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1. Makroekonomické východiská pre zostavenie závere čného 
účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2008 
 
 

a) Všeobecne: 
Stabilita makroekonomického prostredia ako aj vonkajších ekonomických väzieb 

a faktorov je jednou z najdôležitejších podmienok správneho a presného rozpočtového 
riadenia a hospodárenia Bratislavského samosprávneho kraja. V tomto kontexte je 
možné rok 2008 označiť ako pomerne stabilný, s iba minimálnymi makroekonomickými 
odchýlkami. Aj napriek stabilným ekonomickým podmienkam a uskutočnenej 
konsolidácií verejných financií bol koniec roku 2008 poznačený dopadom, v tom čase 
ešte finančnej nie hospodárskej krízy. Na základe vývoja makroekonomických 
ukazovateľov je však potrebné povedať, že išlo o pomerne nízke výkyvy v hodnotách, 
spôsobené skôr psychologickými ako reálnymi aspektmi krízy. Celkový dopad 
ekonomickej krízy je možné z pohľadu vývoja daňových príjmov označiť v roku 2008 ako 
minimálny resp. nulový. 

Slovenská ekonomika rástla v prvom polroku 2008 vysokým tempom, avšak v 
súlade s očakávaniami miernejšie ako v roku 2007. Vysoký rast sa dosahoval stále bez 
ohrozenia makroekonomickej stability. Rast HDP za celý rok 2008 dosiahol  úroveň 6,6 
%. V posledných mesiacoch roku 2008 sa globálna finančná ekonomická  kríza prejavila 
na vyspelých ekonomikách už v plnom rozsahu, avšak oproti iným krajinám v regióne 
bol jej vplyv na slovenskú ekonomiku značne tlmený. Je to predovšetkým vďaka 
odstráneniu kurzových a špekulatívnych rizík, ktoré vymizli vstupom SR do eurozóny.  

Po historických minimách v roku  2007 nadobudla miera inflácie CPI  v roku 2008 
stúpajúci charakter. Tento vývoj pretrvával aj v posledných mesiacoch. Miera CPI 
stúpala z januárovej úrovne 3,8%, na 4,6% v júni a až na 5,4% v septembri. Inflácia bola 
stále ovplyvňovaná hlavne externými globálnymi faktormi – prudkým rastom cien 
svetových energetických surovín a potravín. V niektorých prípadoch je však možné 
hovoriť aj o národných špecifikách SR – pri raste cien stomatológov, periodík, 
reštauračného sektora. Avšak v najbližšom období sa po nástupe jednorazového efektu 
na infláciu z titulu vyššej spotrebnej dane z cigariet očakáva zvrat vo vývoji inflácie, ktorá 
by mala ku koncu roka klesať a priblížiť sa k štvorpercentnej úrovni. Celkový trend 
vývoja inflácie bol na záver roku 2008 poznačený zásadným poklesom cien ropy 
a ropných derivátov ako aj miernym dopadom globálnej hospodárskej krízy. 

 

v %, ak nie je uvedené inak  Rozpočet 2008  Aktuálny odhad 2008 Rozdiel v p.b.  

Hrubý domáci produkt, reálny rast  6,8  7,7  0,9  

Hrubý domáci produkt v bežných cenách mld. Sk  1 988,5  2 062,5  74,0  

Konečná spotreba domácností, reálny rast  6,0  7,0  1,0  

Konečná spotreba domácností, nominálny rast  8,2  11,7  3,5  

Priemerná mesačná mzda, reálny rast  4,5  4,7  0,2  

Priemerná mesačná mzda, nominálny rast  6,6  9,3  2,7  

Rast zamestnanosti (štatistické zisťovanie)  1,6  2,5  0,9  

Index spotrebiteľských cien, priemerný rast  2,0  4,4  2,4  

Bilancia bežného účtu, podiel na HDP  -2,6  -5,0  -2,4  
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Aktuálny odhad celkových daňových príjmov verejnej správy bol oproti 
schválenému rozpočtu na rok 2008 vyšší približne o 7,1 mld. Sk, čo predstavuje plnenie 
na úrovni 102,1%. Avšak pri zohľadnení vplyvu hospodárenia obcí, VÚC, STV a SRo 
bude ich dopad na saldo verejnej správy v porovnaní s rozpočtom prakticky nulový.  

Na zvýšení celkových príjmov sa najväčšou mierou podieľali dane z príjmov, 
predovšetkým daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti sumou 4,7 mld. Sk a daň 
z príjmov právnických osôb sumou 3,7 mld. Sk.  

Hodnota  výnosu dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti bola upravená na 
základe aktuálneho plnenia počas prvých deviatich mesiacov roku 2008, ktorá 
vykazovala vyššiu dynamiku plnenia oproti pôvodným predpokladom. Údaje o plnení 
tejto dane počas deviatich mesiacov roku 2008 potvrdili progresívny charakter tejto 
dane, ktorý možno pripísať aj vysokému rozdielu medzi rastom hrubých miezd a rastom 
odpočítateľných položiek znižujúcich daňovú povinnosť. Navyše v roku 2008 sa prejavila 
aj  zvýšená progresivita tejto dane v dôsledku zavedenia klesajúcej nezdaniteľnej časti 
základu dane.  

Významným jednorazovým faktorom, ktorý prispel k zvýšeniu výnosu z tejto dane 
je presun termínu valorizácie miezd vo verejnej správe. Doteraz sa tieto mzdy 
valorizovali každoročne k 1. júlu, od 1. januára 2008 sa tento termín presunul na 
začiatok roka.  

 
b) Verejná správa 

Zásadný vplyv na vývoj daňových príjmov Bratislavského samosprávneho kraja 
v roku 2008 mala novela zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov. Touto novelou došlo k zmene postupu podávania daňového priznania 
a platby dane z motorových vozidiel, kedy daňovník, u ktorého predpokladaná daň u 
jedného správcu dane nepresiahne 20 000 Sk, preddavky na daň na bežné zdaňovacie 
obdobie neplatí a je daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať do 31. 
januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. Zmenou systému platby dane 
zaznamenal Bratislavský samosprávny kraj výpadok na dani z motorových vozidiel vo 
výške 265 mil. Sk. 
 

Hospodárenie obcí a vyšších územných celkov bolo v roku 2008 horšie o 1,5 mld. 
Sk ako sa rozpočtovalo. Na základe výsledkov rozpočtového hospodárenia obcí a VÚC, 
mesačného monitoringu rozpočtového hospodárenia a vývoja hospodárenia v rokoch 
2006 a 2007 sa potvrdilo, že v rozpočtovom hospodárení v roku 2008 došlo k zhoršeniu 
ich hospodárenia oproti schválenému rozpočtu verejnej správy cca v sume 1,5 mld. Sk. 
Zhoršenie rozpočtového hospodárenia, oproti schválenému rozpočtu verejnej správy, sa 
nastalo aj napriek vyšším daňovým príjmom. Zhoršenie hospodárenia teda vyplynulo 
predovšetkým z predpokladaného vyššieho zapojenia prostriedkov z predchádzajúcich 
rokov a prevodu prostriedkov peňažných fondov, ako aj nižších splátok istiny v 
rozpočtovom hospodárení obcí a VÚC ku koncu roka 2008 oproti schválenému rozpočtu 
verejnej správy na rok 2008. 
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 v tis. Sk 

 Schválený 
rozpočet 2008 

Aktuálny 
odhad MF SR 

Rozdiel oproti 
rozpočtu 

Očakávané 
plnenie rozpočtu 

(%) 

Dane z príjmov  116 870  125 725  8 855  107,6  

FO zo závislej činnosti a funkčných požitkov  45 140  49 812  4 672  110,4  

FO z podnikania a sam. zárobkovej činnosti  6 411  6 514  103  101,6  

Právnických osôb  59 689  63 412  3 723  106,2  

Vyberané zrážkou  5 630  5 987  357  106,3  

Miestne dane  14 820  14 988  168  101,1  

Daň z motorových vozidiel  3 695  3 695  0  100,0  

Daňové príjmy verejnej správy spolu  334 746  341 837  7 091  102,1  

podiel na HDP  16,8%  16,6%  -0,2%  -  
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2. Súhrnná charakteristika vývoja Bratislavského 
samosprávneho kraja v roku 2008 

 
 

Bratislavský samosprávny kraj, podľa platnej legislatívy (najmä zákon č. 302/2001 
Z. z. v platnom znení a inými vecne príslušnými všeobecne záväznými predpismi) 
a v súlade so svojimi strategickými úlohami a zámermi rovnako ako v predošlých 
rokoch, vykonával i v roku 2007 činnosti a uplatňoval svoje kompetencie 
a zodpovednosť za vybrané oblasti. Podľa základných skupín plnenia úloh je možné 
horizontálne rozdeliť jednotlivé činnosti nasledovne: 

 
• Úsek regionálneho rozvoja, riadenia projektov v rámci OPBSK a európskej 

teritoriálnej spolupráce 
• Úsek územného plánovania a stavebného poriadku 
• Úsek cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce 
• Činnosť kancelárie v Bruseli 
• Činnosť kancelárie predsedu 
• Úsek dopravy 
• Úsek kultúry 
• Úsek vzdelávania a športu 
• Úsek sociálnych služieb 
• Úsek zdravotníctva 
• Úsek CO 
• Úsek správy majetku a investícií  
• Ekonomický úsek 
 

 
2.1.  Úsek regionálneho rozvoja,  implementácie projektov v rámci OPBSK a 

európskej teritoriálnej spolupráce 
 
 
V priebehu roku 2008  plnilo BSK, prostredníctvom odboru teritoriálnej spolupráce, 
funkciu regionálneho orgánu v rámci programov cezhraničnej spolupráce s Rakúskou 
a Maďarskou republikou a plnilo funkciu Riadiaceho orgánu programu INTERACT. BSK 
sa aktívne zapájalo v rámci štruktúry Centrope a iných nadnárodných programov EÚ.   
Oddelenie teritoriálnej spolupráce (OTS)  
Nakoľko v prvej polovici roku 2008 končili realizáciu posledné projekty v rámci iniciatívy 
INTERREG v programovom období 2004-2006, BSK plnilo úlohu regionálneho orgánu 
pre nasledujúce programy: INTERREG IIIA Rakúsko – Slovensko 2004-2006 a Program 
susedstva Maďarsko – Slovensko - Ukrajina 2004-2006 
Mimo týchto dobiehajúcich programov, plnilo BSK prostredníctvom Oddelenia 
teritoriálnej spolupráce úlohu regionálneho orgánu pre ich následné programy v novom 
programovom období: Program cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007-
2013 a Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko 2007-2013, kde sa 
v priebehu roka poskytovali konzultácie k pripravovaným projektom v rámci programov, 
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prostredníctvom zamestnancov oddelenia teritoriálnej spolupráce sa BSK zúčastňoval 
zasadnutí monitorovacích výborov, bilaterálnych pracovných skupín. V spolupráci so 
Spoločným technickým sekretariátom bolo pripravených niekoľko informačných 
seminárov.  
V priebehu roku 2008 sa OTS zapojilo do nasledovných projektov, ktoré boli schválené: 
Centrope Capacity, RECOM SK-AT, REGIOCLIMA a ďalšie projekty boli v štádiu 
prípravy. 
INTERACT 
- 4.3.2008 prevzatie Operačného programu (OP) od Spolkového kancelára Rakúska 
- Príprava pozmeneného OP, schválenie EK 20.6.2008 
- Schválenie materiálu "Návrh určenia subjektov zapojených do riadenia a 
implementácie operačného programu INTERACT II v rámci cieľa Európska teritoriálna 
spolupráca (ETS) pre programové obdobie 2007 - 2013 v podmienkach SR" schválený 
uznesením vlády SR č. 283/2008 z 7.5.2008 
- Príprava a podpis Zmluvy o poskytnutí dotácie na implementáciu INTERACT 
kontaktného bodu (IP) v Turku (Fínsko), Valencii (Španielsko), Viborg (Dánsko), Viedeň 
(Rakúsko). Zabezpečenie 1.splátky zálohovej platby pre IPs a Riadiaci 
orgán/INTERACT technický sekretariát (RO/IS). 
- Príprava a podpis Zmluvy medzi členskými štátmi EU zúčastňujúcimi sa na programe  
INTERACT 2007-2013 a Bratislavským samosprávnym krajom ako riadiacim orgánom a  
Ministerstvom financií Slovenskej republiky ako certifikačným orgánom a orgánom 
auditu, na implementácii operačného programu  INTERACT 2007-2013. 
- Príprava a podpis Deklarácie o implementácii programu INTERACT s Nórskom a 
Švajčiarskom ako členmi EHP; 
- Monitorovací výbor v Lisabone 28. - 29.5.2008 
- Monitorovací výbor v Ljublane 18. - 20.11.2008; 
-Školenie všetkých zamestnancov OP vrátane RO/IS, všetkých 4 IPs k systému 
komunikácie v rámci programu; 

SO/RO pre OPBK vykonáva úlohy v rámci organizačnej štruktúry BSK v programovom 
období 2007 - 2013 na základe Splnomocnenia o delegovaní právomocí Riadiaceho 
orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod riadiacom orgánom, podpísaného dňa 17. 
júna 2008. 

Čerpanie rozpočtu v roku 2008 bolo využité v závislosti na vytvorení odboru SO/RO pre 
OPBK.  

 
2.2. Úsek územného plánovania a stavebného poriadku  

 
Vyhodnotenie najvýznamnejších činností v roku 2008 za oddelenie PPGIS 

-schválenie Zmien a doplnkov 1/2005-Územného plánu veľkého územného celku 
Bratislavského kraja v Zastupiteľstve BSK uznesením č. 3/2008;  
-zabezpečenie vypracovania územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán veľkého 
územného celku Bratislavského kraja v súhrnnom znení zmien a doplnkov 2000, 2002, 
1/2003, 1/2005“; 
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-zabezpečenie vypracovania dokumentácií pre posúdenie vplyvov na životné prostredie 
/EIA/- „Zámer činnosti Most Záhorská Ves-Angern“ a „Správa o hodnotení Most 
Záhorská Ves-Angern“; 
-vypracovanie doplňujúcich podkladov za BSK pre projekt Stredoeurópsky dopravný 
koridor /CETC/;   
-zabezpečovanie aktivít ,týkajúcich sa projektu DONAUREGIONEN - Koncepcia 
spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru;   -
ukončenie projektu „Informačný systém miestnej samosprávy BSK“;                          -
príprava materiálu do zastupiteľstva BSK v súvislosti s členstvom v Pracovnom 
spoločenstve podunajských krajín /PSPK/-ARGE Donauländer; 
-príprava materiálu a uskutočnenie prezentácie projektu DONAUREGIONEN za BSK na 
Konferencii podunajských krajín-Danube conference 2008 v Bruseli;  
-príprava materiálu do zastupiteľstva BSK v súvislosti s návrhom účasti BSK 
v pripravovanom projekte DONAUREGIONEN+;  
-príprava podkladov pre medzinárodný projekt „Cyklomost  Devínska Nová Ves-
Schlosshof“. 
 
za oddelenie stratégie regionálneho rozvoja 
-príprava a prezentácia BSK ako súčasť procedúry vstupu BSK do Lisabonskej 
regionálnej siete v októbri 2008 
-vypracovanie Návrhu projektových zámerov BSK uchádzajúcich sa o podporu zo 
štrukturálnych fondov EÚ /schválené ZBSK uznesením č. 41/2008/ 
-vypracovanie projektov uchádzajúcich sa o podporu z programu cezhraničnej 
spolupráce  SR – Rakúsko – Cyklomost Devínska Nová Ves – Schlosshof, Klaster 
Kryštál 
-vypracovanie Rozvojového programu verejných prác kraja na roky 2010 – 2012 
z podkladov obcí, ktorý dokumentuje stav technickej prípravy a realizácie verejných prác 
financovaných z verejných prostriedkov  
-aktívna účasť vo výberovej komisii pre JPD 2, v monitorovacích výboroch pre operačné 
programy a v národnom monitorovacom výbore pre Nórsky mechanizmus 
-poskytovanie informácií, poradenstvo a pomoc pri vypracovaní projektov a žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok v rámci operačných programov Národného 
strategického referenčného rámca SR 2007 – 2013 
-príprava materiálov do ZBSK, vypracovanie pripomienok a stanovísk k legislatívnym 
návrhom a koncepčným materiálom ústredných orgánov štátnej správy, príprava 
podkladov a prezentácií z problematiky regionálneho rozvoja pre oficiálne návštevy 
a rokovania predsedu BSK 
-odborné stretnutia, poradenstvo a príprava spoločných aktivít s miestnou samosprávou 
a regionálnymi subjektmi v oblasti usmerňovania regionálneho rozvoja a realizácie 
štrukturálnej politiky  

 
2.3  Úsek cestovného ruchu a cezhrani čnej spolupráce 
 
1) Vyhodnotenie najvýznamnejších činností v roku 2008 
Medzi najvýznamnejšie činnosti roku 2008  patrili: ukončenie projektu Stratégie rozvoja 
cestovného ruchu BSK na roky 2007-2013, marketingové aktivity - účasť BSK na 
veľtrhoch cestovného ruchu, edičné aktivity - vydanie propagačných brožúr, mediálna 
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spolupráca - infocesty,  inzercia v slovenských a zahraničných periodikách, prezentácie 
v elektronických médiách, regionálna spolupráca s miestnou samosprávou 
a podnikateľskou sférou oblasti cestovného ruchu 
 
2)  Konkrétne úlohy  vykonávané oddelením CR BSK v roku 2008: 

  
a.  STRATEGICKÉ  A KONCEPČNÉ DOKUMENTY  

V auguste 2008 bol ukončený projekt „Stratégia rozvoja CR v BSK na roky 2007-2013“ 
podporený NFP EÚ v zmysle JPD NUTS II - Bratislava Cieľ 2.     

b. ŠTÚDIE, PRIESKUMY, ANALÝZY, PRIPOMIENKOVÉ KONANIA 

OCR sa zapájalo do úloh súvisiacich s programovým rozpočtovaním vrátane prípravy 
podkladov rozpočtu BSK týkajúcich sa čerpania prostriedkov  z fondov EÚ (2009 -2011),  
do  procesu tvorby strategických a koncepčných  materiálov na krajskej, celoštátnej 
a úrovni EÚ, obstaralo Štúdiu investičných príležitostí  CR BSK, podieľalo sa na  
prieskume kvality služieb ubytovacích zariadení v kraji.  

c. BUDOVANIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

OCR  podporilo aktivity  miestnej samosprávy, profesných a záujmových združení, 
podnikateľov CR, vykonávalo  poradenstvo pri predkladaní verejnoprospešných 
projektov z oblasti CR a konzultácie pre študentov vysokých škôl. 

d. VEĽTRHY A VÝSTAVY, PREZENTÁCIE 

V priebehu roka 2008 boli realizované aktivity priameho marketingu na  9 veľtrhoch CR 
v zahraničí -  Regiontour Brno, HW Praha , Salon des Vacances Brusel,    OPEN 
DOORS Brusel, EXPO Zaragoza, OTDYCH Moskva, TOUR SALON Poznaň, OPEN 
DAYS  Brusel, WTM Londýn, CITM Shanghai)     a   na veľtrhu CR Slovakiatour 
v Bratislave (s miestnou samosprávou a zahraničnými partnerskými regiónmi).  Deń zelá 
v Stupave bol v BSK zaradený medzi podujatia osláv Svetového dňa CR 2008.     

e. EDIČNÉ AKTIVITY    

OCR  vydalo propagačné brožúry „ Výlety“ (S,N,A,P) „ Región Bratislava - Kraj na 
vrchole  zlatého trojuholníka „ (S, A, N,Č,M), „Výber podujatí v Bratislavskom kraji 
2009“,v reedícii  brožúru Región Bratislava ( S-P,R,F,T,  Š-A). 

f. PRÁCA S ODBORNOU VEREJNOSŤOU  - Infocesty, PR aktivity 

Uskutočnila sa infocesta českých novinárov  do BSK a poznávací pobyt redaktora 
Spectacular Slovakia. Priebežne boli poskytované informácie  do printových 
a elektronických médií domácich i zahraničných.   

g. REGIONÁLNA SPOLUPRÁCA  

Na krajskej úrovni pokračovala spolupráca s odborníkmi z oblasti miestnej samosprávy 
a podnikateľskej sféry, v prípravnom výbore pre realizáciu veľtrhu Slovakiatour 2009, v 
pracovnej skupine „SK 8 v cestovnom ruchu“ a v expertnej skupine SEPS (spolupráca 
pri príprave zákonov). 

 h. ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA 
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OCR sa priebežne  podieľalo na príprave a aktualizácii podkladov pre zmluvnú 
spoluprácu so zahraničnými patnerskými regiónmi, prijatí zahraničných partnerských 
delegácií na pôde BSK, komplexne zabezpečilo mobilnú inštaláciu  BK na Dunajskej 
konferencii počas Open Days Brusel 2008. 

  

2.4  Činnos ť kancelárie v Bruseli 
 
V rámci činnosti Kancelárie BSK v Bruseli bola zabezpečovaná spolupráca s inštitúciami 
a regiónmi EÚ v Bruseli, tiež na  prezentáciu kraja na výstave cestovného ruchu, na 
výstave regiónov V4, na podujatiach Open Doors a Open Days. Zabezpečovaná bola i 
účasť predstaviteľov BSK na plenárnych rokovaniach a komisiách Výboru regiónov či na 
zasadnutiach vyplývajúcich z členstva BSK v orgánoch Lisabonskej siete regiónov. 
 
2.5 Činnos ť kancelárie predsedu 
 
Kancelária predsedu zabezpečuje výkon činností v súlade s Organizačným poriadkom 
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. Ide najmä o zabezpe čenie úloh 
predsedu po organiza čnej a administratívnej stránke, právnych služieb, 
poskytovania dotácií, zahrani čných vz ťahov, protokolu a EÚ záležitostí, 
komunikácie s verejnos ťou, upev ňovanie pozitívneho obrazu samosprávneho 
kraja vo verejnej mienke obsadzovaním mediálneho pr iestoru, aktualizáciou 
webportálu, organizovaním ucelených PR-podujatí, za bezpečovanie správy 
informa čného systému samosprávneho kraja, komunikácie úradu  
prostredníctvom siete internet, ochrana výpo čtovej techniky na úrade 
a zodpovednos ť za ochranu osobných údajov v informa čných systémoch úradu  
v elektronickej  forme a plnenie úloh na  úseku age ndy pre Združenie  SK 8. 
 
V roku 2008 sme zaregistrovali 180 žiadostí o finančnú dotáciu. 108 žiadostí bolo 
vybavených kladne. Z toho:11 žiadostí nad 50 000,- Sk v celkovej výške 1 120 000,- Sk, 
97 žiadostí do 50 000,- Sk v celkovej výške 2 293 380, 50 Sk, 63 žiadostí nevyhovelo 
podmienkam VZN.  
(Informácia o schválených finančných príspevkoch k 31. decembru 2008 bola 
predmetom rokovania zastupiteľstva 25. februára 2009.)  
 
Činnosť Kancelárie predsedu v oblasti zahraničných vzťahov bola v roku 2008 
zameraná na cezhraničnú a  medzinárodnú spoluprácu vyplývajúcu z oficiálnych dohôd, 
protokolov a memoránd, na presadzovanie spoločných záujmov v EÚ s regiónmi krajín 
V4, na vytváranie partnerstiev s regiónmi členských štátov EÚ, na spoluprácu s regiónmi 
hlavných miest.  
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2.6 Úsek dopravy 
 
1. Vyhodnotenie  najvýznamnejších činností odboru dopravy v roku 2008, ktoré 
boli prínosom pre BSK :  
 
Príjmy BSK výberom správnych poplatkov hlavne z vydania dopravných licencií, ich 
zmien, zmien cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy a za stavebné a 
kolaudačné rozhodnutia. 
 
 2. Zhodnotenie činnosti odboru dopravy  
 
Odbor dopravy BSK zabezpečoval činnosť v zmysle príslušných zákonov, vyhlášok 
a predpisov. Celkovo odbor dopravy spracoval  1605 záznamov.  
 
Na oddelení cestnej dopravy a dráh patrili medzi hl avné činnosti  : 
 
Na úseku cestnej dopravy : vydávanie  a zmeny dopravných licencií v pravidelnej 
autobusovej doprave, schvaľovanie cestovných poriadkov v autobusovej doprave, 
zabezpečenie a financovanie železničnej osobnej dopravy Zohor-Záhorská 
Ves, autobusovej dopravy žiakov Sološnica-Plavecký Peter v rámci uzatvárania zmlúv o 
výkonoch vo verejnom záujme, príprava cenových výmerov, vedenie evidencie 
dopravcov, zabezpečovanie údajov pre jednotný informačný systém, koordinácia 
činnosti BID, spracovávanie podkladov pre návrhy zákonov a právnych predpisov 
v oblasti cestnej dopravy, vykonávanie kontrol dopravcov, riešenie porušenia predpisov 
dopravcami a riešenie sťažností.  
Na úseku dráh : činnosť špeciálneho stavebného úradu, vydávanie stanovísk 
k projektovým dokumentáciám, vydávanie stavebných a kolaudačných povolení. 
 
Na oddelení pozemných komunikácií patrili medzi hla vné činnosti :   
 
Riadenie a kontrola činnosti RCB, a.s., vystavovanie objednávok na vykonanie 
požadovaných prác v rámci údržby, opráv a správy majetku BSK, kontrolu vykonaných 
prác, ich prevzatie, potvrdzovanie faktúr podľa skutočne vykonaných prác v súlade so 
schváleným rozpočtom. V spolupráci s RCB, a.s. koordinácia prípravných prác na 
opravu 2 mostov, prípravných prác na investičnej akcii Preložka cesty II/502 Obchvat 
Pezinok-Modra, prípravu výhľadovej štúdie obchvatu mesta Svätý Jur, spracovanie 
podkladov pre zásobník opráv ciest a mostov vrátane vytypovania kritických úsekov na 
roky 2009 až 2011, vydávanie záväzných stanovísk k stavbám cestným aj iným 
a k územným plánom obcí. Prostredníctvom RCB, a.s. zabezpečenie ukončenia 
stavebných prác projektu ukľudnenia dopravy na ceste II/502 v meste Svätý Jur, 
príprava podkladov pre rokovania Komisie dopravy BSK a  Z BSK, riešenie sťažností 
a zabezpečenie informačného servisu z oblasti cestného hospodárstva pre obce aj 
občanov. Pracovníci oddelenia dopravy sa zúčastňovali na pracovných rokovaniach 
orgánov štátnej správy, samosprávy a v poverených organizáciách v súvislosti 
s výstavbou obchvatu Bratislavy diaľnice D4, rozšírením diaľnice D1 v úseku Bratislava–
Senec na šesťpruh, výstavbou rýchlostnej komunikácie R7 Bratislava–Dunajská Lužná, 
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preložky cesty I/61 v úseku Bratislava–Senec a všetkých ostatných rokovaní týkajúcich 
sa ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BSK.  
 
 
Rozpočet regionálnej dopravy nepostačuje pokryť požiadavky dopravcov na úhradu strát 
výkonov vo verejnom záujme. Nepostačujúci je aj rozpočet na opravu, údržbu a správu 
pozemných komunikácií vo vlastníctve BSK. Výška dane z motorových vozidiel nebola 
v r. 2008 upravovaná. V budúcnosti je potrebné zvážiť diferenciáciu výšky dane 
u vozidiel s motorom spĺňajúcim limity stanovené pre EURO 4, EURO 5. Financovaná 
bola činnosť BID, s.r.o. Pripravovali sa kroky na k prechodu na integráciu MHD 
v Bratislave s regionálnou autobusovou a železničnou dopravou, kde je zámerom 
čerpanie finančných prostriedkov z operačného programu Bratislavský kraj na tarifno-
informačné prostriedky, čo bude predstavovať dopad na rozpočet BSK v r. 2009 aj 
v ďalších rokoch. 
 
2.7 Úsek kultúry 
 
  Bratislavský samosprávny kraj v roku 2008 prideľoval finančné prostriedky 
pre 7 kultúrnych  zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a to: 
4 divadlá - Divadlo Aréna, Divadlo Astorka Korzo 90, Divadlo Ludus, Bratislavské 
bábkové divadlo, 1 knižnicu - Malokarpatskú knižnicu v Pezinku, 1 múzeum -  
Malokarpatské múzeum v Pezinku a 1 osvetové stredisko - Malokarpatské osvetové 
stredisko v Modre.  Bratislavský samosprávny kraj v roku 2008 poukazoval finančné 
prostriedky pre organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti z dvoch zdrojov: 

• finančné prostriedky prideľované priamo Bratislavským samosprávnym krajom 
z podielových daní. 

• finančné prostriedky prideľované z Ministerstva kultúry SR z grantového systému. 
 
Oddelenie kultúry Úradu Bratislavského samosprávneho kraja vytváralo a 

zabezpečovalo podmienky rozvoja kultúry v Bratislavskom kraji prostredníctvom 
kultúrnych organizácií vo svojej priamej zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj v úzkej 
spolupráci s kultúrnymi zariadeniami samospráv miest a obcí.  
Oddelenie kultúry v roku 2008 okrem vykonávania bežnej agendy, spracovalo v oblasti 
koncepčnej práce celkom štyri strategické materiály, tri materiály do Z BSK a štyri 
kultúrne projekty. Celkom zrealizovalo 13 kultúrnych podujatí, z ktorých najvýznamnejší 
bol medzinárodný projekt výstavy a reedície publikácie Sídelné mestá regiónov krajín V4 
– Spoznávajme sa navzájom, prezentovaný v Bruseli. 
 
Divadlo ARÉNA  uviedlo počas roka 4 premiéry, z toho tri činoherné tituly Traja 
kamaráti, Perfect days a Komunizmus a muzikál Príbeh ulice. Všetky nové inscenácie 
sa stretli s úspechom a priaznivým ohlasom divákov i odbornej kritiky. 
Divadlo ASTORKA KORZO´90 divákom pripravilo 4 premiéry: Zlomatka, Zima, Mesiac 
na dedine a obnovenú premiéru Shakespearovej hry Romeo a Júlia.. 
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Bratislavské bábkové divadlo ponúklo v roku 2008  4 premiéry  Kráľovský detektív, 
Rozprávka o princeznej sulimánskej, O poslednom dunajskom  vodníkovi a Veľká cesta 
do z Arktosu, a 5 nových škôlkohier.  
Divadlo LUDUS v roku 2008 uviedlo 3 premiéry, z ktorých Objav roka a Gargantua 
a Pantagruel sú titulmi vhodnými pre mladých divákov, tretia inscenácia Hasprško 
a Mrcúlik je klauniádou inšpirovanou súčasnými komerčnými hračkami, určená  pre 
mladšiu vekovú skupinu.  
Malokarpatské osvetové stredisko  v Modre  v uplynulom roku zorganizovalo  10 
postupových súťažných prehliadok a viac ako 70 kultúrno-spoločenských podujatí. 
Malokarpatské múzeum v Pezinku  v roku  2008 kládlo dôraz najmä na prípravu 
scenára a realizáciu novej expozície v pivničných priestoroch. Vyvrcholením 
celoročného úsilia odborných pracovníkov bolo ich sprístupnenie a otvorenie pri 
príležitosti Dňa otvorených pivníc. 
Malokarpatská knižnica v Pezinku v  roku  2008  nakúpila 4 702 zv. kníh v hodnote 1 
042 909,97  Sk. Stav knižničného fondu k 31.12. 2008 predstavoval 90 781 knižničných 
jednotiek, čo v porovnaní s rokom 2007 predstavuje nárast o 1 260 kníh Celková 
hodnota knižničného fondu sa oproti roku 2007 zvýšila o 731 794, Sk. 
 
2.8 Úsek vzdelávania a športu 
 
 Financovanie škôl a školských zariadení v roku 2008  bolo realizované 
prostredníctvom prostriedkov z vlastných príjmov pre financovanie originálnych 
kompetencií a z finančných prostriedkov z grantov a transferov pre prenesené 
kompetencie. 

Originálne kompetencie sú financované z daní, ktoré sú prideľované 
samosprávnemu kraju v súlade s ustanoveniami zákona 564/2004 Z. z. o rozpočtovom 
určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v súlade s nariadením vlády 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane 
z príjmov územnej samospráve. Originálne kompetencie pokrývajú financovanie 
osobných a prevádzkových nákladov 21 zariadení školského stravovania, 17 školských 
internátov, 2 školských klubov detí, 2 jazykových škôl, 1 strediska  záujmovej činnosti,  3 
stredísk odbornej praxe, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja a 27 zariadení školského stravovania, 3 školské internáty, 3 
jazykové školy, 11 základných umeleckých škôl, 3 školské strediská záujmovej činnosti, 
2 centrá voľného času, 3 strediská odbornej praxe, 2 centrá špeciálno-pedagogického 
poradenstva a 1 liečebno-výchovné sanatórium, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti 
iných zriaďovateľov. 

Z hľadiska svojich prenesených kompetencií  správy v školstve zabezpečuje BSK 
prostredníctvom grantov a transferov financovanie prenesených kompetencií pre 2 
základné školy, 15 gymnázií, 41 stredných odborných škôl a 4 spojené školy. 
Výdavky do tejto oblasti financovania smerovali hlavne na krytie osobných 
a prevádzkových nákladov. Finančné prostriedky boli v roku 2008 transferované vo 
výškach, ktoré boli  vypočítané na báze  normatívneho systému tvorby rozpočtu  pre 
kalendárny rok a pre jednotlivé školy.  
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 Ťažiskovým procesom v roku 2008 bola realizácia zmien v sieti škôl a školských 
zariadení, vyplývajúcich z prvej etapy optimalizácie siete stredných škôl a školských 
zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. 

Výdavky  BSK na oblasť športu v roku 2008 boli  smerované hlavne do oblasti 
podpory pravidelných a dlhodobých školských športových a iných súťaží, príspevky na 
materiálno – technické zabezpečenie športovým náradím a náčiním pre školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a na spolufinancovanie projektu „Otvorená škola“ – 
oblasť športu 2008 – otvorenie a sprístupnenie školských športových areálov deťom, 
mládeži a dospelým. 
 
2.9 Úsek sociálnych služieb 

 
Vyhodnotenie najvýznamnejších činností v roku 2008 za odbor sociálnych vecí:  
 
1. Prijatie Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho 

kraja č. 19/2008 zo dňa 20.02.2008 o bližších podmienkach registrácie a 
poskytovania finančného príspevku subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc podľa § 
85 až § 87 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších 
predpisov, v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré bolo doplnené 
o podrobnejšie rozpracovanie poskytovania sociálneho poradenstva a sociálnych 
služieb neštátnymi subjektmi.  

2. Prijatie Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho 
kraja č. 26/2008 zo dňa 10. 12. 2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN BSK            č. 
19/2008 zo dňa 20.02.2008 o bližších podmienkach registrácie a poskytovania 
finančného príspevku subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc podľa § 85 až § 87 
zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, 
v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja umožnilo poskytovateľom 
sociálnych služieb, pre klientov s diagnostikovaným autizmom a pridruženými 
diagnózami, požiadať o poskytnutie vyššieho finančného príspevku.  

