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1. Správa o hospodárení kapitoly 

1.1 Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v hodnotenom rozpočtovom roku 

Národný bezpečnostný úrad (ďalej aj ako „úrad“ alebo „NBÚ“) je ústredný orgán štátnej správy, 
ktorý zodpovedá za tvorbu a realizáciu štátnej politiky pre oblasť ochrany utajovaných skutočností, 
šifrovej služby, dôveryhodných služieb a kybernetickej bezpečnosti. V každej oblasti vykonával úrad 
v roku 2021 činnosti, ktoré napomáhali pri plnení stanovených cieľov. 

 Úrad v roku 2021 vykonával bezpečnostné previerky fyzických osôb a podnikateľov; vykonával 
certifikáciu technických prostriedkov, mechanických zábranných prostriedkov a technických 
zabezpečovacích prostriedkov; uskutočňoval kontroly utajovaných skutočností v štátnych a 
samosprávnych orgánoch a v právnických osobách, bol orgánom dohľadu v oblasti dôveryhodných 
služieb; plnil úlohy koncepčného, legislatívneho a metodického charakteru v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti a plnil aj úlohy národnej jednotky na riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov 
(CSIRT). 

Úrad sa podieľal na ochrane zahraničných utajovaných skutočností informácií iných štátov, 
Organizácie Severoatlantickej zmluvy (ďalej len „NATO“) a Európskej únie (ďalej len „EÚ“) 
a pri medzinárodnej výmene utajovaných skutočností plnil funkciu centrálneho registra utajovaných 
skutočností v Slovenskej republike. 

Na tieto účely boli v rozpočte kapitoly úradu zabezpečené a čerpané rozpočtové prostriedky. 

 

1.1.1 Charakteristika činnosti kapitoly 

Medzi hlavné úlohy úradu patrí tvorba a realizácia štátnej politiky v oblasti ochrany utajovaných 
skutočností, šifrovej služby dôveryhodných služieb a kybernetickej bezpečnosti. Úrad v roku 2021 splnil 
všetky úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákonov, uznesení vlády SR a medzinárodných zmlúv. Napriek 
neutíchajúcej pandémii úrad nezaznamenal zásadnejšie komplikácie, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho 
činnosť. 

V oblasti ochrany utajovaných skutočností vykonával úrad bezpečnostné previerky fyzických osôb 
a podnikateľov, vyjadroval sa o navrhovaných osobách podľa medzinárodných zmlúv  a viedol 
evidencie súvisiace s ochranou utajovaných skutočností.  

Úrad akreditoval komunikačné a informačné systémy pre manipuláciu s utajovanými 
informáciami, vydával súhlas s autorizáciou štátneho orgánu alebo autorizáciou podnikateľa 
na certifikáciu technických prostriedkov a vykonávanie overovania zhody mechanických zábranných 
prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov.  

Vlastnou kontrolnou činnosťou úrad overoval podmienky zabezpečenia ochrany utajovaných 
skutočností v štátnych a samosprávnych orgánoch a u podnikateľov a vydával metodické usmernenia 
k jednotlivým aspektom bezpečnosti utajovaných skutočností.  

Z dôvodu pandémie absentovali vo väčšej miere hromadné podujatia vzdelávacieho aj 
reprezentačného charakteru. Úrad sa však nemalou mierou snažil aktivity posilňujúce bezpečnostné 
povedomie vykonávať online formou. Do online prostredia sa prenieslo aj vykonávanie skúšok 
bezpečnostných zamestnancov.  

Pri medzinárodnej výmene utajovaných skutočností plnil úrad funkciu centrálneho registra 
utajovaných skutočností v Slovenskej republike a podieľal sa na ochrane zahraničných utajovaných 
skutočností (informácií iných štátov, NATO a EÚ).   

V oblasti šifrovej ochrany informácií (ďalej len „ŠOI“) vykonával úrad certifikáciu prostriedkov ŠOI, 
vydával bezpečnostné štandardy ŠOI a koordinoval výskum a vývoj prostriedkov ŠOI. Plnil úlohu 
garanta a národnej autority v medzinárodnej spolupráci a zabezpečoval funkciu Národnej distribučnej 
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autority, ktorá je vstupným a kontaktným bodom Slovenskej republiky pri výmene a distribúcii 
šifrového materiálu a šifrovacích zariadení.  

V oblasti dôveryhodných služieb plnil úrad, ako orgán dohľadu v Slovenskej republike, úlohy 
súvisiace s certifikáciou zariadení na vyhotovovanie kvalifikovaných elektronických podpisov a 
kvalifikovaných elektronických pečatí; vytváral, viedol a zverejňoval dôveryhodný zoznam  a zoznam 
oprávnení na účel vydávania mandátnych certifikátov. Úrad prevádzkoval Koreňovú certifikačnú 
autoritu Slovenskej republiky, ktorá vydáva kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb 
certifikáty verejných kľúčov.  

V oblasti kybernetickej bezpečnosti plnil úrad úlohy koncepčného, legislatívneho a metodického 
charakteru, ktoré zahŕňajú tvorbu, koordináciu a realizáciu štátnej politiky v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti. Zohľadňoval tiež medzinárodné aspekty kybernetickej bezpečnosti a zastupoval 
Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách a na medzinárodných fórach. Prostredníctvom 
Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT plnil úrad úlohy národnej jednotky na riešenie 
kybernetických bezpečnostných incidentov (CSIRT). Spolupracoval so širokou škálou subjektov orgánov 
verejnej moci, odborníkmi aj podnikateľským sektorom. 

1.1.2 Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly 

Výsledok rozpočtového hospodárenia je vyjadrený v tabuľke č. 1. 

 

Tabuľka č. 1: Výsledok rozpočtového hospodárenia (v eurách). 

Text 
Schválený 
rozpočet 

Upravený rozpočet Skutočnosť 
% plnenia 

k upravenému 
rozpočtu 

1 2 3 4 5 

Príjmy spolu 22 000,00 22 000,00 20 772,66 94,42 % 

Z toho: prijaté z rozpočtu EÚ 0,00 0,00 0,00 - 

Výdavky spolu: 12 730 671,00  13 108 044,30 12 636 045,06 96,40 % 

Z toho: kryté prostriedkami EÚ 0,00 192 064,01 192 055,69  100,00 % 

Saldo príjmov a výdavkov - 12 708 671,00 - 13 086 044,30 - 12 615 272,40 96,40 % 

Z toho: z prostriedkov EÚ 0,00 - 192 064,01 - 192 055,69 100,00% 

 

Schválený rozpočet príjmov úradu rozpočtovaný na rok 2021 v sume 22 000,00 eur nebol 
v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej 
len „MF SR“). Schválený rozpočet výdavkov úradu v roku 2021 v sume 12 730 671,00 eur 
bol  v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami MF SR na sumu 13 108 044,30 eur. 

1.1.3 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 

V zmysle zákona č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021 (ďalej len „zákon 
č. 425/2020 Z. z.“) zo dňa 9. decembra 2020 boli úradu schválené záväzné ukazovatele rozpočtu 
kapitoly na rok 2021, ktoré boli úradu oznámené v nadväznosti na bod C.1 uznesenia vlády SR č. 649 
zo dňa 14. októbra 2020 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 (ďalej len „Uznesenie 
vlády SR č. 649/2020“) a ustanovenie § 6 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon č. 523/2004 Z. z.“). 

Rozpis záväzných ukazovateľov pre kapitolu a porovnanie čerpania prostriedkov vo vzťahu 
k upravenému rozpočtu sa uvádza v tabuľke č. 2. Záväzné ukazovatele rozpočtu úradu boli dodržané 
a v priebehu roka 2021 boli ovplyvnené rozpočtovými opatreniami MF SR. 
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Tabuľka č. 2: Rozpis záväzných ukazovateľov pre kapitolu 41 – Národný bezpečnostný úrad (v eurách).  

