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ZÁKON
z 9. decembra 2004
o štátnom rozpočte na rok 2005

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§1
(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2005 sa rozpočtujú sumou 257 225 991 000 Sk.
Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2005 sa určujú sumou 318 749 891 000 Sk.
(2) Schodok štátneho rozpočtu na rok 2005 sa určuje sumou 61 523 900 000 Sk.
(3) Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2005 je uvedený v prílohe č. 1.
(4) Rozdelenie rozpočtových príjmov a výdavkov do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok
2005 je uvedené v prílohách č. 2 a 3. Rozdelenie výdavkov na realizáciu programov vlády
Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) je uvedené v prílohe č. 4.
(5) Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2005 poskytujú do rozpočtov obcí dotácie, ktorých prehľad je
uvedený v prílohe č. 5, v celkovej sume 16 054 931 000 Sk. Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2005
poskytujú do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 6,
v celkovej sume 9 544 002 000 Sk.
(6) Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2005 rozpočtujú v celkovej sume 2 663 133 000 Sk; ich
rozdelenie je uvedené v prílohe č. 7.
(7) Účelové prostriedky jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu sa v roku 2005 rozpočtujú v
celkovej sume 55 410 636 000 Sk; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 8.
§2
(1) Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v
priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2005 uvedené v prílohách č.
2 až 8. Vláda vykonáva v roku 2005 úpravy v systemizácii v súlade s osobitným predpisom.1)
(2) Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2005 uvedené v § 1
ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %, pričom sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok
2005 podľa § 1 ods. 2.
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§3
Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho
rozpočtu podľa osobitného predpisu2) sa na rok 2005 určuje vo výške 0 % ročne.
§4
(1) Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2005 je 140 631 134 000 Sk; ich
prehľad a zdroje ich financovania na rok 2005 sú uvedené v prílohe č. 9.
(2) Vláda je oprávnená v roku 2005 prevziať úvery
a) od Európskej investičnej banky na účely financovania diaľnic a rýchlostných ciest do sumy 650
000 000 Sk,
b) od Svetovej banky na účely financovania modernizácie systémov zamestnanosti, vzdelávania a
sociálnej súdržnosti vrátane preddavku do sumy 200 000 000 Sk.
§5
(1) Platové tarify3) sa v roku 2005 zvýšia o 4 % od 1. júla 2005.
(2) Stupnica platových taríf4) sa v roku 2005 zvýši o 5 % od 1. júla 2005.
(3) Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru
väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Národného bezpečnostného úradu a colníkov5) sa v
roku 2005 zvýšia o 5 % od 1. júla 2005.
(4) Funkčné platy profesionálnych vojakov6) sa v roku 2005 zvýšia o 5 % od 1. júla 2005; to
neplatí, ak osobitný zákon v roku 2005 ustanoví štátnu službu profesionálnych vojakov
ozbrojených síl Slovenskej republiky, keď sa pre hodnostné platy profesionálnych vojakov v roku
2005 ustanovuje ich zvýšenie o 0 %.
(5) Percentuálny podiel na výpočet ďalšieho služobného príjmu profesionálnych vojakov7) sa v
roku 2005 určuje vo výške 100 %.
§6
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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Príloha č. 1
k zákonu č. 740/2004 Z. z.
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2005

(v tis. Sk)
Ukazovateľ
a

b

1

Príjmy spolu

257 225 991

A.

Daňové príjmy

201 993 444

A.1

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

38 523 522

v tom: daň z príjmov fyzickej osoby

2 057 432

v tom: zo závislej činnosti

1 846 705

z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti

210 727

daň z príjmov právnickej osoby

30 066 090

daň z príjmov vyberaná zrážkou

6 400 000

Domáce dane na tovary a služby

162 741 922

v tom: daň z pridanej hodnoty

117 338 740

spotrebné dane

45 371 182

dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti

32 000

Dane z medzinárodného obchodu a transakcií

728 000

v tom: podiel na vybratých finančných prostriedkoch
odvádzaných do rozpočtu EÚ

728 000

B.

Nedaňové príjmy

15 613 798

B.1

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

1 083 675

B.2

Administratívne a iné poplatky a platby

7 092 488

B.3

Kapitálové príjmy

95 900

B.4

Úroky z domácich a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov

3 523 839

B.5

Iné nedaňové príjmy

3 817 896

C.

Granty a transfery

39 618 749

Tuzemské granty a transfery

13 111 075

Zahraničné transfery - prostriedky z rozpočtu EÚ

26 507 674

Výdavky spolu

318 749 891

A.

Bežné výdavky

276 983 710

A.1

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

35 734 784

A.2

Poistné a príspevok do poisťovní

11 538 943

A.3

Tovary a služby

41 591 602

A.4

Bežné transfery

157 822 381

A.4.1

z toho: na platené poistné za zákonom určené skupiny osôb

26 153 726

A.4.2

sociálne dávky

33 070 818

A.4.3

dotácie nefinančným subjektom

22 926 358

A.2

A.3
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A.4.4

transfery obciam a VÚC

28 125 691

A.4.5

odvody do rozpočtu EÚ

13 188 640

A.5

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi

30 296 000

B.

Kapitálové výdavky

41 766 181

z toho: transfery obciam a VÚC

6 403 668

Schodok (-)

-61 523 900
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Príloha č. 2
k zákonu č. 740/2004 Z. z.
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Kapitola

Záväzný
ukazovateľ

Prostriedky
z rozpočtu EÚ

a

1

2

Kancelária Národnej rady SR

20 450

Kancelária prezidenta SR

260

Úrad vlády SR

15 400

Ústavný súd SR

200

Najvyšší súd SR

20

Generálna prokuratúra SR

7 550

Najvyšší kontrolný úrad SR

270

Slovenská informačná služba

4 500

Ministerstvo zahraničných vecí SR

187 000

Ministerstvo obrany SR

150 000

Ministerstvo vnútra SR

894 000

Ministerstvo spravodlivosti SR

222 000

Ministerstvo financií SR

927 200

Ministerstvo životného prostredia SR

18 550

2 545 821

Ministerstvo školstva SR

32 280

667 515

Ministerstvo zdravotníctva SR

90 135

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 377 550

2 195 989

Ministerstvo kultúry SR

40 000

Ministerstvo hospodárstva SR

78 400

1 303 542

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

325 371

11 361 920

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
SR

5 170

1 406 188

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
SR

511 000

6 519 079

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

28 000

Štatistický úrad SR

9 300

Úrad pre verejné obstarávanie

300

Úrad jadrového dozoru SR
Úrad priemyselného vlastníctva SR

38 224

Úrad pre štátnu službu SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a
skúšobníctvo SR

1 020

Protimonopolný úrad SR
Národný bezpečnostný úrad

1 000

Správa štátnych hmotných rezerv SR

80 000

Všeobecná pokladničná správa

507 620

Slovenská akadémia vied

20 360

Spolu

4 085 510

26 507 674
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Príloha č. 3
k zákonu č. 740/2004 Z. z.

VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2005

(v tis. Sk)
Kapitola

Výdavky Prostriedky Výdavky
z rozpočtu spolu bez
celkom
EÚ
prostriedkov
EÚ

2

3

z toho:
Prostriedky
na
spolufinancovanie

4

610Mzdy,
platy,
služobné
príjmy
a ostatné
osobné
vyrovnania

700Kapitálové
výdavky(bez
prostr.
na spolufinan-

5

6

covanie)

a

1

Kancelária
Národnej rady SR

744 615

744 615

294 632

60 550

Kancelária
prezidenta SR

130 528

130 528

35 799

30 000

Úrad vlády SR

653 231

653 231

151 918

37 700

Ústavný súd SR

138 876

138 876

35 778

75 050

Najvyšší súd SR

154 912

154 912

89 572

6 295

Generálna
prokuratúra SR

1 124
419

1 124 419

663 053

84 924

Najvyšší kontrolný 133 910
úrad SR

133 910

76 581

1 500

Slovenská
1 058
informačná služba 923

1 058 923

Ministerstvo
3 407
zahraničných vecí 711
SR

3 407 711

1 357 846

281 000

110 000

Ministerstvo
obrany SR

25 549
992

25 549 992

6 731 150

284 841

Ministerstvo
vnútra SR

21 015
003

21 015 003

9 218 354

2 759 490

Ministerstvo
spravodlivosti SR

7 217
409

7 217 409

3 144 346

841 477

Ministerstvo
financií SR

38 248
797

38 248 797

2 928 317

1 411 046

Ministerstvo
životného
prostredia SR

5 059
295

2 545 821

2 513 474

296 896

414 788

216 300

Ministerstvo
školstva SR

44 700
037

667 515

44 032 522

288 859

2 372 839

1 746 129

Ministerstvo
zdravotníctva SR

24 565
498

781 676

1 154 172

24 565 498
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Ministerstvo
práce, soc. vecí a
rodiny SR

48 147
298

Ministerstvo
kultúry SR

3 789
262

Ministerstvo
hospodárstva SR

7 603
098

Ministerstvo
19 536
pôdohospodárstva 798
SR

2 195 989

45 951 309

819 887

2 523 992

502 009

211 296

412 349

471 869

392 051

3 972 156

11 361 920 8 174 878

4 170 941

857 643

446 883

3 789 262
1 303 542

6 299 556

Ministerstvo
výstavby a reg.
rozvoja SR

9 597
805

1 406 188

8 191 617

649 480

122 708

17 000

Ministerstvo
dopravy, pôšt a
telek. SR

27 162
424

6 519 079

20 643 345

1 967 660

878 104

7 072 753

Úrad geodézie,
kartografie a
katastra SR

972 745

972 745

486 397

43 556

Štatistický úrad
SR

463 227

463 227

231 842

13 200

Úrad pre verejné
obstarávanie

59 186

59 186

26 841

3 200

Úrad jadrového
dozoru SR

70 362

70 362

24 527

4 900

Úrad
priemyselného
vlastníctva SR

77 938

77 938

33 934

4 060

541 842

20 545

263 200

Úrad pre normál., 541 842
metrológiu a
skúšob. SR
Úrad pre štátnu
službu SR

48 476

48 476

18 752

1 200

Protimonopolný
úrad SR

47 520

47 520

20 111

2 000

Národný
222 472
bezpečnostný úrad

222 472

90 455

16 790

Správa štátnych
hmotných rezerv
SR

853 104

853 104

41 457

500 483

Všeobecná
pokladničná
správa

24 171
501

24 171 501

995 276

411 637

Slovenská
akadémia vied

1 481
677

1 481 677

462 204

126 406

Spolu

318 749 26 000 054 292 749
891
837

3 556 672

12 222 264 35 734
784

22 914 256
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Príloha č. 4
k zákonu č. 740/2004 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA REALIZÁCIU PROGRAMOV NA ROK 2005

