
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 2019 

 

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

hospodárila s rozpočtovými prostriedkami na rok 2019, ktoré boli rozpísané listom Ministerstva 

financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) z 12. decembra 2018 pod číslom 

MF/019616/2018-441 v nadväznosti na vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2019 

prerokovaný v orgánoch Národnej rady Slovenskej republiky a schválený 5. decembra 2018 zákonom 

č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019. 

Ministerstvo financií v priebehu roka 2019 upravilo rozpísané rozpočtové prostriedky na rok 2019 

rozpočtovými opatreniami. Po vykonaných rozpočtových opatreniach bol upravený rozpočet  

k 31. decembru 2019 plnený a čerpaný nasledovne. 

1. Príjmy  

Záväzný ukazovateľ príjmov rozpísaný v sume 5 712 206 eur upravovaný nebol a k 31. decembru 2019 

bol plnený sumou 11 648 913 eur t. j. na 203,93 %, z toho príjmy súdov boli plnené v sume  

7 221 882  eur, t. j. 130,64 %, ostatné rozpočtové organizácie plnili príjmy v sume 4 253 520 eur t. j. na 

7 393,70 %  a ministerstvo – ústredný orgán plnilo príjmy na 137,16 % sumou 173 511 eur. Celkové 

príjmy v roku 2019 boli plnené vyššie ako v roku 2018 o 3 273 780 eur. Podľa ekonomickej klasifikácie 

príjmy boli plnené v roku 2019 pri porovnaní s plnením príjmov za rok 2018 takto. 

Tabuľka č. 1: Celkové plnenie príjmov  k 31. decembru  2019 
                                                                                                                                                                     

              v eurách 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2018 

Schválený 
rozpočet        

2019 

Upravený 
rozpočet        

2019 

Skutočnosť           
2019 

% plnenia                          
k uprav. 

rozpočtu 2019 

210 Príjmy z podnikania                                
a z vlastníctva majetku 

90 077 64 031 69 222 90 860 131,26 

220 Administratívne poplatky a iné 
poplatky a platby 

1 869 763 1 754 422 1 594 057 1 970 411 123,61 

230 Kapitálové príjmy 4 820 0 3 300 8 350 253,03 

290 Iné nedaňové príjmy 6 414 492 3 893 753 4 048 640 9 583 311 236,70 

300 Granty a transfery 0 0 0 0 0,00 

Príjmy spolu 8 379 152 5 712 206 5 715 219 11 652 932 203,89 

Plnenie príjmov sa dosiahlo hlavne z dôvodu, že do príjmovej časti rozpočtu boli odvedené príjmy od 

fyzických osôb ako splátky za poskytnutú pohľadávku z pôžičky 500 eur poskytnutej CPP (osobný 

bankrot), peňažné tresty, trovy trestného konania, právne služby, náhrady trov preddavkované zo 

štátneho rozpočtu (výdavky na súdne konanie), z prenajatého vlastníctva (za prenájom priestorov 

v budovách), príjmy z prenájmu bytu, pozemkov, z dobropisov vyúčtovacích faktúr za elektrickú 

energiu a plyn. 

Schválený rozpočet celkových príjmov bol upravený vytvorením zdroja 72e – Z poistného plnenia zo 

zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia u Krajského súdu v Košiciach v sume 3 013 eur 

a zdroja 131I – Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z roku 2018) vo výške  

1 007 eur. Príjmy v roku 2019 boli plnené vyššie ako v roku 2018 o 3 261 612 eur, čo je pôsobené 

predovšetkým príjmami CPP súvisiacimi s osobným bankrotom (splátky pohľadávok). 
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2. Výdavky 

Schválený rozpočet výdavkov v sume 255 542 991 eur bol rozpočtovými opatreniami ministerstva 

financií a vnútornými rozpočtovými opatreniami upravený k 31. decembru 2019 na sumu  

280 537 221 eur. Čerpanie k 31. decembru 2019 je v sume 280 532 768 eur, t. j. 100 % z upraveného 

rozpočtu. 

Podľa programovej štruktúry ministerstvo rozpočtové prostriedky čerpalo takto. 

Tabuľka č. 2: Celkové čerpanie výdavkov  ministerstva k 31. decembru 2019 v členení podľa programovej štruktúry  
      v eurách 

Program 
Skutočnosť 

2018 
Schválený 

rozpočet 2019 
Upravený 

rozpočet 2019 
Skutočnosť 

2019 

% čerpania 
k uprav. 

rozpočtu 2019 

06H Hospodárska mobilizácia 1 678 14 500 0 0 0,00 

08P Financovanie systému 
súdnictva   

209 449 092 219 567 261 239 269 533 239 267 277 100,00 

08R Tvorba a implementácia 
politík 

19 404 292 17 375 678 21 669 673 21 669 669 100,00 

0EK Informačné technológie 
financované zo ŠR 

30 615 584 18 585 552 18 118 339 18 116 146 99,99 

0EJ Medzirezortný program 
Informačná spoločnosť 2014-
2020 

2 027 083 0 1 357 008 1 357 008 100,00 

070 Väzenstvo 134 605 0 122 668 122 668 100,00 

Programy spolu 261 632 334 255 542 991 280 537 221 280 532 768 100,00 

 

Podľa ekonomickej klasifikácie ministerstvo rozpočtové prostriedky čerpalo takto. 