Text   
Rozpis 

rozpočtu 
Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 
Plnenie 
k uprav. 
rozpočtu 

I. Príjmy kapitoly celkom 22 000,00  22 000,00  20 772,66 94,42 % 

A. Záväzný ukazovateľ (zdroj 111) 20 000,00 20 000,00 20 539,00 102,70 % 

 kód zdroja 72e 2 000,00 2 000,00 233,66 11,68 % 

B. Prostriedky Európskej únie 0,00 0,00 0,00 - 

II. Výdavky kapitoly celkom (A + B + C) 12 730 671,00 13 108 044,30 12 636 045,06 96,40 % 

A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 
zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie 
z toho: 

 
 

12 728 671,00 

 
 

12 913 980,29 

 
 

12 443 755,71 

 
 

96,36 % 

A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly 
z toho: 
kód zdroja 111 + 11H 
kód zdroja 131 

12 728 671,00 
 

12 728 671,00 
0,00 

12 835 372,23 
 

12 600 159,60 
235 212,63 

12 365 836,77 
 

12 130 828,16 
235 008,61 

96,34 % 
 

96,28 % 
99,91 % 

A.2. prostriedky na spolufinancovanie  
z toho: 
kód zdroja 1AC3 
kód zdroja 3AA2 
kód zdroja 3AA3 
kód zdroja 3AC2 
kód zdroja 3AC3 

0,00 
 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

78 608,06 
 

13 014,46 
9 470,74 
8 139,97 

24 422,88 
23 560,01 

77 918,94 
 

13 014,46 
9 470,74 
8 139,97 

23 733,76 
23 560,01 

99,12 % 
 

100,00 % 
100,00 % 
100,00 % 

97,18 % 
100,00 % 

A.3.mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania (610), (kód zdroja 111+11H) 
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 
111+11H) 
Počet zamestnancov rozpočtovej organizácie podľa 
prílohy č. 1 k UV SR č. 649/2020                       
z toho: aparát ústredného orgánu 
- administratívne kapacity rozp. organizácií osobitne 
sledované podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 649/2020                       
z toho: aparát ústredného orgánu 

 
6 492 661,00 

 
 

6 492 661,00 
 

238 osôb 
238 osôb 

 
0 osôb 
0 osôb 

 
6 603 791,77 

 
 

6 603 791,77 
 

250 osôb 
250 osôb 

 
0 osôb 
0 osôb 

 
6 311 203,29 

 
 

6 311 203,29 
 

215 osôb* 
215 osôb* 

 
0 osôb 
0 osôb 

 
95,57 % 

 
 

95,57 % 
 

86,00 % 
86,00 % 

 
- 
- 

A.4. kapitálové výdavky (700) 
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)  
z toho: 
kód zdroja 111 
kód zdroja 131I 
kód zdroja 131J 
kód zdroja 131K 

0,00 
 
 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

253 970,23 
 
 

18 757,60 
138 626,16 

35 654,47 
60 932,00 

253 766,21 
 
 

18 757,60 
138 626,16 

35 654,47 
60 727,98 

99,92 % 
 
 

100,00 % 
100,00 % 
100,00 % 

99,67 % 

B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona 
č. 523/2004 Z. z.  

 
2 000,00 

 
2 000,00 

 
233,66 

 
11,68 % 

C. Prostriedky Európskej únie  
z toho: 
kód zdroja 1AC1 
kód zdroja 3AA1 
kód zdroja 3AC1 

0,00 
 

0,00 
0,00 
0,00 

192 064,01 
 

92 458,46 
53 667,50 
45 938,05 

192 055,69 
 

92 450,14 
53 667,50 
45 938,05 

100,00 % 
 

99,99 % 
100,00 % 
100,00 % 

D. Výdavky št. rozpočtu na realizáciu 
programov vlády SR 
0D9 Bezpečnosť informácií 
0EK0U Inform. technol. fin. zo ŠR – NBÚ 

 
12 730 671,00 
12 487 317,00 

243 354,00 

 
13 108 044,30 
12 894 305,30 

213 739,00 

 
12 636 045,06 
12 440 148,88 

195 896,18 

 
96,40 % 
96,48 % 
91,65 % 

E. Systemizácia policajtov v štátnej službe 216 osôb 
5 905 472,00 

228 osôb 
6 013 703,77 

194 osôb* 
5 808 977,06 

85,09 % 
96,60 % 

*evidenčný počet zamestnancov k 31. 12. 2021 

 
Pri hospodárení s finančnými prostriedkami úrad postupoval v súlade so zásadami hospodárnosti, 

efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri dodržiavaní legislatívnych predpisov, najmä zákona 
č. 523/2004 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesení vlády SR, 
metodických pokynov a usmernení MF SR. 

 

1.2 Príjmy kapitoly 

Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2021 bol pre kapitolu stanovený limit 
pre plnenie príjmovej časti rozpočtu v sume 20 000,00 eur. Rozpis príjmov podľa § 17 ods. 4 zákona 
č. 523/2004 Z. z. predstavuje čiastku 2 000,00 eur. Schválený rozpočet príjmov úradu nebol v priebehu 
roka 2021 upravený rozpočtovými opatreniami MF SR. 

Plnenie príjmov za rok 2021 bolo v sume 20 772,66 eur, čo predstavuje plnenie 94,42 % 
z upraveného rozpočtu v sume 22 000,00 eur, z toho na záväznom ukazovateli príjmov bolo plnenie 
v sume 20 539,00 eur, čo predstavuje plnenie 102,70 % z upraveného rozpočtu v sume 20 000,00 eur. 

 
1.2.1 Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie 

Úrad v roku 2021 vykázal nedaňové príjmy v štruktúre podľa položiek a podpoložiek ekonomickej 
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie uvedenej v tabuľke č. 3. 

 

Tabuľka č. 3: Nedaňové príjmy v roku 2021 (v eurách). 

Kategória Text 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnenie Plnenie príjmov 

200 Nedaňové príjmy 22 000,00 22 000,00 20 772,66 94,42 % 

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva 
majetku 
v tom: 
212 – Príjmy z vlastníctva: 
212003 – Z prenajatých budov, 
priestorov a objektov 

 
100,00 

 
100,00 

 
100,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
- 
 

- 
 

- 

220 Administratívne poplatky a iné 
poplatky a platby 
v tom: 
222 – Pokuty, penále a iné sankcie: 
222003 – Za porušenie predpisov 
223 – Poplatky a platby 
z nepriemyselného a náhodného 
predaja a služieb: 
223001 – Za predaj výrobkov, tovarov 
a služieb 
223003 – Za stravné 

 
9 450,00 

 
450,00 
450,00 

 
 

9 000,00 
 

4 500,00 
4 500,00 

 
11 911,00 

 
11 659,00 
11 659,00 

 
 

252,00 
 

252,00 
0,00 

 
12 200,00 

 
12 200,00 
12 200,00 

 
 

0,00 
 

0,00 
0,00 

 
102,43 % 

 
104,64 % 
104,64 % 

 
 

0,00 % 
 

0,00 % 
- 

290 Iné nedaňové príjmy 
v tom: 
292 – Ostatné príjmy: 
292006 – Z náhrad z poistného plnenia 
(zdroj 72e) 
292012 – Z dobropisov 
292017 – Z vratiek 
292019 – Z refundácie 
292027 – Iné 

12 450,00 
 

12 450,00 
 

2 000,00 
1 000,00 
7 000,00 
2 450,00 

0,00 

10 089,00 
 

10 089,00 
 

2 000,00 
1 568,00 
6 299,00 

14,00 
208,00 

8 572,66 
 

8 572,66 
 

233,66 
1 567,14 
6 298,54 

13,89 
459,43 

84,97 % 
 

84,97 % 
 

7,31 % 
99,95 % 
99,99 % 
99,21 % 

220,88 % 

 
V kategórii 210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – plnenie v sume 0,00 eur, čo bolo 
spôsobené najmä naďalej trvajúcim uzatvorením Účelového zariadenia Kaštieľ Brunovce pre verejnosť 
aj v roku 2021 v súvislosti s pandémiou COVID-19. 
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V kategórii 220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – plnenie v sume 12 200,00 eur, 
a to predovšetkým za príjem z pokút za porušenie predpisov v oblasti ochrany utajovaných 
skutočností. 

