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ZHRNUTIE
Poslaním Najvyššieho kontrolného úradu SR je otvorene posudzovať nakladanie s verejnými financiami a kontrolovať nakladanie s majetkom štátu. Kontroly sa realizujú v súlade so zákonom o NKÚ SR.
Kontroly hospodárenia v inštitúciách, ktoré majú postavenie nezávislých orgánov SR, národná autorita pre oblasť externej
kontroly realizuje v prioritnej oblasti Efektívna a transparentná verejná správa Stratégie kontrolnej činnosti. V nej už vykonala kontroly na Najvyššom súde SR v r. 2016, v Úrade Verejného ochrancu práv v r. 2016, v Úrade komisára pre deti
v r. 2018. Tento typ kontrol prispieva k dosiahnutiu najvyššej miery transparentnosti v hospodárení týchto orgánov.
NKÚ SR realizoval kontrolu v KP SR v roku 2015 a 2019. V júni 2019 sa uzavrelo funkčné obdobie prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi a v šiestom funkčnom období v ére samostatnosti Slovenskej republiky sa v júni hlavou štátu stala prezidentka Zuzana Čaputová.
KP SR charakterom svojej činnosti je špecifickou nezávislou inštitúciou, zriadenou zákonom; zabezpečuje služby pre výkon funkcie prezidenta republiky, vyplývajúce zo zákona o Kancelárii prezidenta SR, po odbornej, protokolárnej, organizačnej, materiálno-technickej a finančnej stránke. Vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti nemá žiadnu organizáciu. Sídlom
prezidenta SR je Bratislava a od roku 1996 Grasalkovičov palác.
NKÚ SR overil a vyhodnotil, či verejné prostriedky na činnosť KP SR sa využili v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, teda hospodárne, účelne a transparentne. Kontrolovaným obdobím boli roky 2015 až 2018.
Kontrola NKÚ SR pri preverení nakladania s majetkom štátu a v oblasti účtovníctva zistila nedostatky pri nakladaní s majetkom štátu, pri inventarizácii majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, pri správnosti vykazovania dlhodobých
záväzkov, zistila nedostatky v poznámkach k účtovnej závierke a pri vykonávaní základnej finančnej kontroly. Na základe
vopred stanovených kritérií možno konštatovať, že neboli zistené významné chyby.
Kontrola identifikovala dva nedoriešené problémy.
1.
NKÚ SR už v roku 2015 upozornil kanceláriu na potrebu riešiť využitie vily na Slavíne. Nevyhnutná rekonštrukcia
sa nerealizovala ani v kontrolovanom období, napriek určitým rozpracovaným administratívnym aktivitám na jej začatie.
Otázka, či nehnuteľnosť, nadobudnutá kúpou v roku 2001, je vhodná a po rekonštrukcii využiteľná pre reprezentatívne
bývanie hlavy štátu nie je ani v súčasnosti zodpovedaná. V súčasnosti je v nevyhovujúcom stave, nebola riadne udržiavaná, aby mohla slúžiť svojmu účelu a chátra, čo nebolo v súlade so zákonom o správe majetku štátu. V štandardnej
politickej kultúre vyspelého demokratického sveta k štátnickej reprezentácii prináležia aj dôstojné priestory slúžiace na
reprezentačné neformálne aktivity a na bývanie hlavy štátu.
Riešením rezidencií pre ubytovanie najvyšších ústavných činiteľov sa v roku 2018 zaoberala vláda SR, keď schválila návrh
na poskytnutie nehnuteľností s priestormi na štátnu reprezentáciu a na bývanie pre najvyšších ústavných činiteľov SR.
NKÚ SR odporúča KP SR zabezpečiť súčinnosť pri plnení uznesenia vlády SR č. 285 z 20. júna 2018, ktorým vláda
SR schválila návrh na poskytnutie nehnuteľností s priestormi na štátnu reprezentáciu a na bývanie pre najvyšších
ústavných činiteľov SR. Dôkladne posúdiť, či majetok štátu – rezidencia prezidenta, ktorý neslúži správcovi na
plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti, alebo v súvislosti s ním, bude v budúcnosti na takéto plnenie úloh
využívaný. NKÚ SR odporúča KP SR predmetnú situáciu riešiť pri zachovaní najvyššej miery transparentnosti
a hospodárnosti.
2.
Kontrola NKÚ SR zistila nedostatky vo výške záväzkov vykázaných v účtovnej závierke za rok 2018. Ide o tvorbu
rezervy na súdny spor s bývalým zamestnancom. Rezerva k 31. 12. 2018 bola vo výške vyše 324 tis. eur, nebola však
upravená o výšku súdnych trov a poplatkov za príslušný rok (vyše 50 tisíc eur). Skutočná výška rezervy mala byť cca
375 000 eur.
Podstatou tohto súdneho sporu bolo posúdenie otázky trvania pracovného pomeru bývalého zamestnanca, s ktorým kancelária rozviazala pracovný pomer v roku 2002 a súdny spor sa vedie od roku 2003. V čase výkonu kontroly NKÚ SR bol
tento súdny spor v procese dovolacieho konania pred Najvyšším súdom SR. Po rozhodnutí o právoplatnosti rozsudku
bude potrebné tento finančný záväzok riešiť. KP SR nedisponuje finančnými prostriedkami na úhradu predmetného záväzku a bude nutné požiadať MF SR o ich poskytnutie v stanovenej výške.
Kancelária prezidenta SR sa s výsledkom kontroly oboznámila a nevzniesla žiadne námietky voči kontrolným zisteniam
uvedeným v protokole o výsledku kontroly z 28. 5. 2019.
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1