Tabuľka č. 3: Celkové čerpanie výdavkov k 31. decembru 2019 

      v eurách 

Ukazovateľ 
Skutočnosť         

2018 

Schválený 
rozpočet        

2019 

Upravený 
rozpočet        

2019 

Skutočnosť         
2019 

% k uprav. 
rozpočtu 

2019 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a 
OOV 

124 380 237 130 015 224 144 224 682 144 224 337 100,00 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 42 570 116 42 703 792 47 699 188 47 699 067 100,00 

630 Tovary a služby 71 712 017 59 765 683 61 185 163 61 182 441 100,00 

640 Bežné transfery 12 732 168 9 405 798 12 892 180 12 892 161 100,00 

600 Bežné výdavky  251 394 538 241 890 497 266 001 213 265 998 006 100,00 

700 Kapitálové  výdavky 10 237 796 13 652 494 14 536 009 14 534 762 99,99 

Výdavky spolu 261 632 334 255 542 991 280 537 221 280 532 768 100,00 

 

 

2.1. Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

V roku 2019 sa výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania čerpali okrem 

prostriedkov štátneho rozpočtu (zdroj 111) aj z ostatných zdrojov (zdroje Európskej únie 

a spolufinancovanie). 

Schválený rozpočet civilnej časti kapitoly ministerstva spravodlivosti na rok 2019 v kategórii výdavkov 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v celkovej sume 130 015 224 eur, z toho 

na ministerstve – ústrednom orgáne v sume 6 046 536 eur bol rozpočtovými opatreniami ministerstva 

financií upravený celkom na sumu 144 224 682 eur, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne 

na sumu 8 179 498 eur. 
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Schválený rozpočet civilnej časti kapitoly ministerstva spravodlivosti na rok 2019 v kategórii výdavkov 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v celkovej sume 130 015 224 eur, z toho 

na ministerstve – ústrednom orgáne v sume 6 046 536 eur bol rozpočtovými opatreniami ministerstva 

financií upravený celkom na sumu 144 224 682 eur, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne 

na sumu 8 179 498 eur. 

Schválený rozpočet na zdroji 111 v celkovej sume 130 015 224 eur, z toho na podriadených 

organizáciách (súdy, JA SR, CPP) v sume 123 968 688 eur a na ministerstve- ústrednom orgáne v sume 

6 046 536 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 141 187 349 eur, z toho na 

podriadených organizáciách na  sumu 134 049 429 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne na sumu 

7 137 920 eur. 

Rozpočtové prostriedky na zdroji 111 boli z úrovne ministerstva financií zvýšené celkom o sumu  

11 172 125 eur, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne o sumu 1 091 384 eur. Pridelené finančné 

prostriedky súviseli hlavne s úpravami platov sudcov v roku 2019 v zmysle zákona č. 120/1993 Z. z. 

o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov a zvýšením platov zamestnancov v súlade so zákonom č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte 

na rok 2019 a nariadeniami vlády SR, ktorými sa upravujú platové tarify a stupnice platových taríf 

v súlade s uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na roky 2019 - 2020 a v nadväznosti 

na zmenu zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme. Na tento účel boli ministerstvom financií pridelené rozpočtové prostriedky 

v celkovej sume 11 165 125 eur, z toho pre sudcov v sume 4 248 274 eur, pre zamestnancov súdnictva 

v sume 6 222 467 eur a pre zamestnancov na ministerstve – ústrednom orgáne v sume 694 384 eur. 

V priebehu roka boli ministerstvom financií zvýšené mzdové prostriedky o sumu 7 000 eur aj 

v súvislosti s odmeňovaním členov stálej pracovnej komisie pre občianske právo, obchodné právo 

a trestné právo, ktorá pôsobí v podmienkach ministerstva spravodlivosti. Na dofinancovanie rozpočtu 

aparátu – ústredného orgánu boli koncom roka 2019 presunuté prostriedky v sume 390 000 eur 

z programu 08P Financovanie systému súdnictva. 

Pridelenými finančnými prostriedkami sa zabezpečovali mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 

ústavného činiteľa, štátnych tajomníčok, generálnej tajomníčky služobného úradu, sudcov, štátnych 

zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme civilnej časti kapitoly ministerstva 

spravodlivosti v zmysle platných predpisov o odmeňovaní. 

Mzdové prostriedky na zdroji 111 boli v roku 2019 čerpané v celkovej sume 141 187 004 eur,  

t. j. na 100% z upraveného rozpočtu. Na podriadených organizáciách bolo čerpanie v sume  

134 049 084 eur t. j. na 100%, z toho u sudcov v sume 69 270 048 eur, čo predstavuje 51,68% 

z celkového objemu čerpaných mzdových prostriedkov v súdnictve, zamestnanci v súdnictve čerpali 

mzdové prostriedky v sume 64 779 036 eur. Na ministerstve - ústrednom orgáne bolo čerpanie 

finančných prostriedkov v sume 7 137 920 eur t. j. na 100%. Mzdové výdavky boli v roku 2019 

ovplyvnené dofinancovaním miezd za mesiac december 2018. Na dofinancovanie miezd zamestnancov 

ústredného orgánu za mesiac december 2019 boli použité prostriedky aj z rozpočtového obdobia 2020 

v sume  5 649 eur.  

V priebehu roka 2019 boli rozpočtovými opatreniami ministerstva financií pridelené finančné 

prostriedky na zdrojoch 3AC1, 3AC2, 1AC1, 1AC2 na financovanie platov zamestnancov podieľajúcich 

sa na jednotlivých projektoch v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, podprogram 

08P0A, prvok 08P0A01 - Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva v celkovej sume 

3 037 333 eur, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 1 041 578 eur (prostriedky Európskej 
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únie a spolufinancovanie). Pridelené prostriedky na uvedený účel boli v roku 2019 čerpané v celkovej 

sume 3 037 333 eur, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 1 041 578 eur, t. j. na 100%. 

Upravený rozpočet mzdových prostriedkov zo všetkých zdrojov v sume 144 224 682 eur bol čerpaný 

v sume 144 224 337 eur, t. j. na 100%, z toho na ministerstve – ústrednom orgáne bol upravený 

rozpočet v sume 8 179 498 eur čerpaný v sume  8 179 498 eur, t. j. na 100 %. 

