
Najdôleţitejšími úlohami Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v roku 2011 boli úlohy vyplývajúce z Programového 
vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.  

Vyhodnotenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu sa uvádza za rozpočtové organizácie ministerstva – súdy Slovenskej republiky, Justičná akadémia 
Slovenskej republiky, Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Centrum právnej pomoci a ministerstvo – ústredný orgán. 

1. Príjmy 

Rozpočet príjmov vo výške 3 153 841 eur bol k 31. decembru 2011 plnený sumou 5 250 419 eur, t. j. na 166,48 %, z toho podľa § 23 ods. 1 písm. e) zákona 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo do príjmov štátneho 
rozpočtu odvedených 757 eur, ktoré boli čerpané vo výdavkovej časti rozpočtu na programe 08P Financovanie systému súdnictva, v kategórii 630 Tovary 
a sluţby, na podpoloţke 632003 Poštové sluţby a telekomunikačné sluţby.  

Záväzný ukazovateľ príjmov ministerstva na rok 2011 vo výške 3 153 841 eur bol k 31. decembru 2011 plnený sumou 5 249 662 eur, t. j. na 166,45 %. 

Plnenie príjmov v roku 2011 je vyššie oproti roku 2010 o 221 982 eur.  

 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2010 
Schválený 

rozpočet 2011 

Upravený 
rozpočet 

2011 

Skutočnosť 
2011 

% 
k uprav. rozpočtu 

2011 

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 118 647 83 744 78 054 90 495 115,94 

220 Administratívne poplatky a iné poplatky 
a platby 

2 167 066 1 338 058 1 315 094  2 344 939 178,31 

230 Kapitálové príjmy  500 0 0 0 0,00 

240 Úroky z tuzemských úverov, pôţičiek, 
návratných finan. výpomoci, vkladov a áţio 

0 200 100 0 0,00 

290 Iné nedaňové príjmy  2 742 224 1 731 839 1 760 593 2 814 985 159,89 

300 Granty a transfery 0 0 0 0 0,00 

Príjmy spolu 5 028 437 3 153 841 3 153 841 5 250 419 166,48 

 
Kategória 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku - boli splnené v sume 90 495 eur, t. j. na 115,94 % k upravenému rozpočtu. Na plnení 
uvedených príjmov sa predovšetkým podieľali príjmy z prenajatých budov, sluţobných bytov, nebytových priestorov na zabezpečenie závodného stravovania, 
bufetov, zubných a praktických lekárov, poštových a novinových stánkov vo výške 84 020 eur, z prenajatých pozemkov vo výške 5 423 eur a občerstvovacích 
automatov vo výške 1 052 eur.  

Kategória 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - boli splnené v sume 2 344 939 eur, t. j. na 178,31 % k upravenému rozpočtu, z toho 
trţby z predaja kolkových známok boli odvedené v sume 190 506 eur, za porušenie finančnej disciplíny a predpisov bolo odvedených 11 285 eur. Za predaj 
výrobkov, tovarov a sluţieb do príjmovej časti rozpočtu bola odvedená suma 2 122 601 eur, z toho súdy tieto príjmy plnili hlavne z náhrad za právne sluţby vo 
výške 580 447 eur, z trov preddavkovaných zo štátneho rozpočtu (svedočné, znalečné a tlmočnícke úkony) v sume 549 643 eur. Ministerstvo - ústredný 
orgán plnilo príjmy hlavne z poplatkov za údaje uverejnené v Obchodnom vestníku v sume 496 096 eur, zo zápisov fyzických a právnických osôb do zoznamu 
správcov vo výške 139 295 eur, zo zápisov do zoznamu znalcov a tlmočníkov v sume 30 288 eur. Ďalšie príjmy boli plnené hlavne z trţieb z predaja tovaru 
v bufete a za poskytované ubytovanie v Inštitúte vzdelávania Ministerstva spravodlivosti SR Omšenie a v Justičnej akadémií SR Pezinok (vrátane 
detašovaného pracoviska Omšenie).  