DynamicResources\27cccc30-cad2-436c-8218-d5875d540e5c_1.pdf

VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOÈTU NA REALIZÁCIU PROGRAMOV
NA ROK 2005
(v tis. Sk)
Kód
programu

Názov programu
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Výdavky spolu za kapitolu

06M

Zákonodarná a kontrolná èinnos• parlamentu

744 615
744 615

Zámer:
Demokratický právny štát ako integrálna súèas• spoloèenstva krajín EÚ.
Vybrané ciele:
06M

V rámci kontroly výkonnej moci parlamentom zabezpeèi• v roku 2005 100 %
prerokovaných správ a informácií týkajúcich sa vnútornej, medzinárodnej,
hospodárskej, sociálnej, bezpeènostnej a inej politiky.
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Výdavky spolu za kapitolu

06N

Reprezentácia štátu a obyvate¾ov SR

130 528
130 528

Zámer:
Výkon funkcie prezidenta SR.
Vybrané ciele:
06N

Realizova• 400 oficiálnych aktivít prezidenta republiky v roku 2005.
Úrad vlády Slovenskej republiky
Výdavky spolu za kapitolu

06P

Tvorba a implementácia politík

653 231
653 231

Zámer:
Dosiahnu• plnoprávne èlenstvo SR v Európskej únii a jej fungovanie v podmienkach
vnútorného trhu Európskej únie.
Vybrané ciele:
06P0102

Zabezpeèi• 100 % prekladov všetkých právnych predpisov (chýbajúcich
a novovydaných a rozsudky ESD) primárnej a sekundárnej legislatívy
spoloèenstva (acquis communautaire) v roku 2005.

06P0103

V roku 2005 dosiahnu• 60 % miery zhody vo vývoji systému vèasného varovania
pred novými syntetickými drogami pod¾a smernice EÚ.

06P0202

V roku 2005 dosiahnu• výuèbu romistiky na 3 stredných, resp. vysokých školách.

06P04

Zabezpeèi• registráciu informaèných systémov na Slovensku v roku 2005.
Ústavný súd Slovenskej republiky
Výdavky spolu za kapitolu

00A

Ochrana ústavnosti
Zámer:
Zabezpeèi• špecifické a úèinné prostriedky na ochranu ústavnosti.

138 876
138 876
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Názov programu
Vybrané ciele:

00A

Zabezpeèi• ochranu ústavnosti tak, aby v 70 % rozhodnutých prípadov za rok
2005 bolo dodržané èasové rozpätie medzi predložením a rozhodnutím max. 1 rok.
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Výdavky spolu za kapitolu

01W

Jednotný výklad/aplikácia zákona – program NS SR

154 912
147 870

Zámer:
Pokraèova• v procese zachovania a zdokona¾ovania nezávislého, úèinného
a efektívneho systému výkladu zákonov v súlade s európskymi štandardmi.
Vybrané ciele:
01W

V roku 2005 dosiahnu• priemerný mesaèný poèet neskonèených vecí 210, t. z. aby
poèet neskonèených vecí nebol vyšší ako trojmesaèný priemerný poèet došlých
vecí (pri agende Sž šes•mesaèný priemerný poèet došlých vecí) vo všetkých
kolégiách pri zachovaní kvality procesu rozhodovania.

08L

Organizácia súdnictva a postavenie sudcov

7 042

Zámer:
Dosiahnu• úplnú nezávislos• súdnictva.
Vybrané ciele:
08L

O personálnych otázkach sudcov rozhodnú• v termíne do 31 kalendárnych dní.
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

06R

Výdavky spolu za kapitolu

1 124 419

Presadzovanie zákonnosti – program GP SR

1 124 419

Zámer:
Chráni• práva obèanov, štátu a právnických osôb.
Vybrané ciele:
06R01

Zvýši• v roku 2005 poèet úèastí prokurátorov na vyšetrovacích úkonoch
v trestných veciach organizovanej a obzvláš• závažnej trestnej èinnosti o 2 %
oproti roku 2004, t. j. dosiahnu• poèet 1 134.

06R01

Zvýši• v roku 2005 poèet previerok vyšetrovacích spisov v priebehu prípravného
konania o 1 % oproti roku 2004, t. j. na poèet 24 746.

06R02

Zvýši• v roku 2005 poèet prokurátorských previerok v orgánoch verejnej správy
o 10 oproti roku 2004, t. j. vykona• 1 253 previerok.

06R04

Zvýši• poèet úèastí prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry na úkonoch
vyšetrovate¾a o 30 % oproti roku 2004.

06R04

Zvýši• poèet previerok vyšetrovacích spisov v priebehu prípravného konania
o 30 % oproti roku 2004.
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Výdavky spolu za kapitolu

06S

Nezávislá kontrolná èinnos•
Zámer:
Napomáhanie lepšiemu hospodáreniu s verejným majetkom.
Vybrané ciele:

133 910
133 910
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Strana 11

Názov programu

06S

V roku 2005 zabezpeèi• plnenie úloh certifikaèného orgánu vo vz•ahu k programu
SAPARD a fondu EAGGF pre usmeròovaciu sekciu v SR formou kontrolnej èinnosti
v 40 subjektoch.

06S

Zabezpeèi• v roku 2005 plnenie úloh orgánu vydávajúceho vyhlásenia o ukonèení
pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v SR formou kontrolnej
èinnosti v 20 subjektoch.

06S

V roku 2005 vykona• 48 kontrolných akcií zameraných na zistenie stavu
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti,
efektívnosti a úèelovosti pri hospodárení s verejným majetkom.

06S

V roku 2005 vykona• 6 kontrolných akcií zameraných na zistenie stavu
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti,
efektívnosti a úèelovosti v oblasti vyrubovania daní, ciel, poplatkov a pokút, ktoré
sú príjmom štátneho rozpoètu.
Slovenská informaèná služba
Výdavky spolu za kapitolu

06T

Informaèná èinnos•

1 058 923
1 058 923

Zámer:
Kvalitné, úplné a vèasné informácie o èinnostiach ohrozujúcich politické
a ekonomické ciele SR.
Plnenie úloh strategického zamerania SIS v informaènej oblasti.
Vybrané ciele:
06T

V roku 2005 splni• 100 % plánovaných úloh v oblasti získavania, spracovania
informácií zameraných najmä na organizovaný zloèin, medzinárodný terorizmus
a aktivity cudzích spravodajských služieb.

06T01

Plnenie úloh pri získavaní, sústreïovaní a spracovaní informácií o èinnostiach
ohrozujúcich ústavné zriadenie, územnú celistvos• a zvrchovanos• SR. Získavanie
informácií o aktivite cudzích spravodajských služieb, o organizovanom zloèine
a medzinárodnom terorizme a o skutoènostiach ohrozujúcich hospodárske
záujmy SR.

06T02

V roku 2005 zvýši• percento vybavených
prijatých žiadostí o vykonanie
personálnej a priemyselnej bezpeènosti a zabezpeèi• pracoviská potrebnou
technikou na skvalitnenie operatívnej èinnosti pri vykonávaní bezpeènostných
previerok.

06T03

V roku 2005 na 100 % plni• úlohy pri zabezpeèovaní èinnosti informaènej služby
v oblasti materiálno-technického zabezpeèenia, správy zvereného majetku štátu,
ochrany objektov a riadnej èinnnosti vnútorných kontrolných orgánov.

06T0302

Vykonáva• vnútornú kontrolu hospodárenia so zvereným majetkom štátu, pri
ochrane utajovaných skutoèností a pri prevencii odha¾ovania protiprávneho
konania príslušníkov a zamestnancov.

06T0302

Zvýši• jazykovú a odbornú vzdelanos• príslušníkov.
Ministerstvo zahranièných vecí Slovenskej republiky
Výdavky spolu za kapitolu

06U

Rozvoj zahranièných vz•ahov
Zámer:
Efektívne zahranièné vz•ahy SR k ostatným štátom a k medzinárodným
organizáciám.
Vybrané ciele:

3 407 711
3 246 580
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06U0101

V roku 2005 zabezpeèi• plnenie Èasového plánu plnenia reforiem NATO.

06U0103

V roku 2005 podpori• minimálne 20 projektov slovenských subjektov v rámci
Vyšehradskej spolupráce.

06U0203

V roku 2005 zabezpeèi• 100 % kompatibilitu komunikaènej èasti on-line systému
MZV SR s prenosovými požiadavkami Schengenského informaèného systému
prepojením na Národný informaèný systém.
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je gestorom a úèastníkom

05T

Oficiálna rozvojová pomoc
Zámer:
Zmieròovanie chudoby, rozdielov v životnej úrovni a solidarita s núdznymi v menej
rozvinutých krajinách.

05T0A

Oficiálna rozvojová pomoc MZV SR

160 731

Vybrané ciele:
05T0A

V roku 2005 poskytnú• pomoc programovej krajine Srbsko – Èierna Hora.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úèastník medzirezortného programu

08B06

MZV SR – Ïalší rozvoj ochrany obyvate¾ov Slovenskej republiky proti
chemickým zbraniam

400

Gestor: 12 Ministerstvo vnút ra Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Výdavky spolu za kapitolu
040

Riadenie a velenie

25 549 992
819 714

Zámer:
Zvýši• úroveò riadenia a velenia, skvalitni• a udržiava• schopnosti, efektívne
vies• a kontrolova• plnenie úloh ozbrojenými silami, zabezpeèi• ich pripravenos•
na splnenie stanovených úloh, dosiahnu• potrebný stupeò interoperability
s NATO.
Vybrané ciele:
04002

Pripravi• a zladi• príslušníkov generálneho štábu ozbrojených síl na rôzne varianty
použitia ozbrojených síl vykonaním štábnych nácvikov a velite¾sko-štábnych
cvièení.

