v rozpore so zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti ich
použitia.
Počet uskutočnených spoločenských podujatí jednotlivými ZÚ SR bol v kontrolovanom
období vo výške 2.337 podujatí za rok 2018 a 2.558 podujatí za rok 2019, z toho 192
spoločenských podujatí sa uskutočnilo v reprezentačných priestoroch v roku 2018 a 197
spoločenských podujatí sa uskutočnilo v reprezentačných priestoroch v roku 2019.
Kontrolou prehľadov správ z uskutočnených spoločenských podujatí a postupu pri
vynakladaní prostriedkov na pohostenie, občerstvenie, poskytnutie a prijatie vecného daru
a poskytovanie vecného daru generálnym konzulom a riaditeľom SI so súhlasom vedúceho
zastupiteľského úradu v jeho mene (Smernica č. 4/2012 a následne platná Smernica č.
52/2019) v rokoch 2018 a 2019 neboli zistené nedostatky.
Vykonanou kontrolou bol v súlade s § 13 ods. 1 zákona o kontrole vypracovaný „Protokol
o výsledku kontroly č. 3/2020“ pod č. 169212/2021-GEIN dňa 26.11.2021.
Listom č. 032814/2021-FINO-102 zo dňa 30.12.2021 zaslal kontrolovaný subjekt v súlade
so závermi Zápisnice o prerokovaní Protokolu o výsledku kontroly č. 3/2020 „Návrh
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opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin“ a „Určenie zamestnancov
zodpovedných za zistené nedostatky“ a zaviazal sa vypracovať „Správu o splnení opatrení
na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin“ v stanovenom termíne do 31.12.2022.
Ročný plán jednotlivých vnútorných auditov bol schválený dňa 26. 01. 2021
V roku 2021 vykonali zamestnanci oddelenia vnútorného auditu 2 vnútorné audity (z 3
plánovaných ročným plánom) a 2 dokumentárne overenia splnenia prijatých opatrení.
Cieľom Vnútorného auditu č. 1/2021 bolo „Overiť a hodnotiť hospodárnosť, efektívnosť,
účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými financiami, overiť zúčtovanie finančných
vzťahov so štátnym rozpočtom a overiť a hodnotiť ďalšie skutočnosti, ak tak ustanovuje
osobitný predpis za rok 2020.“ Audítorskou skupinou bolo identifikovaných 29 nedostatkov.
Výsledkom dokumentárneho overenia splnenia prijatých opatrení bol návrh na vnútorný audit
prijatých opatrení, nakoľko 5 prijatých opatrení k 5 nedostatkom boli čiastočne splnené a 3
prijaté opatrenia k 3 nedostatkom neboli splnené.
Cieľom Vnútorného auditu č. 2/2021 bolo „Overiť a hodnotiť hospodárnosť, efektívnosť,
účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými financiami, overiť a hodnotiť dodržiavanie
podmienok použitia verejných prostriedkov na náhradu výdavkov spojených so zabezpečením
vzdelania dieťaťa v krajine alebo mieste dočasného vyslania zamestnanca.“ Audítorskou
skupinou bolo identifikovaných 8 nedostatkov. Dokumentárne overenie splnenia prijatých
opatrení je vykonávané audítorskou skupinou a nie je zatiaľ uzavreté, nakoľko povinné osoby
mali predložiť splnené opatrenia do 07.03.2022.
Audítorskou skupinou bolo vykonané dokumentárne overenie splnenia prijatých opatrení
Vnútorného auditu č. 2/2020. Cieľom Vnútorného auditu č. 2/2020 bolo: „Overiť a hodnotiť
hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými financiami, overiť
zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a overiť a hodnotiť ďalšie skutočnosti, ak
tak ustanovuje osobitný predpis za rok 2019.“ Výsledkom dokumentárneho overenia splnenia
prijatých opatrení boli 12 prijatých opatrení ku 12 nedostatkom splnené, 2 opatrenia prijaté
čiastočne a 2 opatrenia neboli splnené.
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Príloha č. 3

Programová štruktúra 2021
Program 06U – Rozvoj zahraničných vzťahov
Zámer: Účinné uplatňovanie záujmov SR v zahraničí
Podprogram 06U09 – Reprezentácia SR v zahraničí
Prvok 06U0901 – Diplomatická reprezentácia SR v zahraničí
Cieľ 1:
Aktívne presadzovať záujmy Slovenska v rámci prípravy záverov Európskej rady
Merateľný ukazovateľ:
Predložiť komentáre k 4 návrhom záverov Európskej rady s cieľom presadiť záujmy SR
Garant: SEZA/OVZI
Cieľ splnený. V roku 2021 sa vzhľadom na pandémiu COVID-19 uskutočnilo 3
videokonferencie lídrov ČŠ EÚ, neformálny summit v Porte a 4 riadne rokovania Európskej
rady. Výsledkom riadnych rokovaní Európskej rady (máj, jún, október a december) , summitu
v Porte (máj) a niektorých videokonferencií lídrov (napr. februárová VTC) boli písomné závery
alebo vyhlásenie. SR samostatne, alebo v spolupráci s V4, sa snažilo aktívne presadiť vopred
definované pozície do týchto písomných výstupov. Písomné komentáre/návrhy ČŠ
k záverom/vyhláseniam Európskej rady sú zasielané delegáciami z diplomatických misií ČŠ pri
EÚ („stále zastúpenia“) prostredníctvom emailu. Vzhľadom na ich citlivý obsah nie sú
uverejňované na žiadnej webovej stránke.

Cieľ 2:
Aktívne presadzovať záujmy Slovenska k otázkam v pôsobnosti Rady pre všeobecné záležitosti
Merateľný ukazovateľ:
Zaslať pozície SR k otázkam prerokovávaným na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti
zastupiteľským úradom členských štátov EÚ a akreditovaným pre SR (najmenej 8 krát ročne).
Garant: SEZA/OVZI
Cieľ slnený. MZVEZ pripravilo a distribuovalo písomné pozície k všetkým rokovaniam Rady
pre všeobecné záležitosti, ktorých sa v roku 2021 uskutočnilo 6. Ďalej sa uskutočnili 4
videokonferencie (január, február, marec, apríl) a dve neformálne rokovania (máj, júl)
ministrov, ktorí zastupujú ČŠ na rokovaniach Rady GAC. Pozície Slovenskej republiky na
rokovania Rady pre všeobecné záležitosti sú zároveň predkladané na schválenie Výboru pre
európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky. Informáciu o schválení pozícií
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nájsť
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(https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Committee?committeeExternalId=166)
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Cieľ 3:
Aktívne pôsobiť v Rade OSN pre ľudské práva
Merateľný ukazovateľ:
Počet vystúpení na rokovacích fórach RĽP (minimálne 10)
Garant: SMPK/OĽPR
Cieľ splnený. SR v priebehu roka 2021 vystúpila s viac ako 10 vystúpeniami na pôde RĽP
a súvisiacich formátoch, osobitne v rámci Mechanizmu univerzálneho periodického hodnotenia