3. Prijatie Návrhu Všeobecne záväzného  nariadenia Bratislavského samosprávneho 
kraja č. 27/2008  zo dňa 10. 12. 2008 o bližších podmienkach poskytovania 
sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia 
úhrady za sociálne služby poskytované Bratislavským samosprávnym krajom, ktorým 
bolo doplnené VZN č. 16/2007 zo dňa 20. júna 2007, ktoré menilo VZN č. 11/2006.  

4. V zmysle Výnosu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR z 5. decembra 
2007 č. 29775/2007 – II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti  Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR požiadal Bratislavský samosprávny kraj o dotáciu     na 
realizáciu projektov pre 15 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti. 
V marci 2008 predložil MPSVR SR spolu 70 projektov. MPSVR SR schválilo 52 
projektov.  

5. Zriadenie oddelenia sociálnoprávnej ochrany na základe zmeny organizačnej 
štruktúry Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, dňom 15.07.2008.  

6. Vypracovanie Sociálneho programu na pomoc deťom, plnoletým fyzickým osobám 
a rodinám, ktoré sa nachádzajú v krízovej situácii, v rámci ktorého sa spracoval na 
realizáciu v roku 2009 pilotný projekt Centrum pre rodiny v kríze.  

7. Bratislavský samosprávny kraj pre zvýšenie kvality poskytovaných služieb v  
zariadeniach sociálnych služieb v roku 2008 uskutočnil supervízie v 8 zariadeniach 
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sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. 
8. V rámci zvyšovania kvality poskytovania služieb v sociálnych zariadeniach 

v pôsobnosti BSK ako aj zvyšovania kvality ich riadenia, boli v 8 zariadeniach, 
v ktorých sa už supervízie uskutočnili v roku 2008, nastavené niektoré procesy 
manažérstva kvality. 

9. Vychádzajúc z kompetencií a daných úloh v oblasti sociálnej pomoci, Bratislavský 
samosprávny kraj pripravil analytickú časť materiálu „Koncepcia rozvoja sociálnych 
služieb v regióne BSK“.  

10. Odbor sociálnych vecí vydal „Katalóg sociálnych služieb a opatrení  v regióne BSK“, 
s cieľom podať ucelený prehľad o všetkých možnostiach poskytovania sociálnej 
pomoci, poradenstva, prevencie či o subjektoch, vykonávajúcich opatrenia sociálno-
právnej ochrany a sociálnej kurately. 

 
2.10 Úsek zdravotníctva  
 

Dňom 15.7.2008 vznikol odbor zdravotníctva s dvoma oddeleniami a to odd. 
zdravotníctva a odd. humánnej farmácie. Uvedená organizačná zmena neviedla 
k zmene  zabezpečovaných úloh. 
Značnú časť úloh  tvoria úlohy vyplývajúce z preneseného výkonu štátnej správy. 
K týmto úlohám patrí: 

1. Vydávanie rozhodnutí (o povolení na prevádzku zdravotníckeho zariadenia 
vrátane ADOS, lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok, o pozastavení činnosti 
týchto zariadení, zrušení povolenia na činnosť týchto zariadení , o schválení 
ordinačných hodín , schválení prevádzkovej doby lekární a výdajní 
zdravotníckych pomôcok, schválení výšky  poplatkov za prednostné poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti. V roku 2008 bolo vydaných 1174 rozhodnutí.  

2. Činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy, ktorá súvisí 
s rozhodovacou činnosťou, ale nemá charakter rozhodnutia : 
potvrdenia praxe 12, overovanie listín určených pre cudzinu 15,  vyznačenie 
zmeny a opravy v rozhodnutí 41, vyhotovenie duplikátov rozhodnutí 6, určenie 
lekára v prípade odmietnutia poistenca 40, určenie zastupujúceho lekára pri 
zániku alebo zrušení povolenia 5, preberanie a vydávanie zdravotnej 
dokumentácie 258, riešenie podaní podľa § 17 ods.3 zákona č.576/2004 Z.z. 
v znení neskorších predpisov 104, riešenie sťažností na porušovanie povinností 
poskytovateľa 22, oznámenia o stiahnutí liekov a správy o kvalite liekov 19, 
spracovanie hlásení o omamných a psychotropných látkach 278, oznámenia 
o falšovaní pečiatok a lekárskych predpisov 26, oznámenia o uzatvorení lekární 
294, oznámenia o dočasnej zmene prevádzkových hodín lekárne 69, súhlas so 
zaradením do špecializačnej  prípravy 28.   

       3. V roku 2008  bolo  Etickej  komisii podaných  spolu 456  podaní z  ktorých bolo 
111 žiadostí o vydanie posudku  o etickej prijateľnosti klinického skúšania  a 22 
žiadostí o posúdenie etickej prijateľnosti biomedicínského výskumu.   

  4. Osobitné úlohy spojené so zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti v rámci  
      regiónu. 

• V zmysle  novely zákona č. 576/2008 Z.z. sa k 31.3.2008 sa vymedzili 
zdravotné obvody pre všeobecných lekárov pre dospelých, všeobecných 
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lekárov pre deti a dorast, stomatológov  a gynekológov. Rajonizáciu nie je 
možné považovať za ukončený proces vzhľadom k tomu, že sústavne 
dochádza k zmenám poskytovateľov z dôvodov  výmeny poskytovateľa.  

• Zabezpečenie lekárskej a lekárenskej pohotovostnej služby.  
• Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov regiónu vrátane 

všetkých otázok spojených s minimálnou sieťou zdravotníckych zariadení.  
• Zabezpečovanie úloh pandemickej komisie za mimoriadnych situácií.         

 Pre plnenie týchto úloh sa realizujú pravidelné stretnutia s lekármi prvého kontaktu  
 ( 4 stretnutia). 
            Mimoriadna pozornosť bola venovaná aj vzdelávaniu lekárov, predovšetkým 
prvého kontaktu, ale aj laickej  verejnosti.  
 
2.11 Úsek civilnej ochrany 
 
1)Podpis dohody medzi mestom/krajom Viede ň a Bratislavským samosprávnym krajom 
v oblasti krízového riadenia, ktorá bola v súlade s  § 5 ods. 4 zákona č. 302/2001 Z. z. 
o samosprávnych krajoch schválená Zastupite ľstvom BSK d ňa 16.4.2008 Uznesením 
č.19/2008. 

 
2) Zhodnotenie činností v roku 2008 za odd.KR oblas ť  Prípravy na CO 

Úsek civilnej ochrany 
Úlohy na tomto úseku sú vymedzené najmä v ustanovení § 14a  zákona č. 42/1994 Z. z. 
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. 
a) Úlohy spojené s prípravou boli rozpracované v Zameraní činnosti na úseku prípravy 
obyvate ľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, prípravy na p oskytovanie prvej 
pomoci, civilnej ochrany, obrany a  OUTS v roku 200 8 v pôsobnosti BSK  a distribuované 
všetkým štatutárnym zástupcom subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK (školstvo, kultúra, 
sociálne a zdravotnícke zariadenia, doprava) . 
b)  Pracovníci odd. krízového riadenia Úradu BSK sa  podieľali  organizačne , odborne ako aj 
materiálne (prezentačné a propagačné materiály ÚBS) na vsetkých obvodných súťažiach 
mladých záchranárov civilnej ochrany, BA, MA, PK, SC. 
c)  Zabezpečenie vykonania Kurzu civilnej ochrany riadite ľov zariadení sociálnych služieb 
a kultúry a spracovanie metodického materiál v elek tronickej podobe.  
d)  V spolupráci s Odborom zdravotníctva vykonali v novembri 2008 pracovné stretnutia a 
prípravu lekárov prvého kontaktu v Bratislavskom kr aji  (MA, PK, SC, BA)na tému Odborná 
príprava zdravotníckeho zabezpečenia krízových situácií v rámci BSK. 
e)  Vykonanie vyrozumenia a varovania, zvolanie a zasadnutie členov štábu CO Úradu BSK, 
nácvik opustenia objektu, vykonanie krátkodobej evakuácie zamestnancov. 
f)   Vykonanie pravidelného polro čného odborného zhromaždenia zamestnancov 
samosprávnych krajov SR na úseku civilnej ochrany a  obrany a pracovníkov KM 
prizvaných ministerstiev.  
Zabezpečenie krízového riadenie a oblas ť obrany  
 
Úlohy plnene v súlade s Ústavným zákonom  č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, 
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,  zákona č.666/2004 o ochrane pred 
povodňami, zákonom č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky, zákon č. 414/2002 Z. z. 
o hospodárskej mobilizácií, ako aj interným predpisom: Rozhodnutím  predsedu 



 17 

Bratislavského samosprávneho kraja zo d ňa  1. 4. 2006 o organizácii a zabezpe čení 
systému krízového riadenia v pôsobnosti Bratislavsk ého samosprávneho kraja. 
Zabezpečenie informa čného systému  v oblasti krízového riadenia.  
Úlohy, ktoré  vyplynuli z uznesení bezpečnostnej rady kraja boli na Úrade BSK rozpracúvané 
oddelením krízového riadenia a boli prijaté opatrenia na ich realizáciu. 

Oblasť O UTS 
Ochrana utajovaných skutočností je zabezpečovaná v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o 
ochrane utajovaných skuto čností a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prí slušných 
vykonávacích predpisov. 
 
2.12 Úsek správy majetku a investícií  
 

V kalendárnom roku 2008 zastupovalo oddelenie investícií a správy majetku BSK v 28 
súdnych sporoch dotýkajúcich sa majetkovoprávnej agendy, z ktorých 3 boli úspešne ukončené, 
v ďalších súdne konanie pokračuje. Oddelenie vypracováva stanoviská pre pozemkové úrady 
v reštitučných konaniach dotýkajúcich sa nehnuteľného majetku vo vlastníctve BSK. 
Oddelenie investícií a správy majetku vypracováva všetky zmluvy a dohody súvisiace 
s majetkom  BSK s následným zavkladovaním vlastníckych práv do katastra nehnuteľností 
v roku 2008 spolu v počte  15. Zabezpečuje vypracovanie kompletných návrhov na predaj, resp. 
dlhodobý prenájom majetku BSK pripravených na rokovania Zastupiteľstva v počte 22. 
V prípadoch prerokovania a schválenia Zastupiteľstvom, kompletné vypracovanie kúpnych,  
resp. nájomných zmlúv s následným zavkladovaním v katastri nehnuteľností. Zabezpečuje 
podklady pre majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností  /listy vlastníctva, znalecké posudky, 
geometrické plány/ s následným záznamom do katastra nehnuteľností. Vypracováva stanoviská 
k stavebným konaniam dotýkajúcich sa nehnuteľného majetku v správe zariadení BSK. 
Pripravuje podklady pre návrhy na odpis nevymožiteľných  pohľadávok predkladaných 
organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Zabezpečuje právne stanoviská k riešeniam 
bytov v správe zariadení BSK. Vypracováva, resp. pripomienkuje  Darovacie zmluvy v súvislosti 
s  majetkom ciest  II. a III. triedy a vedie ich evidenciu. Vedie evidenciu nehnuteľného 
a hnuteľného majetku  Úradu BSK, jeho odpisovanie v zmysle platných právnych predpisov. Pre 
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK vypracováva Protokoly o zverení majetku do 
správy (nehnuteľného aj hnuteľného), kontroluje aktuálnosť listov vlastníctva a ich následné 
úpravy. Vypracováva daňové priznania nehnuteľného majetku a zabezpečuje agendu  s tým 
súvisiacu. Vypracováva všetky stanoviská k majetkovoprávnym otázkam predkladané 
ústredným orgánom štátnej správy. 

Celkove oddelenie vnútornej správy zabezpečuje údržbu a prevádzku 7 budov v správe 
Úradu BSK. Údržba a prevádzka budov si vyžadovala pravidelné výjazdy pracovníkov údržby na 
spravované objekty min. 2x týždenne, v zimnom období aj častejšie. Zabezpečenie kompletnej 
administratívnej agendy súvisiacej s prenájmom priestorov. V roku 2008 bolo uzatvorených 10 
nových zmlúv, resp. dodatkov k existujúcim zmluvám na prenájom priestorov v budovách 
prevzatých do správy Úradu BSK. Zabezpečenie dodávok materiálov a služieb potrebných pre 
činnosť úradu od externých dodávateľov, pravidelné rokovania s dodávateľmi a riešenie 
vzniknutých problémov. Na zabezpečenie dodávok materiálov a služieb je uzavretých celkom 23 
zmlúv: ochranná a strážna služba, upratovacie práce, BOZP, PO, servis technických zariadení, 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti, dodávky kancelárskych, hygienických a čistiacich 
prostriedkov atď. Ďalej je uzatvorených celkom 18 zmlúv na dodávku vody, tepla a energií. 
Prípravu a spracovanie podkladov pre verejné obstarávanie dodávok tovarov a služieb: na 
elektroinštalačný materiál, okenné žalúzie a fólie, pre interiérové vybavenie, strážnu službu, 
upratovanie. Zabezpečenie kompletnej agendy mobilných telefónov na Úrade BSK. V prevádzke 
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je 100 SIM kariet s prideleným mobilným telefónom a 18 mobilných internetových pripojení. 
Zabezpečenie agendy pre poistenie liečebných nákladov v zahraničí pri služobných cestách 
zamestnancov a poslancov BSK. V roku 2008 bolo vybavených celkom 202 poistení pre 
zamestnancov BSK vyslaných na zahraničnú služobnú cestu. Zabezpečenie a koordinácia prác 
v administratívnej budove Úradu BSK, ktorá bola realizovaná v priebehu mesiacov máj – august 
2008 a následné vybavenie novovytvorených pracovných priestorov potrebným zariadením. 
Rekonštrukcia súvisela s potrebou vytvorenia nových pracovných priestorov v súvislosti 
s nárastom pracovníkov Úradu BSK. Spracovanie špecifikácie na interiérové vybavenie 
a samotné zabezpečenie detašovaných pracovísk úradu.  

Realizuje činnosti spojené s uložením, archiváciou a vyraďovaním písomností Úradu BSK, 
činnosti spojené s vyhľadávaním a zapožičiavaním archívnych dokumentov. V roku 2008 boli do 
registratúrneho strediska odovzdané spisy a záznamy 11 organizačných útvarov Úradu BSK, do 
archívu boli odovzdané materiály Polikliniky Petržalka. Zabezpečuje kompletnú prevádzku 
motorových vozidiel Úradu BSK v počte 32 a 11-tich vozidiel zverených do správy organizáciám 
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, vrátane poistenia nehnuteľného majetku BSK a motorových 
vozidiel v správe BSK a vozidiel zverených do správy organizácii Regionálne vesty Bratislava, 
a.s. 

Má na starosti zabezpečenie riešenia poistných udalostí na majetku Úradu BSK. V roku 
2008 boli riešené 2 poistné udalosti na nehnuteľnom majetku Úradu BSK a 10 poistných 
udalostí motorových vozidiel. 
 
2.13 Úsek ekonomický 
 

V roku 2008 bol ekonomický úsek, oddelenie riedenia rozpo čtu 
a ekonomických analýz  Úradu Bratislavského samosprávneho kraja gestorom 
zavádzania novej európskej meny euro na Slovensku a zavádzania programového 
rozpočtovania. 

Oddelenie riadenia rozpočtu a ekonomických analýz malo v gestorstve okrem 
uvedených činností taktiež manažovanie úveru z Európskej investičnej banky, pomocou 
ktorého sú v súčasnosti obnovované budovy v majetku BSK. Práce boli zamerané na 
splnenie všetkých požiadaviek banky za účelom úspešného čerpania prostriedkov. 

Významnou úlohou boli rokovania so zástupcami spoločnosti Slovak Lines, a. s. 
Spoločnosť Slovak Lines, a. s., zabezpečuje v Bratislavskom samosprávnom kraji 
výkony vo verejnom záujme v oblasti prímestskej autobusovej dopravy. Ciele oddelenia 
boli zamerané na spoločný konsenzus v rámci postupu a metodiky preukazovania 
ekonomicky oprávnených nákladov.  

Oddelenie ekonomiky a rozpo čtu projektov EÚ  v roku 2008 zabezpečovalo 
činnosti súvisiace s rozpočtovým procesom finančných prostriedkov EÚ v rámci 
Bratislavského samosprávneho kraja v súlade s vecne príslušnou legislatívou.  

V roku 2008 oddelenie  zabezpečovalo finančné riadenie projektov financovaných 
prostredníctvom rôznych zdrojov EÚ – Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky 
sociálny fond, iné zdroje EÚ (Program celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci).  
Projekty realizované v roku 2008: Informačný systém miestnej samosprávy a Stratégia 
rozvoja cestovného ruchu realizované v rámci JPD NUTS II Bratislava cieľ 2, projekt 
EUCERTICON financovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania Leonardo da 
Vinci, projekt EUFACINET financovaný z Programu celoživotného vzdelávania Leonardo 
da Vinci, projekt RESYFAC financovaný z Programu celoživotného vzdelávania 
Leonardo da Vinci. Technická asistencia Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko-
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Maďarsko-Ukrajina, Technická asistencia Programu cezhraničnej spolupráce Rakúsko-
Slovensko, programy cezhraničnej spolupráce poskytli možnosť vstupu Bratislavského 
samosprávneho kraja do partnerstiev projektov EdTWIN, PIMMS Transfer, 
Donauregionen. 

Oddelenie ekonomiky a rozpočtu projektov EÚ realizovalo v priebehu roka 2008 
projekt „Slnko do bratislavských škôl“, ktorého cieľom bola na úrovni Bratislavského 
samosprávneho kraja výroba decentralizovanej elektrickej energie priamo zo slnečného 
žiarenia, ktoré predstavuje obnoviteľný zdroj energie s najvyšším energetickým 
potenciálom.  
 
Bratislavský samosprávny kraj v roku 2008 zabezpečoval prostredníctvom oddelenia 
centrálneho verejného obstarávania  podlimitné a nadlimitné zákazky, ktoré boli 
publikované vo vestníku verejného obstarávania, resp. vo vestníku EÚ. Na všetky 
podlimitné a nadlimitné zákazky boli použité postupy verejného obstarávania podľa § 51 
zákona o VO – verejná súťaž.  V roku 2008 bolo zrealizovaných 5 nadlimitných a 15 
podlimitných  postupov verejného obstarávania verejnými súťažami podľa § 51 zák. č. 
25/2006 Z. z.  
 
Podprahové zákazky realizované postupom verejného obstarávania podľa § 99 
a nasled. zákona o VO, verejný obstarávateľ nepublikuje vo vestníku verejného 
obstarávania, resp. vo vestníku EU. V týchto prípadoch išlo o obstarávanie 
podprahových zákaziek -  napr. rekonštrukčné práce budov, havárie, bežný spotrebný 
tovar  a pod. V roku 2008 bolo zrealizovaných 37 podprahových postupov verejného 
obstarávania podľa § 99 zák. č. 25/2006 Z. z. 
Všetky postupy verejného obstarávania  boli realizované odborne spôsobilými osobami 
na verejné obstarávanie, ktorí sú zamestnancami Bratislavského samosprávneho kraja. 
Všetky zákazky – súťaže (nadlimitné, podlimitné a podprahové) boli publikované, 
v záujme dodržiavania zásady transparentnosti,  zákonom ustanoveným spôsobom – 
vestník verejného obstarávania, úradný vestník EÚ a verejne dostupným spôsobom, 
resp. na www stránke BSK.  
Zákazky s nízkymi hodnotami  (§ 102  zákona o VO), ktoré boli obstarávané 
prieskumom trhu, v roku 2008 tvorili taktiež podstatnú časť obstarávateľských  činností 
v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja.  V týchto prípadoch išlo o nákup 
spotrebného materiálu, bežné kancelárske potreby, čistiace potreby  a pod., ktoré sa 
zabezpečovali operatívne v záujme zabezpečenia riadnej činnosti BSK.  Pri všetkých 
zákazkách s nízkymi hodnotami bol zrealizovaný prieskum trhu (jednotlivo nad 50 tis. 
Sk, t. č. je limit v EUR 5 000,- EUR), pričom sa prihliadalo na hospodárne vynakladanie 
finančných prostriedkov na predmet zákazky a na samotný prieskum trhu. Prieskum trhu 
v jednotlivých prípadoch bol ukončený vystavením objednávky alebo uzatvorením 
zmluvy na dodanie predmetu zákazky. V roku 2008 bolo OCVO vystavených a 
distribuovaných 963 objednávok a 22 uzavretých zmlúv na základe prieskumu trhu.  
   

Oddelenie ú čtovníctva  v roku 2008 zmenilo metodiku účtovania v súlade so 
Zákonom č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších noviel a v súlade 
s Opatrením MF SR č.MF/16786/2007-31 z 8.8.2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, 
príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. Cieľom novej 
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metodiky bolo prevziať princípy Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný 
sektor. Pracovníčky oddelenia účtovníctva v rámci Projektu zavedenia jednotného 
štátneho účtovníctva a výkazníctva absolvovali školenia – Základy akruálneho 
účtovníctva a Účtovníctvo štátu a samosprávy podľa IPSAS, ktoré sa realizovali pod 
záštitou MF SR za účelom splnenia uvedeného cieľa. Súčasťou Projektu je aj 
nadstavbový kurz Postupy konsolidácie podľa IPSAS, poznatky ktorého sa uplatnia 
v roku 2009. 

 

2.14 Úsek právny 
 

Činnosť právneho oddelenia je zameraná na riešenie komplexnej právnej agendy 
vo viacerých oblastiach práva, vrátane zastupovania zamestnávateľa v právnych 
sporoch alebo zastupovanie v právnych sporoch pri prenesenom výkone štátnej správy 
zo strany Bratislavského samosprávneho kraja. 
 
Právne oddelenie ďalej v roku 2008:  
 
- pripravovalo a samostatne vypracúvalo návrhy všeobecne záväzných nariadení 

Bratislavského samosprávneho kraja, 
- koordinovalo postupy pri príprave a vypracovaní všeobecne záväzných nariadení 

Bratislavského samosprávneho kraja voči organizačným útvarom Úradu 
Bratislavského samosprávneho kraja, 

- venovalo sa príprave a komplexnému spracovaniu návrhov vnútorných predpisov 
Bratislavského samosprávneho kraja a Úradu Bratislavského samosprávneho 
kraja, 

- zastupovalo Bratislavský samosprávny kraj v právnych sporoch a konaniach pred 
štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy a súdmi. 

 
Právne oddelenie sa venovalo posudzovaniu právnych dokumentov, vrátane 

návrhov zmlúv pre jednotlivé organizačné zložky úradu, vypracovávalo právne analýzy 
a návrhy zmlúv a dohôd, vrátane dohôd o spolupráci.  

Zároveň sa právne oddelenie venovalo posudzovaniu nájomných zmlúv, ktoré 
každoročne uzatvárajú organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja /školské, sociálne a kultúrne zariadenia/.  

V roku 2008 bola právnym oddelením vedená Centrálna databáza dokumentov, 
ktorá vedie evidenciu zmlúv nachádzajúcich sa na Úrade Bratislavského 
samosprávneho kraja. 

Ďalšou dôležitou súčasťou práce právneho oddelenia bolo spracovávanie žiadostí 
o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, kde 
zákonné lehoty vyžadovali presnú evidenciu žiadostí a taktiež urýchlenú spoluprácu 
medzi jednotlivými organizačnými útvarmi a právnym oddelením.   

Právne oddelenie ako „servisné stredisko“ každodenne poskytuje právne 
konzultácie jednotlivým organizačným útvarom Úradu BSK, jednotlivým zamestnancom 
a podľa potreby a možnostiam aj organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. 
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2.15 Úsek personálny 
 

Úrad BSK zabezpečoval personálnu a mzdovú agendu  v roku 2008 podľa schválených 
základných dokumentov v tejto oblasti ( Zákonník práce, Organizačný poriadok Úradu 
BSK, Pracovný poriadok Úradu BSK z decembra 2007, Kolektívna zmluva zo 4.4.2008). 
 
Organizačná štruktúra Úradu BSK 
V priebehu roku 2008 sa organizačná štruktúra Úradu BSK menila štyrikrát. Zmeny boli 
vyvolané potrebami reagovať na nové úlohy, narastajúci objem prác a prispôsobiť tomu 
ľudský potenciál, čo do počtu zamestnancov i čo do organizácie práce. K 31.12.2008 
bola v platnosti organizačná štruktúra Úradu BSK, ktorá zadefinovala možný počet 
zamestnancov na 118 osôb. 
 
Vývoj počtu zamestnancov 
Stav zamestnancov sa v priebehu roku 2008 menil zo 176 zamestnancov (1.1.2008) na 
190 zamestnancov k 31.12.2008. V priebehu roku odišlo 26, nastúpilo 40 nových 
zamestnancov. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov v r. 2008 bol 
186. 
 
Odmeňovanie zamestnancov a poslancov 
Odmeňovanie zamestnancov v roku 2008 sa riadilo ustanoveniami Poriadku 
odmeňovania zamestnancov BSK upraveného podľa Zákonníka práce ( v platnosti od 
15.3.2006) a zásadami prijatými v Kolektívnej zmluve z 1.8.2006 (novelizovaná od 
1.5.2008). 
Odmeňovanie poslancov BSK sa riadilo Zásadami poskytovania odmien poslancom 
Zastupiteľstva BSK  v zmysle  dodatku účinného od 1.1.2007.  
Úrad BSK od 1.1.2008 spracovával agendu miezd v softwarovom programe VEMA.  
 
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu 
Bratislavský samosprávny kraj v záujme zabezpečovania sociálnych potrieb 
zamestnancov úradu tvorí sociálny fond ako úhrn povinného a nepovinného prídelu vo 
výške 1,5 %  objemu skutočne vyplatených hrubých miezd zamestnancov.  
Prehľad o tvorbe a čerpaní SF poskytuje tabuľka.   
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3. Zámery a opatrenia rozpo čtovej politiky v roku 2008 
 

 
3.1 Činitele determinujúce zostavenie rozpo čtu na rok 2008 

 
 

Rozpočtové hospodárenie a v rámci neho rozpočtový proces, ako aj implementácia 
prostriedkov z rozpočtu BSK, boli aj v roku 2008 ovplyvňované predovšetkým 
nasledovnými všeobecne záväznými právnymi predpismi: 
 

• Zákon o rozpo čtovom ur čení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 
 

 Podstatou rozpočtového určenia výnosu dane z príjmov územnej samospráve je 
posilniť a stanoviť daňové príjmy vyšších územných celkov. Zákonom definovaný 
systém financovania posilňuje samostatnosť a zodpovednosť územnej samosprávy pri 
rozhodovaní o použití verejných zdrojov na poskytovanie služieb občanovi. Podstatou 
tohto procesu je prechod od poskytovania dotácií územnej samospráve zo štátneho 
rozpočtu na financovanie kompetencií prostredníctvom daňových príjmov.  

V praxi zákon definuje a určuje podiel výnosu z dane z príjmov pre jednotlivé 
samosprávne kraje spolu vo výške 23,5 %. Ďalšie podrobnosti o prerozdelení tohoto 
objemu finančných prostriedkov definuje nariadenie vlády, ktoré dopĺňa predmetný 
zákon. Vo všeobecnosti je možné uvedený zákon,         z pohľadu BSK, hodnotiť ako 
prínos, najmä z dôvodu jasnej a stabilnej definície príjmov, ako aj  posilnenia 
rozhodovacej právomoci samosprávneho kraja. 

Finančné toky zabezpečujúce plynulý prechod výnosu dane z príjmov pre BSK sú 
zabezpečené prostredníctvom Daňového úradu Bratislava. 

 
 

• Nariadenie vlády o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve 
 
Nariadenie vlády rozpracováva rozpočtové určenie, kritériá, spôsob rozdeľovania 

a poukazovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá 
sa vyberá zrážkou. Určuje kritériá rozdelenia výnosu dane medzi jednotlivé vyššie 
územné celky. Nariadenie vychádza zo samosprávnych kompetencií a ich objemu, ktoré 
boli do rozpočtov vyšších územných celkov poskytované z rozpočtovej kapitoly Súhrnný 
finančný vzťah k obciam a vyšším územným celkom. Nadväzne na objem 
transformovaných zdrojov určuje váhy rozdelenia výnosu medzi jednotlivé kritériá.  

Na základe uvedeného sa výnos dane aj v roku 2008 prerozdelil vo výške 23,5% 
na jednotlivé samosprávne kraje tak, ako je definované v zákone o rozpočtovom určení 
výnosu dane z príjmov. Na prepočet boli použité kritéria a váhy týchto kritérií, pričom 
výsledná hodnota každého kritéria sa prepočítala koeficientom určeným na príslušný rok 
počnúc rokom 2005. 
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• zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákon o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy 
 

 Vyššie uvedené zákony predstavujú dve základné prá vne normy, ktoré 
zásadným spôsobom upravujú celkové hospodárenie vyš ších územných celkov a 
v rámci neho aj rozpo čtový proces, resp. samotné zostavovanie rozpo čtu.  Pri 
analýze rozpo čtových položiek, ich výšky, alebo druhovej príslušn osti, je dôležité 
pozna ť určujúce a obmedzujúce prvky, ktoré sú v týchto zákono ch zadefinované. 
Ustanovenia týchto zákonov priamym spôsobom ur čujú podobu, ale často aj 
výšku odvodených príjmov alebo výdavkov.  

 
 

• Špecifické parametre 
 

Rozpočet BSK bol popri vyššie uvedených ukazovateľoch ovplyvnený aj 
množstvom ďalších, pre finančnú stránku závažných, ukazovateľov. Tieto špecifické 
parametre sú definované v nariadení vlády o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z 
príjmov územnej samospráve ako kritériá na rozdeľovanie výnosu dane samosprávnym 
krajom, ktoré sú založené na báze štatistických údajov, čím sa pri rozdeľovaní vylučuje 
subjektívnosť. Medzi špecifické parametre patria: 
 
-  počet obyvateľov BSK, 
-  počet obyvateľov vo veku 15-18 rokov, 
- počet obyvateľov vo veku 62 rokov a viac s trvalým pobytom na území 
Bratislavského samosprávneho kraja, 
-  hustota obyvateľstva BSK, 
-  dĺžka ciest II. a III. triedy v BSK, 
-  rozloha BSK. 
 
Prakticky všetky tieto parametre možno považovať za stabilné, výnimku môžu 
predstavovať počty obyvateľov vo veku 15-18 rokov a počty obyvateľov vo veku 62 
rokov a viac, čo vyplýva z dlhodobého demografického vývoja kedy je napríklad 
prognózovaný pokles žiakov v Slovenskej republike v priemere o 3 až 3,5 % ročne. 

 
 

3.2 Rozpo čet BSK v roku 2008 
 
 

Zastupiteľstvo BSK uznesením č. 84/2007 zo dňa 12.12. 2007 schválilo rozpočet 
BSK na rok 2008. Rozpočet vychádzal v roku 2008 z relatívne stabilných podmienok pre 
tento rok. Štruktúra jednotlivých príjmov bola viac-menej daná legislatívnou úpravou 
a závisela od vývoja daňových sadzieb, odpočítateľných položiek a daňových bonusov 
uplatňovaných pri dani z príjmov fyzických osôb. Dôležitým ukazovateľom bol aj počet 
registrovaných motorových vozidiel na území BSK v nadväznosti na daň z motorových 
vozidiel, ktorá predstavuje výrazný príjem do rozpočtu VÚC. 
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Pomerne stabilný bol aj vývoj v oblasti nedaňových príjmov, grantov a transferov, 
kde jednotlivé pravidlá pre tieto rozpočtové príjmy boli dané a neovplyvňovali zásadným 
spôsobom ich výšku. 

 
V oblasti výdavkov bolo nutné reagovať na príjmovú stránku rozpočtu. Táto 

skutočnosť bola aj v roku 2007 pre smerovanie a výšku výdavkov absolútne zásadná. 
Pri tvorbe rozpočtu sa často naráža na skutočnosť, že nároky jednotlivých organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, musia byť prispôsobované príjmom. Prax 
v súčasnosti ukazuje, že príjmy BSK nie sú schopné pokryť všetky nároky na výdavky 
organizácií BSK. 220 

 
 Z pohľadu štruktúry jednotlivých rozpočtových položiek bol rozpočet BSK 
rozdelený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie v celkovom 
zobrazení bol rozpočet zostavený ako vyrovnaný. Jednotlivé hodnotové vyjadrenia 
položiek podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 10  ods. 3 zobrazuje tabuľka. 
 
 
 

  Rozpo čet BSK na rok 2008 v tis. Sk)  

 b rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 

  Príjmy  

A.         Daňové príjmy 1 440 606 1 742 741 1 817 950 1 937 160 

B.         Nedaňové príjmy 88 875 306 705 252 111 240 374 

C.         Granty a transfery 1 104 697 1 217 774 1 329 592 1 272 834 

      

 Výdavky 

 A.          Bežné výdavky 2 198 666 2 689 438 2 773 356 2 874 746 

B.         Kapitálové výdavky 323 385 561 467 414 678 423 161 

C.         Použitie zdrojov z rozpočtu Európskej únie 92 724 66 044 129 630 47 316 

D.         Rezervy rozpočtu BSK 64 803 116 671 91 205 94 462 

 Príjmové a výdavkové finan čné operácie     

A. Príjmy z finančných operácií 50 000 176 000 19 200 0 

B.         Výdavky na finančné operácie 4 600 9 600 9 984 10 683 

  Schodok (-) 0 0 0 0 
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4. Úpravy rozpo čtu BSK 
 

V rámci úprav jednotlivých položiek rozpočtu BSK sa vychádzalo zo skutočnosti, 

že schválený rozpočet bol pripravovaný v minulom roku, kedy nebolo možné poznať 

všetky potreby financovania v roku 2008. Rovnako sa v platnom rozpočtovom roku 

udeje množstvo skutočností, ktoré majú dopad na príjmovú alebo výdavkovú stránku 

rozpočtu. V nasledujúcom texte je prehľad všetkých úprav rozpočtu počas roka, teda 

úpravy rozpočtu BSK, ktoré vykonalo a schválilo Zastupiteľstvo BSK a tiež úpravy 

v zmysle § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách. Zastupiteľstvo BSK 

schválilo štyri úpravy rozpočtu v roku 2008, a to uznesením č. 16/2008 zo dňa 

16.4.2008, č. 38/2008 zo dňa 25.6.2008, č. 85/2008 zo dňa 29.10.2008 a č. 97/2008 zo 

dňa 10.12.2008. 

