
 
Ekonomické zabezpečenie činnosti súdov, ostatných organizácií (Justičná 

akadémia Slovenskej republiky (ďalej len „ JA SR“), Centrum právnej pomoci 
(ďalej len „CPP“)) a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky – 

ústredného orgánu za rok 2017 

 

Civilná časť kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 

hospodárila s rozpočtovými prostriedkami na rok 2017, ktoré boli rozpísané listom ministerstva 

financií z 8. decembra 2016 pod číslom MF/021528/2016-441 v nadväznosti na vládny návrh zákona 

o štátnom rozpočte na rok 2017 prerokovaný v orgánoch Národnej rady Slovenskej republiky  

a schválený 29. novembra 2016 zákonom č. 357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017.  

Ministerstvo financií v priebehu roka 2017 upravilo rozpísané rozpočtové prostriedky na rok 2017 

rozpočtovými opatreniami. Po vykonaných rozpočtových opatreniach bol upravený rozpočet súdov, 

ostatných organizácií a ministerstva – ústredného orgánu k 31. decembru 2017 plnený a čerpaný 

nasledovne. 

1. Príjmy  

Upravený záväzný ukazovateľ príjmov v sume 6 052 206 eur bol k 31. decembru 2017 plnený sumou 

6 464 331 eur, t. j. na 106,8 %, z toho príjmy súdov boli plnené v sume 5 955 309 eur, t. j. 105,7 %, 

ostatné organizácie plnili príjmy v sume 381 933 na 129,3 % a ministerstvo – ústredný orgán splnilo 

príjmy na 105,9 % sumou 127 089 eur. V plnení príjmov je zahrnuté aj plnenie mimorozpočtových 

prostriedkov JA SR v celkovej sume 25 063 eur, z toho na zdroji 14 v sume 13 233 eur a na zdroji 11R3 

v sume 11 830 eur, ktoré boli čerpané vo výdavkovej časti rozpočtu. Bez mimorozpočtových príjmov 

celkové plnenie príjmov za sledované obdobie bolo v sume6 439 268 eur, t. j. na 106,4 %.  

Podľa ekonomickej klasifikácie  ministerstvo plnilo príjmy takto.  

Tabuľka č. 1: Celkové plnenie príjmov  k 31. decembru 2017    

     

v eurách 

Ukazovateľ 
Skutočnosť            

2016 

Schválený 
rozpočet 

2017 

Upravený 
rozpočet 

2017 

Skutočnosť            
2017 

% k uprav. 
rozpočtu 

2017 

210 Príjmy z podnikania a z 
vlastníctva majetku 

90 523 98 167 85 096 86 762 101,96 

220 Administratívne poplatky a 
iné poplatky a platby 

1 813 753 1 743 645 1 655 137 1 956 026 118,18 

230 Kapitálové príjmy 656 068 3 500 000 107 910 124 462 115,34 

290 Iné nedaňové príjmy 5 067 826 3 870 394 4 204 063 4 272 018 101,62 

310 Tuzemské bežné granty                           
a transfery 

40 247 0 0 13 233 0,00 

320 Zahraničné granty 35 596 0 0 11 830 0,00 

Príjmy spolu  7 704 013 9 212 206 6 052 206 6 464 331 106,81 

Príjmy za rok 2017 boli nižšie plnené ako v roku 2016 o 1 239 682 eur.  
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2. Výdavky 

Schválený rozpočet výdavkov v sume 224 992 829 eur bol rozpočtovými opatreniami ministerstva 

financií a vnútornými rozpočtovými opatreniami upravený na 230 043 492 eur. Čerpanie  

za sledované obdobie je v sume 229 951 918 eur, čo je 99,95 % z upraveného rozpočtu.  

Podľa programovej štruktúry ministerstvo rozpočtové prostriedky čerpalo takto. 

 

Podľa ekonomickej klasifikácie  ministerstvo rozpočtové prostriedky čerpalo takto. 

Tabuľka č. 3: Celkové čerpanie výdavkov k 31. decembru 2017 
   

     

 v eurách 

Ukazovateľ 
Skutočnosť         

2016 

Schválený 
rozpočet        

2017 

Upravený 
rozpočet        

2017 

Skutočnosť         
2017 

% k uprav. 
rozpočtu 

2017 

610 Mzdy, platy, služobné 
príjmy a OOV 

107 426 471 110 487 425 114 894 934 114 894 184 100,00 

620 Poistné a príspevok 
do poisťovní 

35 417 828 36 183 743 39 537 952 39 533 177 99,99 

630 Tovary a služby 45 910 125 54 915 436 47 232 229 47 250 095 100,04 

640 Bežné transfery 7 841 694 12 666 298 15 960 961 15 860 592 99,37 

600 Bežné výdavky  196 596 118 214 252 902 217 626 076 217 538 048 99,96 

700 Kapitálové  výdavky 24 035 980 10 739 927 12 417 416 12 413 870 99,97 

Výdavky spolu 220 632 098 224 992 829 230 043 492 229 951 918 99,95 

 

Tabuľka č. 2: Celkové čerpanie výdavkov ministerstva k 31. decembru 2017 v členení podľa programovej štruktúry  

     
 v eurách 

Program 
Skutočnosť 

2016 

Schválený 
rozpočet 

2017 

Upravený 
rozpočet 

2017 

Skutočnosť 
2017 

% čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

2017 

06H Hospodárska 
mobilizácia 

1 600 14 500 1 700 1 538 90,46 

08P Financovanie systému 
súdnictva 

185 829 029 196 073 515 190 183 690 190 070 114 99,94 

08R Tvorba a 
implementácia politík 

16 156 986 13 015 781 18 559 105 18 558 669 100,00 

0EK  Informačné 
technológie financované 
zo štátneho rozpočtu 

853 928 15889033 21 136 835 21 134 850 99,99 

0D40B SK PRESS 2016 - MS 
SR 

225 192 0 5226 4 748 90,86 

070 Väzenstvo 201 000 0 182 000 182 000 100,00 

Programy spolu 203 267 735 224 992 829 230 068 556 229 951 918 99,95 
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2.1. Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v kategórii výdavkov 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania je hodnotené podľa mzdových nákladov. 

