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Správa o hospodárení
Súhrnná charakteristika rozpočtovej kapitoly a jej hospodárenia
Charakteristika činnosti rozpočtovej kapitoly
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“ alebo „úrad“) je samostatnou rozpočtovou kapitolou, ktorá hospodári s prostriedkami štátneho rozpočtu v rámci zákona Národnej rady SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť technickej normalizácie, metrológie, kvality a posudzovania zhody. Vypracúva koncepciu štátnej politiky, vykonáva metodickú činnosť a dozerá na plnenie úloh v oblasti normalizácie, metrológie, kvality a posudzovania zhody.
Poslaním ÚNMS SR ako ústredného orgánu štátnej správy je tvorba a udržiavanie dôveryhodných nástrojov infraštruktúry kvality, ktorých primárnym cieľom je zabezpečiť konkurencieschopné a efektívne prostredie v Slovenskej republike a podporiť ochranu spotrebiteľa – každého jedného občana. Nástrojmi infraštruktúry kvality v európskom ponímaní je normalizácia, metrológia, posudzovanie zhody, akreditácia a najnovšie aj trhový dozor v rozsahu, v ktorom vykonávajú činnosti zamerané na vymožiteľnosť smerníc, najmä nového prístupu. 
Hlavnou prioritou ÚNMS SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti je rozvíjať spoluprácu so zainteresovanými ministerstva, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a strategickými partnermi, a tak významnou mierou prispievať k štrukturálnym zmenám nášho hospodárstva, hospodárskemu rastu a ekonomickým úspechom, ktoré Slovenská republika dosahuje.
	
Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2010 pre rozpočtovú kapitolu Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR bol oznámený listom MF SR č. MF/028560/2009-441 z 1.12.2009.
Plnenie vybraných záväzných ukazovateľov rozpočtovej kapitoly
(v €)
Ukazovateľ
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť k 31. 12. 2010
I. Príjmy kapitoly
165 671
165 671
208 775
II. Výdavky kapitoly celkom
7 254 780
7 302 025
7 190 755
z toho A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
1 077 069
1 077 069
1 077 069
A.3. Kapitálové výdavky
38 634
103 370 
38 591

Prehľad plnenia všetkých záväzných ukazovateľov je uvedený v tabuľkovej časti – Tabuľka č. 4 – Záväzné ukazovatele rozpočtovej kapitoly za rok 2010.
	Rozpočtové opatrenia ministerstva financií Slovenskej republiky 

V priebehu roka 2010 sa vyskytli okolnosti, ktoré si vyžiadali realizovanie troch rozpočtových opatrení Ministerstva financií SR.
Prehľad rozpočtových opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky
(v €)
P.č.
38 –
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Limity výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie
Limit počtu zam. / objemu miezd
Účelové prostriedky


Výdavky celkom
600
610
700
Počet
Mzdy
Výstavba CC SR
Príspevky SR do MO (gestor MZV SR)



Bežné výdavky
Mzdy, platy a OOV
Kapitálové výdavky
Spolu
ÚO
spolu
ÚO



Rozpis ŠR
 
7 254 780
7 216 146
1 077 069
38 634
78
62
1 077 069
926 438
185 901
80 960
1
Ro MF SR č. 1
úprava
- 43


-43








po úprave
7 254 737
7 216 146
1 077 069
38 591
78
62
1 077 069
926 438
185 901
80 960
2
Ro MF SR č. 2
úprava
- 17 491
- 17 491










po úprave
7 237 246

7 198 655
1 077 069
38 591
78
62
1 077 069
926 438
185 901
80 960
3
Ro MF SR č. 3
úprava
64 779


64 779
78
62






po úprave
7 302 025
7 198 655
1 077 069
103 370


1 077 069
926 438
185 901
80 960

	Viazanie rozpočtových prostriedkov v sume 43,- € na základe oznámenia ÚNMS SR o výške kapitálových výdavkov, ktoré budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku v zmysle § 8 ods. 6
č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
Viazanie rozpočtových prostriedkov v sume 17 491,- € na základe oznámenie ÚNMS SR a v súlade s § 18 zákona č. 523/2044 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, účel - zabezpečenie zmenovej požiadavky MF SR 1054 „Úprava systému 
pre výber dát do konsolidačného balíka, načítanie číselníkov a spracovanie prevodníkov 
pre ÚNMS SR“,

Povolené prekročenie limitu výdavkov v sume 64 779,- €, nevyčerpané kapitálové prostriedky minulých rokov, ktoré sa stali na základe oznámenie MF SR predmetom úspory a kapitola ich nečerpala.