 

Zmeny  rozpo čtu Bratislavského samosprávneho kraja  v  roku 2008  

 

Najdôležitejšie udalosti, ktoré v roku 2008 podmienili zmeny rozpočtu Bratislavského 

samosprávneho kraja  boli najmä tieto: 

 prijatie účelových prostriedkov – dotácií  z jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu 

na rok 2008, 

 úprava príjmov z dane z motorových vozidiel a príjmov z  dane z fyzických osôb 

na základe ich skutočného plnenia v priebehu roka 2008, 

 potreba zapracovať zmenu vyplývajúcu zo schváleného uznesenia zastupiteľstva 

č. 81/2008 - založenie spoločnosti 1. župná, a.s. na realizáciu investičného 

zámeru vybudovania oddychovo športového areálu na zabezpečenie športových 

potrieb v rámci Bratislavského samosprávneho kraja do úpravy rozpočtu BSK na 

rok 2008 , 

 úprava  príjmovej  a výdavkovej časti rozpočtu  grantov a transferov z rozpočtu 

EÚ, 

 úprava o  úver z MF SR a s tým súvisiaca úprava výdavkov rozpočtu BSK  

 úprava o skutočné plnenie uznesenia č. 82/2007 zo dňa 12.12.2007 o použitie 

rezervného fondu na kapitálové výdavky  
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4.1. Zmena príjmovej časti rozpo čtu Bratislavského samosprávneho kraja 
 

V rámci úpravy rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2008 boli 

nasledovné  zmeny rozpočtu: 

 
Daňové  príjmy  
 

Ukazovateľ  

schválený 
rozpočet 
na rok 
2008 

Úprava 
uznesenie 

č. 
16/2008 
zo dňa 

16.4.2008 

Úprava 
uznesenie 
č. 38/2008 

zo dňa 
25.6.2008 

 

Úprava 
uznesenie 
č. 85/2008 

zo dňa 
29.10.2008 

Úprava 
uznesenie 
č. 97/2008 

zo dňa 
10.12.2008 

Úprava do 
31.12.2008 

upravený 
rozpočet  k 
31.12.2008 

Daňové príjmy 1 742 741 0 0 -188 000 61 609 0 1 616 350 
daň z príjmov fyzickej osoby 948 120     77 000 14 232   1 039 352 

daň z motorových vozidiel 794 621     -265 000 47 377   576 998 

 

Rozpočet daňových príjmov bol v roku 2008 zmenený dvakrát uznesením 

Zastupiteľstva BSK. Plnenie príjmov z dane z motorových vozidiel  bolo nižšie ako sa 

pôvodne predpokladalo. Tento výpadok na plnení príjmov  bol dôsledkom novely zákona 

č. 538/2007 Z. z., ktorým sa zmenil zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov, kde okrem iného boli zmenené i ustanovenia § 90 a 91 predmetného zákona. 

Uvedeným došlo k zmene postupu podávania daňového priznania a platby dane 

z motorových vozidiel, kedy daňovník, u ktorého predpokladaná daň u jedného správcu 

dane nepresiahne 20 000,- Sk, preddavky  na daň na bežné zdaňovacie obdobie neplatí 

a daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať do 31. januára po uplynutí 

tohto zdaňovacieho obdobia. Zastupiteľstvo BSK dňa 29.10.2008 uznesením č.85/2008 

schválilo zníženie príjmov dane z motorových vozidiel o 265 000 tis. Sk  Vzhľadom 

k skutočnému plneniu príjmov z tejto dane bol uznesením zastupiteľstva č.97/2008 zo 

dňa 10.12.2009 zvýšený rozpočet  v tejto časti o 47 377 tis. Sk, na výsledný stav 576 

998 tis. Sk..  

1 493 8953 

Príjem z výnosu dane z fyzických osôb mal v roku 2008 aj naďalej progresívny 

trend vývoja, a preto boli zvýšené daňové príjmy v časti rozpočtu – daň z príjmov 

fyzických osôb uznesením č.85/2008 o 77 000 tis. Sk. Dodatočný výnos z roku 2007  
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tvoril  čiastku 14 232  tis. Sk, a preto príjmy z dane z fyzických osôb boli zvýšené 

uznesením zastupiteľstva č.97/2008 zo dňa 10.12.2009 o 14 232 tis. Sk na výsledný 

stav  1 039 352 tis. Sk. 

 

Nedaňové  príjmy  

 

Ukazovateľ  

schválený 
rozpočet 
na rok 
2008 

Úprava 
uznesenie 
č. 16/2008 

zo dňa 
16.4.2008 

Úprava 
uznesenie 

č. 
38/2008 
zo dňa 

25.6.2008 
 

Úprava 
uznesenie 
č. 85/2008 

zo dňa 
29.10.2008 

Úprava 
uznesenie 
č. 97/2008 

zo dňa 
10.12.2008 

Úprava do 
31.12.2008 

upravený 
rozpočet  k 
31.12.2008 

Nedaňové príjmy 306 705 29 242 3 570 130 407 19 317 0 489 241 
Príjmy z podnikania a z 
vlastníctva majetku 2 600 0 0 9 400 5 059   17 059 

príjmy z prenajatých budov, 
priestorov a objektov 2 600     9 400 5 059   17 059 

Administratívne a iné 
poplatky a platby 70 125 8 500 0 13 582 6 008 0 98 215 

príjmy z licencií v 
zdravotníctve 2 500     587     3 087 

príjmy z licencií v doprave 118           118 
príjmy zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti 
BSK - sociálne zariadenia 

62 502 8 500         71 002 

príjmy zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti 
BSK -  vzdelávanie 

5 005     12 995 6 008   24 008 

Kapitálové príjmy 230 480     125 167     355 647 
Úroky z domácich a 
zahrani čných úverov, 
pôži čiek a vkladov 

3 500   3 570 3 000 5 000   15 070 

Príjmy z rozpo čtu EÚ z 
minulých rokov 0 20 742   -20 742     0 

Iné nedaňové príjmy 0       3 250   3 250 

 
Na základe priaznivého vývoja v priebehu roka 2008 boli zvýšené úroky trikrát 

a to uznesením č. 38 /2008 zo dňa  25.6.2008 o 3 570 tis. Sk, uznesením č.85/2008  zo 

dňa 29.10.2008 o 3 000 tis. Sk.. a uznesením č. 97/2008 zo dňa 10.12.2008  o 5 000 tis. 

Sk na výsledný stav 15 070 tis. Sk.  

Začiatkom roka 2008 boli poukázané na bankový účet BSK  platby za posudky 

etickej komisie, ktoré boli schvaľované v roku 2007. Predpokladaná suma príjmov za 

služby v zdravotníctve sa zvýšila zmenou rozpočtu zo dňa 29.10.2008 - uznesenie 

č.85/2008  o 587 tis. Sk.  
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Príjmy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK  v závislosti 

od skutočne uzavretých zmlúv (jedná sa predovšetkým o prenájmy nevyužitých 

priestorov zariadení) sa zvýšili uznesením  č.85/2008  zo dňa 29.10.2008 o  12 995 tis. 

Sk a uznesením č. 97/2008  o 6 008 tis. Sk na výsledný stav 24 008 tis. Sk. 

V oblasti financovania sociálneho zabezpečenia bola schválená zmena rozpočtu 

Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 16/2008 v zmysle  § 23 ods. 1 f) 

zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov sa 

zvýšili príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – sociálne zabezpečenie 

o prostriedky prijaté z úhrad stravy v sume 8 500 tis. Sk 

Uznesením  č.85/2008 zo dňa 29.10.2008 boli na základe skutočného plnenia 

navýšené príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov, ktoré sú v správe Úradu 

BSK o  9 400 tis. Sk a uznesením č.97/2008 zo dňa 10.12.2008 o 5 059 tis. Sk  na 

výsledný stav 17 059 tis. Sk. 

Pri schvaľovaní rozpočtu sa predpokladali odpredaje majetku vo vlastníctve BSK 

vo výške  230 480 tis. Sk. V skutočnosti boli  schválené uzneseniami  zastupiteľstva 

predaje majetku  v celkovej výške 355 647 tis. Sk. Na základe uvedeného bol zvýšený 

rozpočet kapitálových príjmov uznesením č.85/2008 o 125 167 tis. Sk. Jednalo sa 

o nasledovné predaje majetku: 

 predaj  stavby súpisné č. 4725 – ubytovňa situovanej na parcele č. 2909/13, 

katastrálne územie Pezinok  spoločnosti JŠ Servis, s.r.o. Pezinok  za kúpnu cenu 1 

000 000,- Sk (uznesenie č. 46 / 2008 zo dňa 25.6.2008), 

 predaj parcely č. 4784/145 ostatné plochy o rozlohe 2750 m2, katastrálne územie 

Rača spoločnosti   PETRÁŠ  INVESTMENT, s.r.o.  za  kúpnu  cenu 13 750 000,- 

Sk(uznesenie č. 47 / 2008 zo dňa 25.6.2008), 

 predaj bytov, nachádzajúcich sa v štvorbytovke s. č. 579 situovanej na parcele č. 

1238 a spoluvlastníckeho podielu na  spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a parcele č. 1238 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 251 

m2, nachádzajúcich sa v   katastrálnom území Senec, zapísaných na LV č. 1757 

podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 

v platnom znení nasledovne 
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a.) predaj bytu č. 2, prízemie vľavo od spoločného vstupu a spoluvlastníckeho 

podielu  8284/43086 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a 

parcele  č. 1238 Mgr. Jánovi Šimulčíkovi v 1/1 za kúpnu cenu 35 539,-  Sk 

b.) predaj bytu č. 3, so vstupom zo schodiska na 2. nadzemnom podlaží vpravo 

a spoluvlastníckeho podielu 9531/43086 na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a parcele č. 1238 manželom  Františkovi a Ildikó Kontárovým 

v 1/1 za kúpnu cenu 40 887,- Sk 

c.) predaj bytu č. 4, so vstupom zo schodiska na 2. nadzemnom podlaží vľavo 

a spoluvlastníckeho podielu 14 289/43086 na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a parcele č. 1238 Mgr. Ľubici Gašajovej v ½  za kúpnu cenu 

30 649,- Sk a  Gabriele Gašajovej v ½  za kúpnu cenu 30 649,- Sk t. j. spolu za 

61 298,- Sk(uznesenie č. 48 / 2008 zo dňa 25.6.2008), 

 predaj parcely č. 937/3 orná pôda o rozlohe 22708 m2, katastrálne územie Malinovo 

spoločnosti BODI – PET, spol. s r.o. za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku 

20 274 105,- Sk(uznesenie č. 49 / 2008 zo dňa 25.6.2008), 

 predaj  parcely  č. 230516/50, zastavané plochy o rozlohe 791 m2 a budovy 

učňovských dielní, situovaných na parcele č. 23056/50, katastrálne územie Nové 

Mesto spoločnosti TEDDY REAL s.r.o. za kúpnu cenu 8 000 tis. Sk  (uznesenie č. 

50/ 2008 zo dňa 25.6.2008), 

 predaj  pozemku p. č. 11962/2, ostatné plochy o rozlohe 729 m2 odčleneného 

geometrickým plánom č. 14/2007 z parcely č. 11962/2 a pozemku p. č. 11962/6, 

zastavané plochy o rozlohe 53 m2  v katastrálnom území Nové Mesto, spoločnosti 

GTC Real Estate Park s.r.o., Ulica 29. augusta 2, Bratislava za kúpnu cenu 

4 300 000,- Sk (uznesenie č. 51/ 2008 zo dňa 25.6.2008), 

 predaj  parcely č. 219/17 vo výmere 907 m2 k. ú. Malinovo vlastníkom bytov, bytom 

900 45 Malinovo, Družstevná 6, za kúpnu cenu 20,- Sk/m2, t. j.:   

a.) Ing. Kontrovi Ondrejovi a manželke Emílii rod. Kušnierikovej v  podiele 

6450/50440 v 1/1 za 2 319,60 Sk 

b.) Klučovskému Jánovi a Ing. Blanke rod. Madrovej v podiele 6514/50440 v 1/1 za 

2 342,70 Sk 
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c.) Ing. Kováčikovi Jánovi a manželke Yvete rod.  Čillikovej v  podiele 9417/50440 v 

1/1  za 3 386,70 Sk  

d.) Ing. Malej Štefánii v  podiele 9353/50440  v 4/6 za   2 242,50 Sk 

            Malej Lenke                                          v 1/6 za      560,60  Sk             

            Malému Ondrejovi                                 v 1/6 za     560,60  Sk 

                                                                         spolu za  3 363,70 Sk 

e.) Lipovskej Ivane v podiele 9353/50440   v ½  za   1 681,80 Sk 

     Tomášovi Bakovi                                    v ½  za    1 681,80 Sk 

                                                                    spolu za  3 363,60 Sk 

f.) Mgr. Polákovej Adriane rod. Mikocziovej v  podiele 9353/50440 v 1/1 za 3 363,70 

Sk (uznesenie č. 52/ 2008 zo dňa 25.6.2008), 

 predaj  bytu č. 1 a spoluvlastníckeho podielu  10249/110975 na spoločných častiach 

a zariadeniach domu s. č. 7782 situovanom na parcele č. 3250 a na parcele č. 3250 

zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 453 m2, katastrálne územie Záhorská 

Bystrica  manželom Róbertovi a Terézii Petríkovým v 1/1 za kúpnu cenu 57 000,- 

Sk(uznesenie č. 53/ 2008 zo dňa 25.6.2008), 

 predaj parcely č.  14803/2 ostatné plochy o rozlohe 10545 m2, parcely č. 14803/35 

zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 268 m2, parcely č. 14803/36 zastavané 

plochy a nádvoria o rozlohe 982 m2, parcely č. 14803/37 zastavané plochy 

a nádvoria o rozlohe 2527 m2, parcely  č. 14803/38 zastavané plochy a nádvoria 

o rozlohe 25 m2, parcely č. 14803/39 zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 54 

m2, stavby s. č. 4336 situovanej na parcele č. 14803/35 – prevádzková budova, 

stavby s. č. 4336 situovanej na parcele č. 14803/36 – prevádzková budova, stavby 

s. č. 4336 situovanej na parcele č. 14803/37 – internát, stavby s. č. 4336 situovanej 

na parcele č. 14803/38 – trafostanica a stavby s. č. 4336 situovanej  na  parcele  č.  

14803/39 – garáže,   katastrálne   územie  Trnávka   spoločnosti  4 – ONE, s.r.o., 

Ševčenkova 19, Bratislava za kúpnu cenu   116 100 000,- Sk  (uznesenie č. 55/ 

2008 zo dňa 25.6.2008), 

 predaj pozemku p. č. 5067/4, zastavané plochy o rozlohe 221 m2, katastrálne 

územie Petržalka, odčleneného geometrickým plánom č. 581/a/06 z parcely č. 
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5067/3, Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava za kúpnu 

cenu 710 000,- Sk(uznesenie č. 8/ 2008 zo dňa 20.2.2008), 

 

 Ďalším kapitálovým príjmom bol príjem z predaja  areálu SOU – stavebného, 

Ružinovská 1, Bratislava, zapísaného na LV č. 5507 v k. ú. Ružinov spoločnosti 

BHinvest s.r.o., Kupeckého 5, 821 08 Bratislava za kúpnu cenu 191 300 tis. Sk 

(uznesenie č. 77/ 2007 zo dňa 27.11.2007), ktorý  bol v zmysle platnej zmluvy 

poukázaný v roku 2008. V roku 2008 bol zvýšený rozpočet v časti – iné nedaňové 

príjmy vo výške 3 250 tis. Sk. Jednalo sa najmä o príjem z náhrad z poistných plnení. 

Celkove sa nedaňové  príjmy zvýšili na výsledný stav 489 241tis. Sk.  

 

Tuzemské granty a transfery  

 

Ukazovateľ  

schválený 
rozpočet 
na rok 
2008 

Zmena 
uznesenie 
č. 16/2008 

zo dňa 
16.4.2008 

Zmena 
uznesenie 

č. 
38/2008 
zo dňa 

25.6.2008 
 

Zmena 
uznesenie 
č. 85/2008 

zo dňa 
29.10.2008 

Zmena 
uznesenie 
č. 97/2008 

zo dňa 
10.12.2008 

Zmena 
 do 

31.12.2008 

Zmenený 
rozpočet  k 
31.12.2008 

Granty a transfery 1 217 774 -32 213 1 279 34 875 19 750 -1 194 1 240 265 
Tuzemské granty a 
transfery - bežné 

1 212 644 -32 219 1 279 28 692 -1 278 -1 159 1 207 959 

z MŠ SR 1 158 524 -11 584 207 1 429 -16 799 -1 168 1 130 609 

z MPSVaR SR 0     800 7 421 -40 8 181 
z Úradu práce, 
sociálnych vecí a 
rodiny 

650           650 

z MK SR 0     1 145 1 749 49 2 943 

granty a transfery 
prijaté  OvZP BSK 

0 107 1 072 2 451 4 094   7 724 

na projekty z rozpočtu 
EÚ 

53 470 -20 742   1 272 -12 779   21 221 

INTERACT II., ENPI 0     21 595 15 036   36 631 

mimorozpočtové zdroje 0           0 
Tuzemské granty a 
transfery- kapitálové 

5 130 0 0 6 183 21 028 -35 32 306 

z MK SR 0     207     207 

z MPSVaR SR         21 028 -35 20 993 

z MVRR SR       5 000     5 000 
na projekty z rozpočtu 
EÚ 

5 130     976     6 106 
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Na normatívne financovanie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti 

školstva bol schválený rozpočet  zastupiteľstvom BSK vo výške 1 157 089 tis. Sk. Počas 

roka bol viackrát upravovaný – listom č. KŠÚ/OEČ/153/2008 bol znížený o 22 005 tis. 

Sk, listom č. list KŠÚ/OEČ/00934/2008 zo dňa 13.6.2008 bol zvýšený o 53 tis. Sk, listom 

č. KŠÚ-OEČ-1073/2008 z 26.6.2008 bol zvýšený o výdavky na dofinancovanie 

prevádzky bazénov v sume 1 500 tis. Sk, listom č. list 2008/1142 zo dňa 9.7.2008 bol 

znížený o normatívne prostriedky za vyradenie SOU Ružinovská o 12 411 tis. Sk 

a  4 137 tis. Sk, listom č. list KŠÚ/OEČ/01185/2008 z 22.7.2008 bol zvýšený o výdavky 

na maturity v sume  4 038 tis. Sk,  v súvislosti so znížením počtu študentov v novom 

školskom roku 2008/2009 bol znížený o sumu 12 715 tis. Sk a znížený o nevyčerpané 

prostriedky  v sume 123 tis. Sk na maturity. Po uvedených úpravách bude upravený 

rozpočet na normatívne financovanie vo výške 1 111 289 tis. Sk. 

 

Na nenormatívne financovanie preneseného výkonu štátnej správy boli 

Bratislavskému samosprávnemu kraju pridelené finančné prostriedky prostredníctvom 

KŠÚ v Bratislave z rozpočtu MŠ SR v celkovej výške 17 362 tis. Sk. Jednalo sa 

o nasledovné účelové dotácie: 

 vzdelávacie poukazy v sume 11 878 tis. Sk (zahrnuté v zmene rozpočtu zo 

dňa16.4.2008 - uznesenie č.16/2008), po vyúčtovaní vzdelávacích poukazov boli 

vrátené finančné prostriedky v sume 323 tis. Sk 

 odchodné v celkovej sume 1 697 tis. Sk (z toho čiastka 207 tis. Sk bola zahrnutá v 

zmene rozpočtu zo dňa16.4.2008 - uznesenie č.16/2008 a čiastka 1 015 tis. Sk 

v uznesení č. 97/2008 zo dňa 10.12.2008), 

 elektronizácia domovov mládeže v sume  400 tis. Sk, (zahrnuté v zmene rozpočtu 

zo dňa 10.12.2008  - uznesenie č.97/2008), 

 Grafické systémy v sume 871 tis. Sk, (zahrnuté v zmene rozpočtu zo dňa 

10.12.2008  - uznesenie č.97/2008), 

 Enviroprojekt 2008  v sume  160 tis. Sk, (zahrnuté v zmene rozpočtu zo dňa 

10.12.2008  - uznesenie č.97/2008), 

 Projekt  "Jazykové laboratóriá" v sume  290 tis. Sk(zahrnuté v zmene rozpočtu zo 

dňa 10.12.2008  - uznesenie č.97/2008), 
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 projekt "Športové školy" (list KŠÚ/OEČ/01682/2008 z 22.12.2008) v sume 393 tis. 

Sk, 

 Projekt "Elektronizácia knižníc" (list KŠÚ/OEČ/01550/2008 z 20.11.2008) v sume 

586 tis. Sk 

 dotácia na mimoriadne výsledky žiakov (list KŠÚ/OEČ/01550/2008 z 20.11.2008) v 

sume 1 410 tis. Sk  

Školy a školské zariadenia prijali účelové dotácie z KŠÚ na školské súťaže v sume 398 

tis. Sk 

Na prevádzku školského úradu bol schválený rozpočet vo výške 1 435 tis. Sk  

Počas roka bol upravený trikrát a to  listom č.KŠÚ/OEĆ/153/2008) bol znížený  o sumu  

21 tis. Sk (zahrnuté v zmene rozpočtu zo dňa16.4.2008 - uznesenie č.16/2008) a listom 

č. KŠÚ/OEČ/00935/2008 bol znížený vo výške 6 tis. Sk (zahrnuté v zmene rozpočtu zo 

dňa16.4.2008 - uznesenie č.16/2008) a na základe skutočne prijatých finančných 

prostriedkov bol zvýšený o 6 tis. Sk na výsledný stav 1 414 tis. Sk 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje prehľad poskytnutých grantov a transferov pre 

školy a školské zariadenia na projekty financované z rozpočtu EÚ v celkovej sume 7 870 

tis. Sk: 

Gymnázium Alberta Einsteina - projekt ESF 1 364 
Gymnázium Alberta Einsteina - projekt ESF 815 
Gymnázium I. Horvátha - projekt ESF 210 
OA Nevädzová - projekt ESF 174 
OA Nevädzová - projekt ESF 257 
SPŠ dopravná Kvačalová - projekt ESF 1 050 
SPŠ dopravná Kvačalová - projekt ESF 405 
SPŠ dopravná Kvačalová - projekt ESF 221 
SPŠ dopravná Kvačalová - projekt ESF 600 
SPŠ dopravná Kvačalová - projekt ESF 220 
SPŠ elekrotechnická, K. Adlera - projekt ESF 214 
SPŠ elekrotechnická, K. Adlera - projekt ESF 107 
SPŠ elekrotechnická, K. Adlera - projekt ESF 267 
SPŠ strojnícka, Fajnorove nábrežie - Projekt Peugeot Citroen 
Slovakia 99 
SZŠ Strečnianska - projekt ESF 590 
SZŠ Strečnianska - projekt ESF 970 
zníženie na projekty ESF po vyúčtovaní MŠ SR -49 
zníženie na projekty ESF po vyúčtovaní MŠ SR -25 
Spolu 7 870 
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V roku 2008 boli pridelené Bratislavskému samosprávnemu kraju nasledovné 

účelové dotácie z rozpočtu MK SR: 

 podporný projekt MK SR (nákup knižničného fondu) v sume 90 tis. Sk (zahrnuté 

v zmene rozpočtu zo dňa 29.10.2008  - uznesenie č.85/2008)  

 dotácia pre Malokarpatskú knižnicu podľa zmluvy č..MK-BL/2008/2,5 na nákup 

knižného fondu v sume 100 tis. Sk (zahrnuté v zmene rozpočtu zo dňa 29.10.2008  - 

uznesenie č.85/2008), 

 dotácia pre divadlo ASTORKA podľa zmluvy č.MK-BL/2008/5.1, Dni Astorky v Prahe 

v sume 120  tis. Sk (zahrnuté v zmene rozpočtu zo dňa 29.10.2008  - uznesenie 

č.85/2008), 

 dotácia pre divadlo ASTORKA na regionálne projekty v rámci BSK podľa zmluvy č. 

MK-BL/2008/5.3, Magic Net Theatres taking v sume 600 tis. Sk (zahrnuté v zmene 

rozpočtu zo dňa 29.10.2008  - uznesenie č.85/2008), 

 dotácia pre Malokarpatské osvetové stredisko podľa zmluvy č.  MK-BL/2008/8.1  

v sume 235  tis. Sk (zahrnuté v zmene rozpočtu zo dňa 29.10.2008  - uznesenie 

č.85/2008), 

 dotácia pre divadlo Astorka na Festival Astorka 2008 v sume 500 tis. Sk (zahrnuté 

v zmene rozpočtu zo dňa 10.12.2008  - uznesenie č.97/2008), 

 dotácia pre divadlo Aréna na Jazzové koncerty 2008 v sume 250 tis. Sk(zahrnuté 

v zmene rozpočtu zo dňa 10.12.2008  - uznesenie č.97/2008), 

 dotácia pre BBD na Inscenáciu Kráľovský detektív v sume 50 tis. Sk(zahrnuté 

v zmene rozpočtu zo dňa 10.12.2008  - uznesenie č.97/2008), 

 dotácia pre divadlo Astorka  na inscenáciu ZIMA v sume 100 tis. Sk(zahrnuté 

v zmene rozpočtu zo dňa 10.12.2008  - uznesenie č.97/2008), 

 dotácia pre divadlo Aréna na inscenáciu Traja kamaráti v sume 300 tis. Sk(zahrnuté 

v zmene rozpočtu zo dňa 10.12.2008  - uznesenie č.97/2008), 

 dotácia na kultúrne poukazy celkom v sume 490 tis. Sk(z toho časť v sume 39 tis. 

bola zahrnutá  v zmene rozpočtu zo dňa 10.12.2008  - uznesenie č.97/2008), 

 dotácia pre BBD na inscenáciu Kráska a zviera v sume 100 tis. Sk(zahrnuté 

v zmene rozpočtu zo dňa 10.12.2008  - uznesenie č.97/2008), dotácia nebola 

použitá a bola vrátená na MK SR, 
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 dotácia pre divadlo Aréna na inscenáciu Poludnie životov v sume 300 tis. 

Sk(zahrnuté v zmene rozpočtu zo dňa 10.12.2008  - uznesenie č.97/2008),dotácia 

nebola použitá a bola vrátená na MK SR. 

 dotácia pre BBD na účasť na Medzinárodnom festivale v Subotici – Srbsko  v sume 

110 tis. Sk(zahrnuté v zmene rozpočtu zo dňa 10.12.2008  - uznesenie č.97/2008), z 

dotácie boli vrátené nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 2 tis. Sk na MK SR. 

 

Ministerstvo práce sociálnych veci a rodiny SR poskytlo sociálnym zariadeniam na 

sociálne projekty účelové dotácie na bežné výdavky v sume 7 421 tis(zahrnuté v zmene 

rozpočtu zo dňa 10.12.2008  - uznesenie č.97/2008). Z uvedenej čiastky boli vrátené 

nevyčerpané finančné prostriedky v sume 40 tis. Sk Pre zariadenia pestúnskej 

starostlivosti bola prijatá dotácia na úhradu bežných výdavkov v sume  800 tis. Sk 

(zahrnuté v zmene rozpočtu zo dňa 29.10.2008  - uznesenie č.85/2008). 

 

Bratislavský samosprávny kraj realizuje viaceré projekty s podporou prostriedkov 

zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Pri financovaní týchto projektov podľa 

doterajšieho priebehu a skúseností v procese ich schvaľovania, realizácie 

a financovania nie je možné odhadnúť presnú výšku platieb, a preto boli  znížené  

predpokladané príjmy o sumu  19 470 tis. Sk zmenou rozpočtu dňa 29.10.2008 – 

uznesenia 85/2008. a vo výške  12 779 tis. Sk zmenou rozpočtu dňa 10.12.2008- 

uznesenie č. 97/2008 .  

 

Európska komisia 20. júna tohto roka schválila operačný program Interact II v 

rámci programového obdobia 2007 až 2013, ktorého riadenie prevzala Slovenská 

republika na základe rozhodnutia nadnárodného Monitorovacieho výboru z úvodu marca 

tohto roka. Tento program je súčasťou cieľa Európska teritoriálna spolupráca v rámci 

štrukturálnych fondov Európskej únie. Program je nadnárodným spoločným programom 

pre členské krajiny EÚ 27 vrátane Švajčiarskej konfederácie a Nórskeho kráľovstva. 

Riadenie nadnárodného operačného programu Interact II zabezpečuje slovenská vláda 

zastúpená podpredsedom vlády SR, Bratislavský samosprávny kraj v pozícii riadiaceho 

orgánu a Ministerstvo financií SR v pozícii certifikačného orgánu a orgánu auditu. 
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Program Interact II predstavuje nástroj technickej pomoci pre implementáciu programov 

spadajúcich do cieľa Európska teritoriálna spolupráca. Ministerstvo financií SR schválilo 

v súvislosti s uvedeným programom finančné prostriedky  pre rok  2008 vo výške 21 595 

tis. Sk (zahrnuté v zmene rozpočtu zo dňa 29.10.2008  - uznesenie č.85/2008).  

 

INTERACT ENPI (European Neighborhood Partnership Instrument - Nástroj 

európskeho susedstva a partnerstva )  je program, ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu 

riadenia a implementácie 15 programov ENPI CBC a tým zabezpečiť lepšiu spoluprácu 

medzi členskými štátmi EÚ a partnerskými krajinami na oboch stranách vonkajších 

hraníc EÚ, na východe a na juhu.  Program INTERACT ENPI sa zameriava na zvýšenie 

efektívnosti riadenia a realizácie programov ENPI CBC a uľahčuje prenos know-how a 

výmenu poznatkov medzi jednotlivými programami. Členské štáty EÚ zúčastňujúce sa 

na programe INTERACT ustanovili  za riadiaci orgán  Bratislavský samosprávny kraj. 

V roku 2008 predpokladal prijatie prostriedkov na tento účel  v sume  15 036 tis. 

Sk.(zahrnuté v zmene rozpočtu zo dňa 10.12.2008  - uznesenie č.97/2008). 

 

Kapitálové granty a transfery na projekty z rozpočtu EU boli navýšené zmenou 

rozpočtu dňa 29.10.2008 – uznesenie č. 85/2008 o sumu 976 tis. Sk na výsledný stav 

6 106 tis. Sk. 

Na rekonštrukciu ciest II. a III. poskytlo MVRR SR  kapitálovú akciu v sume 5 000 

tis. Sk (zahrnuté v zmene rozpočtu zo dňa 29.10.2008  - uznesenie č.85/2008). 

 

Z ministerstva kultúry SR boli prijaté účelové dotácie na kapitálové výdavky podľa 

zmluvy č. MK-BL/2008/2.1 v sume 57  tis. Sk, (zahrnuté v zmene rozpočtu zo dňa 

29.10.2008  - uznesenie č.85/2008) a podľa zmluvy č. MK-BL/2008/2.2 v sume 150 tis. 

Sk (zahrnuté v zmene rozpočtu zo dňa 29.10.2008  - uznesenie č.85/2008). 

Ministerstvo práce sociálnych veci a rodiny SR poskytlo sociálnym zariadeniam na 

sociálne projekty účelové dotácie na kapitálové výdavky v sume 21 028 tis. 

Sk(uznesenie zastupiteľstva č.97/2008 zo dňa 10.12.2008), z toho bola vrátené 

nevyčerpaná dotácia z MPSV a R SR  v sume 35 tis. Sk. 
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Dotácie z MPSVaR SR pre zariadenie sociálnych služieb (v tis. Sk) 
DSS pre deti, BA Sibírska 69 Vybudovanie stropného zdvíhacieho zariadenia 1 300 
DSS pre deti, BA Sibírska 69 Ihrisko ako prostriedok terapeutických postupov 500 
DSS pre deti, BA Sibírska 69 vrátená dotácia na MPSV a R SR -4 
DSS pre dosp. a zar.chrán.býv. ROZSUTEC,BA  Podpora soci. služieb v útulku (šatník, práčovňa) 960 
DSS pre deti ROSA, Dúbravská cesta 1 Zariadenie na zlepšenie manipulácie s imobilnými 1 200 
DSS pre deti ROSA, Dúbravská cesta 1 Zdviháky 600 
DSS pre deti ROSA, Dúbravská cesta 1 Relaxačno-športové aktivity 200 
DSS pre deti a dospelých, KAMPINO  Rekonštrukcia bezbariérových vstupov 900 
DSS pre deti a dospelých, KAMPINO vrátená dotácia na MPSV a R SR -2 
DSS pre deti a dospelých, MEREMA Zdvíhacie zariadenie 160 
DSS pre deti a dospelých, MEREMA Technológia do stravovacej prevádzky 900 
DSS pre deti a dospelých, MEREMA vrátená dotácia na MPSV a R SR -2 
DSS pre deti a dospelých, MEREMA Zdvíhacie zariadenie 160 
DSS pre deti a dospelých,BA Javorínska 7a Čarovná záhrada 405 
INTEGRA DSS pre deti a dosp., Zdvíhacie zariadenie 520 
DSS pre deti HESTIA, Pezinok, Jesenského  Vybavenie izieb, kúpeľne 97 
DSS pre deti HESTIA, Pezinok, Jesenského  Modernizácia stravovacej prevádzky 230 
DSS pre deti HESTIA, Pezinok, Jesenského  vrátená dotácia na MPSV a R SR -9 
DSS pre deti GAUDEAMUS Tréningové pracovisko pre sociálnu rehabilitáciu 400 
DSS pre deti GAUDEAMUS Modernizácia lôžkového výťahu na odd. A 990 
DSS pre deti GAUDEAMUS Technológia do stravovacej prevádzky 830 
DSS pre deti GAUDEAMUS Vybavenie stravovaciej prevádzky - konvektomat 210 
DSS pre deti GAUDEAMUS Riešenie pešej zóny 600 
DSS pre dospelých,Báhoň, SNP 38 Zdvíhacie zariadenie a hyg. zariadenie 920 
DSS pre dospelých,Báhoň, SNP 38 Vyb. izieb imobilných  antidekubit. lôžkami 900 
DSS pre dospelých,Báhoň, SNP 38 Technické vybavenie stravovacej prevádzky 250 
DD a DSS pre dospelých, Stupava Vráťme životu pohyb 280 
DD a DSS pre dospelých, Stupava Pocit domova 90 
DD a DSS pre dospelých, Stupava zariadenia na zlepšenie  manipulácie s imobilnými 400 
DD Rača, BA Pri Vinohradoch 267 zariadenia na zlepšenie  manipulácie s imobilnými 320 
DD Rača, BA Pri Vinohradoch 267 zariadenia na rehabilitáciu 300 
DD Rača, BA Pri Vinohradoch 267 technológia do stravovacej prevádzky - lapač tukov 765 
DD Rača, BA Pri Vinohradoch 267 vrátená dotácia na MPSV a R SR  -18 
DD Rača, BA Pri Vinohradoch 267 technológia do stravovacej prevádzky 320 
DD a DPD, Pezinok, Hrnčiarska 37 inštalácia výťahu pre imobilných 1 400 
DD a DPD, Pezinok, Hrnčiarska 37 rehabilitácia a športová činnosť 980 
DD a DPD, Pezinok, Hrnčiarska 37 zariadenie na zlepšenie manipulácie z imobilnými 1 140 
DD a DPD, Pezinok, Hrnčiarska 37 technológia do stravovacej prevádzky 215 
DD a DPD, Pezinok, Hrnčiarska 37 modernizácia kotolne 864 
Spolu  20 271 
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Príjmy z finan čných transakcií  

 

 

Ukazovateľ  

schválený 
rozpočet 
na rok 
2008 

Zmena 
uznesenie 
č. 16/2008 

zo dňa 
16.4.2008 

Zmena 
uznesenie 
č. 38/2008 

zo dňa 
25.6.2008 

 

Zmena 
uznesenie 
č. 85/2008 

zo dňa 
29.10.2008 

Zmena 
uznesenie 
č. 97/2008 

zo dňa 
10.12.2008 

Zmena 
 do 

31.12.2008 

Zmenený 
rozpočet  k 
31.12.2008 

Príjmy z finan čných 
transakcií  

176 000 880 0 377 000 -277 198 145 000 421 682 

príjmy z návratnej finančnej 
výpomoci z MF SR 

0     265 000 -265 000 145 000  145 000 

prevod prostriedkov z roku 
2007 

0 880     802   1 682 

použitie rezervného fondu 176 000     112 000 -13 000   275 000 

 

V súlade z § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. sa prostriedky Európskej únie, 

prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej 

republiky a Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie 

účelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi 

Slovenskou republikou a inými štátmi možno použiť aj v nasledujúcich rozpočtových 

rokoch až do ich vyčerpania na určený účel. Nevyčerpané účelové prostriedky zo 

zdrojov z fondov EÚ na projekty realizované v oblasti vzdelávania a sociálneho 

zabezpečenia boli  vo výške 1 153 tis. Sk (z toho v sume  880 tis. Sk boli zahrnuté v 

zmene rozpočtu zo dňa 16.4.2008 - uznesenie 16/2008  a 273 tis. Sk bolo zahrnuté v  

zmene rozpočtu zo dňa 10.12.2008 - uznesenie 97/2008). Jednalo sa o nasledovné 

projekty: 

 

 DM pre stredné zdravotnícke školy, Trnavská 2, Bratislava- „Elektronizácia 

a revitalizácia domova mládeže pre SZŠ v Bratislave 2007“   v sume 200 tis. Sk, 

 Gymnázium Ivana Horvátha, ul. I. Horvátha 14, Trnavská 2, Bratislava - „Európa 

potrebuje vzdelaných ľudí s certifikátmi ECDL“   v sume 214 tis. Sk, 

 Stredná geodetická škola, Vazovová 14, Bratislava - projekt ESF  v sume 80 tis. Sk, 

 Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinová 13, Bratislava - „Elektronizácia Príprava 

učiteľov na kurikulárne zmeny“     v sume 281 tis. Sk, 
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 Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava - „Rozvoj jazykových zručností“   

v sume 66 tis. Sk, 

 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, K. Adlera 5, Bratislava - „Projekt 

inovácie učebných osnov odboru 26 75 6 00 v oblasti informatiky“   v sume 39 tis. 

