
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 2020 

 

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

hospodárila s rozpočtovými prostriedkami na rok 2020, ktoré boli rozpísané listom Ministerstva financií 

Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) z 11. decembra 2019 pod číslom 

F/019670/2019-441 v nadväznosti na vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 

prerokovaný v orgánoch Národnej rady Slovenskej republiky a schválený 3. decembra 2019 zákonom 

č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020. 

Po vykonaných rozpočtových opatreniach bol upravený rozpočet kapitoly ministerstva  

k 31. decembru 2020 plnený a čerpaný nasledovne. 

1. Príjmy  

Záväzný ukazovateľ príjmov v sume 5 712 206 eur upravovaný nebol a k 31. decembru 2020 bol plnený 

sumou 12 196 149 eur t. j. na 213,50 %, z toho príjmy súdov boli plnené v sume 6 055 005 eur, t. j.  

106 %, JA SR a CPP plnili príjmy v sume 5 577 010 eur t. j. na 683,85 % a ministerstvo – ústredný orgán 

plnilo príjmy na 445,94 % sumou 564 133 eur. Podľa ekonomickej klasifikácie boli príjmy plnené v roku 

2020 pri porovnaní s plnením príjmov za rok 2019 takto. 

Tabuľka č. 1: Celkové plnenie príjmov  k 31. decembru 2020       

          v eurách 

Ukazovateľ 
Skutočnosť           

2019 

Schválený 
rozpočet        

2020 

Upravený 
rozpočet        

2020 

Skutočnosť           
2020 

Skutočnosť 
2020 v % 

210 Príjmy z podnikania   
a z vlastníctva majetku 

90 860 62 257 61 929 67 033 108,24 

220 Administratívne poplatky a iné 
poplatky a platby 

1 970 411 1 785 813 1 414 621 1 775 621 125,52 

230 Kapitálové príjmy 8 350 0 23 200 23 200 100,00 

290 Iné nedaňové príjmy 9 583 311 3 864 136 4 213 103 10 330 941 245,21 

Príjmy spolu 11 652 932 5 712 206 5 712 852 12 196 795 213,50 

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

fyzických osôb ako splátky pohľadávky z pôžičky 500 eur poskytnutej CPP (osobný bankrot), peňažné 

tresty, trovy trestného konania, právne služby, náhrady trov preddavkované zo štátneho rozpočtu 

(svedočné, znalecké a tlmočnícke úkony), z prenajatého vlastníctva (za prenájom priestorov v 

budovách súdov – prevádzkovanie ambulancie, zabezpečovanie stravovania, predajných automatov – 

nápoje, stravovanie), príjmy z prenájmu bytu, pozemkov, z dobropisov vyúčtovacích faktúr za 

elektrickú energiu a plyn.   

Osobitným plnením príjmov sú kapitálové príjmy v sume 23 200 eur. Ide o príjem za predaj pozemku 

vo vlastníctve štátu spravovaného Okresným súdom Čadca v zmysle zákona o správe majetku štátu 

subjektu, ktorý vlastní budovu na uvedenom pozemku. 

V plnení príjmov sú zahrnuté aj náhrady poistného plnenia v celkovej sume 646 eur u Krajského súdu 

v Košiciach. 

Celkové príjmy v roku 2020 boli plnené vyššie ako v roku 2019 o 543 863 eur.  



   

 2 

2. Výdavky 

Schválený rozpočet výdavkov v sume 252 911 778 eur bol rozpočtovými opatreniami ministerstva 

financií upravený na sumu 293 172 477 eur. Čerpanie k 31.12.2020 bolo v sume 293 169 842 eur, čo je 

100,00 % z upraveného rozpočtu. 

Podľa programovej štruktúry ministerstvo rozpočtové prostriedky čerpalo takto. 

Tabuľka č. 2: Celkové čerpanie výdavkov  ministerstva - civilná časť k 31. decembru 2020 v členení podľa programovej štruktúry  

      v eurách 

Program Skutočnosť 2020 
Schválený 

rozpočet 2020 
Upravený 

rozpočet 2020 
Skutočnosť 2020 

% čerpania 
k uprav. rozpočtu 

2020 

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

08P Financovanie systému 
súdnictva   

239 267 277 214 765 673 249 824 923 249 823 650 100,00 

08R Tvorba a implementácia politík 21 669 669 19 195 621 22 173 008 22 171 971 100,00 

0EK Informačné technológie 
financované zo ŠR 

18 116 146 18 935 984 20 911 509 20 911 200 100,00 

0EJ Medzirezortný program 
Informačná spoločnosť 2014-2020 

1 357 008 0 127 337 127 337 100,00 

070 Väzenstvo 122 668 0 135 700 135 684 99,99 

Programy spolu 280 532 768 252 911 778 293 172 477 293 169 842 100,00 

 

Podľa ekonomickej klasifikácie ministerstvo rozpočtové prostriedky čerpalo takto. 