Cieľ 4:
Upevňovať bilaterálnu spoluprácu s kľúčovými partnermi realizáciou bilaterálnych politických
konzultácií, konkrétnych projektov či uzavretím nových konzulárnych zmluvných dokumentov.
Merateľný ukazovateľ: Počet uskutočnených konzultácií, rozpracovaných projektov a
konzulárnych zmluvných dokumentov ročne (minimálne 10, z toho konzulárny minimálne 1)
Garant: SEZA, POLS v spolupráci so SMPK
Cieľ je splnený. Prioritou našej zahraničnej politiky je rozvoj bilaterálnych vzťahov s
krajinami, s ktorými nás spájajú prieniky priorít a záujmov v Európe a vo svete. MZVEZ SR
podporovalo rozvoj bilaterálnych vzťahov s cieľom ich upevnenia, ako aj pozdvihnutia na
strategickú úroveň nie len s tradičnými kľúčovými partnermi (v gescii SEZA), ale aj so
svetovými aktérmi ako napr. Kórejská republika (rokovanie na úrovni predsedu vlády),
Japonska (rokovanie na úrovni ministra zahraničných vecí), India (bilaterálne konzultácie
štátnej tajomníčky).
Spolupráca s externým poskytovateľom služieb VFS Global bola aj v roku 2021 poznačená
pandémiou COVID-19. V roku 2021 MZVEZ SR s externým poskytovateľom služieb
uzatvorilo jeden dodatok k Zmluve o spolupráci. Dodatok sa týkal zmeny bankových údajov
ZÚ Moskva a úpravy čl. 3 bod 3.2 písm. e) zmluvy o spolupráci v súlade s odporúčaním
Komisie po vykonaní hodnotenia uplatňovania schengenského acquis v oblasti spoločnej
vízovej politiky na ZÚ Minsk. V zmysle Vízového kódexu by členské krajiny EÚ mali byť
prítomné na vízové účely vo všetkých tretích krajinách, ktorých štátni príslušníci podliehajú
vízovej povinnosti. Ak členský štát nemá v niektorej tretej krajine vlastný konzulárny úrad, mal
by sa snažiť o uzatvorenie dohody o zastupovaní. SR dosiaľ uzatvorila dohody o zastupovaní
vo vízovom konaní s 15 členskými štátmi EÚ. Pandémia COVID-19 mala aj v roku 2021 vplyv
na uzatváranie a vykonávanie dohôd o zastupovaní vo vízovom konaní medzi členskými štátmi.
Česko a Lotyšsko po tom, ako v roku 2020 dočasne pozastavili vykonávanie dohôd o
vzájomnom zastupovaní, pristúpili k obnoveniu zastupovania Slovenska vo vízovom konaní.
Na jeseň 2021 MZVEZ SR diplomatickou cestou oslovilo Holandsko a Rakúsko so žiadosťou o
obnovenie zastupovania pri vydávaní schengenských víz. Slovensko požiadalo Poľsko o
dočasné pozastavenie vykonávania dvojstrannej dohody platnej od 11. 3. 2012 z dôvodu začatia
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prijímania žiadostí o schengenské víza na ZÚ Jerevan od 15. 1. 2022.

Cieľ 5:
Podporovať ďalšie rozširovanie EÚ a efektívnu implementáciu Európskej susedskej politiky
s dôrazom na Východné partnerstvo
Merateľný ukazovateľ:
Počet uskutočnených konzultácií s partnermi (minimálne 10, z toho konzulárnych minimálne 1)
Garant: POLS v spolupráci so SMPK
Cieľ splnený. Na multilaterálnej úrovni sa k Európskej susedskej politike (ESP) a Východnému
partnerstvu v roku 2021 v rámci prípravy 6. samitu Východného partnerstva (Brusel 15. 12.
2021) uskutočnilo množstvo (odhadom 20) rôznych konzultácií a podujatí s partnermi z EÚ a
východnej Európy na rôznych pracovných, ako aj najvyšších politických úrovniach. SR sa v
rámci štruktúrovaných konzultácií aktívne zapojila do prípravy dokumentov schválených na
samite Východného partnerstva, vrátane spoločného politického vyhlásenia, priorít a
konkrétnych cieľov partnerstva na nasledujúce obdobie.
Na bilaterálnej úrovni SR aktívne rozvíjala dialóg na najvyššej politickej úrovni
s predstaviteľmi Kazachstanu, Gruzínska, Arménska a Azerbajdžanu (návštevy ministra
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v jednotlivých krajinách).
Špecifickú pozornosť SR venovala prehlbovaniu spolupráce najmä s Ukrajinou, kde sa
uskutočnilo niekoľko rokovaní na najvyššej politickej úrovni (napr. návšteva ministra ZV UA
Kulebu v SR) a počas návštevy Ukrajiny minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky podpísal plán konzultácií s MZV UA na r. 2021-2022.
Spolupráca s krajinami západného Balkánu je dôležitou oblasťou našej zahraničnej politiky. SR
podporuje ich úsilie napĺňať stanované kritériá na členstvo v EÚ, nakoľko rozširovanie EÚ je
dôležitým nástrojom stability a presadzovania našich záujmov v tomto regióne. SR, tak na
multilaterálnej úrovni (v rámci EÚ, regionálnych zoskupení S3, V4 – odhadom 8 rokovaní na
pracovnej a politickej úrovni), ako aj na bilaterálnej úrovni intenzívne rokuje s predstaviteľmi
krajín západného Balkánu v záujme napredovania integračného procesu.
14. 6. 2021 sa v rámci pravidelných konzulárnych konzultácií krajín V4 konala
videokonferencia riaditeľov konzulárnych odborov ministerstiev zahraničných vecí Česka,
Maďarska, Poľska a Slovenska. Videokonferencia sa venovala aktuálnym konzulárnym témam
ako napr. dopad pandémie COVID-19 na dobrovoľné návraty občanov a reintegračné
programy, výmena skúseností s využitím outsourcingu vo vízovej oblasti, aktivity EÚ v oblasti
digitalizácie vízového procesu a implementácia spoločného vízového portálu EÚ na podávanie
žiadostí o víza, digitalizácia konzulárnych služieb a vplyv a dôsledky brexitu na konzulárne
služby. Vzhľadom na neštandardné podmienky pandémie COVID-19 konzultácie s ďalšími
partnerskými konzulárnymi službami prebiehali počas virtuálnych zasadnutí pracovných skupín
Rady EÚ resp. EK. 4 zasadnutia pracovnej skupiny Rady EÚ pre konzulárnu spoluprácu (PS
COCON) sa uskutočňovali vo forme VTC, bez priamej účasti v Bruseli. V roku 2021 sa konalo
10 zasadnutí Pracovnej skupiny Rady EÚ pre víza (PS VISA) formou videokonferencií a 4
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expertné rokovania Vízového výboru Európskej komisie (Visa Committee) prostredníctvom
videokonferencií.
Cieľ 6:
Posilňovať bezpečnosť euroatlantického priestoru
Merateľný ukazovateľ:
Počet konzultácií s partnermi v NATO a EÚ (minimálne 10)
Garant: OBEP
Cieľ splnený. Každý týždeň sa uskutočňovali pravidelné zasadnutia Severoatlantickej rady
NATO (NAC) a EÚ Politického a bezpečnostného výboru (PSC), kde spojenci a partneri
spoločne konzultujú aktuálne bezpečnostné problémy a prijímajú opatrenia na ich riešenie.
Uskutočnilo sa aj niekoľko spoločných rokovaní PSC-NAC.

Prvok 06U0902 – Prezentácia SR v zahraničí
Cieľ1:
Realizovať pre ZÚ SR v zahraničí kultúrno-prezentačný / výstavno-prezentačný projekt so
zameraním na propagáciu Slovenska a jeho kultúry, resp. audiovizuálny projekt vo forme
interaktívnych videí prostredníctvom, ktorých bude Slovensko prezentované aj v online
priestore na webových stránkach ZÚ SR v zahraničí.
Merateľný ukazovateľ:
Počet ZÚ SR v zahraničí, na ktorých bol kultúrno-prezentačný / výstavno-prezentačný, resp.
audiovizuálny projekt realizovaný (min. 10 ZÚ)
Garant: OVDI/OKUD
Cieľ splnený. V roku 2021 boli niektoré prezentačné projekty presunuté do online priestoru
z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie. V súlade s Rámcovými prioritami prezentácie
slovenského umenia a kultúry v zahraničí na rok 2021 boli úspešne zrealizované prioritné témy,
ktorými boli projekty „Týždňa Slovenska“ v Nemecku, Francúzsku, Rakúsku a Srbsku (pridali
sa aj Maďarsko, Česko a Poľsko) a vlajkový projekt „Rok slovenského dizajnu 2021“ v
Holandsku, Taliansku a v Izraeli. Prezentácia SR v zahraničí sa zameriavala aj na tému 100.
výročia nedožitých narodenín Alexandra Dubčeka. OKUD zabezpečil autorské práva na celý
rok 2021 na film „Vycestovacia doložka pre Dubčeka“, MZVEZ SR usporiadalo spomienkové
podujatie, konferenciu vo svojich priestoroch. OKUD a OKOM pripravili dvojjazyčné leporelo
„Slovenská diplomacia zanecháva stopy. Alexander Dubček vo svete“, ktoré mapuje miesta v
zahraničí viažuce sa k tejto významnej osobnosti. Ďalšími témami bolo 100. rokov slovenskej
kinematografie a 100. rokov od úmrtia P. O. Hviezdoslava. Všetky SI a niektoré ZÚ
pokračovali v prezentovaní slovenského umenia a kultúry cez eBulletiny a eNewslettre na
minimálne mesačnej periodicite, čím sa dosiahla kontinuita prezentácie SR v zahraničí.
OKUD zabezpečil 100 prístupových práv pre ZÚ SR v zahraničí na streamovanie glakoncertu
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operných hviezd pri príležitosti životného jubilea operného speváka Petra Dvorského „Peter
Dvorský 70“, nad ktorým prevzal záštitu minister ZVEZ SR. V júli sa konal ďalší ročník
„Letného koncertu klasickej hudby“ pre priateľov slovenskej diplomacie za účasti slovenských
operných hviezd. Slovensko ako členská krajina Stredoeurópskej kultúrnej platformy (krajiny
V4, Rakúsko a Slovinsko) pripravila v spolupráci so ZÚ Oslo „Koncert filmovej hudby autorov
z krajín SKP“, ktorý bol organizovaný PL predsedníctvom v SKP. Slovensko zastupoval
slovenský autor filmovej hudby Michal Novinski. Na koncerte, ktorý sa uskutočnil v
Reykjavíku boli použité materiály a zvukový záznam k filmom „Učiteľka“ a „Nedodržaný
sľub“.