Sk. 

 pre DM pre stredné zdravotnícke školy, Trnavská 2, Bratislava  v sume 15 tis. Sk, 

 pre SVOŠ Modra v sume 56 tis. Sk, 

 pre  ŠMND Teplická v sume 150 tis. Sk 

 pre DSS a DD Sibírska v sume 52 tis. Sk. 

 

K 1.1.2008 boli na účtoch projektov EÚ zostatky prostriedkov  z predchádzajúceho 

roku 2007 vo výške 610 tis. Sk. Zostatky na účtoch projektov predstavovali prostriedky 

poskytnuté v roku 2007 Bratislavského samosprávnemu kraju od Národnej agentúry 

celoživotného vzdelávania resp. od vedúcich partnerov projektov. Z projektu 

EUROCOOP vrátil Bratislavský samosprávny kraj nevyčerpané prostriedky Lead 

partnerovi -The Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social 

Sciences  v sume 81 tis. Sk. Na základe uvedeného bolo  zvýšené plnenie finančných 

operácií vo výške 529 tis. Sk (uznesenie zastupiteľstva č. 97/2008 zo dňa 10.12.2008). 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja schválilo uznesením č. 82/2007 

zo dňa 12.12.2007 schválilo použitie rezervného fondu pre vo výške 176 000 tis. Sk na 

kompletná rekonštrukciu budovy Konzervatória na Konventnej ulici, kompletná 

rekonštrukcia budovy Gymnázia, Grösslingová ulica, rekonštrukcie ciest II. a III. triedy 

na území Bratislavského kraja a na rekonštrukciu budovy Úradu BSK – II. etapa. 

V závislosti od skutočného čerpania výdavkov na spomenuté akcie v roku 2008 bol 

znížený rozpočet  v tejto časti o 13 000 tis. Sk (uznesenie č.97/2008 zo dňa 

10.12.2008).   

 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja schválilo uznesením č. 37/2008 

zo dňa 25.6.2008 (zaradené do rozpočtu schválením zmeny rozpočtu zo dňa 

29.10.2008 – uznesenie č. 85/2008) použitie prebytku hospodárenia vo výške prídelu do 

rezervného fondu v sume 112 000 tis. Sk  na vykrytie výpadku príjmov rozpočtu 



 40 

Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý bol spôsobený novelou zákona č. 582/2004 

Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

 

Vzhľadom k nepriaznivému vývoju daňových príjmov z výnosu dane z motorových 

vozidiel boli uznesením č. 85/2008 zo dňa 29.10.2008 navýšené príjmové finančné 

operácie o predpokladaný úver poskytnutý z  MF SR vo výške 265 000  tis. Sk. Keďže 

úvere nebol realizovaný do 10.12.2008, boli  znížené uznesením č. 97/2008 zo dňa 

10.12.2008 príjmové finančné operácie o 265 000 tis. Sk. V mesiaci december prijal 

Bratislavský samosprávny kraj návratnú finančnú výpomoc z MF SR vo výške 145 000 

tis. Sk. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja vykonal zmenu rozpočtu a v tejto 

výške navýšil príjmové finančné operácie. 

 

Celkove sa  príjmy z finančných operácií  zmenili na výsledný stav 421 682 tis. Sk.  

 

4.2. Zmena výdavkovej časti rozpo čtu 
 

 

Bežné výdavky - Úrad BSK  

 

Ukazovateľ  

schválený 
rozpočet 
na rok 
2008 

Zmena 
uznesenie 
č. 16/2008 

zo dňa 
16.4.2008 

Zmena 
uznesenie 

č. 
38/2008 
zo dňa 

25.6.2008 
 

Zmena 
uznesenie 
č. 85/2008 

zo dňa 
29.10.2008 

Zmena 
uznesenie 
č. 97/2008 

zo dňa 
10.12.2008 

Zmena 
 do 

31.12.2008 

Zmenený 
rozpočet  k 
31.12.2008 

Vyšší územný celok 283 512 -21 3 570 9 833 10 000 6 306 900 

 

 Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja schválilo v priebehu roka 2008 

úpravy rozpočtu o nasledovné: 

 návrh na mimosúdne vysporiadanie pohľadávky prof. Petra Gála, ktorá bola vo 

výške 5 139 tis. Sk (uznesenie č. 38/2008 zo dňa 25.6.2008) zmenou rozpočtu  

uznesením č.85/2008 zo dňa 29.10.2008 
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 finančné prostriedky z rozpočtu BSK na podporu činnosti združenia Enviropark 

Pomoravie v Bratislavskom samosprávnom do výšky 2 000 tis. Sk v zmysle zmluvy 

o strategickom partnerstve (uznesenie č. 4/2008 zo dňa 20.2.2008) zmenou 

rozpočtu  uznesením č.85/2008 zo dňa 29.10.2008, 

 uznesením č. 38/2008 zo dňa 25.6.2008 (zahrnuté v zmene rozpočtu zo dňa 

16.4.2008 - uznesenie 16/2008)bolo schválené navýšenie rozpočtu v sume 3 570 

tis. Sk  , 

 uznesením č. 36/2008 zo dňa 25.6.2008 Všeobecne záväzné nariadenie 

Bratislavského samosprávneho kraja č. 21/2008 o poskytovaní štipendia z rozpočtu 

Bratislavského samosprávneho kraja na  podporu vzdelávania žiakov stredných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK (župné štipendiá). Toto VZN si vyžiada finančné 

prostriedky  v roku 2008 vo výške 1 000 tis. Sk zmenou rozpočtu  uznesením 

č.85/2008 zo dňa 29.10.2008, 

 účasť na Dunajskej konferencii v októbri 2008, ktorá je jedným zo sprievodných 

podujatí Open Days Brusel 2008. vo výške 200 tis. Sk zmenou rozpočtu  uznesením 

č.85/2008 zo dňa 29.10.2008, 

 zvýšenie výdavkov na poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 8/2005 o 1 000 tis. Sk 

zmenou rozpočtu  uznesením č.85/2008 zo dňa 29.10.2008 

 navýšenie rozpočtu v objeme 500 tis. Sk na akútnu opravu havarijného stavu 

historickej pamiatky kostola na Kalvárii  zmenou rozpočtu  uznesením č.85/2008 zo 

dňa 29.10.2008 

 Na základe reálneho zatriedenia výdavkov v zmysle opatrenia MF SR z  8.12. 2004 

č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná 

klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení opatrenia z 28. 

marca 2006 (č. MF/008978/2006-421) a opatrenia z 23. apríla 2008  (č. 

MF/009212/2008-421) boli presunuté rozpočtované prostriedky na bežné výdavky 

na prevádzku Úradu BSK v sume 10 000 tis. Sk z kapitálových výdavkov.  

Zastupiteľstvo BSK schválilo rozpočet na činnosť školského úradu vo výške 1 435 

tis. Sk, Krajským školský úrad zmenil počas roka výšku týchto výdavkov viackrát na 

výsledný stav 1 414 tis. Sk.  
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Rozpočet v časti - bežné výdavky pre VÚC  v roku 2008 po zmenác h dosiahol 

úrove ň 306 900  tis. Sk .  
 

Bežné výdavky – Doprava  
 

Ukazovateľ  

schválený 
rozpočet 
na rok 
2008 

Zmena 
uznesenie 
č. 16/2008 

zo dňa 
16.4.2008 

Zmena 
uznesenie 

č. 
38/2008 
zo dňa 

25.6.2008 
 

Zmena 
uznesenie 
č. 85/2008 

zo dňa 
29.10.2008 

Zmena 
uznesenie 
č. 97/2008 

zo dňa 
10.12.2008 

Zmena 
 do 

31.12.2008 

Zmenený 
rozpočet  k 
31.12.2008 

Doprava 309 835 0 0 1 447 4 552 15 000 330 834 

BID  3 877           3 877 

údržba ciest II. a III. triedy 150 000       4 500 15 000 169 500 

výkony vo verejnom záujme 150 000           150 000 

regionálne železnice 5 958     1 447 52   7 457 

 

V oblasti bežných výdavkov v časti doprava bolo uznesením č.85/2008 zo dňa 

29.10.2008 odsúhlasené navýšenie rozpočtu  o 1 447 tis. Sk, v časti regionálne 

železnice, ktoré  zohľadnilo skutočne objednané výkony podľa platného cestovného 

poriadku pre regionálne železnice pre rok 2008. Na základe zúčtovania roku 2007 bol 

zvýšený rozpočet BSK uznesením č. 97/2008 zo dňa 10.12.2008 na uvedenej položke 

o dorovnanie  straty v sume  52 tis. Sk , na výsledný stav 7 457 tis. Sk.  

 

Na základe rozhodnutia predsedu BSK bola presunutá rezerva predsedu BSK na 

údržbu ciest II. a III. triedy  a teda zvýšili sa výdavky v tejto časti rozpočtu o 4 500 tis. 

Sk.  Cesty II. a III. triedy na území BSK sa nachádzajú v kritickom stave. Na odstránenie 

havarijných stavov schválil predseda použitie finančných prostriedkov v sume 15 000 tis. 

Sk. 

 

Rozpočet v časti - bežné výdavky na dopravu  v roku 2008 po zme nách  dosiahol 

úrove ň 330 834  tis. Sk  

 

 



 43 

Bežné výdavky – kultúra  

 

Ukazovateľ  

schválený 
rozpočet 
na rok 
2008 

Zmena 
uznesenie 
č. 16/2008 

zo dňa 
16.4.2008 

Zmena 
uznesenie 

č. 
38/2008 
zo dňa 

25.6.2008 
 

Zmena 
uznesenie 
č. 85/2008 

zo dňa 
29.10.2008 

Zmena 
uznesenie 
č. 97/2008 

zo dňa 
10.12.2008 

Zmena 
 do 

31.12.2008 

Zmenený 
rozpočet  k 
31.12.2008 

Kultúra 84 802 0 0 1 055 1 749 49 87 655 
v tom: bežné výdavky pre 
kultúrne zariadenia 

84 802     1 055 1 749 49 87 655 

 

V roku 2008 boli pridelené Bratislavskému samosprávnemu kraju nasledovné 

účelové dotácie z rozpočtu MK SR: 

 pre BBD na účasť na Medzinárodnom festivale v Subotici – Srbsko  v sume 110 tis. 

Sk(uznesenie zastupiteľstva č.97/2008 zo dňa 10.12.2008), čerpanie výdavkov na 

túto akciu bolo o 2 tis. Sk nižšie. Nevyčerpané finančné prostriedky bolo vrátené na 

MK SR a rozpočet bol znížený o 2 tis. Sk. 

 pre BBD na Inscenáciu Kráľovský detektív v sume 50 tis. Sk (uznesenie 

zastupiteľstva č.97/2008 zo dňa 10.12.2008), 

 pre BBD na inscenáciu Kráska a zviera v sume 100 tis. Sk (uznesenie zastupiteľstva 

č.97/2008 zo dňa 10.12.2008), táto inscenácia nebola zrealizovaná, bola vrátená na 

MK SK v plnej výške a následne bol rozpočet  znížený o 100 tis. Sk,  

 pre divadlo Aréna na Jazzové koncerty 2008 v sume 250 tis. Sk (uznesenie 

zastupiteľstva č.97/2008 zo dňa 10.12.2008), 

 pre divadlo Aréna na inscenáciu Poludnie životov v sume 300 tis. Sk (uznesenie 

zastupiteľstva č.97/2008 zo dňa 10.12.2008),táto inscenácia nebola 

zrealizovaná, bola vrátená na MK SK v plnej výške a následne bol rozpočet  znížený 

o 300 tis. Sk,  

 pre divadlo Aréna na inscenáciu Traja kamaráti v sume 300 tis. Sk (uznesenie 

zastupiteľstva č.97/2008 zo dňa 10.12.2008), 

 pre divadlo Astorka na  Dni Astorky v Prahe (zmluva č.MK-BL/2008/5.1) v sume 120  

tis. Sk (uznesenie zastupiteľstva č.85/2008 zo dňa 29.10.2008), 
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 pre divadlo Astorka na  Magic Net Theatres taking (zmluva č. MK-BL/2008/5.3) 

v sume 600 tis. Sk (uznesenie zastupiteľstva č.85/2008 zo dňa 29.10.2008), 

 pre divadlo Astorka na Festival Astorka 2008 v sume 500 tis. Sk (uznesenie 

zastupiteľstva č.97/2008 zo dňa 10.12.2008), 

 pre divadlo Astorka  na inscenáciu ZIMA v sume 100 tis. Sk (uznesenie 

zastupiteľstva č.97/2008 zo dňa 10.12.2008), 

 pre Malokarpatskú knižnicu (zmluva č..MK-BL/2008/2,5) v sume 100 tis. Sk 

(uznesenie zastupiteľstva zo dňa 29.10.2008  č.85/2008), 

 pre MOS Modra na dotácia (zmluva č.  MK-BL/2008/8.1)  v sume 235  tis. Sk 

(uznesenie zastupiteľstva č.85/2008 zo dňa 29.10.2008), 

 na kultúrne poukazy v sume 490 tis. Sk, (z celkovej sumy 490 tis. Sk  bolo 39 tis. Sk 

schválené uznesením zastupiteľstva č.97/2008 zo dňa 10.12.2008). 

 

Rozpočet v časti - bežné výdavky na kultúru  v roku 2008 po zmenách  dosiahol úroveň 

87 655  tis. Sk  

 

Bežné výdavky - Vzdelávanie  

 

Ukazovateľ  

schválený 
rozpočet 
na rok 
2008 

Zmena 
uznesenie 
č. 16/2008 

zo dňa 
16.4.2008 

Zmena 
uznesenie 
č. 38/2008 

zo dňa 
25.6.2008 

 

Zmena 
uznesenie 
č. 85/2008 

zo dňa 
29.10.2008 

Zmena 
uznesenie 
č. 97/2008 

zo dňa 
10.12.2008 

Zmena 
 do 

31.12.2008 

Zmenený 
rozpočet  k 
31.12.2008 

Vzdelávanie 1 305 098 -10 576 1 279 12 971 231 -1 174 1 307 829 
z toho: prenesené 
kompetencie  

1 122 376 -11 563 207 1 525 -4 084 -1 174 1 107 287 

výdavky na prostriedky 
prijaté v roku 2007 

0 880     221   1 101 

projekty financované z 
rozpočtu EÚ  

0 107 1 072 2 451 4 094   7 724 

originálne kompetencie 182 722     8 995     191 717 

 

V súlade z § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. sa prostriedky Európskej únie, 

prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej 

republiky a Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie 
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účelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi 

Slovenskou republikou a inými štátmi možno použiť aj v nasledujúcich rozpočtových 

rokoch až do ich vyčerpania na určený účel. Nevyčerpané účelové prostriedky zo 

zdrojov z fondov EÚ na projekty realizované v oblasti vzdelávania boli  vo výške 1 101 

tis. Sk (z toho v sume  880 tis. Sk boli zahrnuté v zmene rozpočtu zo dňa 16.4.2008 - 

uznesenie 16/2008 a v sume 221 tis. Sk v uznesení č.97/2008 zo dňa 10.12.2008 ). Na  

základe uvedeného bol zvýšený rozpočet v tejto položke v roku 2008 celkom o 1 101 tis. 

Sk. 

V nadväznosti na udelené granty a transfery zo štátneho rozpočtu pre školy 

a školské zariadenia (strany 31-34) sa tieto transfery prejavia vo výdavkoch na 

prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania a v oblasti financovania projektov 

z rozpočtu EÚ.  Z uvedeného dôvodu zastupiteľstvo schválilo zníženie výdavkov na 

prenesené kompetencie na výsledný stav 1 107 287 tis. Sk a na projekty financované 

z rozpočtu EÚ pre školy zvýšili rozpočet na  výsledný stav 7 724 tis. Sk. 

Originálne kompetencie v oblasti školstva boli zvýšené zmenou rozpočtu zo dňa 

29.10.2008 – uznesenie 85/2008 o príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 

o 8 995 tis. Sk na výsledný stav 191 717 tis. Sk 

 

Rozpočet v časti - bežné výdavky na vzdelávanie v roku 2008 po zmenách  
dosiahol úrove ň 1 307 829 tis. Sk  

 

Sociálne zabezpe čenie  

 

Ukazovateľ  

schválený 
rozpočet 
na rok 
2008 

Zmena 
uznesenie 
č. 16/2008 

zo dňa 
16.4.2008 

Zmena 
uznesenie 

č. 
38/2008 
zo dňa 

25.6.2008 
 

Zmena 
uznesenie 
č. 85/2008 

zo dňa 
29.10.2008 

Zmena 
uznesenie 
č. 97/2008 

zo dňa 
10.12.2008 

Zmena 
 do 

31.12.2008 

Zmenený 
rozpočet  k 
31.12.2008 

Sociálne zabezpe čenie  550 511 8 500 0 710 2 268 -40 561 949 

domovy sociálnych služieb 321 031 8 500   -90 3 525 -40 332 926 

domovy dôchodcov 106 978       3 948   110 926 
zariadenie pestúnskej 
starostlivosti 

1 552     800 -700   1 652 

aktivity financované z Úradu 300           300 
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Ukazovateľ  

schválený 
rozpočet 
na rok 
2008 

Zmena 
uznesenie 
č. 16/2008 

zo dňa 
16.4.2008 

Zmena 
uznesenie 

č. 
38/2008 
zo dňa 

25.6.2008 
 

Zmena 
uznesenie 
č. 85/2008 

zo dňa 
29.10.2008 

Zmena 
uznesenie 
č. 97/2008 

zo dňa 
10.12.2008 

Zmena 
 do 

31.12.2008 

Zmenený 
rozpočet  k 
31.12.2008 

BSK          

neštátne subjekty 120 000       -4 505   115 495 

letné tábory 650           650 

 

V oblasti financovania sociálneho zabezpečenia bola schválená zmena rozpočtu 

Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 16/2008 v zmysle  § 23 ods. 1 f) 

zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov sa  

zvýšili  výdavky zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – sociálne zabezpečenie 

o prostriedky prijaté z úhrad stravy v sume 8 500 tis. Sk. 

 

Uznesením zastupiteľstva č. 85/2008 zo dňa 29.10.2008 bola schválená 

požiadavka DSS Gaudeamus (list č. DSS/2008 zo dňa 4.8.2008) o presun bežných 

výdavkov v sume 90 tis. Sk na kapitálové výdavky. Jednalo sa o výdavky na zhotovenie 

pamätnej tabule M. Frehára k  40. výročiu založenia domova sociálnych služieb a prijatá 

účelová dotácia z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny SR na  úhradu výdavkov pre 

zariadenia pestúnskej starostlivosti v sume 800 tis. Sk. Vzhľadom ku skutočnému 

čerpaniu výdavkov pre zariadenia pestúnskej starostlivosti a k prijatej dotácii boli 

znížené výdavky na zariadenia pestúnskej starostlivosti o 700 tis. Sk (uznesenie č. 

97/2008 zo dňa 10.12.2008). 

Pre DSS a DD Sibírska boli zvýšený rozpočet v sume 52 tis. Sk o finančné 

prostriedky prijaté od Českej Poisťovne, a.s., za poistné plnenie za škodu spôsobenú na 

motorovom vozidle(uznesenie č. 97/2008 zo dňa 10.12.2008). 

Vzhľadom k skutočnému čerpaniu výdavkov pre neštátne subjekty bola presunutá 

časť rozpočtovaných prostriedkov vo výške 4 505 tis. Sk na kapitálové výdavky a veľkú 

údržbu  pre zariadenia sociálneho zabezpečenia na nákup hmotného a nehmotného  

majetku pre jednotlivé zariadenia. (uznesenie č. 97/2008 zo dňa 10.12.2008) 

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo sociálnym zariadeniam 

v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK dotácie na sociálne projekty  v sume 7 421 tis. Sk 
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(uznesenie č. 97/2008 zo dňa 10.12.2008). Na konci roka bol znížený rozpočet v tejto 

časti o 40 tis. Sk o nevyčerpané dotácie z MPSV a R SR a ktoré nebudú použité  v roku 

2009. Podrobný rozdelenie projektov sa nachádza v časti  

Prehľad prijatých a vrátených účelových dotácií z MPSVaR  SR na projekty pre soc. zariadenia 
(v tis. Sk) 7 381 
DD a DPD Pezinok, Hrnčiarska 37 Výmena dlažby za protišmykovú 500 
DD a DPD Pezinok, Hrnčiarska 37 Materiálové vybavenie obytných miestností 118 
DD a DSS pre dospelých Stupava, Hlavná 13 Zariadenie na zlepšenie manipulácie s imobilnými 880 
DD a DSS pre dospelých Stupava, Hlavná 13 Pocit domova 700 
DD a DSS pre dospelých Stupava, Hlavná 13 Vráťme životu pohyb 160 
DD a DSS pre dospelých Stupava, Hlavná 13 Pre krajší a kultúrnejší život klientov 500 
DD a DSS pre dospelých Stupava, Hlavná 13 zníženie dotácie z MPSVaR -3 
DD Rača, BA, Pri Vinohradoch 267 Materiálové vybavenie obyt. jednotiek 910 
DD Rača, BA, Pri Vinohradoch 267 Výmena dlažby za protišmykovú 180 
DSS pre deti a dosp., KAMPINO Boj proti obezite 35 
DSS pre deti a dosp., KAMPINO Interiérové vybavenie 500 
DSS pre deti a dosp., KAMPINO zníženie dotácie z MPSVaR -8 
DSS pre deti a dospelých, BA, Javorinská 7a Remeselnícka dielňa 135 
DSS pre deti a dospelých, BA, Javorinská 7a zníženie dotácie z MPSVaR -4 

DSS pre deti a dospelých, MEREMA, Modra 
AMEREM priestor na dramatoterapiu a 
muzikoterapiu 120 

DSS pre deti HESTIA, Pezinok Práca ako terapia 80 
DSS pre deti HESTIA, Pezinok Vybavenie izieb, kúpeľne 98 
DSS pre deti HESTIA, Pezinok Pohyb, ktorý nás uzdravuje - telocvičňa 60 
DSS pre deti K. Matulaya, Lipského Skvalit. tímovej diagnosticko-terapeutickej práce 70 
DSS pre deti K. Matulaya, Lipského zníženie dotácie z MPSVaR -7 

DSS pre deti ROSA 
Zvýš.úrovne hypot., hyporehab. a športového 
jazdenia 200 

DSS pre deti ROSA Podpora soc. zručnosti u klientov DSS 95 
DSS pre deti ROSA Vyb.priestorov na intervenciu, muzikoterapiu 250 
DSS pre deti ROSA Relaxačno-športové aktivity 500 
DSS pre deti ROSA Mater. vybavenie obyt. priestorov 1 000 
DSS pre deti ROSA zníženie dotácie z MPSVaR -1 
DSS pre deti ROSA zníženie dotácie z MPSVaR -1 
DSS pre deti ROSA zníženie dotácie z MPSVaR -2 
DSS pre deti, Sibirska Zvýšenie kvality muzikoterapeutických aktív 40 
DSS pre deti, Sibirska zníženie dotácie z MPSVaR -1 
DSS Senec, detaš.prac. Báhoň Počítačová učebňa 200 
DSS Senec, detaš.prac. Báhoň Naučme sa žiť (posilovňa) 90 
DSS Senec, detaš.prac. Báhoň zníženie dotácie z MPSVaR -13 

 

Rozpočet v časti - bežné výdavky na sociálne zabezpe čenie v roku 2008 po 
zmenách  dosiahol úrove ň 561 949 tis. Sk  
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Bežné výdavky -ve ľká údržba a kapitálové výdavky  

 

Ukazovateľ  

schválený 
rozpočet 
na rok 
2008 

Zmena 
uznesenie 
č. 16/2008 

zo dňa 
16.4.2008 

Zmena 
uznesenie 

č. 
38/2008 
zo dňa 

25.6.2008 
 

Zmena 
uznesenie 
č. 85/2008 

zo dňa 
29.10.2008 

Zmena 
uznesenie 
č. 97/2008 

zo dňa 
10.12.2008 

Zmena 
 do 

31.12.2008 

Zmenený 
rozpočet  k 
31.12.2008 

Kapitálové výdavky 385 467 0 0 291 877 -155 902 129 963 651 405 

Úrad BSK                  15 000   12 495 296 188 -104 905 117 252 336 030 

doprava 40 000     5 000 -10 000   35 000 

zdravotníctvo 0       20 513 -768 19 745 

kultúra 13 000     5 207 -3 671 -324 14 212 

vzdelávanie 274 667   -12 495 -14 518 -76 975 13 589 184 268 

sociálne zabezpečenie 42 800       19 136 214 62 150 
Kapitálové výdavky - 
použitie prostriedkov z 
rezervného fondu 

176 000       -13 000   163 000  

Veľká údržba  155 680     48 320 2 626   206 626 

 

V oblasti realizácie bežných a kapitálových investícií do majetku zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja navrhované zmeny 

rozpočtu podmienilo najmä nasledovné : 

 

 krátenie rozpočtu v súvislosti so zníženým výberom príjmov z dane z motorových 

vozidiel,  

 prijatie účelovej dotácie z MPSV a R SR pre sociálne zariadenia v sume 21 028 tis. 

Sk, 

 presun rozpočtovaných výdavkov z časti rezerva na originálne kompetencie v oblasti 

sociálneho zabezpečenia na kapitálové výdavky, ktoré sú určené na 

spolufinancovanie schválených projektov MPSV a R SR, 

 prijatie účelovej dotácie z MVRR SR pre RCB a.s. na rekonštrukciu ciest v sume 

5 000 tis. Sk (zahrnuté v zmene rozpočtu zo dňa 29.10.2008 – uznesenie 

č.85/2008), 

 prijatie účelovej dotácie z MK SR podľa zmluvy č. MK-BL/2008/2.1 v sume 57  tis. 

Sk (zahrnuté v zmene rozpočtu zo dňa 29.10.2008 – uznesenie č.85/2008), 
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 prijatie účelovej dotácie z MK SR podľa zmluvy č. MK-BL/2008/2.2 v sume 150 tis. 

Sk (zahrnuté v zmene rozpočtu zo dňa 29.10.2008 – uznesenie č.85/2008), 

 žiadosť DSS Gaudeámus  o presun bežných výdavkov na kapitálové výdavky 

v sume 90 tis. Sk na vyhotovenie pamätnej tabule M. Frehára k 40. výročiu 

založenia zariadeniu (zahrnuté v zmene rozpočtu zo dňa 29.10.2008 – uznesenie 

č.85/2008), 

 reálne zatriedenie investícií v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie pre rok 2008 na 

bežné a kapitálové výdavky.  

Rozpočet v časti – kapitálové výdavky  v roku 2008 po zmenách  dosiahol úrove ň 

651 405tis. Sk.  

 

Veľká údržba bola zmenená v priebehu roka 2008 dvakrát , a to uznesením 

zastupiteľstva č. 85/2008 zo dňa 29.10.2008 v sume 48 320 tis. Sk a č. 97/2008 zo dňa 

10.12.2008 v sume 2 626 tis. Sk, celkovo boli k 31.12.2008 rozpočtované výdavky na 

veľkú údržbu vo 206 626 tis. Sk 

Vzhľadom k tomu, že kapitálové výdavky schválené  v zmysle  uznesenia 

zastupiteľstva č. 82/2007 – použitie rezervného fondu sa nestihli vyčerpať do konca roka 

2008, boli znížené výdavky v tejto oblasti o predpokladanú sumu 13 000 tis. Sk na 

výsledný stav 163 000 tis. Sk. Investičné akcie budú dokončené v priebehu roka 2009. 

 

Financovanie projektov z rozpo čtu EÚ a rezervy rozpo čtu  

 

Ukazovateľ  

schválený 
rozpočet 
na rok 
2008 

Zmena 
uznesenie 
č. 16/2008 

zo dňa 
16.4.2008 

Zmena 
uznesenie 

č. 
38/2008 
zo dňa 

25.6.2008 
 

Zmena 
uznesenie 
č. 85/2008 

zo dňa 
29.10.2008 

Zmena 
uznesenie 
č. 97/2008 

zo dňa 
10.12.2008 

Zmena 
 do 

31.12.2008 

Zmenený 
rozpočet  k 
31.12.2008 

Použitie zdrojov z rozpo čtu 
Európskej únie(vrátanie 
spolufinancovania BSK) 

66 044 0 0 -5 931 -6 982 0 53 131 

INTERACT II., ENPI 0     21 595 15 036   36 631 

EF Úrad KV 5 526     -5 526     0 

EF Úrad BV 60 518     -22 000 -22 018   16 500 

Rezervy rozpo čtu BSK 116 671 0 0 -1 000 -25 064 0 90 607 

na prenesené kompetencie v 34 713       -12 715   21 998 
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Ukazovateľ  

schválený 
rozpočet 
na rok 
2008 

Zmena 
uznesenie 
č. 16/2008 

zo dňa 
16.4.2008 

Zmena 
uznesenie 

č. 
38/2008 
zo dňa 

25.6.2008 
 

Zmena 
uznesenie 
č. 85/2008 

zo dňa 
29.10.2008 

Zmena 
uznesenie 
č. 97/2008 

zo dňa 
10.12.2008 

Zmena 
 do 

31.12.2008 

Zmenený 
rozpočet  k 
31.12.2008 

oblasti školstva 

na originálne kompetencie v 
oblasti školstva 17 958       -5 000   12 958 

na originálne kompetencie v 
oblasti kultúry 

4 000       -500   3 500 

na originálne kompetencie v 
oblasti sociálneho 
zabezpečenia 

14 500       -2 349   12 151 

rezerva predsedu BSK 4 500       -4 500   0 
rezerva na zabezpečenie 
prechodu na euro 40 000           40 000 

rezerva na prostriedky 
Európskej únie a odvody 
Európskej únii 

1 000     -1 000     0 

 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja schválilo uznesením č. 

4/2008 zo dňa 20.2.2008  finančné prostriedky z rozpočtu BSK na podporu činnosti 

združenia Enviropark Pomoravie v Bratislavskom samosprávnom do výšky 2 000 tis. Sk 

v zmysle zmluvy o strategickom partnerstve. Finančné prostriedky na tieto výdavky boli 

presunuté zmenou rozpočtu zo dňa 29.10.2008 - uznesenie č. 85/2008 z oblasti 

financovania projektov z rozpočtu EÚ pod výdavky na Úrad BSK. Na operačný program 

Interact II, ktorý predstavuje nástroj technickej pomoci pre implementáciu programov 

spadajúcich do cieľa Európska teritoriálna spolupráca sa predpokladajú výdavky  na rok  

2008 vo výške 21 595 tis. Sk (uznesenie č. 85/2008 zo dňa 29.10.2008). Na 

financovanie projektu ENPI boli schválené uznesením č. 97/2008 zo dňa 10.12.2008 

predpokladané výdavky vo výške 15 036 tis. Sk.  

 

Na základe skutočného čerpania rozpočtu ako aj predpokladu čerpania do konca 

roka 2008  zastupiteľstvo schválilo dňa 29.10.2008 uznesením č. 85/2008 zníženie  

rozpočtu v oblasti financovania projektov z rozpočtu EÚ v sume  20 000 tis. Sk , 

uznesením č. 97/2008 zo dňa 10.12.2008 v sume  22 018 tis. Sk a na kapitálové 

výdavky uznesením č. 85/2008 zo dňa 29.10.2008 v sume 5 526 tis. Sk. Z rovnakého 

dôvodu v časti rezervy rozpočtu  zrušilo  rezervu na prostriedky EÚ a odvody EÚ v sume 

1 000 tis(uznesenie č. 85/2008 zo dňa 29.10.2008 a znížilo rezervu na originálne 
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kompetencie v oblasti školstva v sume 5 000 tis. Sk (uznesenie č. 97/2008 zo dňa 

10.12.2008). Rezerva predsedu BSK vo výške 4 500 tis. Sk bola presunutá do časti 

bežné výdavky na dopravu na údržbu ciest II. a II. triedy (uznesenie č. 97/2008 zo dňa 

10.12.2008). 

Uznesením č. 97/2008 zo dňa 10.12.2008 bolo realizované aj zníženie rezervy na 

prenesený výkon v oblasti školstva v sume 12 715 tis. Sk. Jednalo sa o zníženie dotácie 

z rozpočtu MŠ SR v  súvislosti so znížením počtu študentov v školskom roku 2008/2009. 