Schválený rozpočet výdavkov na rok 2017 v celkovej sume 110 487 425 eur bol rozpočtovými 

opatreniami ministerstva financií upravený na sumu 114 894 934 eur. Upravený rozpočet bol  

k 31. decembru 2017 čerpaný v sume 114 894 184 eur, t. j. na 100 %. 

Schválený rozpočet v programe 08P Financovanie systému súdnictva v sume 105 341 795 eur bol 

rozpočtovými opatreniami ministerstva financií upravený na sumu 109 302 984 eur. Navýšenie 

predstavovalo celkom 3 961 189 eur, z toho pre sudcov 1 893 515 eur a pre zamestnancov súdnictva 

2 067 674 eur. Mzdové prostriedky boli zvýšené z titulu valorizácie platov sudcov v roku 2017 

v súlade so zákonom č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ďalej zvýšením platov zamestnancov od  

1. januára 2017 v zmysle nariadenia vlády SR č. 365/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové 

tarify štátnych zamestnancov a nariadenia vlády SR č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené 

stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zo strany ministerstva 

financií boli rozpočtovým opatrením zabezpečené aj finančné prostriedky na realizáciu záväzkov 

zamestnávateľov vyplývajúcich z podpísaného Memoranda o úprave platových pomerov 

zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

týkajúcich sa zvýšenia platov zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme na úrovni 2 % priznaných funkčných platov v období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 

formou odmeny. Pre CPP a JA SR boli pridelené prostriedky na financovanie projektov z prostriedkov 

Európskej únie a spolufinancovanie v podprograme 08P0A- Operačný program Efektívna verejná 

správa, prvok 08P0A01- Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva v celkovej sume 

169 888 eur (zdroj 3AC1, 3AC2). 

Upravený rozpočet k 31. decembru 2017 bol čerpaný v celkovej sume 109 301 332 eur (vrátane 

prostriedkov na financovanie projektov) t. j. na 99,99 %. 

Čerpanie rozpočtových prostriedkov u sudcov bolo v sume 60 232 833 eur. V roku 2017 dosiahol 

priemerný mesačný mzdový výdavok na jedného sudcu 3 997,61 eur (vrátane 13. a 14. platu sudcov), 

pri priemernom evidenčnom prepočítanom počte sudcov 1 255,6 osôb. Čerpanie rozpočtových 

prostriedkov u štátnych zamestnancov bolo v sume 42 408 136 eur a u zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme v sume 6 660 363 eur. V hodnotenom období dosiahol priemerný 

mesačný mzdový výdavok na jedného štátneho zamestnanca 887,32 eur, pri priemernom 

evidenčnom prepočítanom počte štátnych zamestnancov 3 982,8 osôb. Priemerný mesačný mzdový 

výdavok na jedného zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme dosiahol 832,75 eur, pri 

priemernom evidenčnom prepočítanom počte zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

666,5 osôb. 

V roku 2017 boli zamestnancom súdnictva vyplatené odmeny v celkovej sume 5 356 377 eur, z toho 

štátnym zamestnancom v sume 4 508 552 eur a zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme 

v sume 847 825 eur. V rámci celkových odmien jubilejné odmeny predstavovali 104 579 eur  

a odmeny v zmysle memoranda 295 273 eur. Sudcom boli vyplatené jubilejné odmeny v sume  

149 453 eur. 

Na ministerstve – ústrednom orgáne bol schválený rozpočet na rok 2017 v programe 08R Tvorba 

a implementácia politík v kategórii výdavkov 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania stanovený ako záväzný ukazovateľ v sume 5 145 630 eur. Rozpočtovým opatrením 
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ministerstva financií bol upravený na sumu  5 357 940 eur, a to v súvislosti s valorizáciou platov 

zamestnancov a úpravou platových pomerov zamestnancov v zmysle memoranda. 

Čerpanie mzdových prostriedkov k 31. decembru 2017 bolo v sume 5 346 621 eur, čo predstavuje 

99,8 % k upravenému rozpočtu. 

Ministerstvo financií rozpočtovým opatrením povolilo prekročiť záväzný ukazovateľ štátneho 

rozpočtu na rok 2017 o sumu 230 138 eur (zdroj 3AC1, 3AC2) na financovanie projektov 

z prostriedkov Európskej únie a spolufinancovanie v podprograme 08P0A - Operačný program 

Efektívna verejná správa, prvok 08P0A01- Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť 

práva. Pridelené prostriedky na uvedený účel boli k 31. decembru 2017 čerpané na 100 %. 

Na podprograme 0D40B SK PRES 2016 - MS SR boli rozpočtovým opatrením ministerstva financií 

pridelené  mzdové prostriedky v sume 3 872 eur na zabezpečenie úloh súvisiacich s predsedníctvom 

SR v Rade EÚ - SK PRES 2016. Rozpočtové prostriedky boli čerpané v sume 3 518 eur, t. j. na 90,9 %. 

2.2. Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 

Schválený rozpočet výdavkov v celkovej sume 36 183 743 eur, z toho na podriadených organizáciách 

v sume 34 396 366 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 1 787 377 eur bol v nadväznosti 

na rozpočtové opatrenia ministerstva financií a interné presuny upravený na sumu 39 537 952 eur, 

z toho na podriadených organizáciách na sumu 37 505 244 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne 

na sumu 2 032 708 eur. V rámci upraveného rozpočtu predstavovali prostriedky na podprograme  

0D 40B SK PRES 2016 sumu 1 354 eur, prostriedky Európskej únie a spolufinancovanie na zdrojoch 

3AC1, 3AC2, na podprograme 08P0A Operačný program Efektívna verejná správa celkom sumu 

164 438 eur, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne sumu 97 183 eur. 