 

Kategória 290 Iné nedaňové príjmy - boli splnené vo výške 2 814 985 eur, t. j. na 159,89 % k upravenému rozpočtu. Rozpočet príjmov bol prekročený 
hlavne z dôvodu, ţe do príjmovej časti rozpočtu súdy odviedli peňaţné tresty vo výške 1 338 669 eur, uhradené boli aj trovy trestného konania v sume 
1 216 354 eur, zo zániku zloţiteľov v konkurzných veciach v sume 108 082 eur, z prepadnutých kaucií v sume 36 591 eur. Ďalšie príjmy boli plnené 
z dobropisov za elektrickú energiu, plyn, vrátené platby zo zahraničných pracovných ciest, neprevzaté a vrátené odškodnenia osôb v zmysle platných 
predpisov, atď. 

Významnú poloţku príjmov v súdnictve tvoria ďalšie príjmy zo súdnych poplatkov vo výške 54 354 100 eur. Súdy odviedli príslušným daňovým úradom  
37 656 077 eur a 16 698 023 eur bolo uhradených v kolkoch. 

 

Súdne poplatky Skutočnosť 2009 Skutočnosť 2010 Skutočnosť 2011 

Odvedené daňovým úradom 34 935 390 38 427 363 37 656 077 

Uhradené v kolkoch 20 523 807 19 234 431 16 698 023 

Súdne poplatky spolu 55 459 197 57 661 794 54 354 100 

 

2. Výdavky 

Schválený rozpočet výdavkov vo výške 150 708 872 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na 155 160 803 eur. Vyčerpaný bol na 99,96 % v sume  
155 102 593 eur. Pri porovnaní čerpania rozpočtových prostriedkov v roku 2011 s dosiahnutou skutočnosťou za rok 2010 moţno konštatovať, ţe v roku 2011 
došlo k zníţeniu čerpania celkových rozpočtových prostriedkov o 10 904 012 eur, ovplyvnené hlavne kategóriou 630 Tovary a sluţby a kategóriou 640 Beţné 
transfery. Zníţené čerpanie rozpočtových prostriedkov v týchto kategóriách bolo spôsobené tým, ţe v roku 2010 boli realizované všetky neuhradené záväzky 
z roku 2009 vo výške 10 935 995 eur, ktoré prešli na ťarchu rozpočtu roka 2010.  

 

Program Skutočnosť 
2010 

Schválený  
rozpočet 2011 

Upravený  
rozpočet 2011 

Skutočnosť 
2011 

% 
k uprav. 
rozpočtu Kód Názov 

06G Ľudské zdroje 174 589 0 0 0 0,00 

06H Hospodárska mobilizácia 17 945 18 588 18 588 17 533 94,32 

08P Financovanie systému súdnictva 155 600 617 141 903 221 145 228 717 145 210 292 99,99 

08R Tvorba a implementácia politík 10 213 454 8 787 063 9 913 498 9 874 768 99,61 

Programy spolu 166 006 605 150 708 872 155 160 803 155 102 593 99,96 

 
  



 

 

Ukazovateľ 
Skutočnosť  

2010 
Schválený  

rozpočet 2011 
Upravený  

rozpočet 2011 
Skutočnosť 

2011 

% 
k uprav.  
rozpočtu 

2011 

610 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV 87 671 312 83 819 277 85 169 777 85 169 212 100,00 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 25 861 575 27 073 014 26 056 071 26 056 000 100,00 

630 Tovary a sluţby 43 385 454 33 341 762  34 695 909 34 683 691 99,96 

640 Beţné transfery 6 557 337 4 218 298  5 579 559 5 578 880  99,99 

600 Bežné výdavky  163 475 678 148 452 351 151 501 316 151 487 783 99,99 

700 Kapitálové výdavky 2 530 927 2 256 521 3 659 487 3 614 810 98,78 

Výdavky spolu 166 006 605 150 708 872 155 160 803 155 102 593 99,96 

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

Zákonom č. 498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2011 boli schválené rozpočtové prostriedky v kategórii výdavkov 610 Mzdy, platy, sluţobné príjmy 
a ostatné osobné vyrovnania v celkovej výške 83 819 277 eur, z toho pre ministerstvo - ústredný orgán 3 400 982 eur. V schválenom rozpočte na rok 2011 
boli mzdové prostriedky pre sudcov zníţené o 10 % a pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 5,36 % (program 
08P Financovanie systému súdnictva). Na ministerstve - ústrednom orgáne (program 08R Tvorba a implementácia politík) boli mzdové prostriedky pre 
štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zníţené o 10 %. 

Rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR bol schválený rozpočet mzdových prostriedkov upravený na sumu 85 169 777 eur, z toho na ministerstve - 
ústrednom orgáne na sumu 3 375 982 eur. Limit výdavkov kategórie 610 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bol zvýšený o 1 350 500 
eur v súvislosti so zabezpečením platov sudcov v nadväznosti na uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 99/2011 z 22. júna 2011, 
ktorým boli od 26. júla 2011 zvýšené platy sudcov o 12,04 %. 

V zmysle zákona č. 498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2011 platové tarify štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme v roku 2011 neboli zvyšované. 

Výdavky na mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli k 31. decembru 2011 čerpané vo výške 85 169 212 eur, t. j. 100,00 % 
z upraveného rozpočtu, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne 3 375 982 eur.  

V hodnotenom období čerpanie rozpočtových prostriedkov u sudcov (46 793 723 eur) predstavovalo 54,9 % z celkového objemu mzdových prostriedkov. 

Záväzný ukazovateľ v kategórii výdavkov 610 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bol v roku 2011 dodrţaný. 
 



 

2.2. Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní  

Schválený rozpočet vo výške 27 073 014 eur bol rozpočtovými opatreniami v priebehu roka 2011 upravený na sumu 26 056 071 eur.  

Upravený rozpočet výdavkov bol k 31. decembru 2011 čerpaný sumou 26 056 000 eur v nadväznosti na čerpanie kategórie 610 Mzdy, platy, sluţobné príjmy 
a ostatné osobné vyrovnania, a to na povinné odvody na poistné do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a na príspevok do doplnkových 
dôchodkových poisťovní.  

 

2.3. Kategória 630 Tovary a služby 

Schválený rozpočet vo výške 33 341 762 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený  na sumu 34 695 909 eur. Vyčerpaný bol vo výške 34 683 691 eur na 
99,96 %.  

 

Položky 
Skutočnosť 

2010 

Schválený 
rozpočet 

2011 

Upravený 
rozpočet 2011 

Skutočnosť 2011 

% 
k uprav. 
rozpočtu 

2011 

% podiel 
z celkového 

čerpania 2011 

631 Cestovné náhrady 208 471 235 221 177 612 177 577 99,98 0,51 

632 Energia, voda  
a komunikácie 

12 115 029 12 216 543 11 600 785 11 600 585 100,00 33,45 

633 Materiál 3 413 325 2 075 968 3 386 978 3 386 368 99,98 9,76 

634 Dopravné 378 870 351 873 399 993 399 956 99,99 1,15 

635 Rutinná a štandardná 
údrţba 

1 919 680 2 268 444 1 951 289 1 942 498 99,55 5,60 

636 Nájomné za nájom 353 337 285 502 331 865 331 858 100,00 0,96 

637 Sluţby 24 996 742 15 908 211 16 847 387 16 844 849 99,98 48,57 

Tovary a služby spolu 43 385 454 33 341 762 34 695 909 34 683 691 99,96 100,00 

 

Zníţené čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2011 oproti roku 2010 o 8 701 763 eur bolo hlavne z dôvodu realizácie neuhradených záväzkov z roku 
2009 vo výške 10 057 683 eur, z toho záväzky na súdnom konaní predstavovali sumu 9 213 404 eur, ktoré prešli na ťarchu rozpočtu roka 2010. 

Z celkového čerpania rozpočtových prostriedkov v kategórii 630 Tovary a sluţby najvyššia suma bola uhradená na poloţke 637 Sluţby v sume 16 844 849 
eur, čo predstavuje 48,57 % z čerpania kategórie 630 Tovary a sluţby. V rámci poloţky 637 Sluţby boli financované hlavne výdavky na súdne konanie vo 
výške 9 977 033 eur, čo je 28,77 % z celkového čerpania kategórie 630 Tovary a sluţby. Poloţka 632 Energia, voda a komunikácie bola vyčerpaná vo výške 
11 600 585 eur, čo je 33,45 % z celkového čerpania kategórie 630 Tovary a sluţby. Ostatné poloţky v celkovej kategórii 630 Tovary a sluţby boli čerpané 



 

takto: poloţka 631 Cestovné náhrady vo výške 0,51 %, poloţka 633 Materiál vo výške 9,76 %, poloţka 634 Dopravné vo výške 1,15 %, poloţka 635 Rutinná 
a štandardná údrţba vo výške 5,60 % a poloţka 636 Nájomné za nájom vo výške 0,96 %. 