Týmto uznesením bol realizovaný presun z rezervy na originálne kompetencie v oblasti 

sociálneho zabezpečenia vo výške  2 349 tis. Sk na kapitálové výdavky. Jednalo sa 

o spolufinancovanie sociálnych projektov z MPSV a R SR. Rezervu na originálne 

kompetencie v oblasti kultúry v sume 500 tis. Sk. bola presunutá do veľkej údržby na 

realizáciu výdavkov súvisiacich s vybudovaním skladových priestorov divadla Aréna 

a BBD(uznesenie č. 97/2008 zo dňa 10.12.2008).  

 

Rozpočet v časti - použitie zdrojov z rozpočtu Európskej únie(vrátanie 

spolufinancovania BSK) v roku 2008 po zmenách  dosiahol úroveň  53 131  tis. Sk . 

Rozpočet v časti - rezervy  v roku 2008 po zmenách  dosiahol úroveň 90 607 tis. Sk  

 

Výdavkové finan čné operácie  

 

Ukazovateľ  

schválený 
rozpočet 
na rok 
2008 

Zmena 
uznesenie 
č. 16/2008 

zo dňa 
16.4.2008 

Zmena 
uznesenie 

č. 
38/2008 
zo dňa 

25.6.2008 
 

Zmena 
uznesenie 
č. 85/2008 

zo dňa 
29.10.2008 

Zmena 
uznesenie 
č. 97/2008 

zo dňa 
10.12.2008 

Zmena 
 do 

31.12.2008 

Zmenený 
rozpočet  k 
31.12.2008 

Výdavky na finan čné 
transakcie  

9 600     -5 000 3 000   7 600 

vklad do základného imania 
spoločnosti 1. župná, a.s. 

        3 000   3 000 

splácanie úrokov a ostatné 
platby súvisiace s úvermi 

9 600     -5 000     4 600 
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V oblasti finančných operácií bol znížený rozpočet uznesením č.85/2008 zo dňa 

29.10.2008 o sumu 5 000 tis. Sk. Jednalo sa o zníženie výdavkov, ktoré sa 

v schválenom rozpočte predpokladali na splácanie úrokov a iných platieb v súvislosti 

s prijatím úveru z Európskej investičnej banky. 

 Zastupiteľstvo BSK schválilo uznesením č. 81/2008 založenie spoločnosti 1. 

župná, a.s. na realizáciu investičného zámeru vybudovania oddychovo športového 

areálu na zabezpečenie športových potrieb v rámci Bratislavského samosprávneho kraja 

do úpravy rozpočtu BSK na rok 2008, v dôsledku toho bol uznesením č. 97/2008 zo dňa 

10.12.2008 zvýšený rozpočet v časti výdavkové finančné operácie o 3 000 tis. Sk, na 

výsledný stav 7 600 tis. Sk. 

 

4.3 Výsledný upravený rozpo čet BSK v roku 2008 – SUMÁR( údaje sú v tis. Sk) 
 

Ukazovateľ  
schválený 
rozpočet na 
rok 2008 

upravený 
rozpočet  k 
31.12.2008 

Príjmy a príjmové finančné operácie spolu 3 443 220 3 767 538 

Daňové príjmy 1 742 741 1 616 350 

daň z príjmov fyzickej osoby 948 120 1 039 352 

daň z motorových vozidiel 794 621 576 998 

Nedaňové príjmy 306 705 489 241 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 2 600 17 059 

príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 2 600 17 059 

Administratívne a iné poplatky a platby 70 125 98 215 

príjmy z licencií v zdravotníctve 2 500 3 087 

príjmy z licencií v doprave 118 118 

príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - sociálne zariadenia 62 502 71 002 

príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK -  vzdelávanie 5 005 24 008 

Kapitálové príjmy 230 480 355 647 

Úroky z domácich a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov 3 500 15 070 

Príjmy z rozpočtu EÚ z minulých rokov 0 0 

Iné nedaňové príjmy 0 3 250 

Granty a transfery 1 217 774 1 240 265 

Tuzemské granty a transfery - bežné 1 212 644 1 207 959 

granty a transfery z MŠ SR 1 158 524 1 130 609 

granty a transfery z MPSVaR SR 0 8 181 
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Ukazovateľ  
schválený 
rozpočet na 
rok 2008 

upravený 
rozpočet  k 
31.12.2008 

granty a transfery z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 650 650 

granty a transfery z MK SR 0 2 943 

granty a transfery prijaté  O v ZP BSK 0 7 724 

granty a transfery na projekty z rozpočtu EÚ 53 470 21 221 

INTERACT II., ENPI 0 36 631 

Tuzemské granty a transfery- kapitálové 5 130 32 306 

granty a transfery z MK SR 0 207 

granty a transfery z MPSV a R SR   20 993 

granty a transfery z MVRR SR   5 000 

granty a transfery na projekty z rozpočtu EÚ 5 130 6 106 

Príjmy z finančných transakcií 176 000 421 682 

príjmy z návratnej finančnej výpomoci z MF SR 0 145 000 

prevod prostriedkov z roku 2007 0 1 682 

použitie rezervného fondu 176 000 275 000 

Výdavky a výdavkové finančné operácie spolu 3 443 220 3 767 538 

Bežné výdavky 2 866 627 2 945 533 

Vyšší územný celok 283 512 306 900 

prevádzka BSK                 255 708 277 117 

dotácie na VZN č.8/2005 4 100 5 100 

dotácie na VZN na štipendiá 0 1 000 

výdavky súvisiace s prevádzkou Školského  úradu 1 435 1 414 

SORO 7 269 7 269 

úhrada záväzkov zdravotníckych zariadení 15 000 15 000 

Doprava 309 835 330 834 

BID 3 877 3 877 

údržba ciest II. a III. triedy 150 000 169 500 

výkony vo verejnom záujme 150 000 150 000 

regionálne železnice 5 958 7 457 

Kultúra 84 802 87 655 

bežné výdavky pre kultúrne zariadenia 84 802 87 655 

Vzdelávanie 1 305 098 1 307 829 

prenesené kompetencie 1 122 376 1 107 287 

výdavky na prostriedky prijaté v roku 2007 0 1 101 

projekty financované z rozpočtu EÚ 0 7 724 

originálne kompetencie 182 722 191 717 

Sociálne zabezpečenie 550 511 561 949 

domovy sociálnych služieb 321 031 332 926 



 54 

Ukazovateľ  
schválený 
rozpočet na 
rok 2008 

upravený 
rozpočet  k 
31.12.2008 

domovy dôchodcov 106 978 110 926 

zariadenie pestúnskej starostlivosti 1 552 1 652 

aktivity financované z Úradu BSK 300 300 

neštátne subjekty 120 000 115 495 

letné tábory 650 650 

Veľká údržba zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 155 680 206 628 

Rezervy rozpočtu BSK 116 671 90 607 

na prenesené kompetencie v oblasti školstva 34 713 21 998 

na originálne kompetencie v oblasti školstva 17 958 12 958 

na originálne kompetencie v oblasti kultúry 4 000 3 500 

na originálne kompetencie v oblasti sociálneho zabezpečenia 14 500 12 151 

rezerva predsedu BSK 4 500 0 

rezerva na zabezpečenie prechodu na euro 40 000 40 000 

rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii 1 000 0 

Použitie zdrojov z rozpočtu Európskej únie(vrátanie spolufinancovania BSK) 66 044 53 131 

INTERACT II., ENPI 0 36 631 

EF Úrad KV 5 526 0 

EF Úrad BV 60 518 16 500 

Kapitálové výdavky 385 467 651 405 

Kapitálové výdavky - použitie prostriedkov z rezervného fondu 176 000 163 000 

Výdavky na finančné transakcie 9 600 7 600 

vklad do základného imania spoločnosti 1. župná, a.s.   3 000 

splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 9 600 4 600 
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5. Plnenie rozpo čtu BSK 
 

 

Plnenie rozpočtu akéhokoľvek subjektu je do určitej miery odrazom presnosti 

odhadu jeho rozpočtového procesu. Vzhľadom k skutočnosti, že celkové naplnenie 

rozpočtu na strane príjmov a celkové čerpanie na strane výdavkov nie je možné stanoviť 

presne, rozpočtovanie so sebou prináša značný priestor pre prognózovanie a odhad 

týchto dvoch základných zložiek. V nadväznosti na eventuálne zvyšujúce sa možnosti 

príjmovej stránky je následne možné zvyšovať i výdavkovú stránku rozpočtu pri 

zachovaní vyrovnanosti súhrnného rozpočtu kraja v súlade s legislatívnymi 

požiadavkami. 

V nadväznosti na vývoj predovšetkým príjmovej stránky rozpočtu je teda možné 

v priebehu roka upravovať rozpočet prostredníctvom schválených zmien rozpočtu, ktoré 

musí schváliť zastupiteľstvo. Záverečný účet kraja je potom nástrojom na vyhodnotenie 

týchto zmien počas roka a zhodnotenie súladu týchto zmien so skutočným naplnením 

a čerpaním rozpočtu. 

 

5.1 Plnenie bežných príjmov v roku 2008 

 

Základnou položkou naplnenia celkových príjmov rozpočtu BSK sú bežné príjmy, 

ktoré tvoria ich najväčšiu časť. Práve od objemu týchto príjmov je možné rozpočtovať 

výdavky a počas roka na základe vývoja tohto druhu príjmov je možné vykonávať 

úpravy rozpočtu i na jeho výdavkovej strane pri zachovaní princípu vyrovnanosti 

rozpočtu. Základnými časťami bežných príjmov sú daňové príjmy, nedaňové príjmy 

a granty a transfery. Každá z týchto položiek má svoje charakteristiky, ktorými sa 

odlišujú. Predovšetkým je možné definovať odlišnosti v účele použitia, termínov, resp. 

pravidelnosti napĺňania rozpočtu, zdrojov, z ktorých sú získané a iných. Daňové príjmy 

v princípe napĺňanú rozpočet pravidelne každý mesiac v stanovených termínoch a sú do 

rozpočtu odvádzané z daňových úradov na území kraja. Tvoria najväčšiu časť rozpočtu. 

Ďalej nedaňové príjmy tvoria menej výraznú zložku príjmov. Sú to priame príjmy 

z činnosti kraja v rôznych oblastiach od sociálnej oblasti, cez zdravotnícku oblasť, 
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dopravnú sféru, avšak v nedaňových príjmoch môže najväčšiu položku tvoriť príjem 

kapitálový, a to predovšetkým v prípade predaja majetku kraja, ktorý podlieha v súlade 

s legislatívnymi požiadavkami schváleniu v zastupiteľstve. Okrem daňových príjmov 

výraznou položkou v rozpočte a jeho príjmovej časti sú granty a transfery. Práve tieto 

zdroje sa odlišujú v účele použitia prostriedkov. A to z toho dôvodu, že ich povaha je 

účelová, t. j. zo zdroja sú uvoľnené iba pre daný účel, na ktorý je ich možné vyčerpať. 

Najvýraznejším z týchto zdrojov je Ministerstvo školstva SR, z ktorého kapitoly sú 

transferom prevádzané prostriedky za účelom pokrytia výdavkov v oblasti prenesených 

kompetencií sféry školstva, resp. vzdelávania. 

 

Objem bežných príjmov bol rozpočtovaný v roku 2008 podľa upraveného 

rozpočtu do výšky 2 957 903  tis. Sk a ich skutočné naplnenie bolo v objeme 2 969 327 

tis. Sk, čo predstavuje pomerné naplnenie do  100,39  %. 

 

Bežné príjmy BSK v roku 2008 ( v tis. Sk) 

Názov 
Upravený rozpočet 

2008 
Plnenie Index plnenia 

Bežné príjmy 2 957 903 2 969 327 100,39% 
 z toho: Daňové príjmy 1 616 350 1 613 042 99,80% 
  Nedaňové príjmy 133 594 147 837 110,66% 
  Granty a transfery 1 207 959 1 208 448 100,04% 
 

5.1.1. Daňové bežné príjmy 

 

Tvoria majoritnú časť všetkých príjmov BSK. Celkový daňový výnos bol za rok 

2008 rozpočtovaný v objeme 1 616 350 tis. Sk a skutočné súhrnné naplnenie týchto 

príjmov v priebehu roka dosiahlo hodnotu 1 613 042 tis. Sk. Pomerne teda daňové príjmy 

boli naplnené do 99,80 %. Daňové príjmy sa skladajú z dvoch v prípade Bratislavského 

samosprávneho kraja hodnotovo rovnocenných zdrojov, a to daň z príjmov fyzických 

osôb a daň z motorových vozidiel. 
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Ukazovateľ  
schválený 
rozpočet na 
rok 2008 

upravený 
rozpočet  k 
31.12.2008 

plnenie/čerpanie  
rozpočtu k 
31.12.2008 

% plnenie/čerpanie  
rozpočtu k 
31.12.2008 

Daňové príjmy 1 742 741 1 616 350 1 613 042 99,80% 

v tom:  daň z príjmov fyzickej osoby 948 120 1 039 352 1 035 845 99,66% 
            daň z motorových vozidiel 794 621 576 998 577 197 100,03% 

 

Daň z príjmov fyzických osôb bola pre rok 2008 rozpočtovaná v objeme 1 039 

352  tis. Sk a jej naplnenie v priebehu roka dosiahlo objem 1 035 845 tis. Sk, čo 

predstavuje pomerné naplnenie tejto položky na úrovni 99,66 %. 

 

Objem dane z príjmov FO je ovplyvňovaný kritériami stanovenými na 

prerozdelenie tejto dane medzi jednotlivé VÚC (počet obyvateľov váha, počet 

obyvateľov vo veku 15 až 18 rokov váha 15 %, počet obyvateľov, ktorí dovŕšili vek 

šesťdesiatdva rokov váha 32 %, hustota obyvateľstva váha 9 %, dĺžka ciest II. a III. 

kategórie váha 20 %, rozloha vyššieho územného celku váha 9 %). Výsledný výnos 

dane pre kraj je však v konečnej fáze rozdelenia ešte prerátavaný tzv. koeficientom 

solidárnosti, kedy je výnos upravený vynásobením stanoveným indexom. Tento 

rozdeľuje výnos dane tak, že pre menej rozvinuté kraje, ako napr. Košický a Prešovský, 

pripadá väčší naindexovaný výnos, než pre Bratislavský. 

 

Daň z motorových vozidiel a výnos z nej bolo možné v roku 2008 označiť ako 

uspokojivý v súlade s predpokladaným vývojom, pri ktorom bolo rátané s určitou 

rezervou. Napriek tomuto vývoju však v roku 2008 z dôvodu legislatívnej zmeny všetky 

kraje vrátane Bratislavského mali v príjmoch z tejto dane výpadok. Tento výpadok bol 

spôsobený odložením povinnosti platenia dane za rok 2008 do roku 2009 pre významnú 

časť daňovníkov. Rozpočet na rok 2008 bol zostavený s predpokladaným naplnením 

tohto výnosu z dane na úrovni 576 998 tis. Sk, plnenie tejto dane súhrnne dosiahlo 

počas roka hodnotu 577 197 tis. Sk, čo v percentuálnom vyjadrení znamená plnenie na 

100,03%. 



 58 

 

5.1.2 Nedaňové bežné príjmy 

 

Súhrnne boli nedaňové  bežné príjmy rozpočtovo určené v rámci roku 2008 na 

úrovni 133 594 tis. Sk a na konci roku 2008 boli naplnené do objemu 147 837 tis. Sk. 

Táto skutočná úroveň predstavuje pomerné naplnenie položky v rozsahu 110,66 %. 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobne prehľad nedaňových bežných príjmov. 

 

Ukazovateľ  

schválený 
rozpočet 
na rok 
2008 

upravený 
rozpočet  k 
31.12.2008 

plnenie/čerpanie  
rozpočtu k 
31.12.2008 

% 
plnenie/čerpanie  

rozpočtu k 
31.12.2008 

Nedaňové príjmy 76 225 133 594 147 837 110,66% 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 2 600 17 059 18 633 109,23% 

príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 2 600 17 059 18 633 109,23% 

Administratívne a iné poplatky a platby 70 125 98 215 111 559 113,59% 

príjmy z licencií v zdravotníctve 2 500 3 087 3 390 109,82% 

príjmy z licencií a ostatné príjmy v doprave  118 118 119 100,85% 

príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK - 
sociálne zariadenia 62 502 71 002 78 512 110,58% 

príjmy zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK -  
vzdelávanie 5 005 24 008 29 538 123,03% 

Úroky z domácich a zahrani čných úverov, pôži čiek a 
vkladov 3 500 15 070 13 087 86,84% 

Iné nedaňové príjmy 0 3 250 4 558 140,25% 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v roku 2008 boli schválené vo výške 2 

600 tis. Sk, uzneseniami upravené vo výške 17 059 tis. Sk a plnenie bolo vo výške 18 

 633 tis. Sk, z toho 18. 509 tis. Sk tvorili príjmy z prenajatých pozemkov, objektov 

a 124 tis. Sk príjmy z prenajatých prístrojov a zariadení. 

Príjmy z licencií v zdravotníctve boli schválené na rok 2008 vo výške 2. 500 tis. 

Sk, upravené na výšku 3. 087 tis. Sk a plnenie bolo v celkovej výške 3. 390 tis. Sk a 

príjmy z licencií v doprave a ostatné príjmy v doprave boli schválené vo výške 118 tis. 

Sk a ich  plnenie  vo výške 119 tis. Sk., čo predstavuje 100,85% - né plnenie týchto 

príjmov. Príjmy z úrokov boli v roku 2008 v celkovej výške 13 087 tis. Sk, čo predstavuje  

z upraveného rozpočtu vo výške 15 070 tis. Sk 86,84%- né plnenie rozpočtu. 
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Najvýraznejšou zložkou v bežných nedaňových príjmoch sú príjmy zo zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v oblasti vzdelávania a sociálneho zabezpečenia, 

ktoré tvorili v sume takmer 108 050 tis. Sk, čo predstavuje 73,09 % z celkového úhrnu 

tohto druhu príjmov. Ďalšie významnejšie položky v rámci bežných nedaňových príjmov 

sú ostatné príjmy v celkovej výške 4 558 tis. Sk, v ktorých sú zahrnuté napr. refundácie, 

vratky z transferov a náhrady poistného a ďalšie položky ako príjmy z prenájmu, úroky 

z domácich úverov, pôžičiek a vkladov a ďalšie. 

 

5.1.3 Granty a transfery (bežné) 

 

Rozpočet na rok 2008 predpokladal objem bežných grantov a transferov 

s hodnotou 1 207 959 tis. Sk. Celkové skutočné naplnenie tejto zložky rozpočtu bolo ku 

koncu roka 2008 na úrovni 1 208 448 tis. Sk, čo reprezentuje výsledok v pomernom 

vyjadrení 100,04%. 

 

Skladba grantov a transferov v roku 2008 je charakterizovaná nasledujúcou 

tabuľkou. 

Ukazovateľ  

schválený 
rozpočet 
na rok 
2008 

upravený 
rozpočet  k 
31.12.2008 

plnenie/čerpanie  
rozpočtu k 
31.12.2008 

% 
plnenie/čerpanie  

rozpočtu k 
31.12.2008 

Tuzemské granty a transfery - bežné 1 212 644  1 207 959 1 208 448 100,04% 

granty a transfery z MŠ SR 1 158 524 1 130 609 1 130 609 100,00% 

granty a transfery z MPSVaR SR 0 8 181 8 181 100,00% 

granty a transfery z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 650 650 650 100,00% 

granty a transfery z MK SR 0 2 943 2 942 99,97% 

granty a transfery prijaté  OvZP BSK, vrátane MRZ 0 7 724 9 546 123,59% 

granty a transfery na projekty z rozpočtu EÚ 53 470 21 221 22 015 103,74% 

INTERACT II., ENPI 0 36 631 34 505 94,20% 

 

Z tabuľky je evidentné, že najväčší objem bežných grantov a transferov je 

uvoľňovaný z kapitoly Ministerstva školstva SR, teda Krajského školského úradu za 

účelom financovania prenesených kompetencií v oblasti vzdelávania. 



 60 

Menšími dotáciami financujú ďalšie rôzne akcie a projekty Ministerstvo práce 

sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo kultúry SR a Úrad práce sociálnych vecí 

a rodiny. 

Do tejto položky sú zahrnuté i granty prostriedkov z európskych fondov, u ktorých 

je možné konštatovať pozitívne a veľmi priaznivé zväčšenie objemu čerpania, kedy 

pôvodný rozpočet bol naplnený na 103,74 %. V tomto prípade sa ako u európskych 

prostriedkov, rovnako i u ostatných, jedná o čerpanie prostriedkov ako bežné príjmy, 

ktoré následne pokrývajú v rovnakej výšky i výdavky. Z toho vyplýva, že granty 

a transfery svojim vstupom ako príjmy neovplyvňujú zásadným spôsobom celý rozpočet, 

nakoľko v objeme, v ktorom sú do rozpočtu zaradené, sú z neho vzápätí i odvedené na 

presne určený účel. 

 

Projekty financované z rozpo čtu EÚ   ( údaje sú v Sk)  

Názov projektu Zdroj EÚ 
upravené  bežné príjmy v 

roku 2008 
Plnenie bežných príjmov 

k 31.12.2008 
Inter get up INTERREG IIIC - ERDF                                                                                                                                                                                                                        307 000,00 307 925,66 
Nadregionálna stratégia zamestnanosti INTERREG III.A - ERDF                                                                                                                                                           3 152 000,00 3 153 936,14 
Zvyšovanie konkurencieschopnosti stredných 
škôl na území BSK prostredníctvom rozvoja 
ľudských zdrojov 

JPD NUTS II BA cieľ 3 - 
ESF 

898 000,00 899 304,20 

Rozvoj kompetencií malého a stredného 
podnikania (CompServ) - Leonardo 

Leonardo Da Vinci - EK 68 000,00 68 846,56 

Vytvorenie informačneho systému samosprávy 
- Geoportál 

JPD NUTS II BA cieľ 2 - 
ESF 

2 099 000,00 2 099 564,60 

Rekonštrukcia budovy Malokarpatskeho múzea 
JPD NUTS II BA cieľ 2 - 

ESF 
0,00 0,00 

Informačný systém miestnej samosprávy  
JPD NUTS II BA cieľ 2 - 

ERDF 
10 120 000,00 10 121 818,70 

EUROCERTICON Leonardo Da Vinci - EK 2 045 000,00 2 413 320,92 
Administrativna podpora pre BSK INTERREG III.A - ERDF                                                                                                                                                                                                                                          1 392 000,00 1 393 155,82 
Administrativna podpora pre BSK INTERREG III.A - ERDF                                                                                                                                                                                         306 000,00 306 253,64 

Stratégia CR 
JPD NUTS II BA cieľ 2 - 

ESF 
750 000,00 751 330,30 

RESYFAC Leonardo Da Vinci - EK 84 000,00 84 328,26 
EUFACINET Leonardo Da Vinci - EK 0,00 65 707,03 
SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY 21 221 000,00 21 665 491,83 
ÚROKY   0,00 3 407,66 
ZOSTATKY Z MINULÝCH ROKOV   529 000,00 529 188,98 
PRÍJMY CELKOM 21 750 000,00 22 198 088,47 
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5.2 Čerpanie bežných výdavkov v roku 2008 
 

Rozpočet a čerpanie bežných výdavkov tvorili zásadnú a prevažnú časť v oblasti 

celkového čerpania výdavkov. Pôvodný schválený rozpočet pre oblasť bežných 

výdavkov bol vo výške  2 866 627 tis. SK, počas roka bol tento rozpočet upravený na 

konečnú, zastupiteľstvom schválenú, hodnotu 2 945 533 tis. Sk, čerpanie bolo v roku 

2008 v tejto položke 2 930 316 tis. Sk, čo je 99,48% Druhovo je možné rozpočet 

a čerpanie týchto výdavkov rozčleniť do položiek Úrad BSK, Zdravotníctvo, Kultúra, 

Doprava, Vzdelávanie, Sociálne zabezpečenie. Konkrétny popis hospodárenia 

jednotlivých oblastí v roku 2008 je uvedený nižšie. 

 

5.2.1 Čerpanie bežných výdavkov – Úrad BSK 

 

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečuje samotnú prevádzku 

úradu, činnosť odborných útvarov, aktivity kancelárie  predsedu  v oblasti zahraničných 

vzťahov, regionálnej spolupráce, činnosť kancelárie v Bruseli a ďalej aktivity útvarov 

v oblastiach : cestovný ruch, priestorové plánovanie a geografický systém, šport, kultúra. 

Taktiež  úhradu prebratých dlhov zdravotníckych zariadení, činnosť poslaneckého 

zboru, školského úradu. 

 

Celkové čerpanie bežných výdavkov za 1-12. 2008 je na úrovni   98,52 %  suma 

čerpania : 

304 173 017,- Sk 

 
610  Mzdy, platy, služobné príjmy čerpanie  99,87% 
620  Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní čerpanie    99,22% 
630 Tovary a služby čerpanie    99,15% 
640  Transfery čerpanie    71,84% 
650  Splácanie úrokov čerpanie    99,67% 

 
Podrobne: 

Položka 631 - cestovné , je čerpaná na 99,06%.  
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Tuzemské služobné  cesty sú čerpané vo výške  289 806,- Sk. ZPC sú čerpané vo 

výške 4 565 333,- Sk. Sú to absolvované cesty  kancelárie predsedu,  poslancov, 

odboru cestovného ruchu,  podpredsedov,  odboru európskej teritoriálnej spolupráce, 

odboru regionálneho rozvoja  odboru školstva a kultúry   

Položka 632 - energie, voda, komunikácie    je čerpaná na 99,27%  

Energie  4 604 001,- Sk, vodné a stočné 277 128,- Sk, poštové telekomunikačné služby  

12 373 355,- Sk. Prevádzkové výdavky sa týkajú aj budov, ktoré sú v dočasnej správe 

úradu BSK.  

Položka 633 - materiál , je čerpaná na 99,21%. 

V materiálovom zabezpečení sa nachádza nákup interiérového zariadenia, 

telekomunikačnej techniky, prevádzkové stroje, prístroje, SW a licencie, reprezentačné 

výdavky a kancelárske potreby. 

Položka 634 - dopravné , je čerpaná na   100,30%,  

Napriek zvýšenému počtu služobných vozidiel na Úrade bolo čerpanie na položke  

priebežné. 

Sú tu výdavky na PHM, servis a opravy, poistné, parkovné. 

Položka 635 - opravy a údržba ,  je čerpaná na 99,60%. 

Štandardná údržba prevádzkových strojov,  výpočtovej techniky a úpravy priestorov 

v budovách úradu. 

Položka 636 - nájomné,  je čerpaná na 99,67%.  

Nájomné za parkoviská, priestory v Bruseli, priestory regionálnej agentúry v Pezinku. 

Položka 637 - služby, je čerpaná na 99,00% 

Sú tu výdavky na školenia zamestnancov, jazykové kurzy, semináre ,školenia GIS, 

konkurzy a súťaže - aktivity v oblasti športu, v oblasti kultúry, ktoré schvaľujú príslušné 

komisie, aktivity, Propagácia reklama a inzercia - propagačné aktivity: reprezentačné  

publikácie o BSK, propagačné materiály a suveníry a logom, regionálne médiá, inzercia 

v reklamných bulletinoch a reklama aktivít a podujatí organizovaných kanceláriou 

predsedu. Aktivity v oblasti cestovného ruchu, účasť na vybraných veľtrhoch cestovného 

sprievodné akcie v zahraničí a na Slovensku, propagácia tlačená /kultúra, história 

kraja/.Všeobecné služby - upratovanie a umývanie okien , monitoringy a spravodajský 

servis, požiarna ochrana, BOZP, servis EPS a prehliadka zariadení, servis výťahov, 
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tlmočenie a preklady, tlač materiálov,  výdavky na zabezpečenie aktivít súvisiacich s 

aktualizáciou GIS, služby remeselníckej povahy: výroba kľúčov, pečiatky, Špeciálne 

služby - servisné služby IS  systému, strážna služba v budovách, geometrické plány a 

znalecké posudky na majetok samosprávneho kraja, audítorské a poradenské služby. 

Cestovné náhrady - Paušálne cestovné poslancov zastupiteľstva. Štúdie, expertízy, 

posudky - vypracovanie urbanistických štúdií a územných generelov a ďalších 

podkladových materiálov pre územnoplánovaciu dokumentáciu ÚPN BSK. Poplatky - 

poplatky bankové, notárske, za odvoz odpadu za povinné zamestnávanie ZPS, Stravné, 

poistné, prídel do sociálneho fondu, kolkové známky, odmeny a príspevky -odmeny pre 

poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, dane. 

 

Výdavky  na  služby a  aktivity : 

 
 školský úrad  1 414 000,- Sk 

 
 kancelária BSK v Bruseli 1 998 650,- Sk 

 
 aktivity v oblasti cestovného ruchu  9 405 108,- Sk 

 
z toho:   364 325,- je cestovné a ubytovacie služby počas výstav v zahraničí,  
230 845,-  boli výdavky na občerstvenie a cateringy počas výstav,  3 146 021,-  
propagačné brožúry a prospektov, letákov, katalógov a nákup reklamných 
a propagačných predmetov. Vypracovanie štúdie stavu a investičných možností 
CR na území BSK : 416 500 Sk a  5 094 794,-  služby, poplatky, prezentácie 
počas výstav,  101 891,- Sk preklady a sprievodcovské služba   
 

 výdavky na poslanecký zbor  7 674 558,- Sk 
 

z toho :   158 803,-  cestovné,  60 931,-  výdavky na občerstvenie počas  
zasadnutí,   6 502 763,-  odmeny,   927 783,-  cestovné náhrady paušálne,   
37 110,- vyhotovenie zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva.  

 
 Stredoeurópsky koridor  633 422,- 

 
z toho :  261 497,- čl. poplatok,   38 731,-  občerstvenie počas konferencie, 120 
252,- simultánne tlmočenie, preklady,  35 000,- zabezpečenie tlačovín, 177 942,- 
technické zabezpečenie konferencie  

 
 Na šport  964 783,-Sk 
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z toho :  188 774,- športový deň  ,   681 602,- poskytnuté príspevky športovým 
združeniam a klubom,  45 000,- preprava športovcov, 41 636 výroba dresov 
s logom BSK  7 770,- ceny 

 
 Na kultúru  1 522 446,- Sk 

 
 Geografický informa čný systém BSK 21 398 580,. Sk 

 
 Splácanie úrokov z úveru  3 787 529,- Sk 

 
 CO 76 883,- Sk  

 
 Úhrada dlhov zdravotníckych zariadení  2 517 013,- Sk 

 
 VZN č. 8/2005 3 348 381,- Sk  

 
 Dane  2 852 643,- Sk 

 
 

Prehľad použitia prostriedkov EÚ na jednotlivé projekty v rámci bežného rozpo čtu 

Úradu BSK  

 

Financovanie projektov financovaných z rozpo čtu EÚ     (údaje sú v Sk)  

Názov projektu Zdroj EÚ Upravené bežné výdavky 
v roku 2008 

Čerpanie bežných 
výdavkov  k 
31.12.2008 

Zvyšovanie konkurencieschopnosti stredných škôl 
na území BSK prostredníctvom rozvoja ľudských 
zdrojov 

JPD NUTS II BA cieľ 3 - 
ESF 

0,00 38,00 

Rozvoj kompetencií malého a stredného podnikania 
(CompServ) - Leonardo 

Leonardo Da Vinci - EK 17 000,00 16 694,94 

EUROCOOP 
6.Rámcový program pre 
vedu a výskum (FP6) - 

EK 
31 000,00 28 960,94 

Informačný systém miestnej samosprávy  
JPD NUTS II BA cieľ 2 - 

ERDF 
10 555 000,00 10 554 705,00 

EUROCERTICON Leonardo Da Vinci - EK 3 100 000,00 3 087 909,44 
Administrativna podpora pre BSK INTERREG III.A - ERDF                                                                                                                                                                                                                                          499 000,00 493 811,00 
Administrativna podpora pre BSK INTERREG III.A - ERDF                                                                                                                                                                                                         320 000,00 262 156,00 

Stratégia CR 
JPD NUTS II BA cieľ 2 - 

ESF 
887 000,00 886 550,00 

Donauregionen INTERREG III.B - ERDF                                                                                                    11 000,00 9 851,00 
RESYFAC Leonardo Da Vinci - EK 112 000,00 94 480,57 
EUFACINET Leonardo Da Vinci - EK 60 000,00 54 804,13 
EdTwin INTERREG IV.A - ERDF                                                                                                                                                                                                                               635 000,00 37 379,86 
PIMMS Transfer INTERREG IV.C - ERDF                                                                                                                                                                                           123 000,00 21 379,71 
Aktivity TA INTERREG IV.A - ERDF                                                                                                                                                          150 000,00 119 830,00 

CELKOM 16 500 000,00 15 668 550,59 
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5.2.2 Čerpanie bežných výdavkov – kultúra 

 

Pre kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 

samosprávneho kraja boli rozpočtované prostriedky v roku 2008 vo výške 87 655 tis. Sk. 

Skutočne čerpanie bežných  výdavkov pre oblasť kultúry je vo výške 87 655 tis. Sk, čo 

predstavuje 100 %-ne plnenie rozpočtovaného objemu. Čerpanie bežných výdavkov pre 

kultúru bolo počas roka kryté vlastnými príjmami a časť výdavkov bola krytá 

prostriedkami z Ministerstva kultúry SR a Ministerstva financií SR predelenými formou 

grantov na konkrétne kultúrne akcie organizované jednotlivých zariadeniami.  

 

Dotácie pre kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 

samosprávneho kraja vo forme grantov z Ministerstva kultúry SR boli v roku 2008 vo 

výške 2 853 tis. Sk. Skutočné čerpanie dotácií bolo v výške 2 853 tis. Sk, čo predstavuje 

100 %-né čerpanie dotácií.  

Všetky dotácie boli poskytnuté a následne použité na základe žiadostí na 

konkrétne projekty jednotlivých kultúrnych zariadení. Objem skutočne čerpaných dotácií 

tvorí 3,11 % z celkových skutočne čerpaných rozpočtovaných prostriedkov na rok 2008. 