041

Sily vysokej pripravenosti

4 377 089

Zámer:
Vytvára• a zdokona¾ova• nevyhnutné kapacity a schopnosti síl predurèených na
plnenie rozhodujúcich úloh kolektívnej obrany NATO, EÚ a obrany štátu.
Vybrané ciele:
04101

Dosiahnu• stanovenú úroveò vycvièenosti špeciálnych a prieskumných jednotiek
a spravodajských zdrojov na plnenie
predurèených poslaní pri podpore
protiteroristických operácií.

04102

Dosiahnu• úroveò vycvièenosti jednotiek T-1, ktorá zabezpeèuje plnenie všetkých
predurèených poslaní (pod¾a „Smernice na hodnotenie operaènej pripravenosti“).

04103

Zvýši• úroveò pripravenosti lietajúceho personálu pre zabezpeèenie suverenity
vzdušného priestoru dvoma lietadlami Mig-29 na plnenie úloh navrhovaných
cie¾ov síl – EA 0035.

042

Sily nižšej pripravenosti

5 334 202
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Zámer:
Vytvára• a zdokona¾ova• nevyhnutné kapacity a schopnosti ozbrojených síl
predurèených na plnenie úloh kolektívnej obrany NATO, EÚ a obrany štátu.
Vybrané ciele:

04203

Zvýši• úroveò pripravenosti personálu vrtu¾níkovej jednotky Mi-17 pripravovanej
na nasadenie mimo územia štátu v rámci plnenia Force Goals EG-4155.

04204

Zabezpeèi• strategické spojenie na podporu ministerstva obrany a generálneho
štábu ozbrojených síl a spojenie na operaènej úrovni pozemných síl, vzdušných
síl a síl výcviku a podpory v systéme stacionárnych a mobilných komunikaèných
a informaèných systémov.

044

Podporné a ostatné sily

7 078 006

Zámer:
Vytvára• a zdokona¾ova• nevyhnutné kapacity a schopnosti podporných
a ostatných síl a služieb pod¾a požiadaviek OS SR.
Vybrané ciele:
04402

Zníženie poètov profesionálnych vojakov v oblasti štátnej správy v rezorte
ministerstva obrany.

04402

Zabezpeèi• systém kodifikácie, štandardizácie a kvality kompatibilný s NATO
a štátneho overovania kvality a dosiahnu• schopnos• ratifikova• štandardizaèné
dohody a spojenecké publikácie NATO.

045

Program rozvoja ozbrojených síl
Zámer:
Zabezpeèi• rozvoj ozbrojených síl prostredníctvom rozvojovej èasti programov
manažmentu zdrojov.
Vybrané ciele:

04501

Zmeni• hodnostnú štruktúru ozbrojených síl prepustením v roku 2005 1 550
profesionálnych vojakov v súlade s Dlhodobým plánom štruktúry a rozvoja
ozbrojených síl.

04502

Zaèa• v roku 2005 zabezpeèovanie implementácie 13 cie¾ov síl NATO v oblasti
vyzbrojovania v rozsahu požiadaviek ozbrojených síl SR.

04503

Zabezpeèi• postupnú interoperabilitu ozbrojených síl a dosiahnu• jazykovú
kompatibilitu personálu MO SR s personálom ozbrojených síl èlenských štátov
NATO vyškolením 330 úèastníkov jazykových kurzov v roku 2005 na Slovensku
a 90 úèastníkov jazykových, odborných škôl a kurzov v zahranièí.

04506

Implementova• základné dokumenty kodifikaèného a štandardizaèného systému
a kvality dodávok výrobkov do integrovaného logistického systému ozbrojených
síl, kodifikova• položky materiálu a udržiava• centralizovanú databázu.

04507

V priebehu rokov 2005 až 2007 zrekonštruova• (vybudova•) 22 ubytovní pre
profesionálnych vojakov (v hodnosti E1-E4) v kasárenských celkoch, z toho v roku
2005 8 ubytovní.
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je gestorom a úèastníkom

06E

Podpora obrany
Zámer:
Zdokona¾ova• a udržiava• nevyhnutné kapacity a požadované schopnosti obrannej
infraštruktúry a služieb pod¾a požiadaviek Dlodobého plánu rozvoja obrannej
infraštruktúry Slovenskej republiky.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úèastník medzirezortného programu

7 709 365
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40 000

Uchovanie výrobných schopností priemyslu obrany
Gestor: 26 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

08B03

MO SR – Ïalší rozvoj ochrany obyvate¾ov Slovenskej republiky proti
chemickým zbraniam

191 616

Gestor: 12 Ministerstvo vnút ra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21 015 003

Výdavky spolu za kapitolu
04A

2 216 537

Záchranné zložky
Zámer:
Ochrana života, zdravia obèanov a majetku pred požiarmi a vytvorenie podmienok
na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a poèas vyhlásenej mimoriadnej
situácie.
Vybrané ciele:

04A0102

Každoroène preškoli• 10 % personálu civilnej ochrany (k¾úèový cie¾).

04A0201

Každoroène chráni• život a zdravie fyzických osôb zdolávaním požiarov
a vykonávaním záchranárskych prác pri haváriách, živelných pohromách, prièom
v roku 2005 zachráni• 5 840 osôb (k¾úèový cie¾).

04A03

Zabezpeèova• roène minimálne 3 000 záchranných akcií na ochranu života
a zdravia fyzických osôb a majetku v horských a vysokohorských oblastiach
Slovenska.

06V

Ochrana verejného poriadku a bezpeènosti

14 687 907

Zámer:
Obmedzenie dopadu kriminality na obèanov Slovenskej republiky.
Vybrané ciele:
06V0201

Každoroène rozklada• zloèinecké a organizované skupiny, prièom v roku 2005
rozloži• 18 skupín (k¾úèový cie¾).

06V0202

Každoroène objasòova• korupèné trestné èiny, prièom v roku 2005 objasni•
30 èinov (k¾úèový cie¾).

06V0402

Do roku 2006 zabezpeèi• realizáciou systému technickej a fyzickej ochrany štátnej
hranice SR s Ukrajinou schengenský typ hranice, prièom v roku 2005 dosiahnu•
40 %.

06V0902

V zmysle medzinárodných predpisov každoroène vykonáva• technické
a preventívno-bezpeènostné prehliadky lietadiel pre bezpeènú prepravu ústavných
èinite¾ov a zahranièných štátnych predstavite¾ov v rozsahu 36 prehliadok.

06V0B

Zabezpeèi• zákonom ustanovenú nárokovú starostlivos• pre žiadate¾ov o udelenie
azylu, prièom v roku 2005 pre 15 000 žiadate¾ov (k¾úèový cie¾).

06V0C

Každoroène zabezpeèi• 100 % výdaj osobných dokladov vo vz•ahu k podaným
oprávneným žiadostiam (k¾úèový cie¾).

06W

Tvorba a implementácia politík

1 571 651

Zámer:
Riadenie a zabezpeèovanie realizácie
bezpeènostného úseku MV SR.
Vybrané ciele:

èinností

patriacich

do

pôsobnosti
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06W0203

Zabezpeèova• regeneráciu pracovných síl vydaním roène 2 500 rekreaèných
poukazov zamestnancom a ich rodinným príslušníkom, rodinám bývalých
príslušníkov Policajného zboru, ktorí utrpeli zranenie alebo zahynuli pri výkone
služby, a bývalým policajtom dôchodcom.

08C

Verejná správa

2 518 038

Zámer:
Zabezpeèenie výkonu všeobecnej vnútornej správy vrátane vecí územného
a správneho usporiadania Slovenskej republiky.
Vybrané ciele:
08C03

Zabezpeèi• zavedenie nových modelov riadenia v krajských a obvodných úradoch
v rokoch 2005 – 2007 (k¾úèový cie¾).
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je gestorom a úèastníkom

08B

Ïalší rozvoj ochrany obyvate¾ov Slovenskej republiky proti chemickým
zbraniam
Zámer:
Zvýši• ochranu života a zdravia obyvate¾ov Slovenskej republiky pri ich ohrození
následkami napadnutia chemickými zbraòami v èase vojny a vojnového stavu a ich
teroristického použitia v èase krízových situácií mimo èasu vojny a vojnového
stavu.

08B01

MV SR – Ïalší rozvoj ochrany obyvate¾ov Slovenskej republiky proti
chemickým zbraniam

500

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úèastník medzirezortného programu
05T03

Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahranièia

4 500

Gestor: 10 Ministerstvo za hranièných vecí Slovenskej republiky

06H03

Hospodárska mobilizácia MV SR

15 870

Gestor: 26 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Vybrané ciele:
06H03

Každoroène vytvára• predpoklady na zabezpeèenie èinnosti útvarov MV SR,
útvarov Policajného zboru a Hasièského a záchranného zboru poèas krízovej
situácie (k¾úèový cie¾).
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Výdavky spolu za kapitolu

070

Väzenstvo

7 217 409
3 459 359

Zámer:
Zabezpeèenie výkonu väzby a výkonu trestu odòatia slobody a ochrany justièných
objektov.
08P

06X Financovanie systému súdnictva
Zámer:
Zlepšenie prístupu verejnosti k spravodlivosti prostredníctvom zákonného
a efektívneho systému súdnictva.
Vybrané ciele:

08P

Zlepši• vnímanie spravodlivosti a úèinnosti systému súdnictva verejnos•ou.

08P03

Dosiahnu• v roku 2005 vyššiu efektívnos• pri vymáhaní súdnych poh¾adávok
oproti roku 2004.

3 440 335
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317 265

071 Tvorba a implementácia politík
Zámer:
Zabezpeèením efektívnej podpory uplatòova• a rozvíja• vládnu politiku v oblasti
justície.
Vybrané ciele:

08R01

Zabezpeèi• kompetentnú
ústredného orgánu.

a

nákladovo

efektívnu

èinnnos•

zamestnancov

08R01

Zabezpeèi• efektívne zastupovanie záujmov SR pred Európskym súdom pre ¾udské
práva.

08R02

Zabezpeèi• vybavenie žiadostí o odškodnenie podaných na základe zákona
v zákonnej lehote.