Tabuľka č. 3: Celkové čerpanie výdavkov k 31. decembru 2020    

      v eurách 

Ukazovateľ 
Skutočnosť         

2019 

Schválený 
rozpočet        

2020 

Upravený rozpočet        
2020 

Skutočnosť         
2020 

% k uprav. 
rozpočtu 

2020 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a 
OOV 

144 224 337 143 756 351 151 861 893 151 861 679 100,00 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 47 699 067 47 381 020 53 965 488 53 965 457 100,00 

630 Tovary a služby 61 182 441 46 690 683 58 416 002 58 414 532 100,00 

640 Bežné transfery 12 892 161 9 405 798 15 467 483 15 466 581 99,99 

600 Bežné výdavky  265 998 006 247 233 852 279 710 865 279 708 249 100,00 

700 Kapitálové  výdavky 14 534 762 5 677 926 13 461 611 13 461 593 100,00 

Výdavky spolu 280 532 768 252 911 778 293 172 477 293 169 842 100,00 

 

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

V roku 2020 sa výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania čerpali okrem 

prostriedkov štátneho rozpočtu (zdroj 111) aj zo zdrojov Európskej únie a spolufinancovania k nim 

3AC1, 3AC2, 1AC1, 1AC2, 1AC3 (ďalej len „prostriedky EÚ“). 

Schválený rozpočet civilnej časti kapitoly ministerstva spravodlivosti na rok 2020 v kategórii výdavkov 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v celkovej sume 143 756 351 eur, z toho 

na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 7 397 541 eur, bol rozpočtovými opatreniami ministerstva 

financií upravený celkom za všetky zdroje na sumu 151 861 893 eur, z toho na ministerstve - 

ústrednom orgáne na sumu 7 833 562 eur. 

Schválený rozpočet na zdroji 111 v celkovej sume 143 756 351 eur, z toho na podriadených 

organizáciách (súdy, JA SR, CPP) v sume 136 358 810 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 

7 397 541 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 148 721 401 eur,  z toho na 

podriadených organizáciách na  sumu 141 762 754 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne na sumu 

6 958 647 eur. 
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Rozpočtové prostriedky na zdroji 111 boli z úrovne ministerstva financií upravované viacerými 

rozpočtovými opatreniami. V súlade so zákonom č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých 

ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákonom č. 55/2017 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli pridelené rozpočtové prostriedky na 

zvýšenie platových náležitostí  sudcov od 1. januára 2020 v sume 5 403 944 eur a na ministerstve - 

ústrednom orgáne v sume 13 090 eur na zvýšenie platov a paušálnych náhrad ústavného činiteľa 

a platov štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii. V súvislosti s delimitáciou agendy Slov-lex na Úrad 

vlády Slovenskej republiky od 1. júla 2020 boli na ministerstve - ústrednom orgáne znížené mzdové 

prostriedky  o sumu 145 584 eur a  z uvedeného dôvodu bol znížený limit počtu zamestnancov o 18 

osôb, čo predstavovalo v priemernom prepočítanom počte 9 osôb. Rozpočtovým opatrením 

ministerstva financií boli viazané mzdové prostriedky v sume 10 000 eur v prospech kapitoly 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pre zamestnancov Úradu pre ochranu ústavných činiteľov 

a diplomatických misií pridelených na výkon práce na ministerstve spravodlivosti a ďalej boli viazané 

mzdové prostriedky na ministerstve – ústrednom orgáne v sume 296 400 eur v prospech kapitálových 

výdavkov. 

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

ústavného činiteľa, štátnych tajomníkov, generálneho tajomníka 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 2020 čerpané v celkovej sume 148 721 187 eur,  

t. j. na 100,00 % z upraveného rozpočtu. Na podriadených organizáciách bolo čerpanie v sume  

141 762 540 eur t. j. na 100,00 %, z toho u sudcov v sume 72 152 094 eur, čo predstavuje 50,09 % 

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

mzdové prostriedky v sume 69 610 446 eur. Na ministerstve - ústrednom orgáne bolo čerpanie 

finančných prostriedkov v sume 6 958 647 eur t. j. na 100,00 %. Mzdové výdavky boli v roku 2020 

ovplyvnené dofinancovaním miezd za mesiac december 2019. Na dofinancovanie miezd zamestnancov 

ústredného orgánu za mesiac december 2020 boli použité prostriedky aj z rozpočtového roka 2021.  

V priebehu roka 2020 boli rozpočtovými opatreniami ministerstva financií pridelené prostriedky EÚ 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 3 140 492 eur, z toho na ministerstve - ústrednom 

orgáne v sume 874 915 eur. Pridelené prostriedky na uvedený účel boli v roku 2020 čerpané v celkovej 

sume 3 140 492 eur, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 874 915 eur, t. j. na 100,00 %. 

Upravený rozpočet mzdových prostriedkov zo všetkých zdrojov v sume 151 861 893 eur bol čerpaný 

v sume 151 861 679 eur, t. j. na 100,00 %, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne bol upravený 

rozpočet v sume 7 833 562 eur čerpaný v sume  7 833 562 eur, t. j. na 100,00 %. 