2.2. Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 

Schválený rozpočet výdavkov v celkovej sume 42 703 792 eur, z toho na podriadených organizáciách 

v sume 40 609 830 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 2 093 962 eur bol v nadväznosti 

na rozpočtové opatrenia ministerstva financií a interné presuny upravený na sumu 47 699 188 eur, 

z toho na podriadených organizáciách na sumu 44 851 693 eur a na ministerstve – ústrednom orgáne 

na sumu 2 847 495 eur. V rámci upraveného rozpočtu predstavovali prostriedky Európskej únie 

a spolufinancovanie na zdrojoch 3AC1, 3AC2, 1AC1, 1AC2 na podprograme 08P0A Operačný program 

Efektívna verejná správa celkom sumu 1 257 156 eur, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne sumu 

548 818 eur.  

Upravený rozpočet k 31. decembru 2019 bol čerpaný v celkovej sume 47 699 067 eur, t. j.  

na 100,00 %, z toho na podriadených organizáciách v sume 44 851 572 eur a na ministerstve - 

ústrednom orgáne v sume 2 847 495 eur. Uvedené prostriedky boli čerpané z prostriedkov štátneho 

rozpočtu (zdroj 111) v sume 46 441 911 eur, z toho na ministerstve – ústrednom orgáne v sume 

2 298 678 eur, z prostriedkov Európskej únie a spolufinancovanie (zdroje 3AC1, 3AC2, 1AC1, AC2) 

v sume 1 257 156 eur, z toho na podriadených organizáciách v sume 708 338 eur a na ministerstve - 

ústrednom orgáne v sume 548 818 eur. 

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. Zároveň sa 

zabezpečovali aj odvody z dohôd o vykonávaní práce mimo pracovného pomeru. Z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov v roku 2019 boli na dofinancovanie tejto kategórie použité prostriedky aj 

z rozpočtu na rok 2020. 

2.3 Kategória 630 Tovary a služby 

Schválený rozpočet výdavkov, vo všetkých programoch v sume 59 765 683 eur bol rozpočtovými 

opatreniami upravený na sumu 61 185 162 eur. 

Upravený rozpočet bol k 31. decembru 2019 čerpaný v sume 61 182 441 eur, t. j. na 100 %. Rozpočtové 

prostriedky boli použité na zabezpečenie výdavkov na súdne konania a na základnú prevádzku súdov, 

ostatných rozpočtových organizácií a ministerstva – ústredného orgánu, predovšetkým na energie, 

poštové služby, IT služby, stravné, prídel do sociálneho fondu, opravu a údržbu objektov, interiérové 

zariadenie, kancelársky materiál, na úhradu nájomného, prevádzku služobných motorových vozidiel, 

cestovných náhrad a ďalšie tovary a služby. 
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Použitie rozpočtových prostriedkov podľa položiek je uvedené v tabuľke č. 4. 

Tabuľka č. 4: Čerpanie výdavkov v kategórii 630 Tovary a služby k 31. decembru 2019  v členení podľa položiek 

       v eurách 

Ukazovateľ 
Skutočnosť         

2018 

Schválený 
rozpočet        

2019 

Upravený 
rozpočet               

2019 

Skutočnosť         
2019 

% čerpanie k 
upravenému 

rozpočtu 
2019 

% podiel z 
celkového  
čerpania 

631 Cestovné náhrady 337 752 265 546 301 611 301 269 99,89 0,49 

632 Energia, voda a komunikácie 10 539 932 10 947 353 8 375 890 8 373 432 99,97 13,69 

633 Materiál 3 568 922 6 570 887 3 514 999 3 527 617 100,36 5,77 

634 Dopravné 448 349 473 093 463 960 462 802 99,75 0,76 

635 Rutinná a štandardná údržba 12 065 303 12 909 474 14 443 753 14 444 580 100,01 23,61 

636 Nájomné za nájom 762 273 3 053 005 1 047 492 1 047 115 99,96 1,71 

637 Služby 43 989 486 25 546 325 33 037 457 33 025 626 99,96 53,98 

630 Tovary a služby spolu 71 712 017 59 765 683 61 185 162 61 182 441 100,00 100,00 

 

Výdavky v programe 08P Financovanie systému súdnictva sú čerpané z nasledovných zdrojov: 

Rozpočtové prostriedky kapitoly (111), Európsky sociálny fond (1AC1, 1AC2, 3AC1, 3AC2)  

a z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zákonného poistenia (72e). 

Ďalej je čerpanie výdavkov v programe 08P Financovanie systému súdnictva, zo zdroja Rozpočtové 

prostriedky kapitoly (111) rozdelené na výdavky na súdne konanie a na prevádzkové náklady. 

Výdavky na súdne konania boli čerpané v sume 19 639 287 eur, t. j. 100 % z rozpočtových prostriedkov 

určených na súdne konanie (19 644 155  eur) a zároveň je to 46,62 % z celkového čerpania 

rozpočtových prostriedkov kategórie 630 Tovary a služby v programe 08P Financovanie systému 

súdnictva, zdroj 111 (42 122 535 eur). Najvyššie sumy na súdnom konaní boli uhradené CPP v sume 

8 768 732 eur (z toho 8 070 500 eur predstavujú výdavky na osobný bankrot), v obvode Krajského súdu 

v Košiciach v sume 1 812 906 eur, v obvode  Krajského súdu v Banskej Bystrici v sume 1 601 098 eur 

a v obvode Krajského súdu v Bratislave v sume 1 373 147 eur.   

