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1. Správa o hospodárení kapitoly Slovenská inforrnaéná sluzba
Návrh závereëného úötu kapitoly Slovenská inforrnaöná sluzba (d'alej len
,,kapitola SIS") za rok 2018 sa predkladá na základe § 29 ods. 4 zákona c. 523/2004
Z. z. o rozpoötovych pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorycb
zákonov v znení neskorsich predpisov (d'ale] len ,,zákon c. 523/2004 Z. z.") a je
vypracovany v súlade so Smernicou Ministerstva financií SR c. MF/7764/2019-31 zo
7. januára 2019 na vypracovanie závereènych úötov kapital státneho rozpoëtu a
státnych fondov (d'ale] len ,,smernica").
V súlade s öastou lii. smernice predkladany návrh závereënèho úötu kapitoly
SIS za rok 2018 neobsahuje informácie, ktoré sú predmetom utajenia podl'a zákona
c. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych skutoöností a o zmene a doplnení niektorych
zákonov v zneni neskorstch predpisov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky
c. 216/2004 Z. z., ktoryrn sa ustanovujú oblasti utajovanych skutoöností.
Návrh závereöného úötu za rok 2018 obsahujúci utajované skutoènosti
predkladá kapitola SIS v súlade s citovanou smernicou Osobitnému kontrolnému
vyboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu öinnosti SIS.
V návrhu vychodisk rozpoëtu verejnej správy na roky 2018 az 2020 bol urèeny
celkovy limit vydavkov kapitoly SIS na rok 2018 vo vvske 52 997 882 €. V etape
prípravy vládneho návrhu rozpoëtu verejnej správy na rok 2018 az 2020 kapitola SIS
prerokovala s Ministerstvom financií SR záväzné limity a záväzné ukazovatele
rozpoötu kapitoly SIS, priëorn poukázala na potrebu navysenia kapitálovych vydavkov
na modernizáciu informaènych a kornunikaönych systémov a na rekonstrukciu nového
sídla Národného bezpeénostného analytického centra, ako aj beznych vydavkov na
finanëné zabezpeöenie spravodajskej öinnosti. V závereènej fáze prípravy vládneho
návrhu rozpoëtu Ministerstvo financií SR neakceptovalo ziadnu z poziadaviek SIS na
úpravu limitov vydavkov a neschválilo ani jeden z predlozenych prioritnych
vydavkovych titulov (celková poziadavka prioritnych vydavkovych titulov na rok 2018
bola vo vyske 17 832 000 €).
Zákonom c. 333/2017 Z. z. o státnorn rozpoéte na rok 2018 (d'alej len ,,zákon c.
333/2017 Z. z.") boli kapitale SIS schválené záväzné ukazovatele vydavkov vo vyske
52 997 882 € (z toho 4 000 000 € kapitálové vydavky) a príjmov vo vyske 130 000 €.
Ukazovatele zamestnanosti pre kapitolu SIS na rok 2018 boli schválené
uznesením vlády SR c. 483 zo dña 11. októbra 2017. Systemizované poéty
prisluánlkov a obèianskych zamestnancov boli zhodné s rokom 2017 a do celkového
objemu pridelenych rnzdovych prostriedkov bola premietnutá valorizácia z roku 2017.

Rozpoétové prostriedky na valorizáciu schválenú na rok 2018 (zvysenie
funkönych platov prtsluëníkov a platovych taríf obëianskych zamestnancov od
1. januára 2018 o 4,8 %) v súlade s § 5 ods. 4 a 6 zákona c. 333/2017 Z. z.
a ustanoveniami Kolektívnej zmluvy vyssieho stupña v státne] sluzbe na rok 2018 a
Kolektívnej zmluvy vysèieho stupña pre zamestnávatel'ov, ktorí pri odmeñovaní
postupujú podl'a zákona c. 553/2003 Z. z. o odrneñovanl niektorych zamestnancov pri
vykone práce vo verejnom záujme na rok 2018 neboli zapracované do rozpisu limitu
mzdovych vydavkov.
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V priebehu rozpoötového roka 2018 Ministerstvo financií SR rozpoötovymi
opatreniami upravilo limit vydavkov na celkovú vysku 66 471 530 €.
Celkové vydavky kapitoly SIS boli k 31. 12. 2018 ëerpané vo vyske
66 470 285,92 € (t. j. na 100 % k upravenému rozpoëtu) a skutoëné plnenie príjmov
kapitoly SIS k 31. 12. 2018 bolo vo vyske 168 621,04 € (t. j. 129,71 % plnenie
rozpoètu).