Cieľ2:
V rámci aktivít SI v zahraničí realizovať kultúrno-prezentačné projekty rôznorodej žánrovej
povahy v oblasti umenia a kultúry, vrátane zamerania na prezentáciu významných slovenských
výročí a aktívne prezentovať Slovensko v online priestore formou prezentácie a propagácie
súčasných kultúrnych projektov za využitia všetkých dostupných internetových možností.
Merateľný ukazovateľ:
Počet SI v zahraničí (8), na ktorých boli realizované kultúrno-prezentačné projekty aj v súlade
so stanovenými rámcovými prioritami odsúhlasenými MZVEZ SR a MK SR (min. 20 podujatí)
Garant: OKUD
Cieľ splnený. Prezentácia slovenského umenia a kultúry zo strany slovenských inštitútov
(Berlín, Budapešť,
Moskva, Paríž, Praha, Rím, Varšava a Viedeň), ku ktorým sa pridal novozriadený SI Jeruzalem
v septembri 2021 bola na mimoriadne dobrej úrovni. SI sa v prioritných krajinách aktívne
pripojili k projektom „Týždňa Slovenska“ a „Rok slovenského dizajnu 2021“.
SI v súlade s Rámcovými prioritami okrem iného predstavili:
SI Berlín – „Dni slovenskej kultúry v Nemecku“, ktoré sa konali v štyroch mestách, zamerané
na prezentáciu slovenského výtvarného umenia a sochárstva, skla atď.; Vystúpenie
Slovenského komorného orchestra v Berlínskom dóme, módnu prehliadku slovenského
návrhára F. Mikloška, výstavu „PARTY“ v 21. storočí, výstavu a panelovú diskusiu k 100.
výročiu narodenia Alexandra Dubčeka
SI Budapešť – podujatie „Dizajn bez hraníc“ v online priestore a tiež kontaktnú výstavu; „Dni
slovenskej kultúry v Maďarsku, ktoré zahŕňali výstavu fotografií K. Kállaya, predstavenie
baletu SND, vystúpenia folklórnych súborov, divadelné prestavenie Divadla A. Bagara z Nitry;
koncert vážnej hudby, koncert jazzovej hudby, prezentáciu Bratislavy spojenú s
gastronomickou prezentáciou.
SI Jeruzalem – premietanie spotu k 100. výročiu slovenského dizajnu na najväčšej obrazovke
v Izraeli; výstava „Expedition 10“ - výber 10 najlepších súčasných umelcov v oblasti maľby,
sochy, textilu, fotografie a dizajnu; Desigh corner v priestoroch SI na prezentáciu publikácii
o slovenskom umení a kultúre.
SI Moskva – SI sa podieľal na vydaní knižnej publikácie, prekladu Krvavých sonetov
v ruskom jazyku k výročiu 100. rokov od úmrtia P. O. Hviezdoslava; galakoncert slovenských
operných sólistov S. Zámečníkovej a Petra Kellera; R-SI dirigoval dva koncerty Štátneho
akademického symfonického orchestra E.F. Svetlanova; prezentoval filmovú tvorbu k 100.
výročiu slovenskej kinematografie na rôznych filmových festivaloch.
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SI Paríž – otvárací koncert Mesiaca slovenskej kultúry vo Francúzsku – Janoska Ensemble;
výstavu slovenského dizajnu „Krehký betón“, výstavu ST_ART – Mladé slovenské talenty;
POPUP výstavu „Reframing Possibilities“ v parížskej umeleckej štvrti.
SI Praha – projekt „mesiac česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti“; Týždeň slovenského
divadla – hosťovanie Divadla Aréna v Prahe; slovensko-česká výstava Urban Beast O.
Paštékovej a M. Salajku; prezentácia publikácie o Ladislavovi Novomeskom; výstava dizajnu
„ART IN PROGRESS“ kurátorky N. Kančevovej; výstava Slovenské fragmenty v Pasáži
českého dizajnu v Prahe
SI Rím – 100. rokov slovenského dizajnu – film prezentovaný na veľkoplošnej obrazovke v
Miláne, umelecká expozícia dizajnérky K. Šipulovej a maliarky R. Koszorús; koncert E.
Hornyakovej, O. Kleina a A. Patkoló a seminár pre študentov Univerzity v Bologni pri
príležitosti 100. výročia úmrtia A. Dubčeka; aktívne zapojenie do klastra EUNIC – prezentácia
básnika Jána Zambora.
SI Varšava – „Mesiac slovenskej kultúry v Poľsku“ – koncert A. Kučerovej, prezentácia
literárnej tvorba A. Rankova, Deň slovenskej kultúry vo Varšave-Ursynowe, Týždeň
slovenskej kultúry vo Varšave-Ursuse; pripravil vlastnú moderovanú reláciu „Pondelkové
rozhovory“ na vybranú tému.
SI Viedeň – výstava k 100. výročiu narodenia A. Dubčeka prezentovaná vo viacerých
rakúskych mestách, projekt „3S“ – „Schubert, Sacher und die Slowakei“, prednáška historičky
A. Fundárkovej; projekt „Cyklistika bez hraníc“ v Hainburgu; projekt „Zachráňme Čičmany“;
koncerty generácie mladých hudobníkov.

Prvok 06U0903 - Pracovná sila zo zahraničných miestnych zdrojov
Cieľ:
Zabezpečiť optimálny počet pracovných síl z miestnych zdrojov v rámci zodpovedajúceho
vyčleneného rozpočtu
Merateľný ukazovateľ:
Percento čerpania rozpočtu na miestne sily (viac ako 95 %)
Garant: FINO
Cieľ splnený. Čerpanie rozpočtu na miestne sily bolo vyššie ako 95%.

Podprogram 06U0A – Tvorba a implementácia politík
Prvok 06U0A01 - Riadenie programov
Cieľ 1:
Využívať NATO ako primárnu politickú platformu pre rozvoj a posilňovanie transatlantickej
väzby.
Merateľný ukazovateľ:
Počet konzultácií s partnermi v NATO a EÚ (minimálne 10)
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Garant: OBEP
Cieľ splnený. Konalo sa viacero vrcholových podujatí Aliancie vrátane summitu. S nástupom
novej US administratívy sa obnovila strategická spolupráca EÚ a NATO a posilnili sa
transatlantický bezpečnostný dialóg.

Cieľ 2:
Spoluorganizácia podujatia venovaného aktuálnym otázkam zahraničnej bezpečnostnej politiky
– „Slovenské bezpečnostné fórum“
Merateľný ukazovateľ:
Uskutočnenie podujatia (logický ukazovateľ áno/nie)
Garant: OBEP
Cieľ splnený. Slovenské bezpečnostné fórum sa uskutočnilo 4.10.2021, aktívne prispelo aj
MZVEZ SR (vystúpenia ŠTAT1 a R OTAB). SBF dostalo aj grant MZVEZ SR.