Schválený rozpočet na prevádzkové náklady v sume 23 083 161 eur bol v priebehu hodnoteného 

obdobia upravený na sumu 22 478 379 eur. Výdavky na prevádzku boli čerpané v sume  

22 482 251 eur, t. j.  na 100 %.  Rozpočtové prostriedky boli použité na zabezpečenie bežnej prevádzky 

a servisu, úhradu energií, vodného, nájomného, rutinnej a štandardnej údržby objektov.  

Celkový schválený rozpočet v programe 08P Financovanie systému súdnictva, zo zdroja Rozpočtové 

prostriedky kapitoly (111) v sume 39 818 107 eur, bol rozpočtovými opatreniami ministerstva financií 

upravený na sumu 42 122 535 eur a čerpaný v sume 42 121 539 eur, čo predstavuje 100 %.  

Výdavky v programe 08P Financovanie systému súdnictva - 08P0A Operačný program Efektívna verejná 

správa, prvok 08PA01 Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva, zo zdroja Európsky 

sociálny fond (1AC1, 1AC2, 3AC1, 3AC2) boli čerpané v sume 1 210 833,56 eur, čo predstavuje 100 % 

z v priebehu roka upravovaného rozpočtu. Nevyčerpané prostriedky k 31.12.2019 v celkovej sume  

266 035 eur (zdroj 1AC1, 1AC2, 3AC1, 3AC2) boli viazané podľa § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových 

pravidlách na použitie v roku 2020. 

Výdavky v programe 08P Financovanie systému súdnictva, zo zdroja Z poistného plnenia  

zo zmluvného poistenia alebo zákonného poistenia (72e) boli čerpané vo výške 3 013 eur,  

čo predstavuje 100 % z upravené ho rozpočtu. Čerpanie bolo realizované na Krajskom súde v Košiciach 

v sume  2 787 eur a na Okresnom súde  Spišská Nová Ves v sume 226 eur. Výdavky boli použité na 

prevádzkové náklady (oprava vozidla po dopravnej nehode). 
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V programe 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu bol schválený rozpočet, 

v sume 16 628 176 eur, upravovaný na sumu 15 333 099 eur. Čerpanie v sume 15 331 373 eur 

predstavuje 100 % čerpanie z upraveného rozpočtu. Rozpočtové prostriedky boli použité na 

zabezpečenie nevyhnutných licencií, za poskytovanie dátových služieb pre ministerstvo a súdy, nákup 

výpočtovej a telekomunikačnej techniky, nákup licencií a údržbu softvéru. 

Čerpanie v programe 08R Tvorba a implementácia politík bolo k 31. decembru 2019 vo výške  

2 393 015 eur z upraveného limitu 2 393 015 eur, čo predstavuje 100 %. Rozpočtové prostriedky boli 

použité na zabezpečenie základnú prevádzku ministerstva – ústredného orgánu, predovšetkým na 

energie, poštové služby, služobné cesty – tuzemské aj zahraničné, stravné, prídel do sociálneho fondu, 

nákup kníh a časopisov, rutinnej a štandardnej údržby budovy. 

Čerpanie v programe 06H Hospodárska mobilizácia v hodnotenom období nebolo realizované. 

Schválený rozpočet v sume 14 500 eur bol presunutý v celkovej výške 14 500 na program 08R Tvorba 

a implementácia politík (so súhlasom Ministerstva hospodárstva a Ministerstva financií Slovenskej 

republiky).  

K 31. decembru 2019 neboli v kategórii 630 Tovary a služby uhradené záväzky v celkovej sume  

2 603 581 eur, z toho na súdnom konaní v sume 274 547 eur a v prevádzkových výdavkoch v sume 

2 329 034  eur, z čoho sú neuhradené záväzky na poštové služby v sume 249 001 eur.  

Nižšie čerpanie výdavkov v tejto kategórii oproti roku 2019 bolo na energie, vodu a komunikácie a to  

o 2 166 500 eur a v položke služby o 10 963 860 eur, oproti tomu v položke rutinná a štandardná 

údržba bolo čerpanie vyššie oproti minulému roku o 2 378 622 eur, ovplyvnené najmä potrebou 

udržateľnosti technického a prevádzkyschopného stavu justičných budov, čo v rámci kategórie 630 

Tovary a služby spôsobilo pokles v celkovom čerpaní o 10 529 576 eur oproti roku 2018. 

Čerpanie rozpočtových prostriedkov za rok 2018 na vybraných rozpočtových podpoložkách  

v porovnaní s rokom 2018 za súdy, ostatné rozpočtové organizácie a ministerstvo – ústredný orgán 

je nasledovné. 

Tab. č. 5: Čerpanie výdavkov k 31. decembru 2019 na vybraných podpoložkách  

   v eurách 

Ukazovateľ Skutočnosť 2018 Skutočnosť 2019 Rozdiel 

1 2 3 4=(3-2) 

Energie, vodné, stočné 3 047 824 3 044 952 -2 872 

Poštové a telekomunikačné služby 7 492 108 3 925 215 -3 566 893 

Výpočtová technika 517 605 366 940 -150 665 

Údržba budov 1 535 439 2 241 183 705 744 

Údržba softvéru 9 987 744 11 501 649 1 513 905 

Stravovanie zamestnancov 3 700 545 3 944 309 243 764 

Prídel do sociálneho fondu 1 804 298 2 088 049 283 751 

Súdne konania spolu, z toho: 11 441 481 11 568 788 127 308 

Znalecké posudky 1 358 674 1 336 987 -21 687 

Advokátske služby  8 216 773 8 337 713 120 940 

Notárske služby 655 586 649 848 -5 738 

Exekútorské služby 67 545 49 806 -17 739 

Svedočné, prísediaci 231 827 236 234 4 407 

Tlmočnícka a prekladateľská činnosť 911 076 958 200 47 124 
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2.4. Kategória 640 Bežné transfery 

Schválený rozpočet v sume 9 405 798 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu  

12 892 180 eur. K  31. decembru 2019 bol vyčerpaný v sume 12 892 161 eur, t. j. na 100 %. 