 

Dotácie z MK SR v roku 2008: 

Kultúrne zariadenie účel  v tis. 
Sk 

Bratisl.bábkové divadlo medzinárodný festival v Subotici 110 

Bratisl.bábkové divadlo 
medzinárodný festival v Subotici (nevyčerpané a 
vrátené na MK SR) -2 

Bratisl.bábkové divadlo inscenácia Kráľovský detektív 50 
Divadlo ARÉNA  Jazzové koncerty 2008 250 

   v tis. Sk 

Organizácie 
Schválený  
rozpočet  

Upravený  
rozpočet  

Čerpanie  
rozpočtu 

k 31.12.2008 
Divadlo Aréna, Bratislava 21 981 22 579 22 579 
Astorka Korzo 90, Bratislava 20 036 21 538 21 538 
Divadlo Ludus, Bratislava 6 154 6 225 6 225 
Bratislavské bábkové divadlo 14 677 15 024 15 024 
Malokarp. knižnica v Pezinku 6 945 7 045 7 045 
Malokarp. múzeum v Pezinku 7 197 7 197 7 197 
Malokarp.osvet.stredisko v Modre 7 812 8 047 8 047 
SPOLU- KULTÚRA 84 802 87 655 87 655 
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Kultúrne zariadenie účel  v tis. 
Sk 

Divadlo ARÉNA  Traja kamaráti 300 
Divadlo ASTORKA Dni Astorky v Prahe 120 
Divadlo ASTORKA Magic.Net Theatres 600 
Divadlo ASTORKA festival Astorka 2008 500 
Divadlo ASTORKA incenácia Zima 100 
Malokarpatská knižnica nákup knižného fondu 100 
Malokarpatské osvetové stredisko regionálne projekty v rámci BSK 235 
Kultúrne poukazy na rok 2008 490 
Spolu použité dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu  2 853 

 
5.2.3 Čerpanie bežných výdavkov - doprava 

 

Značnú časť bežných výdavkov BSK tvorili výdavky pre oblasť dopravy. Bežné 

výdavky pre oblasť dopravy slúžia na zabezpečenie riešenia operatívnych problémov, 

resp. oblastí každodenného charakteru. Bežne výdavky v tomto prípade  boli v roku 

2008 čerpané  vo výške  330 232 559,40 Sk. Čo je  99,82%, z toho na zimnú a letnú 

údržbu, opravy a správu ciest II.  a III. triedy  to boli finančné prostriedky vo výške  

169 455 tis. Sk, na vykrytie výkonov vo verejnom záujme 149 444 tis. Sk, na prípravu 

integrovanej dopravy na území Bratislavského samosprávneho kraja 3 876 tis. Sk  

         - na zabezpečenie prevádzky železničnej trate Zohor -Záhorská Ves    7 457 tis. 

Sk 

 

 

Uznesením č. 79/2003 zastupiteľstvo BSK zriadilo rozpočtovú organizáciu 

Regionálne cesty Bratislava, neskôr sa uvedená organizácia transformovala na akciovú 

spoločnosť. Úlohou tejto spoločnosti je na území samosprávneho kraja zabezpečovať 

správu ciest II. a III. triedy a v rámci toho letnú a zimnú údržbu. Pre rok 2008 rozpočet 

  Schválený 
rozpočet  

Upravený 
rozpočet   

Čerpanie 
k 31.12.2008 

%     
čerpania 

Bežné výdavky  309 835  330 834  330 233 99,82% 

Údržba a oprava ciest II. a III. triedy 150 000  169 500  169 455 99,97% 

Slovak Lines  a.s. 150 000  150 000  149 444 99,63% 

Bratislavská integrovaná doprava, s.r.o 3 877  3 877  3 876 99,97% 

prevádzka železnice Zohor - Záhorská Ves 5 958  7 457  7 458 100,01% 
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BSK počítal pre tento účel so sumou 150 000 tis. Sk. Počas roka došlo v uvedenej 

položke k čerpaniu vo výške 169 455 tis Sk, čo je 99,97 % oproti upravenému  rozpočtu. 

 

BSK zabezpečoval v roku 2008 pokrývanie dopravných výkonov vo verejnom 

záujme v spolupráci so spoločnosťou Slovak Lines, a.s.,.za týmto účelom uzavrel s 

uvedenou spoločnosťou „Dohodu o poskytnutí preddavkových platieb“ na vykrytie 

predpokladanej straty z objednaných výkonov vo verejnom záujme. Cena za tieto 

výkony bola na dohodnutá vo výške 150 000 tis. Sk.  Z titulu nezvýšenia maximálnych 

cien vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave vznikla  spoločnosti Slovák Lines 

a.s. strata vo výške 18 696 tis. Sk v roku 2007. 

 

V prípade ostatnej regionálnej dopravy sa jednalo o zabezpečenie prevádzky 

školského autobusu v obci Sološnica. Autobusová doprava bola zabezpečená Slovak 

Lines, a.s. Na vykrytie týchto výdavkov boli spoločnosti poskytnuté finančné prostriedky 

vo výške 124 tis. Sk. 

Celkom na pokrývanie dopravných výkonov vo verejnom záujme v spolupráci so 

spoločnosťou Slovak Lines, a.s. bolo čerpané  149 444 tis. Sk je 99,63% oproti 

upravenému rozpočtu. 

 

Na podporu rozvoja integrovanej dopravy vytvoril BSK v spolupráci s mestom 

Bratislava spoločnosť  Bratislavská integrovaná doprava, s.r.o., schválený upravený 

rozpočet v tejto položke bol vo výške 3 877 tis. Sk. Celkové čerpanie bolo vo výške  3 

876 tis. Sk čo je  99,97%. 

 

Na zabezpečenie regionálnej koľajovej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves 

uzavrel BSK zmluvu so Železničnou spoločnosťou, a.s., o zálohových platbách na 

prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na dráhe vo výške 5 958 tis. Sk, v priebehu 

roka bolo odsúhlasené navýšenie rozpočtu pre regionálne železnice, pre ktoré odráža 

skutočne objednané výkony podľa platného cestovného poriadku. Čerpanie bolo vo 

výške 7 457 tis. Sk čo je oproti upravenému rozpočtu 100,01% plnenie. 
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5.2.4 Čerpanie bežných výdavkov – vzdelávanie 

Ukazovateľ  

schválený 
rozpočet 
na rok 
2008 

upravený 
rozpočet  k 
31.12.2008 

plnenie/čerpanie  
rozpočtu k 
31.12.2008 

% 
plnenie/čerpanie  

rozpočtu k 
31.12.2008 

Vzdelávanie 1 305 098 1 307 829 1 359 824 103,98% 

Bežné výdavky  pre školy a školské zariadenia 1 305 098 1 307 829 1 359 824 103,98% 

 

Pre činnosť zariadení v oblasti vzdelávania boli rozpočtované v roku 2008 

prostriedky v objeme 1 307 829 tis. Sk. Skutočné čerpanie výdavkov na vzdelávanie je 

vo výške 1 359 824 tis. Sk, čo predstavuje 103,98 %-né čerpanie rozpočtovaného 

objemu. Prostriedky boli použité na bežné výdavky škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Financovanie vzdelávacích zariadení bolo 

realizované prostredníctvom prostriedkov z vlastných príjmov pre originálne 

kompetencie a prostriedkov z grantov a transferov pre prenesené kompetencie. 

Rozpočet v oblasti vzdelávania bol počas roka 2008 najčastejšie upravovanou položkou 

a to z dôvodu grantov a transferov, ktoré boli počas roka udeľované zariadeniam zo 

zdrojov Ministerstva školstva SR a Ministerstva kultúry SR. V rámci čerpania rozpočtu 

(čerpanie rozpočtu k 31.12.2008) sú zahrnuté mimorozpočtové zdroje a povolené 

prekročenia rozpočtu. 

Z hľadiska svojich kompetencií zabezpečuje BSK financovanie viacerých druhov 

škôl a to hlavne základné školy, osemročné gymnáziá, gymnáziá športové gymnáziá, 

stredné odborné školy, stredné odborné školy umeleckého zamerania, stredné odborné 

učilištia, združené stredné školy, domovy mládeže,  školské jedálne, strediská odbornej 

praxe, strediská záujmovej činnosti jazykové školy. Dá sa povedať, že výdavky do tejto 

oblasti smerovali najmä na zabezpečenie základných prevádzkových nákladov. 

Základným obmedzením aj v tomto roku bolo normatívne financovanie.  

Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK čerpali finančné 

prostriedky na bežné výdavky v celkovej sume 850 337 tis. Sk. Celkové čerpanie, 

vrátane použitia rezerv  v oblasti vzdelávania dosiahlo úroveň 876 577 tis. Sk. Podrobný 

prehľad čerpania finančných prostriedkov jednotlivými organizáciami sa nachádza 

v nasledujúcej tabuľke.  



 69 

v tis. Sk 

Názov rozpočtovej organizácie  

Schválený a 
rozpísaný 

rozpočet podľa 
KŠÚ a norm. 
na orig. komp. 

upravený 
rozpočet 

k 31.12.2008 

čerpanie 
rozpočtu k 
31.12.2008 

čerpanie 
rozpočtu, vrátane 
použitia rezervy 
na originálne 
a prenesené 
kompetencie  
k 31.12.2008 

Domov mládeže pre stredné zdravotné školy 5 832 6 860 8 914 8 914 
Domov mládeže, Vranovská BA 5 011 6 852 8 234 8 234 
Gymnázium a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 20 000 20 976 21 057 21 361 
Gymnázium Antona Bernoláka 12 200 12 636 12 525 12 635 
Gymnázium Einsteinova 17 348 20 245 20 204 20 244 
Gymnázium Gröslingova 19 259 20 196 20 211 20 337 
Gymnázium Haanova 12 194 12 565 12 551 12 565 
Gymnázium Hubeného 21 796 22 462 22 216 22 216 
Gymnázium I.Horvátha 15 840 17 004 17 143 17 216 
Gymnázium J.Papánka, Vazovova BA 22 450 23 320 23 536 23 542 
Gymnázium K.Štúra 11 620 12 044 11 915 12 043 
Gymnázium L. Novomeského 21 609 23 021 23 014 23 014 
Gymnázium Malacky 18 849 20 021 19 666 19 804 
Gymnázium Pankúchova 28 464 29 699 29 391 29 728 
Gymnázium Pezinok, Senecká ul. 17 060 17 361 17 329 17 370 
Konzervatórium,Tolstého BA 56 296 56 841 56 564 56 597 
Obchodná akadémia, Dudova BA 23 041 24 863 23 974 24 862 
Obchodná akadémia, Myslenická Pezinok 13 760 14 079 14 024 14 083 
Obchodná akadémia, Nevädzova BA 15 360 16 475 16 427 16 541 
Obchodná akadémia, Račianska BA 17 050 18 686 18 202 18 787 
Pedagogická a kultúrna akadémia 12 652 13 125 13 056 13 122 
Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova BA 15 012 16 320 16 103 16 320 
SKIŠ Kadnárova 15 074 15 445 15 420 15 420 
Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 6 865 7 393 57 634 7 301 
Spojená škola, Račianska 78, Bratislava 42 861 63 859 27 593 64 355 
Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským Senec 19 611 26 773 6 871 30 065 
Stredná geodetická škola, Vazovova BA 7 470 8 031 7 746 8 030 
Stredná odborná škola (dievčenská), Znievska BA 15 578 15 985 15 962 15 984 
Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova BA 17 644 21 122 21 449 21 754 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálová 17 735 19 530 18 984 19 387 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, K.Adlera 5 BA 20 521 24 362 22 929 24 421 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova BA 21 312 22 225 21 885 22 224 
Stredná priemyselná škola stavebná, Drieňová BA 12 260 15 620 14 898 15 709 
Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábr. BA 14 348 17 557 16 055 17 569 
Stredná zdravotnícka škola MUDr. I. Hálka, Strečnianska BA 11 253 15 009 14 459 15 007 
Stredná zdravotnícka škola,Záhradnícka BA 19 822 21 101 20 958 21 099 
SVOŠ Modra 16 812 23 052 21 783 24 679 
Škola úžitkového výtvarníctva J.Vydru, Dúbravská cesta BA 14 506 18 783 17 219 18 781 
ŠMND-Teplická - Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 34 437 35 638 37 210 37 404 
Športové gymnázium, Ostredkova BA 26 219 26 444 26 442 26 442 
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 21 753 23 875 23 761 24 243 
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v tis. Sk 

Názov rozpočtovej organizácie  

Schválený a 
rozpísaný 

rozpočet podľa 
KŠÚ a norm. 
na orig. komp. 

upravený 
rozpočet 

k 31.12.2008 

čerpanie 
rozpočtu k 
31.12.2008 

čerpanie 
rozpočtu, vrátane 
použitia rezervy 
na originálne 
a prenesené 
kompetencie  
k 31.12.2008 

Združená stredná škola záhradnícka, Malinovo 10 698 16 937 14 823 17 168 

Spolu 769 482 864 392 850 337 876 577 

 

V roku 2008 boli poskytnuté transfery pre príspevkové organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v celkovej výške 

426 923 tis. Sk. Celkovo, vrátane použitia rezervy na prenesené a  originálne 

kompetencie v oblasti vzdelávania. boli zaslané finančné prostriedky vo výške 433 498 

tis. Sk. 

v tis. Sk 

Názov príspevkovej organizácie  

schválený a 
rozpísaný 

rozpočet podľa 
KŠÚ a norm. na 
orig. komp 

upravený 
rozpočet k 
31.12.2008 

poskytnuté 
transfery  k 
31.12.2008  

Poskytnuté transfery, 
vrátane použitia rezervy 

na originálne 
a prenesené 
kompetencie  
k 31.12.2008 

Jazyková škola pri GY - Vazovova 6, BA 281 467 339 467 
SOŠ  - Pezinok, Komenského 27 19 960 24 198 23 113 24 197 
SOŠ -  Senec, Kysucká 14 18 991 20 223 19 615 20 221 
SOŠ - Račianska 105, BA 19 701 19 765 19 764 19 764 
SOŠ dopravná - Sklenárova 9, BA 18 449 21 162 19 549 21 162 
SOŠ drevárska - Pavlovičova 3, BA 16 998 18 486 17 701 18 486 
SOŠ elektrotechnická - Rybničná 59, BA 16 781 17 145 17 084 17 145 
SOŠ obchodná  - Na pántoch 9, BA 35 786 36 921 36 866 36 921 
SOŠ obchodná J.Jurkoviča, Sklanárova 1, BA 18 817 19 245 19 179 19 244 
SOŠ polygrafická - Račianska 190, BA 23 896 24 305 24 119 24 304 
SOŠ potravinárska - Farského 9,BA 23 820 24 636 22 424 22 510 
SOŠ pôšt a telekomunukácií - Hlinická 1, BA 15 713 16 815 16 443 16 784 
SOŠ scénického výtvarníctva - Sklenárova 7, BA 20 379 22 014 21 986 22 014 
SOŠ strojárska - Vranovská 4, BA 11 651 15 684 14 317 15 684 
SOŠ, HA - Mikovíniho 1, BA 28 969 29 570 29 559 29 570 
SOŠ, Ivánska cesta 21, BA 27 931 28 346 28 290 28 346 
SOŠ, J. Jonáša 5, BA 24 756 26 814 26 749 26 814 
SOŠ, Svätoplukova 2, BA 21 097 21 723 21 646 21 723 
SOU stavebné - Ružinovská 1, BA 24 020 12 122 12 122 12 122 
Spojená škola - Tokajícka 24, BA 11 663 13 712 13 677 13 712 
Štátna jazyková škola - Palisády 38, BA 4 559 14 719 10 674 12 720 
ZSŠ potravinárska - Harmincova 1, BA 9 400 9 588 11 707 9 588 

Spolu 413 618 437 660 426 923 433 498 



 71 

 
Na neštátne školské zariadenia boli v roku 2008 použité finančné prostriedky 

z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v celkovej sume 39.632 tis. Sk, 

čerpanie bolo 39.823 tis, čo predstavuje 100,48%, rozdiel je -191 tis. Sk. vznikol pri 

dvoch neštátnych zariadeniach z dôvodu prepočtu nových výkonoch k septembru 2008. 

(zníženie počtu žiakov, klientov a ubytovaných).  

 Základná umelecká škola  V. Lacovej ART PEGAS  :  -185 tis Sk  veľký 
pokles žiakov od nového  školského roka 2008/2009 oproti roku 2007/2008. 

 Jazyková škola Regionálne vzdelávacie zariadenie Pezinok  PhDr. Ľubica 
Kozubová: - 6 tis. Sk, vznikol pri poklese žiakov od nového školského roka 
2008/2009. 

Tieto finančné prostriedky boli vrátené na účet Bratislavského samosprávneho 

kraja v celkovej čiastke 191 tis. Sk, začiatkom roka 2009. 

  

Originálne kompetencie - rozpis a čerpanie rozpočtu v roku 2008 ( Zriaďovatelia 

neštátnych zariadení) 

v tis. Sk 

Organizácia Schválený 
rozpis r. 2008 

Upravený 
rozpis r. 2008 

Čerpanie      
r. 2008  

Bratislavsko-trnavská acidiecéza, Jána Hollého 10 91766 Trnava 1 080 689 689 

ŠJ pri SŠ sv.V de Paul, Bach, 4 214 185 185 

ŠJ pri CZŠ Sv. Rodiny,Gercen 10 378 361 361 

ZŠS spolu 592 546 546 

Spolu 1 672 1 235 1 235 

OZ SABUŽ - Modra, Štúrova 34 178 242 242 

Kanonisky sv.Augustína rehole ,Jesenského 4 926 824 824 

Cirk. Gy Čachtická 114 113 113 

Cirk. GY Nedbalova 624 737 737 

Zriaďovatelia cirkevných zariadení spolu 3 514 3 151 3 151 

Renáta Madarásová Duhová 16, Senec 427 283 283 

Mgr.Jána Némethová 25 33 33 

Mgr.art.Peter Kuba, Šustekova 7, Bratislava 680 467 467 

PaedDr. Ivona Podstavková - IP s.r.o. 0 0 0 

Gabriel Rovňák, Balkánska 146, Bratislava 762 504 504 

Mgr.art.Magdaléna Rovňáková,Art 321 201 201 

Mgr.art.Zdena Némethyová, Vajnorská 176 101 101 

Alena Kaňuková, Alkana - Batkova 2 1 589 2 066 2 066 

V. Lacková, ART PEGAS,Chrobáková 10 1 462 790 975 

Mgr.art.Zuzana Gabrišová, Mierová 46 0 27 27 

Bamastav,s.r.o.Uršulinska 3, Bratislava 0 92 92 

Základné umelecké školy spolu 5 442 4 564 4 749 
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v tis. Sk 

Organizácia Schválený 
rozpis r. 2008 

Upravený 
rozpis r. 2008 

Čerpanie      
r. 2008  

Vých.-vzdel.združenie, Bajkalská 20 472 431 431 

PhDr.Elvíra Chadimová,SGY,Žitavská 1 616 538 538 

Mgr.Viera Zavarčíková,SSZČ pri SSPŠAT 443 406 406 

Súkr.stredis.záujm. činnosti spolu 1 531 1 375 1 375 

AD PATREM, o.z.Vlastenecké nám.10 59 50 50 

Centra vo ľného času spolu 59 50 50 

Regionálne vzdelávacie zariadenie, s.r.o.,PhDr.Kozub 65 48 54 

PhDr.Mária Liptáková, PhD.,Cogitátio 37 44 44 

PaedDr. Ivona Podstavková - IP s.r.o. 0 0 0 

Jazykové školy spolu 102 92 98 

Jozef Morávek, Bulíkova 19 BA 1 401 1 209 1 209 

Vých.-vzdel.združenie, Bajkalská 20 821 08 BA 365 284 284 

Ľudmila Boteková, Jedáleň - Tomašíkova 1 122 508 508 

Ing. Jozef Biznár-Restaurant Slovakia, ŠJ Tomášikova, Bratislava 0 623 623 

Mária Ševčíková, ŠJ I. Horvátha 14 734 646 646 

PhDr.Elvíra Baloghová, SŠGY 304 69 69 

Roland Sobota, Budatínska 73, BA 176 129 129 

Alena Radochová 0 0 0 

Ivan Lachkovič ŠMAK. 841 07 BA 842 714 714 

Eugen Oros - Corporation - OROS 1 285 1 022 1 022 

Tomáš Mesároš- PINO, Farského 468 628 628 

Karol Kirchmayer - KAJA Zámocká 1 038 999 999 

STRAUBYT spol.s.r.o., Poloreckého 761 410 410 

Igor Goruša - I.E.G. - strav. Služby 1 020 993 993 

Helena Bamová, SGY MERCURY 485 437 437 

Slávka Habdáková, Dtrav. Služby 983 1 146 1 146 

PaedDr. Ivona Podstavková - IP s.r.o. 150 156 156 

Ján Majtán, Bratislava 0 32 32 

Rafael Szabo, Furdekova 25, Bratislava 428 320 320 

Ing. Žižka Bohuslav - BOBO 0 0 0 

MOOPS,s.r.o., Turčianska 31/A 62 123 123 

M.Vicen, Vajanského 79, Malacky 624 499 499 

R. Bošmanský - Emília Adyho 30, Malinovo 375 308 308 

SŠJ B.H., Drieňová 16, 821 03 Bratislava 0 28 28 

Zariadenia školského stravovania spolu 12 623 11 283 11 283 

Ing. Vladimír Krupa, DM Pekná cesta 3 771 3 711 3 711 

PhDr.Elvíra Baloghová, SŠGY 611 407 407 

Opera Reform Delta, s.r.o.,Tomášikova, Bratislava 0 493 493 

Domovy mládeže spolu 4 382 4 611 4 611 

Bohumil Bača, akad.mal.,SSOPpri SSUŠ 2 030 2 026 2 026 

Mgr.Viera Zavarčíková,SSOP pri SSPŠAT 3 442 3 509 3 509 
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v tis. Sk 

Organizácia Schválený 
rozpis r. 2008 

Upravený 
rozpis r. 2008 

Čerpanie      
r. 2008  

PaedDr. Ivona Podstavková - IP s.r.o. 173 192 192 

Strediská odbornej praxe NZ - spolu 5 645 5 727 5 727 

PaedDr.Margita Macková, Kríkova 5 111 301 301 

Špeciálne psychologické poradne 111 301 301 

Mgr. Miroslava Zubová, Homolova 10 73 227 227 

PeadDr.Andrej Argaláš, Nám .priateľstva 7 128 7 675 7 675 

Dets.integ.cent.a lie čeb.vých.sanatória - spolu 7 201 7 902 7 902 

OA Myslenická 1, Pezinok 68 51 51 

ZSŠ Sklenárová 7 283 254 254 

SOU obchodné Sklenárova 1 51 0 0 

Cirkv. CY Tupolevova 99 82 82 

SGY a SOA, Česká 10 116 102 102 

SGY Žitavská 1 44 29 29 

SGY Alkana, Batkova 2 79 58 58 

Spolu 740 576 576 

Celkom cirkevné zariadenia 3 514 3 151 3 151 

Celkom súkromné zariadenia 37 836 36 481 36 672 

Celkom neštátne zariadenia 41 350 39 632 39 823 

 

5.2.5 Čerpanie bežných výdavkov – sociálne zabezpečenie 
 

 

Bratislavský samosprávny kraj má v zriaďovateľskej pôsobnosti 16 zariadení 

sociálnych služieb, z toho prevažnú časť tvoria domovy sociálnych služieb pre deti 

a dospelých, ďalej sú to domovy dôchodcov, domovy penzióny pre dôchodcov, útulok, 

zariadenie chráneného bývania a stanica opatrovateľskej služby. Pre  oddiel  sociálne 

zabezpečenie na rok 2008 boli vyčlenené finančné prostriedky v celkovej sume 561 949  

tis. Sk, ktoré sa čerpali vo výške 554 975 tis. Sk, čo predstavuje 98,76% -né čerpanie 

rozpočtu. Na výchovno-rekreačné tábory pre deti boli použité výdavky vo výške 638 tis. 

Sk. V rámci bežných výdavkov v oblasti sociálneho zabezpečenia boli použité takisto 

mimorozpočtové zdroje, ktoré boli čerpané vo výške 1 076  tis. Sk. 

 

Prehľad čerpania bežných výdavkov v roku 2008 v rozpočtových organizáciách 

sociálneho zabezpečenia bez použitia rezervy, vrátane mimorozpočtových zdrojov a 

povolených prekročení rozpočtu. 
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zariadenia 
schválený 
rozpočet 

upravený 
rozpočet 

čerpanie plnenie 

  428 009 444 174 444 119 99,99% 
DD a DPD Pezinok 16 997 17 615 17 609 99,97% 
DD Kaštiel Stupava 43 882 47 046 47 013 99,93% 
Domov dôchodcov Rača 46 099 50 189 50 289 100,20% 
DSS KAMPINO 14 699 15 416 14 658 95,08% 
DSS Báhoň 32 304 34 850 34 880 100,09% 
DSS GAUDEAMUS 57 091 57 469 57 464 99,99% 
DSS INTEGRA 14 727 14 877 14 798 99,47% 
DSS Javorinská 15 285 15 416 15 436 100,13% 
DSS Jesenského BA 6 690 7 045 7 277 103,29% 
DSS Lipského 24 624 24 937 24 946 100,04% 
DSS MEREMA 21 091 21 356 21 440 100,39% 
DSS Plavecké Podhradie 15 690 15 768 15 768 100,00% 
DSS ROSA 68 944 71 872 71 918 100,06% 
DSS ROZSUTEC 17 174 17 174 17 221 100,27% 
DSS Senec - Báhoň 15 319 15 658 15 662 100,03% 
DSS Sibírska 17 393 17 486 17 740 101,45% 

 

Bratislavský samosprávny kraj má v súčasnosti 4 zariadenia pestúnskej 

starostlivosti. K 31.12. 2008 čerpal zo svojho rozpočtu na úhradu nákladov, ktoré vznikli 

v súvislosti s poskytovaním pestúnskej starostlivosti vo výške 1 366 tis. Sk , z toho na 

tovary a služby, ktoré pozostávajú z energií, vody, komunikácie, nájomné za nájom a za 

služby 1 176 tis. Sk, za poistné a príspevok do poisťovní 190  tis. Sk. Na pokrytie časti 

výdavkov boli poskytnuté finančné prostriedky v sume 800 tis. Sk z Úradu práce 

sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. Táto suma bola vyčerpaná a BSK rozdiel výdavkov  

v objeme 566 tis. Sk hradil zo svojho rozpočtu. 

 

Zariadenia pestúnskej starostlivosti Rozpočet      
( tis. Sk) 

Čerpanie k 
31.12.2008             
( tis. Sk) 

ZPS -  Palkovičova  393 352 

ZPS - Kľukatá  409 383 

ZPS- Rustaveliho  441 399 

ZPS - Na Hrádzi 309 232 

Celkom 1 552 1 366 

 
 
V roku 2008 si nárok na finančný príspevok na zabezpečenie sociálnych služieb a 

pomoci v rámci Bratislavského samosprávneho kraja uplatnilo 79 subjektov. Z 
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uvedeného počtu podporených neziskových organizácií je 21 poskytujúcich sociálne 

poradenstvo a vykonávajúce sociálnu prevenciu, 39 poskytujúcich sociálne služby a 19 

vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Za rok 2008 

bol od 3 organizácií vrátený finančný príspevok v sume 1 581 tis. Sk , 4 organizáciám 

bol pozastavený finančný príspevok za posledné 2 štvrťroky  a 2 organizáciám bol 

krátený finančný príspevok v sume 143 tis. Sk. Celkove sa v roku 2008 vynaložili 

finančné prostriedky na tento účel v sume 108 852 tis. Sk, čo predstavuje 94,25% 

čerpanie rozpočtu 

 

Subjekty, ktoré poskytujú soc. služby a pomoc Čerpanie k 31.12.2008  
v tis. Sk 

Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné ZP 1 000 
Aktíva, n. o. - DSS pre dospelých 2 192 
Asociácia nepočujúcich Slovenska, o.z. 687 
DOM SVITANIA, n.o. 864 
Betánia Senec, n.o. 2 370 
Bratislavská katolícka charita 3 290 
Centrum Memory, n. o. 1 585 
Dom sociálnych služieb - MOST, n. o. 420 
Kresťanská liga pre pomoc mentálne postih. na Slovensku 570 
Krídla, OZ 1 080 
Lepší svet, n. o. 3 383 
Nový deň, n. o. 3 240 
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR 500 
Prima, n. o. 688 
Senecio, n. o. 4 340 
Slovenské hemofilické združenie 250 
Slovenský zväz telesne postihnutých-Kraj.centr.BA 250 
Vstúpte, n.o. 1 350 
Nezábudka - Združenie na pomoc rodinám so ZP deťmi 1 075 
Národné integračné centrum, n.o. 1 620 
Klub cystickej fibrózy, o. z. 250 
Včielka, n.o. 324 
DSS Andreas, n.o. 398 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 1 100 
Zruženie na pomoc ľuďom s MP v SR  (poradenstvo) 750 
Zväz sluchovo postihnutých, o.z. 750 
Zruženie na pomoc ľuďom s MP v SR (služby) 277 
Plamienok, n.o. 250 
GALANT, n.o. 2 207 
CLAUDIANUM,n.o. 106 
Obec Budmerice 788 
Združenie na pomoc luďom s mentálnym postihnutím v Petržalke 756 
Spolu 10.1.2.4 38 710 
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Subjekty, ktoré poskytujú soc. služby a pomoc Čerpanie k 31.12.2008  
v tis. Sk 

Betánia Bratislava, n. o. 2 570 
Spoločnosť Ježišova 1 500 
Domov dôchodcov - Ohel David 3 190 
Domov dôchodcov pre imobilných Gerion 1 698 
Harmónia života, n. o. 5 040 
HESTIA, n. o. 3 630 
Maják nádeje, n.o. (služby) 944 
Nemocnica Modra, n. o. 937 
Privilégium, n.o. 5 231 
Senior - geriatrické centrum, n. o. 5 147 
Spolu 10.2.0.3 29 887 
Agentúra podporovaného zamestnávania, n. o. 625 
Agentúra podporovaného zamestnávania OPS o.z.PRO 500 
Aliancia žien Slovenska, o. z. 230 
Autistické centrum ANDREAS, n. o. 800 
Brána do života, o. z. (soc.právna) 1 880 
Centrum samostatného života, n. o. 350 
Detský fond SR 500 
Domov Dúha, o. z. 1 160 
Združenie MUDr. Ivana Novotného, o.z. 2 000 
Maják nádeje, n. o. (soc.právna) 900 
Slovenský výbor pre UNICEF 300 
Občianske združenie Návrat 900 
Občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom Centrum Nádej 80 
ROAD, n. o. 720 
Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia 600 
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, o. z. 200 
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov, Úsmev ako dar 700 
UNICORNIS, n. o. 700 
Úsmev domova, o. z. 864 
ODYSEUS, O.Z. 1 400 
Domovské vzdelávacie centrum, n. o. (305/2005) 360 
Spolu 10.4.0.4 15 769 
Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, o. z. 450 
Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, o. z. 250 
Bratislavská občianska poradňa, n. o. 750 
Domov pre každého, n. o. 10 920 
Domovské vzdelávacie centrum, n. o. (služby)195/2005 840 
Križovatky, n.o. 2 460 
DEPAUL SLOVENSKO 4 360 
Pomoc pre nádej, n. o. 1 250 
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci 1 250 
Slovenská humanitná rada 250 
Brána do života, o. z. 1 293 
Občianske združenie Rómov Slovenska 63 
Volanie života - Phonae Vitae, n. o. 350 
Spolu 10.7.0.4 24 486 
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Subjekty, ktoré poskytujú soc. služby a pomoc Čerpanie k 31.12.2008  
v tis. Sk 

SPOLU: 108 852 

 

5.2.6 Čerpanie bežných výdavkov – veľká údržba  

 

Na veľkú údržbu boli  v roku 2008 rozpočtované prostriedky vo výške 206 628 tis. Sk. 

Skutočné čerpanie výdavkov bolo vo výške 203 316  tis. Sk, čo predstavuje 98,40%-né 

plnenie rozpočtovaného objemu. V zmysle Metodického usmernenia MF SR a 

vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácii sa pod pojmom rutinná a 

štandardná údržba rozumejú výdavky na práce a služby, ktorými sa zabezpečuje bežné 

fungovanie majetku (napr. budov, prevádzkového zariadenia, kancelárskeho vybavenia, 

softvéru, ...). V roku 2008 sa čerpali finančné prostriedky na opravu okien, kanalizácie, 

budov alebo ich častí, na odstránenie havarijných stavov.  

