
 

Prezentácia cieľov v jednotlivých oblastiach programového rozpočtovania na rok 2022 vo 
väzbe na alokované finančné zdroje 

 
Návrh rozpočtu Národného bezpečnostného úradu (ďalej len „úrad“) na roky 2022 – 2024 

vychádza zo stratégie rozvoja úradu na roky 2019 – 2026, ktorá formuluje strategické ciele rozvoja 
úradu a zo skutočného čerpania finančných prostriedkov v roku 2020 a z predpokladaného čerpania 
v roku 2021 pri zachovaní zásad maximálnej hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti použitia 
rozpočtových prostriedkov. 

Navrhované finančné prostriedky plánuje úrad použiť pri plnení úloh, ktoré mu vyplývajú z jeho 
postavenia ústredného orgánu štátnej správy pre ochranu utajovaných skutočností (zákon č. 215/2004 
Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov), šifrovú službu, 
kybernetickú bezpečnosť (zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov) a dôveryhodné služby (zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách 
pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov).  

Ďalšie úlohy úradu súvisia s plnením úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky a vyplývajú zo 
záväzkov SR voči Európskej únii a Organizácii Severoatlantickej zmluvy. 

Celkové rozpočtové výdavky spolu s prostriedkami podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon 
č. 523/2004 Z. z.) pre rok 2022 sú navrhované v sume 12 544 288,00 eur z toho kapitálové výdavky 
v sume 250 000,00 eur. Príjmy spolu s prostriedkami podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. pre rok 
2022 sú rozpočtované v sume 22 000,00 eur. 

Pre rok 2022 a ďalšie roky má úrad otvorený program 0D9 – Bezpečnosť informácií. Tento 
program je otvorený od 01. 01. 2014. Úrad je od 01. 01. 2017 účastníkom medzirezortného programu 
0EK – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu, podprogram 0EK0U – Informačné 
technológie financované zo štátneho rozpočtu – Národný bezpečnostný úrad. 

 
 

Výdavky kapitoly podľa programov (v eurách) 
Por. č. Kód programu Názov programu Návrh 2022 

 
 0D9+0EK0U  12 544 288,00 

A 0D9 Bezpečnosť informácií 12 357 784,00 

1. 0D901 Ochrana utajovaných informácií 3 306 008,00 

a) 0D90101 Spôsobilosť osôb na ochranu utajovaných informácií 2 809 740,00 

b) 0D90103 Spôsobilosť na ochranu zahraničných utajovaných informácií 496 268,00 

2. 0D903 Riadenie a podpora programov 4 616 957,00 

3.  0D904 Dôveryhodné služby 882 575,00 

4. 0D905 Kybernetická bezpečnosť 1 926 209,00 

a) 0D90501 NP-Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe 680 000,00 

b) 0D90502 
Vybudovanie centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej 
bezpečnosti 

0,00 

c) 0D90503 Optimálne podmienky pre kybernetickú bezpečnosť SR 1 246 209,00 

5. 0D906 Manažérstvo kvality 0,00 

a) 0D90601 Rozvoj manažérstva kvality 0,00 

6. 0D907 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 300 000,00 
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7. 0D908 Technická spôsobilosť informačných technológií úradu 1 326 035,00 

a) 0D90801 
Životný cyklus informačných systémov úradu spôsobilých spracúvať utajované 
informácie 

1 326 035,00 

b) 0D90802 Elektronické služby spracovania bezpečnostných spisov NBÚ 0,00 

 0EK 
MEDZIREZORTNÝ PROGRAM 
0EK - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu  

 

8. 0EK0U Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - NBÚ 186 504,00 

a) 0EK0U01 Systémy vnútornej správy 70 467,00 

b) 0EK0U02 Špecializované systémy 19 200,00 

c) 0EK0U03 Podporná infraštruktúra 96 837,00 

 
 
 

Návrh programovej štruktúry NBÚ 2022 - 2024 
 

0D9 – BEZPEČNOSŤ INFORMÁCIÍ 
 
Zámer: Informácie chránené v súlade so zákonom o ochrane utajovaných skutočností, 

zákonom o dôveryhodných službách a budovanie spôsobilosti kybernetickej 
bezpečnosti 

Cieľ 1:  Zaistiť spôsobilosť osôb na ochranu utajovaných informácií 
Cieľ 2:  Zabezpečiť otvorený, bezpečný a chránený národný kybernetický priestor 
Cieľ 3:  Zaistiť technickú spôsobilosť na ochranu utajovaných informácií 
Cieľ 4 :  Zabezpečiť optimálne fungovanie dôveryhodnej infraštruktúry 