Uvedené opatrenia v konečnom dôsledku vyvolali nasledovnú úpravu vybraných limitov príjmov a výdavkov rozpočtových prostriedkov kapitoly ÚNMS SR:
Úprava vybraných limitov príjmov a výdavkov rozpočtových prostriedkov kapitoly
(v €)
Ukazovateľ
Schválený rozpočet
Úprava celkom
Upravený rozpočet
I. Príjmy kapitoly
         165 671

      165 671
II. Výdavky kapitoly celkom
7 254 780
47 245  
7 302 025
z toho 	A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
1 077 069

1 077 069
A.3. Kapitálové výdavky
38 634
64 736
103 370
Okrem vyššie uvedených rozpočtových opatrení MF SR boli v priebehu roka 2010 uskutočnené aj presuny rozpočtových prostriedkov v súlade s § 16 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktoré sú v právomoci správcu rozpočtovej kapitoly.
V zmysle § 8 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy boli vykonané úpravy a oznámené MF SR výšky kapitálových výdavkov, ktoré budú použité v nasledujúcom rozpočtovom roku. Na základe tohto oznámenia MF SR viazalo rozpočtové prostriedky v objeme 
43,- €.
Oznámenie o použití kapitálových prostriedkov kapitoly ÚNMS SR v nasledujúcom roku 
(v €)
Investičná akcia
Dôvod
Spolu 
na použitie 
v roku 2011
z toho



zdroj 13
Zdroj 111 
(rok 2010)



rok
2007
rok
2008
rok
2009

0820101 - Riadenie činnosti úradu
IA: 02133 – Infraštruktúra budovy ÚNMS SR
Rekonštrukcia, modernizácia budovy
43
–
–
–
43
SPOLU
 
43
–
–
–
43
Príjmy kapitoly
Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
Kapitole ÚNMS SR boli v roku 2010 stanovené príjmy ako záväzný ukazovateľ v objeme 
165 671,- €. V roku 2010 dosiahli príjmy za kapitolu objem 208 775,- €, z toho:
	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby		194 157,- €
	Iné nedaňové príjmy					  14 618,- €

Najvýznamnejšími príjmovými položkami kapitoly boli v roku 2010: príjmy z pokút, ktoré uložil Slovenský metrologický inšpektorát (ďalej len „SMI“) za porušenie zákona v objeme 194 157,- €. Celkové dosiahnuté príjmy úradu ako ústredného orgánu štátnej správy v roku 2010 predstavovali sumu 7 007,- € a rozpočtovej organizácie SMI sumu 201 768,- €. Plnenie záväzného ukazovateľa predstavuje 126 %.
	Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ

V roku 2010 neboli rozpočtované, ani prijaté prostriedky z rozpočtu EÚ. 
Výdavky kapitoly
Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie
Bežné výdavky (600)
Po zrealizovaní rozpočtových opatrení upravený rozpočet bežných výdavkov kapitoly ÚNMS SR predstavoval čiastku 7 198 655,- € a bol skutočne čerpaný vo výške 7 152 164,- € (99,4 %), v porovnaní s čerpaním v roku 2009 je to pokles o 96 463,- €, t.j. 1,3 % (rok 2009: 7 248 627,- €). Pre rok 2010 bola charakteristická obdobná štruktúra bežných výdavkov ako v roku 2009. Mierna úspora bola dosiahnutá racionalizačnými opatreniami na ÚNMS SR.
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania bola z rozpočtu 1 077 069,- € vyčerpaná suma v objeme 1 077 069,- € t.j. 100 %. Z toho bolo použité na:
	Tarifné platy 				646 590,- €

Príplatky		  			233 252,- €
Náhrada za pracovnú pohotovosť		    1 562,- €
	Odmeny					174 351,- €
	Ostatné osobné vyrovnania		  16 443,- €
	Doplatok k platu				    4 871,- €
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Poistné do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne bolo odvádzané v súlade s platnou legislatívnou, tak na ústrednom orgáne štátnej správy, ako i na SMI. Z upraveného rozpočtu 364 792,- € bolo skutočne čerpaných 362 216,- €, t.j. 99,3 %
Tovary a služby (630)
Celkové výdavky v tejto kategórii dosiahli výšku 1 743 275,- €.
Cestovné výdavky (631) 
Cestovné výdavky boli čerpané v objeme 85 340,- €, z toho na tuzemské služobné cesty 8 823,- € a na zahraničné služobné cesty 76 517,- €. Zahraničné pracovné cesty sa uskutočnili v rámci plnenia úloh úradu a reprezentácie v medzinárodných organizáciách. 
Energie, voda a komunikácie (632)
V tejto položke boli výdavky v objeme 84 342,- € použité na:
	Úhradu tepelnej, elektrickej energie a plynu	30 556,- €
	Vodné a stočné 	1 529,- €

