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V zmysle zákona č. 526/2022 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2023 zo dňa 22. decembra 2022 
boli schválené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu jednotlivých kapitol na rok 2023 vrátane 
Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „NBÚ“). 

Vyplývajúc z bodu C.1. uznesenia vlády SR č. 636 zo dňa 14. októbra 2022 k návrhu rozpočtu 
verejnej správy na roky 2023 až 2025 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.) boli NBÚ oznámené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 
2023 listom MF SR č. MF/020973/2022-441 zo dňa 2. januára 2023 v rozsahu údajov uvedených 
v prílohe citovaného listu. 
   
Tabuľka č. 1: Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu pre kapitolu 41 – NBÚ na rok 2023 (v eurách). 

Ukazovatele Rozpis 

  I. Príjmy kapitoly 20 000 

     A. Záväzný ukazovateľ  20 000 

     B. Prostriedky Európskej únie 0 

II. Výdavky kapitoly celkom (A + B+ C) 14 612 255 

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

 
14 610 255 

     z toho:       

     A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111 + 11H + 11UA + 131) 14 610 255 

     A.2. prostriedky na spolufinancovanie 0 

     A.3. mzdy, platy, služ. príj. a ost. os. vyrovnania (610), (kód zdroja 111 + 11H +  11UA) 
             z toho: mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrovnania aparátu ústred. orgánu  
             (kód zdroja 111 + 11H + 11UA) 
          
     Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR  
     č. 636/2022                       
                     z toho: aparát ústredného orgánu 

- administratívne kapacity rozpočtových organizácií osobitne sledované, podľa prílohy  
č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 636/2022 
z toho: aparát ústredného orgánu 

7 542 875 
 

7 542 875 

 

254 osôb 
 

254 osôb 
 

0 osôb 
0 osôb  

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

500 000 
500 000 

     A.5. Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH 0 

B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 
(Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. je  rozpočtová   organizácia oprávnená čerpať tento 
limit do výšky rozpočtovaných príjmov skutočne prijatých a je oprávnená prekročiť limit 
výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyšších ako rozpočtovaných príjmov.) 

2 000 

C. Prostriedky z rozpočtu Európskej únie a prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti spolu 0 

     z toho:       

     C.1. prostriedky z rozpočtu Európskej únie 0 

     C.2. prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti 0 

D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a časti programov vlády SR  
     0D9 Bezpečnosť informácií 
     0EK0U Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – NBÚ  

14 612 255 
14 477 770 

134 485 

E. Systemizácia policajtov v štátnej službe        232 osôb 
6 875 982 
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Tabuľka č. 2: Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2023 
(v eurách). 

 
 

 

 
Kód  

programu 

 
Názov programu 

Schválený 
rozpočet       

na rok 2023 

 VÝDAVKY SPOLU ZA KAPITOLU 14 612 255 

0D9 Bezpečnosť informácií 14 477 770 
 

0D901 Ochrana utajovaných informácií  

0D90101 Spôsobilosť osôb na ochranu utajovaných informácií  

0D90103 Spôsobilosť na ochranu zahraničných utajovaných informácií  

0D903 Riadenie a podpora programov  

0D904 Dôveryhodné služby  

0D905 Kybernetická bezpečnosť  

0D90501 
NP: Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo 
verejnej správe 

 

0D90503 Optimálne podmienky pre kybernetickú bezpečnosť SR  

0D906 Manažérstvo kvality  

0D90601 Rozvoj manažérstva kvality  

0D907 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti  

0D908 Technická spôsobilosť informačných technológií úradu  

0D90801 
Životný cyklus informačných systémov úradu spôsobilých spracúvať 
utajované informácie 

 

0D90802 Elektronické služby spracovania bezpečnostných spisov NBÚ  

 
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného 
programu:  
 

 

0EK0U 
Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Národný 
bezpečnostný úrad 

134 485 

0EK0U01 Systémy vnútornej správy  

0EK0U02 Špecializované systémy  

0EK0U03 Podporná infraštruktúra  