1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly SIS a jej hospodárenia v hodnotenom
rozpoëtovorn roku
1.1.1. Charakteristika éinnosti kapitoly SIS
Slovenská

informaöná

sluzba
ako
ústredná
civilná
a bezpeönostná sluzba Slovenskej republiky je hlavnym orgánom
ochrany státu. Öinnost' Slovenskej inforrnaóne] sluzby je postavená
integrovaného modelu státneho spravodajstva - zahfña vonkajsie
vnútorné spravodajstvo a technické spravodajstvo.

spravodajská
spravodajskej
na princípoch
spravodajstvo,

Na dosiahnutie ciel'ov spravodajskej operatívnej öinnosti priznáva zákon
spravodajskej sluzbe oprávnenia a právomoci osobitného charakteru. Ide najrna
o speciáfne oprávnenia na pouzivanie informaóno-technickych prostriedkov
a informaèno-operatlvnych prostriedkov. Medzi osobitné oprávnenia Slovenskej
inforrnaënej sluzby patrí rnoznosf pouzivat osobitné finanöné prostriedky, ktoré
prispievajú k efektívnemu a utajenému získavaniu spravodajskych informácií
v rizikovom operatívnom prostredí.
Slovenská inforrnaëná sluzba je státny orgán Slovenskej republiky, ktory plní
úlohy vo veciach ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, bezpeönosti
státu a ochrany zahraniënopoíitickych a hospodárskych záujmov státu. Do jej
pôsobnosti patrí najmä získavanie, sústred'ovanie a vyhodnocovanie informácií o
a)
b)
e)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)