Cieľ 3:
Participácia SR na podpore demokracie a dodržiavania ľudských práv v procese spravodlivých
volieb v krajinách OBSE.
Merateľný ukazovateľ: Počet vyslaných krátkodobých pozorovateľov vo volebných
pozorovateľských misiách úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR)
(minimálne 15)
Garant: OKOZ/OBSE
Cieľ splnený čiastočne, v 2021 mala SR 10 krátkodobých volebných pozorovateľov v misiách
OBSE

Cieľ 4:
Prispieť do medzinárodného úsilia pre boj proti terorizmu pomocou finančného príspevku SR
na aktivity medzinárodných organizácií v oblasti boja proti terorizmu.
Merateľný ukazovateľ: Príspevok SR do Zvereneckého fondu OSN na vyšetrovanie zločinov
ISIL na území Iraku.
Garant: OKOZ/OTER
Cieľ splnený, príspevok SR do Zvereneckého fondu vo výške 20 000 EUR bol uhradený.
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Cieľ 5:
Prispievať k úsiliu medzinárodného spoločenstva o globálne odzbrojenie a nešírenie zbraní
formou aktívnej účasti na pôde medzinárodných organizácií, tematických medzinárodných
podujatí a konferencií a zdieľania transformačných skúseností SR v oblasti budovania
národných kapacít pre boj proti šíreniu zbraní hromadného ničenia.
Merateľný ukazovateľ: Uskutočniť min. 5 vystúpení s cieľom podpory pozícií EÚ a SR
a iniciovať program spolupráce SR s partnermi z Východného partnerstva a západného Balkánu
v oblasti budovania kapacít pre boj proti šíreniu ZHN (minimálne 5)
Garant: OKOZ
Cieľ splnený čiastočne, SR vystúpila minimálne 5 krát – 1. výbor OSN, 2 krát v Konferencii o
odzbrojení, 2 krát v Stálej rade Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW),
Konferencia podľa čl. XIV Zmluvy o úplnom zákaze jadrových skúšok (CTBT), Generálna
konferencia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). SR neiniciovala program
spolupráce s Východným partnerstvom a Západným Balkánom.

Cieľ 6:
Zabezpečenie vykonávania funkcie Kontaktného veľvyslanectva NATO
Merateľný ukazovateľ:
Vykonávanie funkcie (logický ukazovateľ áno/nie)
Garant: OBEP
Cieľ splnený. Napriek pandémii sa organizovali viaceré podujatia a brífingy na ZÚ Tel Aviv
ako aj na SD NATO s cieľom zviditeľniť politiku Aliancie a spoluprácu medzi IL a NATO. SR
sa uchádza o funkciu CPE aj na ďalšie dvojročné obdobie (2023-24).

Cieľ 7:
Zabezpečiť ochranu objektov MZVEZ SR, vrátane ZÚ SR v zahraničí prostredníctvom
bezpečnostných systémov, prepojených na centrálne dohľadové centrum.
Merateľný ukazovateľ:
Percento zastupiteľských úradov s implementovanými bezpečnostnými systémami prepojenými
do centrálneho dohľadového centra (100%).
Garant: SBPI
Prepojenie do centrálneho dohľadového centra k 23.3.2022
EZS – 90% (inštalácie 100% - 10% poruchy spôsobujúce nedostupnosť v centrálnom dohľade)
Kamerové systémy: 18%
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Cieľ 8:
Prevencia konfliktov a podpora efektívneho multilateralizmu pomocou finančného príspevku
SR do aktuálnych mimorozpočtových projektov OBSE v súlade so zahraničnopolitickými
prioritami SR.
Merateľný ukazovateľ:
Finančný príspevok minimálne do dvoch mimorozpočtových projektov OBSE
Garant: OKOZ/OBSE
Cieľ splnený, SR prispela sumou 16 000 EUR do mimorozpočtových projektov Predstaviteľky
pre slobodu médií (RFoM) OBSE.

Prvok 06U0A02 - Spor Gabčíkovo/Nagymaros
Cieľ:
Implementácia rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v spore o Sústavu vodných diel
GA/NA
Merateľný ukazovateľ:
Uskutočniť min. 2 rokovania s maďarskou stranou (počet rokovaní: 2)
Garant: MEPO
Cieľ nepovažujeme za splnený - v roku 2021 sa z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej
situácie v SR a HU neuskutočnilo žiadne rokovanie splnomocnených vládnych delegácií k
implementácii rozsudku MSD vo veci Gabčíkovo/Nagymaros. Splnenie cieľa skomplikovalo aj
náhle úmrtie splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku SVD Gabčíkovo/Nagymaros
Stanislava Fialíka v 1/2021, ktorý bol vedúcim SK delegácie. Nový splnomocnenec zatiaľ
nebol vymenovaný.
K splneniu kritéria predstavujúceho merateľný ukazovateľ nedošlo výlučne z vyššie uvedených
objektívnych dôvodov. Finančné prostriedky neboli čerpané z dôvodu nemožnosti uskutočniť
ZPC. V rokovaniach sa pokračuje, zatiaľ strany nedospeli k dohode o spôsobe implementácie
rozsudku. MEPO navrhuje upraviť merateľný ukazovateľ nasledovne - uskutočnenie min.
jedného rokovania s maďarskou stranou.
Komentár k monitorovaniu cieľa:
Rokovania o implementácii rozsudku MSD v Haagu vo veci Gabčíkovo/Nagymaros prebiehajú
na úrovni delegácií vlád SR a HU, ako aj na úrovni dvoch pracovných skupín – pracovnej
skupiny pre právne otázky a pracovnej skupiny pre SEA. Vedením rokovaní bol 7.10.2016
poverený splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku SVD Gabčíkovo/Nagymaros
Stanislav Fialík, ktorý v 1/2021 zomrel. Nový splnomocnenec zatiaľ nebol vymenovaný.
Členom vládnej delegácie o implementácii rozsudku je aj Metod Špaček, splnomocnenec vlády
SR v konaní pred MSD. Spor naďalej zostáva v Haagu ako najstarší aktívny prípad v portfóliu
MSD.
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Prvok 06U0A03 – Spolupráca s tretím sektorom
Cieľ:
Realizovať spoluprácu s tretím sektorom prostredníctvom poskytovaných dotácií v oblasti
medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR
Merateľný ukazovateľ:
Percento čerpania rozpočtu na pridelené dotácie (min. 90 %)
Garant : ANAP
Cieľ splnený. V rozpise rozpočtu kapitoly MZVEZ SR na rok 2021, záver z rokovania vedenia
MZVEZ SR 28. 1. 2021 č. 19/B1/2021, bola v rámci prvku programovej štruktúry 06U0A03 –
Spolupráca s tretím sektorom vyčlenená na poskytovanie dotácií suma 190 000 EUR (640 –
Bežné transfery) v zložení 140 000 EUR pre všeobecnú dotačnú schému a 50 000 EUR pre
osobitnú dotačnú schému.
Na základe prvej všeobecnej výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu v oblasti medzinárodných
vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky bolo doručených 20 žiadostí, ktoré boli
zaregistrované a vyhodnotené. Žiadatelia požadovali celkom 195 130,- EUR. Na základe
súbežne vydanej osobitnej výzvy boli doručené dve žiadostí, ktoré boli zaregistrované a
vyhodnotené. Žiadatelia reagujúci na osobitnú výzvu požadovali spolu 54 750,- EUR. MZVEZ
SR poskytlo dotácie na 14 žiadostí podaných na prvú všeobecnú výzvu v celkovej výške
100 790 EUR. Po ich vyhodnotení teda zostali nevyčerpané finančné prostriedky v sume
39 210 EUR. Schválená dotácia vo výške 7 000 EUR nebola čerpaná z dôvodu nekonania
ťažiskového prezenčného podujatia v rámci projektu, uzavretá zmluva nebola realizovaná. Z
dvoch žiadostí podaných na osobitnú výzvu MZVEZ SR poskytlo dotáciu na jednu žiadosť vo
výške 50 000 EUR.
V roku 2021 bola vydaná aj druhá všeobecná výzva. Doručených bolo 7 žiadostí, ktoré boli
zaregistrované. Oprávnení žiadatelia požadovali spolu 82 876,33 EUR. MZVEZ SR poskytlo
dotácie pre 5 žiadostí v sume 50 000 EUR s tým, že zostatok finančných prostriedkov vo
výške 39 210 EUR z vyhodnotenia prvej všeobecnej výzvy bol pre druhú všeobecnú výzvu
navýšený o sumu 10 790 EUR. Schválená dotácia vo výške 1 500 EUR nebola čerpaná z
dôvodu nekonania ťažiskového prezenčného podujatia v rámci projektu, zmluva nebola
uzavretá. Z navýšenej sumy 200 790 EUR bolo vyčerpaných 199 290 EUR, čo predstavuje
95,8 %. Informácie pochádzajú zo zdrojov odboru ANAP, ktorý je podľa organizačného
poriadku administrátorom dotačnej schémy v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej
politiky Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v
pôsobnosti MZV SR v znení neskorších predpisov.