2.2 Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 

Schválený rozpočet výdavkov v celkovej sume 47 381 020 eur, z toho na podriadených organizáciách 

v sume 44 818 120 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 2 562 900 eur bol v nadväznosti 

na rozpočtové opatrenia ministerstva financií a interné rozpočtové opatrenia upravený na sumu 

53 965 488 eur, z toho na podriadených organizáciách na sumu 50 822 241 eur a na ministerstve - 

ústrednom orgáne na sumu 3 143 247 eur. V rámci upraveného rozpočtu predstavovali prostriedky EÚ 

na podprograme 08P0A Operačný program Efektívna verejná správa celkom sumu 1 253 385 eur, 

z toho na ministerstve – ústrednom orgáne sumu 441 021 eur.  
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Upravený rozpočet k 31. decembru 2020 bol čerpaný v celkovej sume 53 965 457 eur, t. j. na 100,00 

%, z toho na podriadených organizáciách v sume 50 822 210 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne 

v sume 3 143 247 eur. Uvedené prostriedky boli čerpané z prostriedkov štátneho rozpočtu (zdroj 111) 

v sume 52 712 072 eur, z toho na ministerstve – ústrednom orgáne v sume 2 702 226 eur, 

z prostriedkov EÚ v sume 1 253 385 eur, z toho na podriadených organizáciách v sume 812 364 eur 

a na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 441 021 eur. Vyššie výdavky boli ovplyvnené úhradou 

časti záväzkov za mesiac december 2019 splatných v roku 2020 z rozpočtu na rok 2020. 

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.  

2.3 Kategória 630 Tovary a služby 

Schválený rozpočet výdavkov, vo všetkých programoch, v sume 46 690 683 eur bol rozpočtovými 

opatreniami upravený na sumu 58 416 002 eur. Upravený rozpočet bol k 31. decembru 2020 čerpaný 

v sume 58 414 532 eur, t. j. na 100 %.  

Rozpočtové prostriedky boli použité na zabezpečenie výdavkov na súdne konania  

a na základnú prevádzku súdov, JA SR, CPP a ministerstva – ústredného orgánu, predovšetkým na IT 

služby, energie, poštové služby, stravné, prídel do sociálneho fondu, úhradu nájomného, opravu 

a údržbu objektov, interiérové zariadenie, kancelársky materiál, prevádzku služobných motorových 

vozidiel, cestovné náhrady, nákup materiálu a služieb vrátane výdavkov v súvislosti so zabezpečením 

výkonu práce v čase pandémie. 

Použitie rozpočtových prostriedkov podľa položiek je uvedené v tabuľke č. 7. 

Tabuľka č. 4: Čerpanie výdavkov v kategórii 630 Tovary a služby k 31. decembru 2020 v členení podľa položiek 

       v eurách 

Ukazovateľ 
Skutočnosť         

2019 

Schválený 
rozpočet        

2020 

Upravený 
rozpočet               

2020 

Skutočnosť         
2020 

Skutoč. 
2020 v %  

% podiel z 
celkovej 

skutoč. 2020 

631 Cestovné náhrady 301 269 299 398 132 587 132 555 99,98 0,23 

632 Energia, voda a komunikácie 8 373 432 5 412 061 8 447 566 8 447 290 100,00 14,46 

633 Materiál 3 527 617 4 520 194 2 567 476 2 567 093 99,99 4,39 

634 Dopravné 462 802 430 399 307 768 307 713 99,98 0,53 

635 Rutinná a štandardná údržba 14 444 580 12 067 898 12 865 412 12 865 378 100,00 22,02 

636 Nájomné za nájom 1 047 115 2 144 545 2 384 043 2 384 040 100,00 4,08 

637 Služby 33 025 626 21 816 188 31 711 150 31 710 463 100,00 54,29 

630 Tovary a služby spolu 61 182 441 46 690 683 58 416 002 58 414 532 100,00 100,00 

 

Výdavky v programe 08P Financovanie systému súdnictva sú čerpané z prostriedkov štátneho rozpočtu 

(zdroj 111) a z prostriedkov EÚ. 

Výdavky z prostriedkov štátneho rozpočtu (zdroj 111) sú rozdelené na výdavky na súdne konanie a na 

prevádzkové výdavky. Celkový schválený rozpočet v sume 26 743 107 eur bol upravený na sumu 

37 817 536 eur, čerpaný bol v sume 37 816 520 eur, čo predstavuje 100 %.  

Výdavky na súdne konanie boli čerpané v sume 18 152 537 eur, t. j. 100 %  z upraveného rozpočtu 

v sume 18 175 730 eur a zároveň je to 47,70 % z celkového čerpania tejto kategórie. Najvyššie výdavky 

na súdne konanie boli uhradené na CPP v sume 5 915 563 eur (z toho 5 308 119 eur predstavujú 

výdavky na osobný bankrot), v obvode Krajského súdu v Košiciach v sume 1 951 132 eur, v obvode 
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Krajského súdu v Banskej Bystrici v sume 1 922 903 eur a v obvode Krajského súdu v Bratislave v sume 

1 608 633 eur. 

Výdavky na zabezpečenie bežnej prevádzky, schválené v sume 13 986 507 eur, boli upravené na sumu 

19 641 806 eur a čerpané v sume 19 663 983 eur, t. j. na 100,11 %. 

Výdavky v programe 08P Financovanie systému súdnictva z prostriedkov EÚ boli čerpané v sume 

1 501 678 eur, čo je 100 % z  upraveného rozpočtu v sume 1 501 678 eur. 

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

poistenia alebo zákonného poistenia (72e) boli čerpané vo výške 646 eur, čo predstavuje 100 % 

z upraveného rozpočtu. Čerpanie bolo realizované na Krajskom súde v Košiciach, výdavky boli použité 

na opravu vozidla po dopravnej nehode. 

