
Príloha č. 6 k zákonu č. 372/1999 Z. z.

REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY
 ROZPOČTOVÝCH KAPITOL NA ROK 2000

 (v tis. Sk)

1. Rozpočtové rezervy
— rezerva vlády SR 200 000
— rezerva predsedu vlády SR 22 500
— rezerva na zabezpečenie platobnej schopnosti pois�ovní a na krytie potreby Národného úradu

práce 280 000
— rezerva na štátne záruky za bankové úvery a ručenie štátu za záväzky š. p. ú. (§ 36 ods. 5

zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády SR
č. 257/1997 Z. z.) 500 000

Rezervy spolu 1 002 500

2. Účelové prostriedky zapracované v kapitolách

Kancelária prezidenta SR
— realizácia zákona NR SR č. 37/1994 Z. z. o štátnych vyznamenaniach 3 000

Úrad vlády SR
— zabezpečenie krytia dávok výsluhového príspevku a prídavku k dôchodku v zmysle § 212 ods. 3

zákona č. 200/1998 Z. z. 32 753
— splnomocnenec na ochranu osobných údajov v informačných systémoch v zmysle zákona

č. 52/1998 Z. z. 7 709
   z toho:  — mzdové prostriedky 1 869
            — kapitálové výdavky 2 880

Slovenská informačná služba
— zabezpečenie úloh vyplývajúcich z  uznesenia vlády SR č. 344/1996 (v rámci kapitálových aktív) 12 000

Ministerstvo zahraničných vecí SR
— zabezpečenie úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 344/1996 (v rámci kapitálových aktív) 5 000
— poplatky a príspevky SR medzinárodným organizáciám 300 000
— financovanie projektov na pomoc krajanom 2 650
— zabezpečenie medzinárodných programov UNESCO 1 300
— príprava a vedenie súdneho konania pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu pod¾a čl. 5

ods. 3 Osobitnej dohody medzi SR a MR 20 000
— Rok kres�anskej kultúry 2 000

Ministerstvo obrany SR
— sanačné a monitorovacie práce 132 400

Ministerstvo vnútra SR
— výdavky na technické vybavenie vojenských záchranných útvarov civilnej ochrany na zásahy

v mimoriadnych situáciách (uznesenie vlády SR č. 706/1997 v rámci kapitálových aktív) 12 863
— výdavky na tovary a ïalšie služby pre civilnú ochranu 139 735
— hospodárska mobilizácia — bežné výdavky 300
— migračná politika 50 880
 v tom: bežné výdavky 36 852
— uznesenie vlády SR č. 344/1996 (v rámci kapitálových aktív) 20 000
— uznesenie vlády SR č. 585/1997 (v rámci kapitálových aktív) 200 000
— bežné výdavky na vedu a techniku 3 800
— zabezpečenie hranice s Ukrajinou a Maïarskou republikou (v rámci kapitálových aktív) 77 400

Ministerstvo spravodlivosti SR
— finančné krytie záväzkov SR na základe rozsudkov Európskeho súdu pre ¾udské práva,

rozhodnutí Výboru ministrov Rady Európy, resp. Výboru delegátov ministrov Rady Európy
a zmierov uzavretých medzi vládou SR a s�ažovate¾om (§ 18 ods. 2 zákona SNR č. 347/1990
Zb. v znení neskorších predpisov) 4 500
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Ministerstvo financií SR
— financovanie súdneho sporu medzi ČSOB a Slovenskou inkasnou jednotkou 50 000
— úhrada za distribúciu a predaj kolkov (Slovenská pošta, š. p., Bratislava) 70 000
— zabezpečenie finančných prostriedkov pre miesto asistenta v EBOR 1 136

Ministerstvo životného prostredia SR
— transfer do Štátneho fondu životného prostredia 140 000

Ministerstvo školstva SR
— príspevok na V. rámcový program EÚ pre výskum a technický rozvoj a účas� organizácií

a pracovísk výskumu a vývoja na jeho realizácii 140 000
— štipendiá pre doktorandov (bez poistného) 119 754
— aplikovaný výskum a vývoj na vysokých školách 15 433
— úlohy rozvoja vedy a techniky riešené vysokými školami v rámci medzinárodnej vedecko-

technickej spolupráce 17 545
— transfer na zabezpečenie činnosti komisie J. W. Fulbrighta 2 000
— transfer pre štátnu športovú reprezentáciu 191 790
— bežný transfer pre občianske združenie Horská služba na Slovensku 18 000
— transfer do Štátneho fondu telesnej kultúry 16 200
— hospodárska mobilizácia 300
— transfer pre občianske združenia a telovýchovné organizácie na úlohy v oblasti telesnej kultúry

a športu 47 700
— štátna starostlivos� o mládež (činnos� mládežníckych organizácií a programy na podporu

a ochranu mládeže) 26 910
— transfer pre SANET 15 000
— transfer na zabezpečenie programov ES v oblasti vzdelávania a mládeže (SOKRATES, LEO-