èinnosti ohrozujúcej ústavné zriadenie, územnú celistvost' a zvrchovanost'
Slovenskej republiky,
ëinnosti smerujúcej proti bezpeönosti Slovenskej republiky,
aktivite cudzích spravodajskych sluzieb,
organizovanej trestnej ëinnosti,
terorizme, vrátane informácií o úëasti na terorizme, jeho financovaní alebo
podporovaní,
politickom a nábozenskorn extrémizme, extrémizme prejavujúcom sa
násilnyrn spôsobom a skodlivom sektárskom zoskupení,
aktivitách
a ohrozeniach v kybernetickom
priestore,
ak ohrozujú
bezpeönost státu,
nelegálnej medzinárodnej preprave osôb a migrácii osôb,
skutoönostiach spôsobilych vázne ohrozit' alebo poskodit hospodárske
záujmy Slovenskej republiky,
ohrození alebo úniku utajovanych skutoöností.
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Slovenská informaóná sluzba tíez získava, sústred'uje a vyhodnocuje informácie
o aktivitách, ktoré vznikajú v zahraniöí a smerujú proti ústavnému zriadeniu a
bezpeènosti Slovenskej republiky a informácie potrebné na realizáciu jej
zahraniënopolitickych záujmov.
Pri plnení svojich úloh je Slovenská mformaöná sluzba oprávnená
spolupracovat' s orgánmi inych státov obdobného zamerania a pôsobnosti
a s medzinárodnymi organizáciami.
Základnyrn zákonom, ktory ustanovuje úlohy, postavenie, organizáciu,
oprávnenia a povinnosti Slovenskej informaènej sluzby a jej kontrolu je zákon
Národnej rady Slovenskej republiky c. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informaènej sluzbe
v znení neskorëlch predpisov.
V rozsahu svojej pôsobnosti plní Slovenská informaéná sluzba tiez dalsie úlohy
vyplyvajúce z osobitnych zákonov a z rnedzinárodnych zmlúv a dohôd, ktoryrni je
Slovenská republika viazaná. Spomedzi dalälch zákonov upravujúcich oprávnenia
a povinnosti Slovenskej inforrnaënej sluzby mozno spomenút' najmä
a) zákon c. 40/1993 Z. z. o státnom obèianstve v znení neskorèlch predpisov,
b) zákon c. 73/1998 Z. z. o státnej sluzbe prlslusn íkov Policajného zboru,
Slovenskej informaônej sluzby, Zboru väzenskej a justiènej stráze
Slovenskej republiky a Zelezniöne] polície v znení neskorsích predpisov
(d'alej len ,,zákon c. 73/1998 Z. z.),
e) zákon c. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorych zákonov v
znení neskorsfch predpisov,
d) zákon c. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávnenyrn pouzitlrn
informaéno-technickych prostriedkov a o zmene a doplnení niektorych
zákonov (zákon o ochrane pred odpocúvanim) v znení neskorsich
predpisov,
e) zákon c. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych skutoënostt a o zmene
a doplnení niektorych zákonov v znení neskorsich predpisov,
f) zákon c. 473/2005 Z. z. o poskytovaní sluzieb v oblasti súkromnej
bezpeönosti a o zmene a doplnení niektorych zákonov (zákon o súkromnej
bezpeènosti) v znení neskorstch predpisov,
g) zákon c. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s uréenyrni vyrobkami, ktorych drzba
sa obmedzuje z bezpeönostnych dôvodov
a ktoryrn sa mení zákon
Národnej rady Slovenskej republiky c. 145/1995 z. Z. o správnych
poplatkoch v znení neskorsich predpisov,
h) zákon c. 39/2011 Z. z. o polozkách s dvojakyrn pouzitirn a o zmene zákona
Národnej rady Slovenskej republiky c. 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskoràich predpisov,
i) zákon c. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s vyrobkarni obranného priemyslu a
o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorèlch predpisov,
j) zákon c. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorych
zákonov v znení neskorálch predpisov,
k) zákon c. 351/2011 Z. z. o elektronickvch komunikáciách v znení neskoräích
predpisov.
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Slovenská informaóná sluzba v roku 2018 v rozsahu svojej pôsobnosti a
v rámci svojich oprávnení získavala a poskytovala spravodajské informácie zákonom
ustanovenyrn príjemcom, ako aj zahraniënym partnerom, súvisiace najmä
s nasledovnymi záujmovymi oblast'ami
a) boj proti terorizmu a extrémizmu,
b) boj proti organizovanému zloëinu,
e) nelegálna migrácia,
d) boj proti korupcii a klientelizmu,
e) obchodovanie s vyrobkarni obranného priemyslu, polozkarni dvojakého
pouzitia, ako aj problematika bezpeënosti jadrovych zariadení a materiálov,
f) ochrana kybernetického priestoru,
g) ochrana zahraniénopolitickych a hospodárskych záujmov státu,
h) spolupráca so zahraniénymi partnermi Slovenskej informaönej sluzby,
i) monitorovanie situácie v krlzovych a konfliktnych regiónoch,
j) ochrana utajovanych skutoönostl a previerková èinnost' pre externych
ziadatelov.
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1.1.2. Vysledok rozpoötového hospodárenia kapitoly SIS

Vysledok rozpoëtového hospodárenia kapitoly SIS v roku 2018 (v eurách)
Schváleny
rozpoèet

Upraveny
rozpoéet

Skutocnosf

%k
upravenému
rozpoëtu

2

3

4

5=4/3*100

1

Príjmy spolu

130 000

130 000

168 621

o

o

o

0,0

52 997 882

66 471 530

66 470 286

100,00

z toho: kryté prostri ed kam i EU

o

o

o

Saldo príjmov a vydavkov
z toho: z prostriedkov EU

-52 867 882

-66 341 530

-66 301 665

o

o

o

0,0
99,94
0,0

z toho: prijaté z rozpoötu EU

Vydavky spolu

129,71

Hospodárenie kapitoly SIS bolo na rok 2018 schválené so saldom vo vyske
-52 867 882 €. Na základe vykonanych zmien v priebehu roku 2018 vo vydavkoch
kapitoly bolo saldo upravené na vysku -66 301 665 €.