08R0302

Zlepši• prístup verejnosti k právnym predpisom a odbornej literatúre EÚ.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úèastník medzirezortného programu

06H04

Hospodárska mobilizácia MS SR

300

Gestor: 26 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

06H0U

Hospodárska mobilizácia MS SR – Väzenstvo

150

Gestor: 26 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Výdavky spolu za kapitolu
072

Výber daní a ciel

38 248 797
5 708 066

Zámer:
Efektívny výber daní a ciel.
Vybrané ciele:
0720101

V roku 2005 dosiahnu• dobrovo¾né plnenie daòovej povinnosti v rozsahu 89 %
z priznanej daòovej povinnosti.

0720202

V roku 2005 dosiahnu• 97 % úspešnos• výberu daní a cla poèítanú pod¾a
stanovenej metodiky výpoètu úspešnosti výberu daní a cla.

074

Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií

2 244 381

Zámer:
Fiškálna politika podporujúca dlhodobo udržate¾ný rast hospodárstva.
Vybrané ciele:
07401

Do roku 2010 dosiahnu• vyrovnanú bilanciu verejných financií s tým, že v roku
2005 sa neprekroèí podiel deficitu verejných financií na hrubom domácom
produkte (HDP) urèený v rozpoète verejnej správy.

08H

Dlhová služba
Zámer:
Zabezpeèi• získavanie finanèných zdrojov na financovanie dlhu centrálnej vlády
a na krytie potrieb štátneho rozpoètu pri èo možno najnižších nákladoch v súlade
s primeraným stupòom rizika.
Vybrané ciele:

30 296 000
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08H01

V nadväznosti na všetky disponibilné prostriedky financovania priebežného
schodku štátneho rozpoètu minimalizova• úrokový výnos z emitovaných štátnych
pokladnièných poukážok tak, aby priemerná úroková sadzba z nových emisií roku
2005 nepresiahla výšku 4,5 % p.a.

08H01

Vydáva• štátne dlhopisy v súlade s existujúcou výnosovou krivkou štátnych
dlhopisov obchodovaných na sekundárnom trhu tak, aby priemerná úroková
sadzba z nových emisií roku 2005 nepresiahla výšku 5,3 % p.a.

08H02

Vydáva• štátne dlhopisy denominované v cudzej mene v súlade s potrebami
financovania dlhu a v súlade s vývojom na sekundárnom trhu tak, aby priemerná
úroková sadzba z nových emisií roku 2005 nepresiahla výšku 5,5 % p.a.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úèastník medzirezortného programu

08B08

MF SR – Ïalší rozvoj ochrany obyvate¾ov Slovenskej republiky proti
chemickým zbraniam

350

Gestor: 12 Ministerstvo vnút ra Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
075

Výdavky spolu za kapitolu

5 059 295

Starostlivos• o životné prostredie

4 044 340

Zámer:
Zníži• za•aženie životného prostredia, chráni• prírodné dedièstvo, ekologickú
stabilitu a krajinnú diverzitu.
Vybrané ciele:
075010A

Podpori• 8 investièných infraštruktúrnych projektov v sektore vody (ÈOV,
kanalizácie, vodovody) v nadväznosti na plnenie záväzkov SR v rámci prechodných
období.

0750203

Zníži• emisie oxidu sirièitého z vybraných ve¾kých zdrojov o 15 050 t oproti roku
2003 (zo 171 520 t na 156 470 t).

076

Tvorba a implementácia politík

1 007 855

Zámer:
Koncipova• a uplatòova• environmentálnu politiku a právo, vykonáva• inšpekciu
ŽP a zabezpeèova• integrovanú starostlivos• o ŽP.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úèastník medzirezortného programu
05T02

Oficiálna rozvojová pomoc – MŽP SR

06H06

Hospodárska mobilizácia MŽP SR

4 100

Gestor: 10 Ministerstvo za hranièných vecí Slovenskej republiky

3 000

Gestor: 26 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Výdavky spolu za kapitolu
021

Tvorba a implementácia politík

44 700 037
440 684

Zámer:
Kvalitné a efektívne vrcholové riadenie a koordinácia programov na úrovni úradu
MŠ SR.
026

Národný program rozvoja športu v SR
Zámer:

887 927
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Systém športu a telesnej výchovy umožòujúci všetkým záujemcom pozitívne
využíva• vplyv športu vo všetkých jeho formách.

077

Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých
škôl

10 436 073

Zámer:
Kvalitný a efektívne fungujúci vysokoškolský systém umožòujúci prístup
k vysokoškolskému vzdelávaniu všetkým obèanom, ktorí oò prejavia záujem
a potrebné schopnosti, tvoriaci základ výskumno-vývojového potenciálu Slovenska.
Vybrané ciele:
07701

V roku 2005 pripravi• podmienky na zaèatie komplexných akreditácií vysokých
škôl a v rokoch 2006 – 2007 vykona• komplexné akreditácie najmenej 4 vysokých
škôl.

0770201

V rokoch 2005 – 2007 realizova• projekt prepojenia akademických knižníc. V roku
2005 zaèa• implementáciu projektu (špecifický cie¾).

0770202

Zvyšova• v rokoch 2005 – 2007 medziroène zapojenos• vysokých škôl do
základného výskumu medziroèným zvyšovaním objemu finanèných prostriedkov
na tento úèel zo štátneho rozpoètu najmenej o 10 % (operaèný cie¾).

0770203

Zvyšova• v rokoch 2005 – 2007 medziroène zapojenos• vysokých škôl do
aplikovaného výskumu medziroèným zvyšovaním poètu projektov aplikovaného
výskumu riešených vysokými školami v spolupráci s hospodárskou praxou
podporovaných z tohto prvku, ako i objemu finanèných prostriedkov na tento úèel
zo štátneho rozpoètu najmenej o 10 % (operaèný cie¾).

0770205

Zvyšova• v rokoch 2005 – 2007 medziroène zapojenos• vysokých škôl do riešenia
problémov školstva prostredníctvom výskumu medziroèným zvyšovaním poètu
projektov výskumu a vývoja v tejto oblasti podporovaných z tohto prvku, ako
i objemu finanèných prostriedkov na tento úèel zo štátneho rozpoètu najmenej
o 10 % (operaèný cie¾).

07703

Zvyšova• v rokoch 2005 – 2007 medziroène objem finanèných prostriedkov na
rozvoj unikátnych pracovísk vysokých škôl najmenej o 10 % (operaèný cie¾).

07705

Implementova• v roku 2005 register študentov (operaèný cie¾).

078

Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže

31 229 567

Zámer:
Kvalitný výchovno-vzdelávací proces
a všestranný rozvoj osobnosti žiaka.

v

základných

a

stredných

školách

Vybrané ciele:
07801

V roku 2005 zabezpeèi• nákup uèebníc pre základné a stredné školy v celkovom
poète 380 titulov.

07808

Predloži• v roku 2005 Národnú správu o mládeži (National Review of Youth Policy)
na rokovanie vlády SR a následne do Rady Európy.

07809

Zrealizova• minimálne 5 medzinárodných podujatí v rámci predsedníctva SR
v Stredoeurópskej iniciatíve.

0780A

Pokraèova• v implementácii nového systému financovania ZŠ a SŠ pod¾a princípov
normatívov a normatívnych príspevkov.
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je gestorom a úèastníkom

06K

Národný program rozvoja vedy a techniky
Zámer:
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Názov programu
Kvalitný a efektívne fungujúci systém výskumu a vývoja zabezpeèujúci
konkurencieschopnos• ekonomiky a dlhodobú udržate¾nos• rozvoja spoloènosti
v Slovenskej republike.

06K01

Úlohy výskumu a vývoja podporované Agentúrou na podporu vedy a techniky

485 000

06K02

Koordinácia prierezových aktivít a zabezpeèovanie realizácie cie¾ov štátnej
vednej a technickej politiky

109 631

06K03

Štátne objednávky výskumu a vývoja na podporu odvetvovej politiky MŠ SR

06K0A

Štátne programy MŠ SR

3 001
103 860

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úèastník medzirezortného programu
05T08

Oficiálna rozvojová pomoc – MŠ SR (ODA)

47 615

Gestor: 10 Ministerstvo za hranièných vecí Slovenskej republiky

Vybrané ciele:
05T08

Poskytnú• v roku 2005 pre štipendistov z rozvojových krajín 45 vládnych štipendií.

05T08

Poskytnú• v roku 2005 pre krajanov 70 štipendií vlády SR.

06G05

Celoživotné uèenie

867 305

Gestor: 22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodi ny Slovenskej republiky

Vybrané ciele:
06G0502

V roku 2005 zvýši• rozsah a kvalitu celoživotného vzdelávania prostredníctvom
podpory budovania systému celoživotného vzdelávania prostredníctvom
stimulácie nových programov a financovania realizácie programov ïalšieho
vzdelávania. Podpori• 65 vzdelávacích inštitúcií.

06G06

Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnate¾nosti – MŠ SR

57 881

Gestor: 22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodi ny Slovenskej republiky

06G08

Technická pomoc – MŠ SR

06H07

Hospodárska mobilizácia MŠ SR

31 188

Gestor: 22 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodi ny Slovenskej republiky

305

Gestor: 26 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Výdavky spolu za kapitolu
079

Prevencia a ochrana zdravia

24 565 498
1 157 828

Zámer:
Vytvori• lepšie životné prostredie.
07A

Zdravotná starostlivos•

21 863 530

Zámer:
Zlepšenie zdravotnej starostlivosti.
Vybrané ciele:
07A

Cie¾om programu je dofinancovanie zvláš• finanène nároèných výkonov zdravotnej
starostlivosti, ktoré sa sèasti platia z úèelového fondu zdravotných pois•ovní.
Dobudovanie špièkových pracovísk v širokej sieti zdravotníckych zariadení.
Cie¾om podprogramu „Poistné za poistencov štátu“ je hradenie poistného za
ekonomicky neaktívnych poistencov štátu.

07B

Tvorba a implementácia politík

1 517 640
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Zámer:
Realizácia transformaèných opatrení v praxi.
Vybrané ciele:

07B

Zámerom programu je pomoc rýchlejšej harmonizácii s EÚ.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úèastník medzirezortného programu

06H08

Hospodárska mobilizácia MZ SR

26 500

Gestor: 26 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Výdavky spolu za kapitolu
07C

Sociálna inklúzia

48 147 298
32 776 474

Zámer:
Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych
dôsledkov •ažkého zdravotného postihnutia osôb a podpora iniciatív sociálneho
zaèlenenia efektívnym a transparentným spôsobom.
Vybrané ciele:
07C01

Zmeni• trvalý stav hmotnej núdze na doèasný.

