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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

A.2 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

A.3 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
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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.

PRÍJMY KAPITOL NA ROK 2005

(v tis. Sk)
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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
celkom

Prostriedky
z rozpočtu
EÚ

Výdavky
spolu bez
prostriedkov
EÚ

z toho:
Prostriedky
na
spolufinan-
covanie

610Mzdy,
platy,
služobné
príjmy
a ostatné
osobné
vyrovnania

700Kapitálové
výdavky(bez
prostr.
na spolufinan-

covanie)

a 1 2 3 4 5 6
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
úrad SR

133 910 133 910 76 581 1 500

Slovenská
informačná služba

1 058
923

1 058 923 110 000

Ministerstvo
zahraničných vecí
SR

3 407
711

3 407 711 1 357 846 281 000

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

24 565 498 781 676 1 154 172
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Ministerstvo
práce, soc. vecí a
rodiny SR

48 147
298

2 195 989 45 951 309 819 887 2 523 992 502 009

Ministerstvo
kultúry SR

3 789
262

3 789 262 211 296 412 349

Ministerstvo
hospodárstva SR

7 603
098

1 303 542 6 299 556 471 869 392 051 3 972 156

Ministerstvo
pôdohospodárstva
SR

19 536
798

11 361 920 8 174 878 4 170 941 857 643 446 883

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

Úrad pre normál.,
metrológiu a
skúšob. SR

541 842 541 842 20 545 263 200

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
bezpečnostný úrad

222 472 222 472 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 3 556 672 995 276 411 637

Slovenská
akadémia vied

1 481
677

1 481 677 462 204 126 406

Spolu 318 749
891

26 000 054 292 749
837

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 ROZPOČTU NA REALIZÁCIU PROGRAMOV
NA ROK 2005

(v tis. Sk)        

Kód
prog ra mu Ná zov prog ra mu  

 Kan ce lá ria Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 744 615

06M Zá ko no dar ná a kon trol ná čin nos� par la men tu 744 615

 Zá mer:  

 De mo kra tic ký práv ny štát ako in teg rál na sú čas� spo lo čen stva kra jín EÚ.  

 Vy bra né cie le:  

06M V rám ci kon tro ly vý kon nej moci par la men tom za bez pe či� v roku 2005 100 %
pre ro ko va ných správ a in for má cií tý ka jú cich sa vnú tor nej, me dzi ná rod nej,
hos po dár skej, so ciál nej, bez peč nost nej a inej po li ti ky.

 

 Kan ce lá ria pre zi den ta Slo ven skej re pub li ky  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 130 528

06N Re pre zen tá cia štá tu a oby va te ¾ov SR 130 528

 Zá mer:  

 Vý kon funk cie pre zi den ta SR.  

 Vy bra né cie le:  

06N Rea li zo va� 400 ofi ciál nych ak ti vít pre zi den ta re pub li ky v roku 2005.  

 Úrad vlá dy Slo ven skej re pub li ky  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 653 231

06P Tvor ba a im ple men tá cia po li tík 653 231

 Zá mer:  

 Do siah nu� pl nop ráv ne člen stvo SR v Eu róp skej únii a jej fun go va nie v pod mien kach
vnú tor né ho trhu Eu róp skej únie.

 

 Vy bra né cie le:  

06P0102 Za bez pe či� 100 % pre kla dov všet kých práv nych pred pi sov (chý ba jú cich
a no vo vy da ných a roz sud ky ESD) pri már nej a se kun dár nej le gis la tí vy
spo lo čen stva (ac qu is com mu na u ta i re) v roku 2005.

 

06P0103 V roku 2005 do siah nu� 60 % mie ry zho dy vo vý vo ji sys té mu včas né ho va ro va nia
pred no vý mi syn te tic ký mi dro ga mi  pod ¾a  smer ni ce EÚ.

 

06P0202 V roku 2005 do siah nu� vý uč bu ro mis ti ky na  3 stred ných, resp. vy so kých ško lách.  

06P04 Za bez pe či� re gis trá ciu in for mač ných sys té mov na Slo ven sku v roku 2005.  

 Ústav ný súd Slo ven skej re pub li ky  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 138 876

00A Ochra na ústav nos ti 138 876

 Zá mer:  

 Za bez pe či� špe ci fic ké a účin né pros tried ky na ochra nu ústav nos ti.  
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Kód
prog ra mu Ná zov prog ra mu  

 Vy bra né cie le:  

00A Za bez pe či� ochra nu ústav nos ti  tak, aby v 70 % roz hod nu tých prí pa dov za rok
2005 bolo do dr ža né ča so vé roz pä tie me dzi pred lo že ním a roz hod nu tím max. 1 rok.

 

 Naj vy šší súd Slo ven skej re pub li ky  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 154 912

01W Jed not ný vý klad/ap li ká cia  zá ko na — prog ram NS SR 147 870

 Zá mer:  

 Po kra čo va� v pro ce se za cho va nia a zdo ko na ¾o va nia ne zá vis lé ho, účin né ho
a efek tív ne ho sys té mu vý kla du zá ko nov v sú la de s eu róp sky mi štan dar d mi.

 

 Vy bra né cie le:  

01W V roku 2005 do siah nu� prie mer ný me sač ný po čet ne skon če ných vecí 210, t. z. aby 
po čet ne skon če ných vecí ne bol vyš ší ako troj me sač ný prie mer ný po čet do šlých
vecí (pri agen de Sž šes� me sač ný prie mer ný po čet do šlých vecí) vo všet kých
ko lé giách pri za cho va ní kva li ty pro ce su roz ho do va nia.

 

08L Or ga ni zá cia súd nic tva a pos ta ve nie sud cov 7 042

 Zá mer:  

 Do siah nu� úpl nú ne zá vis los� súd nic tva.  

 Vy bra né cie le:  

08L O per so nál nych otáz kach sud cov roz hod nú� v ter mí ne do 31 ka len dár nych dní.  

 Ge ne rál na pro ku ra tú ra Slo ven skej re pub li ky  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 1 124 419

06R Pre sa dzo va nie zá kon nos ti — prog ram GP SR 1 124 419

 Zá mer:  

 Chrá ni� prá va ob ča nov, štá tu a práv nic kých osôb.  

 Vy bra né cie le:  

06R01 Zvý ši� v roku 2005 po čet účas tí pro ku rá to rov na vy šet ro va cích úko noch
v trest ných ve ciach  or ga ni zo va nej a ob zvláš� zá važ nej trest nej čin nos ti  o 2 %
opro ti roku 2004, t. j. do siah nu� po čet 1 134.

 

06R01 Zvý ši�  v roku 2005 po čet pre vie rok vy šet ro va cích spi sov v prie be hu prí prav né ho
ko na nia o 1 % opro ti roku 2004, t. j. na po čet 24 746.

 

06R02 Zvý ši� v roku 2005  po čet pro ku rá tor ských pre vie rok v or gá noch ve rej nej sprá vy
o 10 opro ti roku 2004, t. j. vy ko na� 1 253 pre vie rok.

 

06R04 Zvý ši� po čet účas tí pro ku rá to rov Úra du špe ciál nej pro ku ra tú ry na úko noch
vy šet ro va te ¾a o 30 % opro ti roku 2004.

 

06R04 Zvý ši� po čet pre vie rok vy šet ro va cích spi sov v prie be hu prí prav né ho ko na nia
o 30 % opro ti roku 2004.

 

 Naj vy šší kon trol ný úrad Slo ven skej re pub li ky  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 133 910

06S Ne zá vis lá kon trol ná čin nos� 133 910

 Zá mer:  

 Na po má ha nie lep šie mu hos po dá re niu s ve rej ným ma jet kom.  

 Vy bra né cie le:  
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Kód
prog ra mu Ná zov prog ra mu  

06S V roku 2005 za bez pe či� pl ne nie úloh cer ti fi kač né ho or gá nu vo vz�a hu k prog ra mu
SA PARD a fon du EAGGF pre usmer ňo va ciu sek ciu v SR for mou kon trol nej čin nos ti 
v 40 sub jek toch.

 

06S Za bez pe či� v roku 2005 pl ne nie úloh or gá nu vy dá va jú ce ho v yhlá se nia o ukon če ní
po mo ci zo štruk tu rál nych fon dov a Ko héz ne ho fon du v SR for mou kon trol nej
čin nos ti v 20 sub jek toch.

 

06S V roku 2005 vy ko na� 48 kon trol ných ak cií za me ra ných na zis te nie sta vu
do dr žia va nia vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov, hos po dár nos ti,
efek tív nos ti a úče lo vos ti pri hos po dá re ní s ve rej ným ma jet kom.

 

06S V roku 2005 vy ko na� 6 kon trol ných ak cií za me ra ných na zis te nie sta vu
do dr žia va nia vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov, hos po dár nos ti,
efek tív nos ti a úče lo vos ti v ob las ti vy ru bo va nia daní, ciel, po plat kov a po kút, kto ré
sú príj mom štát ne ho roz po čtu.

 

 Slo ven ská in for mač ná služ ba  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 1 058 923

06T In for mač ná čin nos� 1 058 923

 Zá mer:  

 Kva lit né, úpl né a včas né in for má cie o čin nos tiach ohroz u jú cich po li tic ké
a eko no mic ké cie le SR.

Pl ne nie úloh stra te gic ké ho za me ra nia SIS v in for mač nej ob las ti.

 

 Vy bra né cie le:  

06T V roku 2005 spl ni� 100 % plá no va ných úloh v ob las ti zís ka va nia, spra co va nia
in for má cií za me ra ných naj mä na or ga ni zo va ný zlo čin, me dzi ná rod ný te ro riz mus
a ak ti vi ty cu dzích spra vo daj ských slu žieb.

 

06T01 Pl ne nie úloh pri zís ka va ní, sús tre ïo va ní a spra co va ní in for má cií o čin nos tiach
ohroz u jú cich ústav né zria de nie, územ nú ce list vos� a zvr cho va nos� SR. Zís ka va nie
in for má cií o ak ti vi te cu dzích spra vo daj ských slu žieb, o or ga ni zo va nom zlo či ne
a me dzi ná rod nom te ro riz me a o sku toč nos tiach ohroz u jú cich hos po dár ske
zá uj my SR.

 

06T02 V roku 2005 zvý ši� per cen to vy ba ve ných  pri ja tých žia dos tí o vy ko na nie
per so nál nej a prie my sel nej bez peč nos ti a za bez pe či� pra co vi ská pot reb nou
tech ni kou na skva lit ne nie ope ra tív nej čin nos ti pri vy ko ná va ní bez peč nos tných
pre vie rok.

 

06T03 V roku 2005 na 100 % pl ni� úlo hy pri za bez pe čo va ní čin nos ti in for mač nej služ by
v ob las ti materiálno-technického za bez pe če nia, sprá vy zve re né ho ma jet ku štá tu,
ochra ny ob jektov a riad nej čin nnos ti vnú tor ných kon trol ných or gá nov.