ÚČEL KONTROLNEJ AKCIE

Účelom kontroly bolo získať primerané uistenie, že verejné prostriedky na činnosť Kancelárie prezidenta SR boli použité
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, hospodárne, účelne a transparentne.
Predmetom kontroly bola profilová činnosť KP SR, rozpočet kapitoly, preverenie čerpania rozpočtu a významnejších
výdavkových položiek súvisiacich s obstarávaním tovarov, prác a služieb, správnosť zostavenia záverečného účtu a účtovnej závierky a dodržiavanie postupov účtovníctva. Tiež preverenie nakladania s majetkom štátu v správe Kancelárie
prezidenta SR z hľadiska jeho evidencie, zaraďovania, vyraďovania, prenájmu a inventarizácie a preverenie vnútorného
kontrolného systému.
2

RÁMEC KONTROLNEJ AKCIE

Kontrola hospodárenia v Kancelárii prezidenta SR je jednou z tém prioritnej oblasti Efektívna a transparentná verejná
správa. NKÚ SR ju vykonal od 3. apríla do 24. mája 2019 a kontrolovaným obdobím boli roky 2015 až 2018, v prípadoch
vecných súvislostí aj obdobia predchádzajúce a nasledujúce; pričom obdobie roku 2017 kontroloval vládny audit MF SR.
NKÚ SR preto duplicitne nepreveroval údaje za rok 2017, ktoré využil len pri analýzach celého kontrolovaného obdobia.
Metódou detailného preverovania NKÚ SR skúmal vecnú správnosť čerpania rozpočtu a významnejších výdavkových
položiek (obstarávanie tovarov, prác a služieb), správnosť zostavenia záverečného účtu a účtovnej závierky, dodržiavanie
postupov účtovania, správnosť inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetkov a záväzkov. NKÚ SR dôsledne preveril oblasť nakladania s majetkom štátu v správe kancelárie a pozornosť venoval procesom vnútorného kontrolného systému kancelárie, zároveň vykonal fyzickú obhliadku neobývanej rezidencie v Bratislave na Slavíne.
Kontrolnú akciu realizovala trojčlenná kontrolná skupina z trnavskej expozitúry NKÚ SR.
3