Prvok 06U0A04 – Vzdelávanie zamestnancov
Cieľ:
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov MZVEZ SR zabezpečované prostredníctvom uceleného
súboru vzdelávacích, jazykových a tréningových programov.
Merateľné ukazovateľ:
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Celkový počet (300) vyškolených zamestnancov MZVEZ SR
Garant: AKAD
AKAD ako garant vzdelávacích aktivít prebiehajúcich na MZVEZ SR mal podľa plánu na rok
2021 zabezpečiť vyškolenie 300 zamestnancov. S využitím pridelených finančných zdrojov
čerpaných vo výške 153 138,80 zabezpečil AKAD školenie pre 612 zamestnancov MZVEZ
SR.
Cieľ považujeme za splnený. Jeho monitorovanie prebieha v rámci operatívnej evidencie
zamestnancov AKAD a zhrnutie je obsiahnuté vo vyhodnotení vzdelávania za rok 2021, ktoré
bolo schválené vedením ministerstva dňa 24.2.2022.

Prvok 06U0A0A – Ekonomická diplomacia
Cieľ 1:
Realizovať aktivity s účasťou slovenských spoločností pôsobiacich v odvetviach s vysokým
exportným potenciálom (o. i. potravinárstvo, obranný priemysel, cestovných ruch,
biotechnológie a zdravotnícky materiál, či všeobecne digitálna ekonomika) na podporu rastu
a komoditnej a teritoriálnej diverzifikácie exportu.
Merateľný ukazovateľ: Podnikateľské misie, odborné, kooperačné a prezentačné podujatia
a účasti na veľtrhoch a výstavách v zahraničí a v SR, finančne podporené z projektovej schémy
na podporu ekonomickej diplomacie (min. 10).
Garant: SHSP
Cieľ splnený. V r. 2021 bolo prostredníctvom ZÚ SR a ústredia (POCE) realizovaných 26
aktivít financovaných z projektovej schémy na podporu ekonomickej diplomacie v celkovej
sume 123 067 EUR, ktoré podporili 335 slovenských firiem. Jednu aktivitu - misiu do Estónska
v sume 10 620 EUR realizovala Košická regionálna obchodná komora. Z 26 aktivít sa sedem
týkalo kooperačných podujatí (Slovakia Ireland Tech Pitch v Dubline, Aviaforum 2021 v rámci
podnikateľskej misie z Ukrajiny, kooperačné podujatie pri príležitosti oficiálnej návštevy
MiZVEZ SR v Kazašskej republike, ako aj pri oficiálnej návšteve MiZVEZ SR v Gruzínsku,
kooperačné podujatie pri príležitostí Dní priemyslu a inovácií v St. Peterburgu, kooperačné
stretnutie pri príležitosti účasti prezidentky SR na medzinárodnom summite EXPO Planet
Budapesť a kooperačné podujatie na Industry Fusion Foundation Expo Conference v
nemeckom Giessene zo ZÚ Berlín). Tri aktivity predstavovali podnikateľské misie
(podnikateľská misia na inovačnú konferenciu Reflect Fest 2021 na Cypre pripravený ZÚ
Nikózia, podnikateľská misia do Jekaterinburgu pri príležitosti Innoprom zo ZÚ Moskva a
podnikateľská misia do Slovinska pri príležitosti SI PRES). Ďalšími akivitami boli prezentačné,
kooperačné podujatia, účasti na veľtrhoch a výstavách (prezentačné podujatie ZÚ Brusel
zamerané na možnosti obchodovania na BE trhu vo všetkých sektoroch, virtuálny program
ENRICH pre SK startupy v sektore energetiky a cleantech v USA – ZÚ Washington, odborné
podujatie k transformácií miest a obcí na zelené mestá s využitím nových technológií – ZÚ
Praha, účasť slovenských subjektov na veľtrhu DEFEA 2021 v Aténach – ZÚ Atény a na
veľtrhu EDEX 2021 v Káhire – ZÚ Káhira, atď.).
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Cieľ 2:
Podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a inovácií – aktivity v SR a v zahraničí.
Merateľný ukazovateľ:
Podujatia v SR a v zahraničí (inovačné fóra, konferencie a workshopy, zamerané na transfer
inovácií a technológií a na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a výskumu
- min. 5).
Garant: SHSP
Cieľ splnený. Počas roka bolo realizovaných 10 aktivít Projektovej schémy na podporu
ekonomickej diplomacie (z celkového počtu 26), zameraných podporu medzinárodnej
spolupráce v oblasti výskumu a inovácií: odborné podujatie na Taiwane (blockchain,
polovodiče), virtuálne prezentačné podujatie Technológie v zdravotníctve a zelené technológie
ako aj účasť slovenských biotech firiem na podujatí BIO Digital 2021 – obe vo Washingtone,
propagácia a podpora inovatívnych podnikateľských subjektov na expe „Silk Road
International Exposition“ v Shaanxi v Číne, odborné podujatie BBB (Bern-Brusel-Bratislava)
vo Švajčiarsku zamerané na smart riešenia uskladňovania energie a obnoviteľné zdroje,
kooperačné podujatie pre startupy Slovakia – Ireland Tech Pitch v Dubline, podnikateľská
misia do Jekaterinburgu pri príležitosti výstavy Innoprom, inovačné kooperačné podujatie
Aviafórum 2021 (letecký a vesmírny priemysel), podnikateľská misia na inovačnej konferencii
ReflectFest 2021, či odborné podujatie o inovatívnych verejných službách Infraštruktúra miest
a obcí v nasledujúcich 10 rokoch v Prahe.