 

Podpoložky 
Skutočnosť 

2010 
Skutočnosť 

2011 
Rozdiel 

 1 2 3 = (2-1) 

Energie, vodné, stočné 3 507 137 3 551 363 44 226 

Poštové sluţby 7 110 865 6 607 602 - 503 263 

Údrţba budov 232 570 344 782 112 212 

Stravovanie zamestnancov 2 631 525 2 579 804 - 51 721 

Prídel do sociálneho fondu 1 248 857 1 119 987 - 128 870 

Znalecké posudky 3 206 919 1 785 171 - 1 421 748 

Advokátske sluţby 11 673 915 6 667 378 - 5 006 537 

Notárske sluţby 878 018 407 239 - 470 779 

Exekútorské sluţby 729 947 281 281 - 448 666 

Svedočné, prísediaci  247 214 218 051 - 29 163 

Tlmočné, prekladateľská činnosť 849 617 617 913 - 231 704 

Súdne konanie spolu 17 585 630 9 977 033 - 7 608 597 

 
 
Uhradením výdavkov za súdne konanie (znalcom, advokátom, notárom, exekútorom, svedkom a prísediacim, tlmočníkom a prekladateľom) vo výške 
9 977 033 eur bola priebeţne plnená úloha vyplývajúca z programového vyhlásenia vlády, t. j. vláda SR uhradí dlhy štátu voči advokátom, znalcom, notárom, 
tlmočníkom, prekladateľom za ich sluţby poskytnuté v rezorte spravodlivosti.  
 
 
2.4. Kategória 640 Bežné transfery 

Schválený rozpočet vo výške 4 218 298 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 5 579 559 eur. Vyčerpaný bol v sume 5 578 880 eur na  
99,99 %.  

  



 

 

Podpoložky 
Skutočnosť 

2010 

Schválený 
rozpočet  

2011 

Upravený  
rozpočet  

2011 

Skutočnosť 
2011 

%  
k uprav.  

rozpočtu 

642008 Na príspevok na osobitný účet 5 516 10 000 0 0 0,00 

642012 Na odstupné 102 105 33 037 186 327 186 311 99,99 

642013 Na odchodné 1 094 253 11 416 610 091 609 933 99,97 

642015 Na nemocenské dávky 295 757 308 056 320 253 320 207 99,99 

642029 Na náhradu 
z toho: 
- Nálezy Ústavného súdu SR 
- odškodnenie osôb 
- ostatné 

2 847 237 
 

1 112 984 
1 719 299 

14 954 

89 900 
 

89 900 
0 
0 

2 028 636 
 

754 766 
1 273 870 

0 

2 028 219 
 

754 766 
1 273 453 

0 

99,98 
 

100,00 
99,97 
0,00 

642030 Príplatky a príspevky 2 191 574 3 756 689 2 434 252 2 434 210 100,00 

649003 Medzinárodnej organizácii 20 895 9 200 0 0 0,00 

Bežné transfery spolu 6 557 337 4 218 298 5 579 559 5 578 880 99,99 

 
 
Zníţené čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2011 oproti roku 2010 o 978 457 eur bolo hlavne z dôvodu realizácie neuhradených záväzkov z roku 2009 
v celkovej výške 843 925 eur (Nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky vo výške 215 743 eur, odškodnenie osôb v zmysle právnych predpisov 
realizované ministerstvom – ústredným orgánom vo výške 620 223 eur, ostatné vo výške 7 959 eur), ktoré prešli na ťarchu rozpočtu roka 2010. Na zníţené 
čerpanie rozpočtových prostriedkov má vplyv aj vyplatenie odchodného zamestnancom a sudcom pri prvom skončení pracovného (sluţobného) pomeru po 
nadobudnutí nároku na starobný dôchodok o 484 320 eur.  