07C0201

Prispie• rodinám na výchovu a výživu všetkých nezaopatrených detí v roku 2005.

07C0202

Poskytnú• finanèný príspevok rodièom, ktorí sa osobne a riadne starajú o die•a do
3 rokov veku alebo o die•a s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 6 rokov
veku.

07C03

Podpori• integráciu znevýhodnených obèanov s •ažkým zdravotným postihnutím
do spoloènosti.

07C040D

Zvýši• kvalitu života detí s nariadenou ústavnou starostlivos•ou.

07D

Sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie

6 798 933

Zámer:
Zabezpeèenie primeranej životnej úrovne v starobe a pri nespôsobilosti na prácu.
Vybrané ciele:
07D01

Úhrada poistného plateného štátom na starobné poistenie a invalidné poistenie za
zákonom vymedzený okruh osôb.

07E

Tvorba a implementácia politík
Zámer:
Zvyšovanie kvality výkonu štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, služieb
zamestnanosti pri implementácii politík a súvisiacich právnych noriem.
Vybrané ciele:

07E0401

Skvalitni• výkon štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti
prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a 46 úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny.
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je gestorom a úèastníkom

06G

¼udské zdroje
Zámer:

3 864 856
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Názov programu
Vytváranie podmienok na zlepšenie zamestnate¾nosti znevýhodnených
uchádzaèov o zamestnanie pre rozvoj moderných služieb zamestnanosti, zlepšenie
celkovej situácie v oblasti rovnosti príležitostí, antidiskriminácie a podpory
sociálnej inklúzie realizovaním projektov financovaných z rozpoètu EÚ
a spolufinancovaných zo štátneho rozpoètu.

06G02

Kvalita služieb zamestnanosti

06G03

Technická pomoc – MPSVR SR

06G04

979 781
96 710

Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnate¾nosti – MPSVR SR

3 624 544

Vybrané ciele:
06G0401

Dosiahnu• pokles
o zamestnanie.

miery

nezamestnanosti

znevýhodnených

uchádzaèov

06G0404

Zvýši• poèet a úèinnos• aktívnych opatrení na trhu práce na zlepšenie štruktúry
ponuky na trhu práce, na zvýšenie dopytu, rozsahu a kvality individuálneho
prístupu k zlepšeniu postavenia uchádzaèov na trhu práce.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úèastník medzirezortného programu

06H09

Hospodárska mobilizácia MPSVR SR

1 000

Gestor: 26 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

06K0E

Štátne programy MPSVR SR

5 000

Gestor: 20 Ministerstvo škol stva Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Výdavky spolu za kapitolu
08S

Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt

3 789 262
2 503 018

Zámer:
Zabezpeèi• transparentný systém financovania tvorby, šírenia, ochrany
a prezentácie kultúrnych hodnôt a kultúrnych služieb s cie¾om zvýšenia
kultúrneho povedomia obèanov.
Vybrané ciele:
08S

V roku 2005 dosiahnu• vyššiu úroveò kultúrneho povedomia obèanov v oblasti
ochrany a prezentácie kultúrneho dedièstva, umeleckej tvorby a poskytovania
kultúrnych služieb.

08T

Tvorba a implementácia politík

1 283 604

Zámer:
Riadenie, kontrola a realizácia úloh rezortu kultúry vyplývajúcich z koncepcie
kultúrnej politiky, riadenia a koordinácie programov s cie¾om zabezpeèi•
transparentný systém financovania tvorby, šírenia, ochrany a prezentácie
kultúrnych hodnôt a poskytovania kultúrnych služieb.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úèastník medzirezortného programu
06H0A

Hospodárska mobilizácia MK SR

90

Gestor: 26 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

06K06

Štátne objednávky výskumu a vývoja na podporu odvetvovej politiky MK SR

2 550

Gestor: 20 Ministerstvo škol stva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Výdavky spolu za kapitolu
07K

Rozvoj priemyslu a podpora podnikania

7 603 098
5 932 954
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Zámer:
Podporova• efektívny rozvoj podnikania a pripravova• priemyselnú výrobu na
podnikate¾ské podmienky EÚ.
Vybrané ciele:

07K0301

Podpora budovania a skvalitòovania ubytovacích kapacít cestovného ruchu
s cie¾om zvýšenia poètu lôžok alebo ich skvalitnenia.

07K0302

Podpora verejného sektora pri budovaní infraštruktúry pre cestovný ruch
v celkovom poète 30 projektov do konca roka 2008, z toho v roku 2005 5 projektov.

07K0404

Poskytnú• mestám a obciam dotácie na realizáciu technickej vybavenosti
a inžinierskych stavieb nevyhnutných na zriadenie priemyselných parkov.

07K0407

Realizácia opatrení na podporu významnej investície formou regionálnej štátnej
pomoci a formou inej podpory štátu zameranej na rozvoj regiónu.

07K06

Realizácia opatrení na podporu významnej investície formou regionálnej štátnej
pomoci a formou inej podpory štátu zameranej na rozvoj regiónu.

07L

Tvorba a implementácia politík

1 353 544

Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je gestorom a úèastníkom
06H

Hospodárska mobilizácia
Zámer:
Pripravi• podmienky na zabezpeèenie potrieb nevyhnutných na prežitie
obyvate¾stva a na zabezpeèenie èinnosti všetkých ozbrojených aj neozbrojených
zložiek èinných poèas odstraòovania následkov krízových situácií.

06H01

Hospodárska mobilizácia MH SR

117 500

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úèastník medzirezortného programu
06E02

MH SR – Logistická podpora

6 500

Gestor: 11 Ministerstvo ob rany Slovenskej re publiky

06K0C

Štátne programy výskumu a vývoja v rezorte MH SR

191 000

Gestor: 20 Ministerstvo škol stva Slovenskej republiky

08B0A

Rozvoj ochrany obyvate¾ov SR pred chemickými zbraòami – rezort MH SR

1 600

Gestor: 12 Ministerstvo vnút ra Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Výdavky spolu za kapitolu
050

Tvorba a implementácia politík
Zámer:
Realizácia princípov Spoloènej po¾nohospodárskej politiky EÚ v podmienkach
Slovenskej republiky.
Vybrané ciele:

0500107

Vybavi• predložené žiadosti v rámci usporiadania pozemkového vlastníctva
– pri vydávaní pôvodných nehnute¾ností v rámci reštitúcie,
– pri pozemkových úpravách,
– pri obnove evidencie pozemkového vlastníctva,
– pri vysporiadaní vlastníctva pozemkov zriadených v záhradkárskych osadách.

19 536 798
2 168 250
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Názov programu

0500301

V roku 2005 na 286 katastrálnych územiach obnovi• evidenciu niektorých
pozemkov a právnych vz•ahov k nim.

0500401

V roku 2005 zrealizova• projekty na zabezpeèenie informaèného systému v súlade
s plánom informatizácie rezortu odsúhlaseným vedením MP SR.

07N

Rozvoj vidieka

5 447 488

Zámer:
Vidiecky rozvoj a rozvoj ¾udských zdrojov, primerané vidiecke osídlenie, kultúrny
ráz a ekologická ochrana krajiny.
Vybrané ciele:
07N0105

V roku 2005
rieši• zalesòovanie pôdy nevhodnej pre po¾nohospodárstvo
a prispievajúcej k ekologickej stabilite krajiny na 500 ha.

07N0301

Zachova• po¾nohospodárstvo v znevýhodnených oblastiach podporou
po¾nohospodárskej èinnosti na výmere 1,2 mil. ha po¾nohospodárskej pôdy.

07O

Po¾nohospodárstvo a potravinárstvo

11 667 610

Zámer:
Trvalo udržate¾ný, ekonomicky a regionálne vyvážený rozvoj celého odvetvia,
využívanie po¾nohospodárskej pôdy, disponibilných výrobných a ¾udských zdrojov
a podpora štrukturálnych reforiem.
Vybrané ciele:
07O02

V roku 2005 obhospodarovaním po¾nohospodárskej pôdy (ornej pôdy, trvalých
trávnych porastov) na výmere 1,955 mil. ha zabezpeèi• produkèné funkcie
po¾nohospodárstva.

07O0501

Zabezpeèi• prevenciu proti zavleèeniu nákazlivých chorôb vykonaním 100 testov
v roku 2005.

07O0502

Analýzou 10 000 vzoriek zabezpeèi• výkon potravinového dozoru v zmysle zákona
o potravinách.

07O0504

Zabezpeèi• primeranú ochranu spotrebite¾a a životného prostredia v roku 2005
vykonaním 300 testov.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úèastník medzirezortného programu

05T04

Oficiálna rozvojová pomoc – MP SR

06K0D

Štátne programy MP SR

1 450

Gestor: 10 Ministerstvo za hranièných vecí Slovenskej republiky

252 000

Gestor: 20 Ministerstvo škol stva Slovenskej republiky

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Výdavky spolu za kapitolu
017

Podpora rozvoja bývania

9 597 805
6 989 400

Zámer:
Kvalitné a dostupné bývanie.
Vybrané ciele:
01701

Poskytova• podporu na obstaranie nájomných bytov vo verejnom nájomnom
sektore pre sociálne slabšie skupiny obyvate¾stva, prièom v roku 2005 podpori•
obstaranie 2 500 nájomných bytov.

07P

Regionálny rozvoj
Zámer:

2 090 208
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Sociálno-ekonomická vyrovnanos• regiónov.
Vybrané ciele:

07P0101

Aktivizova• ekonomický rozvoj regiónu inštitucionálnym spojením verejnej správy,
súkromného sektora a tretieho sektora prostredníctvom prípravy 5 projektových
návrhov za každú RRA v roku 2005.