Poštové služby, telefóny, počítačové a spojovacie siete	39 312,- €
	Komunikačnú infraštruktúru	12 945,- €
Materiál (633)
V tejto položke boli výdavky v objeme 142 782,- € použité na:
	Obstaranie interiérového vybavenia	12 316,- €
	Nákup výpočtovej techniky	45 146,- €
	Nákup telekomunikačnej techniky	3 944,- €
	Nákup strojov, prístrojov, zariadení a náradia	9 927,- €
	Nákup všeobecného materiálu	51 379,- €
	Nákup kníh, časopisov, novín a odbornej literatúry	4 675,- €
	Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	772,- €
	Softvér	2 939,- €
	Reprezentačné	9 185,- €
	Licencie	2 499,- €

Dopravné (634)
V tejto položke boli výdavky v objeme 58 699,- € použité na:
	Pohonné hmoty, mazivá a oleje	20 414,- €

Servis, údržbu a opravu služobných vozidiel	22 303,- €
Povinné zmluvné a havarijné poistenie	12 852,- €
Karty, známky, poplatky	3 129,- €
Rutinná a štandardná údržba (635)
V rámci tejto položky výdavky v objeme 44 862,- € smerovali na:
	Údržbu výpočtovej techniky 	21 524,- €

Údržbu prevádzkovej techniky	8 282,- €
	Údržbu a opravu administratívnej budovy	14 113,- €
	Ostatné	943,- €
Nájomné za prenájom (636)
Výdavky v objeme 29 628,- € boli použité na nájom budov, objektov a ich častí.
Služby (637)
Celkové výdavky v tejto položke dosiahli výšku 1 297 622,- €. Najvýznamnejšie položky predstavujú výdavky na: 
	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	146 512,- €
	Propagácia, reklama, inzercia	51 680,- €
	Všeobecné služby (prevádzkové služby)	122 343,- €
	Špeciálne služby (najmä právne, poradenské služby)	830 139,- €
	Stravovanie	32 841,- €

Prídel do sociálneho fondu	15 980,- €
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	86 956,- €
	Dane	4 386,- €
Ostatné	6 785,- €
Bežné transfery (640)
Celkové výdavky v tejto položke dosiahli v roku 2010 výšku 3 969 603,- €. Najvýznamnejšiu časť tvorili transfery pre príspevkové organizácie:
	Slovenský metrologický ústav					2 378 418,- €

Slovenský ústav technickej normalizácie				1 279 301,- €
Finančné prostriedky boli týmto príspevkovým organizáciám poskytnuté na základe podpísaných kontraktov medzi ÚNMS SR a príslušnou organizáciou. Splnenie úloh definovaných v kontraktoch, tak vo vecnej, ako i finančnej časti bolo hodnotené na dozorných radách a vo výročných správach za rok 2010.
Z položky rozpočtu 640 – bežné transfery boli tiež uhradené:
	Príspevky vyplývajúce z členstva organizácií rezortu ÚNMS SR v medzinárodných metrologických, normalizačných a akreditačných organizáciách (WELMEC, IEC, CEN, CENELEC, ISO)							160 039,- €



	Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií

OIML, BIPM a CIP							  72 649,- €
	Členské príspevky v tuzemsku					       531,- €
	Transfery jednotlivcom (odstupné, odchodné, nemocenské dávky)	  78 665,- €