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 (príplatky k nemocenskému, 
k podpore pri ošetrení člena rodiny, k peňaţnej pomoci v materstve, plat pri odchode do dôchodku, príplatky k dôchodku), 

 nárokov vyplývajúcich pre zamestnancov z náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti,  

 odškodňovania osôb podľa platných zákonov a odškodnenie na základe rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva, 

 primeraného finančného zadosťučinenia pri porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov - Nálezy Ústavného súdu 
Slovenskej republiky. 



 

2.5. Kategória 700 Kapitálové výdavky 

Schválený rozpočet vo výške 2 256 521 eur bol k 31. decembru 2011 upravený na objem 3 659 487 eur a celkové čerpanie bolo vo výške 3 614 810 eur. 
V priebehu roka boli rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR pridelené do civilnej časti rozpočtu kapitoly ministerstva výdavky vo výške 1 244 209,37 
eur, ktoré boli viazané v roku 2010. Z rozpočtu na rok 2011 boli v civilnej časti na základe poţiadavky kapitoly ministerstva viazané Ministerstvom financií SR 
výdavky vo výške 5 462 527,20 eur. 

V priebehu roka 2011 boli predloţené ministerstvom na rokovanie vlády Slovenskej republiky tri materiály: 

 Obsahom prvého materiálu bola ţiadosť o schválenie navýšenia rozpočtových nákladov stavby Rekonštrukcia a modernizácia budovy Krajského súdu 
v Banskej Bystrici na Skuteckého ulici s navýšením rozpočtu ministerstva o objem 1 535 000 eur na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií 
SR. Návrh vláda SR schválila uznesením číslo 393/2011 z 15. júna 2011. 

 Predloţením druhého materiálu ministerstvo poţiadalo vládu SR o schválenie zmeny účelu pouţitia kapitálových výdavkov z roku 2010 v programe 08R 
Tvorba a implementácia politík, a to z pôvodne určených prostriedkov na rekonštrukciu telefónnej ústredne na vybudovanie parkoviska na Námestí 
Slobody a nákup špeciálnych zariadení. Predmetom materiálu boli kapitálové výdavky vo výške 25 000 eur a vláda SR zmenu účelu schválila uznesením 
číslo 603/2011 zo 14. septembra 2011. 

 Obsahom tretieho materiálu predloţeného na rokovanie vlády SR bola zmena účelu pouţitia kapitálových výdavkov presunutých z roku 2009 a 2010. 
Predmetom zmeny boli kapitálové výdavky vo výške 360 000 eur pôvodne určené na realizáciu projektu komplexného informačného systému pre 
ekonomické a personálne agendy, ktoré nebolo moţné čerpať z titulu zrušeného verejného obstarávania. Vláda SR na základe materiálu zmenila ich účel 
pouţitia na financovanie rekonštrukcie strechy bývalej súdnej sedrie v Rimavskej Sobote uznesením číslo 769/2011 z 30. novembra 2011. 

 

2.5.1. Čerpanie výdavkov v kategórii 700 Kapitálové výdavky na súdoch a ostatných rozpočtových organizáciách 

Schválený rozpočet vo výške 1 604 521 eur bol rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR upravený k 31. decembru 2011 na objem 3 063 939 eur. 
Upravený rozpočet bol čerpaný vo výške 3 056 488 eur t. j. 99,76 %.  

Na obstaranie softvéru a licencií boli v schválenom rozpočte určené výdavky vo výške 950 000 eur, ktoré boli v upravenom rozpočte k 31. decembru 2011 
zníţené na objem 610 113 eur a v tej istej výške bolo aj skutočné čerpanie. Rozpočtové prostriedky boli pouţité na realizáciu ďalšej etapy výskumu a vývoja 
softvéru na prepis súdnych konaní do textovej podoby, implementáciu programu elektronických sluţieb súdno-trestnej agendy, elektronického archívu 
dokumentov podateľne a importu údajov z elektronických formulárov do systému Corwin.  