07Q

Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík

501 597

Zámer:
Rezortné politiky plnené v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR.
Vybrané ciele:
07Q0104

07Q03

Zamera• orientáciu štátnej pomoci na výskum a vývoj v roku 2005 na oblas•
regionálneho rozvoja a územného rozvoja zrealizovaním 2 úloh štátnej pomoci
výskumu a vývoja.
V roku 2005 vykona• 160 stanovísk-posúdení zmien a doplnkov ÚP.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úèastník medzirezortného programu

06H0C

Hospodárska mobilizácia MVRR SR

06K07

Štátne objednávky výskumu a vývoja na podporu odvetvovej politiky MVRR
SR

5 000

Gestor: 26 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

1 600

Gestor: 20 Ministerstvo škol stva Slovenskej republiky

06K0F

Štátne programy MVRR SR

10 000

Gestor: 20 Ministerstvo škol stva Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Výdavky spolu za kapitolu
053

Cestná infraštruktúra

27 162 424
14 557 588

Zámer:
Umožni• rýchlu, efektívnu a bezpeènú dopravu po prevádzkovo spôsobilých
cestách a dia¾niciach.
Vybrané ciele:
05301

V roku 2005 presunú• z 5. a 4. klasifikaèného stupòa 60 km ciest I. triedy, dia¾nic
a rýchlostných ciest do 1. kvalifikaèného stupòa.

0530201

V roku 2005 odovzda• do užívania 6,8 km nových ciest I. triedy.

0530305

V roku 2005 realizova• 30 % z plánovaného objemu prác na výstavbe
rozostavaných dia¾nièných úsekov a úsekov rýchlostných ciest: D1 Ladce –
Sverepec, D1 Prešov – Svinia, D1 Bratislava – Viedenská cesta – Prístavný most, D2
Bratislava – Lamaè – Staré Grunty, R1 Rudno nad Hronom – Žarnovica a iné.

055

Letecká doprava a infraštruktúra

108 552

Zámer:
Bezpeèná prevádzka letiskovej infraštruktúry a bezpeènostná ochrana leteckej
dopravy.
Vybrané ciele:
05504

V roku 2005 zavies• 90 % preventívnych opatrení bezpeènostnej ochrany pod¾a
spoloèných pravidiel EÚ na ochranu civilného letectva.

07S

Železnièná doprava

10 642 926
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Zámer:
Kvalitná, v dostatoènom rozsahu zabezpeèená železnièná doprava.
Vybrané ciele:

07S03

V roku 2005 zabezpeèi• dopravnú obslužnos• územia SR verejnou železniènou
osobnou dopravou v rozsahu 31,717 mil. vlkm, prièom rozsah výkonov na
regionálnych tratiach ostane oproti roku 2004 minimálne zachovaný.

07S05

V roku 2005 zabezpeèi• prevádzku a udržanie technického stavu železnièných
dráh v dåžke 3 667 km.

07T

Tvorba a implementácia politík

1 740 358

Zámer:
Efektívna podpora vládnej politiky v oblasti dopravy, telekomunikaèného trhu,
poštových služieb a informatizácie spoloènosti.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úèastník medzirezortného programu
06E01

MDPT SR – Dopravná a telekomunikaèná podpora

69 000

Gestor: 11 Ministerstvo ob rany Slovenskej re publiky

06H0D

Hospodárska mobilizácia MDPT SR

44 000

Gestor: 26 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Výdavky spolu za kapitolu
07U

Geodézia, kartografia a kataster

972 745
972 245

Zámer:
Aktualizovanie a vytváranie vybraných informácií z odboru geodézie, kartografie
a katastra a ich poskytovanie fyzickým a právnickým osobám.
Vybrané ciele:
07U0101

1. V roku 2005 zapísa• 450 000 listín do katastra nehnute¾ností v zákonom
stanovenej lehote.

07U0101

2. V roku 2005 obnovi• 550 mapových listov katastrálnych máp.

07U02

1. V roku 2005 zabezpeèi• zápis 160 registrov obnovenej evidencie pozemkov.

07U03

1. V roku 2005 vybudova• 500 geodetických bodov (GB) Štátnej priestorovej siete
(ŠPS).

07U03

2. V roku 2005 vloži• 15 % údajov do Základnej bázy pre geografický informaèný
systém (ZB GIS).

07U03

3. V roku 2005 vyda• 700 mapových listov štátnych mapových diel v analógovej
forme.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úèastník medzirezortného programu

06H0E

Hospodárska mobilizácia ÚGKaK SR

500

Gestor: 26 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky
Výdavky spolu za kapitolu
07V

Štatistické zis•ovania
Zámer:

463 227
462 477
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Zabezpeèi• štatistické zis•ovania v zmysle Programu štátnych štatistických
zis•ovaní a poskytova• štatistické údaje pre potreby orgánov štátnej správy,
domácim a zahranièným subjektom a verejnosti.
Vybrané ciele:

07V0101

Zabezpeèi• v roku 2005 prípravu, zber a spracovanie údajov a prezentáciu
štatistických údajov zo 101 zis•ovaní vykonávaných Štatistickým úradom SR.

07V0104

Rieši• v roku 2005 špecifické úlohy v rámci štatistických zis•ovaní na základe
uzatvoreného kontraktu na 100 %.

07V02

Vytvori• v roku 2005 finanèné, personálne a prevádzkové podmienky na splnenie
úloh vyplývajúcich z Programu štátnych štatistických zis•ovaní na 100 %.

07V0305

Zabezpeèi• v roku 2005 spracovanie výsledkov volieb do vyšších územných celkov.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úèastník medzirezortného programu

06K09

Štátne objednávky výskumu a vývoja na podporu odvetvovej politiky ŠÚ SR

750

Gestor: 20 Ministerstvo škol stva Slovenskej republiky

Úrad pre verejné obstarávanie
Výdavky spolu za kapitolu
07W

Verejné obstarávanie

59 186
59 186

Zámer:
Zvýšenie kvality a transparentnosti verejného obstarávania.
Vybrané ciele:
07W

V rokoch 2005 – 2007 zabezpeèi• vzdelávanie úèastníkov verejného obstarávania
na úèel kvality verejného obstarávania.

07W

Administratívne zjednoduši• preukazovanie splnenia podmienok úèasti na
verejnom obstarávaní.

07W

V rokoch 2005 – 2007 vyda• 170-180-190 Vestníkov verejného obstarávania, ktoré
sú zamerané na zverejnenie a sprístupnenie informácií.
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Výdavky spolu za kapitolu

080

Výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpeènos•ou

70 362
70 212

Zámer:
Zvyšovanie úrovne bezpeènosti prevádzky jadrových zariadení.
Vybrané ciele:
080
080

V roku 2005 poèet vykonaných inšpekcií bude 105.
V roku 2005 aktualizova• tri legislatívne dokumenty.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úèastník medzirezortného programu

06H0F

Hospodárska mobilizácia ÚJD SR

150

Gestor: 26 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Výdavky spolu za kapitolu
081

Podpora priemyselného vlastníctva

77 938
77 938
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Zámer:
Kvalitné služby priemyselnoprávnej ochrany.
Vybrané ciele:

08102

V roku 2005 vybavi• priemerne mesaène 300 žiadostí o spracovanie patentových,
známkových a dizajnových rešerší.
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Výdavky spolu za kapitolu

082

Štátna správa v oblasti technickej normalizácie, metrológie, kvality
a posudzovania zhody

541 842
541 842

Zámer:
Kvalitný metrologický systém, aktuálne technické normy a manažérstvo kvality
ako predpoklad lepšej konkurencieschopnosti slovenských výrobkov.
Vybrané ciele:
0820102

Zriadi• v roku 2005 samostatný právny subjekt v súlade s projektom výstavby CC
SR.

0820201

V roku 2005 zabezpeèi• 100 % harmonizáciu metrologického systému na úroveò
EÚ.

08203

V roku 2005 implementova• 100 % európskych noriem prijatých organizáciami
CEN, CENELEC, ETSI do 31. 12. 2004, ktoré majú termín zavedenia do sústavy
národných noriem do 30. 10. 2004.
Úrad pre štátnu službu Slovenskej republiky
Výdavky spolu za kapitolu

083

Výkon štátnej služby

48 476
48 476

Zámer:
Vytvori• a riadi• systém dodržiavania pravidiel pri vykonávaní štátnej služby.
Vybrané ciele:
08301

Optimalizáciou systemizácie v štátnej službe a vzdelávania štátnych
zamestnancov zefektívòova• fungovanie štátnej služby vykonaním 12 kontrolných
inšpekcií v služobných úradoch.

08301

V roku 2005 realizova• výber 2 000 kvalifikovaných zamestnancov pre štátnu
správu na vo¾né štátnozamestnanecké miesta.
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Výdavky spolu za kapitolu

084

Hospodárska sú•až

47 520
47 520

Zámer:
Ochrana a podpora hospodárskej sú•aže.
Vybrané ciele:
084

Zabezpeèi• elimináciu èinností a konaní obmedzujúcich sú•až vyriešením 30 %
prípadov z celkového poètu prípadov riešených v roku 2005.
Národný bezpeènostný úrad
Výdavky spolu za kapitolu

085

Bezpeènos• informácií
Zámer:

222 472
222 472
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Vytváranie optimálnych podmienok na zabezpeèenie ochrany utajovaných
skutoèností a elektronického prenosu dát.
Vybrané ciele:

08501

V roku 2005 vyda• 80 % potvrdení o absolvovaní skúšky bezpeènostného
zamestnanca z celkového poètu preskúšaných bezpeènostných zamestnancov na
základe požiadaviek vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, štátnych
orgánov, právnických osôb a obcí.

0850201

V roku 2005 zaèa• realizáciu 95 % bezpeènostných previerok z požadovaného
poètu.

0850201

V roku 2005 ukonèi• vydaním rozhodnutia 6 000 bezpeènostných previerok.

0850202

V roku 2005 vybavi• 70 % z celkového poètu žiadostí o vydanie certifikátu
mechanických zábranných prostriedkov alebo technických zabezpeèovacích
prostriedkov prijatých v danom roku.

0850202

V roku 2005 spracova• do elektronickej podoby 80 % utajovaných skutoèností
došlých v rámci medzinárodnej spolupráce.

0850301

Certifikácia prostriedkov šifrovej ochrany informácií; v roku 2005 certifikova•
5 prostriedkov ŠOI.

0850302

Certifikácia technických prostriedkov potrebných na ochranu utajovaných
skutoèností; v roku 2005 vyda• 75 % certifikátov z celkového poètu podaných
žiadostí.