Príjmy a vydavky na rok 2018 pre kapitolu SIS (v eurách)
70 000 000 ~----------------~ 1200000
-Vydavky
60 000 000 +---------

960 000

- Príjmy

50 000 000
720000

40 000 000
30 000 000

480 000

20 000 000
240 000
10 000 000

o

o
Schváleny rozpoëet

Upraveny rozpoèet

skutcënost

Príjmy

Vydavky

1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväznych ukazovatel'ov rozpoëtu kapitoly SIS
Ministerstvo financií SR rozpísalo schválené záväzné ukazovatele kapitoly SIS
prostredníctvom Rozpisu záväznych ukazovatel'ov státneho rozpoëtu na rok 2018
c. MF/020612/2017-441 na limit vydavkov vo vyske 52 997 882 € (z toho
4 000 000 € ako kapitálové vydavky) a limit príjmov vo vyske 130 000 €.
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Rozpis záväznych ukazovatefov na rok 2018 (v eurách)

Schváleny
rozooëet

Ukazovater

l. PRÍJMY KAPITOL Y (A+B)

130 000

A. Záväzny ukazovatel'

130 000

o

B. Prostriedky Európskej únie

52 997 882

li. VYDAVKY KAPITOL Y CELKOM (A+B)

52 997 882

A. Vydavky spolu bez prostriedkov Európskej únie
z toho:
A.1. prostriedky státneho rozpoëtu (kód zdroja 111)

52 997 882

A.3. mzdy, platy, sluzobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (61 O)

o
o

A.4. kapitálové vydavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie

4 000 000

A.2. prostriedky na spolufinancovanie

B. Prostriedky Európskej únie

o

C. Vydavky státneho rozpoëtu na realizáciu programov

o

vlády SR a casti programov vlády SR na rok 2018

Prehl'ad èerpania záväznych ukazovatel'ov kapitoly SIS za rok 2018 (v eurách)

Záväzné ukazovatele
na rok 2018

Schváleny
rozpoèet

Úprava
rozpoètu

a

1

2

Rozpocetpo
úprave

%cerpania
Skutoènost' k
k
upraveném
31.12.2018
u rozpoëtu

3

4

5

168 621

129,71

Príjmy celkom

130 000

o

130 000

Vydavky spolu

52 997 882

13 473 648

66 471 530

66 470 286

100,00

48 997 882

1 973 648

50 971 530

50 971 530

100,00

4 000 000

11 500 000

15 500 000

15 498 756

99,99

V

tom:

Bez.né vydavky
Kapitálové vydavky

Vsetky záväzné ukazovatele rozpoötu kapitoly SIS na rok 2018 urèené rozpisom
záväznych ukazovatel'ov vrátane ich zmien vykonanych v priebehu rozpoötového roka
Ministerstvom financií SR boli splnené a prostriedky státneho rozpoëtu boli ëerpané v
súlade so zákonom c. 523/2004 Z. z. a súvisiacimi vyhláskarni a metodickyrni
usmernen iam i.
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1.2. Príjmy kapitoly SIS
1.2.1. Príjmy kapitoly SIS podl'a ekonomickej klasifikácie
Záväzny limit príjmov kapitoly SIS na rok 2018 bol stanoveny vo vyske
130 000 €av priebehu roka nebol rneneny.
Kapitola SIS dosiahla za rok 2018 skutoëné príjmy vo vyske 168 621 €, co
predstavuje 129,71 % plnenie k schválenému rozpoötu. Plnenie príjmov pozostáva
z príjmov za poskytnuté sluzby (rnesaéne inkasované platby za ubytovanie a sluzby
s ním spojené) a ostatnych príjmov zahfñajúcich najmä príjmy z náhrad poistného
plnenia, z dobropisov a z náhrad skód.

1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpoëtu Európskej únie a iné prostriedky zo
zahraniéia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodnych
zmlúv uzavretych medzi Slovenskou republikou a inymi státmi
Kapitola SIS nedisponovala v roku 2018 s prostriedkami z rozpoëtu Európskej
únie ani inymi prostriedkami poskytnutyrni zo zahraniöia.