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

16 628 176 eur bol upravovaný na sumu 14 872 070 eur, čerpaný bol v sume 14 871 762 eur t. j. na  

100 % na údržbu softvéru, zabezpečenie licencií a nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky. 

V programe 08R Tvorba a implementácia politík bol schválený rozpočet v sume 3 304 900 eur upravený 

na sumu 4 053 348 eur, čerpaný bol v sume 4 053 218 eur, t. j.  na 100 %, na zabezpečenie základnej 

prevádzky ministerstva – ústredného orgánu, predovšetkým na nájom, energie, stravné, prídel do 

sociálneho fondu, nákup kníh a časopisov, rutinnú a štandardnú údržbu budov, poštové služby, 

služobné cesty. 

Schválený rozpočet v programe 06H Hospodárska mobilizácia v sume 14 500 eur čerpaný nebol, 

a rozpočtovým opatrením ministerstva financií bola sume 14 500 eur prevedená do programu  

08R Tvorba a implementácia politík na úhradu výdavkov za bežnú prevádzku. 

K 31. decembru 2020 boli v kategórii 630 Tovary a služby evidované neuhradené záväzky splatné v roku 

2021 v celkovej sume 2 713 210 eur, z toho na súdnom konaní v sume 683 227 eur a na prevádzke 

v sume 2 029 983 eur. 

V porovnaní s rokom 2019 bolo nižšie čerpanie výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu, a to  

o 1 579 202 eur, služby o 1 315 163 eur a materiál o 960 524 eur, v porovnaní s rokom 2019 bolo 

čerpanie vyššie za energie, vodu a komunikácie o 738 578 eur a za nájom o 1 336 925 eur, v dôsledku 

presťahovania ministerstva spravodlivosti do nových priestorov. 

V roku 2020 boli z rozpočtových prostriedkov financované aj zahraničné pracovné cesty  v počte 68, 

z toho na ministerstve – ústrednom orgáne v počte 39.  Na úhradu všetkých nákladov zahraničných 

služobných ciest boli čerpané výdavky v sume 67 243 eur, z toho na ministerstve – ústrednom orgáne 

v sume 64 798 eur. S ohľadom na pandémiu COVID - 19 sa väčšina podujatí presunula do online 

priestoru. 

Sudcovia a zamestnanci súdov sa zúčastnili pracovných stretnutí, seminárov a konferencií s právnickou 

tematikou v Českej republike, Luxemburgu, Francúzsku a Belgicku. 

Zástupcovia ministerstva – ústredného orgánu sa zúčastnili medzinárodných pracovných stretnutí, 

seminárov organizovaných Radou EÚ, Európskou komisiou, OSN, OECD. Požiadavka vyplývala 

z členstva, resp. zastúpenia Slovenskej republiky v nich. 

Prínos z uskutočnených zahraničných aktivít je jednoznačne pozitívny z pohľadu zabezpečenia úloh 

vyplývajúcich priamo zo zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov a účasti zástupcov ministerstva – ústredného orgánu na 

medzinárodných stretnutiach viacerých dôležitých európskych inštitúcií. Ďalším prínosom je účasť 
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hlavne sudcov na rôznych seminároch, ktoré prispejú k získaniu nových informácií využiteľných 

v rozhodovacej činnosti. 

Čerpanie rozpočtových prostriedkov za rok 2020 na vybraných rozpočtových podpoložkách  

v porovnaní s rokom 2019 za súdy, ostatné rozpočtové organizácie a ministerstvo – ústredný orgán 

je nasledovné. 

Tab. č. 5: Čerpanie výdavkov k 31. decembru 2020 na vybraných podpoložkách  

   v eurách 

Ukazovateľ Skutočnosť 2019 Skutočnosť 2020 Rozdiel 

1 2 3 4=(3-2) 

Energie, vodné, stočné 3 044 952 3 381 357 336 405 

Poštové a telekomunikačné služby 3 925 215 3 492 396 -432 819 

Výpočtová technika 366 940 565 420 198 480 

Údržba budov 2 241 183 260 438 -1 980 745 

Údržba softvéru 11 501 649 11 608 818 107 169 

Stravovanie zamestnancov 3 944 309 4 176 570 232 261 

Prídel do sociálneho fondu 2 088 049 2 189 491 101 442 

Súdne konania spolu, z toho: 11 568 788 12 844 418 1 275 630 

Znalecké posudky 1 336 987 1 263 468 -73 519 

Advokátske služby  8 337 713 9 500 839 1 163 126 

Notárske služby 649 848 650 051 203 

Exekútorské služby 49 806 355 074 305 268 

Svedočné, prísediaci 236 234 129 361 -106 873 

Tlmočnícka a prekladateľská činnosť 958 200 945 625 -12 575 

 

 

2.4. Kategória 640 Bežné transfery 

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

15 467 483 eur. K  31. decembru 2020 bol vyčerpaný v sume 15 466 581 eur, t. j. na 99,99 %.  