 

06T0302 Vy ko ná va� vnú tor nú kon tro lu hos po dá re nia so zve re ným ma jet kom štá tu, pri
ochra ne uta jo va ných sku toč nos tí a pri pre ven cii od ha ¾o va nia pro ti práv ne ho
ko na nia prí sluš ní kov a za mest nan cov.

 

06T0302 Zvý ši� ja zy ko vú a od bor nú vzde la nos� prí sluš ní kov.  

 Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 3 407 711

06U Roz voj za hra nič ných vz�a hov 3 246 580

 Zá mer:  

Efek tív ne za hra nič né vz�a hy SR k ostat ným štá tom a k me dzi ná rod ným
or ga ni zá ciám.

 

 Vy bra né cie le:  
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06U0101 V roku 2005 za bez pe či� pl ne nie Ča so vé ho plá nu pl ne nia re fo riem NATO.  

06U0103 V roku 2005 pod po ri� mi ni mál ne 20 pro jek tov slo ven ských sub jek tov v rám ci
Vy še hrad skej spo lu prá ce.

 

06U0203 V roku 2005 za bez pe či� 100 % kom pa ti bi li tu ko mu ni kač nej čas ti on-line sys té mu
MZV SR s pre no so vý mi po žia dav ka mi Schen gen ské ho in for mač né ho sys té mu
pre po je ním na Ná rod ný in for mač ný sys tém.

 

 Me dzi re zort né prog ra my a pod pro gra my, kto rých je ges to rom a účast ní kom  

05T Ofi ciál na roz vo jo vá po moc

 Zá mer:  

 Zmier ňo va nie chu do by, roz die lov v ži vot nej úrov ni a so li da ri ta s núdz ny mi v me nej
roz vi nu tých kra ji nách.

 

05T0A Ofi ciál na roz vo jo vá po moc MZV SR 160 731

 Vy bra né cie le:  

05T0A V roku 2005 pos kyt nú� po moc prog ra mo vej kra ji ne Srb sko — Čier na Hora.  

 Pod pro gra my, kto ré ka pi to la rie ši ako účast ník me dzi re zort né ho prog ra mu  

08B06 MZV SR — Ďal ší roz voj ochra ny oby va te ¾ov Slo ven skej re pub li ky pro ti
che mic kým zbra niam

400

     Ges tor: 12 Mi nis ter stvo vnút ra Slo ven skej re pub li ky  

 Mi nis ter stvo ob ra ny Slo ven skej re pub li ky  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 25 549 992

040 Ria de nie a ve le nie 819 714

 Zá mer:  

 Zvý ši� úro veň ria de nia a ve le nia, skva lit ni� a udr žia va� schop nos ti, efek tív ne
vies� a kon tro lo va� pl ne nie úloh ozbro je ný mi si la mi, za bez pe či� ich pri pra ve nos�
na spl ne nie sta no ve ných úloh, do siah nu� pot reb ný stu peň in ter o pe ra bi li ty
s NATO.

 

 Vy bra né cie le:  

04002 Pri pra vi� a zla di� prí sluš ní kov ge ne rál ne ho štá bu ozbro je ných síl na rôz ne va rian ty 
po u ži tia ozbro je ných síl vy ko na ním štáb nych ná cvi kov a velite¾sko-štábnych
cvi če ní.

 

041 Sily vy so kej pri pra ve nos ti 4 377 089

 Zá mer:  

 Vy tvá ra� a zdo ko na ¾o va� ne vy hnut né ka pa ci ty a schop nos ti síl  pred ur če ných na
pl ne nie ro zho du jú cich úloh ko lek tív nej ob ra ny NATO, EÚ a ob ra ny štá tu.

 

 Vy bra né cie le:  

04101 Do siah nu� sta no ve nú úro veň vy cvi če nos ti  špe ciál nych a prie skum ných jed no tiek
a spra vo daj ských zdro jov na pl ne nie  pred ur če ných po sla ní pri pod po re
pro ti te ro ris tic kých ope rá cií.

 

04102 Do siah nu� úro veň vy cvi če nos ti jed no tiek  T-1, kto rá za bez pe ču je pl ne nie všet kých
pred ur če ných po sla ní (pod ¾a „Smer ni ce na hod no te nie ope rač nej pri pra ve nos ti“).

 

04103 Zvý ši� úro veň pri pra ve nos ti lie ta jú ce ho per so ná lu pre za bez pe če nie su ve re ni ty
vzduš né ho prie sto ru dvo ma lie tad la mi Mig-29 na pl ne nie úloh na vr ho va ných
cie ¾ov síl —  EA 0035.

 

042 Sily niž šej pri pra ve nos ti 5 334 202
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 Zá mer:  

 Vy tvá ra� a zdo ko na ¾o va� ne vy hnut né ka pa ci ty a schop nos ti ozbro je ných síl 
pred ur če ných na pl ne nie úloh ko lek tív nej ob ra ny NATO, EÚ a ob ra ny štá tu.

 

 Vy bra né cie le:  

04203 Zvý ši� úro veň pri pra ve nos ti per so ná lu vr tu¾ ní ko vej jed not ky Mi-17 pri pra vo va nej
na na sa de nie mimo úze mia štá tu v rám ci pl ne nia For ce Go als EG-4155.

 

04204 Za bez pe či� stra te gic ké spo je nie na pod po ru mi nis ter stva ob ra ny a ge ne rál ne ho
štá bu ozbro je ných síl  a  spo je nie  na  ope rač nej úrov ni po zem ných síl, vzduš ných
síl a síl vý cvi ku a pod po ry v sys té me sta cio nár nych a mo bil ných ko mu ni kač ných
a in for mač ných sys té mov.

 

044 Pod por né a ostat né sily 7 078 006

 Zá mer:  

 Vy tvá ra� a zdo ko na ¾o va� ne vy hnut né ka pa ci ty a schop nos ti pod por ných
a ostat ných síl a slu žieb pod ¾a po žia da viek OS SR.

 

 Vy bra né cie le:  

04402 Zní že nie poč tov pro fe sio nál nych vo ja kov v ob las ti štát nej sprá vy v re zor te
mi nis ter stva ob ra ny.

 

04402 Za bez pe či� sys tém ko di fi ká cie, štan dar di zá cie a kva li ty kom pa ti bil ný s NATO
a štát ne ho ove ro va nia kva li ty a do siah nu� schop nos� ra ti fi ko va� štan dar di zač né
do ho dy a spo je nec ké pub li ká cie NATO.

 

045 Prog ram roz vo ja ozbro je ných síl 7 709 365

 Zá mer:  

 Za bez pe či�  roz voj ozbro je ných síl pros tred níc tvom roz vo jo vej čas ti prog ra mov
ma naž men tu zdro jov.

 

 Vy bra né cie le:  

04501 Zme ni� hod nost nú štruk tú ru ozbro je ných síl pre pus te ním v roku 2005 1 550
pro fe sio nál nych vo ja kov v sú la de s Dlho do bým plá nom štruk tú ry a roz vo ja
ozbro je ných síl.

 

04502 Za ča� v roku 2005 za bez pe čo va nie im ple men tá cie 13 cie ¾ov síl NATO v ob las ti
vy zbro jo va nia v roz sa hu po žia da viek ozbro je ných síl SR.

 

04503 Za bez pe či� po stup nú in ter o pe ra bi li tu ozbro je ných síl a do siah nu� ja zy ko vú
kom pa ti bi li tu per so ná lu MO SR s per so ná lom ozbro je ných síl člen ských štá tov
NATO vy ško le ním 330 účast ní kov ja zy ko vých kur zov v roku 2005 na Slo ven sku
a 90 účast ní kov ja zy ko vých, od bor ných škôl a kur zov v za hra ni čí.

 

04506 Im ple men to va� zá klad né do ku men ty ko di fi kač né ho a štan dar di zač né ho sys té mu
a kva li ty do dá vok vý rob kov do in teg ro va né ho lo gis tic ké ho sys té mu ozbro je ných
síl, ko di fi ko va� po lo žky ma te riá lu a udr žia va� cen tra li zo va nú da ta bá zu.

 

04507 V prie be hu ro kov 2005 až 2007 zre kon štru o va� (vy bu do va�) 22 uby tov ní pre
pro fe sio nál nych vo ja kov (v hod nos ti E1-E4) v ka sá ren ských cel koch, z toho v roku
2005    8 uby tov ní.

 

 Me dzi re zort né prog ra my a pod pro gra my, kto rých je ges to rom a účast ní kom  

06E Pod po ra ob ra ny

 Zá mer:  

 Zdo ko na ¾o va� a udr žia va� ne vy hnut né ka pa ci ty a po ža do va né schop nos ti ob ran nej 
in fra štruk tú ry a slu žieb pod ¾a po žia da viek Dlo do bé ho plá nu roz vo ja ob ran nej
in fra štruk tú ry Slo ven skej re pub li ky.

 

 Pod pro gra my, kto ré ka pi to la rie ši ako účast ník me dzi re zort né ho prog ra mu  
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06H02 Ucho va nie vý rob ných schop nos tí prie mys lu ob ra ny 40 000

     Ges tor: 26 Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky  

08B03 MO SR — Ďal ší roz voj ochra ny oby va te ¾ov Slo ven skej re pub li ky pro ti
che mic kým zbra niam

191 616

     Ges tor: 12 Mi nis ter stvo vnút ra Slo ven skej re pub li ky  

 Mi nis ter stvo vnút ra Slo ven skej re pub li ky  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 21 015 003

04A Zá chran né zlož ky 2 216 537

 Zá mer:  

 Ochra na ži vo ta, zdra via ob ča nov a ma jet ku pred po žiar mi a vy tvo re nie pod mie nok
na pre ži tie pri mi mo riad nych uda los tiach a po čas vy hlá se nej mi mo riad nej
si tu á cie.

 

 Vy bra né cie le:  

04A0102 Kaž do roč ne pre ško li� 10 % per so ná lu ci vil nej ochra ny (k¾ú čo vý cie¾).  

04A0201 Kaž do roč ne chrá ni� ži vot a zdra vie fy zic kých osôb zdo lá va ním po žia rov
a vy ko ná va ním zá chra nár skych prác pri ha vá riách, ži vel ných po hro mách, pri čom
v roku 2005 za chrá ni� 5 840 osôb (k¾ú čo vý cie¾).

 

04A03 Za bez pe čo va� roč ne mi ni mál ne 3 000 zá chran ných ak cií na ochra nu ži vo ta
a zdra via fy zic kých osôb a ma jet ku v hor ských a vy so ko hor ských ob las tiach
Slo ven ska.