NARDO a Mládež pre Európu III) 120 200
   v tom: — úhrada príspevku do EÚ 106 000
              — na činnos� národných kancelárií a na spolufinancovanie projektov 14 200
— účas� organizácií a pracovísk výskumu a vývoja v SR na projektoch CERN 7 560

Ministerstvo zdravotníctva SR
— transfer do Štátneho fondu zdravia (na financovanie projektov Národného programu podpory

zdravia — uznesenie vlády SR č. 335/1998) 20 700
— hospodárska mobilizácia 26 000
— štátom platené poistné na zdravotné poistenie za určené kategórie osôb 11 029 838
— očkovacie séra a diagnostické prípravky 128 000
   z toho: — na očkovanie detskej populácie proti vírusovej hepatitíde typu B 32 000
               — na pravidelné očkovanie proti invazívnym hemofilovým infekciám 15 000
— Slovenská lekárska spoločnos� 2 646
— Slovenský Červený kríž 30 581
— kapitálové výdavky na splácanie zahraničných kapitálových úverov pre zdravotníctvo vrátane

výdavkov na kurzové vplyvy 250 594
   v tom: — na stavby (Národný onkologický ústav v Bratislave a Slovenský ústav srdcových chorôb

             v Bratislave) 240 594
             — na kurzové vplyvy vyplývajúce zo splácania ZKÚ v zmysle uznesení vlády SR

              č. 143/1992 a č. 535/1995 10 000

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
— bežné transfery pre občianske združenia 38 700
   z toho: tlmočníci pre sluchovo postihnutých 2 700
— príspevky na humanitné účely 1 000
— dávky sociálneho zabezpečenia 16 645 704
— štátom platené poistné na dôchodkové zabezpečenie za určené kategórie osôb 971 981
— štátom platené poistné na nemocenské poistenie za určené kategórie osôb 184 200
— dotácia pre Národný úrad práce na dohodnuté verejnoprospešné pracovné miesta 

 pre dlhodobo nezamestnaných 2 000 000

Ministerstvo kultúry SR
— transfer do Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia 72 000
— transfer pre tlač a umeleckú tvorbu určenú pre detskú literatúru a časopisy 7 540
   z toho: — dotácie právnickým osobám 4 700
               — dotácie fyzickým osobám 2 840
— transfer pre občianske združenia 25 250
   v tom: — divadelníctvo 7 000
              — literatúra 3 000
              — hudba a koncertná činnos� 4 000
              — výtvarné umenie, architektúra a dizajn 4 000
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              — ostatné občianske združenia 7 250
              z toho: občianske združenia neumeleckého charakteru 2 950
— pôvodná knižná tvorba a distribúcia 5 600
   z toho: — dotácie právnickým osobám 3 740
               — dotácie fyzickým osobám 1 860
— tvorba hraného filmu 20 600
   z toho: dotácie právnickým osobám 20 600
— umelecké časopisy 16 000
   z toho: — pre občianske združenia, nadácie a podobné organizácie 11 300
               — dotácie právnickým osobám 2 800
               — dotácie fyzickým osobám 1 900
— cirkvi a náboženské spoločnosti 464 704
   z toho: Slovenská katolícka charita 41 000
— Matica slovenská 93 860
— zameriavanie v zmysle zákona NR SR č. 282/1993 Z. z. 10 067
— mimoriadne kultúrne aktivity Ministerstva kultúry SR 34 016
   z toho: — dotácie právnickým osobám 13 927
               — dotácie fyzickým osobám 4 000
               — transfer pre občianske združenia, nadácie a podobné organizácie 16 089
— kultúra menšín 50 000
   z toho: — pre občianske združenia 31 800
               — dotácie právnickým osobám 11 900
               — dotácie fyzickým osobám 6 300
— hospodárska mobilizácia 40

Ministerstvo hospodárstva SR
— úlohy hospodárskej mobilizácie a prípravy územia štátu na obranu v rámci kapitálových

 transferov 124 500
— hospodárska mobilizácia — bežné výdavky 74 000
— transfer do Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým

jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi 60 000
— vrcholová športová príprava žiakov SOU 3 180

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
— náklady na pozemkové úpravy súvisiace s usporiadaním vlastníckych vz�ahov k pôde 242 934
— hospodárska mobilizácia 13 700
   z toho: v rámci kapitálových aktív 800
— núdzová vakcinácia proti klasickému moru ošípaných 40 000
— transfer do Štátneho fondu zve¾aïovania lesa SR 360 000
— transfer do Štátneho vodohospodárskeho fondu SR 150 000
— transfer do Štátneho fondu trhovej regulácie SR v po¾nohospodárstve 440 000
— bežný transfer pre podnikate¾ské subjekty v po¾nohospodársko-potravinárskom komplexe 7 481 269