V kategórii 290 – Iné nedaňové príjmy - plnenie v sume 8 572,66 eur, a to predovšetkým z vratiek, 
dobropisov a z refundácií, z toho: 

 príjmy podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. predstavujú čiastku 233,66 eur 
zo schváleného rozpočtu 2 000,00 eur v rámci kategórie 290. 
 

1.2.2 Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ a iné prostriedky zo zahraničia 

 
 Prostriedky Európskej únie nezaradené do príjmov štátneho rozpočtu - § 22 ods. 4 zákona 

č. 523/2004 Z. z. (zahraničné granty prijaté na samostatný účet): 
(v eurách) 

Typ 
samostatného 

účtu podľa 
číselníka 

samostatných 
účtov 

Projekt Zdroj 
Kategória 

EKRK 

Schválený 
rozpočet 

2021 

Upravený 
rozpočet 

2021 

Skutočnosť 
k 31.12.2021 

019 – Účet 
grantov 

programov EÚ 

„Joint Threat Analysis 
Network (JTAN)“ 

11O1 330 19 541,00 91 484,97 91 484,97 

CELKOM    0,00 91 484,97 91 484,97 

 
V roku 2021 úrad prijal finančné prostriedky na samostatný účet grantov programov EÚ v sume 

91 484,97 eur na zdroji 11O1 v rámci projektu „Joint Threat Analysis Network (JTAN)“ - program EÚ 
CEF Telecom, Výzva (CEFTC-2020-2): Kybernetická bezpečnosť. Cieľom projektu je podpora spoločnej 
pripravenosti, spoločného situačného povedomia a koordinovanej reakcie na kybernetické 
bezpečnostné incidenty.  

 
 Prostriedky Európskej únie zaradené do príjmov štátneho rozpočtu úrad v roku 2021 neprijal. 

 

1.2.3 Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka 

Schválený rozpočet príjmov v sume 22 000,00 eur nebol v priebehu roka 2021 upravený 
rozpočtovými opatreniami MF SR. 

 

1.3 Výdavky kapitoly 

Celkový limit výdavkov úradu, t. j. bežných aj kapitálových výdavkov, bol v roku 2021 upravený 
rozpočtovými opatreniami MF SR na sumu 13 108 044,30 eur. Skutočné čerpanie bežných aj 
kapitálových výdavkov úradu bolo za rok 2021 v sume 12 636 045,06 eur, čo predstavuje 96,40 % 
z upraveného rozpočtu v sume 13 108 044,30 eur. 

 

1.3.1 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie 

Úrad v roku 2021 čerpal bežné a kapitálové výdavky v štruktúre podľa položiek ekonomickej 
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie uvedenej v tabuľke č. 5. 
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Tabuľka č. 5: Čerpanie výdavkov (v eurách). 

Kategória Text 
Čerpanie 

2020 
Schválený 

rozpočet 2021 
Upravený 

rozpočet 2021 
Čerpanie 

2021 

Čerpanie 
k upravenému 
rozpočtu 2021 

600 Bežné výdavky 10 745 126,26 12 730 671,00 12 854 074,07 12 382 278,85 96,33 % 

610 Mzdy, platy, 
služobné príjmy 
a ostatné osobné 
vyrovnania 5 847 363,17 6 492 661,00 6 603 791,77 6 311 203,29 95,57 % 

620 Poistné a príspevok 
do poisťovní 2 167 703,56 2 374 025,00 2 416 283,24 2 374 678,49 98,28 % 

630 Tovary a služby 1 689 225,90 2 706 303,00 2 101 900,71 1 986 490,38 94,51 % 

640 Bežné transfery 1 040 833,63 1 157 682,00 1 732 098,35 1 709 906,69 98,72 % 

700 Kapitálové výdavky 3 386 916,61 0,00 253 970,23 253 766,21 99,92 % 

710 Obstarávanie 
kapitálových aktív 3 386 916,61 0,00 253 970,23 253 766,21 99,92 % 

 
Rozpočet výdavkov bol zo schváleného rozpočtu na rok 2021 v sume 12 730 671,00 eur 

rozpočtovými opatreniami MF SR v priebehu roka upravený na sumu 13 108 044,30 eur, v hlavnej 
kategórii 600 Bežné výdavky v sume 12 854 074,07 eur a v hlavnej kategórii 700 Kapitálové výdavky 
v sume 253 970,23 eur. 

Hlavná kategória 600 – Bežné výdavky 

Rozpočet bežných výdavkov bol schválený v sume 12 730 671,00 eur, upravený v priebehu roka 
2021 rozpočtovými opatreniami MF SR na sumu 12 854 074,07 eur, čerpaný k 31. decembru 2021 
v sume 12 382 278,85 eur, čo predstavuje čerpanie 96,33 % z upraveného rozpočtu. Nevyčerpané 
finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov predstavovali sumu 471 795,22 eur. 

 

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Rozpočet mzdových prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
pre rok 2021 bol schválený v celkovej sume 6 492 661,00 eur, z toho v sume 5 905 472,00 eur 
pre 216 príslušníkov úradu, v sume 526 637,00 eur pre 21 zamestnancov úradu vykonávajúcich práce 
vo verejnom záujme (ďalej len „zamestnanec úradu“) a v sume 60 552,00 eur pre riaditeľa úradu. 

V súlade s ustanovením § 2 zákona č. 425/2020 Z. z., so splnomocnením podľa časti D. Uznesenia 
vlády SR č. 649/2020 a s ustanovením § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. MF SR Rozpočtovým opatrením 
č. 6/2021 zo 17. mája 2021 v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 
Z. z.“) zaviazalo pre kapitolu NBÚ finančné prostriedky súvisiace so znížením platu a paušálnej náhrady 
riaditeľa úradu v celkovej sume 4 902,00 eur, z toho na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania v sume 3 996,00 eur.  

V nadväznosti na žiadosť kapitoly Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 
republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) č. UNMS/00362/2021-401-016771/2021 z 19. novembra 2021 
a v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 425/2020 Z. z. v znení zákona č. 231/2021 Z. z., 
so splnomocnením podľa časti D. Uznesenia vlády SR č. 649/2020 a s ustanovením § 17 zákona 
č. 523/2004 Z. z. MF SR Rozpočtovým opatrením č. 12/2021 z 25. novembra 2021 povolilo kapitole 
NBÚ prekročiť limit výdavkov o celkovú sumu 62 257,50 eur. Prekročenie limitu výdavkov bolo 
zabezpečené viazaním výdavkov v kapitole ÚNMS SR na základe zmluvy o partnerstve k projektu 
„Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ uzatvorenej medzi ÚNMS 
SR a NBÚ. Z celkovej sumy bola na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania použitá 
suma 41 311,77 eur. 
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V súlade s ustanovením § 2 zákona č. 425/2020 Z. z. v znení zákona č. 231/2021 Z. z., 
so splnomocnením podľa časti D. Uznesenia vlády SR č. 649/2020 a s ustanovením § 17 zákona 
č. 523/2004 Z. z. MF SR Rozpočtovým opatrením č. 16/2021 z 8. decembra 2021 v súvislosti s plnením 
dodatkov č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2021, vrátane odmien štátnych 
zamestnancov v služobnom pomere, povolilo kapitole NBÚ prekročiť limit výdavkov o celkovú sumu 
105 458,00 eur, z toho na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o sumu 
73 815,00 eur.  