ZISTENIA

3.1

PREVÁDZKA A HOSPODÁRENIE KANCELÁRIE PREZIDENTA SR

3.1.1

Výdavky kancelárie

Kancelária je rozpočtovou organizáciou a zároveň je samostatnou rozpočtovou kapitolou. Sídli v Prezidentskom (Grasalkovičovom) paláci na Hodžovom námestí v Bratislave a prevažná časť administratívy v časti blízkeho Karácsonyiho
paláca na Štefánikovej ulici. Jej súčasťou sú regionálne pracoviská v Košiciach a Banskej Bystrici. V hodnotenom období
nemala KP SR vo svojej pôsobnosti príspevkové ani žiadne iné organizácie.
Graf č. 1: Štruktúra rozpočtových výdavkov
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Rozpočtové opatrenia bežných aj kapitálových výdavkov kancelária realizovala so súhlasom MF SR alebo so súhlasom
vedúceho kancelárie. Ročný rozpočet v uvedených rokoch bol rádovo vo výške od 4 do 6 miliónov eur. Z celkových výdavkov KP SR tvorili v rokoch 2015 až 2018 podstatnú časť bežné výdavky (79 až 96 %), ktoré mali v kontrolovanom
období rastúci trend. V kapitálových výdavkoch bol najvyšší nárast v roku 2017, keď sa začala rekonštrukcia nádvoria,
obnova balkóna, schodiska, výmena okien na Grasalkovičovom paláci a rekonštrukcia hlavného vstupu do Karácsonyiho
paláca. Štruktúru rozpočtových výdavkov zobrazuje graf č. 1.
Z celkových výdavkov KP SR v rokoch 2015 až 2018 tvorili podstatnú časť bežné výdavky (79 až 96 %), ktoré každým
rokom narastali. Z nich najväčší podiel v jednotlivých rokoch tvorili mzdové výdavky, viac ako 40 %. (Graf č. 2.) Druhý
najväčší objem z bežných výdavkov boli výdavky za tovary a služby (v r. 2015 cca 1, 4 mil. eur a v 2018 vyše 2 mil. eur).
Sú v tom aj výdavky na opravy budov, strojov a zariadení, súvisiace predovšetkým s údržbou a opravami budov v správe
kancelárie, údržbou interiérového vybavenia a údržbou záhrady Prezidentského paláca a na energie. Rozsahom menej
významné boli výdavky na cestovné, nájomné a dopravné.
Graf č. 2: Podiel mzdových výdavkov z bežných výdavkov kancelárie
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3.1.2

Personálne zabezpečenie kancelárie

Na čele kancelárie prezidenta stojí vedúci KP SR, ktorého menuje prezident. Úlohy kancelárie v odbornej, protokolárnej,
organizačnej, materiálno-technickej a finančnej oblasti plnia vedúci štátni zamestnanci, štátni zamestnanci a zamestnanci
vykonávajúci práce vo verejnom záujme. Okrem zamestnancov niektoré služby kancelária zabezpečuje dohodami o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti. V rámci nich prezident využíval služby troch externých poradcov.
Schéma organizačnej štruktúry kancelárie je v prílohe č. 1. V každom roku kontrolovaného obdobia bol limit počtu zamestnancov stanovený na 101, vrátane ústavného činiteľa. Z údajov o počte vyplýva, že plánovaný stav v rokoch 2015 až 2018
nebol naplnený. Skutočný fyzický stav zamestnancov k 31.decembru príslušného roka bol v rozpätí 72 – 82 zamestnancov
(vrátane ústavného činiteľa). Neplnenie plánovaného stavu zamestnancov a použitie mzdových prostriedkov za neobsadené pracovné miesta (každoročné čerpanie mzdových výdavkov takmer 100 %) sa premietlo aj do výšky priemernej
mzdy, ktorá stúpla z 1 740 eur v roku 2015 na 2 220 eur v roku 2018 (tabuľka č. 1, nižšie).
Prezident Andrej Kiska svoj čistý mesačný príjem venoval rodinám v núdzi. Prerozdeľovanie finančných darov v hodnote
cca 500 eur pre jedného príjemcu kancelária zverejňovala na webovej stránke www.prezident.sk.
Tabuľka č. 1: Priemerná mzda v eurách (bez platu ústavného činiteľa a paušálnych náhrad)
Priemerná mzda zamestnancov v Kancelárii prezidenta SR