1.2.3. Úpravy pôvodne schváleného rozpoëtu príjmov v priebehu roka
V priebehu roka 2018 Ministerstvo financií SR nevykonalo ziadne rozpoötové
opatrenie v príjmovej casti rozpoötu, ktoré by menilo celkovú vysku schváleného
záväzného ukazovatel'a príjmov.

1.3. Vydavky kapitoly SIS
Limit vydavkov kapitoly SIS na rok 2018 bol schváleny vo vyske
52 997 882 €, ktorá bola v priebehu roka rozpoötovymi opatreniami Ministerstva
financií SR upravená na hodnotu 66 471 530 €. Cerpanie vydavkov kapitoly SIS
k 31. 12. 2018 bolo vo vyske 66 470 286 €, t. j. 100 % ëerpanie z upraveného limitu
vydavkov. Z celkovych skutoënych vydavkov tvorili bezné vydavky 76,68 %
a kapitálové vydavky 23,32 %.
V priebehu roka 2018 boli v súvislosti s èerpanim vydavkov prijímané opatrenia,
v rámci ktorych boli dôsledne posudzované a zosúlad'ované poziadavky a zdrojové
rnozností kapitoly SIS, s ciel'om zabezpeèit' vyuzívanie disponibilnych zdrojov a plnenie
stanovenych priorít pri dodrziavaní zásad hospodárnosti, efektívnosti a úóelnosti
pouzitia verejnych prostriedkov.
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1.3.1. Vydavky kapitoly SIS podf'a ekonomickej klasifikácie
Hlavná kategória bezné vydavky subsumuje vsetky vydavky na zabezpeëenie
prevádzky kapitoly SIS, a to vydavky na mzdy, platy, sluzobné príjmy a OOV, poistné
a príspevky do poist'ovní, tovary a sluzby a bezné transfery.
Cerpanie beznych vydavkov rozpoëtu kapitoly SIS
50 971 530 €, t. j. 100 % z upraveného rozpoötu na rok 2018.

bolo

vo

vyske

Vyska ëerpania vydavkov na poistné a príspevky do poist'ovní je podmienená
vyskou öerpania miezd, platov, sluzobnych príjmov a OOV a bola realizovaná
v zákonom stanovenych percentách odvodov do poist'ovní za prtslusnlkov (36,2 %)
a obòianskych zamestnancov (34,95 %).
Z kategórie tovary a sluzby boli hradené najmä vydavky na
-

spravodajskú öinnost,
energie, vodu a telekornunikaöné sluzby,
rutinnú a standardnú údrzbu majetku státu v správe kapitoly SIS,
spotrebny materiál, kancelársky materiál a obstaranie drobného majetku strojov, prístrojov, techniky a zariadenia,
pohonné látky, servis, údrzbu a povinné zmluvné poistenie sluzobnych vozidiel,
príspevok do sociálneho fondu podl'a zákona c. 152/1994 Z. z. o sociálnom
fonde v znení neskorslch predpisov,
zabezpeöenie stravovania prtslusnlkov a oböianskych zamestnancov,
miestne dane a poplatky,
zmluvné platby za prenájom priestorov pre kornunikaönú intrastruktúru,
náhrady vydavkov, ktoré vznikli prisluànikom pri plnení sluzobnych úloh podl'a
§ 11 O zákona c. 73/1998 Z. z.

V kategórii bezné transfery boli ëerpané predovsetkyrn vydavky na sluzobné
platy podl'a § 6 zákona c. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpeéenl policajtov a vojakov
a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorslch predpisov pocas prvych
1 O dní doëasnej neschopnosti prlsluènikov, vydavky na peñazny príspevok na
naturálne nálezitosti - zaobstaranie a obnova obëianskeho odevu a doplnkov podfa
§ 129 zákona c. 73/1998 Z. z. a vydavky na úhradu odchodného.