 

06V Ochra na ve rej né ho po riad ku a bez peč nos ti 14 687 907

 Zá mer:  

 Ob me dze nie do pa du kri mi na li ty na ob ča nov Slo ven skej re pub li ky.  

 Vy bra né cie le:  

06V0201 Kaž do roč ne roz kla da� zlo či nec ké a or ga ni zo va né sku pi ny, pri čom v roku 2005
roz lo ži� 18 sku pín (k¾ú čo vý cie¾).

 

06V0202 Kaž do roč ne ob jas ňo va� ko rupč né trest né činy, pri čom v roku 2005 ob jas ni�
30 či nov (k¾ú čo vý cie¾).

 

06V0402 Do roku 2006 za bez pe či� rea li zá ciou sys té mu tech nic kej a fy zic kej ochra ny štát nej
hra ni ce SR s Ukra ji nou schen gen ský typ hra ni ce, pri čom v roku 2005 do siah nu�
40 %.

 

06V0902 V zmys le me dzi ná rod ných pred pi sov kaž do roč ne vy ko ná va� tech nic ké
a preventívno-bezpečnostné pre hliad ky lie ta diel pre bez peč nú pre pra vu ústav ných
či ni te ¾ov a za hra nič ných štát nych pred sta vi te ¾ov v roz sa hu 36 pre hlia dok.

 

06V0B Za bez pe či� zá ko nom usta no ve nú ná ro ko vú sta rost li vos� pre žia da te ¾ov o ude le nie
azy lu, pri čom v roku 2005 pre 15 000 žia da te ¾ov (k¾ú čo vý cie¾).

 

06V0C Kaž do roč ne za bez pe či� 100 % vý daj osob ných do kla dov vo vz�a hu k po da ným
opráv ne ným žia dos tiam (k¾ú čo vý cie¾).

 

06W Tvor ba a im ple men tá cia po li tík 1 571 651

 Zá mer:  

 Ria de nie a za bez pe čo va nie rea li zá cie čin nos tí pat ria cich do pô sob nos ti
bez peč nost né ho úse ku MV SR.

 

 Vy bra né cie le:  
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06W0203 Za bez pe čo va� re ge ne rá ciu pra cov ných síl vy da ním roč ne 2 500 re kre ačných
po u ka zov za mest nan com a ich ro din ným prí sluš ní kom, ro di nám bý va lých
prí sluš ní kov Po li caj né ho zbo ru, kto rí utr pe li zra ne nie ale bo za hy nu li pri vý ko ne
služ by, a bý va lým po li caj tom dô chod com.

 

08C Ve rej ná sprá va 2 518 038

 Zá mer:  

 Za bez pe če nie vý ko nu vše obec nej vnú tor nej sprá vy vrá ta ne vecí územ né ho
a správ ne ho uspo ria da nia Slo ven skej re pub li ky.

 

 Vy bra né cie le:  

08C03 Za bez pe či� za ve de nie no vých mo de lov ria de nia v kraj ských a ob vod ných úra doch
v ro koch 2005 — 2007 (k¾ú čo vý cie¾).

 

 Me dzi re zort né prog ra my a pod pro gra my, kto rých je ges to rom a účast ní kom  

08B Ďal ší roz voj ochra ny oby va te ¾ov Slo ven skej re pub li ky pro ti che mic kým
zbra niam

 Zá mer:  

 Zvý ši� ochra nu ži vo ta a zdra via oby va te ¾ov Slo ven skej re pub li ky pri ich ohroz e ní
ná sled ka mi na pad nu tia che mic ký mi zbra ňa mi v čase voj ny a voj no vé ho sta vu a ich 
te ro ris tic ké ho po u ži tia v čase krí zo vých si tu á cií mimo času voj ny a voj no vé ho
sta vu.

 

08B01 MV SR — Ďal ší roz voj ochra ny oby va te ¾ov Slo ven skej re pub li ky pro ti
che mic kým zbra niam

500

 Pod pro gra my, kto ré ka pi to la rie ši ako účast ník me dzi re zort né ho prog ra mu  

05T03 Ofi ciál na hu ma ni tár na po moc Slo ven skej re pub li ky do za hra ni čia 4 500

     Ges tor: 10 Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky  

06H03 Hos po dár ska mo bi li zá cia MV SR 15 870

     Ges tor: 26 Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky  

 Vy bra né cie le:  

06H03 Kaž do roč ne vy tvá ra� pred po kla dy na za bez pe če nie čin nos ti út va rov MV SR,
út va rov Po li caj né ho zbo ru a Ha sič ské ho a zá chran né ho zbo ru po čas krí zo vej
si tu á cie (k¾ú čo vý cie¾).

 

 Mi nis ter stvo spra vod li vos ti Slo ven skej re pub li ky  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 7 217 409

070 Vä zen stvo 3 459 359

 Zá mer:  

 Za bez pe če nie vý ko nu väz by a vý ko nu tres tu od ňa tia slo bo dy a ochra ny jus tič ných
ob jektov.

 

08P 06X Fi nan co va nie sys té mu súd nic tva 3 440 335

 Zá mer:  

 Zlep še nie prí stu pu ve rej nos ti k spra vod li vos ti pros tred níc tvom zá kon né ho
a efek tív ne ho sys té mu súd nic tva.

 

 Vy bra né cie le:  

08P Zlep ši� vní ma nie spra vod li vos ti a účin nos ti sys té mu súd nic tva ve rej nos �ou.  

08P03 Do siah nu� v roku 2005 vyš šiu efek tív nos� pri vy má ha ní súd nych po h¾a dá vok
opro ti roku 2004.
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08R 071 Tvor ba a im ple men tá cia po li tík 317 265

 Zá mer:  

 Za bez pe če ním efek tív nej pod po ry uplat ňo va� a roz ví ja� vlád nu po li ti ku v ob las ti
jus tí cie.

 

 Vy bra né cie le:  

08R01 Za bez pe či� kom pe tent nú a ná kla do vo efek tív nu čin nnos� za mest nan cov
ústred né ho or gá nu.

 

08R01 Za bez pe či� efek tív ne za stup ova nie zá uj mov SR pred Eu róp skym sú dom pre ¾ud ské 
prá va.

 

08R02 Za bez pe či� vy ba ve nie žia dos tí o od škod ne nie po da ných na zá kla de zá ko na
v zá kon nej le ho te.

 

08R0302 Zlep ši� prí stup ve rej nos ti k práv nym pred pi som a od bor nej li te ra tú re EÚ.  

Pod pro gra my, kto ré ka pi to la rie ši ako účast ník me dzi re zort né ho prog ra mu  

06H04 Hos po dár ska mo bi li zá cia MS SR 300

     Ges tor: 26 Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky  

06H0U Hos po dár ska mo bi li zá cia MS SR — Vä zen stvo 150

     Ges tor: 26 Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky  

 Mi nis ter stvo fi nan cií Slo ven skej re pub li ky  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 38 248 797

072 Vý ber daní a ciel 5 708 066

 Zá mer:  

 Efek tív ny vý ber daní a ciel.  

 Vy bra né cie le:  

0720101 V roku 2005 do siah nu� dob ro vo¾ né pl ne nie da ňo vej po vin nos ti v roz sa hu 89 %
z pri zna nej da ňo vej po vin nos ti.

 

0720202 V roku 2005 do siah nu� 97 % úspeš nos� vý be ru daní a cla po čí ta nú pod ¾a
sta no ve nej me to di ky vý po čtu úspeš nos ti vý be ru daní a cla.

 

074 Tvor ba me to di ky, ria de nie, kon tro la a vnú tor ný au dit ve rej ných fi nan cií 2 244 381

 Zá mer:  

 Fiš kál na po li ti ka pod po ru jú ca dlho do bo udr ža te¾ ný rast hos po dár stva.  

 Vy bra né cie le:  

07401 Do roku 2010 do siah nu� vy rov na nú bi lan ciu ve rej ných fi nan cií s tým, že v roku
2005 sa  ne pre kro čí po diel de fi ci tu ve rej ných fi nan cií na hru bom do má com
pro duk te (HDP)  ur če ný v roz po čte ve rej nej sprá vy.

 

08H Dlho vá služ ba 30 296 000

 Zá mer:  

 Za bez pe či� zís ka va nie fi nanč ných zdro jov na fi nan co va nie  dlhu cen trál nej vlá dy
a na kry tie po trieb štát ne ho roz po čtu pri čo mož no naj niž ších ná kla doch v sú la de
s pri me ra ným stup ňom ri zi ka.

 

 Vy bra né cie le:  
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08H01 V nad väz nos ti na všet ky dis po ni bil né pros tried ky fi nan co va nia prie bež né ho
schod ku štát ne ho roz po čtu mi ni ma li zo va� úro ko vý vý nos z emi to va ných štát nych
pok lad nič ných po u ká žok tak, aby prie mer ná úro ko vá sadz ba z no vých emi sií roku
2005 ne pre siah la výš ku 4,5 % p.a.

 

08H01 Vy dá va� štát ne dlho pi sy v sú la de s exis tu jú cou vý no so vou kriv kou štát nych
dlho pi sov ob cho do va ných na se kun dár nom trhu tak, aby prie mer ná úro ko vá
sadz ba z no vých emi sií roku 2005 ne pre siah la výš ku 5,3 % p.a.

 

08H02 Vy dá va� štát ne dlho pi sy de no mi no va né v cu dzej mene v sú la de s pot re ba mi
fi nan co va nia dlhu a v sú la de s vý vo jom na se kun dár nom trhu tak, aby prie mer ná
úro ko vá sadz ba z no vých emi sií roku 2005 ne pre siah la výš ku 5,5 % p.a.

 

 Pod pro gra my, kto ré ka pi to la rie ši ako účast ník me dzi re zort né ho prog ra mu  

08B08 MF SR — Ďal ší roz voj ochra ny oby va te ¾ov Slo ven skej re pub li ky pro ti
che mic kým zbra niam

350

     Ges tor: 12 Mi nis ter stvo vnút ra Slo ven skej re pub li ky  

 Mi nis ter stvo ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 5 059 295

075 Sta rost li vos� o ži vot né pros tre die 4 044 340

 Zá mer:  

 Zní ži� za �a že nie ži vot né ho pros tre dia, chrá ni� prí rod né de dič stvo, eko lo gic kú
sta bi li tu a kra jin nú di ver zi tu.

 

 Vy bra né cie le:  

075010A Pod po ri� 8 in ves tič ných in fra štruk túr nych pro jek tov v sek to re vody (ČOV,
ka na li zá cie, vo do vo dy) v nad väz nos ti na pl ne nie zá väz kov SR v rám ci pre chod ných
ob do bí.

 

0750203 Zní ži� emi sie oxi du si ri či té ho z vy bra ných ve¾ kých zdro jov o 15 050 t opro ti roku
2003 (zo 171 520 t na 156 470 t).