Použitie rozpočtových prostriedkov podľa položiek je uvedené v tabuľke č. 6. 

Tabuľka č. 6  Čerpanie výdavkov v kategórii 640 Bežné transfery k 31. decembru 2019 podľa podpoložiek  

      v eurách 

Ukazovateľ 
Skutočnosť         

2018 

Schválený 
rozpočet        

2019 

Upravený 
rozpočet               

2019 

Skutočnosť         
2019 

% k uprav. 
rozpočtu 

2019 

% 
z celkového 

čerpania 
2019 

642012 Na odstupné 60 792 30 000 76 374 76 374 100 0,59% 

642013 Na odchodné 886 340 1 335 802 1 128 210 1 128 210 100 8,75% 

642015 Na nemocenské 614 948 516 702 708 466 708 458 100 5,50% 

642017 Na úrazové dávky 4 556 0 0 0 0 0,00% 

642029 Na náhradu                                  
z toho 

5 361 506 1 714 718 4 841 197 4 841 197 100 37,55% 

642902913 Nálezy Ústavného 
súdu SR 

571 610 452 957 575 235 375 912 65,35 2,92% 

Odškodnenie osôb 4 789 896 1 261 761 4 265 962 4 465 285 34,65 34,64% 

642030 Príplatky a príspevky  4 872 257 5 025 577 5 355 897 5 355 886 100 41,54% 

641,642,644, 649 - Ostatné 
transfery z toho: 

909 141 782 999 782 036 782 036 100 6,07% 

Dotácie (MS SR - ústredie) 909 042 769 500 769 500 769 500 100 5,97% 

649003 Medzinárodnej 
organizácii  

22 627 13 400 12 387 12 387 100 0,10% 

640 Bežné transfery  12 732 167 9 405 798 12 892 180 12 892 161 100  --- 

 

Rozpočtové prostriedky zabezpečovali realizáciu finančných nárokov podľa platných zákonov   

v sume 1 913 040 eur (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, 

odchodné, odstupné a nemocenské).  

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 v sume  375 912 eur.  

Ministerstvo - ústredný orgán realizovalo okrem iných výdavkov dotácie na podporu 48 projektov 

v oblasti práva a ochrany v sume 769 500 eur.  

Medzinárodným organizáciám v roku 2019 bola uhradená celková suma 12 387 eur, z toho 

ministerstvo – ústredný orgán uhradilo ročný členský príspevok v sume 3 987 eur Európskej organizácii 

pre probáciu CEP – za rok 2019, Justičná akadémia SR, ktorá je členom organizácie Európska justičná 

vzdelávacia sieť (EJTN) uhradila ročný členský poplatok v sume 8 400 eur. Suma 149 eur bola použitá 

na uhradenie členský poplatkov. 

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

v sume 4 465 285 eur, čo predstavuje 34,64 % z celkového čerpania kategórie 640 Bežné transfery. 

Rozpočtové prostriedky na odškodnenie podľa jednotlivých predpisov a zákonov boli realizované 

v priebehu roka 2019 nasledovne. 
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Tabuľka č. 7: Zrealizované odškodnenia v roku 2019   

  v eurách  

Uplatnený právny predpis / zákon č., rozhodnutie 
Počet 

uhradených 
prípadov 

Uhradená 
suma  

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

20 410 315 

274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 102 618 738 

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

25 143 080 

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

1 2 490 

119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov 19 9 513 

264/2014 Zb. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám 8 22 572 

Rozhodnutia ESĽP 92 3 258 578 

SPOLU 267 4 465 285 

 

2.5. Kategória 700 Kapitálové výdavky 

Schválený rozpočet v sume 13 652 494 eur bol k 31. decembru 2019 upravený na sumu  

14 536 009 eur, pričom úprava bola z dôvodu uvoľnenia viazania rozpočtových prostriedkov z minulých 

rokov a viazaním rozpočtových prostriedkov do nasledujúceho roku podľa § 8 zákona o rozpočtových 

pravidlách a viazaním výdavkov zo strany Ministerstva financií. Kapitálové výdavky boli čerpané v sume 

14 534 762 eur, t. j. 99,99 % z upraveného rozpočtu. 

Schválený rozpočet v programe 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu v sume 

1 957 376 eur bol upravený na sumu 2 785 241 eur a čerpaný v sume 2 784 772 eur, t. j. 99,98 %. 

Rozpočtové prostriedky boli použité na obstaranie softvéru v sume 2 479 231 eur, na nákup hardvéru 

v sume 277 683 eur a na nákup telekomunikačnej techniky v sume 27 859 eur. 

Schválený rozpočet v programe 08P Financovanie systému súdnictva v sume 11 575 118 eur bol 

upravený na sumu 10 265 543 eur a čerpaný v sume 10 264 769 eur, t. j. 99,99 % nasledovne.  

Na nákup zrekonštruovaného objektu pre Okresný súd Považská Bystrica boli čerpané výdavky v sume 

4 284 441 eur. 

Na obstaranie strojov a zariadení boli čerpané výdavky  v sume 131 901 eur na obstaranie klimatizácie 

pre okresné súdy Piešťany, Galanta, Ružomberok, Humenné a Krajský súd v Trenčíne, kamerové 

systémy pre okresné súdy Bratislava IV, Dunajská Streda a Senica, rámové detektory pre okresné súdy 

Banská Bystrica a Svidník, elektrickú požiarnu signalizáciu pre Okresný súd Spišská Nová Ves, posuvné 

regály pre Okresný súd Trebišov, realizáciu chráneného priestoru na Okresnom súde Banská Bystrica, 

elektrický zabezpečovací systém do bytu sudcu ŠTS a na rozšírenie prístupov do dochádzkového 

systému Okresného súdu Bratislava I. 