Upravený rozpočet k 31. decembru 2017 bol čerpaný spolu s mimorozpočtovými prostriedkami 

v sume 39 533 177 eur, t. j. na 99,99 %, z toho na podriadených organizáciách v sume 37 500 593 eur 

a na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 2 032 584 eur. Uvedené prostriedky boli čerpané 

z prostriedkov štátneho rozpočtu (zdroj 111) v sume 39 365 776 eur, z toho na podprograme  

0D 40B SK PRES 2016  v sume 1 230 eur, z prostriedkov Európskej únie a spolufinancovanie (zdroje 

3AC1, 3AC2) v sume 164 438 eur (CPP, JA SR, ministerstvo - ústredný orgán) a z mimorozpočtových 

prostriedkov na zdroji 11 R3 v sume 141 eur a na zdroji 14 v sume 2 822 eur (JA SR). 

Rozpočtové prostriedky boli čerpané hlavne v nadväznosti na výdavky kategórie 610 Mzdy, platy, 

služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, a to na povinné odvody na poistné do zdravotných 

poisťovní, Sociálnej poisťovne a na príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní. Vyššie 

čerpanie tejto kategórie výdavkov je ovplyvnené vyššími maximálnymi vymeriavacími základmi pre 

platenie poistného v roku 2017, odvodmi z dohôd pri vykonávaní práce mimo pracovného pomeru 

a ročným zúčtovaním zdravotného poistenia za rok 2016, nedoplatky za zamestnávateľa do 

zdravotných  poisťovní predstavovali sumu 462 287 eur. 

2.3 Kategória 630 Tovary a služby 

Schválený rozpočet výdavkov v sume 54 915 436 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na 

sumu 47 232 229 eur. K 31. decembru 2017 bol čerpaný v sume 47 250 095 eur, t. j. na 100,0 %,  

z toho výdavky na súdne konania boli čerpané na 99,9 % a prevádzkové výdavky na 98,7 %.  

Použitie rozpočtových prostriedkov podľa položiek je uvedené v tabuľke. 

 



   

 5 

Tabuľka č. 4: Čerpanie výdavkov v kategórii 630 Tovary a služby k 31. decembru 2017  v členení podľa položiek 
 

      

 v eurách 

Ukazovateľ 
Skutočnosť         

2016 

Schválený 
rozpočet        

2017 

Upravený 
rozpočet               

2017 

Skutočnosť         
2017 

% 
k uprav. 
rozpočtu 

2017 

% podiel z 
celkového 
čerpania k 
31.12.2017 

631 Cestovné 
náhrady 

270 119 245 699 243 364 246 587 101,32 0,52 

632 Energia, voda a 
komunikácie 

13 153 114 14 815 309 11 287 140 11 283 229 99,97 23,88 

633 Materiál 3 740 251 3 603 361 3 474 433 3 473 791 99,98 7,35 

634 Dopravné 354 554 449 745 382 733 382 712 99,99 0,81 

635 Rutinná a 
štandardná údržba 

9 056 087 14 933 146 11 828 193 11 827 634 100,00 25,03 

636 Nájomné za 
nájom 

409 022 1 261 483 585 551 585 549 100,00 1,24 

637 Služby 18 926 978 19 606 693 19 430 815 19 450 593 100,10 41,17 

630 Tovary a služby 
spolu 

45 910 125 54 915 436 47 232 229 47 250 095 100,04 100,00 

K 31. decembru 2017 neboli v kategórii 630 Tovary a služby uhradené záväzky v celkovej sume  

1 897 272 eur, z toho na súdnom konaní v sume 152 319 eur a v prevádzkových nákladoch v sume 

1 744 953 eur, z čoho sú neuhradené záväzky na poštovnom v sume 447 010 eur.  

Rozpočtové prostriedky v programe 08P boli použité predovšetkým na zabezpečenie výdavkov na 

súdne konania, energie, poštové služby, prevádzku súdov, ostatných organizácií a ministerstva – 

ústredného orgánu, na ich údržbu, revízie a kontroly zariadení, na údržbu a servis hardvérového 

a softvérového vybavenia vrátane licencií, nákup tonerov, na poplatky za používanie internetu, na 

úhradu nájomného, prevádzku služobných motorových vozidiel, cestovných výdavkov, prídelu do 

sociálneho fondu, stravného a pod.  

V hodnotenom období boli z tejto kategórie výdavkov priebežne realizované výdavky na súdne 

konania v sume 9 932 760 eur, čo je  21,02% z celkového čerpania rozpočtových prostriedkov 

kategórie 630 Tovary a služby. Najvyššie sumy na súdnom konaní boli uhradené v obvode Krajského 

súdu v Košiciach 1 643 760 eur, v obvode Krajského súdu v Prešove 1 272 716 eur, v obvode 

Krajského súdu v Bratislave 1 254 027 eur a v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici  

1 232 646 eur. K 31. decembru 2017 súdy vrátane CPP vykazujú na súdnych konaniach neuhradené 

záväzky v sume 146 670 eur. 

V rámci rozpočtových prostriedkov boli v JA SR čerpané výdavky v operačnom programe Efektívna 

verejná správa na projekt Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných 

zamestnancov na zdroji 3AC1 v sume 29 097 eur a na zdroji 3AC2 v sume 10 175 eur. Výdavky boli 

použité na nákup materiálu, úhradu dohôd na práce vykonávané mimo pracovného pomeru pre 

lektorov, skúšobných komisárov, odborných garantov spracovávajúcich otázky pre zostavenie testov, 

texty na preklady z cudzieho jazyka. Výdavky boli čerpané aj v súvislosti s implementáciou projektu 

Interregionálne a prakticky orientované justičné vzdelávanie v európskom civilnom práve v rámci 

spolupráce s Európskou akadémiou práva a krajín Vyšehradskej štvorky. V programe  
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08P Financovanie systému súdnictva boli v JA SR čerpané aj mimorozpočtové prostriedky v celkovej 

sume 22 100 eur, z toho na zdroji 11R3 v sume 11 689 eur a na zdroji 14 v sume 10 411 eur.  