 

076 Tvor ba a im ple men tá cia po li tík 1 007 855

 Zá mer:  

 Kon ci po va� a uplat ňo va� en vi ron men tál nu po li ti ku a prá vo, vy ko ná va� in špek ciu
ŽP a za bez pe čo va� in teg ro va nú st a ros tli vos� o ŽP.

 

 Pod pro gra my, kto ré ka pi to la rie ši ako účast ník me dzi re zort né ho prog ra mu  

05T02 Ofi ciál na roz vo jo vá po moc — MŽP SR 4 100

     Ges tor: 10 Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky  

06H06 Hos po dár ska mo bi li zá cia MŽP SR 3 000

     Ges tor: 26 Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky  

 Mi nis ter stvo škol stva Slo ven skej re pub li ky  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 44 700 037

021 Tvor ba a im ple men tá cia po li tík 440 684

 Zá mer:  

 Kva lit né a efek tív ne vr cho lo vé ria de nie a ko or di ná cia prog ra mov na úrov ni úra du
MŠ SR.

 

026 Ná rod ný prog ram roz vo ja športu v SR 887 927

 Zá mer:  
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 Sys tém športu a te le snej vý cho vy  umož ňu jú ci všet kým zá u jem com po zi tív ne
vy u ží va� vply v športu vo  všet kých jeho for mách.

 

077 Vy so ko škol ské vzde lá va nie a veda, so ciál na pod po ra štu den tov vy so kých
škôl

10 436 073

 Zá mer:  

 Kva lit ný a efek tív ne fun gu jú ci vy so ko škol ský sys tém umož ňu jú ci prí stup
k vy so ko škol ské mu vzde lá va niu všet kým ob ča nom, kto rí oň pre ja via zá u jem
a pot reb né schop nos ti, tvo ria ci zá klad výskumno-vývojového po ten ciá lu Slo ven ska.

 

 Vy bra né cie le:  

07701 V roku 2005 pri pra vi� pod mien ky na za ča tie kom plex ných akre di tá cií vy so kých
škôl a  v rokoch 2006 — 2007 vy ko na� kom plex né akre di tá cie naj me nej 4 vy so kých
škôl.

 

0770201 V ro koch 2005 — 2007 rea li zo va� pro jekt pre po je nia aka de mic kých kniž níc. V roku
2005 za ča� im ple men tá ciu pro jek tu (špe ci fic ký cie¾).

 

0770202 Zvy šo va� v ro koch 2005 — 2007 me dzi roč ne za po je nos� vy so kých škôl do
zá klad né ho vý skumu me dzi roč ným zvy šo va ním ob je mu fi nanč ných pros tried kov
na ten to účel zo štát ne ho roz po čtu naj me nej o 10 % (ope rač ný cie¾).

 

0770203 Zvy šo va� v ro koch 2005 — 2007 me dzi roč ne za po je nos� vy so kých škôl do
ap li ko va né ho vý skumu me dzi roč ným zvy šo va ním poč tu pro jek tov ap li ko va né ho
vý skumu rie še ných vy so ký mi ško la mi v spo lu prá ci s hos po dár skou pra xou
pod po ro va ných z toh to prv ku, ako i ob je mu fi nanč ných pros tried kov na ten to účel
zo štát ne ho roz po čtu naj me nej o 10 % (ope rač ný cie¾).

 

0770205 Zvy šo va� v ro koch 2005 — 2007 me dzi roč ne za po je nos� vy so kých škôl do rie še nia
prob lé mov škol stva pros tred níc tvom vý skumu me dzi roč ným zvy šo va ním poč tu
pro jek tov vý skumu a vý vo ja v tej to ob las ti pod po ro va ných z toh to prv ku, ako
i ob je mu fi nanč ných pros tried kov na ten to účel zo štát ne ho roz po čtu naj me nej 
o 10 % (ope rač ný cie¾).

 

07703 Zvy šo va� v ro koch 2005 — 2007 me dzi roč ne ob jem fi nanč ných pros tried kov na
roz voj uni kát nych pra co vísk vy so kých škôl naj me nej o 10 % (ope rač ný cie¾).

 

07705 Im ple men to va� v roku 2005 re gis ter štu den tov (ope rač ný cie¾).  

078 Ná rod ný prog ram vý cho vy, vzde lá va nia a mlá de že 31 229 567

 Zá mer:  

 Kva lit ný výchovno-vzdelávací pro ces v zá klad ných a stred ných ško lách
a vše stran ný roz voj osob nos ti žia ka.

 

 Vy bra né cie le:  

07801 V roku 2005 za bez pe či� ná kup učeb níc pre  zá klad né a stred né ško ly v cel ko vom
poč te 380 ti tu lov.

 

07808 Pred lo ži� v roku 2005 Ná rod nú sprá vu o mlá de ži (Na tio nal Re view of Yo uth Po li cy)
na ro ko va nie vlá dy SR a ná sled ne do Rady Eu ró py.

 

07809 Zre a li zo va� mi ni mál ne 5 me dzi ná rod ných pod u ja tí v rám ci pred sed níc tva SR
v Stre do e u róp skej ini cia tí ve.

 

0780A Po kra čo va� v im ple men tá cii  no vé ho sys té mu fi nan co va nia ZŠ a SŠ pod ¾a prin cí pov 
nor ma tí vov a nor ma tív nych prí spev kov.

 

 Me dzi re zort né prog ra my a pod pro gra my, kto rých je ges to rom a účast ní kom  

06K Ná rod ný prog ram roz vo ja vedy a tech ni ky

 Zá mer:  
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 Kva lit ný a efek tív ne fun gu jú ci sys tém vý skumu a vý vo ja za bez pe ču jú ci
kon ku ren cies chop nos� eko no mi ky a dlho do bú udr ža te¾ nos� roz vo ja spo loč nos ti
v Slo ven skej re pub li ke.

 

06K01 Úlo hy vý skumu a vý vo ja pod po ro va né Agen tú rou na pod po ru vedy a tech ni ky 485 000

06K02 Ko or di ná cia prie re zo vých ak ti vít a za bez pe čo va nie rea li zá cie cie ¾ov štát nej
ved nej a tech nic kej po li ti ky

109 631

06K03 Štát ne ob jed náv ky vý skumu a vý vo ja na pod po ru od vet vo vej po li ti ky MŠ SR 3 001

06K0A Štát ne prog ra my MŠ SR 103 860

 Pod pro gra my, kto ré ka pi to la rie ši ako účast ník me dzi re zort né ho prog ra mu  

05T08 Ofi ciál na roz vo jo vá po moc — MŠ SR (ODA) 47 615

     Ges tor: 10 Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky  

 Vy bra né cie le:  

05T08 Pos kyt nú� v roku 2005 pre šti pen dis tov z roz vo jo vých kra jín 45 vlád nych šti pen dií.  

05T08 Pos kyt nú� v roku 2005 pre kra ja nov 70 šti pen dií vlá dy SR.  

06G05 Ce lo ži vot né uče nie 867 305

     Ges tor: 22 Mi nis ter stvo prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky  

 Vy bra né cie le:  

06G0502 V roku 2005 zvý ši� roz sah a kva li tu ce lo ži vot né ho vzde lá va nia pros tred níc tvom
pod po ry bu do va nia sys té mu ce lo ži vot né ho vzde lá va nia pros tred níc tvom
sti mu lá cie no vých prog ra mov a fi nan co va nia rea li zá cie prog ra mov ïal šie ho
vzde lá va nia. Pod po ri� 65 vzde lá va cích in šti tú cií.

 

06G06 Ak tív na po li ti ka trhu prá ce a zvý še nie za mest na te¾ nos ti — MŠ SR 57 881

     Ges tor: 22 Mi nis ter stvo prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky  

06G08 Tech nic ká po moc — MŠ SR 31 188

     Ges tor: 22 Mi nis ter stvo prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky  

06H07 Hos po dár ska mo bi li zá cia MŠ SR 305

     Ges tor: 26 Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky  

 Mi nis ter stvo zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 24 565 498

079 Pre ven cia a ochra na zdra via 1 157 828

 Zá mer:  

 Vy tvo ri� lep šie ži vot né pros tre die.  

07A Zdra vot ná sta rost li vos� 21 863 530

 Zá mer:  

 Zlep še nie zdra vot nej sta rost li vos ti.  

 Vy bra né cie le:  

07A Cie ¾om prog ra mu je do fi nan co va nie zvláš� fi nanč ne ná roč ných vý ko nov zdra vot nej 
sta rost li vos ti, kto ré sa sčas ti pla tia z úče lo vé ho fon du zdra vot ných po is �ov ní. 
Do bu do va nie špič ko vých pra co vísk v ši ro kej sie ti zdra vot níc kych za ria de ní.
Cie ¾om pod pro gra mu  „Po ist né za po is ten cov štá tu“ je hra de nie po ist né ho za 
eko no mic ky ne ak tív nych po is ten cov štá tu.

 

07B Tvor ba a im ple men tá cia po li tík 1 517 640
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 Zá mer:  

 Rea li zá cia trans for mač ných opat re ní v pra xi.  

 Vy bra né cie le:  

07B Zá me rom prog ra mu je po moc rých lej šej har mo ni zá cii s EÚ.  

 Pod pro gra my, kto ré ka pi to la rie ši ako účast ník me dzi re zort né ho prog ra mu  

06H08 Hos po dár ska mo bi li zá cia MZ SR 26 500

     Ges tor: 26 Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky  

 Mi nis ter stvo prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny Slo ven skej re pub li ky  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 48 147 298

07C So ciál na in klú zia 32 776 474

 Zá mer:  

 Pos ky to va nie po mo ci v hmot nej nú dzi, pod po ra ro di ny, kom pen zá cia so ciál nych
dô sled kov  �až ké ho zdra vot né ho pos tih nu tia osôb a pod po ra ini cia tív so ciál ne ho
za čle ne nia efek tív nym a trans pa rent ným spô so bom.

 

 Vy bra né cie le:  

07C01 Zme ni� tr va lý stav hmot nej nú dze na do čas ný.  

07C0201 Pri spie�  ro di nám na vý cho vu a vý ži vu všet kých ne za o pat re ných detí v roku 2005.  

07C0202 Pos kyt nú�  fi nanč ný prí spe vok ro di čom, kto rí sa osob ne a riad ne sta ra jú o die �a do
3 ro kov veku ale bo o die �a s dlho do bo ne priaz ni vým zdra vot ným sta vom do 6 ro kov
veku.

 

07C03 Pod po ri� in teg rá ciu  zne vý hod ne ných ob ča nov s �až kým zdra vot ným pos tih nu tím
do spo loč nos ti.

 

07C040D Zvý ši� kva li tu ži vo ta detí s na ria de nou ústav nou sta rost li vos �ou.  