Na obnovu vozového parku - obstaranie vozidiel pre súdy vrátane probačných a mediačných úradníkov 

a CPP boli čerpané výdavky v sume 568 376 eur. 

Na stavebné investičné akcie a prípravné a projektové práce boli čerpané výdavky v sume  

5 199 116 eur na realizáciu parkoviska na Okresnom súde Bratislava IV, rekonštrukciu strechy na 

Okresnom súde Bratislava V, výmenu okien a rekonštrukciu strechy na Justičnom paláci v Bratislave, 

stavebné práce v areáli ŠTS v súvislosti s archívnymi priestormi Krajského súdu v Bratislave, 

pokračovanie rekonštrukcie budovy Okresného súdu Dunajská Streda, rekonštrukciu fasády Krajského 

súdu v Trnave, bleskozvod pre Okresný súd Topoľčany, nadstavbu a prístavbu Okresného súdu Levice, 
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rozšírenie vykurovaných priestorov na Okresnom súde Nitra, 2. etapu obnovy budovy Okresného súdu 

Lučenec, revitalizáciu Okresného súdu Brezno, stavebný zámer na Okresnom súde Zvolen, klimatizáciu 

a prepäťovú ochranu pre Okresný súd Banská Bystrica, rekonštrukciu strechy Okresného súdu 

Ružomberok, úpravu dvora Okresného súdu Martin, klimatizáciu na Krajskom súde v Žiline, 

rekonštrukciu strechy na Okresnom súde Kežmarok, revitalizáciu areálu Okresného súdu Vranov nad 

Topľou, rekonštrukciu budovy ŠTS v Banskej Bystrici, rekonštrukciu strechy na služobných bytoch 

(združené prostriedky realizovala aj s Generálna prokuratúra Slovenskej republiky v sume 17 714 eur, 

časť ŠTS realizovaná z rozpočtu kapitoly bola v sume 80 934 eur) a pripojenie budov na kanalizáciu na 

ŠTS v Pezinku, kamerový systém na ŠTS v Pezinku a rekonštrukciu a nadstavbu administratívnej budovy 

súdov v Košiciach.  

Schválený rozpočet v programe 08R Tvorba a implementácia politík v sume 120 00 eur bol upravený 

na sumu 128 218 eur a  čerpaný v sume 128 213 eur, to je 100 % na projektové a stavebné práce 

v budove Inštitútu vzdelávania ministerstva v Omšení a nákup klimatizácií, kávovaru, tepovača 

kobercov a konvektomatu do kuchyne v Omšení. 

V sledovanom období bol navýšený rozpočet v kategórii 700 Kapitálové výdavky v programe  

0EJ0601 – Informačný systém aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu  

MS SR  – IS BAI – 2. fáza na sumu 1 357 008 eur na zdrojoch 3AA1, 3AA2 a 3AA3.  

Sú to prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja poskytnuté na financovanie projektu 

Register úpadcov – 2. fáza, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra. Rozpočtové prostriedky boli zrefundované v plnej výške.  

3. Výdavky hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim 

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 súdoch, 

ministerstve – ústrednom orgáne, JA SR a CPP. V roku 2019 boli čerpané prostriedky v celkovej sume 

5 524 936 eur, z toho prostriedky Európskej únie na zdroji 1AC1 v sume 507 969 a na zdroji 3AC1 

v sume 3 833 246 eur, a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na zdroji 1AC2 v sume 603 659 eur 

a na zdroji 3AC2 v sume 580 062 eur. 

Tabuľka č. 12: Čerpanie prostriedkov podľa kategórií     

    v eurách 

Podprogram                                                        
Názov projektu 

Schválený rozpočet 2019 
Upravený 
rozpočet 

2019 

Skutočnosť 
2019 

% k uprav. 
rozpočtu  

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 0 3 037 333 3 037 333 100,00 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 0 1 257 156 1 257 156 100,00 

630 Tovary a služby 0 1 210 834 1 210 834 100,00 

640 Bežné transfery 0 19 613 19 613 100,00 

08P0A01 Zefektívnený súdny systém 
a zvýšená vymáhateľnosť práva 

0 5 524 936 5 524 936 100,00 
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A. Ministerstvo  – ústredný orgán 

Ministerstvo – ústredný orgán bolo v roku 2019 prijímateľom prostriedkov z Európskeho sociálneho 

fondu v celkovej sume 2 431 826 eur na projekty realizované v rámci Operačného programu Efektívna 

verejná správa. Celkové čerpanie k  31.decembru 2019 predstavovalo sumu 2 402 403 eur, čo 

predstavuje 100 % z upraveného rozpočtu. Finančné prostriedky v sume 29 423 eur boli viazané podľa 

§ 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách na použitie v roku 2020. 

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 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. 

V rámci projektu bolo do rozpočtu refundovaných 471 392 eur. Celkové čerpanie výdavkov bolo 

v sume 471 392 eur čo predstavuje 100 % čerpanie, z toho v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy 

a OOV v sume 258 310 eur, v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní v sume 90 719 eur, 

v kategórii 630 Tovary a služby v sume 122 198 eur a v kategórii 640 Bežné transfery v sume 165 eur.  

Procesno – organizačný audit Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 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.  
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Celkové čerpanie výdavkov bolo v sume 634 472 eur, z toho v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné 

príjmy a OOV v sume 436 043 eur, v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní v sume  

161 339 eur, v kategórii 630 Tovary a služby v sume 33 532 eur, v kategórii 640 Bežné transfery v sume 

3 558 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.  