V CPP boli v rámci programu 08P čerpané výdavky na zdroji 3AC1 v sume 3 234 eur a na zdroji 3AC2 

v sume 726 eur. Rozpočtové prostriedky boli čerpané na zálohy na projekty EÚ. Nevyčerpané 

rozpočtové prostriedky v sume 30 751 eur boli zaviazané na použitie v roku 2018. 

V rámci tohto programu boli na ministerstve – ústrednom orgáne čerpané aj rozpočtové prostriedky 

na realizáciu podprogramu 08P0A Operačný program Efektívna verejná správa, prvku 08P0A01 

Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva na nasledovné štyri projekty. 

V projekte pod názvom Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti 

a zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu bolo do kategórie 630 refundovaných  

69 934 eur a to na odmeny zamestnancom pracujúcim mimopracovného pomeru, na vypracovanie 

analýzy fungovania „work flow“ na Okresnom súde Banská Bystrica a fungovania pracovných 

postupov súvisiacich s jeho správou a činnosťou, úhradu poplatkov za účasť na školeniach, na 

prevádzkové náklady, nájom priestorov a telekomunikačné služby. 

Cieľom projektu Procesno – organizačný audit ministerstva a vybraných organizácií rezortu 

spravodlivosti a audit výkonu štátnej moci je vytvoriť podmienky na zvýšenie efektívnosti fungovania 

súdneho systému vrátane vytvorenie vhodných podmienok na efektívnejší výkon súdnictva. V rámci 

tohto projektu sa vyčerpalo 21 424 eur na vyplatenie odmien zamestnancom pracujúcim 

mimopracovného pomeru a 560 000 eur na vypracovanie auditu slovenského súdnictva zahraničnými 

odborníkmi na základe zmluvy medzi Slovenskou republikou a Radou Európy. 

Cieľom projektu Obchodný register a životné situácie podnikateľov je rozšírenie dostupnosti služieb 

obchodného registra s tým, že sa zvýši počet registrátorov, ktorí budú mať právo zapísať obchodnú 

spoločnosť do registra. Tým budú odbremenené súdy a celá registrácia bude v praxi flexibilnejšia. 

V rámci projektu bolo refundovaných 11 257 eur, a to na vyplatenie odmien zamestnancom 

pracujúcim mimopracovného pomeru, nákup kancelárskych potrieb, úhradu prevádzkových 

nákladov, nájom priestorov a telekomunikačné služby.  

Cieľom projektu Zavedenie spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF) je získať 

štruktúrovaný obraz organizácie (pilotných súdov) prostredníctvom samohodnotenia a následne 

námety pre zlepšovacie činnosti, zvýšiť kvalitu procesov pilotných súdov vo všetkých oblastiach 

pôsobnosti a pravidelne sledovať trendy zvyšovania kvality. 

V podprograme 06H04 Hospodárska mobilizácia boli použité rozpočtové prostriedky v sume  

1 538 eur na priebežné vyhodnocovanie nových procesných pravidiel a na ich základe aplikáciu 

nevyhnutných opatrení. 

V rámci programu 070 Väzenstvo boli z upraveného rozpočtu 182 000 eur čerpané na 100% 

rozpočtové prostriedky na úhradu poštovného Zboru väzenskej a justičnej stráže. 

V programe 08R Tvorba a implementácia politík bol schválený rozpočet v sume 1 591 594 eur 

upravený rozpočtovými opatreniami na sumu 1 448 108 eur a čerpaný v sume 1 448 087 eur t. j. na 

100,0 %. Rozpočtové prostriedky boli použité na zabezpečenie bežnej prevádzky ministerstva – 

ústredného orgánu. Na zahraničné pracovné cesty boli čerpané výdavky v sume 113 849 eur, 

uskutočnili sa za účelom účasti na medzinárodných pracovných stretnutiach, na seminároch 

a konferenciách organizovaných napr. Radou EÚ, Európskou komisiou, OSN, OECD a medzinárodnými 

organizáciami.  
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Čerpanie rozpočtových prostriedkov za rok 2017 na vybraných rozpočtových podpoložkách  

v porovnaní s rokom 2016 za súdy, ostatné rozpočtové organizácie a ministerstvo – ústredný orgán 

je nasledovné. 
 

Tab. č. 5: Čerpanie výdavkov k 31. decembru 2017 na vybraných podpoložkách 

Ukazovateľ Skutočnosť 2016 Skutočnosť 2017 Rozdiel 

Energie, vodné, stočné 3 126 331 3 198 325 71 994 

Poštové a telekomunikačné služby 8 590 376 8 084 909 -505 467 

Výpočtová technika 614 113 516 142 -97 971 

Údržba budov 696 353 997 072 300 719 

Údržba softvéru 7 962 332 10 440 724 2 478 392 

Stravovanie zamestnancov 3 231 138 3 493 492 262 354 

Prídel do sociálneho fondu 1 548 757 1 662 206 113 449 

Súdne konania spolu, z toho: 10 703 991 10 085 079 -618 912 

  Znalecké posudky 1 747 779 1 191 375 -556 404 

  Advokátske služby  7 283 036 6 971 646 -311 390 

  Notárske služby 501 099 625 292 124 193 

  Exekútorské služby 194 355 122 385 -71 970 

  Svedočné, prísediaci 172 613 189 009 16 396 

  Tlmočnícka a preklad. činnosť 805 109 833 053 27 944 

2.4. Kategória 640 Bežné transfery 

Schválený rozpočet v sume 12 666 298 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu  

15 960 961 eur. Navýšenie rozpočtových prostriedkov zo strany ministerstva financií bolo hlavne 

z titulu plnenia rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva. 