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

Tabuľka č. 6  Čerpanie výdavkov v kategórii 640 Bežné transfery k 31. decembru 2020 podľa podpoložiek   
      v eurách 

Ukazovateľ 
Skutočnosť         

2019 

Schválený 
rozpočet        

2020 

Upravený 
rozpočet               

2020 

Skutočnosť         
2020 

% k uprav. 
rozpočtu 

2020 

% 
z celkového 

čerpania 
2020 

642012 Na odstupné 76 374 30 000 574 992 574 992 100 3,72 

642013 Na odchodné 1 128 210 1 325 122 4 589 734 4 589 733 100 29,68 

642015 Na nemocenské 708 458 546 380 677 563 677 559 100 4,38 

642017 Na úrazové dávky 0 0 0 0 0 0,00 

642029 Na náhradu                                  
z toho: 

4 841 197 1 698 854 2 233 338 2 233 338 100 14,44 

642902913 Nálezy Ústavného súdu 
SR 

375 912 447 957 868 842 868 842 65,35 5,62 

Odškodnenie osôb 4 465 285 1 250 897 1 364 496 1 364 496 34,65 8,82 

642030 Príplatky a príspevky  5 355 886 5 017 159 6 449 780 6 448 883 100 41,70 

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

782 036 788 289 942 076 942 076 100 6,09 

Dotácie (MS SR - ústredie) 769 500 769 649 928 534 928 534 100 6,00 

649003 Medzinárodnej organizácii  12 387 18 640 13 542 13 542 100 0,09 

640 Bežné transfery  12 904 548 9 405 804 15 467 483 15 466 581 100  --- 

 

Rozpočtové prostriedky zabezpečovali hlavne 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 
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v materstve, príplatky k dôchodku za výkon funkcie sudcu a príplatky k dôchodku pozostalých v sume 

7 126 442 eur a odchodné a odstupné v sume 5 164 726 eur.  

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  868 841 eur.  

Ministerstvo – ústredný orgán realizovalo okrem iných výdavkov dotácie na podporu projektov 

zameraných na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým 

formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie v sume 

928 534 eur. 

Medzinárodným organizáciám v roku 2020 bola uhradená celková v sume 13 542 eur, z toho 

ministerstvo – ústredný orgán uhradilo ročný členský príspevok v sume 4 742 eur Európskej organizácii 

pre probáciu CEP, JA SR, ktorá je členom organizácie Európska justičná vzdelávacia sieť (EJTN) uhradila 

ročný členský poplatok v sume 8 800 eur. 

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

v sume 1 364 496 eur. 

Tabuľka č. 7: Zrealizované odškodnenia v roku 2020   
  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 

18 108 055 

274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 128 811 438 

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

44 316 362 

319/1991 Z. z. o o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti 
orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií 

3 1 671 

119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov 21 6 861 

264/2014 Zb. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám 4 9 294 

Rozhodnutia ESĽP 22 110 815 

SPOLU 240 1 364 496 

 

2.5.  Kategória 700 Kapitálové výdavky 

Schválený rozpočet v sume 5 677 926 eur bol k 31. decembru 2020 upravený na sumu  

13 461 611 eur, čerpaný bol v sume 13 461 593 eur t. j. 100 % z upraveného rozpočtu. Úpravy boli 

realizované predovšetkým z dôvodu uvoľnenia viazania rozpočtových prostriedkov z roku 2019 na 

použitie v roku 2020 a zároveň z dôvodu viazania rozpočtových prostriedkov z roku 2020 na použitie 

v roku 2021  podľa zákona o rozpočtových pravidlách a z dôvodu navýšenia limitu výdavkov zo strany 

ministerstva financií v nadväznosti na žiadosti ministerstva v tejto oblasti výdavkov. 

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

2 307 808 eur bol  upravený na sumu 6 039 439 eur a čerpaný bol v sume 6 039 438 eur, t. j. 100 %. 

Rozpočtové prostriedky boli použité na obstaranie softvéru a licencií v sume 2 883 042 eur a na 

obstarane hardvéru v sume 3 156 396 eur. 

Schválený rozpočet v programe 08P Financovanie systému súdnictva v sume 3 250 118 eur bol 

upravený na sumu 7 210 759 eur. Celkové čerpanie výdavkov bolo v sume 7 210 755 eur. 

Výdavky boli čerpané na kúpu budovy a pozemku pre Okresný súd Žiar nad Hronom v sume  

3 944 400 eur, na stavebné a projektové práce v sume 3 159 441 eur (na prebiehajúce rekonštrukcie, 
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nadstavby a prístavby na okresných súdoch Levice a Lučenec a na Krajskom súde v Košiciach, na 

ukončenie rekonštrukcie strechy a nadstavbu na Okresnom súde Prievidza a na menšie investičné 

akcie, resp. dofinancovanie investičných akcií na okresných súdoch Brezno, Bratislava IV, Považská 

Bystrica, Ružomberok, Krajskom súde v Žiline a na ŠTS), na stroje a zariadenia v sume 83 559 eur 

(klimatizácia do serverovne Okresného súdu Piešťany, rámové detektory pre okresné súdy Pezinok 

a Brezno, kamery pre Okresný súd Martin, náhradný zdroj pre kamerový systém Okresného súdu 

Ružomberok, elektronický zámok, elektrické zabezpečovacie zariadenie a kamerový systém pre 

Okresný súd Spišská Nová Ves, zariadenie kuchyne na Krajskom súde v Košiciach a elektrická pec pre 

JA SR v Omšení) a na vozidlá v sume 23 355 eur (kúpa sady zimných pneumatík pre vozidlá obstarané 

koncom roka 2019 pre CPP a traktor s príslušenstvom pre ŠTS). 