Na stroje, prístroje a zariadenia boli v schválenom rozpočte rozpočtované výdavky vo výške 147 799 eur a tie boli rozpočtovými opatreniami upravené na objem 435 104 
eur, pričom skutočné čerpanie bolo na 98,32 % a to v objeme 427 807 eur. Obstarané boli servery pre Krajský súd v Trnave ako náhrada za poškodené pri zatopení, 
klimatizácie na Krajskom súde v Trnave, okresných súdoch Bratislava IV, Galanta, Michalovce, Košice I a Krajskom súde v Košiciach. Kopírovacie stroje boli zakúpené 
na Okresnom súde Bratislava IV, Krajskom súde v Trenčíne a v Ţiline. Kamerové systémy boli inštalované, resp. bolo rozšírené ich pouţitie na okresných súdoch 
Trnava, Galanta, Dunajská Streda, Košice I, Bardejov a Prešov a Krajskom súde v Trnave. Na Okresnom súde Košice I. bol zakúpený server pre Zbierku listín a fax a na 
Krajskom súde v Bratislave a Okresnom súde Bratislava IV bol zrealizovaný prístup pre telesne postihnuté osoby.  

Na projektové práce bolo v upravenom rozpočte určených 6 148 eur, ktoré boli vyčerpané na 100,00 %. Rozpočtové prostriedky boli pouţité na Krajskom 
súde v Banskej Bystrici, na Okresnom súde Rimavská Sobota a na Špecializovanom trestnom súde na projektovú prípravu rekonštrukcie vodovodu v areáli 
súdu v Pezinku. 



 

Na stavebné práce boli v schválenom rozpočte určené výdavky v objeme 506 722 eur. Rozpočtovými opatreniami bol tento limit upravený  
k 31. decembru 2011 na výšku 2 012 574 eur a čerpaný v objeme 2 012 420 eur. Na Okresnom súde Bratislava IV bol zrealizovaný bezbariérový prístup, 
rekonštrukcia vchodov a prístupový chodník k objektu, na okresných súdoch Trenčín a Bánovce nad Bebravou boli rekonštruované kotolne a zabezpečovacie 
mreţe, resp. dvere do archívu, na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom boli realizované ţalúzie v pojednávacích miestnostiach a stavebné práce 
v súvislosti so zriadením infocentra a podateľne a na Krajskom súde v Trenčíne bola vykonaná stavebná rekonštrukcia sociálnych zariadení. Bola ukončená 
stavebná rekonštrukcia a modernizácia budovy Krajského súdu v Banskej Bystrici na Skuteckého ulici č. 7 a rekonštrukcia strechy bývalej súdnej sedrie 
v Rimavskej Sobote. V administratívnej budove súdov v Košiciach boli vykonané stavebné úpravy pri realizácii spojovacieho prechodu medzi hlavnou 
budovou a priestormi, ktoré boli uvoľnené Okresným súdom Košice I. V areáli Špecializovaného trestného súdu v Pezinku bola zrealizovaná rekonštrukcia 
vodovodnej siete. V Inštitúte vzdelávania MS SR v Omšení bolo zrealizované zastrešenie balkónu v nadstavbe nad šatňami zamestnancov a úprava zadného 
vchodu do budovy.  

V priebehu roka boli rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR pridelené výdavky viazané v roku 2010 vo výške 708 209,37 eur, ktoré boli  
k 31. decembru 2011 upravené na výšku 544 564 eur a tie boli vyčerpané v plnej výške 100,00 %. 

Z rozpočtu na rok 2011 boli koncom roka viazané prostriedky vo výške 5 074 077,20 eur. Sú to výdavky na realizáciu projektu Komplexného informačného 
systému ekonomických a personálnych agend v sume 568 759,37 eur a ďalšie prostriedky vo výške 4 505 317,83 eur pod gestorstvom sekcie justičnej 
informatiky a štatistiky, z toho sú výdavky vo výške 3 405 317,83 eur na softvér a softvérové licencie a 1 100 000 eur na obnovu, rozvoj a modernizáciu 
výpočtovej techniky. Tieto kapitálové prostriedky sekcia justičnej informatiky a štatistiky nemohla v roku 2011 vyčerpať najmä z dôvodu neukončenia procesu 
verejného obstarávania. 