Cieľ 3:
Zefektívnenie asistencie slovenským podnikateľským subjektom – zásadná redefinícia
a rozšírenie existujúceho portálu „Podnikajme v zahraničí“, vrátane interaktívnej mapy
podnikateľských príležitostí
Merateľný ukazovateľ:
Zavedenie nových online služieb pre exportérov (áno/nie).
Garant: SHSP
Úloha bola splnená čiastočne. Nové online služby pre exportérov sú súčasťou redizajnu
webového sídla MZVEZ SR, ktorý bude v časti služby pre podnikateľov obsahovať aj novú
interaktívnu mapu podnikateľských príležitostí. Redizajn webového sídla MZVEZ SR je v
pôsobnosti OKOM a mal by byť dokončený v máji/júni 2022.
Cieľ 4: Konsolidovať koordináciu a formáty spolupráce relevantných subjektov ekonomickej
diplomacie
Merateľný ukazovateľ:
Nahradenie Rady vlády SR pre podporu exportu a investícií efektívnejšou a interaktívnejšou
platformou Exportné fórum a realizácia 1. zasadnutia so slovenskými exportérmi (áno/nie).
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Garant: SHSP
Cieľ splnený. Pilotný ročník podujatia sa uskutočnil 28. septembra 2021 v účelovom zariadení
Úradu vlády SR Hotel Bôrik v Bratislave za účasti 251 predstaviteľov spoločností a
podnikateľských združení z celého Slovenska V rámci G2B rokovaní bolo realizovaných až
382 konzultácií exportérov s ekonomickými diplomatmi. S cieľom budovania vzťahov MZVEZ
SR so slovenskými podnikateľskými subjektmi odovzdal na záver podujatia minister
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok zlatú plaketu za prínos a
spoluprácu v oblasti ekonomickej diplomacie predstaviteľom troch úspešných slovenských
inovatívnych firiem - CHIRANA Medical, MultiplexDX a SEAK.
Exportné fórum, organizované jedenkrát ročne, je novou interaktívnou komunikačnou
platformou ekonomickej diplomacie určenej slovenským exportérom, umožňujúcou priamy
kontakt podnikateľov s ekonomickými diplomatmi a ďalšími aktérmi štátnej správy s ponukou
proexportných služieb. Umožňuje viesť dialóg s podnikateľmi o nastavení, prioritách a
nástrojoch exportnej politiky Slovenska. Jeho súčasťou sú B2G rokovania firiem s
ekonomickými diplomatmi a ocenenie významných exportérov za prínos a spoluprácu v oblasti
ekonomickej diplomacie.
Cieľ 5: Zaviesť inovatívne formy výkonu ekonomickej diplomacie v nadväznosti na posúdenie
existujúcej siete ZÚ SR vo svete
Merateľný ukazovateľ:
Vyslanie ekonomických diplomatov na krátkodobé zahraničné pracovné cesty (minimálne 2)
Garant: SHSP
Úlohu nebolo možné realizovať z kapacitných dôvodov (Úloha bola v priebehu roka
prehodnotená). Organizačnou zmenou od 1.6.2021 došlo nielen k premenovaniu Sekcie
hospodárskej spolupráce na Sekciu hospodárskej a rozvojovej spolupráce ale v rámci toho aj k
redukcii z piatich na dva odbory (POCE a OGEP). Vysielanie ekonomických diplomatov na
krátkodobé zahraničné pracovné cesty ako inovatívny výkon ED sa nerealizuje kvôli
personálnej poddimenzovanosti na obidvoch odboroch.
Cieľ 6 : Zabezpečiť rozvoj inovačnej diplomacie spôsobom, ktorý umožní efektívnejšie využiť
jej kapacity pri internacionalizácii vedy, výskumu a inovácií a medzinárodnom transfere
technológií.
Merateľný ukazovateľ:
Poskytnutie súčinnosti slovenským spoločnostiam s vysokým inovatívnym potenciálom pri
presadení sa v zahraničí (minimálne 4)
Garant: SHSP
Cieľ splnený. Pod záštitou štátnej tajomníčky MZVEZ SR Ingrid Brockovej organizujeme
Inovačné dni - pravidelné návštevy zahraničných veľvyslancov akreditovaných v SR v
slovenských inovatívnych firmách a vedecko-výskumných inštitúciách so silným
medzinárodným potenciálom. Cieľom je prezentovať zahraničným diplomatom inovatívne
firmy a vedecko-výskumné pracoviská so špičkovými, častokrát patentovanými technológiami
a podporiť tým expanziu slovenských inovácií do zahraničia. V roku 2021 išlo o osem
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spoločností: Slido (február), AXON Neuroscience (marec), IPM Group (apríl), Aliter
Technologies (máj), Biomedicínske centrum SAV(júl), MATADOR Holding (september),
Trnavský samosprávny kraj – firma SHARK.AERO a Materiálovotechnologická fakulta STU
so sídlom v Trnave (október), PIXEL FEDERATION (november) a HB Reavis (december).
Cieľ 7:
Realizácia medzivládnych komisií v gescii MZVEZ SR (Bavorsko, Flámsko)
Merateľný ukazovateľ:
Organizácia dvoch zasadaní MVK s Bavorskom a Flámskom v SR.
Gestor: SHSP
V r.2021 sa žiadne zasadnutie komisie nekonalo. Posledné, 22. zasadnutie Slovensko-bavorskej
komisie (SBK) sa uskutočnilo virtuálne dňa 15. októbra 2020. Na tomto zasadnutí bol prijatý
program spoločných projektov na obdobie 2021 – 2023 v oblastiach hospodárstva, školstva,
zdravotníctva, životného prostredia, kultúry, policajnej spolupráce a verejnej správy a
navrhnutá realizácia pilotného projektu v oblasti kybernetickej bezpečnosti v automobilovom
priemysle, ktorý reflektuje snahu o otvorenie SBK témam vedy, výskumu a inovácií a
výraznejšie prispôsobenie jej aktivít potrebám podnikateľského sektora. Koordinátorom
projektu na slovenskej strane je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
(MIRRI) SR, na bavorskej strane Bavorské krajinské ministerstvo hospodárstva, rozvoja
krajiny a energetiky. Projekt sa zatiaľ nepodarilo adekvátne rozbehnúť, a to najmä kvôli
pasivite a nezáujmu bavorskej strany. Slovensko-flámsky výbor – v r.2020 ani v r.2021 sa
nekonalo žiadne zasadnutie výboru, výbor stagnuje pre nezáujem oboch strán.

Program 05T – Rozvojová spolupráca
Zámer: Plnenie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) – odstránenie chudoby, podpora trvalo
udržateľného hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja partnerských krajín
Podprogram 05T0A – Rozvojová spolupráca MZVEZ SR
Prvok 05T0A01 – Humanitárna pomoc SR
Cieľ 1:
Poskytnúť humanitárnu pomoc ľuďom v krajinách postihnutých katastrofou, resp. krízou
Merateľný ukazovateľ:
Poskytnutie humanitárnej pomoci (áno/nie)
Garant: ORPO/SAMRS
Cieľ splnený. Podprogram 05T0A je v podmienkach MZVEZ SR realizovaný prostredníctvom
SAMRS. V oblasti humanitárnej pomoci vyhlásila SAMRS v roku 2021 jednu výzvu:
• Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy spôsobenej vojnovými
konfliktmi a pretrvávajúcou krízou v regiónoch Stredného a Blízkeho východu (Libanon,
Irak, Sýria) - SAMRS/2021/HUM/1
Aj v roku 2021 v rámci poskytovania humanitárnej pomoci dominovali témy udržateľného
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sprístupnenia bezpečnej pitnej vody pre vnútorne presídlené obyvateľstvo a utečencov, ako aj
zvládania pandémie ochorenia COVID-19 v partnerských krajinách SlovakAid.
V rámci uvedenej humanitárnej výzvy SAMRS boli projekty schválené takto:
• SAMRS/2021/HUM/1: päť projektov (Sýria, Libanon, Sýria, Libanon a Irak)
s celkovou alokáciou 999 914,97 EUR.
Finančná humanitárna pomoc v roku 2021 sa zamerala predovšetkým na podporu partnerských
krajín v ich boji proti pandémii ochorenia Covid-19 (napr. krajiny západného Balkánu,
Ukrajina, Moldavsko, Libanon). S cieľom poskytnúť pomoc ľuďom trpiacim konfliktom v
Etiópii rezort diplomacie finančne podporil aj humanitárne projekty v regióne Tigraj v rámci
kampane slovenských mimovládnych organizácií Spolu pre Etiópiu. Celkovo bolo
poskytnutých 10 finančných príspevkov na priamu humanitárnu pomoc spolu za 150 000 EUR.
Prvok 05T0A02 –Rozvojová spolupráca MZVEZ SR
Cieľ 1:
Realizovať projekty rozvojovej spolupráce v programových a projektových krajinách v zmysle
priorít, ktoré stanoví Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023
a v súlade so zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2021
Merateľný ukazovateľ:
Vyplatené finančné prostriedky na schválené projekty podľa zamerania bilaterálnej rozvojovej
spolupráce SR na rok 2021 (áno/nie)
Garant: ORPO/SAMRS
Cieľ splnený. Na realizáciu rozvojových projektov v programových a projektových krajinách
vyhlásila SAMRS v roku 2021 spolu 10 výziev (6 teritoriálnych výziev, výzvu na vysielanie
dobrovoľníkov a expertov dobrovoľníkov, výzvu na projekty podnikateľských partnerstiev,
výzvu na podporu globálneho a rozvojového vzdelávania a výzvu na podporu projektov
slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej komisie
prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania). Objem finančných prostriedkov projektov
schválených v týchto výzvach predstavoval 3 040 347,08 EUR.