Upravený rozpočet k  31. decembru 2017 bol čerpaný v sume 15 860 592 eur, t. j. na 99,37 % 

(vrátane prostriedkov na financovanie projektov z prostriedkov Európskej únie a spolufinancovanie, 

podprogram 08P0A v sume 913 eur, zdroje 3AC1, 3AC2), z toho na podriadených organizáciách 

v sume 6 290 266 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 9 570 326 eur. 

Rozpočtové prostriedky zabezpečovali realizáciu finančných nárokov podľa zákona  

č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (príplatky k nemocenskému, k podpore pri ošetrení člena rodiny, k peňažnej 

pomoci v materstve, príplatky k dôchodku za výkon funkcie sudcu a príplatky k dôchodku 

pozostalým). Ďalšie rozpočtové prostriedky boli čerpané na  úhradu primeraného finančného 

zadosťučinenia pri porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov - 

Nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „nálezy“) a na výdavky v súvislosti 

s novelizáciou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (osobný bankrot). Ministerstvo - 

ústredný orgán realizovalo okrem iných výdavkov aj odškodnenie osôb v zmysle platných predpisov 

a zákonov a dotácie na podporu 52 projektov.  

V roku 2017 bola sudcom na príplatkoch vyplatená suma 4 390 073 eur, čo predstavuje 27,68 % 

z celkového čerpania kategórie, na odchodnom sudcom, štátnym zamestnancom a zamestnancom pri 

výkone práce vo verejnom záujme bolo vyplatených 1 416 360 eur, čo predstavuje 8,93 % 

z celkového čerpania kategórie. Nálezy boli čerpané v sume 788 157 eur, k 31. decembru 2017 zostali 

neuhradené záväzky na nálezoch v sume 28 000 eur v siedmych prípadoch. V súvislosti s osobným 
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bankrotom boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 2 696 500 eur, čo predstavuje 17 % 

z celkového čerpania kategórie. 

Tabuľka č. 6  Čerpanie výdavkov v kategórii 640 Bežné transfery k 31. decembru 2017 podľa podpoložiek 

      v eurách 

Ukazovateľ 
Skutočnosť  

2016 

Schválený 

rozpočet 

2017 

Upravený 

rozpočet 

2017 

Skutočnosť  

2017 

% k 

uprav. 

rozp. 

2017 

% podiel 

z celkového 

čerpania 

2017 

642012 Na odstupné 112 489 30 500 86 260 86 260 100,00 0,54 

642013 Na odchodné 1 152 450 903 443 1 412 275 1 416 360 100,29 8,93 

642015 Na nemocenské 467 830 511 660 577 149 576 200 99,84 3,63 

642029 Na náhradu, v tom 2 105 581 1 970 504 5 907 461 5 907 461 100,00 37,25 

  Nálezy ÚS SR 643 681 306 724 788 157 788 157 100,00 4,97 

  Odškodnenie osôb 1 461 900 1 663 780 5 119 304 5 119 304 100,00 32,28 

642030 Príplatky a prísp. 3 979 431 4 236 791 4 390 077 4 390 073 100,00 27,68 

641,642,644 Ostatné, v tom 0 5 000 000 3 567 339 3 463 838 97,10 21,84 

  Dotácie (ministerstvo) 0 0 767 239 767 239 100,00 4,84 

  Osobný bankrot (CPP) 0 5 000 000 2 800 000 2 696 500 96,30 17,00 

649003 Medzinárodnej org. 23 913 13 400 20 400 20 400 100,00 0,13 

640 Bežné transfery  7 841 694 12 666 298 15 960 961 15 860 592 99,37 100,00 

Medzinárodným organizáciám v roku 2017 boli uhradené ročné členské príspevky v sume 20 400 eur, 

z toho ministerstvo – ústredný orgán uhradilo 12 0000 eur medzinárodnej organizácii European 

Business Register E.E.I.G.( EBR je európsky obchodný register) a JA SR uhradila 8 400 eur organizácii 

Európska justičná vzdelávacia sieť (EJTN). 

Ministerstvo - ústredný orgán realizovalo odškodnenie osôb v zmysle platných predpisov a zákonov  

v sume 5 119 304 eur, čo predstavuje 32,28 % z celkového čerpania kategórie. Rozpočtové 

prostriedky na odškodnenie podľa jednotlivých predpisov a zákonov boli realizované v priebehu roka 

2017 nasledovne. 

Tabuľka č. 10: Realizované odškodnenia 

  

  

v eurách  

Uplatnený právny predpis / zákon č., rozhodnutie 
Počet uhr. 

prípadov 

Uhradená 

suma  

58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo 
jeho nesprávnym úradným postupom  

21 256 626 

215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi 105 461 453 

514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 

34 346 481 

105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom ČSR 
zahr. alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939-1945  

1 778 

305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických 
koncentračných táborov  

2 1 574 

119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov 36 11 990 

264/2014 Zb. o poskytnutí jednorazového fin. príspevku vojnovým sirotám 5 13 278 

Rozhodnutia ESĽP 31 4 027 125 

Spolu 235 5 119 304 
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V roku 2017 boli na ministerstve - ústrednom orgáne rozpočtové prostriedky v celkovej sume  

767 239 eur poskytnuté ako dotácie na podporu 52 projektov zameraných na presadzovanie, 

podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, 

rasizmu, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.  

Celkové čerpanie rozpočtových prostriedkov v kategórii 640 Bežné transfery za rok 2017 bolo vyššie 

v porovnaní so skutočným čerpaním výdavkov za rok 2016 o sumu 8 018 898 eur, čo je spôsobené 

výdavkami súvisiacimi s osobným bankrotom, poskytovanými dotáciami a vyššími výdavkami na 

odškodnení osôb, na príplatkoch, odchodnom a na nálezoch. 