r. 2015

r. 2016

r. 2017

r. 2018

1 740 €

1 813 €

2 124 €

2 220 €

(Zdroj: NKÚ SR)
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3.2

KONTROLA SPRÁVNOSTI ZOSTAVENIA ZÁVEREČNÉHO ÚČTU A ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

NKÚ SR preveril plnenie záväzných ukazovateľov, príjmy a výdavky kapitoly, tiež čerpanie rozpočtu: bežných výdavkov
(napr. mzdy, tovary a služby) a kapitálových výdavkov (nákup softvérov, výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a zariadení, ako aj modernizácia a rekonštrukcia predného nádvoria Grasalkovičovho paláca, rekonštrukcia časti fasády
a hlavného vstupu do Karácsonyiho paláca). Ďalej sa preverovali: správnosť inventarizácie majetku, záväzky, rozdiel majetku a záväzkov, tiež zostavenie účtovnej závierky v rokoch 2015 až 2018. NKÚ SR konštatoval, že účtovné závierky
obsahujú všetky požadované súčasti a náležitosti.
Pri detailnom preverení NKÚ SR zistil nasledovné nedostatky.
■ Vo výkaze súvaha boli nesprávne vykázané dlhodobé záväzky v zmysle Opatrenia MF SR k účtovnej závierke,
podľa ktorého časť dlhodobého záväzku, ktorého splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobý záväzok. Uvedeným konaním došlo k porušeniu zákona
o účtovníctve.
■ V poznámkach k účtovnej závierke chýbala informácia, ktorá mala vysvetliť alebo doplniť pokles v hodnote pozemkov o takmer 270 tisíc eur v roku 2016, čo nebolo v súlade so zákonom o účtovníctve.
■ Pri inventarizácii majetku pretrvávali nedostatky, na ktoré upozornila vnútorná kontrola KP SR aj vládny audit.
NKÚ SR konštatoval chýbajúce náležitosti v čiastkových inventarizačných zápisoch (porovnanie skutočného a účtovného stavu), a tým aj porušenie zákona o účtovníctve.

3.3

PREVERENIE NAKLADANIA S MAJETKOM ŠTÁTU

Kancelária prezidenta má v svojej správe nehnuteľnosti: Grasalkovičov palác, Karácsonyiho palác, Lovecký zámoček
v Tatranskej Javorine a rezidenciu prezidenta SR (na Slavíne). Rezidencia bola zakúpená v roku 2001, obývaná bola
krátko do roku 2004 a odvtedy neslúži svojmu účelu – ubytovaniu prezidenta.
Hodnota majetku štátu, ktorý spravuje kancelária, sa v sledovanom období zvýšila o 1,2 mil. eur a na konci roka 2018
presiahla 16 miliónov eur. Zmena hodnoty majetku v kontrolovanom období nastala z nasledujúcich dôvodov:
-

3.3.1

v roku 2016 hodnota majetku poklesla, keď vyradili z evidencie pozemok v hodnote takmer 270 tis. eur z dôvodu
nesprávneho zaradenia v predchádzajúcom účtovnom období
v roku 2017 nastal výrazný nárast hodnoty majetku, najmä z dôvodu obnovy budovy a predného nádvoria Grasalkovičovho paláca
v roku 2018 hodnota majetku opäť vzrástla, najmä z dôvodu pokračujúcich rekonštrukčných prác v Grasalkovičovom a Karácsonyiho paláci.
Otvorený problém – rezidencia pre hlavu štátu