0850303

Vybavi• všetkých odborných pracovníkov výpoètovou technikou; v roku 2005
vybavi• 98 % všetkých odborných pracovníkov výpoètovou technikou.

0850303

Zvýšenie spo¾ahlivosti a funkènosti informaèného systému NBÚ; v roku 2005
zníži• celkový poèet porúch a výpadkov na maximálny poèet 20.
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Výdavky spolu za kapitolu

086

Štátne hmotné rezervy

853 104
601 783

Zámer:
Pripravenos• štátnych hmotných rezerv na riešenie krízových situácií vojenského
a nevojenského charakteru.
Vybrané ciele:
0860101

Položky zásob hmotných rezerv udržiava• v roku 2005 v rozpätí od schváleného
minimálneho limitu +20 % do orientaèného cie¾ového stavu.

0860102

Zabezpeèi• dosiahnutie a udržiavanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov pre
rok 2005 na úrovni 64 dní spotreby SR v zmysle harmonogramu schváleného EÚ.

0860103

V roku 2005 zabezpeèi• hospodárenie s mobilizaènými rezervami v zmysle
schválených krízových plánov.

0860103

V roku 2005 zabezpeèi• tvorbu pohotovostných zásob v zmysle schváleného
„Návrhu tvorby pohotovostných zásob na roky 2005 – 2006“ na 100 %.

08603

V roku 2005 zabezpeèi• podmienky na 100 % plnenie podprogramov èíslo 08601,
èíslo 06E06, èíslo 06H0H.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úèastník medzirezortného programu

06E06

SŠHR SR – Štátne hmotné rezervy pre obranu

06H0H

Hospodárska mobilizácia SŠHR SR

233 791

Gestor: 11 Ministerstvo ob rany Slovenskej re publiky

Gestor: 26 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

17 530
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Vybrané ciele:

06H0H

V príslušnom roku permanentná aktualizácia údajov krízového plánu
o schopnosti hospodárstva SR vytvori• materiálnu základòu prežitia obyvate¾stva
a fungovania k¾úèových èinností.
Všeobecná pokladnièná správa

06Q

Výdavky spolu za kapitolu

24 171 501

Výdavky programovo nealokované

24 137 501

Ochrana základných práv a slobôd

34 000

Zámer:
Podie¾a• sa na ochrane základných práv a slobôd pri èinnosti orgánov verejnej
správy.
Vybrané ciele:
06Q

Vybavi• 500 podnetov roène.
Slovenská akadémia vied
Výdavky spolu za kapitolu

087

Výskum a vývoj v prírodných, technických, lekárskych a spoloèenských
vedách a ich zabezpeèenie
Zámer:
Prispie• k celkovému zvýšeniu úrovne poznania na Slovensku v prírodných,
technických, lekárskych a spoloèenských vedách, zvýši• úèas• na vedeckých
projektoch riešených v európskom výskumnom priestore a podie¾a• sa na
generaènej obmene vedeckých pracovníkov uskutoèòovaním doktorandského
štúdia.
Vybrané ciele:

087

Dosiahnu• zvýšenie podielu prírodných, technických, lekárskych a spoloèenských
vied na ekonomickom, sociálnom a kultúrnom rozvoji Slovenska.

087

Dosiahnu• vyšší poèet riešených projektov v európskom výskumnom priestore.

087

Zabezpeèi• doktorandské štúdium s cie¾om dosiahnu• uplatnenie doktorandov vo
vedeckovýskumnej praxi.

08701

Vytvára• optimálne podmienky na výskum a vývoj vo vedách o neživej prírode
a v technických vedách.

08701

Podie¾a• sa na riešení projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce
a zverejòova• dosiahnuté výsledky.

08701

Podie¾a• sa na uskutoèòovaní doktorandského štúdia.

0870101

Vytvára• optimálne podmienky na výskum a vývoj vo vedách o neživej prírode.
Zverejòova• získané výsledky.

0870101

Spolupracova• na riešení medzinárodných projektov.

0870101

Podie¾a• sa na uskutoèòovaní doktorandského štúdia.

0870102

Vytvára• optimálne podmienky na výskum a vývoj v technických vedách.
Zverejòova• získané výsledky.

0870102

Spolupracova• na riešení medzinárodných projektov.

0870102

Podie¾a• sa na uskutoèòovaní doktorandského štúdia.

1 481 677
1 373 027
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08702

Priebežne publikova• originálne výsledky v renomovaných medzinárodných
vedeckých periodikách v oblasti lekárskych, veterinárnych, biologických,
ekologických, po¾nohospodárskych a chemických vied.

08702

Podie¾a• sa na riešení projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce
a zverejòova• dosiahnuté výsledky.

08702

Vychova• generáciu doktorandov s cie¾om dosiahnu• ich uplatnenie vo
vedeckovýskumnej praxi.

0870201

Priebežne publikova• získané výsledky v medzinárodných vedeckých periodikách
so zameraním na lekárske vedy.

0870201

Podie¾a• sa na riešení projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce
v oblasti lekárskych vied a zverejòova• získané výsledky.

0870201

Vychováva• generáciu doktorandov s cie¾om dosiahnu• ich uplatnenie vo
vedeckovýskumnej medicínskej oblasti.

0870202

Priebežne publikova• získané výsledky v medzinárodných vedeckých periodikách
so zameraním na veterinárne vedy.

0870202

Podie¾a• sa na riešení projektov medzinárodnej spolupráce v oblasti veterinárnych
vied a zverejòova• výsledky.

0870202

Vychováva• generáciu doktorandov s cie¾om dosiahnu• ich uplatnenie vo
vedeckovýskumnej veterinárnej praxi.

0870203

Priebežne publikova• získané výsledky v medzinárodných vedeckých periodikách
so zameraním na všeobecnú a molekulárnu biológiu.

0870203

Podie¾a• sa na riešení projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce
v oblasti molekulárnych biologických vied a zverejòova• získané výsledky.

0870203

Vychováva• generáciu doktorandov s cie¾om dosiahnu• ich uplatnenie na
pracoviskách, ktoré využívajú molekulárne biologické metódy vo výskume a ich
aplikácii.

0870204

Priebežne publikova• získané výsledky v medzinárodných vedeckých periodikách
so zameraním na ekologické vedy a v periodikách pre verejnos• a orgány štátnej
správy.

0870204

Podie¾a• sa na riešení projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce
v oblasti ekologických vied a zverejòova• získané výsledky.

0870204

Vychováva• generáciu doktorandov s cie¾om ich uplatnenia na všetkých úrovniach
v problematike životného prostredia.

0870205

Priebežne publikova• získané výsledky v medzinárodných a domácich vedeckých
periodikách so zameraním na po¾nohospodárske vedy.

0870205

Podie¾a• sa na riešení projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce
v oblasti po¾nohospodárskych vied a zverejòova• získané výsledky.

0870205

Vychováva• generáciu doktorandov s cie¾om dosiahnu• ich
v po¾nohospodárskom výskume a na aplikovaných pracoviskách.

0870206

Priebežne publikova• získané výsledky v medzinárodných vedeckých periodikách
so zameraním na organickú a anorganickú chémiu.

0870206

Podie¾a• sa na riešení projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce
v oblasti organickej a anorganickej chémie a zverejòova• získané výsledky.

0870206

Vychováva• generáciu doktorandov s cie¾om ich uplatnenia v chemickom výskume
a v chemických podnikoch v SR.

uplatnenie
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08704

Teoretické objasnenie a praktická aplikácia skúmania inštitucionálnych zmien,
ich predpokladov a legitimizácie v rozvíjajúcej sa demokratickej spoloènosti
prostredníctvom získania nových poznatkov o ekonomických, sociálno-politických
a psychologických procesoch v transformujúcej sa spoloènosti.

08704

Podie¾a• sa na riešení projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce
a zverejòova• dosiahnuté výsledky.

08704

Vychova• generáciu doktorandov s cie¾om dosiahnu• ich uplatnenie vo
vedeckovýskumnej praxi.

0870401

Intenzifikácia vedeckých publikaèných výstupov (monografie, vedecké state,
recenzie atï.).

0870401

Spolupracova• na medzinárodných projektoch.

0870401

Podie¾a• sa na uskutoèòovaní doktorandského štúdia.

0870402

Intenzifikácia vedeckých publikaèných výstupov (monografie, vedecké state,
recenzie atï.).

0870402

Spolupracova• na medzinárodných projektoch.

08705

Formulova• nové poznatky o
umení, jazyku, kultúrnych, historických
a archeologických fenoménoch a tým prispie• k revitalizácii kultúrnych
a historických hodnôt a ich prezentácia doma aj v zahranièí ako súèasti
integraèných procesov.

08705

Podie¾a• sa na riešení projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce
a zverejòova• dosiahnuté výsledky.

08705

Vychova• generáciu doktorandov s cie¾om dosiahnu• ich uplatnenie vo
vedeckovýskumnej praxi.

0870501

Intenzifikácia vedeckých publikaèných výstupov (monografie, vedecké state,
recenzie atï.).

0870501

Spolupracova• na medzinárodných projektoch
humanistiky a publikova• získané výsledky.

0870502

Intenzifikácia vedeckých publikaèných výstupov (monografie, vedecké state,
recenzie atï.).

0870502

Spolupracova• na medzinárodných projektoch
humanistiky a publikova• získané poznatky.

0870502

Podie¾a• sa na uskutoèòovaní doktorandského štúdia.

08706

orientovaných

orientovaných

na

na

oblas•

oblas•

Koordinova• výskum a rozvoj služieb SAV.
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako úèastník medzirezortného programu

06K08

Štátne objednávky výskumu a vývoja na podporu odvetvovej politiky SAV

12 650

Gestor: 20 Ministerstvo škol stva Slovenskej republiky

Vybrané ciele:
06K08

Zabezpeèi• v roku 2005 formou štátnych objednávok riešenie 2 prioritných
problémov kapitoly SAV.

06K0B

Štátne programy SAV
Gestor: 20 Ministerstvo škol stva Slovenskej republiky

Vybrané ciele:
06K0B

Uskutoèni• výberové konanie na úlohy výskumu a vývoja v problematike štátneho
programu a prideli• vybraným úlohám finanèné prostriedky na riešenie v roku
2004.