2.5. Kategória 700 Kapitálové výdavky 

Schválený rozpočet v sume 10 739 927 eur bol k 31. decembru 2017 upravený na sumu  

12 417 416 eur a čerpaný v sume 12 413  870 eur, t. j. na 99,97 %. Predmetom úpravy rozpočtu 

v tejto oblasti bol presun rozpočtových prostriedkov z kategórie 630 Tovary a služby, uvoľnenie 

viazania výdavkov z roku 2016 a viazanie výdavkov do roku 2018. 

Výdavky v oblasti informatiky sú realizované na programe 0EK Informačné technológie financované 

zo štátneho rozpočtu, čerpané boli v sume 8 056 226 eur na obstaranie softvéru , na nákup hardvéru, 

na realizáciu komunikačnej infraštruktúry na nákup video konferenčných systémov pre okresné súdy 

(ďalej len „OS“) Považská Bystrica a Banská Bystrica, dochádzkového systému pre OS Banská Bystrica, 

počítačovej zostavy pre prácu s utajovanými skutočnosťami pre Krajský súd (ďalej len „KS“) 

v Bratislave a rozšírenie počítačovej siete na OS Galanta. 

OS Brezno realizoval v hodnotenom období odkúpenie pozemku a budovy v susedstve v celkovej 

sume 25 770 eur. 

Na posuvné regálové systémy do archívov boli čerpané výdavky v sume 230 790 eur na KS v Košiciach 

a OS Trnava,  Dunajská Streda, Prievidza, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa. 

Na stroje a zariadenia boli čerpané výdavky v sume 885 285 eur na obstaranie klimatizácií pre  

KS v Trnave, Žiline a Košiciach a OS Malacky, Piešťany, Levice, Banská Bystrica, Zvolen a Žilina, nákup 

multifunkčných zariadení pre novozriadené pracovisko OS Banská Bystrica, na rekonštrukciu EPS  

OS Bratislava V, rekonštrukciu klimatizácie na KS v Trenčíne, rekonštrukciu EPS, modernizáciu 

vyvolávacieho zariadenia a na rozšírenie monitorovacieho zariadenia a kamerového systému  

KS v Košiciach, rámový detektor pre OS Banská Bystrica, kamerové systémy pre KS v Žiline a Košiciach 

a OS Skalica, Trnava, Piešťany, Topoľčany, Žilina, Ružomberok, Čadca, Dolný Kubín, Prešov a Poprad, 

elektronické dochádzkové systémy na OS Bratislava V a Skalica, EZS na OS Ružomberok, rolovaciu 

bránu na OS Nitra a na ministerstve – ústrednom orgáne na výmenu výťahov. 

Na obstaranie služobných motorových vozidiel boli čerpané výdavky v sume 339 250 eur pre  

KS Bratislava, Žilina a Košice, Špecializovaný trestný súd, OS Malacky, Piešťany, Skalica, Lučenec, 

Zvolen, Poprad, Bardejov a Stará Ľubovňa a 5 vozidiel pre CPP (legislatívna zmena – osobný bankrot). 

Na realizáciu stavebných investičných akcií vrátane prípravných a projektových prác boli čerpané 

výdavky v sume 3 209 559 eur na stavebné práce pri realizácii informačného centra OS Pezinok, 

rekonštrukciu sociálnych zariadení OS Malacky, stavebné práce v súvislosti s pripravovanou 

rekonštrukciou hlavného objektu OS Dunajská Streda, rekonštrukciu archívov a  elektroinštalácie  

OS Galanta, rekonštrukciu strechy  a PD rekonštrukcie sociálnych zariadení OS Senica, rekonštrukciu 

dvora KS v Trnave, PD odstránenia vlhkosti fasády OS Trnava, centrálnu klimatizáciu OS Nové Zámky, 

prekládku plynovej prípojky rekonštrukciu vonkajšej kanalizácie a úpravu dvora OS Topoľčany,  
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PD klimatizácie OS Levice, rekonštrukciu kancelárií OS Prievidza, PD archívov OS Partizánske, 

rekonštrukciu strechy OS Veľký Krtíš, obnovu budovy OS Lučenec (pokračuje aj v roku 2018), 

dokončenie rekonštrukcia budovy OS Martin, rekonštrukciu elektroinštalácie a strechy KS v Žiline, 

rekonštrukciu elektroinštaláciu OS Liptovský Mikuláš, zastrešenie zadného vchodu OS Žilina, výmenu 

okien OS Ružomberok (spoluúčasť Krajskej prokuratúry Žilina), PD rekonštrukcie elektroinštalácie 

a strechy OS Čadca, stavebné práce na KS v Košiciach, OS Trebišov a Rožňava, odstránenie vlhkosti 

fasády na budove OS Košice I  na Tichej ulici, rekonštrukciu parkoviska a výmenu kotlov v kotolni  

KS v Prešove, rekonštrukciu garáží a dvora OS Bardejov, rekonštrukcia oplotenia areálu OS Vranov 

nad Topľou,  modernizáciu vstupných dverí OS Kežmarok, rekonštrukciu pojednávacích miestností 

a vytvorenie nových kancelárskych priestorov OS Svidník a zastrešenie terasy JA SR v Omšení. 

Rozpočtové prostriedky za oblasť stavebných prác, strojov a zariadení a služobných motorových 

vozidiel boli v súlade so všeobecnými kritériami pre prideľovanie kapitálových výdavkov podriadeným 

organizáciám civilnej časti kapitoly schválenými vedením ministerstva pridelené na realizáciu 

jednotlivých investičných akcií podľa vopred zadefinovaných požiadaviek. 

 

3. Výdavky hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim 

a.) Prostriedky, ktoré boli zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu   

Podprogram 08P0A „Operačný program Efektívna verejná správa“, prvok 08P0A01 „Zefektívnený 

súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva“ 

V podprograme „Operačný program Efektívna verejná správa“ bolo zabezpečované financovanie 

projektov z prostriedkov Európskej únie a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na ministerstve – 

ústrednom orgáne, JA SR a CPP. V roku 2017 boli čerpané prostriedky v celkovej sume 1 265 224 eur, 

z toho prostriedky Európskej únie na zdroji 3AC1 v sume 993 630 eur a spolufinancovanie zo štátneho 

rozpočtu na zdroji 3AC2 v sume 271 594 eur. 