 

Výdavok 
Schválený rozpočet 

2011 

Upravený  
rozpočet 

2011 
Skutočnosť 2011 

% 
z upraveného 

rozpočtu 
2011 

% 
podiel z celkového 

čerpania 

Softvér a licencie 950 000 610 113 610 113 100,00 19,96 

Stroje, prístroje 
a zariadenia 

147 799 435 104 427 807 98,32 14,00 

v tom: 
Výpočtová technika 

100 000 321 416 314 122 97,73 10,28 

Vozidlá 0 0 0 0,00 0,00 

Projektové práce 0 6 148 6 148 100,00 0,20 

Stavebné práce 506 722 2 012 574 2 012 420 99,99 65,84 

Kapitálové výdavky 
spolu 

1 604 521 3 063 939 3 056 488 99,76 100,00 

 
  



 

2.5.2. Čerpanie výdavkov v kategórii 700 Kapitálové výdavky na ministerstve – ústrednom orgáne  

Schválený rozpočet 652 000 eur bol k 31. decembru 2011 upravený na objem 595 548 eur a ten bol čerpaný na 93,75 %, čo je v hodnotovom vyjadrení 
558 322 eur. Finančné prostriedky boli pouţité na rozšírenie kamerového systému, informačného systému Fabasoft, na implementáciu napojenia na 
publikované dokumenty vyhlášok a vykonávacích predpisov a implementáciu vizualizácie z legislatívnych zdrojov, na realizáciu 3. a 4. etapy Jednotných 
kontaktných miest (ďalej len „JKM“) systému Corwin. Rozpočtové prostriedky boli ďalej čerpané na realizáciu parkoviska na Námestí Slobody, nákup 
čítacieho zariadenia evidenčných čísiel vozidiel s pripojením na kamerový systém a kopírovací stroj. Taktieţ bola spracovaná architektonická štúdia vstupu do 
budovy. 

Na ministerstve – ústrednom orgáne boli pridelené prostriedky viazané v roku 2010 v objeme 536 000 eur, ktoré boli k 31. decembru 2011 upravené na objem 
256 500 eur a tie boli vyčerpané vo výške 246 765 eur , t. j. na 96,20 %.  

V rozpočte na rok 2011 sú viazané kapitálové výdavky v objeme 388 452 eur. Ide o prostriedky na pokračovanie 2. etapy projektu JKM v objeme 200 500 eur 
a na rekonštrukciu strechy a svetlíkov na budove ministerstva vo výške 187 952 eur. Výdavky neboli vyčerpané z dôvodu neukončenia procesu verejného 
obstarávania pri rekonštrukcii strechy a predĺţenia plnenia zmluvných vzťahov pri projekte JKM. 

 

Výdavok 
Schválený 
rozpočet 

2011 

Upravený  
rozpočet 

2011 

Skutočnosť 
2011 

% čerpania 
k uprav. rozpočtu 

% podiel 
z celkového 
čerpania 

Softvér a licencie 300 000 535 500 523 017 97,67 93,68 

Stroje a zariadenia 234 000 43 648 18 906 43,31 3,39 

v tom: 
Výpočtová technika 

30 000 30 000 5 343 17,81 0,96 

Vozidlá 0 0 0 0,00 0,00 

Projektové práce 0 3 000 3 000 100,00 0,54 

Stavebné práce 118 000 8 000 7 999 99,99 1,43 

Rekonštrukcie strojov a zariadení 0 5 400 5 400 100,00 0,97 

Kapitálové výdavky spolu 652 000 595 548 558 322 93,75 100,0 

 
  



 

3. Zhodnotenie zamestnanosti 

Celkový záväzný plánovaný počet miest sudcov a zamestnaneckých miest na rok 2011 bol stanovený na 6 203 miest, z toho ministerstvo – ústredný orgán 
332 miest.  

Podľa stavu k 31. decembru 2011 celkový evidenčný počet zamestnancov (vo fyzických osobách) civilnej časti kapitoly ministerstva predstavoval celkom 5 847 
zamestnancov, z toho ministerstvo – ústredný orgán 259 zamestnancov. 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) civilnej časti kapitoly ministerstva podľa stavu k 31. decembru 2011 predstavoval celkom 5 820,6 
zamestnancov, z toho ministerstvo – ústredný orgán 256,5 zamestnancov. 