V rámci projektu bolo do rozpočtu refundovaných 213 682 eur. Celkové čerpanie predstavovalo sumu 

203 325 eur. Na vyplatenie miezd sa vyčerpalo 128 048 eur, na úhradu odvodov poistného sa použilo 

51 171 eur. V kategórii 630 Tovary a služby bolo refundovaných 33 946 eur, z toho sa 21 093 eur 

vyčerpalo na vyplatenie odmien zamestnancom pracujúcim mimopracovného pomeru, 2 496 eur 

(paušálna sadzba) sa použilo na úhradu prevádzkových nákladov, za nájom priestorov, na nákup 

kancelárskych potrieb a 10 357 eur bolo viazaných podľa § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách 

na použitie v roku 2020. V kategórii 640 Bežné transfery sa 517 eur použilo na vyplatenie 

nemocenských dávok. 

Zavedenie spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF) 

Cieľom projektu 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.  

Po úspešnej realizácií projektu budú na vybraných pilotných súdoch implementáciou modelu CAF 

ukotvené manažérske prístupy do systému, založeného na procesnom manažérstve a bude 

zabezpečený kontinuálny rozvoj vo vytváraní predpokladov v takých oblastiach, akými sú: vodcovstvo, 

stratégia a plánovanie, podpora zamestnancov, riadenie zdrojov a partnerstiev a manažérstvo 

procesov v nadväznosti na výsledky dosahované vo vzťahu k zákazníkom/občanom, zamestnancom, 

tiež výsledky vo vzťahu k spoločenskej zodpovednosti a kľúčové výsledky výkonnosti zapojenej 

organizácie/súdu. Zároveň budú zamestnanci správy súdov vyškolení v projektovom riadení, zlepší sa 

úroveň vykazovania a prezentácie dosiahnutých výsledkov. Externý tím školiteľov vytvorí jednotnú 

metodiku na zavedenie modelu CAF pre súdy, ktoré ju môžu prevziať, v rámci nej postupovať  

a zlepšovať vlastné výsledky. 

V rámci projektu bolo do rozpočtu refundovaných 846 613 eur. Celkové čerpanie predstavovalo sumu 

827 547 eur. Na vyplatenie miezd sa vyčerpalo 104 208 eur (kat. 610), na úhradu odvodov poistného 

sa použilo 196 878 eur (kat. 620). V kategórii  630 Tovary a služby bolo refundovaných 545 032 eur, 

z toho sa 469 048 eur vyčerpalo na vyplatenie odmien zamestnancom pracujúcim mimopracovného 

pomeru, 56 918 eur (paušálna sadzba) sa použila na úhradu prevádzkových nákladov, za nájom 

priestorov, za účasť na školeniach, na tuzemské pracovné cesty, na vykonanie expertnej spätnej väzby 

modelu CAF pre vybrané súdy, na nákup softvéru ATTIS a 19 066 eur bolo viazaných v súlade s § 8 ods. 

6 zákona o rozpočtových pravidlách na použitie v roku 2020. V kategórii 640 Bežné transfery sa  

495 eur použilo na vyplatenie nemocenských dávok. 
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Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a získavanie odborných znalostí 

Cieľom projektu je zabezpečiť také vzdelávacie aktivity, aby výsledkom boli odborne pripravení, 

vyškolení pracovníci rezortu justície, schopní podporiť vykonávanie reformy vo všetkých oblastiach 

justície, vrátane strategického plánovania, implementácie systémov riadenia, merania výkonnosti 

systémov a kvality služieb a tvorby politík a stratégií.  

V rámci projektu bolo do rozpočtu refundovaných 265 668 eur. Celkové čerpanie predstavovalo sumu 

265 668 eur, čo predstavuje 100 % čerpanie. Na vyplatenie miezd sa vyčerpalo 114 969 eur, na úhradu 

odvodov poistného sa použilo 48 711 eur. V kategórii 630 Tovary a služby bolo refundovaných  

101 747 eur, z toho sa 37 833 eur vyčerpalo na vyplatenie odmien zamestnancom pracujúcim 

mimopracovného pomeru, 30 107 eur sa vyčerpalo na pracovné cesty, 2 282 eur na nákup literatúry, 

5 546 eur za nájom priestorov a 25 979 eur sa použilo na zabezpečenie školiacich potrieb 

a občerstvenie pre účastníkov vzdelávacích aktivít. V kategórii 640 Bežné transfery sa 241 eur použilo 

na vyplatenie nemocenských dávok. 

 

Podprogram 0EJ06 projekty realizované v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 

Informačný systém aplikačnej architektúry a bezp. infraštruktúry rezortu MS SR –  2. fáza 

Investičnou prioritou je posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického 

vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva. Cieľom 

projektu je umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami.  

Informačný systém Registra úpadcov – 2. fáza  

Investičnou prioritou je posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického 

vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva. Špecifické 

ciele projektu sú zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti e-Government služieb pre podnikateľov a 

zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti e-Government služieb pre občanov. Úpravou rozpočtu boli 

pridelené finančné prostriedky v sume 1 357 008 eur, v kategórii 700 Kapitálové výdavky. Sú to 

prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja poskytnuté na financovanie projektu Register 

úpadcov – 2. fáza, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.   

 

Projekt realizovaný z programu Nástroj na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility „CEF 

Telecom“) je určený na dobudovanie jednotného európskeho trhu zameraním sa na podporu 

projektov, ktoré doplnia chýbajúce spojenia v energetickej, dopravnej a digitálnej sieti v Európe (napr. 

v oblasti digitálnych infraštruktúr je to zavedenie technológie elektronického preukazu totožnosti, 

elektronického verejného obstarávania, elektronického doručovania či elektronickej justície). 