07D So ciál ne po is te nie a sta ro bné dô chod ko vé spo re nie 6 798 933

 Zá mer:  

 Za bez pe če nie pri me ra nej ži vot nej úrov ne v sta ro be a pri ne spô so bi los ti na prá cu.  

 Vy bra né cie le:  

07D01 Úhra da po ist né ho pla te né ho štá tom na sta ro bné po is te nie a in va lid né po is te nie za
zá ko nom vy me dze ný ok ruh osôb.

 

07E Tvor ba a im ple men tá cia po li tík 3 864 856

 Zá mer:  

 Zvy šo va nie kva li ty vý ko nu štát nej sprá vy v ob las ti so ciál nych vecí, slu žieb
za mest na nos ti pri im ple men tá cii po li tík a sú vi sia cich práv nych no riem.

 

 Vy bra né cie le:  

07E0401 Skva lit ni� vý kon štát nej sprá vy v ob las ti so ciál nych vecí a slu žieb za mest na nos ti
pros tred níc tvom Ús tre dia prá ce, so ciál nych vecí a ro di ny a 46 úra dov prá ce,
so ciál nych vecí a ro di ny.

 

 Me dzi re zort né prog ra my a pod pro gra my, kto rých je ges to rom a účast ní kom  

06G ¼ud ské zdro je

 Zá mer:  
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 Vy tvá ra nie pod mie nok na zlep še nie za mest na te¾ nos ti zne vý hod ne ných
uchá dza čov o za mest na nie pre roz voj mo der ných slu žieb za mest na nos ti, zlep še nie 
cel ko vej si tu á cie v ob las ti rov nos ti prí le ži tos tí, an ti dis kri mi ná cie a pod po ry
so ciál nej in klú zie rea li zo va ním pro jek tov fi nan co va ných z roz po čtu EÚ
a spo lu fi nan co va ných zo štát ne ho roz po čtu.

 

06G02 Kva li ta slu žieb za mest na nos ti 979 781

06G03 Tech nic ká po moc — MPSVR SR 96 710

06G04 Ak tív na po li ti ka trhu prá ce a zvý še nie za mest na te¾ nos ti — MPSVR SR 3 624 544

 Vy bra né cie le:  

06G0401 Do siah nu� po kles mie ry ne za mest na nos ti zne vý hod ne ných uchá dza čov
o za mest na nie.

 

06G0404 Zvý ši� po čet a účin nos� ak tív nych opat re ní na trhu prá ce na zlep še nie štruk tú ry
po nu ky na trhu prá ce, na zvý še nie do py tu, roz sa hu a kva li ty in di vi du ál ne ho
prí stu pu k zlep še niu pos ta ve nia uchá dza čov na trhu prá ce.

 

 Pod pro gra my, kto ré ka pi to la rie ši ako účast ník me dzi re zort né ho prog ra mu  

06H09 Hos po dár ska mo bi li zá cia MPSVR SR 1 000

     Ges tor: 26 Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky  

06K0E Štát ne prog ra my MPSVR SR 5 000

     Ges tor: 20 Mi nis ter stvo škol stva Slo ven skej re pub li ky  

 Mi nis ter stvo kul tú ry Slo ven skej re pub li ky  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 3 789 262

08S Tvor ba, ší re nie, ochra na a pre zen tá cia kul túr nych hod nôt 2 503 018

 Zá mer:  

 Za bez pe či� trans pa rent ný sys tém fi nan co va nia tvor by, ší re nia, ochra ny
a pre zen tá cie kul túr nych hod nôt a kul túr nych slu žieb s cie ¾om zvý še nia
kul túr ne ho po ve do mia ob ča nov.

 

 Vy bra né cie le:  

08S V roku 2005 do siah nu� vyš šiu úro veň kul túr ne ho po ve do mia ob ča nov v ob las ti
ochra ny a pre zen tá cie kul túr ne ho de dič stva, ume lec kej tvor by a pos ky to va nia
kul túr nych slu žieb.

 

08T Tvor ba a im ple men tá cia po li tík 1 283 604

 Zá mer:  

 Ria de nie, kon tro la a rea li zá cia úloh re zor tu kul tú ry vy plý va jú cich z kon cep cie
kul túr nej po li ti ky, ria de nia a ko or di ná cie prog ra mov s cie ¾om za bez pe či�
trans pa rent ný sys tém fi nan co va nia tvor by, ší re nia, ochra ny a pre zen tá cie
kul túr nych hod nôt a pos ky to va nia kul túr nych slu žieb.

 

 Pod pro gra my, kto ré ka pi to la rie ši ako účast ník me dzi re zort né ho prog ra mu  

06H0A Hos po dár ska mo bi li zá cia MK SR 90

     Ges tor: 26 Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky  

06K06 Štát ne ob jed náv ky vý skumu a vý vo ja na pod po ru od vet vo vej po li ti ky MK SR 2 550

     Ges tor: 20 Mi nis ter stvo škol stva Slo ven skej re pub li ky  

 Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 7 603 098

07K Roz voj prie mys lu a pod po ra pod ni ka nia 5 932 954



Strana 22 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 740/2004 Z. z.

Kód
prog ra mu Ná zov prog ra mu  

 Zá mer:  

 Pod po ro va� efek tív ny roz voj pod ni ka nia a pri pra vo va� prie my sel nú vý ro bu na
pod ni ka te¾ ské pod mien ky EÚ.

 

 Vy bra né cie le:  

07K0301 Pod po ra bu do va nia a skva lit ňo va nia uby to va cích ka pa cít ces tov né ho ru chu
s cie ¾om zvý še nia poč tu lô žok ale bo ich skva lit ne nia.

 

07K0302 Pod po ra ve rej né ho sek to ra pri bu do va ní in fra štruk tú ry pre ces tov ný ruch
v cel ko vom poč te 30 pro jek tov do kon ca roka 2008, z toho v roku 2005  5  pro jek tov.

 

07K0404 Pos kyt nú� mes tám a ob ciam do tá cie na rea li zá ciu tech nic kej vy ba ve nos ti
a in ži nier skych sta vieb ne vy hnut ných na zria de nie prie my sel ných par kov.

 

07K0407 Rea li zá cia opat re ní na pod po ru výz namnej in ves tí cie for mou re gio nál nej štát nej
po mo ci a for mou inej pod po ry štá tu za me ra nej na roz voj re gió nu.

 

07K06 Rea li zá cia opat re ní na pod po ru výz namnej in ves tí cie   for mou re gio nál nej štát nej
po mo ci a for mou inej pod po ry štá tu za me ra nej na roz voj re gió nu.

 

07L Tvor ba a im ple men tá cia po li tík 1 353 544

 Me dzi re zort né prog ra my a pod pro gra my, kto rých je ges to rom a účast ní kom  

06H Hos po dár ska mo bi li zá cia

 Zá mer:  

 Pri pra vi� pod mien ky na za bez pe če nie po trieb ne vy hnut ných na pre ži tie
oby va te¾ stva a na za bez pe če nie čin nos ti všet kých ozbro je ných aj ne oz bro je ných
zlo žiek čin ných po čas od stra ňo va nia ná sled kov krí zo vých si tu á cií.

 

06H01 Hos po dár ska mo bi li zá cia MH SR 117 500

 Pod pro gra my, kto ré ka pi to la rie ši ako účast ník me dzi re zort né ho prog ra mu  

06E02 MH SR — Lo gis tic ká pod po ra 6 500

     Ges tor: 11 Mi nis ter stvo ob ra ny Slo ven skej re pub li ky  

06K0C Štát ne prog ra my vý skumu a vý vo ja v re zor te MH SR 191 000

     Ges tor: 20 Mi nis ter stvo škol stva Slo ven skej re pub li ky  

08B0A Roz voj ochra ny oby va te ¾ov SR pred che mic ký mi zbra ňa mi — re zort MH SR 1 600

     Ges tor: 12 Mi nis ter stvo vnút ra Slo ven skej re pub li ky  

 Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 19 536 798

050 Tvor ba a im ple men tá cia po li tík 2 168 250

 Zá mer:  

 Rea li zá cia prin cí pov Spo loč nej po ¾no hos po dár skej po li ti ky EÚ v pod mien kach
Slo ven skej re pub li ky.

 

 Vy bra né cie le:  

0500107 Vy ba vi� pred lo že né žia dos ti v rám ci uspo ria da nia po zem ko vé ho vlast níc tva

— pri vy dá va ní pô vod ných ne hnu te¾ nos tí v rám ci reš ti tú cie,

— pri po zem ko vých úpra vách,

— pri ob no ve evi den cie po zem ko vé ho vlast níc tva,

— pri vy spo ria da ní vlast níc tva po zem kov zria de ných v zá hrad kár skych osa dách.
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0500301 V roku 2005 na  286 ka tas trál nych úze miach ob no vi� evi den ciu nie ktorých
po zem kov a práv nych vz�a hov k nim.

 

0500401 V roku 2005 zre a li zo va� pro jek ty na za bez pe če nie  in for mač né ho sys té mu v sú la de
s plá nom in for ma ti zá cie re zor tu od sú hla se ným ve de ním MP SR.

 

07N Roz voj vi die ka 5 447 488

 Zá mer:  

 Vi diec ky roz voj a  roz voj ¾ud ských zdro jov, pri me ra né vi diec ke osíd le nie, kul túr ny
ráz  a eko lo gic ká  ochra na kra ji ny.

 

 Vy bra né cie le:  

07N0105 V roku 2005  rie ši� za les ňo va nie pôdy ne vhodnej pre po ¾no hos po dár stvo
a pri spie va jú cej k eko lo gic kej sta bi li te kra ji ny na 500 ha.

 

07N0301 Za cho va� po ¾no hos po dár stvo v zne vý hod ne ných ob las tiach pod po rou
po ¾no hos po dár skej čin nos ti na vý me re 1,2 mil. ha po ¾no hos po dár skej pôdy.

 

07O Po ¾no hos po dár stvo a po tra vi nár stvo 11 667 610

 Zá mer:  

 Tr va lo udr ža te¾ ný, eko no mic ky a re gio nál ne vy vá že ný roz voj ce lé ho od vet via,
vy u ží va nie po ¾no hos po dár skej pôdy, dis po ni bil ných vý rob ných a ¾ud ských zdro jov 
a  pod po ra štruk tu rál nych re fo riem.

 

 Vy bra né cie le:  

07O02 V roku 2005 ob hos po da ro va ním po ¾no hos po dár skej pôdy (or nej pôdy, tr va lých
tráv nych po ras tov) na vý me re 1,955 mil. ha  za bez pe či� pro dukč né funk cie
po ¾no hos po dár stva.

 

07O0501 Za bez pe či� pre ven ciu pro ti za vle če niu ná kaz li vých cho rôb vy ko na ním 100 tes tov 
v roku 2005.