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
— hospodárska mobilizácia 7 575
— transfer do Štátneho fondu rozvoja bývania na podporu bývania 2 700 000
— podpora výstavby technickej vybavenosti a obnovy bytového fondu 350 000
— program záruk za bankové úvery poskytované na bytovú výstavbu 200 000
— podpora výstavby nájomných bytov 150 000
— vrcholová športová príprava žiakov SOU 1 500

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
— hospodárska mobilizácia 41 422
   z toho: v rámci kapitálových transferov 4 360
— transfer do Štátneho fondu cestného hospodárstva 5 100 000
   v tom: — na splátky istín a úrokov z úverov prevzatých na výstavbu dia¾nic, na výstavbu

              a opravy ciest 4 200 000
              — výstavba a opravy ciest 900 000

Štatistický úrad SR
— hospodárska mobilizácia 100
— činnos� demografického pracoviska Inštitútu informatiky a štatistiky 2 400

Úrad jadrového dozoru SR
— hospodárska mobilizácia 270
— úhrada príspevku SR do Fondu na černoby¾ský kryt Európskej banky pre obnovu a rozvoj 22 500
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Správa štátnych hmotných rezerv SR
— tvorba a doplnenie hmotných a mobilizačných rezerv (v rámci kapitálových aktív) 43 000

Úrad bezpečnosti práce SR
— kapitálový transfer na dokončenie bývalej združenej výstavby prevádzkovej budovy VVÚPB

v Bratislave na ul. Vazovova — Radlinského 30 000

Všeobecná pokladničná správa
— úhrada majetkovej ujmy za zvýhodnené úvery poskytnuté na dofinancovanie DBV (uznesenia

vlády SR č. 453/1994 a č. 676/1995) 4 055
— úhrada majetkovej ujmy v zmysle § 47 zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody

a krajiny 10 000
— hospodárska mobilizácia (SZSD) 2 000
   z toho: v rámci kapitálových transferov 500
— Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie 11 125
— transfer na splatenie časti záväzkov Slovenskej televízie za rok 1997 voči Slovenským teleko-

munikáciám, š. p. 50 000
— program rozvoja vidieka — SAPARD (EÚ) 280 000
   z toho: pre ŠÚ SR na cenzus fariem (EÚ) 14 000
— finančné prostriedky na stavbu mosta a colnice Štúrovo — Ostrihom (EÚ) 150 000
— podpora exportu prostredníctvom Agentúry na podporu obchodu a zahraničných investícií

vrátane spolufinancovania jej činnosti z prostriedkov PHARE (EÚ) 50 000
— finančné prostriedky na Podporný úverový program pre Národnú agentúru pre rozvoj malého

a stredného podnikania — NARMSP (EÚ) vrátane výnosov z týchto prostriedkov na účtoch 200 000
— Úrad pre verejné obstarávanie (EÚ) 38 938
— rezerva na príspevok SR do predvstupových fondov Európskej únie a na mimoriadne a doda-

točné projekty (EÚ) 80 000
— Program ochrany životného prostredia ISPA (EÚ) 100 000
— dotácie pre SAD na vytvorenie náhradných autobusových liniek (KÚ) 200 000
— transfery na zabezpečenie projektov podporujúcich regionálny rozvoj a na činnos� regionálnych

 rozvojových agentúr 200 000
— finančné prostriedky na poskytovanie štátnej prémie v stavebnom sporení na základe zákona

SNR č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 2 600 000
— finančné prostriedky na bonifikáciu úrokov pri poskytovaní hypotekárnych úverov 100 000
— rezerva na dotáciu pre Národný úrad práce na dohodnuté verejnoprospešné pracovné miesta

pre dlhodobo nezamestnaných 320 000

Slovenská akadémia vied
— transfer pre vedecké spoločnosti 2 366
— vedecká výchova — štipendiá pre doktorandov (bez poistného) 16 226
— úlohy rozvoja vedy a techniky riešené v rámci medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce 10 768
— činnos� Národného vedeckého centra pre spoluprácu SR s Medzinárodným centrom pre

 genetické inžinierstvo a biotechnológie 500

Slovenský rozhlas
— transfer na zabezpečenie zahraničného vysielania 64 930
— hospodárska mobilizácia 600

Slovenská televízia
— hospodárska mobilizácia 600

Krajský úrad Bratislava
— zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva pod¾a uznesenia vlády SR