Rozpočtovými opatreniami č. 6/2021, 12/2021 a 16/2021 bol rozpočet kapitoly NBÚ upravený 
v kategórii 610 na celkovú sumu 6 603 791,77 eur. Čerpanie mzdových prostriedkov v roku 2021 bolo 
v celkovej sume 6 311 203,29 eur a k upravenému rozpočtu predstavuje plnenie 95,57 %.  

Podrobný prehľad údajov o dosiahnutej skutočnosti v oblasti mzdových prostriedkov a 
pracovných síl a ich čerpanie v porovnaní s upraveným plánom je uvedený v tabuľke č. 6. 

Tabuľka č. 6: Čerpanie mzdových prostriedkov (v eurách). 

Ukazovateľ 
Merná 

jednotka 
Rozpočet 2021 

Skutočnosť 
2021 

Plnenie 
k uprav. 
rozpočtu 

  schválený upravený   

Priemerný evidenčný počet 
zamestnancov 
z toho: 
štátni zamestnanci (215/2004 Z. z.) 
príslušníci (73/1998 Z. z.) 
zamestnanci vyk. práce vo verejnom 
záujme (553/2003 Z. z.) 

osoby 

 
238 

 
1 

216 
 

21 

 
250 

 
1 

228 
 

21 

 
213,5 

 
1 

192,3 
 

20,2 

 
85,40 % 

 
100,00 % 

84,34 % 
 

96,19 % 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania: 
z toho: 
štátni zamestnanci (215/2004 Z. z.) 
príslušníci (73/1998 Z. z.) 
zamestnanci vyk. práce vo verejnom 
záujme (553/2003 Z. z.) 

euro 

 
6 492 661,00 

 
60 552,00 

5 905 472,00 
 

526 637,00 

 
6 603 791,77 

 
59 506,00 

6 013 703,77 
 

530 582,00 

 
6 311 203,29 

 
59 506,00 

5 808 977,06  
 

442 720,23 

 
95,57 % 

 
100,00 % 

96,60 % 
83,44 % 

Z miezd, platov a služobných príjmov 
a ostatné osobné vyrovnania: 
zahraničný plat: 
z toho: 
štátni zamestnanci (215/2004 Z. z.) 
príslušníci (73/1998 Z. z.) 
zamestnanci vyk. práce vo verejnom 
záujme (553/2003 Z. z.) 
ostatné osobné vyrovnania (paušálne 
náhrady) 
z toho: 
štátni zamestnanci (215/2004 Z. z.) 
príslušníci (73/1998 Z. z.) 
zamestnanci vyk. práce vo verejnom 
záujme (553/2003 Z. z.) 

euro 

 
 

105 000,00 
 
 

105 000,00 
 
 
 

21 240,00 
 
 

21 240,00 

 
 

105 000,00 
 
 

105 000,00 
 
 
 

19 836,00 
 
 

19 836,00 
 

 
 

102 311,00 
 
 

102 311,00 
 
 
 

19 836,00 
 
 

19 836,00 
 

 
 

97,44 % 
 
 

97,44 % 
 
 
 

100,00 % 
 
 

100,00 % 
 

Evidenčný počet zamestnancov 
k 31.12.2021 
z toho: 
štátni zamestnanci (215/2004 Z. z.) 
príslušníci (73/1998 Z. z.) 
zamestnanci vyk. práce vo verejnom 
záujme (553/2003 Z. z.) 

osoby 

238 
 
 

1 
216 

 
21 

250 
 
 

1 
228 

 
21 

215 
 
 

1 
194 

 
20 

86,00 % 
 
 

100,00% 
85,09 % 

 
95,24 % 

 

Čerpanie mzdových prostriedkov na služobné príjmy príslušníkov úradu v roku 2021 bolo 
v celkovej sume 5 808 977,06 eur (z toho 102 311,00 eur na mzdové prostriedky pre príslušníka úradu 
vyslaného na výkon štátnej služby v zahraničí), čo k upravenému rozpočtu v sume 6 013 703,77 eur 
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predstavuje plnenie 96,60 %. Čerpanie mzdových prostriedkov ako záväzného ukazovateľa v oblasti 
mzdových prostriedkov v nadväznosti na systemizáciu policajtov (príslušníkov úradu) nebolo 
prekročené.  

Čerpanie mzdových prostriedkov na platy zamestnancov úradu v roku 2021 bolo v celkovej sume 
442 720,23 eur, čo k upravenému rozpočtu v sume 530 582,00 eur predstavovalo plnenie 83,44 %.  

Z celkovej sumy mzdových prostriedkov pre kapitolu NBÚ boli na plat riaditeľa úradu, 
odmeňovaného podľa § 71a zákona č. 215/2004 Z. z., čerpané mzdové prostriedky v celkovej sume 
59 506,00 eur, čo predstavovalo plnenie 100 % k upravenému rozpočtu. 

Záväzné ukazovatele v oblasti mzdových prostriedkov a pracovných síl stanovené na rok 2021 
Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 649/2020 boli dodržané. 

 
 

620 - Poistné a príspevok do poisťovní 

Schválený rozpočet finančných prostriedkov na poistné a príspevky do poisťovní 
za zamestnávateľa – Národný bezpečnostný úrad na rok 2021 v celkovej sume 2 374 025,00 eur bol 
v priebehu roka 2021 upravený na celkovú sumu 2 416 283,24 eur. 

Čerpanie za rok 2021 v celkovej sume 2 374 678,49 eur bolo priamo závislé od sumy vyplatených 
mzdových prostriedkov a k upravenému rozpočtu predstavuje plnenie 98,28 %. 

 

 

630 – Tovary a služby 

Rozpočet na tovary a služby bol pre rok 2021 schválený v celkovej sume 2 706 303,00 eur, 
upravený v priebehu roka na sumu 2 101 900,71 eur, čerpaný k 31. decembru 2021 v sume 
1 986 490,38 eur, čo predstavuje plnenie 94,51 % z upraveného rozpočtu. 

Čerpanie rozpočtu bolo realizované v nasledovnej programovej štruktúre: 

 0D9 – Bezpečnosť informácií v sume 1 796 439,65 eur z upraveného rozpočtu v sume 
1 895 791,71 eur;  

 0EK0U – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Národný bezpečnostný 
úrad v sume 190 050,73 eur z upraveného rozpočtu v sume 206 109,00 eur. 

 

631 – Cestovné náhrady 

schválený rozpočet:   80 346,00 eur 
upravený rozpočet:   47 654,58 eur       
čerpanie:    42 422,84 eur 

Čerpanie rozpočtu v sume 42 422,84 eur bolo ovplyvnené počtom realizovaných tuzemských 
a zahraničných služobných ciest, ktorých nutnosť vyplýva z osobitného postavenia úradu. V prvom 
polroku bola účasť na pracovných skupinách a výboroch zabezpečená on-line formou. V priebehu roka 
príslušníci úradu uskutočnili 31 zahraničných ciest a 2 prijatia zahraničných delegácií.  