Tabuľka č. 7: Čerpanie prostriedkov podľa kategórií    

    v eurách 

Podprogram 

Názov projektu 

Schválený 

rozpočet 

2017 

Upravený 

rozpočet 

2017 

Skutočnosť 

2017 

% k uprav. 

rozpočtu 

2017 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 0 400 026 400 026 100,00 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 0 164 438 164 438 100,00 

630 Tovary a služby 0 699 847 699 847 100,00 

640 Bežné transfery 0 913 913 100,00 

08P0A01 Zefektívnený súdny systém 

a zvýšená vymáhateľnosť práva 
0 1 265  224 1 265 224 100,00 

 

Ministerstvo – ústredný orgán 

Ministerstvo – ústredný orgán bolo v roku 2017 prijímateľom prostriedkov z Európskeho sociálneho 

fondu v celkovej sume 984 551 eur na projekty realizované v rámci Operačného programu Efektívna 

verejná správa. Cieľom programu je poskytovanie verejných služieb rýchlo a kvalitne v záujme 

podpory udržateľného rastu, tvorby pracovných miest a sociálnej inklúzie definovaných v prioritách 

Stratégie Európa 2020. V snahe vybudovať proklientsky orientovanú, odbornú a transparentnú 

verejnú správu operačný program podporuje dva základné ciele. Jeho prvou ambíciou je podpora 
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systémov a procesov verejnej správy vrátane posilňovania inštitucionálnych kapacít 

a transparentných pravidiel verejného obstarávania. Druhou prioritou je rozsiahla reforma justície, 

zefektívňovanie súdneho systému a zvýšenie vymáhateľnosti práva. Prostriedky boli realizované 

v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.   

Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových 

znalostných systémov rezortu 

Projekt je zameraný na budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti. 

Realizácia projektu podporí naplnenie cieľov komplexnej reformy justície: 

 Modernizovaná justícia schopná nasledovať Európsku úniu zavádzaním štandardov a aplikáciou 

príkladov dobrej praxe. 

 Zvýšená kvalita a efektivita služieb, ich systematický rozvoj vo všetkých organizáciách justície 

prostredníctvom posilnenia analytických kapacít a realizáciou systémových zmien. 

 Transparentná a merateľná realizácia výkonu služieb justície vo vzťahu k vynaloženým verejným 

zdrojom. 

 Kvalitné kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele v oblasti súdnictva. 

 Výmena informácií medzi členskými štátmi, odborníkmi a neziskovými organizáciami  

v zahraničí s cieľom identifikovať problémové oblasti fungovania súdnictva. 

 Zavedenie štandardov pri zbere empirických údajov, ktoré umožnia monitorovať stav súdnictva. 

 Priebežné vyhodnocovanie nových procesných pravidiel a na ich základe aplikácia nevyhnutných 

opatrení. 

Celkové čerpanie výdavkov bolo v sume 161 805 eur, z toho v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné 

príjmy a OOV v sume 66 335 eur, v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní v sume 30 946 eur, 

v kategórii 630 Tovary a služby v sume 63 934 eur a v kategórii 640 Bežné transfery v sume  590 eur. 

Procesno organizačný audit Ministerstva spravodlivosti SR a vybraných organizácií rezortu 

spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci   

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky na zvýšenie efektívnosti súdov s cieľom zrýchlenia súdneho 

konania a zvýšenia efektívnosti fungovania súdneho systému vrátane vytvorenia podmienok pre 

efektívnejší výkon súdov. Projekt je zameraný na optimalizáciu procesov vo výkone súdnej moci a vo 

výkone súdu, zvýšenie ich účinnosti a zlepšenie kvality výkonu a poskytovaných služieb smerom 

navonok ako aj na optimalizáciu procesov, vrátane zjednocovania pracovných procesov a postupov 

na účely zefektívnenia činnosti v súdnictve riadenia ľudských zdrojov. Audit bol realizovaný 

zahraničnými odborníkmi na základe zmluvy Ministerstva spravodlivosti SR s Radou Európy. 

Predmetom je analýza stavu slovenského súdnictva, navrhnutie opatrení a ich implementácia. 

Celkové čerpanie výdavkov bolo v sume 744 838 eur, z toho v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné 

príjmy a OOV v sume 116 122 eur, v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní v sume  

47 292 eur, v kategórii 630 Tovary a služby v sume 581 424 eur.  

Obchodný register a životné situácie podnikateľov 

Cieľom projektu je rozšírenie dostupnosti služieb obchodného registra tým, že sa zvýši počet 

subjektov – registrátorov, ktorí budú môcť obchodnú spoločnosť zapísať do registra. Odbremenia sa 

tak súdy a celá prax registrácie bude flexibilnejšia. Lepšie navrhnuté procesy umožnia integrovať a 

znížiť počet potrebných procedúr a úkonov spojených so zápisom spoločností do obchodného 

registra. Projektom sa výrazne zvýši kvalita a dôveryhodnosť údajov zapísaných v obchodnom 

registri, vďaka čomu bude možné zabezpečiť právnu záväznosť registra na internete on-line. 
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Celkové čerpanie výdavkov bolo v sume 77 908 eur, z toho v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné 

príjmy a OOV v sume 47 681 eur, v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní v sume 18 944 eur, 

v kategórii 630 Tovary a služby v sume 11 257 eur a v kategórii 640 Bežné transfery v sume 26 eur. 

Justičná akadémia Slovenskej republiky 

JA SR realizovala projekt číslo 314021M248 „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov 

a justičných zamestnancov“ v rámci operačného programu Efektívna verejná správa a v rámci 

prioritnej osi Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva. 