 

07O0502 Ana lý zou 10 000 vzo riek za bez pe či� vý kon po tra vi no vé ho do zo ru v zmys le zá ko na
o po tra vi nách.

 

07O0504 Za bez pe či� pri me ra nú ochra nu spot re bi te ¾a a ži vot né ho pros tre dia v roku 2005
vy ko na ním 300 tes tov.

 

 Pod pro gra my, kto ré ka pi to la rie ši ako účast ník me dzi re zort né ho prog ra mu  

05T04 Ofi ciál na roz vo jo vá po moc — MP SR 1 450

     Ges tor: 10 Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky  

06K0D Štát ne prog ra my MP SR 252 000

     Ges tor: 20 Mi nis ter stvo škol stva Slo ven skej re pub li ky  

 Mi nis ter stvo vý stav by a re gio nál ne ho roz vo ja Slo ven skej re pub li ky  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 9 597 805

017 Pod po ra roz vo ja bý va nia 6 989 400

Zá mer:  

 Kva lit né a do stup né bý va nie.  

 Vy bra né cie le:  

01701 Pos ky to va� pod po ru na ob sta ra nie ná jom ných by tov vo ve rej nom ná jom nom
sek to re pre so ciál ne slab šie sku pi ny oby va te¾ stva, pri čom v roku 2005 pod po ri�
ob sta ra nie 2 500 ná jom ných by tov.

 

07P Re gio nál ny roz voj 2 090 208

 Zá mer:  
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 Sociálno-ekonomická vy rov na nos� re gió nov.  

 Vy bra né cie le:  

07P0101 Ak ti vi zo va� eko no mic ký roz voj re gió nu in šti tu cio nál nym spo je ním ve rej nej sprá vy, 
súk rom né ho sek to ra a tre tie ho sek to ra pros tred níc tvom prí pra vy 5 pro jek to vých
ná vr hov za kaž dú RRA v roku 2005.

 

07Q Tvor ba, ria de nie, kon tro la a im ple men tá cia po li tík 501 597

 Zá mer:  

 Re zort né po li ti ky pl ne né v sú la de s Prog ra mo vým vy hlá se ním vlá dy SR.  

 Vy bra né cie le:  

07Q0104 Za me ra� orien tá ciu štát nej po mo ci na vý skum a vý voj v roku 2005 na ob las�
re gio nál ne ho roz vo ja  a územ né ho roz vo ja zre a li zo va ním 2 úloh štát nej po mo ci
vý skumu a vý vo ja.

 

07Q03 V roku 2005 vy ko na� 160 sta no vísk-po sú de ní zmien a do pln kov ÚP.  

 Pod pro gra my, kto ré ka pi to la rie ši ako účast ník me dzi re zort né ho prog ra mu  

06H0C Hos po dár ska mo bi li zá cia MVRR SR 5 000

     Ges tor: 26 Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky  

06K07 Štát ne ob jed náv ky vý skumu a vý vo ja na pod po ru od vet vo vej po li ti ky MVRR
SR

1 600

     Ges tor: 20 Mi nis ter stvo škol stva Slo ven skej re pub li ky  

06K0F Štát ne prog ra my MVRR SR 10 000

     Ges tor: 20 Mi nis ter stvo škol stva Slo ven skej re pub li ky  

 Mi nis ter stvo do pra vy, pôšt a te le ko mu ni ká cií Slo ven skej re pub li ky  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 27 162 424

053 Cest ná in fra štruk tú ra 14 557 588

 Zá mer:  

 Umož ni� rých lu, efek tív nu a bez peč nú do pra vu po pre vádz ko vo spô so bi lých
ces tách  a dia¾ ni ciach.

 

 Vy bra né cie le:  

05301 V roku 2005 pre su nú� z 5. a 4. kla si fi kač né ho stup ňa 60 km ciest I. trie dy, dia¾ nic
a rých lost ných ciest do 1. kva li fi kač né ho stup ňa.

 

0530201 V roku 2005 odo vzda� do uží va nia 6,8 km no vých ciest I. trie dy.  

0530305 V roku 2005 rea li zo va� 30 % z plá no va né ho ob je mu prác na vý stav be
ro zo sta va ných dia¾ nič ných úse kov a úse kov rých lost ných ciest: D1 Lad ce —
Sve re pec, D1 Pre šov — Svi nia, D1 Bra ti sla va — Vie den ská ces ta — Prí stav ný most, D2 
Bra ti sla va — La mač — Sta ré Grun ty, R1 Rud no nad Hro nom — Žar no vi ca a iné.

 

055 Le tec ká do pra va a in fra štruk tú ra 108 552

 Zá mer:  

 Bez peč ná pre vádz ka le tis ko vej in fra štruk tú ry a bez peč nost ná ochra na le tec kej
do pra vy.

 

 Vy bra né cie le:  

05504 V roku 2005 za vies� 90 % pre ven tív nych opat re ní bez peč nost nej ochra ny pod ¾a
spo loč ných pra vi diel EÚ na ochra nu ci vil né ho le tec tva.

 

07S Že lez nič ná do pra va 10 642 926
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 Zá mer:  

 Kva lit ná, v dos ta toč nom roz sa hu za bez pe če ná že lez nič ná do pra va.  

 Vy bra né cie le:  

07S03 V roku 2005 za bez pe či� do prav nú ob služ nos� úze mia SR ve rej nou že lez nič nou
osob nou do pra vou v roz sa hu 31,717 mil. vlkm, pri čom roz sah vý ko nov na
re gio nál nych tra tiach osta ne opro ti roku 2004 mi ni mál ne za cho va ný.

 

07S05 V roku 2005 za bez pe či� pre vádz ku a udr ža nie tech nic ké ho sta vu že lez nič ných
dráh v dĺž ke 3 667 km.

 

07T Tvor ba a im ple men tá cia po li tík 1 740 358

 Zá mer:  

 Efek tív na pod po ra vlád nej po li ti ky v ob las ti do pra vy, te le ko mu ni kač né ho trhu,
poš to vých slu žieb a in for ma ti zá cie spo loč nos ti.

 

 Pod pro gra my, kto ré ka pi to la rie ši ako účast ník me dzi re zort né ho prog ra mu  

06E01 MDPT SR — Do prav ná a te le ko mu ni kač ná pod po ra 69 000

     Ges tor: 11 Mi nis ter stvo ob ra ny Slo ven skej re pub li ky  

06H0D Hos po dár ska mo bi li zá cia MDPT SR 44 000

     Ges tor: 26 Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky  

 Úrad geo dé zie, kar to gra fie a ka tas tra Slo ven skej re pub li ky  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 972 745

07U Geo dé zia, kar to gra fia a ka tas ter 972 245

 Zá mer:  

 Ak tu a li zo va nie a vy tvá ra nie vy bra ných in for má cií z od bo ru geo dé zie, kar to gra fie 
a ka tas tra a ich pos ky to va nie fy zic kým a práv nic kým oso bám.

 

 Vy bra né cie le:  

07U0101 1. V roku 2005 za pí sa� 450 000 lis tín do ka tas tra ne hnu te¾ nos tí v zá ko nom
sta no ve nej le ho te.

 

07U0101 2. V roku 2005 ob no vi� 550 ma po vých lis tov  ka tas trál nych máp.  

07U02 1. V roku 2005 za bez pe či� zá pis 160 re gis trov ob no ve nej evi den cie po zem kov.  

07U03 1. V roku 2005 vy bu do va� 500 geo de tic kých bo dov (GB) Štát nej prie sto ro vej sie te
(ŠPS).

 

07U03 2. V roku 2005 vlo ži� 15 %  úda jov do Zá klad nej bázy  pre geo gra fic ký in for mač ný
sys tém (ZB GIS).

 

07U03 3. V roku 2005 vy da� 700 ma po vých lis tov štát nych ma po vých diel v ana ló go vej 
for me.

 

 Pod pro gra my, kto ré ka pi to la rie ši ako účast ník me dzi re zort né ho prog ra mu  

06H0E Hos po dár ska mo bi li zá cia ÚG KaK SR 500

     Ges tor: 26 Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky  

 Šta tis tic ký úrad Slo ven skej re pub li ky  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 463 227

07V Šta tis tic ké zis �o va nia 462 477

 Zá mer:  
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 Za bez pe či� šta tis tic ké zis �o va nia v zmys le Prog ra mu štát nych šta tis tic kých
zis �o va ní a pos ky to va� šta tis tic ké úda je pre pot re by or gá nov štát nej sprá vy,
do má cim a za hra nič ným sub jek tom a ve rej nos ti.

 

 Vy bra né cie le:  

07V0101 Za bez pe či� v roku 2005 prí pra vu, zber a spra co va nie úda jov a pre zen tá ciu
šta tis tic kých  úda jov zo 101  zis �o va ní vy ko ná va ných Šta tis tic kým úra dom SR.

 

07V0104 Rie ši� v roku 2005 špe ci fic ké úlo hy v rám ci šta tis tic kých zis �o va ní na zá kla de
uza tvo re né ho kon trak tu na 100 %.

 

07V02 Vy tvo ri� v roku 2005 fi nanč né, per so nál ne a pre vádz ko vé pod mien ky na spl ne nie
úloh vy plý va jú cich z Prog ra mu štát nych šta tis tic kých zis �o va ní na 100 %.

 

07V0305  Za bez pe či� v roku 2005 spra co va nie vý sled kov vo lieb do vyš ších územ ných cel kov.  

 Pod pro gra my, kto ré ka pi to la rie ši ako účast ník me dzi re zort né ho prog ra mu  

06K09 Štát ne ob jed náv ky vý skumu a vý vo ja na pod po ru od vet vo vej po li ti ky ŠÚ SR 750

     Ges tor: 20 Mi nis ter stvo škol stva Slo ven skej re pub li ky  

 Úrad pre ve rej né ob sta rá va nie  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 59 186

07W Ve rej né ob sta rá va nie 59 186

 Zá mer:  

 Zvý še nie kva li ty a trans pa ren tnos ti ve rej né ho ob sta rá va nia.  

 Vy bra né cie le:  

07W V rokoch 2005 — 2007 za bez pe či� vzde lá va nie účast ní kov ve rej né ho ob sta rá va nia
na úče l kva li ty ve rej né ho ob sta rá va nia.

 

07W Ad mi nis tra tív ne zjed no du ši� pre u ka zo va nie spl ne nia pod mie nok účas ti na
ve rej nom ob sta rá va ní.

 

07W V rokoch 2005 — 2007 vy da� 170-180-190 Ves tní kov ve rej né ho ob sta rá va nia, kto ré 
sú za me ra né na zve rej ne nie a sprí stup ne nie in for má cií.

 

 Úrad jad ro vé ho do zo ru Slo ven skej re pub li ky  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 70 362

080 Vý kon štát ne ho do zo ru nad jad ro vou bez peč nos �ou 70 212

 Zá mer:  

 Zvy šo va nie úrov ne bez peč nos ti pre vádz ky jad ro vých za ria de ní.  