Aj napriek tomu, že rok 2021 znova poznačila pandémia COVID-19, úrad aktívne pôsobil aj 
na medzinárodnej úrovni. Väčšina pravidelných zasadnutí, rokovaní pracovných skupín a výborov, 
konferencií a workshopov sa presunula do online priestoru, uskutočňovala sa prostredníctvom online 
videokonferencií. Ak si to vyžadoval celkový charakter zasadnutí alebo povaha jednotlivých 
prerokovávaných bodov a umožňovali to prijaté hygienické opatrenia, uskutočňovali sa aj zasadnutia  
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s osobnou prítomnosťou účastníkov. Tieto pokrýval zástupca úradu vyslaný na výkon štátnej služby 
v zahraničí. 

V roku 2021 sa úradu darilo rozvíjať a posilňovať vzťahy budované v rámci medzinárodnej spolupráce, 
ktoré umožňujú výmenu informácií, poznatkov a skúseností, prinášajú koordináciu postupov  
a zabezpečujú efektívnejšie presadzovanie spoločných záujmov na pôde medzinárodných organizácií. 
Profesionálne vzťahy a strategické partnerstvá priniesli pozitívne efekty pri koordinácii postupov 
a stanovísk v orgánoch EÚ a NATO, výborná úroveň spolupráce sa prejavila najmä pri príprave 
a schvaľovaní rámcových dokumentov v oblasti bezpečnostných politík. 

Je potrebné zdôrazniť, že aj v týchto dynamicky sa meniacich a ťažko predvídateľných podmienkach, 
úrad garantuje, že Slovenská republika má svoje zastúpenie v pracovných skupinách EÚ a NATO 
zameraných na kybernetickú bezpečnosť, ochranu utajovaných skutočností, dôveryhodné služby a 
šifrovú ochranu informácií. Uplatňovaním svojich kompetencií, ktoré sú neoddeliteľne spojené 
s realizáciou aktívnej medzinárodnej spolupráce, úrad presadzuje záujmy Slovenskej republiky, 
zhromažďuje informácie, vymieňa skúsenosti a nadväzuje profesionálne vzťahy s partnermi. 

632 – Energie, voda a komunikácie 

schválený rozpočet:  336 363,00 eur 
upravený rozpočet:  298 645,59 eur       
čerpanie:   286 206,22 eur 

Výdavky tejto rozpočtovej položky predstavujú náklady na všetky druhy energií a komunikačných 
služieb, najmä výdavky za elektrickú energiu (143 380,53 eur), plyn (58 325,47 eur), poštové služby 
(37 049,52 eur) a telekomunikačné služby (24 164,75 eur). 

 

633 – Materiál 

schválený rozpočet:  111 183,00 eur 
upravený rozpočet:  135 364,29 eur       
čerpanie:   124 675,62 eur 

Čerpanie prostriedkov v rámci tejto rozpočtovej položky ovplyvnil predovšetkým nákup 
všeobecného materiálu (49 538,94 eur), špeciálneho materiálu (28 960,52 eur), materiálu 
na reprezentačné výdavky (14 762,97 eur), telekomunikačnej techniky (8 814,72 eur) a softvéru 
(5 594,63 eur).  

634 – Dopravné 

schválený rozpočet:  72 064,00 eur 
upravený rozpočet:  99 794,00 eur       
čerpanie:   94 497,04 eur 

Výdavky súviseli s nákupom pohonných hmôt a mazív (37 853,15 eur), bežnými servisnými 
kontrolami, opravou a údržbou služobných motorových vozidiel (34 292,79 eur) a úhradou poplatkov 
za povinné zmluvné a havarijné poistenie služobných motorových vozidiel (20 571,02 eur). 

635 – Rutinná a štandardná údržba 

schválený rozpočet:  1 348 017,00 eur 
upravený rozpočet:  812 620,91 eur        
čerpanie:   750 980,90 eur 

Výdavky z tejto rozpočtovej položky súviseli s úhradami za služby dodávateľských subjektov 
pri zabezpečovaní bežnej údržby majetku úradu. Čerpanie ovplyvnili predovšetkým náklady 
na aktualizácie softvéru a aplikácií (386 746,47 eur) a údržbu výpočtovej techniky úradu 
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(312 578,19 eur), ďalej to boli náklady na opravu a údržbu telekomunikačnej techniky (17 602,92 eur), 
opravu a údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky (15 081,04 eur) a opravu 
a údržbu špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení techniky a náradia (13 324,91 eur). 

636 – Nájomné za prenájom 

schválený rozpočet:  46 687,00 eur 
upravený rozpočet:  28 936,00 eur       
čerpanie:   28 827,62 eur 

Čerpanie finančných prostriedkov z tejto rozpočtovej položky je ovplyvnené predovšetkým 
sumou nájomného za prenájom služobných bytov vyslaných príslušníkov úradu (28 390,02 eur). 

637 – Služby 

schválený rozpočet:  711 643,00 eur 
upravený rozpočet:  678 894,34 eur       
čerpanie:   658 880,14 eur 

Táto rozpočtová položka zahŕňa predovšetkým výdavky na odmeny zamestnancov 
mimopracovného pomeru (211 873,50 eur), výdavky na školenia, konferencie a kurzy, ktorých 
sa zúčastnili príslušníci a zamestnanci úradu na Slovensku a v zahraničí (109 037,71 eur), príspevok 
na stravovanie príslušníkov a zamestnancov úradu (80 871,74 eur), povinný prídel do sociálneho fondu 
(80 074,97 eur), všeobecné služby (64 879,88 eur) ), dane a miestne poplatky (31 883,30 eur)  a 
špeciálne služby (23 820,64 eur). 

 
 
640 - Bežné transfery 

Schválený rozpočet na rok 2021 v sume 1 157 682,00 eur bol v priebehu roka upravený na sumu 
1 732 098,35 eur, čerpaný k 31. decembru 2021 v sume 1 709 906,69 eur, čo predstavuje plnenie 
98,72 % z upraveného rozpočtu.  

Čerpanie rozpočtu bolo realizované v nasledovnej programovej štruktúre: 

 0D9 – Bezpečnosť informácií v sume 1 704 061,24 eur z upraveného rozpočtu v sume 
1 724 468,35 eur;  

 0EK0U – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Národný bezpečnostný 
úrad v sume 5 845,45 eur z upraveného rozpočtu v sume 7 630,00 eur. 

641 – Transfery v rámci verejnej správy 

schválený rozpočet:  650 000,00 eur 
upravený rozpočet:  975 379,35 eur       
čerpanie:   975 151,80 eur  

Táto rozpočtová položka zahŕňa transfer príspevkovej organizácii zriadenej v pôsobnosti úradu 
(655 007,00 eur) a náhrady na odchodné príslušníkov úradu (320 144,80 eur). 

642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 

schválený rozpočet:  505 682,00 eur 
upravený rozpočet:  749 089,00 eur       
čerpanie:   728 909,44 eur  
 

Čerpanie prostriedkov v rámci tejto rozpočtovej položky zahŕňa transfery na peňažné náležitosti 
v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch (464 200,00 eur), na nemocenské dávky za prvých 10 dní 
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choroby hradené zamestnávateľom (97 257,07 eur), na náhrady odievania príslušníkov úradu 
(77 381,96 eur), na finančný príspevok zamestnávateľa na stravné (55 314,91 eur), na odstupné 
zamestnancov úradu (26 211,50 eur) a na odchodné zamestnancov úradu (8 544,00 eur). 

649 – Transfery do zahraničia 

schválený rozpočet:  2 000,00 eur 
upravený rozpočet:  7 630,00 eur       
čerpanie:   5 845,45 eur  

Táto rozpočtová položka zahŕňa transfer medzinárodným organizáciám, konkrétne príspevky 
na členstvo v medzinárodných organizáciách FIRST a Trusted Introducer. 