 
0D901 – OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMÁCIÍ 

 
Zámer:  Optimálne podmienky ochrany utajovaných informácií 
 
0D90101 Spôsobilosť osôb na ochranu utajovaných informácií 
Cieľ 1:  Zabezpečiť spôsobilosť osôb na ochranu utajovaných informácií 
Cieľ 2: Vykonať kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o ochrane utajovaných informácií 
Cieľ 3:  Zvýšenie bezpečnostného povedomia 
 
0D90103 Spôsobilosť na ochranu zahraničných utajovaných informácií 
Cieľ 1: Poskytovanie služieb centrálneho registra podľa požiadaviek zákona o ochrane 

utajovaných informácií 
 

0D903 – RIADENIE A PODPORA PROGRAMOV 
 

Zámer:  Kvalitne fungujúce podporné útvary 
Cieľ 1:  Plnenie úloh pri zabezpečovaní činnosti úradu 
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0D904 – DÔVERYHODNÉ SLUŽBY 
 
Zámer : Zabezpečiť optimálne fungovanie dôveryhodnej infraštruktúry 
Cieľ 1: Zabezpečiť, udržiavať a rozvíjať technické podmienky na fungovanie dôveryhodnej 

infraštruktúry v rámci SR 
Cieľ 2: Zabezpečiť dohľad nad poskytovateľmi kvalifikovaných dôveryhodných služieb v rámci 

SR 
 
0D905 – KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ 

 
Zámer: Zabezpečiť budovanie spôsobilostí na úseku kybernetickej bezpečnosti 
 
0D90501 NP-Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej 
  správe 
Cieľ 1:  Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti 
 
0D90502 Vybudovanie centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb 

a kybernetickej bezpečnosti 
Cieľ 1:  Vytvorenie podmienok pre simuláciu, výskum a výuku kybernetických hrozieb 

a kybernetickej bezpečnosti 
Cieľ 2:  Zvyšovanie povedomia, zručnosti, metodickej a praktickej pripravenosti na 

kybernetické hrozby 
 
0D90503 Optimálne podmienky pre kybernetickú bezpečnosť SR 
Cieľ 1:  Vytvoriť optimálne legislatívne podmienky pre kybernetickú bezpečnosť SR 
Cieľ 2:  Vytvoriť optimálne technické podmienky pre kybernetickú bezpečnosť SR 
 
0D906 – MANAŽÉRSTVO KVALITY 

 
Zámer: Optimalizácia procesov v rámci manažérstva kvality 
 
0D90601 Rozvoj manažérstva kvality 
Cieľ 1:  Zavedenie a podpora manažérstva kvality v organizácii 

 
0D907 – KOMPETENČNÉ A CERTIFIKAČNÉ CENTRUM KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI 

 
Zámer: Zabezpečiť činnosti príspevkovej organizácie Národného bezpečnostného úradu 
Cieľ 1:  Plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu 
 
0D908 - TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ ÚRADU 

 
Zámer : Efektívne fungovanie informačných technológií úradu počas celého ich životného 

cyklu 
 
0D90801 Životný cyklus informačných systémov úradu spôsobilých spracúvať utajované 

informácie 
Cieľ 1:  Zabezpečiť funkčnosť, prevádzku a servis informačných technológií úradu 
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Cieľ 2:  Implementácia informačných technológií úradu vrátane akreditácie a   
  certifikácie 
Cieľ 3:  Zabezpečiť bezpečnosť informačných technológií úradu 
 
0D90802 Elektronické služby spracovania bezpečnostných spisov NBÚ 
Cieľ 1:  Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov 
Cieľ 2:  Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov 
 

 
 

MEDZIREZORTNÝ PROGRAM 
 

0EK – INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE FINANCOVANÉ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU  
 

Zámer: Zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie 
financované zo štátneho rozpočtu 

 
0EK0U – INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE FINANCOVANÉ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU - 
NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD 
 
Zámer:  Zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie 

financované zo štátneho rozpočtu 
 
0EK0U01  Systémy vnútornej správy 
Cieľ 1: Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich 

implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich 
zefektívnenia 

 
0EK0U02  Špecializované systémy 
Cieľ 1:  Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich 

implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich 
zefektívnenia 

 
0EK0U03 Podporná infraštruktúra 
Cieľ 1: Sledovať a riadiť objem výdavkov na podpornú infraštruktúru z hľadiska ich 

implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich 
zefektívnenia 

 