 č. 572/1994 6 360
— školstvo spolu (odd. 10, 11 a 40) 2 896 704
   z toho: stredné odborné učilištia (SOU) a strediská praktického vyučovania (SPV) 312 794
— kultúra 44 732
— výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu 685 679
   z toho: — dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 275 040
               — príspevky neštátnym subjektom 17 000
— zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy 53 000
   z toho: mestská verejná doprava 2 200
— hospodárska mobilizácia spolu 266
— požiarna ochrana 26 702

Krajský úrad Trnava
— zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva pod¾a uznesenia vlády SR

 č. 572/1994 10 000
— školstvo spolu (odd. 10, 11 a 40) 2 401 809
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   z toho: SOU a SPV 345 514
— kultúra 62 713
— výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu 1 044 725
   z toho: — dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 676 200
             — príspevky neštátnym subjektom 8 650
— zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy 110 000
   z toho: mestská verejná doprava 12 200
— hospodárska mobilizácia spolu 379
   z toho: kapitálové aktíva 100
— požiarna ochrana 52 221

Krajský úrad Trenčín
— zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva pod¾a uznesenia vlády SR

 č. 572/1994 18 000
— školstvo spolu (odd. 10, 11 a 40) 2 579 907
   z toho: SOU a SPV 467 514
— kultúra 42 115
— výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu 1 085 554
   z toho: — dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 610 280
              — príspevky neštátnym subjektom 12 800
— zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy 121 000
   z toho: mestská verejná doprava 16 700
— hospodárska mobilizácia spolu 500
   z toho: kapitálové aktíva 100
— požiarna ochrana 68 460

Krajský úrad Nitra
— zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva pod¾a uznesenia vlády SR

 č. 572/1994 25 070
— školstvo spolu (odd. 10, 11 a 40) 3 026 657
   z toho: SOU a SPV 440 761
— kultúra 90 923
— výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu 1 816 625
   z toho: — dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 1 309 140
              — príspevky neštátnym subjektom 13 435
— zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy 121 000
   z toho: mestská verejná doprava 22 200
— hospodárska mobilizácia spolu 2 339
   z toho: kapitálové aktíva 2 130
— požiarna ochrana 74 991

Krajský úrad Žilina
— zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva pod¾a uznesenia vlády SR

č. 572/1994 7 832
— školstvo spolu (odd. 10, 11 a 40) 3 158 526
   z toho: SOU a SPV 491 855
— kultúra 109 398
— výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu 1 358 237
   z toho: — dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 880 920
              — príspevky neštátnym subjektom 11 926
— zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy 121 000
   z toho: mestská verejná doprava 20 000
— hospodárska mobilizácia spolu 700
   z toho: kapitálové aktíva 300
— požiarna ochrana 76 200

Krajský úrad Banská Bystrica
— zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva pod¾a uznesenia vlády SR

 č. 572/1994 13 200
— školstvo spolu (odd. 10, 11 a 40) 3 087 592
   z toho: SOU a SPV 438 775
— kultúra 110 979
— výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu 1 794 997
   z toho: — dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 1 278 640
              — príspevky neštátnym subjektom 18 000
— zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy 164 000
   z toho: mestská verejná doprava 21 300
— hospodárska mobilizácia spolu 930
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   z toho: kapitálové aktíva 410
— ukončenie sanačných prác vybudovaním záchytnej steny brala v katastrálnom území Vyhne

a jeho stabilizácia (v zmysle uznesenia vlády SR č. 512/1999 — v rámci kapitálových aktív) 6 588
— požiarna ochrana 91 333

Krajský úrad Prešov
— zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva pod¾a uznesenia vlády SR

 č. 572/1994 15 931
— školstvo spolu (odd. 10, 11 a 40) 3 651 058
   z toho: SOU a SPV 485 659
— kultúra 145 553
— výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu 1 963 490
   z toho: — dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 1 453 760
              — príspevky neštátnym subjektom 27 700
— zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy 164 000
   z toho: mestská verejná doprava 16 900
— hospodárska mobilizácia spolu 1 169
   z toho: kapitálové aktíva 500
— požiarna ochrana 102 756

Krajský úrad Košice
— zabezpečenie projektu usporiadania pozemkového vlastníctva pod¾a uznesenia vlády SR

 č. 572/1994 18 497
— školstvo spolu (odd. 10, 11 a 40) 3 465 550
   z toho: SOU a SPV 421 917
— kultúra 178 478
— výdavky na sociálnu pomoc a štátne sociálne dávky spolu 2 377 551
   z toho: — dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 1 824 950
              — príspevky neštátnym subjektom 16 800
— zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy 146 000
   z toho: mestská verejná doprava 7 200
— hospodárska mobilizácia spolu 1 010
   z toho: kapitálové aktíva 440
— požiarna ochrana 63 319

Účelové prostriedky spolu 95 152 202

Rezervy a účelové prostriedky spolu 96 154 702
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