 

Hlavná kategória 700 – Kapitálové výdavky 

 
710 – Obstarávanie kapitálových aktív 

 

Rozpočet kapitálových výdavkov bol pre rok 2021 schválený v sume 0,00 eur, v priebehu roka 
2021 bol upravený rozpočtovými opatreniami MF SR na sumu 253 970,23 eur a čerpaný 
k 31. decembru 2021 v sume 253 766,21 eur, čo predstavuje 99,92 % upraveného rozpočtu. 

Rozpočet kapitálových výdavkov bol upravený začiatkom roka 2021 uvoľnením viazaných 
prostriedkov z predchádzajúcich rokov v súlade s § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. v rámci programu 
0D9 – Bezpečnosť informácií v celkovej sume 2 219 097,67 eur, z toho na zdroji 131I v sume 
426 601,55 eur, na zdroji 131J v sume 1 363 204,12 eur a na zdroji 131K v sume 429 292,00 eur 
(Rozpočtové opatrenie MF SR č. 4/2021). 

Najväčší podiel výdavkov úradu v rámci kategórie kapitálových výdavkov v sume 134 102,96 eur 
bol použitý za účelom realizácie opatrení na zníženie bezpečnostných rizík postupnou obmenou 
existujúcej sieťovej infraštruktúry úradu, ktoré vyplývajú najmä zo súhrnu úloh úradu zo zákona 
č. 215/2004 Z. z., Koncepcie ochrany utajovaných skutočností, Koncepcie šifrovej ochrany informácií, 
uznesení vlády Slovenskej republiky, a v neposlednom rade aj z opatrení pri zabezpečovaní ochrany 
utajovaných informácií v listinnej a vo výraznej miere elektronickej podobe, prepájaním utajovaných 
systémov rôznych stupňov utajenia ako aj ich efektívnou správou a zvýšením užívateľského komfortu 
na rozličných užívateľských úrovniach vrátane vládnych činiteľov.  

Kapitálové prostriedky v sume 70 727,98 eur boli použité na postupnú obmenu zastaranej časti 
vozového parku úradu. Kapitálové výdavky v sume 35 654,47 eur predstavujú výdavky za rok 2021 
na modernizáciu a rekonštrukciu priestorov budov úradu so zameraním na dodržanie podmienok 
legislatívne stanovených pre charakter a funkciu úradu. 

Rozpočet kapitálových výdavkov bol v priebehu roka 2021 upravený rozpočtovými opatreniami 
MF SR č. 7/2021 a č. 14/2021, ktorými bolo povolené prekročenie limitu výdavkov v kategórii 
kapitálových výdavkov v celkovej sume 230 050,00 eur pri súčasnom viazaní bežných výdavkov úradu 
v rovnakej sume. Koncom roka 2021 bol rozpočet kapitálových výdavkov úradu upravený viazaním 
rozpočtových prostriedkov podľa § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v celkovej sume 2 195 177,44 eur, z toho 
na zdroji 111 v sume 211 292,40 eur, na zdroji 131I v sume 287 975,39 eur, na zdroji 131J v sume 
1 327 549,65 eur a na zdroji 131K v sume 368 360,00 eur (Rozpočtové opatrenie MF SR č. 17/2021).  
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1.3.2 Výdavky podľa funkčnej klasifikácie 

Úrad v roku 2021 čerpal výdavky podľa funkčnej klasifikácie v štruktúre uvedenej v tabuľke č. 7. 

Najvýznamnejší podiel čerpania finančných prostriedkov je na funkčnej klasifikácii 03.6.0. Verejný 
poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované. 

Bežné výdavky boli čerpané na mzdy, platy, poistné, tovary a služby (napr. cestovné náhrady, 
energie, materiál, dopravné, údržbu a opravy, nájomné a služby). Kapitálové výdavky boli čerpané 
na obstarávanie kapitálových aktív. Použitie týchto finančných prostriedkov je bližšie hodnotené 
v rámci ekonomickej klasifikácie. 

Tabuľka č. 7: Výdavky podľa funkčnej klasifikácie (v eurách) 

Fu
n

kčn
á 

klasifiká
cia

 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie % 
čerpanie 
celkom 
k uprav. 
rozpočtu 

BV 
 

(600) 

KV 
 

(700) 

Výdavky 
celkom 

(600+700) 

BV 
 

(600) 

KV 
 

(700) 

Výdavky 
celkom 

(600+700) 

BV 
 

(600) 

KV 
 

(700) 

Výdavky 
celkom 

(600+700) 

03.2.0 1 450,00 0,00 1 650,00 255,00 0,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 

03.6.0 12 534 579,00 0,00 12 534 579,00 12 620 207,36 253 970,23 12 874 177,59 12 153 172,12 253 766,21 12 406 938,33 96,37 % 

07.2.1 31 000,00 0,00 31 000,00 3 133,00 0,00 3 133,00 2 237,95 0,00 2 237,95 71,43 % 

09.5.0 74 010,00 0,00 74 010,00 129 636,71 0,00 129 636,71 129 611,71 0,00 129 611,71 99,98 % 

10.1.1 89 632,00 0,00 89 632,00 100 842,00 0,00 100 842,00 97 257,07 0,00 97 257,07 96,45 % 

Spolu: 12 730 671,00 0,00 12 730 671,00 12 854 074,07 253 970,23 13 108 044,30 12 382 278,85 253 766,21 12 636 045,06 96,40 % 

BV – bežné výdavky KV – kapitálové výdavky 

 

 

1.3.3 Výdavky hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim 

 Prostriedky Európskej únie a spolufinancovanie k nim na spoločné programy Slovenskej republiky 
a Európskej únie zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu:  
  
 V roku 2021 úrad ako partner národného projektu Národný systém riadenia incidentov 
kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe (kód projektu: 311071T480), ktorý je 
spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Prioritnej osi 7 Informačná 
spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, čerpal bežné výdavky 
na obstaranie školení v celkovej sume 71 278,21 eur z upraveného rozpočtu v sume 71 278,21 eur, 
ktorý bol navýšeného oproti schválenému rozpočtu v súlade s rozpočtovým opatrením MF SR 
č. 11/2021. 
 
Tabuľka č. 8: Výdavky - projekt Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej 

    správe (v eurách)  

Zdroj Kategória EKRK 
Schválený rozpočet 

2021 
Upravený rozpočet 

2021 
Skutočnosť 

k 31.12.2021 

3AA1 630  0,00 53 667,50 53 667,50 

3AA2 630 0,00 9 470,74 9 470,74 

3AA3 630 0,00 8 139,97 8 139,97 

CELKOM  0,00 71 278,21 71 278,21 

 
 
V roku 2021 úrad v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality 

v organizáciách verejnej správy (kód projektu: 314011R809), ktorý je financovaný z operačného 
programu Efektívna verejná správa, čerpal bežné výdavky v kategórii 610, 620 a 630 v celkovej sume 
62 257,50 eur z upraveného rozpočtu v sume 62 257,50 eur, ktorý bol navýšený oproti schválenému 
rozpočtu v súlade s rozpočtovým opatrením MF SR č. 12/2021. 
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Tabuľka č. 9: Výdavky - projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách VS (v eurách) 

Zdroj Kategória EKRK 
Schválený rozpočet 

2021 
Upravený rozpočet 

2021 
Skutočnosť 

k 31.12.2021 

1AC1 610 0,00 28 674,19 28 674,19 

1AC1 620 0,00 11 471,85 11 471,85 

1AC1 630 0,00 3 066,06 3 066,06 

3AC2 610 0,00 5 060,22 5 060,22 

3AC2 620 0,00 2 024,47 2 024,47 

3AC2 630 0,00 540,96 540,96 

3AC3 610 0,00 7 577,36 7 577,36 

3AC3 620 0,00 3 031,92 3 031,92 

3AC3 630 0,00 810,47 810,47 

CELKOM  0,00 62 257,50 62 257,50 

 
V rámci tohto projektu bol v súvislosti s projektovými výdavkami úradu uplatňovanými za rok 

2020 navýšený upravený rozpočet úradu v roku 2021 aj rozpočtovými opatreniami MF SR č. 1/2021 
v sume 66 185,01 eur a č. 10/2021 v sume 70 951,35 eur. Nakoľko tieto výdavky už v roku 2021 nebolo 
možné refundovať, boli tieto prostriedky účelovo použité na pokrytie potrieb úradu. 