Program 097 – Príspevky SR do medzinárodných organizácií
Zámer: Efektívne a účinné
medzinárodných štruktúrach

presadzovanie

zahranično-politických

záujmov

Podprogram 09701 – Príspevky SR do MO – MZVEZ SR
Cieľ 1:
Zabezpečiť úhradu členských príspevkov do medzinárodných organizácií v príslušnom
rozpočtovom roku
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SR

v

Merateľný ukazovateľ:
Počet uhradených členských príspevkov v príslušnom rozpočtovom roku (minimálne 22)
Garant: FINO/vecne príslušné útvary MZVEZ SR
Cieľ splnený. Merateľný ukazovateľ naplnený uhradené príspevky viac ako 22 medzinárodným
organizáciám. SMOP/OSNO v spolupráci so zainteresovanými SM SR pri OSN a ZÚ SR v
zahraničí vecne príslušnými pre konkrétne medzinárodné organizácie pravidelne monitoruje
všetky členské príspevky na konkrétny rozpočtový rok. Súčasne v spolupráci s FINO/SEVS
zabezpečuje ich úhradu na základe výziev medzinárodných organizácií, agentúr a programov
OSN.

Cieľ 2:
Zabezpečiť úhradu dobrovoľných členských príspevkov do medzinárodných organizácií
v príslušnom rozpočtovom roku, ktorých úhrada vyplýva z uznesenia vlády SR
Merateľný ukazovateľ:
Počet uhradených dobrovoľných členských príspevkov, ktorých úhrada vyplýva z UV SR
(minimálne 4)
Garant: FINO/vecne príslušné útvary MZVEZ SR
Cieľ za splnený. V roku 2021 bolo poskytnutých 7 dobrovoľných príspevkov v zmysle
uznesení vlády SR. SMOP/OSNO pravidelne plní úlohu zabezpečovania úhrady dobrovoľných
členských príspevkov do medzinárodných organizácií v danom rozpočtovom roku v zmysle
existujúcich uznesení vlády SR (vždy začiatkom roka v mesiaci január/február po nadstavení
rozpočtového roka na jednotlivých položkách zverených prostriedkov pre konkrétny
rozpočtový rok).

Program 0AU – Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo
územia SR
Zámer: Poskytovať odbornú pomoc prostredníctvom vysielania civilných expertov do aktivít
krízového manažmentu mimo územia SR

Podprogram 0AU01 - Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu
mimo územia SR – MZVEZ SR
Cieľ 1:
Účasť štátnych zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme
z radov MZVEZ SR a zamestnancov mimovládneho sektora na aktivitách krízového
manažmentu mimo územia SR
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Merateľný ukazovateľ:
Vyslaní civilní experti do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR (logický ukazovateľ
áno/nie)
Garant : OBEP
Cieľ splnený. V roku 2021 pôsobil 1 zamestnanec MZVEZ SR v misii EUAM na Ukrajine.

Cieľ 2:
Účasť SR na predchádzaní konfliktom, riešení kríz a postkonfliktovej obnove v krajinách
OBSE.
Merateľný ukazovateľ: Nominovanie občanov SR do výberových konaní OBSE na
sekondované posty v misiách OBSE (minimálne 10)
Garant: OKOZ/OBSE
Cieľ splnený, SR nominovala viac ako 10 občanov SR na sekondované pozície v misiách
OBSE

Program 0EK – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu
Zámer: Centrálne riadenie a koordinácia plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti.
Podprogram 0EK09 – Informatizácia MZVEZ SR
prvok 0EK0901 – Systémy vnútornej správy
Cieľ:
Dosiahnutie 100% zapojenia všetkých zamestnancov MZVEZ do systému pre správu
registratúry (ESSR) a udržiavanie systému v súlade splatnou legislatívou.
Merateľný ukazovateľ (názov: merná jednotka pre plánovanú hodnotu):
Aktívni používatelia: Percento užívateľov využívajúcich elektronický systém pre správu
registratúry.
Garant: SBPI
Merateľný ukazovateľ je plnený priebežne, plnenie ukazovateľa je 100%. Každý zamestnanec,
ktorý v rámci svojej agendy potrebuje prístup do elektronického systému pre správu
registratúry má zriadené používateľské konto.
prvok 0EK0902 – Špecializované agendové systémy
Cieľ:
Zabezpečenie nepretržitej funkčnosti špecializovaných agendových systémov.
Merateľný ukazovateľ: (názov: merná jednotka pre plánovanú hodnotu)
Funkčnosť systémov:
Percento kalendárnych dní udržania systémov v prevádzke.
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Garant: SBPI
Cieľ splnený na 100 %.
prvok 0EK0903 – Podporná infraštruktúra
Cieľ 1:
Zabezpečenie komplexného systému ochrany kybernetického priestoru a ochrany osobných
údajov vrátane modernizácie aktívnych a pasívnych prvkov sieťovej infraštruktúry v rámci
MZVEZ SR a zastupiteľských úradov v zahraničí za účelom zvýšenia úrovne kybernetickej
bezpečnosti v podmienkach MZVEZ SR.
Merateľný ukazovateľ: (názov: merná jednotka pre plánovanú hodnotu)
Počet ZÚ: Percento zastupiteľských úradov s modernizovanou sieťovou infraštruktúrou a
implementovaným systémom ochrany kybernetického priestoru a osobných údajov
Garant: SBPI
Cieľ splnený. Komplexný systém ochrany kybernetického priestoru a ochrany osobných údajov
je zabezpečený na 60% v rámci MZVEZ SR a zastupiteľských úradov.
Vzhľadom na infraštruktúru MZVEZ je nevyhnutné zvýšenie úrovne informačnej a
kybernetickej bezpečnosti vybudovaním monitorovacieho a dohľadového centra (Security
Operations Center).
Cieľ 2:
Pripojenie zamestnancov z mobilných zariadení do infraštruktúry MZVEZ z externého
prostredia cez systém Mobile Device Management za účelom eliminácie kybernetických
zraniteľností.
Merateľný ukazovateľ: (názov: merná jednotka pre plánovanú hodnotu)
Aktívni užívatelia: Percento používateľov mobilných zariadení pripojených cez MDM
Garant: SBPI
Cieľ splnený. Do systému MDM bolo integrovaných 758 mobilných zariadení 701 aktívnych
užívateľov MZVEZ SR, čo predstavuje približne 87% plánovanej kapacity systému MDM. V
roku 2022 MZVEZ SR plánuje dokončiť integráciu zostávajúcich určených zamestnancov
MZVEZ SR.

Cieľ 3:
Zabezpečenie obmeny hardvérového vybavenia pre konzulárne úrady v nadväznosti na
fungovanie národného VIS a jeho napojenie na centrálny VIS.
Merateľný ukazovateľ: (názov: merná jednotka pre plánovanú hodnotu)
Počet ZÚ: Percento ZÚ s obmeneným HW
Garant: SBPI
Cieľ je splnený. Obmena hardvérového vybavenia pre konzulárne úrady bola realizovaná z
Fondu pre vnútornú bezpečnosť, prostredníctvom projektu „Hardvérového vybavenie
národného VIS-u“ spolufinancovaného Európskou úniou.
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prvok 0EK0904 – Špecializované prvky – IS Elektronické služby
Cieľ:
Zabezpečenie nepretržitej funkčnosti systému ES MZVEZ na všetkých konzulárnych
pracoviskách v zahraničí.
Merateľný ukazovateľ: (názov: merná jednotka pre plánovanú hodnotu)
Počet ZÚ:
Percento konzulárnych pracovísk na ZÚ s funkčným systémom ES MZVEZ
Aktívni používatelia
počet: cieľový stav 250
Transakcie
počet elektronických žiadostí/rok: cieľový stav: 20 000
počet registrovaných občanov/rok: cieľový stav: 20 000
Garant: SBPI
Merateľný ukazovateľ je plnený priebežne. Všetky zastupiteľské úrady/konzulárne pracoviská
sú pripojené do špecializovaného konzulárneho informačného systému ES MZVEZ SR
nevyhnutného pre poskytovanie služieb pre občanov a podnikateľov.
Prvok 0EK0905 - Špecializované agendové systémy – IS ŠOI na výmenu US
Cieľ:
Zabezpečenie nepretržitej funkčnosti systému na výmenu utajovaných dokumentov v segmente
„Dôverné“ a „Tajné“.
Merateľný ukazovateľ: (názov: merná jednotka pre plánovanú hodnotu)
Počet pracovísk:
percento pracovísk so systémom „D“ a „T“ v prevádzke
Aktívni používatelia
počet: cieľový stav: 150
Transakcie
počet spracovaných utaj. dokumentov/rok: cieľový stav 2 500
Garant: SBPI
Momentálne splnené na cca 90% - plánuje sa obmena infraštruktúrnych a systémových prvkov
a je potrebná nová certifikácia NBÚ. Počet aktívnych používateľov je 218 (D-195, T-23). Počet
spracovaných utajovaných dokumentov (národné + zahraničné) bol v roku 2021 cca 17 000.