Schválený rozpočet v programe 08R Tvorba a implementácia politík v sume 120 000 eur bol  upravený 

k 31. decembru na sumu 119 100 eur, čerpaný bol v sume 119 087 eur, z toho na stavebné 

rekonštrukčné práce v Inštitúte vzdelávania MS SR v Omšení v sume 93 397 eur, na výrobu nábytku 

v sume 8 156 eur, na nákup klimatizačných zariadení v sume 4 212 eur, na obstaranie multizónového 

rámového detektora kovov v sume 4 995 eur, videovrátnika v sume 2 567 eur a na vypracovanie 

projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy ministerstva na Námestí slobody v Bratislave 

v sume 5 760 eur. 

 

3. Výdavky hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim 

A. Ministerstvo sa v roku 2020 stalo prijímateľom finančnej pomoci:   

1) z  Európskeho sociálneho fondu v sume 2 047 269,14 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 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. 

2) z tzv. infraštruktúrneho fondu na projekty realizované v rámci programu Nástroj  

na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility „CEF Telecom“; prostriedky boli poskytnuté 

v minulých rokoch, v roku 2020 bolo realizované iba čerpanie).  

CEF 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). 

3) z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru vo výške 180 000 eur v rámci 

programu „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť/cezhraničná 

spolupráca“. 

V rámci programu sa realizuje projekt s názvom „Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom 

ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán“. Celkovým cieľom je prispieť k zvýšeniu 

efektívnosti a kvality justičného systému v dvoch oblastiach, a to v oblasti ochrany obetí trestných 

činov ako aj v oblasti ochrany maloletých v rámci sporov v oblasti rodinného práva. Projekt sa 
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zameriava na riešenie sporov týkajúcich sa rodinného práva v tzv. rodinných súdoch, ktoré dopĺňajú 

program „Domáceho a rodového násilia“ realizovaného v Slovenskej republike v rámci Nórskeho 

finančného mechanizmu 2014 - 2021. 

Projekty realizované v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa  

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 465 270,17 eur. V kategórii 610 Mzdy, platy, 

služobné príjmy a OOV sa vyčerpalo 208 449,58 eur, v kategórii 620 Poistné a príspevok  

do poisťovní 73 176,81 eur, v kategórii 630 Tovary a služby 182 536,19 eur, z toho 4 524 eur  

na vyplatenie odmien zamestnancom pracujúcim mimopracovného pomeru a 178 012,19 eur 

(paušálna sadzba) na úhradu prevádzkových nákladov (účasť na školeniach, nájom priestorov, 

tuzemské a zahraničné pracovné cesty, tlmočnícke služby), v kategórii 640 Bežné transfery 509,64 eur 

na vyplatenie nemocenských dávok a 597,95 eur na príplatky a príspevky.  

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 na ministerstve vrátane zjednocovania pracovných procesov 

a postupov na účely zefektívnenia činnosti v súdnictve a riadenia ľudských zdrojov. 

V rámci projektu bolo použitých 475 635,24 eur. V kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy  

a OOV sa vyčerpalo 324 385,30 eur, v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní  

119 857,13 eur, v kategórii 630 Tovary a služby 26 573,15 eur na vyplatenie odmien zamestnancom 

pracujúcim mimopracovného pomeru, v kategórii 640 Bežné transfery 3 682,15 eur na vyplatenie 

nemocenských dávok a 1 137,51 eur na príplatky a príspevky. 
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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 127 948,36 eur. V kategórii 610 Mzdy, platy, 

služobné príjmy a OOV sa vyčerpalo 73 955,92 eur, v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní 

31 947,02 eur, v kategórii 630 Tovary a služby 21 416,81 eur, z toho 21 389,06 eur na vyplatenie 

odmien zamestnancom pracujúcim mimopracovného pomeru a 27,75 eur (paušálna sadzba) na hradu 

prevádzkových nákladov (nájom, kancelárske potreby), v kategórii 640 Bežné transfery 393 eur na 

vyplatenie nemocenských dávok a 235,61 eur na príplatky a príspevky. 

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 599 615,03 eur. V kategórii 610 Mzdy, platy, 

služobné príjmy a OOV sa vyčerpalo 99 910,28 eur, v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní 

141 354,10 eur, v kategórii 630 Tovary a služby 356 980,42 eur, z toho 318 829,14 eur na vyplatenie 

odmien zamestnancom pracujúcim mimopracovného pomeru, 38 151,28 eur (paušálna sadzba) na 

úhradu prevádzkových nákladov (nájom priestorov, účasť na školeniach, tuzemské pracovné cesty, 

vykonanie expertnej spätnej väzby modelu CAF pre vybrané súdy, nákup softvéru ATTIS) a v kategórii 

640 Bežné transfery 878,70 eur na vyplatenie nemocenských dávok a 491,53 eur na príplatky 

a príspevky. 