Kapitálové výdavky (700)
Kapitálové výdavky rezortu ÚNMS SR boli upravené rozpočtovými opatreniami z 38 634,- € 
na 103 370,- € a boli skutočne čerpané v objeme 38 951,- €  t.j. na 37,68 %. Nízke čerpanie kapitálových výdavkov bolo spôsobené aj skutočnosťou, že MF SR rozpočtovým opatrením povolilo navýšenie limitu kapitálových výdavkov (64 779,- € zo zdroja 1319 – nevyčerpané prostriedky roku 2009) až v decembri 2010, pričom zároveň bola odporučená ich úspora, čo kapitola ÚNMS SR dodržala. Prostriedky v objeme 43,- €  boli rozpočtovým opatrením MF SR v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy viazané a predpokladá sa ich použitie v nasledujúcom rozpočtovom roku. V porovnaní s čerpaním v roku 2009 klesli kapitálové výdavky medziročne o 195 793,- € (t.j. o 83,41 %). Dôvodom výrazného medziročného poklesu bolo dočerpanie kapitálových výdavkov v roku 2009 z minulých období, čo v roku 2010 nebolo možné. Zároveň bol znížený limit kapitálových výdavkov (zdroj 111) v roku 2010 oproti roku 2009 o 7 420,- € (t.j. o 19,21 %).
Kapitálové výdavky bežného roka (zdroj 111) v celkovej výške 38 951,- € boli použité na: 
	Nákup strojov, prístrojov, zariadení		               18 631,- €
	Rekonštrukciu administratívnej budovy		   19 960,- €  

Kapitálové výdavky rezortu ÚNMS SR zo zdrojov uplynulých období neboli čerpané. Všetky kapitálové výdavky v roku 2010 boli čerpané štátnou rozpočtovou organizáciu ÚNMS SR. 
	Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie

Všetky výdavky kapitoly ÚNMS SR boli uskutočnené v oddiele 04 – Ekonomická oblasť. Prevažná časť 4 812 337,- € (66,92 %) bola smerovaná do triedy 04.1.1. – všeobecnej, ekonomickej a obchodnej oblasti (ÚNMS SR, SÚTN, SMI). Na výdavky do vedy a výskumu (skupina 04.8), ktoré sú realizované na SMÚ, bolo čerpaných 2 378 418,- € (33,08 %).

Štruktúra výdavkov podľa funkčnej klasifikácie
(v € )
Kód a názov
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Výsledok od začiatku roka
04  EKONOMICKÁ  OBLASŤ
7 254 780
7 302 025
7 190 755
04.1  Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
4 876 362
4 923 607
4 812 337
04.1.1  Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť
4 876 362
4 923 607
4 812 337
04.8  Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti
2 378 418
2 378 418
2 378 418
04.8.1  Výskum a vývoj v ekonomickej, obchodnej a pracovnej
2 378 418
2 378 418
2 378 418
Rozpočet celkom
7 254 780
7 302 025
7 190 755


Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa jednotlivých organizácií kapitoly a funkčnej klasifikácie v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi prezentuje nasledovná tabuľka:
Štruktúra výdavkov podľa organizácií a funkčnej klasifikácie
(v € )
Organizácia
Text
Bežné výdavky
rok 2008
Bežné výdavky
rok 2009
Bežné výdavky
rok 2010
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (04.1.2. a 04.1.1.3) 
rozpočet
skutočnosť
% plnenia
5 800 607
5 758 101
99,3 
2 621 742
2 526 169
96,3
3 199 584
3 160 805
98,8
Slovenský metrologický ústav (04.8.1)
rozpočet
skutočnosť
% plnenia
2 598 420
2 598 420
100,0 
2 826 496
2 826 496
100,0
2 378 418
2 378 418
100,0
Slovenský ústav technickej normalizácie (04.1.1.7)
rozpočet
skutočnosť
% plnenia
1 495 386
1 495 386
100,0 
1 548 605
1 548 605
100,0
1 279 301
1 279 301
100,0
Slovenský metrologický inšpektorát (04.1.1.6)
rozpočet
skutočnosť
% plnenia
305 052
293 893
96,3 
354 121
347 357
98,1
341 352
333 640
97,7
KAPITOLA
rozpočet
skutočnosť
% plnenia
10 199 465
10 145 800
99,5 
7 350 964 
7 248 627
98,6
7 198 655 
7 152 164
99,4
Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vykonával svoju činnosť v rámci programu 082 – Štátna správa v oblasti technickej normalizácie, metrológie, kvality a posudzovania zhody. Zámerom programu je kvalitný metrologický systém, aktuálne technické normy a manažérstvo kvality ako predpoklad lepšej konkurencieschopnosti slovenských výrobkov. ÚNMS SR bol tiež účastníkom medzirezortného programu 097 – Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií, ktorého gestorom je Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Programová štruktúra výdavkov 
(v € )
Kód
Názov programu / podprogramu / prvku / projektu
Zodpovedný subjekt
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť

Výdavky spolu za kapitolu
7 254 780 
7 302 025 
7 190 755 
082
Štátna správa v oblasti technickej normalizácie, metrológie, kvality a posudzovania zhody
7 173 820 
7 221 065 
7 118 106 
08201
Riadenie, kontrola a podpora činnosti úradu
3 174 749
3 221 994
3 126 748
0820101
Riadenie činnosti úradu
ÚNMS SR
2 838 698 
2 905 643
2 813 173 
0820102
Výstavba Cyklotrónového centra SR
ÚNMS SR
185 901 
185 901 
184 463 
0820103
Národný program kvality SR
ÚNMS SR
150 150 
130 450 
129 112 
08202
Metrológia

2 719 770
2 719 770
2 712 058
0820201
Plnenie úloh národnej metrologickej inštitúcie
SMÚ
2 378 418
2 378 418
2 378 418
0820202
Metrologický dozor a kontrola
SMI
341 352
341 352
333 640
08203
Technická normalizácia
SÚTN
1 279 301
1 279 301 
1 279 301 

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu
097
Príspevky SR do MO; gestor: MZV SR
80 960
80 960
72 649
0970C
Príspevky SR do MO – ÚNMS SR
ÚNMS SR
80 960
80 960
72 649
Výdavky kapitoly kryté prostriedkami z rozpočtu EÚ
V roku 2010 nebol v kapitole ÚNMS SR realizovaný žiadny spoločný programy SR a EÚ, ktorého výdavky boli resp. neboli zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu. ÚNMS SR bol zapojený do realizácie tzv. „twinning out“ projektov, ktoré sú bližšie popísané v časti 1.5.
Výsledok hospodárenia rozpočtovej kapitoly
Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly ÚNMS SR
(v € )
Text
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť 
Príjmy spolu
165 671
165 671
208 775
z toho: prijaté z rozpočtu EÚ
–
–
–
Výdavky spolu
7 254 780
7 302 025
7 190 755
 z toho: kryté prostriedkami EÚ    
–
–
–
Saldo príjmov a výdavkov
-7 089 109
-7 136 354
-6 981 980
z toho: kryté prostriedkami EÚ    
–
–
–
Hospodárenie kapitoly ÚNMS SR v roku 2010 skončilo so schodkom 6 981 980,- €, čo je 
o 107 129,- € menej ako predpokladal schválený rozpočet kapitoly ÚNMS SR na rok 2010. Nižší schodok bol dosiahnutý predovšetkým z dôvodu vyššieho výberu pokút, ktoré udeľuje SMI ako sa predpokladalo a zároveň úsporou vo výške 111 270 € (nedočerpanie upraveného rozpočtu limitu výdavkov). 
Finančné operácie
V  kapitole ÚNMS SR sa v roku 2010 nevyskytli žiadne iné príjmové ani výdavkové finančné operácie v zmysle § 13 zákona 523/2004 Z. z., ako tie, ktoré sú uvedené nižšie. V roku 2010 boli realizované resp. vysporiadané nasledovné projekty:
	Projekt PHARE 93 – 99; výdavky vo výške 18 450 € boli použité na vykonanie previerky udržateľnosti výsledkov projektov PHARE 93 – 99 realizovaných ÚNMS SR a oficiálne ukončených EK a zabezpečenie archivácie dokumentov k nim.

Projekt „Implementing Metrology in the European Research Area” (označený ako iMERA), bol ukončený v roku 2009. V roku 2010 došlo k finančnému vysporiadaniu projektu a na príjmový účet ÚNMS SR bola pripísaná suma 617 €, ktorá sa stala príjmom štátneho rozpočtu.
Príjmy patriace do kategórie 400 „Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami dosiahli spolu sumu 42 087,- €. Všetky boli evidované na položke 450 „Príjmy z ostatných finančných operácií“.
V roku 2010 sa nevyskytli v rámci rezortu žiadne výdavky v kategórii 800 „Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami“.
Zhodnotenie zamestnanosti
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií 
ÚNMS SR – ústredný orgán (04.1.1.3)				
Priemerný evidenčný počet zamestnancov – limit				68
Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný za rok 2010		58
Evidovaný počet zamestnancov (fyzický) k 31.12.2010			59