 Vy bra né cie le:  

080 V roku 2005 po čet vy ko na ných in špek cií bude 105.  

080 V roku 2005 ak tu a li zo va� tri le gis la tív ne do ku men ty.  

 Pod pro gra my, kto ré ka pi to la rie ši ako účast ník me dzi re zort né ho prog ra mu  

06H0F Hos po dár ska mo bi li zá cia ÚJD SR 150

     Ges tor: 26 Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky  

 Úrad prie my sel né ho vlast níc tva Slo ven skej re pub li ky  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 77 938

081 Pod po ra prie my sel né ho vlast níc tva 77 938
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 Zá mer:  

 Kva lit né služ by priemyselnoprávnej  ochra ny.  

 Vy bra né cie le:  

08102 V roku 2005 vy ba vi� prie mer ne me sač ne 300 žia dos tí o spra co va nie pa ten to vých,
znám ko vých a di zaj no vých re šer ší.

 

 Úrad pre nor ma li zá ciu, met ro ló giu a skú šob níc tvo Slo ven skej re pub li ky  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 541 842

082 Štát na sprá va v ob las ti tech nic kej nor ma li zá cie, met ro ló gie, kva li ty
a po su dzo va nia zho dy

541 842

 Zá mer:  

 Kva lit ný met ro lo gic ký sys tém, ak tu ál ne tech nic ké nor my a ma na žér stvo kva li ty
ako pred po klad lep šej kon ku ren cies chop nos ti slo ven ských vý rob kov.

 

 Vy bra né cie le:  

0820102 Zria di� v roku 2005 samo stat ný práv ny sub jekt v sú la de s pro jek tom vý stav by CC
SR.

 

0820201 V roku 2005 za bez pe či� 100 % har mo ni zá ciu met ro lo gic ké ho sys té mu na úro veň
EÚ.

 

08203 V roku 2005 im ple men to va� 100 % eu róp skych no riem pri ja tých or ga ni zá cia mi
CEN, CE NE LEC, ETSI do 31. 12. 2004, kto ré majú ter mín za ve de nia do sús ta vy
ná rod ných no riem do 30. 10. 2004.

 

 Úrad pre štát nu služ bu  Slo ven skej re pub li ky  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 48 476

083 Vý kon štát nej služ by 48 476

 Zá mer:  

 Vy tvo ri� a ria di� sys tém do dr žia va nia pra vi diel pri vy ko ná va ní štát nej služ by.  

 Vy bra né cie le:  

08301 Op ti ma li zá ciou sys te mi zá cie v štát nej služ be a vzde lá va nia štát nych
za mest nan cov zefek tív ňo va� fun go va nie štát nej služ by vy ko na ním 12 kon trol ných
in špek cií v slu žob ných úra doch.

 

08301 V roku 2005 rea li zo va� vý ber 2 000 kva li fi ko va ných za mest nan cov pre štát nu
sprá vu na vo¾ né štát no za mes tna nec ké mies ta.

 

 Pro ti mo no pol ný úrad Slo ven skej re pub li ky  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 47 520

084 Hos po dár ska sú �až 47 520

 Zá mer:  

 Ochra na a pod po ra hos po dár skej sú �a že.  

 Vy bra né cie le:  

084 Za bez pe či� eli mi ná ciu čin nos tí a ko na ní ob me dzu jú cich sú �až vy rie še ním 30 %
prí pa dov z cel ko vé ho poč tu prípadov rie še ných v roku 2005.

 

 Ná rod ný bez peč nost ný úrad  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 222 472

085 Bez peč nos� in for má cií 222 472

 Zá mer:  
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 Vy tvá ra nie op ti mál nych pod mie nok na za bez pe če nie ochra ny uta jo va ných
sku toč nos tí a elek tro nic ké ho pre no su dát.

 

 Vy bra né cie le:  

08501 V roku 2005 vy da� 80 % po tvr de ní o ab sol vo va ní skúš ky bez peč nost né ho
za mest nan ca z cel ko vé ho poč tu pre skú ša ných bez peč nost ných za mest nan cov na
zá kla de po žia da viek ve dú cich ústred ných or gá nov štát nej sprá vy, štát nych
or gá nov, práv nic kých osôb a obcí.

 

0850201 V roku 2005 za ča� rea li zá ciu 95 % bez peč nost ných pre vie rok z po ža do va né ho
poč tu.

 

0850201 V roku 2005 ukon či� vy da ním roz hod nu tia 6 000 bez peč nost ných pre vie rok.  

0850202 V roku 2005 vy ba vi� 70 % z cel ko vé ho poč tu žia dos tí o vy da nie cer ti fi ká tu
me cha nic kých zá bran ných pros tried kov ale bo tech nic kých za bez pe čo va cích
pros tried kov pri ja tých v da nom roku.

 

0850202 V roku 2005 spra co va� do elek tro nic kej po do by 80 % uta jo va ných sku toč nos tí
do šlých v rám ci me dzi ná rod nej spo lu prá ce.

 

0850301 Cer ti fi ká cia pros tried kov šif ro vej ochra ny in for má cií; v roku 2005 cer ti fi ko va�
5 pros tried kov ŠOI.

 

0850302 Cer ti fi ká cia tech nic kých pros tried kov pot reb ných na ochra nu uta jo va ných
sku toč nos tí; v roku 2005 vy da� 75 % cer ti fi ká tov z cel ko vé ho poč tu po da ných
žia dos tí.

 

0850303 Vy ba vi� všet kých od bor ných pra cov ní kov vý po čto vou tech ni kou; v roku 2005
vy ba vi� 98 % všet kých od bor ných pra cov ní kov vý po čto vou tech ni kou.

 

0850303 Zvý še nie spo ¾ah li vos ti a funk čnos ti in for mač né ho sys té mu NBÚ; v roku 2005
zní ži� cel ko vý po čet po rúch a vý pad kov na ma xi mál ny po čet 20.

 

 Sprá va štát nych hmot ných re zerv Slo ven skej re pub li ky  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 853 104

086 Štát ne hmot né re zer vy 601 783

 Zá mer:  

 Pri pra ve nos� štát nych hmot ných re zerv na rie še nie krí zo vých si tu á cií vo jen ské ho
a ne vo jen ské ho cha rak te ru.

 

 Vy bra né cie le:  

0860101 Po lo žky zá sob hmot ných re zerv udr žia va� v roku 2005 v roz pä tí od schvá le né ho
mi ni mál ne ho li mi tu +20 % do orien tač né ho cie ¾o vé ho sta vu.

 

0860102 Za bez pe či� do siah nu tie a udr žia va nie nú dzo vých zá sob ropy a rop ných vý rob kov pre 
rok 2005 na úrov ni 64 dní spot re by SR v zmys le har mo no gra mu schvá le né ho EÚ.

 

0860103 V roku 2005 za bez pe či� hos po dá re nie s mo bi li zač ný mi re zer va mi v zmys le
schvá le ných krí zo vých plá nov.

 

0860103 V roku 2005 za bez pe či�  tvor bu po ho to vost ných zá sob v zmys le schvá le né ho
„Ná vr hu tvor by po ho to vost ných zá sob na roky 2005 — 2006“ na 100 %.

 

08603 V roku 2005 za bez pe či� pod mien ky na 100 % pl ne nie  pod pro gra mov čís lo 08601, 
čís lo 06E06, čís lo 06H0H.

 

 Pod pro gra my, kto ré ka pi to la rie ši ako účast ník me dzi re zort né ho prog ra mu  

06E06 SŠHR SR — Štát ne hmot né re zer vy pre ob ra nu 233 791

     Ges tor: 11 Mi nis ter stvo ob ra ny Slo ven skej re pub li ky  

06H0H Hos po dár ska mo bi li zá cia SŠHR SR 17 530

     Ges tor: 26 Mi nis ter stvo hos po dár stva Slo ven skej re pub li ky  
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 Vy bra né cie le:  

06H0H V prí sluš nom roku per ma nent ná ak tu a li zá cia úda jov krí zo vé ho plá nu
o schop nos ti hos po dár stva SR vy tvo ri� ma te riál nu zá klad ňu pre ži tia oby va te¾ stva
a fun go va nia k¾ú čo vých čin nos tí.

 

 Vše obec ná pok lad nič ná sprá va  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 24 171 501

                Vý dav ky prog ra mo vo ne a lo ko va né 24 137 501

06Q Ochra na zá klad ných práv a slo bôd 34 000

 Zá mer:  

 Po die¾a� sa na ochra ne zá klad ných práv a slo bôd pri čin nos ti or gá nov ve rej nej
sprá vy.

 

 Vy bra né cie le:  

06Q Vy ba vi� 500 pod netov roč ne.  

 Slo ven ská aka dé mia vied  

                Vý dav ky spo lu za ka pi to lu 1 481 677

087 Vý skum a vý voj v prí rod ných, tech nic kých, le kár skych a spo lo čen ských
ve dách a ich za bez pe če nie

1 373 027

 Zá mer:  

 Pri spie�  k cel ko vé mu zvý še niu úrov ne po zna nia na Slo ven sku v prí rod ných,
tech nic kých, le kár skych a spo lo čen ských ve dách,  zvý ši� účas� na ve dec kých
pro jek toch rie še ných v eu róp skom vý skumnom prie sto re a po die¾a� sa na
ge ne rač nej ob me ne ve dec kých pra cov ní kov usku toč ňo va ním dok to rand ské ho
štú dia.

 

 Vy bra né cie le:  

087 Do siah nu� zvý še nie po dielu prí rod ných, tech nic kých, le kár skych a spo lo čen ských 
vied na eko no mic kom, so ciál nom a kul túr nom roz vo ji Slo ven ska.

 

087 Do siah nu� vyš ší po čet rie še ných pro jek tov v eu róp skom vý skumnom prie sto re.  

087 Za bez pe či� dok to rand ské štú dium s cie ¾om do siah nu� uplat ne nie dok to ran dov vo
vedeckovýskumnej pra xi.

 

08701 Vy tvá ra� op ti mál ne pod mien ky na vý skum a vý voj vo ve dách o ne ži vej prí ro de
a v tech nic kých ve dách.

 

08701 Po die¾a� sa na rie še ní pro jek tov me dzi ná rod nej ve dec ko -tech nic kej spo lu prá ce
a zve rej ňo va� do siah nu té vý sled ky.

 

08701 Po die¾a� sa na usku toč ňo va ní dok to rand ské ho štú dia.  

0870101 Vy tvá ra� op ti mál ne pod mien ky na vý skum a vý voj vo ve dách o ne ži vej prí ro de.
Zve rej ňo va� zís ka né vý sled ky.