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. Situácia po zrealizovaní projektu bude spočívať 

najmä v zvýšení kvalifikácie zamestnancov, kvality práce a spokojnosti zamestnancov, ktorá je dôležitá 

z hľadiska fluktuácie. Predpokladom je, že sa fluktuácia v jednotlivých regiónoch zníži, nakoľko 

zamestnanci prostredníctvom zvýšenej kvalifikácie budú mať možnosť kariérneho rastu, zároveň 

nadobudnuté poznatky zjednodušia, zefektívnia a zvýšia kvalitu ich práce. Vzdelávanie projektu je 
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zamerané aj na pozície na nižších úrovniach v organizačnej štruktúre, ktoré zvýši kvalifikáciu interných 

zamestnancov a tým aj úspešnosť vnútorných výberových konaní na vyššie pozície. Jazykové školenia 

zabezpečia potrebnú úroveň jazykovej vybavenosti zamestnancov, ktorá je nevyhnutná pri 

cudzojazyčnej komunikácii a zároveň sa zníži potreba prekladu cudzojazyčnej dokumentácie ďalšími 

osobami. Zároveň bude výsledkom projektu zavádzanie nástrojov na podporu riadenia, kedy všetci 

riadiaci pracovníci alebo poverení zamestnanci absolvujú školenie, ktoré im zabezpečí manažérske 

zručnosti. Profesionálna úroveň riadenia na manažérskych pozíciách bude viesť k vyššej spokojnosti 

zamestnancov, vyššiemu výkonu a efektivite práce. 

V rámci projektu bolo do rozpočtu refundovaných 378 800,07 eur. V kategórii 610 Mzdy, platy, 

služobné príjmy a OOV sa vyčerpalo 168 104,78 eur, v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní 

74 795,25 eur, v kategórii 630 Tovary a služby 134 036,68 eur, z toho 44 423,80 eur na vyplatenie 

odmien zamestnancom pracujúcim mimopracovného pomeru, 65 210,36 eur na pracovné cesty, 

2 734,29 eur za nájom priestorov a 21 668,23 eur na zabezpečenie školiacich potrieb a občerstvenia 

pre účastníkov vzdelávacích aktivít, v kategórii 640 Bežné transfery 1 674,26 eur na vyplatenie 

nemocenských dávok a 189,10 eur na príplatky a príspevky.   

V rámci programu boli viazané prostriedky v celkovej sume 690 456,19 eur na použitie v roku 2021. 

Projekt realizovaný v rámci programu Nástroj na prepájanie Európy „CEF Telecom“ 

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 bola v roku 2018 poskytnutá 1. časť grantu vo výške 59 856,00 eur a v roku 2019 2. časť 

grantu vo výške 44 769,00 eur. Celkové náklady na projekt sú 167 400,00 eur (z toho spoluúčasť 

ministerstva na realizácií aktivít projektu je vo výške 62 775 eur). V roku 2019 boli realizované výdavky 

vo výške 59 856,00 eur a v roku 2020 boli realizované výdavky vo výške 44 769 eur za implementáciu 

zmenovej požiadavky CR02/2018 – riešenia integrácie Registra úpadcov na centrálnu platformu 

prepojených insolvenčných registrov členských štátov EÚ. 

Connecting to e-CODEX for Slovakia 

Cieľom projektu SK e-CODEX je vytvoriť prepojenie medzi e-CODEX a IT infraštruktúrou ministerstva 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 bola v roku 2019 poskytnutá 1. časť grantu vo výške 93 195,00 eur. Celkové náklady na 

projekt sú 310 650,00 eur (z toho zdroje EÚ 248 520,00 eur a spoluúčasť ministerstva na realizácií 

aktivít projektu je 62 130,00 eur). Prostriedky v roku 2020 neboli čerpané. 
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Projekt realizovaný v rámci programu „Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, 

transparentnosť/ Cezhraničná spolupráca“ 

Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných 

strán 

Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu efektívnosti a kvality justičného systému v dvoch oblastiach, a to 

v oblasti ochrany obetí trestných činov ako aj v oblasti ochrany maloletých v rámci sporov v oblasti 

rodinného práva. Projekt sa zameriava na riešenie sporov týkajúcich sa rodinného práva v tzv. 

rodinných súdoch, ktoré dopĺňajú program „Domáceho a rodového násilia“ realizovaného v Slovenskej 

republike v rámci Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021. 

Ministerstvu bol v roku 2020 poskytnutý grant vo výške 180 000 eur. Prostriedky boli čerpané  

v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní v sume 7 093,81 eur a v kategórii 630 Tovary a služby 

v sume 25 672,33 eur, z toho 20 832,60 eur na vyplatenie odmien zamestnancom pracujúcim mimo 

pracovného pomeru, 3483,29 eur za účasť na konferenciách a občerstvenie, 923,94 na úhradu 

propagácie a reklamy a 432,50 eur za tlmočnícke služby. 

B. JA SR 

Európsky sociálny fond 

Justičná akadémia Slovenskej republiky implementovala v roku 2020 projekty, v rámci ktorých mala 

poskytnuté prostriedky z nasledovných zdrojov.  