Prvok 0EK0906 - Špecializované agendové systémy – IS NVIS
Cieľ:
Zabezpečenie nepretržitej funkčnosti systému NVIS na všetkých konzulárnych pracoviskách
v zahraničí.
Merateľný ukazovateľ: (názov: merná jednotka pre plánovanú hodnotu)
Počet ZÚ:
Percento konzulárnych pracovísk na ZÚ s funkčným systémom NVIS
Aktívni používatelia:
počet: cieľový stav 600
Transakcie:
počet vydaných víz/rok: cieľový stav 30 000
Garant: SBPI

Merateľný ukazovateľ je plnený priebežne. Všetky zastupiteľské úrady/konzulárne pracoviská
sú pripojené do špecializovaného konzulárneho informačného systému NVIS nevyhnutného pre
poskytovanie služieb pre občanov a podnikateľov.
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Prvok 0EK0907 - Špecializované agendové systémy – IS Doklady
Cieľ:
Zabezpečenie nepretržitej funkčnosti systému IS Doklady na všetkých konzulárnych
pracoviskách v zahraničí.
Merateľný ukazovateľ: (názov: merná jednotka pre plánovanú hodnotu)
Počet ZÚ:
Percento konzulárnych pracovísk na ZÚ s funkčným systémom IS Doklady
Aktívni používatelia:
počet: cieľový stav 300
Transakcie:
počet vydaných osobných dokladov/rok: 25 000
Garant: SBPI
Merateľný ukazovateľ je plnený priebežne. Všetky zastupiteľské úrady/konzulárne pracoviská
sú pripojené do špecializovaného konzulárneho informačného systému Doklady nevyhnutného
pre poskytovanie služieb pre občanov a podnikateľov.

Program 0D3 – Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí
Zámer: Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov SR vo vzťahu
k Slovákom žijúcim v zahraničí v súlade s Koncepciou štátnej politiky SR vo vzťahu k
Slovákom žijúcim v zahraničí do roku 2025 (zabezpečovať tvorbu, výkon a koordináciu
vo vzťahu k slovenským národnostným menšinám v strednej a východnej Európe a ku
krajanským komunitám v západnej Európe a v zámorí).
Cieľ 1:
V zmysle úloh vyplývajúcich zo zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu pôsobnosti ÚSŽZ vypracovať každoročne
správu o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a predložiť ju na rokovanie
vlády SR a následne do NR SR.
Merateľný ukazovateľ:
Vypracovanie a predloženie správy na rokovanie vlády SR a NR SR (logický ukazovateľ
áno/nie).
Garant: ÚSŽZ

Cieľ splnený. ÚSŽZ vypracoval „Správu za rok 2020 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom
žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh
programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2022“. Správa bola
predložená do MPK a následne odstúpená na Úrad vlády SR na predloženie na rokovanie vlády
bez rozporov s povinne pripomienkujúcimi subjektmi a verejnosťou. Vláda SR materiál
prerokovala a predložila do NR SR.
Cieľ 2:
V súlade so zákonom č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení
niektorých zákonov zorganizovať v dvojročných intervaloch konferenciu (párne roky) pod
názvom „Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí“.
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Merateľný ukazovateľ:
Zorganizovanie konferencie (logický ukazovateľ áno/nie).
Garant: ÚSŽZ
Cieľ nesplnený. ÚSŽZ neorganizoval „ Stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci
v zahraničí“ pre pandémiu COVID 19. Táto konferencia sa prekladá na rok 2022.

Cieľ 3:
Formovať pozitívne vnímanie zahraničných krajanov, propagovať a integrovať ich život a
kultúru do kontextu kultúrnych hodnôt a kultúrneho života Slovenska prostredníctvom médií a
organizovaním podujatí na Slovensku i v zahraničí.
Merateľný ukazovateľ:
Realizácia minimálne 5 pravidelných a nepravidelných krajanských podujatí a prezentácií v SR
(logický ukazovateľ áno/nie).
Garant: ÚSŽZ
Cieľ nesplnený. V roku 2021 ÚSŽZ neuskutočnil, resp. sa nepodieľal na krajanských
podujatiach na Slovensku, vzhľadom k pandémii COVID 19. Uskutočnilo sa iba symbolické
stretnutie krajanov v Sade Janka Kráľa dňa 5.7.2021 pri príležitosti Dňa zahraničných
Slovákov.
Cieľ 4:
Rozhodovať v konaní o vydaní osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí („osvedčenie“).
Merateľný ukazovateľ:
Rozhodnúť v konaní o vydaní osvedčenia – ročne približne 2370.
Garant: ÚSŽZ
Cieľ splnený. ÚSŽZ v roku 2021 prijal 851 žiadostí o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho
v zahraničí a vydal 723 osvedčení.
Cieľ 5:
Prostredníctvom štátnej finančnej podpory projektov a programov systémovo podporovať
upevňovanie a rozvoj jazykovej, kultúrnej a národnej identity slovenských národnostných
menšín v strednej a východnej Európe, ako aj slovenských komunít v západnej Európe
a v zámorí.
Merateľný ukazovateľ:
Na základe uznesenia vlády SR č. 625 bod B.4 zo dňa 17. septembra 2008 - zabezpečiť
v rozpočte úradu „výhľadovo každoročne účelové finančné prostriedky určené na podporu
aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci grantového systému úradu v celkovej výške
40 mil. Sk (ekvivalent 1 327 756 EUR) (logistický ukazovateľ áno/nie).
Garant: ÚSŽZ v spolupráci s MZV EZ SR
Cieľ splnený. V roku 2021 bola schválená suma na dotácie, 4 737 073 EUR. Tým bolo
zabezpečené naplnenie uznesenia vlády SR z r. 2008.
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Cieľ 6:
Podporovať uchovávanie hodnôt nehmotného a hmotného kultúrneho dedičstva Slovákov
žijúcich v zahraničí ako hodnotovej súčasti celkovej slovenskej kultúry
Merateľný ukazovateľ:
Relevantné úlohy Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí do
r. 2025 podporené prostredníctvom dotačného systému ÚSŽZ (minimálne 15).
Garant: ÚSŽZ
Cieľ splnený. ÚSŽZ v roku 2021 podporilo desiatky projektov zameraných na uchovanie
hodnôt nehmotného a hmotného kultúrneho dedičstva prostredníctvom dotačného systému.
Celkovo bolo v roku 2021 podporených 741 projektov v celkovej výške 4 737 073,22 EUR
z toho v oblasti kultúry 371 projektov v sume 3 694 728,82 EUR, v oblasti vzdelávania, vedy
a výskumu 224 projektov v sume 787 324,78 EUR, v oblasti informácii 105 projektov v sume
170 547,62 EUR a v oblasti médií 41 projektov v sume 84 472 ER.
Cieľ 7:
Zabezpečiť realizáciu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej
republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania, kultúry, školstva
a mládeže.
Merateľný ukazovateľ:
Plnenie uznesenia vlády SR č. 625 bod B. 5 zo dňa 17. septembra 2008 – zabezpečiť účelové
finančné prostriedky vo výške 3 mil. Sk (99 581 EUR) určené na realizáciu Dohody. (logický
ukazovateľ áno/nie)
Garant:

ÚSŽZ v spolupráci s MZV EZ SR

Cieľ splnený. Účelové finančné prostriedky vo výške 99 581 EUR určené na realizáciu
Dohody, boli zabezpečené presunom príslušných prostriedkov Verejnoprospešnej nadácii
Zväzu Slovákov v Maďarsku dňa 28.6.2021.
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Tabuľková časť

1. Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2021
2. Výdavky kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok
2021
3. Finančné operácie kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2021
4. Záväzné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2021
5. Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu
podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2021
6. Výdavky príspevkových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu podľa ekonomickej
a funkčnej klasifikácie za rok 2021
7. Prehľad o dosiahnutých príjmoch zo správnych poplatkov kapitoly štátneho rozpočtu
za rok 2021
8. Prehľad uhradených členských príspevkov SR do medzinárodných organizácií
prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2021
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