Na základe zmluvy o poskytnutí prostriedkov boli prostriedky použité v celkovej sume 85 466 eur,  

z toho v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v sume 28 208 eur, v kategórii 620 Poistné 

a príspevok do poisťovní v sume 17 986 eur a v kategórii 630 Tovary a služby v sume 39 272 eur. 

Nevyčerpané prostriedky v celkovej sume 23 042 eur boli viazané v súlade s § 8 zákona 

o rozpočtových pravidlách. 

Centrum právnej pomoci 

CPP realizuje projekt s názvom „Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej 

pomoci a prevencia eskalácie právnych problémov“ v rámci operačného programu Efektívna verejná 

správa a v rámci prioritnej osi Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva. Hlavným 

cieľom projektu je zlepšenie poskytovania právnej pomoci a zvyšovanie dostupnosti právnej pomoci 

vo vzťahu k sociálne a ekonomicky vylúčeným skupinám. 

V roku 2017 boli prostriedky čerpané v celkovej sume 195 207 eur, z toho v kategórii 610 Mzdy, platy, 

služobné príjmy a OOV v sume 141 680 eur, v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní v sume 

49 270 eur, v kategórii 630 Tovary a služby v sume 3 960 eur a v kategórii 640 Bežné transfery v sume 

297 eur. Nevyčerpané prostriedky v celkovej sume 30 751 eur boli viazané v súlade s § 8 zákona 

o rozpočtových pravidlách. 

b.) Prostriedky, ktoré neboli zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu  

JA SR implementovala v roku 2017 projekty, na ktoré mala poskytnuté mimorozpočtové prostriedky 

z nasledovných zdrojov. 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja 

Na projekt č. APVV-14-0852 „Európske medzinárodné právo súkromné v aplikačnej praxi súdov 

Slovenskej republiky“ bola poskytnutá suma 5 350 eur na základe dodatku k zmluve o poskytnutí 

prostriedkov pre rok 2017 a na projekt č APVV-16-0471 „Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb“ 

bola poskytnutá suma 7 883 eur na základe zmluvy o poskytnutí prostriedkov. 

Prostriedky boli použité v plnej výške 13 233 eur, v tom v kategórii 630 Tovary a služby v sume  

10 411 eur a v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní v sume 2 822 eur. 

Európska komisia 

Na projekt číslo JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6762 „Training legal languages for effectvie functioning of 

Judicial cooperation in EU (Vzdelávanie právnickej terminológie v cudzích jazykoch pre efektívne 

fungovanie justičnej spolupráce v EÚ)“ bola na základe zmluvy o poskytnutí prostriedkov na 

implementáciu projektu v rokoch 2016 – 2017 poskytnutá suma 20 441 eur, z toho v roku 2017 bola 

poskytnutá suma 11 830 eur. Prostriedky boli použité v plnej výške 11 830 eur, v tom v kategórii  

620 Poistné a príspevok do poisťovní v sume 141 eur a v kategórii 630 Tovary a služby v sume  

11 689 eur. 
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4  Zhodnotenie zamestnanosti 

Celkový záväzný plánovaný počet miest sudcov a zamestnaneckých miest na rok 2017 bol stanovený na 

6 464 miest, z toho ministerstvo – ústredný orgán 368 miest.  

Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) civilnej časti kapitoly ministerstva podľa 

stavu k 31. decembru 2017 predstavoval celkom 6 249,8 zamestnancov, z toho ministerstvo – 

ústredný orgán 344,9 zamestnancov. 

V nadväznosti na uvedené, neplnenie plánovaného počtu miest sudcov a zamestnaneckých miest 

predstavujú najmä: 

 voľné miesta sudcov, z dôvodu odchodu do dôchodku, vzdania sa výkonu funkcie sudcu, výkonu 

inej funkcie a následného zdĺhavého procesu obsadzovania voľných miest sudcov na základe 

výberového konania,  

 voľné zamestnanecké miesta, z dôvodu skončenia zamestnaneckého pomeru zo strany 

zamestnancov a prebiehajúcich výberových konaní na voľné zamestnanecké miesta (hlavnou 

príčinou je nedostatočné finančné ohodnotenie zamestnancov a s tým spojená značná fluktuácia 

zamestnancov),  

 voľné zamestnanecké miesta, z dôvodu skončenia zamestnaneckého pomeru zo strany 

zamestnávateľa a ich následného prerozdelenia medzi súdmi v súlade s vyhláškou Ministerstva 

spravodlivosti SR č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov 

súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy, 

 dočasne neobsadené miesta, z dôvodu dlhodobej neprítomnosti zamestnancov, najmä 

z dôvodu čerpania materskej, resp. rodičovskej dovolenky. 

 

Z á v e r  

Na základe dosiahnutých výsledkov hospodárenia ministerstva možno konštatovať, že priaznivo bol 

plnený záväzný ukazovateľ príjmov na 106 %, pričom celkové rozpočtové prostriedky boli čerpané  

na 99,95 %. Príjmy v roku 2017 boli nižšie plnené ako v roku 2016 o 1 239 682 eur. Celkové čerpanie 

výdavkov v roku 2017 bolo vyššie oproti roku 2016 o 9 319 820 eur. Zvýšenie sa prejavilo v kategórii 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 7 467 713 eur, v kategórii 620 

Poistné a príspevok do poisťovní o 4 115 349 eur, v kategórii 640 Bežné transfery o 8 018 898 eur 

a v kategórii 630 Tovary a služby o 1 339 970 eur (zmeny sú zdôvodnené v rámci komentára 

k jednotlivým kategóriám).  

Záverom však možno konštatovať, že plnenie základných úloh ministerstva bolo jednotlivými 

organizáciami v nevyhnutnom rozsahu zabezpečené v súlade so všeobecnými právnymi predpismi 

a internými predpismi. 