Projekt č. APVV-16-0471 „Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb“ 

Zámerom projektu je v jednotlivých etapách riešenie projektu zhodnotiť stav právnej úpravy 

skutkových podstát trestného činu sexuálneho zneužívania, participovať na formulovaní legislatívnych 

odporúčaní, hlavne vo vzťahu k príprave návrhu zákona o obetiach. Projekt sa zameriava na aplikovaný 

výskum rozdelený do dvoch kľúčových oblastí – trestnoprávnej a kriminologickej. Ukončenie 

implementácie projektu je stanovené na 30. 06. 2021. V zmysle Zmluvy o poskytnutí prostriedkov pre 

rok 2020 bola suma 18 888,00 eur čerpaná na zdroji 14 v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní 

v sume 3 465,56 eur a v kategórii 630 Tovary a služby v sume 15 422,44 eur. 

Projekt číslo 314021M248 „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných 

zamestnancov“  

Čerpanie prostriedkov v rámci implementácie projektu v roku 2020 bolo v sume 723 366,85 eur, z toho 

v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 47 858,88 eur, v kategórii 620 Poistné a príspevok 

do poisťovní 41 651,76 eur, v kategórii 630 Tovary a služby 633 620,67 eur a v kategórii 640 Bežné 

transfery 235,54 eur. Prostriedky v celkovej sume 54 570,71 eur boli viazané na použitie v roku 2021. 

C. CPP 

Európsky sociálny fond 

V roku 2020 Centrum právnej pomoci (ďalej len „CPP“) pokračovalo v realizácii dvoch národných 

projektov – národného projektu „Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej 

pomoci a prevencia eskalácie právnych problémov“, ktorý CPP realizuje v rámci operačného programu 

Efektívna verejná správa  a národného  projektu „Informačný systém Centra právnej pomoci“, ktorý 

CPP realizuje v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Sú to projekty paralelné a 

zároveň prierezové, v rámci ktorých výstupy z jedného projektu sú vstupom do druhého a naopak.  
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Národný projekt „Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci 

a prevencia eskalácie právnych  problémov“  

Aktivity, ktoré CPP zrealizovalo v roku 2020 v rámci národného projektu prispeli k naplneniu ďalších 

cieľov a merateľných ukazovateľov projektu. V roku 2020 CPP aplikovalo do praxe štyri metodiky 

v oblasti poskytovania právnej pomoci, ďalej úspešne prevádzkovalo Call centrum, ktoré vybavovalo 

telefonické aj e-mailové dopyty, pokračovalo aj vzdelávanie zamestnancov CPP zamerané na 

zvyšovanie kompetencií a odbornosti, zvýšila sa aj informovanosť o CPP a jeho službách. 

V roku 2020 bolo refundovaných 1 858 367,58 eur, ktoré boli čerpané v kategórii  610 Mzdy, platy, 

služobné príjmy a OOV v sume 1 229 211,95 eur, v kategórii 620 Poistné a príspevky do poisťovní 

v sume 428 092,07 eur, v kategórii 630 Tovary a služby v sume 146 514,48 eur (za dodanie a prevádzku 

zredizajnovanej webovej stránky, tuzemské pracovné cesty, vzdelávanie, nájom priestorov, stravné, 

tlač a distribúciu informačných brožúr a plagátov), v kategórii 640 Bežné transfery v sume 6 099,38 eur 

na úhradu nemocenských dávok. Prostriedky v celkovej sume 552 837,93 eur boli viazané na použitie 

v roku 2021. 

Národný projekt „Informačný systém Centra právnej pomoci“ 

Hlavné aktivity národného projektu „Informačný systém CPP“, ktorý CPP realizuje v rámci operačného 

programu Integrovaná infraštruktúra, sú rozdelené do troch celkov – vytvorenie, nasadenie 

a zabezpečenie prevádzky Informačného systému CPP, dodanie a nasadenie Call centra do rutinnej 

prevádzky a modernizácia Centra IKT prostriedkami. Call centrum bolo uvedené do prevádzky v júni 

2019. V roku 2020 CPP zrealizovalo proces verejného obstarávania na nákup HW vybavenia a pripravilo 

podklady pre opätovnú realizáciu procesu verejného obstarávania na Informačný systém CPP. Celkový 

rozpočet projektu je 4 943 2902,75 eur, prostriedky boli čerpané v sume 127 337,16 eur na úhradu 

dodaného komplexného riešenia Call centra. 

 

1.5. Príjmy, výdavky a finančné operácie súvisiace s opatreniami prijatými na 

zmiernenie negatívnych následkov nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-

19 a opatreniami na zabránenie jej šíreniu  

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením koronavírusu spôsobujúceho ochorenie 

COVID - 19 bolo nevyhnutné v civilnej časti kapitoly s ohľadom na zabezpečenie výkonu činnosti na 

pracovisku prijať opatrenia na zabránenie jeho šíreniu na základe  nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 077 z 9. apríla 2020, zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii, zákona  

č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, vyhlášky 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 543/2011 Z. z. Zároveň boli v priebehu roka 2020 

prevádzkované aj karanténne zariadenia. 

1.5.1 Príjmy 

V hodnotenom období nebolo plnenie príjmov v súvislosti s pandémiou COVID - 19. 

1.5.2. Výdavky 

V hodnotenom období bolo čerpanie výdavkov v súvislosti s pandémiou COVID - 19 vo výške  

495 329 eur. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie výkonu činnosti na pracovisku a 

prevádzku karanténnych zariadení, a to na zabezpečenie tovarov a služieb - ochranné pomôcky, 

merače teploty, dezinfekciu osôb a priestorov. 


