Rozpis záväzných ukazovateľov kapitoly
41 – Národný bezpečnostný úrad
na rok 2019

V zmysle zákona č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019 zo dňa 5. decembra 2018
boli schválené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu jednotlivých kapitol na rok 2019 vrátane
Národnému bezpečnostnému úradu (ďalej len „NBÚ“).
Vyplývajúc z bodu C.4 uznesenia vlády SR č. 453 zo dňa 10. októbra 2018 k návrhu rozpočtu
verejnej správy na roky 2019 až 2021 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 boli
NBÚ oznámené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2019 listom MF SR č. MF/019616/2018441 zo dňa 12. decembra 2018 v rozsahu údajov uvedených v prílohe citovaného listu.

Tabuľka č. 1: Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu pre kapitolu 41 – NBÚ na rok 2019 (v eurách).

Ukazovatele
I. PRÍJMY KAPITOLY
Príjmy spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
A. Záväzný ukazovateľ
B. Prostriedky Európskej únie
II. VÝDAVKY KAPITOLY
A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
a prostriedkov Európskej únie
z toho :
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)
A.2. prostriedky na spolufinancovanie
A.3. mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrovnania (610), (kód zdroja 111)
z toho : mzdy, platy, služ. príjmy a ost. os. vyrovnania aparátu
ústredného orgánu
Počet zamestnancov rozp. org. podľa prílohy č.1 k uzneseniu vlády SR
č. 667/2010
z toho: aparát ústredného orgánu
A.4. kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na spolufinancovanie)
z toho: kód zdroja 111
B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
C. Prostriedky Európskej únie
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
E. Systemizácia policajtov v štátnej službe

Rozpis
22 000,00
20 000,00
20 000,00
0,00
10 120 423,00
10 118 423,00

10 118 423,00
0,00
5 413 246,00
5 413 246,00
241 osôb
241 osôb
0,00
0,00
2 000,00
0,00
10 120 423,00
9 535 585,00
584 838,00
216 osôb
4 880 555,00

Tabuľka č. 2: Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR na rok 2019 (v eurách).

Kód
programu

Názov programu

0D9 + 0EK0U

VÝDAVKY SPOLU ZA KAPITOLU

0D9

Bezpečnosť informácií

0D901

Ochrana utajovaných informácií

0D90101

Spôsobilosť osôb na ochranu utajovaných informácií

0D90102

Technická spôsobilosť na ochranu utajovaných informácií

0D90103

Spôsobilosť na ochranu zahraničných utajovaných informácií

0D903

Riadenie a podpora programov

0D904

Dôveryhodné služby

0D905

Kybernetická bezpečnosť
Podprogram a prvky, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného
programu 0EK - Informačné technológie financované zo štátneho
rozpočtu

0EK0U

Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - NBÚ

0EK0U01

Systémy vnútornej správy

0EK0U02

Špecializované systémy

0EK0U03

Podporná infraštruktúra

Schválený
rozpočet
na rok 2019
10 120 423,00
9 535 585,00

584 838,00