 

0870101 Spo lu pra co va� na rie še ní me dzi ná rod ných pro jek tov.  

0870101 Po die¾a� sa na usku toč ňo va ní dok to rand ské ho štú dia.  

0870102 Vy tvá ra� op ti mál ne pod mien ky na vý skum a vý voj v tech nic kých ve dách.
Zve rej ňo va� zís ka né vý sled ky.

 

0870102 Spo lu pra co va� na rie še ní me dzi ná rod ných pro jek tov.  

0870102 Po die¾a� sa na usku toč ňo va ní dok to rand ské ho štú dia.  
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08702 Prie bež ne pub li ko va� ori gi nál ne vý sled ky v re no mo va ných me dzi ná rod ných
ve dec kých pe rio di kách v ob las ti le kár skych, ve te ri nár nych, bio lo gic kých,
eko lo gic kých, po ¾no hos po dár skych a che mic kých vied.

 

08702 Po die¾a� sa na rie še ní pro jek tov me dzi ná rod nej ve dec ko -tech nic kej spo lu prá ce
a zve rej ňo va� do siah nu té vý sled ky.

 

08702 Vy cho va� ge ne rá ciu dok to ran dov s cie ¾om do siah nu� ich uplat ne nie vo
vedeckovýskumnej pra xi.

 

0870201 Prie bež ne pub li ko va� zís ka né vý sled ky v me dzi ná rod ných ve dec kých pe rio di kách
so za me ra ním na le kár ske vedy.

 

0870201 Po die¾a� sa na rie še ní pro jek tov me dzi ná rod nej ve dec ko -tech nic kej spo lu prá ce
v ob las ti le kár skych vied a zve rej ňo va� zís ka né vý sled ky.

 

0870201 Vy cho vá va� ge ne rá ciu dok to ran dov s cie ¾om do siah nu� ich uplat ne nie vo
vedeckovýskumnej me di cín skej ob las ti.

 

0870202 Prie bež ne pub li ko va� zís ka né vý sled ky v me dzi ná rod ných ve dec kých pe rio di kách
so za me ra ním na ve te ri nár ne vedy.

 

0870202 Po die¾a� sa na rie še ní pro jek tov me dzi ná rod nej spo lu prá ce v ob las ti  ve te ri nár nych 
vied a zve rej ňo va� vý sled ky.

 

0870202 Vy cho vá va� ge ne rá ciu dok to ran dov s cie ¾om do siah nu� ich uplat ne nie vo
ve dec ko výs kum nej ve te ri nár nej pra xi.

 

0870203 Prie bež ne pub li ko va� zís ka né vý sled ky v me dzi ná rod ných ve dec kých pe rio di kách
so za me ra ním na vše obec nú a mo le ku lár nu bio ló giu.

 

0870203 Po die¾a� sa na rie še ní pro jek tov me dzi ná rod nej ve dec ko -tech nic kej spo lu prá ce
v ob las ti mo le ku lár nych bio lo gic kých vied a zve rej ňo va� zís ka né vý sled ky.

 

0870203 Vy cho vá va� ge ne rá ciu dok to ran dov s cie ¾om do siah nu� ich uplat ne nie  na
pra co vis kách, kto ré vy u ží va jú mo le ku lár ne bio lo gic ké me tó dy vo vý skume a ich
ap li ká cii.

 

0870204 Prie bež ne pub li ko va� zís ka né vý sled ky v me dzi ná rod ných ve dec kých pe rio di kách
so za me ra ním na eko lo gic ké vedy a v pe rio di kách pre ve rej nos� a or gá ny štát nej
sprá vy.

 

0870204 Po die¾a� sa na rie še ní pro jek tov me dzi ná rod nej ve dec ko -tech nic kej spo lu prá ce
v ob las ti eko lo gic kých vied a zve rej ňo va� zís ka né vý sled ky.

 

0870204 Vy cho vá va� ge ne rá ciu dok to ran dov s cie ¾om ich uplat ne nia na všet kých úrov niach
v prob le ma ti ke ži vot né ho pros tre dia.

 

0870205 Prie bež ne pub li ko va� zís ka né vý sled ky v me dzi ná rod ných a do má cich ve dec kých
pe rio di kách so za me ra ním na po ¾no hos po dár ske vedy.

 

0870205 Po die¾a� sa na rie še ní pro jek tov me dzi ná rod nej ve dec ko -tech nic kej spo lu prá ce
v ob las ti po ¾no hos po dár skych vied a zve rej ňo va� zís ka né vý sled ky.

 

0870205 Vy cho vá va� ge ne rá ciu dok to ran dov s cie ¾om do siah nu� ich uplat ne nie
v po ¾no hos po dár skom vý skume a na ap li ko va ných pra co vis kách.

 

0870206 Prie bež ne pub li ko va� zís ka né vý sled ky v me dzi ná rod ných ve dec kých pe rio di kách
so za me ra ním na or ga nic kú a an or ga nic kú ché miu.

 

0870206 Po die¾a� sa na rie še ní pro jek tov me dzi ná rod nej ve dec ko -tech nic kej spo lu prá ce
v ob las ti or ga nic kej a an or ga nic kej ché mie a zve rej ňo va� zís ka né vý sled ky.

 

0870206 Vy cho vá va� ge ne rá ciu dok to ran dov s cie ¾om ich uplat ne nia v che mic kom vý skume
a v che mic kých pod ni koch v SR.
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08704 Te o re tic ké ob jas ne nie a prak tic ká ap li ká cia skú ma nia in šti tu cio nál nych zmien,
ich pred po kla dov a le gi ti mi zá cie v roz ví ja jú cej sa de mo kra tic kej spo loč nos ti
prostredníctvom zís ka nia no vých po znat kov o eko no mic kých, sociálno-politických 
a psy cho lo gic kých  pro ce soch v trans for mu jú cej sa spo loč nos ti.

 

08704 Po die¾a� sa na rie še ní pro jek tov me dzi ná rod nej ve dec ko -tech nic kej spo lu prá ce
a zve rej ňo va� do siah nu té vý sled ky.

 

08704 Vy cho va� ge ne rá ciu dok to ran dov s cie ¾om do siah nu� ich uplat ne nie vo
vedeckovýskumnej pra xi.

 

0870401 In ten zi fi ká cia ve dec kých pub li kač ných vý stu pov (mo no gra fie, ve dec ké sta te,
re cen zie atï.).

 

0870401 Spo lu pra co va� na me dzi ná rod ných pro jek toch.  

0870401 Po die¾a� sa na usku toč ňo va ní dok to rand ské ho štú dia.  

0870402 In ten zi fi ká cia ve dec kých pub li kač ných vý stu pov (mo no gra fie, ve dec ké sta te,
re cen zie atï.).

 

0870402 Spo lu pra co va� na me dzi ná rod ných pro jek toch.  

08705 For mu lo va� nové po znat ky o  ume ní, ja zy ku, kul túr nych, his to ric kých
a ar che o lo gic kých fe no mé noch a tým pri spie� k re vi ta li zá cii kul túr nych
a his to ric kých hod nôt a  ich pre zen tá cia  doma aj v za hra ni čí ako sú čas ti
in teg rač ných pro ce sov.

 

08705 Po die¾a� sa na rie še ní pro jek tov me dzi ná rod nej ve dec ko -tech nic kej spo lu prá ce
a zve rej ňo va� do siah nu té vý sled ky.

 

08705 Vy cho va� ge ne rá ciu dok to ran dov s cie ¾om do siah nu� ich uplat ne nie vo
vedeckovýskumnej pra xi.

 

0870501 In ten zi fi ká cia ve dec kých pub li kač ných vý stu pov (mo no gra fie, ve dec ké sta te,
re cen zie atï.).

 

0870501 Spo lu pra co va� na me dzi ná rod ných pro jek toch orien to va ných na ob las�
hu ma nis ti ky a pub li ko va� zís ka né vý sled ky.

 

0870502 In ten zi fi ká cia ve dec kých pub li kač ných vý stu pov (mo no gra fie, ve dec ké sta te,
re cen zie atï.).

 

0870502 Spo lu pra co va� na me dzi ná rod ných pro jek toch orien to va ných na ob las�
hu ma nis ti ky a pub li ko va� zís ka né po znat ky.

 

0870502 Po die¾a� sa na usku toč ňo va ní dok to rand ské ho štú dia.  

08706 Ko or di no va� vý skum a roz voj slu žieb SAV.  

 Pod pro gra my, kto ré ka pi to la rie ši ako účast ník me dzi re zort né ho prog ra mu  

06K08 Štát ne ob jed náv ky vý skumu a vý vo ja na pod po ru od vet vo vej po li ti ky SAV 12 650

     Ges tor: 20 Mi nis ter stvo škol stva Slo ven skej re pub li ky  

 Vy bra né cie le:  

06K08 Za bez pe či� v roku 2005 for mou štát nych ob jed ná vok rie še nie 2 pri o rit ných
prob lé mov ka pi to ly SAV.

 

06K0B Štát ne prog ra my SAV 96 000

     Ges tor: 20 Mi nis ter stvo škol stva Slo ven skej re pub li ky  

 Vy bra né cie le:  

06K0B Usku toč ni� vý be ro vé ko na nie na úlo hy vý skumu a vý vo ja v prob le ma ti ke štát ne ho
prog ra mu a pri de li� vy bra ným úlo hám fi nanč né pros tried ky na rie še nie v roku
2004.
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Kód
prog ra mu Ná zov prog ra mu  

06K0B04 Sti mu lo va� mla dých za mest nan cov  vý skumu a vý vo ja a dok to ran dov k ne ustá le mu
zvy šo va niu si svo jej od bor nej kva li fi ká cie a vý be rom naj vhod nej ších úloh štát ne ho
prog ra mu vý skumu a vý vo ja za bez pe či� roz voj mla dých za mest nan cov.
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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
z toho:
A. Dotácie z kapitoly Všeobecná pokladničná
správa

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

z toho:
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

d) dotácia pre zariadenia sociálnych služieb 534 713 41 758 576 471

e) dotácia pre zdravotnícke zariadenia 11 530 11 530

B. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej
správy
na obce

15 248 789 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
z toho:
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

existujúcich zariadení sociálnych služieb")
b) dotácia pre zdravotnícke zariadenia 93 980 93 980

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.

REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2005

(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 slu-
žieb" (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
podľa § 5 zákona
č. 386/2002 Z. z. o
štátnom dlhu
a štátnych zárukách
a zdroje štátnych
finančných aktív
získané zo splátok
istín
vládnych
pohľadávok zo
zahraničia

140
532
673

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

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

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

98
461

2. Splátky štátnych dlhopisov emitovaných v zahraničí
3. Úhrada schodku bežného hospodárenia za rok 2004
4. Splátky istiny z úveru od Banque Nationale de Paris
5. Splátky záväzkov prevzatých od Štátneho fondu cestného

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)

31 457
475
74 595
000
338 525

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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