Interconnection of Insolvency Registers IRI for Slovakia  

Cieľom projektu je úprava a rozšírenie Informačného systému registra úpadcov tak, aby poskytoval 

údaje o insolvenčných konaniach centrálnej platforme prepojených insolvenčných registrov členských 

štátov EÚ. Požiadavka na vzájomné prepojenie insolvenčných registrov vychádza z Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní.  

Ministerstvu spravodlivosti SR bola roku 2018 poskytnutá 1. časť grantu vo výške 59 856 eur a v roku 

2019 bola 2. časť grantu vo výške 44 769 eur. Celkové náklady na projekt sú výške 167 400 eur (z toho 

spoluúčasť MS SR na realizácií aktivít projektu je vo výške 62 775 eur). V roku 2019 bola zrealizovaná 

čiastočná úhrada faktúry č. 2019/1036 vo výške 59 856 eur za implementáciu zmenovej požiadavky 

CR02/2018 – riešenia integrácie Registra úpadcov na centrálnu platformu prepojených insolvenčných 

registrov členských štátov EÚ. Zmenovú požiadavku realizovala spoločnosť JUMP soft, a.s. 
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Connecting to e-CODEX for Slovakia 

Cieľom projektu SK e-CODEX je vytvoriť prepojenie medzi e-CODEX a IT infraštruktúrou Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky s cieľom umožniť spracovanie oblastí Európsky platobný rozkaz 

(EPO) a Veci s nízkou hodnotou sporu (ESC). Zapojenie spomínaných oblastí je prvým krokom vízie 

rozširovania o ďalšie cezhraničné procedúry. Aktivity sa týkajú vývoja, prispôsobenia, konfigurácie, 

testovania a prevádzky komponentov e-CODEX Connector a e-CODEX Gateway na výmenu údajov 

medzi slovenskou stranou a inými členskými štátmi napojenými na e-CODEX resp. na e-justice portál, 

keď bude pripojený.  

 

Ministerstvu spravodlivosti SR bola roku 2019 poskytnutá 1. časť grantu vo výške 93 195 eur. Celkové 

náklady na projekt sú výške 310 650 eur (z toho zdroje EÚ sú vo výške 248 520 eur a spoluúčasť MS SR 

na realizácií aktivít projektu je vo výške 62 130 eur). Prostriedky v roku 2019 neboli čerpané. 

 

B. Justičná akadémia Slovenskej republiky 

Európsky sociálny fond 

Na projekt číslo 314021M248 „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných 

zamestnancov“. Prostriedky boli poskytnuté na základe „Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku“. Celková suma poskytnutých prostriedkov na rok 2019 bola vo výške  

469 061 eur. Celkové čerpanie výdavkov bolo v sume 451 948 eur, v tom na mzdy a platy v sume  

108 732 eur, na poistné a príspevok do poisťovní v sume 52 576 eur, na prevádzku v sume 290 640 eur. 

V roku 2019 boli viazané prostriedky na použitie v roku 2020 v celkovej sume 17 113 eur. 

 

A. Centrum právnej pomoci 

Európsky sociálny fond 

Projekt s názvom „ Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci 

a prevencia eskalácie právnych problémov“ je realizovaný 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 formou zvyšovania kompetencií 

zamestnancov CPP. V roku 2019 boli prostriedky čerpané v celkovej sume 1 292 454 eur, v tom na 

mzdy a platy v sume 871 202 eur, na poistné a príspevok do poisťovní v sume 303 551 eur, na 

prevádzku v sume 113 163 eur a na transfery v sume 4 538 eur. Výdavky boli realizované v súlade so 

zákonom o rozpočtových pravidlách. Nevyčerpané prostriedky v celkovej sume 219 499 eur boli 

presunuté do nasledujúceho roku. 

4.  Zhodnotenie zamestnanosti 

Celkový záväzný plánovaný počet miest sudcov a zamestnaneckých miest na rok 2019 bol stanovený na 

6 494 miest, z toho ministerstvo – ústredný orgán 373 miest.  

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

k 31. decembru 2019 predstavoval celkom 6 441,7 zamestnancov, z toho ministerstvo – ústredný orgán 

385,9 zamestnancov. 
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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 procesu obsadzovania voľných miest sudcov na základe výberového 

konania,  

 sudcovia a zamestnanci vyňatí z evidenčného stavu (čerpanie materskej, resp. rodičovskej 

dovolenky, výkon inej funkcie,...), 

 voľné zamestnanecké miesta, z dôvodu skončenia zamestnaneckého pomeru zo strany 

zamestnancov, resp. zo strany zamestnávateľa a následne prebiehajúcich výberových konaní na 

obsadenie voľných zamestnaneckých miest (hlavnou príčinou je nedostatočné finančné 

ohodnotenie zamestnancov a s tým spojená značná fluktuácia zamestnancov),  

 prerozdelenie zamestnaneckých miest 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. 

 

Z á v e r  

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

plnený záväzný ukazovateľ príjmov na 203,98 %, pričom celkové rozpočtové prostriedky boli čerpané  

na 100 %. Príjmy v roku 2019 boli plnené vyššie ako v roku 2018 o 3 273 780 eur. Celkové čerpanie 

výdavkov v roku 2019 bolo vyššie oproti roku 2018 o 18 900 433 eur. Zvýšenie sa prejavilo v kategórii 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 19 844 100 eur, v kategórii 620 

Poistné a príspevok do poisťovní o 5 128 951 eur a v kategórii 700 Kapitálové výdavky o 4 296 965 eur. 

Naopak v kategórii 630 Tovary a služby bolo čerpanie o 10 529 576 eur a v kategórii 640 Bežné 

transfery o 3 128 424 eur nižšie ako v roku 2018 (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. 