 
 

 Prostriedky Európskej únie nezaradené do výdavkov štátneho rozpočtu - § 22 ods. 4 zákona 
č. 523/2004 Z. z. (zahraničné granty prijaté na samostatný účet): 

 
Úrad v roku 2021 realizoval v dôsledku opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 iba 

v minimálnej miere aj CEF – projekt CyberExchange, ktorý je spolufinancovaný zo zahraničného grantu 
na základe zmluvy Grant Agreement. Na tento projekt boli v roku 2021 čerpané výdavky 
na samostatnom účte grantov programov EÚ na refundáciu personálnych nákladov a režijných 
nákladov v celkovej sume 13,89 eur z upraveného rozpočtu v sume 19 541,00 eur na zdroji 11O1.  
 
 Tabuľka č. 10: Výdavky - projekt CyberExchange (v eurách) 

Typ 
samostatného 

účtu  
Projekt Zdroj 

Kategória 
EKRK 

Schválený 
rozpočet 2021 

Upravený 
rozpočet 2021 

Skutočnosť 
k 31.12.2021 

019 – Účet 
grantov 

programov EÚ 

CEF – projekt 
CyberExchange 

11O1 610 0,00 9 610,00 9,53 

019 – Účet 
grantov 

programov EÚ 

CEF – projekt 
CyberExchange 

11O1 620 0,00 5 384,00 3,45 

019 – Účet 
grantov 

programov EÚ 

CEF – projekt 
CyberExchange 

11O1 630 0,00 4 547,00 0,91 

CELKOM    0,00 19 541,00 13,89 

 
 

V roku 2021 úrad realizoval aj  projekt CEF - projekt Cybersecurity Certification Slovakia, ktorý je 
spolufinancovaný v súlade s  Grantovou dohodou medzi Európskou komisiou a úradom. Na tento 
projekt boli v roku 2021 čerpané výdavky na samostatnom účte grantov programov EÚ na obstaranie 
školení v celkovej sume 18 281,25 eur z upraveného rozpočtu v sume 51 339,00 na zdroji 11O1. 
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 Tabuľka č. 11: Výdavky - projekt Cybersecurity (v eurách) 
Typ 

samostatného 
účtu  

Projekt Zdroj 
Kategória 

EKRK 
Schválený 

rozpočet 2021 
Upravený 

rozpočet 2021 
Skutočnosť 

k 31.12.2021 

019 – Účet 
grantov 

programov EÚ 

CEF - projekt 
Cybersecurity 
Certification Slovakia 

11O1 610 0,00 22 894,00 0,00 

019 – Účet 
grantov 

programov EÚ 

CEF - projekt 
Cybersecurity 
Certification Slovakia 

11O1 630 0,00 28 445,00 18 281,25 

CELKOM    0,00 51 339,00 18 281,25 

 
  
1.3.4 Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka 

Schválený rozpočet výdavkov na rok 2021 v sume 12 730 671,00 eur bol v priebehu roka upravený 
rozpočtovými opatreniami MF SR na sumu 13 108 044,30 eur. V priebehu roka úrad realizoval 
operatívne úpravy rozpočtových prostriedkov v rámci svojho rozpočtu v súlade s kompetenciami 
správcu rozpočtovej kapitoly podľa § 16 zákona č. 523/2004 Z. z. 

Hospodárenie s finančnými prostriedkami rozpočtu bolo v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z., 
súvisiacimi vyhláškami a metodickými usmerneniami MF SR. 

 

1.4 Finančné operácie 

1.4.1 Príjmové finančné operácie 

Úrad v roku 2021 v hlavnej kategórii 400 evidoval finančné operácie na samostatných účtoch 
úradu v celkovej sume 12 872 605,55 eur, z toho suma 12 036 673,19 eur predstavovala zostatok 
prostriedkov z predchádzajúcich rokov na účte sociálneho zabezpečenia policajtov, suma 
770 099,04 eur predstavovala zostatok na depozitnom účte a suma 65 833,32 eur predstavovala 
zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov na účte grantov programov EÚ. 

V hlavnej kategórii 500 ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie úrad v roku 2021 
neevidoval finančné operácie. 

 

1.4.2 Výdavkové finančné operácie 

Úrad v roku 2021 v hlavnej kategórii 800 ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 
neevidoval finančné operácie. 

 

1.5 Príjmy, výdavky a finančné operácie súvisiace s COVID-19 

Mimoriadna situácia spôsobená pandémiou COVID-19 počas roka 2021 a súvisiace opatrenia 
prijaté na zmiernenie negatívnych následkov mali dopad aj na rozpočet úradu. 

 

1.5.1 Príjmy 

Opatrenia prijaté na zmiernenie negatívnych následkov COVID-19 mali vplyv aj na plnenie príjmov 
úradu, a to najmä z dôvodu výpadku príjmov za ubytovanie v účelovom zariadení úradu Kaštieľ 
Brunovce z dôvodu jeho uzavretia v súvislosti s preventívnymi opatreniami. 
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1.5.2 Výdavky 

Úrad v roku 2021 vynaložil na opatrenia prijaté na zmiernenie negatívnych následkov COVID-19 
bežné výdavky v celkovej sume 5 096,40 eur v nasledovnom členení 

- v rámci položky 631 – cestovné náhrady v sume 253,00 eur na PCR testy a AG testy súvisiace 
so zahraničnými služobnými cestami, 

- v rámci položky 633 – materiál v sume 2 480,00 eur na nákup dezinfekčných a čistiacich 
prostriedkov, ochranných prostriedkov a ochranných pomôcok (respirátory FFP2), 

- v rámci položky 637 – služby v sume 2 363,40 eur na pravidelnú preventívnu dezinfekciu 
priestorov úradu. 

 

Tabuľka č. 12: Výdavky úradu súvisiace s COVID-19 (v eurách) 

Zdroj Položka EKRK 
Schválený rozpočet 

2021 
Upravený rozpočet 

2021 
Skutočnosť 

k 31.12.2021 

111 631 0,00 253,00 253,00 

111 633 0,00 2 480,00 2 480,00 

111 637 0,00 2 363,40 2 363,40 

CELKOM  0,00 5 096,40 5 096,40 

 

1.5.3 Finančné operácie 

Úrad v roku 2021 neevidoval finančné operácie súvisiace s COVID-19. 

 

1.6 Zhodnotenie zamestnanosti 

V nadväznosti na Delimitačný protokol o prevode systemizovaných miest príslušníkov Policajného 
zboru č. 03845/OPSZ-002 zo dňa 29. marca 2021 uzavretým medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej 
republiky a NBÚ upravilo MF SR (NBÚ – zmena záväzného ukazovateľa č. 5/2021 z 22. apríla 2021) 
záväzný ukazovateľ limitu počtu zamestnancov kapitoly NBÚ. S platnosťou od 1. júna 2021 bola 
upravená systemizácia policajtov o 12 tabuľkových miest z pôvodných 216 na 228 tabuľkových miest. 
Celkový počet tabuľkových miest úradu sa zvýšil z pôvodných 238 na 250 tabuľkových miest. 