Prehľad čerpania veľkej údržby podľa jednotlivých oddielov funkčnej klasifikácie: 

 

Oddiel 
Čerpanie  
v tis. Sk 

Spolu 203 316 

Kultúra  24 

Úrad BSK 1 535 

vzdelávanie 181 945 

Sociálne zabezpečenie 19 812 

 

Podrobný prehľad  výdavkov na veľkú údržbu podľa konkrétnej akcie  sa nachádza 

v nasledovnej tabuľke: 

Ukazovateľ 
Čerpanie 
v tis. Sk 

Spolu 203 316 

Kultúra  24 

BBD  paré PD naviac 24 

Úrad BSK 1 535 
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Ukazovateľ 
Čerpanie 
v tis. Sk 

diagnostika odoziev 48 

havária potrubia teplej vody 29 

maľba kancelárskych priestorov, stavebné práce 699 

skrinka šatníková 564 

stavebné práce, sadrokartónové priečky 195 

vzdelávanie 181 945 

DM Račianska havária strechy 122 

Gym. L. Novomeského plastové okná 14 102 

Gymnázium A. Bernoláka, Senec oprava sociálnych zariadení 2 942 

Gymnázium A. Bernoláka, Senec oprava strechy 11 492 

Gymnázium A. Bernoláka, Senec plastové okná 9 817 

Gymnázium A. Bernoláka, Senec statický posudok 80 

SŠ s vyučovacím jazykom maďarským  Senec plastové okná 12 906 

Gymnázium A. Einsteina oprava kanalizácie 256 

Gymnázium Dunajská, BA  oprava sociálnych zariadení 1 415 

Gymnázium Hubeného, BA havária plyn. prípojky 123 

Gymnázium I. Horvátha, BA  oprava kanalizácie 600 

Gymnázium I. Horvátha, BA  oprava strechy 2 276 

Gymnázium Malacky oprava sociálnych zariadení 2 767 

Gymnázium Malacky oprava strechy 1 976 

Gymnázium Malacky plastové okná 7 092 

Gymnázium Malacky plastové okná 7 093 

Gymnázium Štúra, Modra oprava strechy 2 565 

Gymnázium Vazovova oprava parketových podláh 648 
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Ukazovateľ 
Čerpanie 
v tis. Sk 

Gymnázium, Pankúchova, BA  oprava strechy 1 428 

Konzervatórium Konventná, BA oprava fasády 2 093 

Konzervatórium Konventná, BA rozmnoženie projektovej dokumentácie 18 

Konzervatórium Konventná, BA parkety oprava 1 219 

Obchodná akadémia, Dudova, BA oprava strechy 3 156 

Obchodná akadémia, Dudova, BA plastové okná 14 044 

PaSA Bullova  oprava strechy 404 

Pedagogická a kultúrna akadémia, Modra plastové okná 8 059 

SOŠ ovocinárska, Modra oprava vodovodného potrubia 1 599 

SOŠ Vranovská 
oprava soc. zariadení, oprava haly na 
uskladnenie kulís 

1 642 

SOU chemické regále 47 

SOU chemické skrine 564 

SOU obchodné, Na pántoch havária na ÚK 1 224 

SOU obchodné, Na pántoch oprava strechy 1 000 

SOU pôšt a telekom., Hlinická, BA havária prívodu st. vody 49 

SOU stavebné ,Ivánska cesta výmena ventilov 20 

SOU strojárske, Jonáša  oprava rozvodov 1 988 

SOU strojárske, Jonáša  oprava strechy 523 

SOU Svätoplukova, BA výmena a doplnenie svietidiel 547 

SPŠ K. Adlera oprava strechy 1 451 

SPŠ K. Adlera plastové okná 14 128 

SPŠ K. Adlera 
projekt PPP Slnko do našich škôl - 
poradenské služby 

797 

SPŠ K. Adlera statické posúdenie strechy 55 

SPŠ Stavebná, Drieňová, BA plastové okná 14 592 
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Ukazovateľ 
Čerpanie 
v tis. Sk 

SŠ Račianska (bývalé SOUCH Vlčie hrdlo) SŠ Račianska - postavebné upratovanie 107 

SŠ Račianska (bývalé SOUCH Vlčie hrdlo) SŠ Račianska - tabule 324 

Škola pre mimoriadne nadané deti havária potrubia 149 

Škola pre mimoriadne nadané deti oprava a údržba prevádzkových strojov 500 

Škola pre mimoriadne nadané deti oprava prívodu studenej vody 497 

Škola pre mimoriadne nadané deti oprava strechy 2 530 

Škola úžitkového výtvarníctva, BA plastové okná 9 484 

Škola úžitkového výtvarníctva, BA oprava okna a schodiska 68 

Škola úžitkového výtvarníctva, BA statické posúdenie poruchy schodiska 70 

Škola úžitkového výtvarníctva, BA 
ŠÚV, Bratislava - odstránenie havárie na 
prípojke plynu 

48 

Tanečné konzervatórium E. Jaczovej  výmena okna 175 

ZSŠ dopravná, Sklenárova výmena plota 4 692 

ZSŠ drevárska oprava kotla 306 

ZSŠ Ivánska cesta, BA oprava kanalizácie 200 

ZSŠ Polygrafická, Račianska, BA oprava potrubia TUV 890 

SŠ Račianska (bývalé SOUCH Vlčie hrdlo) odvoz chemikálií 571 

SŠ Račianska (bývalé SOUCH Vlčie hrdlo) oprava  strechy 4 164 

SŠ Račianska (bývalé SOUCH Vlčie hrdlo) oprava omietky a časti strechy 1 249 

SŠ Račianska (bývalé SOUCH Vlčie hrdlo) oprava  strechy 5 408 

SŠ Račianska (bývalé SOUCH Vlčie hrdlo) statický posudok 80 

ZSŠ výtv, Sklenárova  výmena plota 815 

ZSŠ záhradnícka, Malinovo  
odstránenie havárie na elektro-ohrev 
plynu 

249 

Pasportizácia škôl v správe BSK a statické posudky 450 

Sociálne zabezpečenie 19 812 
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Ukazovateľ 
Čerpanie 
v tis. Sk 

DSS Kampino  chladnička 2ks - bežné 40 

DSS Hestia  bežné 10 

DSS Hestia  bežné 15 

DSS Hestia  bežné 15 

DSS Senec - Báhoň trezor - bežné 20 

DD a PDP Pezinok havária strechy 372 

DD a PDP Pezinok oprava strechy 3 505 

DD Rača oprava plota 1 421 

DSS Báhoň  oprava vodovodov 839 

DSS Hestia  oprava potrubia SV 72 

DSS Kampino  oprava povrchov 1 428 

DSS Kampino  výmena okien 10 377 

DSS Rosa oprava strechy 280 

DSS Stupava oprava kanalizácie 1 418 

 

 

5.2.7 Čerpanie bežných výdavkov – rezervy  

 

Ukazovateľ 

schválený 
rozpočet 
na rok 
2008 

upravený 
rozpočet  k 
31.12.2008 

plnenie/čerpanie  
rozpočtu k 
31.12.2008 

% 
plnenie/čer

panie  
rozpočtu k 
30.9.2009  

Rezervy rozpo čtu BSK 116 671 90 607 90 591 99,98% 

na prenesené kompetencie v oblasti školstva 34 713 21 998 21 998 100,00% 

na originálne kompetencie v oblasti školstva 17 958 12 958 12 958 100,00% 

na originálne kompetencie v oblasti kultúry 4 000 3 500 3 500 100,00% 
na originálne kompetencie v oblasti sociálneho 
zabezpečenia 14 500 12 151 12 151 100,00% 

rezerva predsedu BSK 4 500 0 0 - 

rezerva na zabezpečenie prechodu na euro 40 000 40 000 39 984 99,96% 
rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody 
Európskej únii 

1 000 0 0 - 
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Rezervy rozpočtu v roku 2008 boli plánované vo výške 90 607 tis. Sk a boli čerpané na 

99,98%, teda vo výške 90 591 tis. Sk. Rezerva na prenesené kompetencie v oblasti 

školstva bola čerpaná v plnej výške 21 998 tis. Sk a bola použitá na dofinancovanie 

negatívneho dopadu normatívneho financovania pre školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Rezerva na originálne kompetencie v oblasti školstva 

bola tiež čerpaná v plnej výške, t.j. v sume 12 958 tis. Sk .Prehľad čerpania tejto rezervy 

sa nachádza v nasledujúcej tabuľke: 

Účel použitia rezervy na originálne kompetencie v obl asti školstva  v tis. Sk 

Spolu 12 958 
Revízie 1 567 
Zdravotná služba 669 
Dane z nehnuteľnosti 1 177 
Spolufinancovanie projektov ESF 821 
Školské súťaže 1 757 
Dofinancovanie nových výkonov na OK od 1. 9. 2008 3 089 
Neuhradené faktúry 1 492 
Optimalizácia siete škôl - pokrytie výdavkov 2 386 

 

Rezerva finančných prostriedkov na bežné výdavky pre kultúrne zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2008 vo výške 

3 500. Sk bola vyčerpaná v plnej výške. Podrobné čerpanie rezervy finančných 

prostriedkov na bežné výdavky pre kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

BSK v roku 2008 sa nachádza v nasledujúcej tabuľke: : 

 
Kultúrne zariadenie Účel v tis. Sk 
Bratislavské bábkové 
divadlo 

divadelná prehliadka „Skupova Plzeň“ Plzeň, Česká 
republika 21 

Divadlo ASTORKA zakúpenie 8 leteniek do Las Vegas a Los Angeles 240 
Divadlo ASTORKA plnenie uznesenia zastupiteľstva BSK 1 342 
Malokarpatské múzeum slávnostné otvorenie novej expozície 55 
Kultúrne zariadenia daň z nehnuteľnosti za rok 2008 380 
Kultúrne zariadenia nákup drobnej výpočtovej techniky 962 
Kultúrne zariadenia realizácia výstavnej činnosti 500 

 
 Rezerva na  originálne kompetencie pre zariadenia sociálnych služieb sa 

vyčerpala v sume 12 151 tis. Sk, čo predstavuje 100% čerpanie rezervy. Bola použitá na 

spolufinancovanie  projektov z MPSV a R SR v sume 835 tis. Sk, odmeňovanie 
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zamestnancov v zariadeniach soc. služieb v sume 5 724 tis. Sk a na dofinancovanie 

prevádzkových nákladov v zariadeniach soc. služieb v sume 5 592 tis. Sk. 

 

Samostatná čiastka v rozpočte samosprávneho kraja bola rezervovaná na 

zabezpečenie prechodu na euro a mala  slúžiť na vykrývanie výdavkov,  ktoré vzniknú 

pri procese zavádzania eura na Úrade samosprávneho kraja, ale aj organizácií v jeho 

zriaďovateľskej pôsobnosti a bola v sume 40 mil. Sk. Finančné prostriedky v sume 

39 984 tis. Sk boli použité na prípravu zadefinovania potrebných zmien v IT systémoch,  

interných a externých dokumentoch, metodického pokynu k duálnemu oceňovaniu,  plán 

konverzie, analýzy jednotlivých procesov  a kreatívne zabezpečenie  propagačnej 

kampane v médiách. 

 

5.3 Kapitálové príjmy 
 

Tento druh príjmov je rovnako dôležitou zložkou rozpočtu a jeho súhrnného 

plnenia. V zásade v rozpočte BSK a jeho plnení môžeme definovať skladbu týchto 

príjmov ako kapitálové nedaňové príjmy a granty a transfery. 

 

Ukazovateľ 
 

schválený 
rozpočet 
na rok 
2008 

upravený 
rozpočet  k 
31.12.2008 

plnenie/čerpanie  
rozpočtu k 
31.12.2008 

% plnenie  
rozpočtu k 
31.12.2008 

Kapitálové príjmy 235 610 387 953 389 881 100,50% 
Kapitálové príjmy - neda ňové 230 480 355 647 356 677 100,29% 
Tuzemské granty a transfery- kapitálové 5 130 32 306 33 204 102,78% 
granty a transfery z MK SR 0 207 207 100,00% 

granty a transfery z MPSV a R SR   20 993 21 028 100,17% 

granty a transfery z MVRR SR   5 000 5 000 100,00% 

granty a transfery na projekty z rozpočtu EÚ 5 130 6 106 6 106 100,00% 

mimorozpočtové zdroje     863 - 
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Nedaňové kapitálové príjmy  

 

V rámci nedaňových kapitálových príjmov bol rozpočtovaný príjem vo výške 355 

647 tis. Sk. Skutočné plnenie nedaňových kapitálových príjmov v roku 2008 je vo výške 

356 677 tis. Sk, čo predstavuje pomerné naplnenie týchto príjmov na úrovni 100,29 %. 

Jednalo sa o nasledovné predaje majetku: 

Príjmy z predaja  majetku 356 633 

parcely č. 4784/145 ostatné plochy o rozlohe 2750 m2, katastrálne územie Rača spoločnosti   
PETRÁŠ  INVESTMENT, s.r.o. 

13 750 

parcely č. 937/3 orná pôda o rozlohe 22708 m2, katastrálne územie Malinovo spoločnosti 
BODI – PET, spol. s r.o. 

21 215 

pozemku p. č. 11962/2, ostatné plochy o rozlohe 729 m2 odčleneného geometrickým 
plánom č. 14/2007 z parcely č. 11962/2 a pozemku p. č. 11962/6, zastavané plochy 
o rozlohe 53 m2  v katastrálnom území Nové Mesto, spoločnosti GTC Real Estate Park 
s.r.o., Ulica 29. augusta 2, Bratislava  

4 300 

predaj  parcely č. 219/17 vo výmere 907 m2 k. ú. Malinovo vlastníkom bytov(Ing. Kontrovi 
Ondrejovi a manželke Emílii rod. Kušnierikovej, Ing. Kováčikovi Jánovi a manželke 
Yvete rod.  Čillikovej, Lipovskej Ivane, Tomášovi Bakovi,  Mgr. Polákovej Adriane rod. 
Mikocziovej, Štefánia Malá, Ondrej Malý a Lenka Malá) 900 45 Malinovo, Družstevná 6,  

16 

predaj parcely č.  14803/2 ostatné plochy o rozlohe 10545 m2, parcely č. 14803/35 
zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 268 m2, parcely č. 14803/36 zastavané plochy 
a nádvoria o rozlohe 982 m2, parcely č. 14803/37 zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 
2527 m2, parcely  č. 14803/38 zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 25 m2, parcely č. 
14803/39 zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 54 m2, stavby s. č. 4336 situovanej na 
parcele č. 14803/35 – prevádzková budova, stavby s. č. 4336 situovanej na parcele č. 
14803/36 – prevádzková budova, stavby s. č. 4336 situovanej na parcele č. 14803/37 – 
internát, stavby s. č. 4336 situovanej na parcele č. 14803/38 – trafostanica a stavby s. č. 
4336 situovanej  na  parcele  č.  14803/39 – garáže,      územie  Trnávka   spoločnosti  4 – 
ONE, s.r.o., Ševčenkova 19, Bratislava  

116 100 

predaj pozemku p. č. 5067/4, zastavané plochy o rozlohe 221 m2, katastrálne územie 
Petržalka, odčleneného geometrickým plánom č. 581/a/06 z parcely č. 5067/3, Národnej 
diaľničnej spoločnosti a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava  

710 

príjem z predaja  areálu SOU – stavebného, Ružinovská 1, Bratislava, zapísaného na LV 
č. 5507 v k. ú. Ružinov spoločnosti BHinvest s.r.o., Kupeckého 5, 821 08 Bratislava  

191 300 

predaj  stavby súpisné č. 4725 – ubytovňa situovanej na parcele č. 2909/13, katastrálne 
územie Pezinok  spoločnosti JŠ Servis, s.r.o. Pezinok   

1 000 

predaj bytov, nachádzajúcich sa v štvorbytovke s. č. 579 situovanej na parcele č. 1238 
a spoluvlastníckeho podielu na  spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a 
parcele č. 1238 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 251 m2, nachádzajúcich sa v   
katastrálnom území Senec, zapísaných na LV č. 1757 podľa zákona č. 182/1993 Z. z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení nasledovne 

- predaj bytu č. 2, Mgr. Jánovi Šimulčíkovi, 

138 

Ukazovateľ  

schválený 
rozpočet 
na rok 
2008 

upravený 
rozpočet  k 
31.12.2008 

plnenie/čerpanie  
rozpočtu k 
31.12.2008 

% plnenie 
rozpočtu k 
31.12.2008 

Kapitálové príjmy -  neda ňové 230 480 355 647 356 677 100,29% 
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- predaj bytu č. 3, manželom  Františkovi a Ildikó Kontárovým 
- predaj bytu č. 4, Mgr. Ľubici Gašajovej a  Gabriele Gašajovej 

predaj  parcely  č. 230516/50, zastavané plochy o rozlohe 791 m2 a budovy učňovských 
dielní, situovaných na parcele č. 23056/50, katastrálne územie Nové Mesto spoločnosti 
TEDDY REAL s.r.o.  

8 000 

predaj  bytu č. 1 a spoluvlastníckeho podielu  10249/110975 na spoločných častiach 
a zariadeniach domu s. č. 7782 situovanom na parcele č. 3250 a na parcele č. 3250 
zastavané plochy a nádvoria o rozlohe 453 m2, katastrálne územie Záhorská Bystrica  
manželom Róbertovi a Terézii Petríkovým v 1/1  

57 

predaj  bytu č. 1 a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu s. 
č. 579, list vlastníctva 1757, katastrálne územie Senec p.  Podobekovej v 1/1  

47 

 

Sociálne zariadenia mali kapitálové príjmy v sume 44 tis. Sk. Jednalo sa o príjem 

DSS Plavecké Podhradie za staré auto odpredané na šrotovisko v sume 2 tis. Sk, príjem 

DSS MEREMA za vyradené auto ŠKODA , odpredané fyzickej osobe na základe zmluvy 

v sume 5 tis. Sk a príjmy za kapitálové aktíva DSS Gaudeamus v hodnote 37 tis. Sk  je 

za postupné splácanie troch odpredaných garsoniek v zmysle zmlúv. 

 

Kapitálové granty a transfery 

 

Kapitálové granty a transfery sú dôležitou zložkou v rozpočte BSK, nakoľko do 

určitej miery nielen napĺňajú rozpočet, ale takisto je možné ich prezentovať ako známku 

obnovy investičného majetku. Objem týchto príjmov bol pre rok 2008 rozpočtovaný na 

úrovni 32 306 tis. Sk a súhrnné naplnenie tejto zložky bolo ku koncu roka 2008 v objeme 

33 204 tis. Sk, čo reprezentuje pomerné plnenie do 102,78 %. V uvedenej sume sú 

zahrnuté aj prijaté finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov a to najmä z darov 

v celkovom objeme 863 tis. Sk. 

Ukazovateľ  

schválený 
rozpočet 
na rok 
2008 

upravený 
rozpočet  k 
31.12.2008 

plnenie/čerpanie  
rozpočtu k 
31.12.2009 

% 
plnenie/čerpanie  

rozpočtu k 
31.12.2008 

Tuzemské granty a transfery- kapitálové 5 130 32 306 33 204 102,78% 
granty a transfery z MK SR  207 207 100,00% 

granty a transfery z MPSVaR SR   20 993 21 028 100,17% 

granty a transfery z MVRR SR   5 000 5 000 100,00% 

granty a transfery na projekty z rozpočtu EÚ 5 130 6 106 6 106 100,00% 

mimorozpočtové zdroje     863 - 
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Významnú časť týchto príjmov tvorili kapitálové transfery, teda dotácie, 

ktoré sú uvo ľňované z rozpo čtov správcov jednotlivých kapitol štátneho rozpo čtu , 

najmä ministerstiev v oblasti svojich pôsobností. V  roku 2008 to boli nasledovné 

účelové dotácie: 

- z MPSV a R SR pre sociálne zariadenia v sume 21 028 tis. Sk, 

- z MVRR SR pre RCB a.s. na rekonštrukciu ciest v sume 5 000 tis. Sk, 

- z MK SR podľa zmluvy č. MK-BL/2008/2.1 v sume 57  tis. Sk, 

- z MK SR podľa zmluvy č. MK-BL/2008/2.2 v sume 150 tis. Sk  

 

Na týchto príjmoch sa podieľajú aj príjmy z európskych fondov. V roku 2008 boli 

tieto príjmy v celkovej výške 6 106 tis. Sk. Podrobný prehľad podľa jednotlivých 

projektov sa nachádza v nasledujúcej tabuľke: 

 

 

Projekty financované z rozpo čtu EÚ (v tis. Sk) 

Názov projektu Zdroj EÚ 

upravené 
kapitálové 
príjmy v 
roku 2008 

plnenie 
kapitálových 
príjmov k 
31.12.2008 

Vytvorenie informačného systému samosprávy - Geoportál JPD NUTS II BA cieľ 2 - ESF 230 230 
Rekonštrukcia budovy Malokarpatského múzea JPD NUTS II BA cieľ 2 - ESF 3 104 3 104 
Informačný systém miestnej samosprávy  JPD NUTS II BA cieľ 2 - ERDF 2 772  2 772  
SPOLU KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 6 106  6 106 
 

 

5.4. Kapitálové výdavky 
 

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov k 31.12.2008 bol vo výške 814.405 tis. 

Sk, čerpanie týchto výdavkov k 31.12.2008 bolo vo výške 763.659 tis. Sk, čo je 93,77% . 

Čerpanie kapitálových výdavkov v oddiely úrad BSK bolo v roku 2008 vo výške 380.523 

tis. Sk, čo je 98,57% oproti upravenému rozpočtu, ktorý bol schválený vo výške 386.030 

tis. Sk. V oddiely doprava bolo čerpanie vo výške 38.903 tis. Sk, čo je 48,63% čerpanie 

oproti upravenému rozpočtu, ktorý bol schválený vo výške 85.000 tis. Sk. V oddiely 

zdravotníctva bolo čerpanie vo výške 18.260 tis. Sk, čo je 92,48% čerpanie oproti 

upravenému rozpočtu, ktorý bol schválený vo výške 19.745 tis. Sk. V oddiely kultúry 
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bolo čerpanie vo výške 14.004 tis. Sk, čo je 98,53% čerpanie oproti upravenému 

rozpočtu, ktorý bol schválený vo výške13.000 tis. Sk. V oddiely vzdelávania bolo 

čerpanie vo výške 251.517 tis. Sk, čo je 99,89% čerpanie oproti upravenému rozpočtu, 

ktorý bol schválený vo výške 355.667 tis. Sk. V oddiely sociálne zabezpečenie bolo 

čerpanie vo výške 34.456 tis. Sk, čo je 93,18% čerpanie oproti upravenému rozpočtu, 

ktorý bol schválený vo výške 42.800 tis. Sk. Mimorozpočtové zdroje (kapitálové 

výdavky) v oblasti vzdelávania činili v roku 2008 797 tis. Sk, v oblasti sociálne 

zabezpečenie 25.199 tis. Sk. 

 

Podrobný prehľad čerpania na jednotlivé akcie sa nachádza v nasledujúcej 

tabuľke: 

Použitie kapitálových výdavkov v roku 2008  v tis. Sk 
Celkom  644 981 
Kultúra  14 005 
BBD  rekonštrukcia budovy - PD, prieskumné práce 2 262 
Divadlo Aréna nákup zvukovej a svetelnej techniky 5 978 
Divadlo Aréna rekonštrukcia veží 4 754 

Malokarpatská knižnica  
modernizácia vzdelávacích foriem a nákup výpočtovej 
techniky (dotácia MK SR)  150 

Malokarpatské múzeum  technická realizácia novej stálej expozície  679 

Malokarpatské múzeum  
technická realizácia novej stálej expozície (dotácia MK 
SR) 57 

MOS Modra rekonštrukcia a modernizácia MOS 125 
Zdravotníctvo 18 260 
Družstvo lekárov, Záporožská, 
Ba  rekonštrukcia kanalizácie 2 040 
NsP Malacky rekonštrukcia havárie elektrických rozvodov 5 169 
NsP Malacky rekonštrukcia havárie kanalizácie, TÚV, kúrenia 5 101 
NsP Malacky asanácia budovy 5 950 
Úrad BSK 335 725 
Úrad BSK Jankolova - zabezpeč. systém tel. ústredne 165 
Úrad BSK Jankolova, BA -zabezp. systém 200 
Úrad BSK rekonštrukcia objektu  na Jankolovej 15 027 
Úrad BSK Datalock – SPIN 12 035 
Úrad BSK nákup automobilu - BSK 3 479 
Úrad BSK nákup počítačov 3 383 
Úrad BSK nákup pozemku 287 219 
Úrad BSK nákup prevádzkových strojov - kávovary 67 
Úrad BSK stavebný prieskum zdravotníckych budov 2 303 
Úrad BSK rekonštrukcia budovy 1 541 
Úrad BSK nákup softvéru – SPIN 9 002 
Úrad BSK upgrade telefónnej ústredne 1 022 

Úrad BSK 
nákup výpočtovej techniky - PC, notebook, kabeláž (GMG 
Computers) 282 

Vzdelávanie 184 561 
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Použitie kapitálových výdavkov v roku 2008  v tis. Sk 
Gymnázium A. Bernoláka, 
Senec rekonštrukcia podláh 2 364 
Gymnázium A. Einsteina nákup prevádzkových strojov -  chladiace skrine 64 
Gymnázium I. Horvátha, BA  rekonštrukcia a modernizácia telocvične 493 
Gymnázium I. Horvátha, BA  stavebné úpravy, vrátane PD 6 054 
Gymnázium Malacky rekonštrukcia elektroinštalácií 4 131 
Gymnázium Pezinok nadstavba budovy vrátane PD 14 642 
Zariadenia v ZP BSK v oblasti 
vzdelávania stavebný dozor k investičnej činnosti 231 
HA Mikovínyho rekonštrukcia podláh 1 715 
Konzervatórium Konventná, BA Rekonštrukcia budovy 66 884 
Konzervatórium Konventná, BA bleskozvod 403 
OA Račianska rekonštrukcia elektroinštalácií 2 433 
Obchodná akadémia, Dudova, 
BA rekonštrukcia OST, stavebný dozor  1 508 
Obchodná akadémia, Dudova, 
BA rekonštrukcia OST - PD 200 
PaSA Bullova  rekonštrukcia podláh 5 138 
Pedagogická a kultúrna 
akadémia, Modra PD - elektroinštalácií 327 
SKIŠ Kadnárova  rekonštrukcia fasády 2 923 
SOU drevárske rekonštrukcia kotolne 3 226 
SOU pôšt a telekom., Hlinická, 
BA rekonštrukcia kotolne 13 653 
SOU pôšt a telekom., Hlinická, 
BA prípravná a projektová dokumentácia   649 
SOUE Rybničná, BA  zhotovenie kanalizačnej a vodovodnej prípojky 7 071 
Spojená škola odevná, 
Tokajícka prípravná a projektová dokumentácia   40 
Spojená škola Ivanka pri Dunaji  rekonštrukcia kotolne 6 705 
SPŠ dopravná, Kvačalova nákup nákladného vozidla  280 
SPŠ dopravná, Kvačalova rekonštrukcia  elektroinštalácií 4 160 
SPŠ dopravná, Kvačalova rekonštrukcia fasády 1 613 
SPŠ K. Adlera PPP projekt "Slnko do bratislavských škôl"  3 891 
SPŠ K. Adlera MRZ - nákup prevádzkových strojov 40 
SŠ Račianska (bývalé SOUCH 
Vlčie hrdlo) rekonštrukcia budovy  3 936 
SŠ Račianska (bývalé SOUCH 
Vlčie hrdlo) rekonštrukcia počítačovej siete 747 
ŠUV, Dúbravská, BA nová plynová prípojka 3 420 
ŠUV, Dúbravská, BA vypracovanie PD schodiska 950 
Tanečné konzervatórium E. 
Jaczovej  nákup prevádzkových strojov - konvektomat 140 
ZSŠ dopravná, Sklenárova rekonštrukcia elektroinštalácií 3 178 
ZSŠ Kysucká, Senec  rekonštrukcia fasády, rekonštrukcia kotolne 13 409 
ZSŠ Polygrafická, Račianska, 
BA PD k rekonštrukcii kotolne 615 
ZSŠ záhradnícka, Malinovo  IČ rekonštrukcia a modernizácia - rekonštrukcia kotolne 125 
ZSŠ záhradnícka, Malinovo  rekonštrukcia kotolne 5 016 
SPŠ dopravná, Kvačalova MRZ - nákup nákladných vozidiel 196 
SPŠ dopravná, Kvačalova MRZ - nákup motocyklov, člnov 78 
SŠ Račianska (bývalé 
SOUCH Vlčie hrdlo) laboratórne digestory 1 913 
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Použitie kapitálových výdavkov v roku 2008  v tis. Sk 
Sociálne zabezpečenie 59 656 
DSS Kampino  nákup kancelárskych strojov a vybavenia 333 
DSS Báhoň  nákup interiérového vybavenia 100 
DD Rača projekt z MPSVaR – účelová dotácia 1 687 
DD Rača MRZ - nákup nákladných vozidiel 69 
DD Rača nákup výpočtovej techniky 200 
DD Rača nákup telekomunikačnej techniky  200 
DD Rača nákup kancelárskych strojov a vybavenia kancelárií 973 
DD Rača rekonštrukcia a modernizácia 84 
DSS Senec - Báhoň nákup prevádzkových strojov - kombinovaný ultrazvuk  45 
DSS Lipského nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení 200 
DD a DSS Stupava MRZ - nákup prevádzkových strojov 223 
DSS P. Podhradie nákup nákladných vozidiel, ťahačov 500 
DSS Jesenského projekt z MPSVaR 318 
DSS Jesenského nákup interiérového vybavenia 150 
DSS Jesenského nákup prevádzkových strojov 26 
DSS Jesenského rekonštrukcia a modernizácia -10 
DSS Rozsutec nákup prevádzkových strojov 32 
DSS Rosa nákup prevádzkových strojov 389 
DD a PDP Pezinok nákup interiérového vybavenia 98 
DD a PDP Pezinok nákup výpočtovej techniky 7 
DD a PDP Pezinok nákup prevádzkových strojov 397 
DD a PDP Pezinok projekt z MPSVaR– účelová dotácia 3 217 
DD a DSS Stupava projekt z MPSVaR– účelová dotácia 769 
DD a DSS Stupava nákup prevádzkových strojov 744 
DD a PDP Pezinok PD na rekonštrukciu budovy 394 
DSS Báhoň  nákup prevádzkových strojov 758 
DSS Báhoň projekt z MPSVaR 2 070 
Zariadenia v ZP BSK v oblasti 
sociálneho zabezpečenia stavebný dozor  30 
DSS Báhoň  rekonštrukcia kuchyne, stavebný dozor 4 758 
DSS Gaudeámus rekonštrukcia strechy, stavebný dozor 2 506 
DSS Gaudeámus projekt z MPSVaR 3 030 
DSS Gaudeámus nákup prevádzkových strojov 329 
DSS Gaudeámus rekonštrukcia a modernizácia 111 
DSS Gaudeámus Zhotovenie pamätnej tabule pre zakladateľa DSS 90 
DSS Javorinská realizácia nových stavieb 45 
DSS Javorinská  projekt z MPSVaR 405 
DSS Kampino rekonštrukcia bezpariérových vstupov 100 
DSS Kampino  projekt z MPSVaR 899 
DSS Kampino  rekonštrukcia a modernizácia fasády  14 177 
DSS Lipského MRZ - elektrická komorová pec na vypaľovanie keramiky 65 
DSS Merema  projekt z MPSVaR 1 058 
DSS Merema  nákup prevádzkových strojov 118 
DSS Rosa projekt z MPSVaR 2 000 
DSS Rosa klimatizácia jedálne 2 184 
DSS Rozsutec nákup osobných automobilov 43 
DSS Rozsutec rekonštrukcia a modernizácia 91 
DSS Rozsutec projekt z MPSVaR 960 
DSS Sibírska projekt z MPSVaR 1 296 
DSS Sibírska rekonštrukcia a modernizácia  40 
DD a DSS Stupava rekonštrukcia a modernizácia, stavebný dozor  2 451 
DD a DSS Stupava rekonštrukcia rozvodov 7 917 
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Použitie kapitálových výdavkov v roku 2008  v tis. Sk 
DSS Sibírska nákup prevádzkových strojov 144 
DSS Integra projekt z MPSVaR 520 
DSS Integra MRZ - nákup prevádzkových strojov 225 
DSS Integra MRZ - prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 33 
DSS Integra nákup prevádzkových strojov 58 
doprava 32 774 
Dotácia MVRR SR na rekonštrukciu ciest 5 000 
Nákup dopravných strojov 27 774 

 

Časť kapitálových výdavkov v upravenom rozpočte na rok 2008 v sume 163 000 tis. 

Sk bola určená na plnenie uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 82/2007 zo dňa 12.12.2007, 

kedy bolo schválené použitie rezervného fondu na kompletnú rekonštrukciu budovy 

Konzervatória na Konventnej ulici, kompletná rekonštrukcia budovy Gymnázia, 

Grösslingová ulica, rekonštrukcie ciest II. a III. triedy na území Bratislavského kraja a na 

rekonštrukciu budovy Úradu BSK – II. etapa, bola čerpaná v objeme 118 678  tis. Sk 

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov použitím prostriedkov z rezervného fondu 

podľa uznesenia č.82/2007 zo dňa 12.12.2007 podrobne:  
 

Účel Čerpanie ( v tis. Sk) 

doprava - RF 6 130 

II. etapa rekonštrukcie budovy Úradu BSK, 
Sabinovská 16 - RF 

44 798 

rekonštrukcia Gymnázium Grosslingova - RF 13 750 

rekonštrukcia Konzervatórium Konventná - RF  54 000 

Spolu 118 678 

 

5.5 Príjmové finančné operácie 
 

Ukazovateľ  

schválený 
rozpočet 
na rok 
2008 

upravený 
rozpočet  k 
31.12.2008 

plnenie/čerpanie  
rozpočtu k 
31.12.2008 

% 
plnenie/čerpanie  

rozpočtu k 
31.12.2008 

Príjmy z finan čných transakcií  176 000 421 682 377 361 89,49% 

príjmy z návratnej finančnej výpomoci z MF SR 0 145 000 145 000 100,00% 

prevod prostriedkov z roku 2007 0 1 682 1 682 100,00% 

použitie rezervného fondu 176 000 275 000 230 679 83,88% 
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Príjmové finančné operácie boli v roku 2008 rozpočtované vo výške 421 682 tis. Sk 

a ich skutočné naplnenie predstavuje 377 361 tis. Sk, čo znamená pomerné plnenie na 

úrovni 89,49 %. Najväčšiu zložku týchto príjmov v objeme 230 679 tis. Sk predstavuje 

použitie rezervného fondu vo výške 230 679 tis. Sk. Jednalo sa o plnenie uznesenia 

Zastupiteľstva BSK č. 82/2007 zo dňa 12.12.2007, kedy bolo  schválené použitie 

rezervného fondu na kompletná rekonštrukciu budovy Konzervatória na Konventnej ulici, 

kompletná rekonštrukcia budovy Gymnázia, Grösslingová ulica, rekonštrukcie ciest II. 

a III. triedy na území Bratislavského kraja a na rekonštrukciu budovy Úradu BSK – II. 

etapa a plnenie uznesenia Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja č. 

37/2008 zo dňa 25.6.2008 o použitie prebytku hospodárenia vo výške prídelu do 

rezervného fondu v sume 112 000 tis. Sk  na vykrytie výpadku príjmov rozpočtu 

Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý bol spôsobený novelou zákona č. 582/2004 

Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

V súlade z § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. sa prostriedky Európskej únie, 

prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej 

republiky a Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie 

účelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi 

Slovenskou republikou a inými štátmi môžu použiť aj v nasledujúcich rozpočtových 

rokoch až do ich vyčerpania na určený účel. Nevyčerpané účelové prostriedky zo 

zdrojov z fondov EÚ na projekty realizované v oblasti vzdelávania a sociálneho 

zabezpečenia boli  vo výške 1 153 tis. Sk. Jednalo sa o nasledovné projekty: 

 

 DM pre stredné zdravotnícke školy, Trnavská 2, Bratislava- „Elektronizácia 

a revitalizácia domova mládeže pre SZŠ v Bratislave 2007“   v sume 200 tis. Sk, 

 Gymnázium Ivana Horvátha, ul. I. Horvátha 14, Trnavská 2, Bratislava - „Európa 

potrebuje vzdelaných ľudí s certifikátmi ECDL“   v sume 214 tis. Sk, 

 Stredná geodetická škola, Vazovová 14, Bratislava - projekt ESF  v sume 80 tis. Sk, 

 Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinová 13, Bratislava - „Elektronizácia Príprava 

učiteľov na kurikulárne zmeny“     v sume 281 tis. Sk, 
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 Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava - „Rozvoj jazykových zručností“   

v sume 66 tis. Sk, 

 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, K. Adlera 5, Bratislava - „Projekt 

inovácie učebných osnov odboru 26 75 6 00 v oblasti informatiky“   v sume 39 tis. 

Sk. 

 pre DM pre stredné zdravotnícke školy, Trnavská 2, Bratislava  v sume 15 tis. Sk, 

 pre SVOŠ Modra v sume 56 tis. Sk, 

 pre  ŠMND Teplická v sume 150 tis. Sk 

 pre DSS a DD Sibírska v sume 52 tis. Sk. 

K 1.1.2008 boli na účtoch projektov EÚ zostatky prostriedkov  z predchádzajúceho 

roku 2007 vo výške 610 tis. Sk. Zostatky na účtoch projektov predstavovali prostriedky 

poskytnuté v roku 2007 Bratislavského samosprávnemu kraju od Národnej agentúry 

celoživotného vzdelávania resp. od vedúcich partnerov projektov. Z projektu 

EUROCOOP vrátil Bratislavský samosprávny kraj nevyčerpané prostriedky Lead 

partnerovi -The Interdisciplinary Centre for Comparative Research in the Social 

Sciences  v sume 81 tis. Sk. Na základe uvedeného bolo plnenie finančných operácií vo 

výške 529 tis. Sk. 

Vzhľadom k nepriaznivému vývoju daňových príjmov z výnosu dane 

z motorových vozidiel  Bratislavský samosprávny kraj prijal koncom roka 2008 

z Ministerstva financií SR návratnú finančnú výpomoc v sume 145 000 tis. Sk. 