Zaradenie zamestnancov podľa zákona č. 400/2009 Z. z. (štátna služba)
a zákona č. 552/2003 Z. z. (o výkone práce vo verejnom záujme) k 31.12.2010
Ukazovateľ
Počet celkom
Štátna služba
38
Z toho: 	Stála štátna služba
29
Dočasná štátna služba
8
Prípravná štátna služba
0
Výkon práce vo verejnom záujme
21
Spolu za ÚNMS SR  k 31. 12. 2010
59
SMI (04.1.1.6) 
Priemerný evidenčný počet zamestnancov – limit				16
Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný za rok 2010	15
Evidovaný počet zamestnancov (fyzický) k 31.12.2010			15
Zamestnanci SMI sú zaradení do platových tried podľa zákona 400/2009 Z. z. o štátnej službe.
Počet zamestnancov príspevkových organizácií – priemerný počet za rok 2010
Slovenský metrologický ústav			159
Slovenský ústav technickej normalizácie		 77
Zhodnotenie výsledku kontrol

V roku 2010 bolo v agende oddelenia kontroly ÚNMS SR podľa plánu kontrolnej činnosti ÚNMS SR na rok 2010 vykonaných 5 kontrolných akcií na úrade a organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti ÚNMS SR. S 13 kontrolnými zisteniami na ÚNMS SR, SMI, SMÚ, SÚTN. Štyri vecne a časovo rozsiahlejšie aktivity – kontrola (audit) v spoločnom nasadení predovšetkým s obsahom činnosti analýzy a  konzultácií – ÚNMS SR, TSÚ Piešťany, SMÚ – s týmto   zameraním: 

	zabezpečenie evidencie majetku štátu a postupy pri správe majetku štátu,

registratúrny poriadok, registratúrny plán úradu, správa registratúry úradu,
ekonomická efektívnosť štruktúry SMÚ - legálnej metrológie a metrologických služieb (vrátane pracovísk a filiálok na území SR) potrebnosť ďalších investícií a ich návratnosť;
zákonnosť a funkčnosť postupu  v systéme ÚNMS SR pri výbere firiem – ako poskytovateľov služieb úradu v oblasti IT, uzatvorenie zmluvného vzťahu, finančná kontrola a jej výkon v štádiu prípravy uzatvorenia zmluvného vzťahu,
overenie stavu plnenia odporúčaných opatrení,
výkon kontroly (auditu) v zmysle uznesení vlády č. 515, resp. 733 z roku 2010 v spoločnom nasadení s kontrolórom úradu,
overenie priebežného plnenia akceptovaných odporúčaných opatrení z akcií vnútorného auditu.
Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly
Celkový majetok rozpočtových organizácií kapitoly ÚNMS SR dosiahol v roku 2010 hodnotu netto 103 462 874,- €, čo predstavuje oproti roku 2009 (103 915 269,- €) pokles o 452 395,- € 
t.j. o 0,44 %. Obstarávacia hodnota majetku rozpočtových organizácií kapitoly dosiahla v roku 2009 hodnotu 112 001 628,- €, medziročne poklesla o 235 989,- €, t.j. o 0,21 % ( rok 2009: 
112 237 617,- €). Prehľad majetku kapitoly ÚNMS SR je uvedený v agregovanej súvahe v prílohe v tabuľke 7.
	Neobežný majetok
V roku 2010 došlo k medziročnému poklesu hodnoty netto neobežného majetku o 219 549,- € z 103 209 366,- € v roku 2009 na 102 989 817,- € v roku 2010, t.j. o 0,21 %. Obstarávacia hodnota neobežného majetku rozpočtových organizácií kapitoly dosiahla v roku 2010 hodnotu 111 305 305,- €, medziročne vzrástla o 34 578,- €, t.j. o 0,03 % ( rok 2009: 111 270 727,- €).
V ústrednom orgáne štátnej správy ÚNMS SR ani v rozpočtovej organizácii SMI nebol v roku 2010 obstaraný a ani vyradený žiadny dlhodobý nehmotný majetok (DNM). V roku 2010 SMI zaradil do používanie majetok (webová stránka – licencia v sume 7 453,- €), ktorý obstaral v decembri 2009.

Medziročne došlo k poklesu DNM o 3 811,- € z 11 999,- € v roku 2009 na 8 188,- € v roku 2010.

V roku 2010 bol obstaraný dlhodobý hmotný majetok v celkovej sume 38 591 €. Položky predstavujú práce na rekonštrukcii administratívnej budovy, odvlhčenie  pivničných a kancelárskych priestorov v sume 19 959 € a nákup samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí v sume 18 632 € (3 ks - multifunkčné zariadenia) V roku 2010 došlo i k zníženiu hodnoty dlhodobého hmotného majetku o čiastku 19 203 € vyradením na základe rozhodnutia predsedu ÚNMS SR o neupotrebiteľnosti majetku. 