Priemerný evidenčný počet príslušníkov úradu a zamestnancov úradu v roku 2021 bol 213,5 osôb, 
čo bolo oproti upravenému plánu na rok 2021 (250 zamestnancov) menej o 36,5 osoby (85,4 %). 
Priemerný evidenčný počet príslušníkov úradu v roku 2021 bol 192,3 osoby, čo bolo oproti 
upravenému plánu (228 osôb) menej o 35,7 osoby (84,34 %). Priemerný evidenčný počet 
zamestnancov úradu v roku 2021 bol 20,2 osoby, čo bolo oproti upravenému plánu menej o 0,8 osoby 
(96,19 %).  

Evidenčný počet príslušníkov úradu a zamestnancov úradu k 31. decembru 2021 bol 215 osôb, čo 
je oproti upravenému plánu na rok 2021 menej o 35 osôb (86,0 %). Z toho evidenčný počet príslušníkov 
úradu bol 194 osôb, čo je oproti plánu menej o 34 osôb (85,09 %). Evidenčný počet zamestnancov 
úradu bol 20 osôb, čo je oproti plánu menej o 1 osobu (95,24 %). 

V evidenčnom počte príslušníkov úradu nie je zarátaných 15 príslušníkov úradu, ktorí boli 
k 31. decembru 2021 na materskej a rodičovskej dovolenke, čo pri nízkom počte príslušníkov úradu a 
zamestnancov úradu výrazne ovplyvňuje plnenie ich stanoveného počtu. Vzhľadom na špecifickú 
činnosť úradu, ako aj proces prijímacieho konania a proces bezpečnostných previerok, nie je možné 
na tieto miesta prijať príslušníkov úradu na zastupovanie na dobu určitú. 

Žiadatelia o prijatie do služobného pomeru príslušníka úradu alebo žiadatelia o prijatie 
do pracovného pomeru zamestnanca úradu sa v rámci prijímacieho konania podrobujú bezpečnostnej 
previerke, ktorá sa vykonáva podľa zákona č. 215/2004 Z. z. Bezpečnostná previerka, ktorá je v prípade 
kladného záveru podkladom pre vydanie osvedčenia na oboznamovanie sa s utajovanými 
skutočnosťami pre konkrétneho uchádzača, predlžuje prijímací proces, čo v podstatnej miere 
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ovplyvňuje naplnenie stanoveného počtu príslušníkov úradu a zamestnancov úradu. V mnohých 
prípadoch uchádzači o zamestnanie v úrade neuspejú v procese bezpečnostnej previerky, resp. 
z dôvodu dlhšie trvajúceho prijímacieho procesu stratia záujem o zamestnanie v úrade a zamestnajú 
sa u iného zamestnávateľa.  

Počet obsadených systematizovaných miest príslušníkov úradu a zamestnancov úradu 
k 31. decembru 2021 bol 230 osôb, čo bolo oproti upravenému plánu na rok 2021 menej o 20 osôb 
(92,0 %). V roku 2021 sa v úrade zamestnalo 32 príslušníkov, resp. zamestnancov. Služobný, resp. 
pracovný pomer ukončilo 28 príslušníkov a zamestnancov, čo predstavovalo nárast celkového počtu 
príslušníkov a zamestnancov úradu o 4 osoby. 

Záväzné ukazovatele v oblasti mzdových prostriedkov a pracovných síl stanovené na rok 2021 
Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 649/2020 boli dodržané. 

 

 

1.7 Príspevková organizácia v pôsobnosti kapitoly 

 

Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „KCCKB“) je štátnou 
príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti NBÚ s právnou subjektivitou, ktorá je 
na štátny rozpočet zapojená príspevkom poskytovaným úradom v súlade s ustanovením § 21 a § 24 
zákona č. 523/2004 Z. z. KCCKB v roku 2021 plnilo zadané odborné úlohy v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti, ochrany utajovaných skutočností, šifrovej ochrany, dôveryhodných a podporných služieb.  

 

1.7.1 Zhodnotenie plnenia príjmovej časti rozpočtu 

Kontraktom na rok 2021 č. 01/2021 boli stanovené finančné prostriedky poskytnuté KCCKB 
úradom formou príspevku na rok 2021 v sume  500 000,00 eur.  Dodatkom č. 1 a č. 2 ku Kontraktu 
na rok 2021 č. 01/2021 bol príspevok navýšený na celkovú sumu 655 007,00 eur. 

Za rok 2021 KCCKB vykázalo príjmy na zdroji 111 v sume 655 007,00 eur (plnenie 100,00 %) 
z upraveného rozpočtu v sume 655 007,00 eur v kategórii 310 – Transfer na činnosť príspevkovej 
organizácie a príjmy na zdroji 46 v sume 663 948,52 eur z upraveného rozpočtu v sume 469 322,44 eur 
v kategórii 220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby. Počiatočný stav na položke 453 – 
Zostatky z predchádzajúcich rokov na zdroji 46 bol k 01.01.2021 v sume 26 183,40 eur. 

 

1.7.2 Zhodnotenie plnenia výdavkovej časti rozpočtu 

Výdavky KCCKB v hlavnej kategórii 600 – Bežné výdavky na zdroji 111 predstavujú za rok 2021 
čiastku 649 960,88 eur (plnenie 99,23 %) z upraveného rozpočtu v sume 655 007,00 eur a výdavky 
na zdroji 46 predstavujú čiastku 468 152,72 eur z upraveného rozpočtu v sume 469 322,44 eur. 

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania eviduje KCCKB za rok 
2021 na zdroji 111 čerpanie v sume 219 424,10 eur z upraveného rozpočtu v sume 223 173,22 eur 
(98,32 %). Na zdroji 46 eviduje KCCKB čerpanie v tejto kategórii v sume 156 358,64 eur z upraveného 
rozpočtu v sume 156 358,64 eur. 

Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní je priamo závislá od čerpania mzdových 
prostriedkov. V roku 2021 boli na zdroji 111 čerpané finančné prostriedky v sume 148 121,46 eur 
z upraveného rozpočtu v sume 149 418,46 (99,13 %). Na zdroji 46 eviduje KCCKB za rok 2021 čerpanie 
v tejto kategórii v sume 100 282,08 eur z upraveného rozpočtu v sume 100 282,08 eur. 

Čerpanie v kategórii 630 – Tovary a služby predstavuje za rok 2021 na zdroji 111 čiastku 
281 377,58 eur z upraveného rozpočtu v sume 281 377,58 eur (100,00 %). Na zdroji 46 eviduje KCCKB 
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za rok 2021 čerpanie v tejto kategórii v sume 211 512,00 eur z upraveného rozpočtu v sume 
212 681,72 eur.  

V kategórii 640 – Bežné transfery boli za rok 2021 čerpané finančné prostriedky na zdroji 111 
v sume 1 037,74 eur z upraveného rozpočtu v sume 1 037,74 eur (100,00 %). 

K 31.12.2021 eviduje KCCKB aj čerpanie v hlavnej kategórii 800 - Výdavky z transakcií s finančnými 
aktívami a finančnými pasívami a kategórii 810 - Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť 
na majetku a ostatné výdavkové operácie v sume 13,63 eur za vzniknuté kurzové rozdiely. 
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3. Prílohy 

3.1 Organizačná schéma kapitoly platná k 31.12.2021 

 Organizačná schéma kapitoly platná k 31. 12. 2021 (príloha č. 1). 

 

3.2 Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol 

 Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v hodnotenom 
rozpočtovom roku, opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov (príloha č. 2). 

 

3.3 Ročná monitorovacia správa 

 Ročná monitorovacia správa podľa § 9 ods. 4 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. (príloha č. 3). 