 

5.6 Výdavkové finančné operácie 
 

Ukazovateľ  

schválený 
rozpočet 
na rok 
2008 

upravený 
rozpočet  k 
31.12.2008 

plnenie/čerpanie  
rozpočtu k 
31.12.2008 

% 
plnenie/čerpanie  

rozpočtu k 
31.12.2008 

Výdavky na finan čné transakcie 9 600 7 600 7 600 100,00% 

vklad do základného imania spoločnosti 1. župná, a.s.   3 000 3 000 100,00% 

splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 9 600 4 600 4 600 100,00% 

 
Výdavkové finančné operácie boli pre rok 2008 rozpočtované vo výške 7 600 tis. 

Sk a ich čerpanie bolo v objeme 7 600 tis. Sk, teda 100%- né. Prostriedky vo výške 

4 600 tis. Sk boli použité na splácanie istiny prijatého úveru na rekonštrukciu budovy 
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úradu. V zmysle uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 81/2008 bol zrealizovaný vklad do 

základného imania spoločnosti 1. župná, a.s. vo výške o 3 000 tis. Sk . 

 

 

5.7 Celkové čerpanie rozpočtu v roku 2008 
 

Ukazovateľ  

schválený 
rozpočet 
na rok 
2008 

upravený 
rozpočet  k 
31.12.2008 

plnenie/čerpanie  
rozpočtu k 
31.12.2008 

% 
plnenie/čerpanie  

rozpočtu k 
31.12.2008  

Bežné príjmy 3 031 610 2 957 903 2 969 327 100,39% 

Bežné výdavky 2 866 627 2 945 533 2 930 316 99,48% 

Bilancia bežného rozpočtu 164 983 12 370 39 011 - 

Kapitálové príjmy 235 610 387 953 389 846 100,49% 

Kapitálové výdavky 566 993 814 405 758 659 93,15% 

Bilancia kapitálového rozpočtu -331 383 -426 452 -368 813 - 

Bilancia bežného a kapitálového rozpočtu  -166 400 -414 082 -329 802 - 

Príjmové finančné operácie 176 000 421 682 377 361 89,49% 

Výdavky na finančné transakcie  9 600 7 600 7 600 100,00% 

Bilancia finančných operácií 166 400 414 082 369 761 - 
Bilancia rozpo čtu vrátane finan čných 
operácií celkom 0 0 39 959 - 

Bilancia rozpo čtu  bez finan čných operácií 
celkom (pod ľa metodiky ESA 95) -166 400 -414 082 -329 802   

 
Skutočné plnenie príjmov Bratislavského samosprávneho kraja zúčtované 

k 31.decembru 2008 podľa výkazu Fin - 1-04: 

Príjmy a príjmové finan čné operácie celkom:   3 728 478 042,61 Sk 
korekcia: 

Úprava o nevykázané nedaňové príjmy, najmä mimorozpočtové zdroje, povolené 
prekročenia rozpočtu a realizované projekty z rozpočtu EÚ vo výkaze FIN-SAM 2-04 u 
rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho 
kraja. Po zhraní rozpočtu Úradu BSK a rozpočtových organizácií  sa  tieto príjmy 
nezobrazujú vo výkaze FIN- 1-04, t.j. zvyšujú sa skutočné príjmy o + 8 055 752,62 Sk. 
Uvedená korekcia vznikla najmä z dôvodu nezaúčtovania vlastných príjmov školskými 
zariadeniami. Uvedené príjmy sú zariadenia povinné odviesť BSK, ktorý im ich následne 
zašle späť. Nakoľko si zariadenia tieto príjmy nezaúčtovali sú vedené v účtovníctve a 
rovnako v  rozpočte BSK na viac. 
Skuto čné plnenie príjmov a príjmových finan čných operácií Bratislavského 
samosprávneho kraja k 31.decembru 2008 po úprave   
 
Príjmy celkom:                                          3 736 533 795,23 Sk 
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Skuto čné čerpanie výdavkov a výdavkových finan čných operácií Bratislavského 
samosprávneho kraja k 31.decembru 2008 po úprave   
Výdavky celkom:                                3 69 6 575 057,02 Sk 
 
Rozdiel príjmov a príjmových finan čných operácií a výdavkov a výdavkových 
finan čných operácií:                                                    39 958 738,21 Sk 
 

z toho: 
 
Úprava výsledku hospodárenia v zmysle platného znen ia zákona číslo 583/2004 Z. 
z. o rozpo čtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení 
niektorých zákonov - § 16:         

 
- nevyčerpané účelové prostriedky zo zdrojov fondov Európskej únie. 10 687 317,20 Sk,  
- nevyčerpané účelové prostriedky zo štátneho rozpočtu                       2 429 255,87 Sk,     
- nevyčerpané účelové prostriedky zo štátneho rozpočtu  pre Gymnázium Hubeného  
                                                                                                                    245 875,76 Sk     
- nevyčerpané účelové prostriedky zo štátneho rozpočtu  na kapitálové výdavky   pre 

sociálne zariadenie                                                                             500 000,00 Sk     
- nevyčerpané účelové prostriedky zo štátneho rozpočtu  na bežné výdavky   pre 

sociálne zariadenie                                                                             493 545,82 Sk 
 
Iné záväzky 
- úroky z dotácií zo štátneho rozpočtu                                  150 266,23 Sk, 
- dary pre rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK           3 036,00 Sk 
 

 
Výsledok hospodárenia s finan čnými operáciami po úprave       25 449 441,33 Sk 
Výsledok hospodárenia po úprave o čistený o finan čné operácie 
(pod ľa metodiky ESA 95)                                                                      - 329 802  tis . Sk 
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6. Použitie výsledku hospodárenia Bratislavského samosprávneho 
kraja vrátane finančných operácií za rok 2008 

 
 

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov je výsledok hospodárenia rozpočtu 
samosprávneho kraja zdrojom peňažných fondov. Na základe toho je rozdelenie 
výsledku hospodárenia navrhnuté nasledovne: 
 

Výsledok hospodárenia po zapo čítaní finan čných operácií:  25 449 441,33   Sk 
 
 

1. Prídel do rezervného fondu       25 000 000,00 Sk 
 
2. Prídel do sociálneho fondu             449 441,33 Sk 

   
 

Prídel v sociálnom fonde bude slúžiť na realizáciu sociálnej politiky Úradu BSK. 
Finančné  prostriedky budú použité na komplexné preventívne onkologické prehliadky 
zamestnancov. Rezervný fond sa použije v prípade potrieb BSK a o jeho použití 
rozhodne zastupiteľstvo. 
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7. Bilancia aktív a pasív BSK k 31.12.2008  
 

 
 Celková výška aktív BSK vykázaná k 31.12.2008 podľa účtovnej závierky 

predstavuje sumu 8 329 275 tis. Sk. Z toho 4 650 796 tis. Sk predstavuje neobežný 

majetok, obežný majetok 3 674 151 tis. Sk a časové rozlíšenie 4 328 tis. Sk. 

 

Celkové pasíva BSK k 31.12.2008 predstavujú sumu 8 329 275  tis. Sk, vlastné imanie 

sumu 4 386 790 tis. Sk , záväzky tvorili 3 758 212 tis. Sk  a účty časového rozlíšenia boli 

vo výške 184 273 tis. Sk 

 

Výška aktív rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu 

BSK vykázaná k 31.12.2008 podľa účtovnej závierky predstavuje sumu 7 128 505 tis. 

Sk., z toho 3 609 986 tis. Sk predstavuje neobežný majetok, obežný majetok 3 515 651 

tis. Sk a časové rozlíšenie je 2 868 tis. Sk. V rámci aktív – stále aktíva predstavuje 

najvýznamnejšiu položku hmotný majetok, v obežných aktívach je to zúčtovanie medzi 

subjektmi verejnej správy. 

Celkové pasíva rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a 

Úradu BSK k 31.12.2008 predstavujú sumu 7 128 505 tis. Sk, z toho tvorilo vlastné 

imanie sumu 4 271 114 tis. Sk, záväzky tvorili 2 729 953 tis. Sk  a účty časového 

rozlíšenia boli vo výške 127 438 tis. Sk .  

 

Bilancia aktív a pasív  BSK k 31.12.2008 
 

BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31.12.2008 rozpočtových organizácií a Úradu BSK  v tis. Sk 
AKTÍVA 7 128 505 
Neobežný majetok 3 609 986 
Dlhodobý nehmotný majetok súčet 16 240 
Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 576 651 
Dlhodobý finančný majetok súčet 17 095 
Obežný majetok 3 515 651 
Zásoby súčet  14 282 
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy súčet 3 242 631 
Dlhodobé pohľadávky súčet 0 
Krátkodobé pohľadávky súčet 18 993 
Finančné účty súčet 239 745 
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet 0 
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Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet  0 
Časové rozlíšenie 2 868 
PASÍVA 7 128 505 
Vlastné imanie súčet 4 271 114 
Oceňovacie rozdiely súčet 0 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov  0 
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín  0 
Fondy súčet  0 
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet  4 271 114 
Záväzky súčet 2 729 953 
Rezervy súčet 32 922 
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 2 329 350 
Dlhodobé záväzky súčet 4 428 
Krátkodobé záväzky súčet  142 333 
Bankové úvery a výpomoci súčet  220 920 
Časové rozlíšenie  127 438 

 
Výška aktív príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 

vykázaná k 31.12.2008 podľa účtovnej závierky predstavuje sumu 1 200 770 tis. Sk., 

z toho 1 040 810 tis. Sk predstavuje neobežný majetok , obežný majetok 158 500 tis. Sk 

a časové rozlíšenie je 1 460 tis. Sk. Celkové pasíva príspevkových organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2008 predstavujú sumu 1 200 770 tis. Sk, 

z toho bolo vlastné imanie  vo výške 115 676 tis. Sk , záväzky tvorili 1 028 259 tis. Sk  

a účty časového rozlíšenia boli vo výške 56 835 tis. Sk . 

 
BILANCIA AKTÍV A PASÍV k 31.12.2008 príspevkových organizácií v tis. Sk  

AKTÍVA 1 200 770 
Neobežný majetok 1 040 810 
Dlhodobý nehmotný majetok súčet 401 
Dlhodobý hmotný majetok súčet  1 040 409 
Dlhodobý finančný majetok súčet 0 
Obežný majetok  158 500 
Zásoby súčet  8 241 
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy súčet  6 900 
Dlhodobé pohľadávky súčet 10 
Krátkodobé pohľadávky súčet 31 009 
Finančné účty súčet  112 340 
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet  0 
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet  0 
Časové rozlíšenie  1 460 
PASÍVA 1 200 770 
Vlastné imanie súčet 115 676 
Oceňovacie rozdiely súčet  0 
Fondy súčet  5 700 
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Výsledok hospodárenia (+/-) súčet  109 976 
Záväzky súčet  1 028 259 
Rezervy súčet  14 045 
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy  949 925 
Dlhodobé záväzky  súčet  3 279 
Krátkodobé záväzky súčet  61 010 
Bankové úvery a výpomoci súčet  0 
Časové rozlíšenie  56 835 

 
 

8. Prehľad o majetku BSK k 31.12.2008  

 

Celková výška majetku BSK vykázaná Úradom BSK a rozpočtovými organizáciami 

v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2008 predstavuje sumu v obstarávacej cene 

7 971 825 tis. Sk. Neobežný majetok BSK podľa účtovnej závierky k 31.12.2008 je  

vykázaný v celkovej výške 4 650 796  tis. Sk. 

 

Výška majetku BSK vykázaná Úradom BSK a rozpočtovými organizáciami 

v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2008 predstavuje sumu v obstarávacej cene 

6 000 166 tis. Sk. Stále aktíva BSK podľa účtovnej závierky k 31.12.2008 sú vykázané 

v celkovej výške 3 609 986 tis. Sk.  

 

PREHĽAD O MAJETKU  
v správe rozpo čtových organizácií v zria ďovat. pôsobnosti BSK a Úradu BSK (v tis. Sk) 
stav k 31.12 2008 Brutto korekcia netto  
Neobežný majetok 6 000 166 2 390 181 3 609 986 
Dlhodobý nehmotný majetok 43 610 27 370 16 240 
Nehmotné výsledky výskumu a vývoja  0 0 0 
Softvér  30 858 23 264 7 595 
Oceniteľné práva  11 522 2 876 8 645 
Drobný dlhodobý nehmotný majetok  54 54 0 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok  1 176 1 176 0 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 0 0 0 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok  0 0 0 
Dlhodobý hmotný majetok 5 939 461 2 362 811 3 576 651 
Pozemky  1 438 679 0 1 438 679 
Umelecké diela a zbierky  499 0 499 
Predmety z drahých kovov  0 0 0 
Stavby  3 686 051 1 994 248 1 691 803 
Stroje prístroje a zariadenia  357 533 264 170 93 364 
Dopravné prostriedky  120 638 81 838 38 801 
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PREHĽAD O MAJETKU  
v správe rozpo čtových organizácií v zria ďovat. pôsobnosti BSK a Úradu BSK (v tis. Sk) 
stav k 31.12 2008 Brutto korekcia netto  
Pestovateľské celky trvalých porastov  6 835 5 153 1 682 
Základné stádo a ťažné zvieratá 70 27 43 
Drobný dlhodobý hmotný majetok  17 488 15 631 1 856 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok  1 733 1 515 218 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku  309 706 0 309 706 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok  229 229 0 
Dlhodobý finančný majetok súčet (r.025 až 032) 17 095 0 17 095 
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke 
(061) - (096 AÚ) 1 330 0 1 330 

Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným 
vplyvom (062) - (096 AÚ) 0 0 0 

Realizovateľné cenné papiere  (063)-(096 AÚ) 0 0 0 

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065)-(096 AÚ) 0 0 0 

Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066)-(096 AÚ) 0 0 0 

Ostatné pôžičky (067)-(096 AÚ) 0 0 0 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096 AÚ) 12 765 0 12 765 

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043)-(096 AÚ) 3 000 0 3 000 

 
Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK k 31.12.2008 

v účtovnej evidencii evidujú investičný majetok a finančné aktíva v celkovej obstarávacej 

hodnote 1 971 657 tis. Sk, ktorý je členený podľa jednotlivých súvahových účtov 

osobitne za odvetvie vzdelávania, kultúry a zdravotníctva. Celková hodnota majetku po 

odpočítaní oprávok, čiže zostatková hodnota za príspevkové organizácie je 1 040 809 

tis. Sk. 

 
PREHĽAD O MAJETKU 
v správe príspevkových organizácií v zria ďovat. pôsobnosti BSK (v tis. Sk) 
stav k 31.12 2008 Brutto korekcia netto  
Neobežný majetok 1 971 657 930 847 1 040 810 
Dlhodobý nehmotný majetok 5 255 4 854 401 
Nehmotné výsledky výskumu a vývoja  0 0 0 
Softvér  3 379 2 984 395 
Oceniteľné práva  96 96 0 
Drobný dlhodobý nehmotný majetok  1 659 1 653 6 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok  121 121 0 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku 0 0 0 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný 
majetok  0 0 0 
Dlhodobý hmotný majetok 1 966 403 925 993 1 040 409 
Pozemky  341 601 0 341 601 
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PREHĽAD O MAJETKU 
v správe príspevkových organizácií v zria ďovat. pôsobnosti BSK (v tis. Sk) 
stav k 31.12 2008 Brutto korekcia netto  
Umelecké diela a zbierky  461 0 461 
Predmety z drahých kovov  0 0 0 
Stavby  1 251 198 612 225 638 973 
Stroje prístroje a zariadenia  274 754 224 487 50 268 
Dopravné prostriedky  25 829 22 830 2 999 
Pestovateľské celky trvalých porastov  57 57 0 
Základné stádo a ťažné zvieratá 0 0 0 
Drobný dlhodobý hmotný majetok  47 268 46 503 765 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok  20 289 19 891 397 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku  4 194 0 4 194 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný 
majetok  751 0 751 
Dlhodobý finančný majetok súčet  0 0 0 
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej 
jednotke  0 0 0 
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s 
podstatným vplyvom 0 0 0 
Realizovateľné cenné papiere   0 0 0 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti  0 0 0 
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku  0 0 0 
Ostatné pôžičky  0 0 0 
Ostatný dlhodobý finančný majetok  0 0 0 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku  0 0 0 

 
Majetok BSK možno charakterizovať vysokou mierou opotrebovanosti, čo 

vyvoláva tlak na potrebu modernizácie. Problémom však ostáva dostupnosť zdrojov na 

riešenie tejto nepriaznivej situácie. Medzi najviac opotrebovaný majetok možno zaradiť 

ostatný a drobný hmotný majetok, ktorý predstavuje evidovaný drobný hmotný majetok. 

Ďalšou významnou skupinou s vysokou mierou opotrebovania sú stroje, prístroje 

a zariadenia a dopravné prostriedky. 
 

9. Tvorba a použitie peňažných fondov Úradu BSK v roku 2008 

 

Sociálny fond  

 

Bratislavský samosprávny kraj ako zamestnávateľ v záujme zabezpečovania 

sociálnych potrieb zamestnancov tvorí sociálny fond ako úhrn povinného a nepovinného 

prídelu vo výške 1,5 %  objemu skutočne vyplatených hrubých miezd zamestnancov. Zo 
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sociálneho fondu bol realizovaný príspevok na stravovanie pre zamestnancov vo výške 

13,- Sk na  deň, za rok 2008 na stravovanie bol vynaložená suma 581 tis. Sk.   

V  roku 2007 zamestnanci absolvovali diagnosticko-preventívnu ONKO 

prehliadku v Preventívnom centre OÚ sv. Alžbety, s.r.o. v Bratislave, doplatok fakturácie 

v sume 864 tis. Sk sa realizoval začiatkom roku 2008 Na účely starostlivosti 

o zamestnancov bola poskytnutá suma 1 082 tis. Sk. 

 

Prehľad o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu (v Sk).   

 

Zostatok k 1.1.2008 1 324 212,20 
Základný prídel  1 307 671,00 
Ostatná tvorba 701 797,83 
Zníženie tvorby SF z r. 2007 -17 711,00 
Tvorba spolu 3 315 970,03 
Príspevok na stravovanie 580 788,00 
Starostlivosť o zamestnancov 1 081 970,00 
ONKO- prehliadky 863 892,00 
Čerpanie spolu 2 526 650,00 
Zostatok k 31.12.2008 789 320,03 

 
 
 
Rezervný fond  
 

Počiatočný stav rezervného fondu na začiatku roka 2008 bol 226 596 tis. Sk (226 

596 228,04). V roku 2008 zastupiteľstvo BSK schválilo uznesením č. 37/2008 zo dňa 

25.06.2008 záverečný účet a odvod časti prebytku hospodárenia za rok 2007 vo výške 

112 000 tis. Sk(112 000 000,00 Sk) do rezervného fondu.  

 

Zastupiteľstvo BSK uznesením č. 82/2007 zo dňa 12.12.2007 schválilo použitie  

finančných prostriedkov  z rezervného fondu na úhradu výdavkov na rekonštrukciu 

budovy Gymnázia Grösslingová, Konzervatória na Konventnej ulici, na budovu Úradu 

BSK na Sabinovskej ulici a rekonštrukciu ciest II. a III. triedy. Na tieto investičné akcie 

boli použité finančné prostriedky  vo výške 44 798 tis. Sk (44 797 955,90 Sk) na 

rekonštrukciu budovy Úradu BSK, v sume 54 000 tis. Sk (54 000 000,00 Sk) na 

rekonštrukciu Konzervatória na Konventnej ulici, v sume 13 751 tis. Sk (13 750 695,20 
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Sk) na rekonštrukciu Gymnázia Grosslingová a na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy v 

sume 6 129 tis. Sk (6 129 900,00 Sk). ďalej Podrobný rozpis čerpania z rezervného 

fondu sa nachádza v časti čerpanie rozpočtu – kapitálové výdavky použité z rezervného 

fondu. 

 

Zastupiteľstvo BSK uznesením č. 37/2008 zo dňa 25.6.2008 schválilo použitie  

finančných prostriedkov  z rezervného fondu na vykrytie výpadku príjmov rozpočtu 

Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý bol spôsobený novelou zákona č. 582/2004 

Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v znení neskorších predpisov v sume 112 000 tis. Sk, finančné 

prostriedky boli použité v plnej výške. 

 

 Na konci roka bol vykázaný zostatok finančných prostriedkov predstavujúcich 

rezervný fond BSK vo výške 107 918 tis. Sk (107 918 576,94 Sk). 

 

10. Prehľad o záväzkoch a pohľadávkach BSK k 31.12.2008 
 
 Celková výška záväzkov BSK vykázaná podľa účtovnej závierky k 31.12.2008 

predstavuje sumu 211 050 tis. Sk.. Na uvedenom stave záväzkov BSK k 31.12.2008 sa 

najväčšou  mierou podieľajú krátkodobé záväzky v sume 203 343 tis. Sk..  

 

Celková výška záväzkov rozpočtových organizácií a Úradu BSK podľa účtovnej 

závierky k 31.12.2008 predstavuje sumu 146 761 tis. Sk. Z toho predstavovali dlhodobé 

záväzky 4 428 tis. Sk, jednalo sa o záväzky zo sociálneho fondu. Krátkodobé záväzky 

boli vo výške 142 333 tis. Sk. Na uvedenom stave záväzkov sa najväčšou  mierou 

podieľajú záväzky z obchodného styku, ktoré obsahujú neuhradené faktúry 

k 31.12.2008 v sume 48 899 tis. Sk, záväzky voči zamestnancom v sume 44 126 tis. Sk, 

ktoré obsahujú najmä mzdy rozpočtových a príspevkových organizácií za december 

2008 vyplatené v januári 2009 a záväzky voči poisťovniam, ktoré obsahujú za 

príspevkové organizácie odvody za  zamestnancov jednotlivým poisťovniam v sume 

29 423 tis. Sk. Podrobný prehľad o stave záväzkov rozpočtových organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a Úradu BSK (v tis. Sk) sa nachádza v tabuľke: 
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Dlhodobé záväzky  súčet 4 428 
Záväzky zo sociálneho fondu 4 428 
Krátkodobé záväzky súčet 142 333 
Dodávatelia 48 899 
Prijaté preddavky 588 
Ostatné záväzky 1 746 
Nevyfakturované dodávky 2 572 
Iné záväzky 4 297 
Zamestnanci 44 126 
Ostatné záväzky voči zamestnancom  1 
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia  29 423 
Daň z príjmov  129 
Ostatné priame dane  7 386 
Daň z pridanej hodnoty  450 
Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami  2 652 
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy  64 
 

Celková výška záväzkov príspevkových organizácií podľa účtovnej závierky 

k 31.12.2008 predstavuje sumu 64 289 tis. Sk. Z toho predstavovali dlhodobé záväzky 

3 279 tis. Sk, jedná sa o záväzky zo sociálneho fondu. Krátkodobé záväzky boli vo 

výške 61 010 tis. Sk. Na uvedenom stave záväzkov sa najväčšou  mierou podieľajú 

záväzky z obchodného styku, ktoré obsahujú neuhradené faktúry k 31.12.2008 v sume 

20 452 tis. Sk, záväzky voči zamestnancom v sume 11 734 tis. Sk, ktoré obsahujú 

najmä mzdy rozpočtových a príspevkových organizácií za december 2008 vyplatené 

v januári 2009 a záväzky voči poisťovniam, ktoré obsahujú za príspevkové organizácie 

odvody za  zamestnancov jednotlivým poisťovniam v sume 10 350 tis. Sk. Podrobný 

prehľad o stave záväzkov príspevkových organizácií v zriaďovat. pôsobnosti BSK(v tis. 

Sk) sa nachádza v tabuľke: 

 
Dlhodobé záväzky  súčet  3 279 
Záväzky zo sociálneho fondu  3 279 
Krátkodobé záväzky súčet 61 010 
Dodávatelia  20 452 
Prijaté preddavky 2 797 
Ostatné záväzky  1 763 
Nevyfakturované dodávky  474 
Záväzky z nájmu  3 967 
Iné záväzky  4 451 
Zamestnanci  11 734 
Ostatné záväzky voči zamestnancom  53 
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Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia  10 350 
Daň z príjmov  164 
Ostatné priame dane  2 295 
Daň z pridanej hodnoty  358 
Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami  1 471 
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy  681 

 
 
Celková výška pohľadávok BSK vykázaná podľa účtovnej závierky k 31.12.2008 

predstavuje sumu  50 012 tis. Sk. Najvýznamnejšiu skupinu pohľadávok predstavujú 

krátkodobé pohľadávky vo výške 50 002 tis. Sk. Dlhodobé pohľadávky boli vo výške 10 

tis. Sk. 

 

Celková výška pohľadávok rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 

BSK a Úradu BSK vykázaná podľa účtovnej závierky k 31.12.2008 predstavuje sumu 18 

993 tis. Sk. Jednalo sa iba o krátkodobé pohľadávky. Podrobný prehľad o stave 

pohľadávok príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK(v tis. Sk) sa 

nachádza v tabuľke: 

 
Dlhodobé pohľadávky súčet  0 
Krátkodobé pohľadávky súčet  18 993 
Odberatelia 148 
Poskytnuté prevádzkové preddavky  427 
Ostatné pohľadávky  1 155 
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových 
organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom  8 469 
Pohľadávky voči zamestnancom  8 
Iné pohľadávky  8 243 
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy 543 

 
Celková výška pohľadávok príspevkových organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti BSK vykázaná podľa účtovnej závierky k 31.12.2008 predstavuje sumu 31 

019 tis. Sk., z toho dlhodobé pohľadávky predstavovali 10 tis. Sk  a krátkodobé 

pohľadávky boli vo výške 31 009 tis. Sk. Podrobný prehľad o stave pohľadávok 

príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK(v tis. Sk) sa nachádza v 

tabuľke: 

 
stav k 31.12 2008 brutto korekcia  netto 
Dlhodobé pohľadávky súčet  10 0 10 
Ostatné pohľadávky  4 0 4 
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stav k 31.12 2008 brutto korekcia  netto 
Pohľadávky voči zamestnancom  2 0 2 
Iné pohľadávky 4 0 4 
Krátkodobé pohľadávky súčet  56 508 25 499 31 009 
Odberatelia  47 522 24 543 22 979 
Poskytnuté prevádzkové preddavky 2 630 0 2 630 
Ostatné pohľadávky  783 0 783 
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov  3 0 3 
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných 
celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou alebo VÚC 785 781 4 
Pohľadávky voči zamestnancom  1 130 0 1 130 
Daň z príjmov  739 0 739 
Ostatné priame dane  141 0 141 
Daň z pridanej hodnoty   571 0 571 
Ostatné dane a poplatky  10 0 10 
Pohľadávky z nájmu  51 0 51 
Iné pohľadávky  2 143 175 1 968 

 
 

11. Preh ľad o vývoji dlhu a o poskytnutých zárukách BSK 31.1 2.2008 
 

 
BSK nečerpal v priebehu roku 2008 bankový úver. V roku 2008 prijal Bratislavský 

samosprávny kraj finančnú výpomoc od Ministerstva financií SR, poskytnutú zo štátnych 
finančných aktív vo výške 145 mil. Sk. V roku 2008 sa znížil dlh za prijatý úver v roku 
2005 na rekonštrukciu budovy  Úradu BSK o 4 600 tis. Sk a jeho stav k 31.12.2008 
predstavoval výšku 75 920 tis. Sk.  BSK priamo neručí svojím majetkom za poskytnuté 
úvery. 
 
12. Preh ľad o hospod. príspevkových organizácií v zria ďovate ľskej pôsobnosti 
BSK k 31.12.2008  
 
Hospodársky výsledok príspevkových organizácií BSK v roku 2008 pred zdanením: 
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (v tis.) 

názov príspevkovej organizácie hlavná 
činnos ť 

podnikate ľská 
činnos ť 

stav k 
31.12.2007 Spolu 

Bratislavské bábkové divadlo 1 057 0 269 1 057 
Divadlo / Škola LUDUS 585 -160 285 425 
Divadlo ARÉNA -8 414 10 269 21 1 855 
Divadlo ASTORKA 112 0 1 012 112 
Jazyková škola pri Gymnáziu J. Papánka -267 0 264 -267 
Malokarpatská knižnica v Pezinku 201 0 -583 201 
Malokarpatské múzeum v Pezinku -309 0 -95 -309 
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 516 0 -567 516 
Poliklinika Karlova Ves 3 0 4 3 
Spojená škola, Tokajícka 24, 821 03  Bratislava -37 0 143 -37 
Stredné odborné učilište elektrotechnické, 
Rybničná BA -397 1 657 -1 252 1 260 
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Výsledok hospodárenia pred zdanením (v tis.) 

názov príspevkovej organizácie hlavná 
činnos ť 

podnikate ľská 
činnos ť 

stav k 
31.12.2007 Spolu 

Stredné odborné učilište obchodné, NA pántoch 
BA 80 24 -7 416 104 

Stredné odborné učilište obchodné S.Jurkoviča, 
Sklenárova BA -814 97  145 -717 

Stredné odborné učilište pôšt a telekomunikácií, 
Hlinícka BA 15 222 307 237 

Stredné odborné učilište strojárske, Vranovská BA -1 668 5 0 -1 663 
Stredné odborné učilište strojárske,J.Jonáša BA-
DNV -695 1 129 -3 250 434 

Stredné odborné učilište, Svätoplukova ul. BA 799 164 -122 963 
Stredné odborné učilište,Komenského ul. Pezinok -101 0 -1 013 -101 
Štátna jazyková škola, Palisády BA -6 231 113 2 746 -6 118 
Združená hotelová akadémia, Mikovíniho BA -13 25 11 12 
Združená stredná škola, Ivanská cesta 21 BA 285 20 -4 527 305 
Združená stredná škola dopravná, Sklenároa BA -133 185 188 52 
Združená stredná škola drevárska, Pavlovičova BA -1 101 0 -484 -1 101 
Združená stredná škola, Kysucká Senec -781 21 0 -760 
Združená stredná škola polygrafická, Račianska 
190 BA 5 147 182 152 

Združená stredná škola potravinárska, Farského 
BA 974 0 -1 627 974 

Združená stredná škola potravinárska, Harmincova 
BA -1 585 111 -331 -1 474 

Združená stredná škola, Račianska 105 BA 274 0 -745 274 
Združená stredná škola, Sklenárova 7 BA 121 0 7 121 
SPOLU  -17 519 14 029 -16 428 -3 490 
 

Celkovo  dosiahli  príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 
stratu vo výške 3 490 tis. Sk, z podnikateľskej činnosti vytvorili zisk vo výške 14 029 tis. 
Sk a z hlavnej činnosti boli v strate 17 519 tis. Sk. V prípade podnikateľskej činnosti 
vznikla strata u jedného zariadenia – Divadla LUDUS tvorbou zákonných rezerv 
z prevádzkovej činnosti. Zariadeniu odporučíme do budúcnosti účtovať tento druh 
nákladov do hlavnej činnosti. 

 
V zmysle novely zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách s účinnosťou 

od 1. januára 2008 bol zrušený § 24 podľa ktorého bol zriaďovateľ príspevkovej 
organizácie povinný zrušiť  túto organizáciu, ak bola dva po sebe idúce roky v strate, 
ak táto strata nebola vysporiadaná z rezervného fondu, zo zisku z podnikateľskej 
činnosti, z kladného hospodárskeho výsledku z predchádzajúcich rokov a ani z fondu 
reprodukcie príspevkovej organizácie.  

 
V prípade jednotlivých príspevkových organizácií bude urobená hlbšia analýza 

dôvodov, pre ktoré sa organizácia nachádza v strate. Ak strata vznikla z dôvodu 
vysokých prevádzkových nákladov alebo nízkych bežných príjmov. Potom  bude 
potrebné vykonať kontrolu hospodárenia takejto organizácie a analyzovať či strata 
vznikla nedostatočným financovaním alebo nesprávnym hospodárením organizácie. 
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13. Preh ľad o hospodárení spolo čností s majetkovou ú časťou  BSK k 31.12.2008  
 

BSK má k 31.12.2008 majetkovú účasť v piatich obchodných spoločnostiach: 
 Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť, a.s., 
 Eurovalley, a.s., 
 Regionálne cesty Bratislava, a.s., 
 Bratislavská integrovaná doprava, s.r.o. 
 1. Župná, a.s. 

 

Vybrané údaje o hospodárení obchodných spoločností s majetkovou účasťou Bratislavského samosprávneho kraja k 31.12.2008 (v tis. Sk) 

  
Bratislavská 

regionálna koľajová 
spoločnosť, a.s. 

Eurovalley, a.s. 
Regionálne cesty 
Bratislava, a.s. 

Bratislavská 
integrovaná 

doprava, s.r.o. 
1. župná, a. s. 

Údaje o majetku a zdrojoch krytia majetku spoločností 

A K T Í V A  128 310 392 249 31 198 996 4 189 

Pohľadávky za upísané vlastné imanie 0 0 0 0 100 

Neobežný majetok netto 12 258 299 780 11 571 16 2900 

Zásoby 0 0 2 100 0 0 

Pohľadávky 88 824 28 225 5 145 0 1 037 

Finančný majetok 9 639 57 786 12 331 952 151 

Prechodné účty aktívne 17 589 6 458 51 28 1 

P A S Í V A 128 310 392 249 31 198 996 4 189 

Vlastné imanie -8 299 20 907 13 112 262 2507 

Záväzky (bez bankových úverov a pôžičiek) 133 315 371 342 18 072 713 1 682 

Bankové výpomoci a pôžičky 3 297 0 0 0 0 

Prechodné účty pasívne -3 0 14 21 0 

 

Výnosy 216 370 50 563 176 487 4 940 0 

Náklady 209 673 42 258 174 378 5 183 593 

H O S P O D Á R S K Y   V Ý S L E D O K 6 697 8 305 2 109 -243 -593 

Údaje o vlastnom imaní 

Základné imanie 72 000 10 000 1 000 1 000 3000 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 100 

Zákonný rezervný fond 100 2 000 300 0 0 

Ostatné fondy zo zisku 0 0 0 0 0 

Výsledok hospodárenia minulých rokov -87 096 602 9 703 -496 0 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 6 697 8 305 2 109 -242 -593 

V L A S T N É   I M A N I E -8 299 20 907 13 112 262 2 507 
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Záver 
 

BSK v  roku 2008 dokázal zabezpečiť všetky základné úlohy, a to najmä 
samostatne hospodáriť s vlastným majetkom, vlastnými príjmami a dotáciami. 
Bratislavskému samosprávnemu kraju sa podarilo dodržať všetky zámery a zásady 
rozpočtovej politiky, ktoré si pre rok 2008 stanovil. Rozpočet BSK bol počas celého roka 
vyrovnaný a na základe konzervatívneho prístupu sa vytvoril kladný výsledok  
rozpočtového hospodárenia vo výške cca 25 449 tis. Sk.  
 

Hospodárenie BSK bolo overené audítorom, pričom predmetom auditu bolo 
overenie súladu hospodárenia BSK  s legislatívnou úpravou a overenie stavu a vývoja 
dlhu a dodržiavanie pravidiel návratných zdrojov financovania. (Správa nezávislého 
audítora je uvedená v prílohe.) 

 