KP SR získala nehnuteľnosť na Slavíne – budova a dom, pozemky vo výmere vyše 4 tis. m2 – kúpou v roku 2001 za cenu
vyše 36 mil. Sk (cca 1,2 mil. eur), ktorá mala slúžiť na reprezentatívne ubytovanie hlavy štátu. Tento objekt sa už 15 rokov
nevyužíva. Kancelária v sledovanom období vynaložila ročne priemerne 8,8 tis. eur na úhrady dane, energie a poistného.
NKÚ SR po jeho obhliadke konštatoval, že objekt nie je udržiavaný v riadnom stave, aby mohol slúžiť svojmu účelu
a naďalej chátra.
V júni 2018 vláda SR uznesením č. 285 zaviazala MZVEZ SR konať a poskytnúť nehnuteľnosti s priestormi na štátnu
reprezentáciu a na bývanie pre najvyšších ústavných činiteľov SR. Uvedeným uznesením vláda odporučila kancelárii prezidenta, aby úzko spolupracovala s ministrom zahraničných vecí pri naplnení úlohy zabezpečiť nehnuteľnosť a priestory
na štátnu reprezentáciu a bývanie pre prezidenta SR. Na to je nevyhnuté definovať všetky požiadavky aj na dôstojné
protokolárne rezidenčné priestory, najmä z bezpečnostného hľadiska, špecifikovať požiadavky reprezentatívnosti pre neformálne aktivity súvisiace s výkonom funkcie a na bývanie počas výkonu najvyššej verejnej funkcie.
NKÚ SR zistil, že
■ rezidencia prezidenta SR nebola udržiavaná v takom stave, ktorý by umožňoval slúžiť správcovi na plnenie úloh
v rámci predmetu jeho činnosti, alebo v súvislosti s ním, čo nebolo v súlade s ustanovením zákona o správe majetku
štátu.
Už predchádzajúca kontrola NKÚ SR v kancelárii prezidenta v roku 2015 sa zaoberala problematikou prezidentskej vily
a odporučila kancelárii obrátiť sa na MF SR so žiadosťou o zabezpečenie finančných prostriedkov na opravu rezidencie.
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Určité kroky k riešeniu možného využitia nehnuteľnosti v rokoch 2015 – 2016 kancelária urobila, avšak doposiaľ rezidencia
zostala nezrekonštruovaná. Snahy o riešenie zahŕňali rozpočtové opatrenia a vyhlásenie štyroch neúspešných verejných
obstarávaní. V roku 2017 ani v roku 2018 kancelária ďalšie verejné obstarávania na rekonštrukciu nevyhlásila.
Okrem toho v rokoch 2016 a 2017 kancelária oslovila viaceré rezorty (MF SR, MV SR, MZVEZ SR) so žiadosťami, aby
posúdili efektivitu využitia verejných výdavkov na rekonštrukciu rezidencie na Slavíne. Napokon sa v roku 2018 témy
rezidencií pre bývanie ústavných činiteľov ujala vláda SR a prijaté uznesenie adresovala ministrovi zahraničných vecí
a európskych záležitostí.
V rámci medzirezortného riešenia v roku 2018 navrhla Kancelária prezidenta SR tri varianty riešenia:
-

rekonštrukciu alebo prestavbu v súčinnosti s MF SR
výmenu za inú nehnuteľnosť z ponuky SSDZ, a. s.
prevod vily do správy SSDZ, a. s., ktorá ju zrekonštruuje a v stave spĺňajúcom požadované kritériá ju poskytne
do užívania pre hlavu štátu.

Výber riešenia rozhodne novozvolená prezidentka.
3.3.2

Záväzky kancelárie

Záväzky KP SR mali v kontrolovanom období rastúcu tendenciu. Najväčšiu časť záväzkov KP SR tvorila rezerva na prebiehajúci súdny spor s bývalým zamestnancom, s ktorým kancelária rozviazala pracovný pomer v roku 2002 a od roku
2003 s ním vedie súdny spor. Podstatou súdneho sporu bolo posúdenie otázky trvania pracovného pomeru bývalého
zamestnanca a náhrada mzdy s príslušenstvom pre prekážky v práci na strane KP SR.
■ NKÚ SR zistil nedostatky vo výške záväzkov vykázaných v účtovnej závierke za rok 2018.
K 31. decembru 2018 predstavovala rezerva na súdny spor vyše 324 tis. eur, nebola však upravená o výšku súdnych trov
a poplatkov za príslušný rok (vyše 50 tisíc eur). Skutočná výška rezervy mala byť cca 375 000 eur. KP SR nedisponuje
finančnými prostriedkami na úhradu predmetného záväzku a bude potrebné požiadať MF SR o ich poskytnutie v súdom
určenej výške.
V čase výkonu kontroly NKÚ SR bol tento súdny spor v procese dovolacieho konania pred Najvyšším súdom SR.