Kapitálové vydavky (700)
Kapitálové vydavky boli schválené rozpisom záväznych ukazovatel'ov rozpoëtu
kapitoly SIS na rok 2018 VO vyske 4 000 000 €.
V kategórii kapitálovych vydavkov boli vykonané dve rozpoëtové opatrenia
v pôsobnosti Ministerstva financií SR, ktoryrni bolo povolené prekroöenie limitu
kapitálovych vydavkov o celkovú sumu 11 500 000 €.
Skutoöné ëerpanie kapitálovych vydavkov k 31. 12. 2018 bolo vo vyske
15 498 756 €, co predstavuje 99,99 % plnenie upraveného rozpoëtu kapitálovych
vydavkov.
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Obstarávanie kapitálovych aktív (71 O)
V roku 2018 kapitola SIS pouzila kapitálové vydavky predovsetkyrn na
modernizáciu informaöného a kornunikaèného systému, na obstaranie prostriedkov
sifrovej ochrany informácií, spravodajskej a monitorovacej techniky, na modernizáciu
telekornunikaònej technológie a na obnovu a doplnenie fyzicky a morálne zastaraného
vozového parku potrebného na plnenie úloh na úseku spravodajskej öinnosti.
Kapitálové vydavky pridelené v priebehu roka 2018 boli ëerpané na modernizáciu
a zvysenie bezpeönosti a funkcionalít informaöného a kornunikaèného systému a na
zabezpeöenie efektívneho plnenia úloh Slovenskej mformaénej sluzby na úseku
ochrany utajovanych skutoënostl.

1.3.2. Vydavky kapitoly 515 podfa funkënej klasifikácie
Na èlenenie vydavkov podf'a funkènej klasifikácie kapitola SIS pouzíva
stañstìckç klasifikaóny kód 03.6.0 pre cely objem schválenych rozpoötovych
prostriedkov.
1.3.3. Vydavky
kapitoly
515
a spolufinancovanie k nim

hradené

z európskych

prostriedkov

Kapitola SIS nehospodárila v rozpoötovorn roku 2018 s prostriedkami na

spoloèné programy Slovenskej republiky a Európskej únie.
1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpoëtu vydavkov v priebehu roka
V priebehu roka 2018 boli Ministerstvom financií SR vykonané tri rozpoötové
opatrenia, ktoré zmenili celkovú vysku schválenych záväznych ukazovatel'ov na rok
2018 na celkovy limit

1.4. Finanëné operácie

1.4.1. Príjmové finanëné operacre (hlavná kategória 400 a 500 ekonomickej
rozpoëtovej klasifikácie)
Kapitola SIS nevykazuje príjmové finanèné operácie.
1.4.2.

Vydavkové finanëné operácie
rozpoëtovej klasifikácie)

(hlavná

kategória

Kapitola SIS nevykazuje vydavkové finanöné operácie.

12

800

ekonomickej

1.5. Zhodnotenie zamestnanosti

Systemizácia a limity zamestnancov kapitoly SIS na rok 2018 boli schválené
uznesením vlády SR c. 483 zo dña 11. októbra 2017. Záväzné ukazovatele limitu
poötu zamestnancov kapitoly SIS na rok 2018 boli dodrzané.
1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly SIS
Kapitola SIS nemá vo svojej pôsobnosti zriadenú príspevkovú organizáciu.
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2. Tabul'ková cast'
Tabul'ka
Tabul'ka

c.

c.

1
2

Tabul'ka

c.

3

Tabul'ka
Tabul'ka

c.

c.

4
5

Tabul'ka

c.

6

Celkovy prehl'ad príjmov a vydavkov kapitoly SIS za rok 2018
Vydavky kapitoly SIS podl'a ekonomickej a funkène] klasifikácie
za rok 2018
Finanöné operácie kapitoly SIS za rok 2018
Tabul'ka nie je prilozená, kapitola 515 nevykazuje fìnanëné
operácie.
Záväzné ukazovatele kapitoly SIS za rok 2018
Prehl'ad príjmov a vydavkov prispevkovych organizácií kapitoly
SIS
Tabul'ka nie je pritozená, kapitola 515 nemá zriadenú
príspevkovú organizáciu.
Vydavky
prlspevkovych
orqaruzacu
kapitoly SIS
podl'a
ekonomickej a funkénej klasifikácie
Tabul'ka nie je prilozená, kapitola 515 nemá zriadenú
príspevkovú organizáciu.
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