96 000
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Stimulova• mladých zamestnancov výskumu a vývoja a doktorandov k neustálemu
zvyšovaniu si svojej odbornej kvalifikácie a výberom najvhodnejších úloh štátneho
programu výskumu a vývoja zabezpeèi• rozvoj mladých zamestnancov.
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Príloha č. 5
k zákonu č. 740/2004 Z. z.

ZÁVÄZNE LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM NA ROK 2005

(v tis. Sk)
Bežné
výdavky

Kapitálové
výdavky

Spolu

a

1

2

3

Spolu

15 783 502

271 429

16 054
931

534 713

271 429

806 142

v tom: a) dotácia na výstavbu Mosta Košická

83 276

83 276

b) dotácia na individuálne potreby obcí

81 000

81 000

c) dotácia na záchranu historických pamiatok

53 865

53 865

Banská Štiavnica

8 500

8 500

Bardejov

10 500

10 500

Bratislava

12 865

12 865

Levoča

11 000

11 000

Kremnica

11 000

11 000

41 758

576 471

11 530

11 530

z toho:
A. Dotácie z kapitoly Všeobecná pokladničná
správa

z toho:

d) dotácia pre zariadenia sociálnych služieb

534 713

e) dotácia pre zdravotnícke zariadenia
B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej 15 248 789
správy
na obce

15 248
789

a) MV SR - matričná činnosť

137 325

137 325

b) MVRR SR - pôsobnosť stavebných úradov podľa
zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov

162 000

162 000

c) MDPT SR - doprava

6 930

6 930

d) MŠ SR - školstvo

14 942 534

14 942
534
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Príloha č. 6
k zákonu č. 740/2004 Z. z.
ZÁVÄZNÉ LITIMY DOTÁCIÍ VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2005

(v tis. Sk)
Bežné
výdavky

Kapitálové
výdavky

Spolu

a

1

2

3

Spolu

9 406 194

137 808

9 544
002

A. Dotácie z kapitoly Všeobecná pokladničná
správa

137 808

137 808

v tom: a) dotácia pre zariadenia sociálnych služieb
(spolufinancovanie projektu „Transformácia

43 828

43 828

93 980

93 980

z toho:

existujúcich zariadení sociálnych služieb")
b) dotácia pre zdravotnícke zariadenia
B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti
štátnej správy
na vyššie územné celky

9 406 194

9 406
194

v tom: MŠ SR - školstvo

9 406 194

9 406
194
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Príloha č. 7
k zákonu č. 740/2004 Z. z.

(v tis. Sk)
Rezerva vlády SR

193 100

Rezerva predsedu vlády SR

50 000

Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii

2 420 033

Spolu

2 663 133
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Príloha č. 8
k zákonu č. 740/2004 Z. z.
ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY KAPITOL ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2005

(v tis. Sk)
Kapitola/Účel

Suma

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

12 381 253

Podpora obrany
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku
Výdavky na prípravu, realizáciu opráv a výstavbu diaľnic pre Národnú
diaľničnú spoločnosť
Rýchlostná cesta R4 Košice - Milhosť

69 000
5 00012 296 253
11 000

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

4 768 200

Štátny fond rozvoja bývania
Štátna prémia k stavebnému sporeniu
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku

2 814 700
1 930 000
23 500

Ministerstvo kultúry SR

82 550

Národnostné menšiny
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku

80 000
2 550

Ministerstvo financií SR

150 000

Distribúcia kolkov

150 000

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

456 442

Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku
Lesoprojekt Zvolen na práce súvisiace s kalamitou v novembri 2004

436 442
20 000

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

5 000

Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku

5 000

Ministerstvo životného prostredia SR

39 204

Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku

39 204

Ministerstvo obrany SR

249 639

Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku

249 639

Ministerstvo vnútra SR

1 577 625

Výstavba rádiokomunikačnej siete štátnej správy SITNO
Voľby do orgánov VÚC
Osobné doklady formátu EÚ
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku

250 000
217 204
1 106 771
3 650

Ministerstvo zahraničných vecí SR

423 390

Poplatky a príspevky za členstvo SR v medzinárodných organizáciách
Výdavky súvisiace s vysielaním zamestnancov iných rezortov
na Stálu misiu SR pri EÚ v Bruseli a OECD v Paríži
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku

390 39028 000
5 000

Ministerstvo spravodlivosti SR

13 485

Nálezy Ústavného súdu SR

13 485

Ministerstvo hospodárstva SR

3 325 300
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Výstavba kapacít na výrobu automobilov v regióne Žilina KIA a Hyundai
Podpora realizácie významných investícií - PSA Peugeot Citroen
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku

2 211 700
908 600
205 000

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

421 260

Výstavba Cyklotrónového centra SR
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku

338 100
83 160

Úrad jadrového dozoru SR

3 000

Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku

3 000

Ministerstvo zdravotníctva SR

21 978 957

Štátom platené poistné na zdravotné poistenie za zákonom určené skupiny
osôb
Príspevok Slovenskému Červenému krížu
Projekt modernizácie systému zdravotníctva
Podpora obrany
Veda a výskum v zdravotníctve
Rezerva pre prípad vzniku epidémií prenosných infekčných ochorení

21 116 200
37 290
640 000
5 705
159 762
20 000

Ministerstvo školstva SR

2 245 516

Výdavky na INFOVEK
Výdavky na vedu a techniku
Riešenie následkov veternej smršte v školách a školských zariadeniach
Farmaceutická fakulta, Antidopingové laboratórium Katedry chemickej teórie
liečiv pre projekt dobudovania Antidopingového laboratória

382 442
1 798 974
30 00034 100

Úrad vlády SR

87 650

Protidrogový fond
Menšinová kultúrna politika
Príprava komunálnej reformy
Pomoc krajanom v zahraničí

50 000
20 000
5 000
12 650

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

5 224 955

Transformácia sociálnych služieb (úver od RBRD)
Poistné na starobné poistenie a invalidné poistenie
Dôchodkový systém (úver od SB)
Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku

29 221
5 037 526
137 708
20 500

Štatistický úrad SR

33 980

Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku
Štátne objednávky výskumu a vývoja

33 230
750

Národný bezpečnostný úrad

7 000

Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku

7 000

Slovenská akadémia vied

1 395 495

Výdavky štátneho rozpočtu na vedu a techniku

1 395 495

Všeobecná pokladničná správa

540 735
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Spolufinancovanie realizácie projektu „Transformácia existujúcich zariadení
sociálnych služieb" (uznesenia vlády SR č. 403/2003 a č. 672/2004)
v tom: VÚC Bratislava
VÚC Trnava
VÚC Trenčín
VÚC Žilina
VÚC Banská Bystrica
VÚC Prešov
Rezerva na riešenie krízových situácií a odstraňovanie ich následkov (zákon č.
387/2002 Z. z.)
Výdavky na spoluflnancovanie ISPA na výstavbu diaľnic pre Národnú
diaľničnú spoločnosť
Dotácie pre zdravotnícke zariadenia vyšších územných celkov
v tom: NsP Trstená
NsP Štefana Kukuru Michalovce
NsP Rimavská Sobota
NsP Vranov nad Topľou

43 828
18 000
8 718
4 323
9 895
1 936
956
50 000352 927
93 980
18 000
30 000
20 000
20 000

Spolu

55 410 636
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Príloha č. 9
k zákonu č. 740/2004 Z. z.
BILANCIA ZDROJOV A POTRIEB SPLATNÉHO ŠTÁTNEHO DLHU NA ROK 2005

(v tis. Sk)
Zdroje

Potreby štátneho dlhu

1. Zdroje získané
140
podľa § 5 zákona
532
č. 386/2002 Z. z. o 673
štátnom dlhu
a štátnych zárukách
a zdroje štátnych
finančných aktív
získané zo splátok
istín
vládnych
pohľadávok zo
zahraničia

1. Splátky štátnych dlhopisov emitovaných v tuzemsku
v tom: štátne dlhopisy rehabilitačné
štátne dlhopisy z roku 2000
štátne dlhopisy z roku 2002
štátne dlhopisy z roku 2003

2. Prostriedky zo
štátneho rozpočtu
na
úhradu disážia z
emisií štátnych
dlhopisov

2.
3.
4.
5.

98
461

25 400
000
50 000
17 000
000
1 277
000
7 073
000

Splátky štátnych dlhopisov emitovaných v zahraničí
31 457
Úhrada schodku bežného hospodárenia za rok 2004
475
Splátky istiny z úveru od Banque Nationale de Paris
74 595
Splátky záväzkov prevzatých od Štátneho fondu cestného
000
338 525
hospodárstva Slovenskej republiky6. Splátky záväzkov
prevzatých od Štátneho podporného fondu
pôdohospodárstva a potravinárstva Slovenskej republiky7.
Splátky pôžičiek prijatých Českou a Slovenskou
Federatívnou
Republikou na podporu jej platobnej bilancie8. Splátky
záväzkov prevzatých od Železníc SR a Železničnej
spoločnosti9. Splátky úverov od Rozvojovej banky Rady
Európy (Rekonštrukcia
Univerzitnej knižnice Bratislava; Transformácia
existujúcich
zariadení sociálnych služieb)10. Splátka úveru za Slovenský
ústav srdcových a cievnych chorôb11. Splátky úverov od
Svetovej banky (projekt reformy riadenia
verejných financií; úvery na modernizáciu zdravotníctva)

4 185
141

20 000

1 154
266

2 899
329
24 155
71 514
485 729
Spolu

140
631
134

Spolu

140 631
134
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1) § 5 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých
ďalších zákonov v znení zákona č. 251/2003 Z. z.
§ 12 ods. 9 a 10 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 551/2003 Z. z.
§ 15 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č.
729/2004 Z. z.
§ 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v
znení zákona č. 212/2003 Z. z.
2) § 84 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
3) § 105 zákona č. 312/2001 Z. z.
4) § 131 zákona č. 315/2001 Z. z.
5) § 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z.
§ 85 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení zákona č. 727/2004 Z. z.
6) § 7 ods. 1 zákona č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení zákona č.
661/2002 Z. z.
7) § 30 ods. 1 zákona č. 380/1997 Z. z.
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