Rozpočtová organizácia SMI v roku 2010 neobstarávala dlhodobý hmotný majetok. V roku 2010 získala bezodplatným prevodom od príspevkovej organizácie SMÚ 3 osobné automobily, ktoré boli účtovné odpísané a 1 osobný automobil v účtovnej zostatkovej hodnote 18 897,- €. Zároveň došlo k vyradeniu osobného automobilu v účtovnej zostatková hodnota 10 486,- €. 

Medziročne došlo v rezorte k poklesu DHM o 215 737,- € z 101 444 728,- € v roku 2009 na 101 228 991,- € v roku 2010.

Celková hodnota finančného majetku sa medziročne nezmenila. K 31. 12. 2010 mal ÚNMS SR vo svojej správe akcie spoločnosti BIONT, a.s. v nominálnej hodnote 1 752 639,- €, čo predstavuje 5 % podiel na základnom imaní. 

Všetky údaje ohľadne neobežného majetku sú matematicky zaokrúhlené na celé €. 

Neobežný majetok
(v €)
 
Rok 2010
Rok 2009

Brutto
Netto
Brutto
Netto
Dlhodobý nehmotný majetok 
63 912 

8 187

63 913 

11 999

Dlhodobý hmotný majetok
109 488 754

101 228 991

109 454 175

101 444 728

Dlhodobý finančný majetok
1 752 639

1 752 639

1 752 639

1 752 639

Neobežný majetok spolu
111 305 305

102 989 817

111 270 727

103 209 366

Obežný majetok
V roku 2010 došlo k medziročnému poklesu netto hodnoty obežného majetku o 231 689,- € 
z 692 397,- € v roku 2009 na 460 707,- € v roku 2010, t.j. o 33,46 %. Obstarávacia hodnota obežného majetku rozpočtových organizácií kapitoly dosiahla v roku 2010 hodnotu 683 973,- €, medziročne poklesla o 269 411,- €, t.j. o 28,26 % ( rok 2009: 953 384,- €). 

Všetky údaje ohľadne obežného majetku sú matematicky zaokrúhlené na celé €. 
Obežný majetok
(v €)
 
Rok 2010
Rok 2009

Brutto
Netto
Brutto
Netto
Zásoby 
772

772

50 030

11 997

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej  správy  
-

-

271 937

271 937

Dlhodobé pohľadávky 
-

-

332

332

Krátkodobé pohľadávky 
504 910

281 644

457 977

235 023

Finančné účty 
178 291

178 291

173 108

173 108

Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé
-

-

-

-

Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé 
-

-

-

-

Obežný majetok spolu
683 973

460 707

953 384

692 397

Významnými položkami časového rozlíšenia boli náklady za havarijné a zákonné poistenie automobilov na rok 2010, predplatné novín a časopisov, tieto k 31.12.2010 boli vo výške 12 350,- €.
Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach
Úrad má v správe majetkovú účasť v spoločnosti BIONT, a. s., Bratislava, ktorá bola založená v súlade s uznesením vlády SR č. 1003 z 27. októbra 2004 v znení uznesenia č. 1195 z 8. decembra 2004. Výška základného imania spoločnosti BIONT, a. s., Bratislava predstavuje ku dňu 31. 12. 2010 celkovú hodnotu 35 053 200,- € (podľa výpisu z Obchodného registra SR). V súčasnej dobe má ÚNMS SR vo svojej správe 52 akcií v nominálnej hodnote 33 194,- € a 80 akcií v nominálnej hodnote 332,- €, spolu akcie v nominálnej hodnote 1 752 639,- €, čo predstavuje 5 % podiel na základnom imaní spoločnosti BIONT, a.s., Bratislava. Ostávajúca časť 95 % akcií je v správe Ministerstva školstva SR.
Prehľad o majetkovej účasti ÚNMS SR
(v €)
Názov a sídlo organizácie, v ktorej má kapitola majetkový podiel
Podiel na zákl. imaní spoločnosti
Podiel na hlasovacích právach
Účtovná hodnota podielu vykázaná v súvahe

31.12.2009
31.12.2010
31.12.2009
31.12.2010
BIONT, a. s., Bratislava
5 %
5%
1 752 639
1 752 639

Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly
V pôsobnosti kapitoly sú nasledovné príspevkové organizácie:
	Slovenský metrologický ústav (SMÚ),

Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN).
Celkovo príspevkové organizácie dosiahli príjmy vo výške 6 937 919,- € (rok 2009: 
8 464 284,- €), z toho nedaňové príjmy 3 251 084,- €, príjmy z grantov a transferov 3 686 835,- €, čo predstavuje medziročný pokles o 1 526 365,- € (t.j. 18,03 %). Pokles príjmov bol spôsobený jednak znížením transferu pre tieto príspevkové organizácie zo strany zriaďovateľa ÚNMS SR a zároveň z dôvodu transformácie príspevkovej organizácie Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) na verejnoprávnu inštitúciu od 1. 1. 2010 na základe zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody, pričom od tohto dátumu je vykazovaná v kapitole 120 – Ostatné organizácie verejnej správy. 
Príspevok od ÚNMS SR, ako zriaďovateľa, pre SMÚ bol vo výške 2 378 418,- €, ktorý bol k 31.12. 2010 v plnej výške vyčerpaný.  Pre SÚTN bol príspevok od zriaďovateľa vo výške 1 279 301,- €, ktorý bol k 31.12. 2010 v plnej výške vyčerpaný.
Výdavky príspevkových organizácií dosiahli spolu výšku 8 863 460,- €, čo predstavuje oproti roku 2009 nárast o 440 875,- t.j. o 5,23 %, z toho bežné výdavky dosiahli objem 6 581 449,- € 
(74,25 %) a kapitálové výdavky 2 282 011,- € (25,75 %). Prehľad príjmov a výdavkov je uvedený v prílohe v tabuľke 5.
Príspevkové organizácia čerpali zdroje štátneho rozpočtu (zdroj 111 a 1319, príspevok 
od zriaďovateľa) nasledovne:
	SMÚ: čerpanie príspevku v roku 2010 bolo vo výške 2 536 723,- €, z toho zdroj 111 (príspevok roku 2010) 2 378 418,- € a zdroj 1319 (príspevok roku 2009) 158 305,- €.
	SÚTN: čerpanie príspevku v roku 2010 bolo vo výške 1 392 933,- €, z toho zdroj 111 (príspevok roku 2011) 1 279 301,- € a zdroj 1319 (príspevok roku 2009) 113 632,- €.

Príspevkové organizácie rezortu ÚNMS SR ukončili rok s kladným hospodárskym výsledkom: 
	SMÚ 	  6 274,- € (výsledok hospodárenia po zdanení) 
	SÚTN	     818,- € (výsledok hospodárenia po zdanení)

Celkový majetok príspevkových organizácií (SMU a SUTN) dosiahol v roku 2010 hodnotu 24 074 585 € netto, čo predstavuje pokles o 1 509 336,- € oproti roku 2009 (25 583 921,- €)  t.j. pokles o 5,90 %. Obstarávacia hodnota (brutto) majetku v roku 2010 bola vo výške 46 037 727,- € pričom neobežný majetok z toho predstavoval 39 319 135,- € (netto 17 359 844,- €), obežný majetok hodnotu 6 628 765,- € (netto 6 624 914,- €) a položky časového rozlíšenia boli vo výške 89 827,- €.
Hodnotu pasív príspevkových organizácií tvoria: vlastné imanie vo výške  9 514 245,- € (z toho fondy 412 819,- € a výsledok hospodárenia 9 101 426 €), záväzky vo výške 14 495 826,- € (z toho tvorili rezervy 111 956,- € zúčtovania medzi subjektmi verejnej správy 13 706 168,- €, dlhodobé záväzky 24 100,- € a krátkodobé záväzky 653 602,- €) a položky časového rozlíšenia 64 514,- €.


Záver
Predkladaný materiál bol vypracovaný v súlade so „Smernicou Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. januára 2009 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov a na vypracovanie návrhu záverečného účtu verejnej správy Slovenskej republiky“. Jeho obsah umožňuje získať celkový prehľad o čerpaní prostriedkov štátneho rozpočtu kapitoly Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v štruktúre ukazovateľov určených rezortu zákonom o štátnom rozpočte na rok 2010. 
Príjmy kapitoly ÚNMS SR dosiahli v roku 2010 výšku 208 775,- €, čo predstavuje plnenie záväzného ukazovateľa na 126,02 %. 
Stanovený limit rozpočtových výdavkov celkom bol kapitolou ÚNMS SR čerpaný vo výške 
7 190 755,- € t.j. na 98,48 %, z toho limit kapitálových výdavkov v objeme 38 951,-€ a t.j. na 37,68 %. 
Kapitola ÚNMS SR dodržala všetky záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu schváleného na rok 2010.
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