3.4

KONTROLNÝ SYSTÉM

Kancelária prezidenta vytvorila vlastné oddelenie vnútorného auditu v roku 2016. Za dva roky činnosti, do konca roka
2018 oddelenie vykonalo 15 vnútorných auditov. V nich sa zameralo najmä na kontrolu postupu pri uzatváraní zmlúv,
súladu údajov v účtovných výkazoch a závierke, na kontrolu účelnosti využívania verejných financií. K zisteným nedostatkom boli prijímané opatrenia, plnenie ktorých sa monitorovalo.
■ NKÚ SR zistil porušenie zákona o finančnej kontrole, a to v ustanovení, podľa ktorého osoby vykonávajúce základnú finančnú kontrolu nevyjadrujú svoj súhlas/nesúhlas s vykonaním finančnej operácie, ale sú povinní potvrdiť, či
možno alebo nemožno finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, pokračovať v nej alebo vymáhať poskytnuté plnenie.
Celkovo však pri pohľade na rozsah vnútorného auditu, teda zameranie na rôzne oblasti súvisiace s plnením úloh kancelárie, NKÚ SR konštatuje, že činnosť vnútornej kontroly sa v Kancelárii prezidenta SR osvedčila, najmä pri kontrolách
finančných, účtovníctva a štatistického vykazovania.
4

ODPORÚČANIA

NKÚ SR odporúča Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky:
-

zabezpečiť súčinnosť pri plnení uznesenia vlády SR č. 285 z 20. júna 2018, ktorým vláda SR schválila
návrh na poskytnutie nehnuteľností s priestormi na štátnu reprezentáciu a na bývanie pre najvyšších
ústavných činiteľov SR

-

dôkladne posúdiť, či majetok štátu – rezidencia prezidenta SR, ktorý neslúži správcovi na plnenie úloh
v rámci predmetu jeho činnosti, alebo v súvislosti s ním, bude v budúcnosti na takéto plnenie úloh využívaný. Predmetnú situáciu riešiť pri zachovaní najvyššej miery transparentnosti a hospodárnosti.
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5

POSTUP NKÚ SR

NKÚ SR uložil Kancelárii prezidenta SR prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov a zaslať správu o ich plnení.
NKÚ SR zašle záverečnú správu Výboru pre financie a rozpočet Národnej rady SR, predsedovi NR SR, ministrovi financií
SR a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
6

REAKCIA KONTROLOVANÉHO SUBJEKTU

Kancelária prezidenta SR nevzniesla žiadne námietky proti pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení,
uvedených v protokole o výsledku kontroly NKÚ SR.
7

ZÁVER

NKÚ SR konštatoval, že Kancelária prezidenta SR v jednotlivých rokoch dodržala všetky záväzné ukazovatele, stanovené
zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok, vrátane vykonaných rozpočtových opatrení. Kontrola odhalila nedostatky
v oblasti zákona o správe majetku štátu, účtovníctva, výkazníctva a zákona o finančnej kontrole. Na ich odstránenie kancelária prijme opatrenia, ktorých plnenie bude NKÚ SR monitorovať.
Národná autorita pre oblasť externej kontroly však upozorňuje, že dlhoročný súdny spor s bývalým zamestnancom a problémy s vilou na Slavíne, ktorá nie je dlhoročne využívaná, prinášajú finančné konzekvencie v kapitole kancelárie. Navyše,
zjavné sú aj nepriame finančné straty z postupného chátrania tohto nehnuteľného majetku.
Slovenská republika vstúpila do šiesteho funkčného obdobia prezidentského úradu, a výber vhodnej nehnuteľnosti pre
prezidenta zostáva naliehavou otázkou štátnej reprezentácie.
KONTAKT
Najvyšší kontrolný úrad SR
Priemyselná 2
824 73 Bratislava
 +421 2 501 14 911 info@nku.gov.sk
Záverečnú správu prerokoval Senát Najvyššieho kontrolného úradu SR pod vedením predsedu NKÚ SR
Ing. Karola Mitríka dňa 15. 7. 2019
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PRÍLOHA Č. 1

Zdroj: KP SR (www.prezident.sk)
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PRÍLOHA Č. 2
Fotodokumentácia vily na Slavíne

(Zdroj: NKÚ SR, 2019)
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