V nadväznosti na uvedené neplnenie plánovaného počtu miest sudcov a zamestnaneckých miest predstavujú najmä:  

 dočasne neobsadené miesta z dôvodu dlhodobej neprítomnosti zamestnancov (najmä z dôvodu čerpania materskej, resp. rodičovskej dovolenky, výkonu 
inej funkcie a inej dlhodobej neprítomnosti),  

 zvýšenie záväzného plánovaného počtu miest v priebehu roka 2011 v súvislosti so zabezpečením plynulého vybavovania súdnych agend na úseku 
výkonu súdnictva vyššími súdnymi úradníkmi (prebiehajúce výbery), 

 voľné miesta, z dôvodu zrušenia nadbytočných miest na personálne dostatočne obsadených súdoch (skončenie zamestnaneckého pomeru zo strany 
sluţobného úradu) a ich následného prerozdelenia na súdy, ktoré sú nedostatočne personálne obsadené na základe analýzy výkonnosti jednotlivých 
súdov,  

 voľné miesta sudcov, z dôvodu odchodu do dôchodku a prebiehajúcich výberových konaní a voľné zamestnanecké miesta, z dôvodu skončenia 
zamestnaneckého pomeru zo strany zamestnancov. 

 
4. Zhodnotenie majetkovej pozície  

K 31. decembru 2011 ministerstvo spravovalo majetok štátu vo výške 285 859 248 eur. Hodnota spravovaného majetku štátu sa oproti roku 2010 zníţila 
o 13 259 700 eur. 

Najväčší podiel v spravovanom majetku bol zastúpený: 

 Dlhodobým hmotným majetkom v hodnote 74 533 590 eur, čo predstavovalo 26,07 % z celkového objemu spravovaného majetku. Najväčší podiel 
v dlhodobom hmotnom majetku tvorili objekty budov vo výške 79,40 % a pozemky vo výške 5,62 %. 

 Dlhodobými pohľadávkami v hodnote 28 205 467 eur, čo predstavovalo 9,87 %. 

 Krátkodobými pohľadávkami v hodnote 23 264 405 eur, čo predstavovalo 8,14 %. 

 Finančnými prostriedkami na účtoch v hodnote 22 801 981 eur, čo predstavovalo 7,98 %. 

V civilnej časti kapitoly ministerstva je k 31. decembru 2011 spravovaných celkom 108 motorových vozidiel, z toho 106 osobných vozidiel a 2 úţitkové vozidlá. 
Oproti roku 2010 je počet vozidiel niţší o 3 kusy. 

V sledovanom období bolo na súdoch 27,80 % vozidiel starších ako 10 rokov a 72,20 % starších ako 5 rokov. Optimálna obnova a modernizácia autoparku 
pritom predstavuje výmenu 10 aţ 12 vozidiel ročne. 



 

V roku 2011 nebolo vyradené ţiadne motorové vozidlo a neuskutočnilo sa ţiadne ponukové konanie. V roku 2011 nebolo zakúpené ţiadne motorové vozidlo 
v rámci ministerstva. 

Obstarávacia hodnota budov súdov je vo výške 104 803 455 eur, ich zostatková hodnota k 31. decembru 2011 je vo výške 59 182 940 eur, celkové percento 
opotrebovanosti je 43,53 %. 

 

4.1. Pohľadávky 

Stav pohľadávok k 31. decembru 2011 predstavoval sumu 51 469 872 eur, čo oproti roku 2010 predstavuje nárast o 7 011 977 eur. Podstatnú časť tvoria 
pohľadávky, ktoré vymáha Justičná pokladnica pri Krajskom súde v Bratislave. 

Justičná pokladnica ako centrum správy a vymáhania súdnych pohľadávok vykonáva svoju činnosť v súlade s ustanoveniami zákona č. 65/2001 Z. z. 
o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov. 

Počiatočný stav vymáhaných pohľadávok k 1. januáru 2011 bol 306 467 poloţiek, v hodnotovom vyjadrení 44 263 418 eur. Prírastky (nápad) za rok 2011 
predstavuje 58 914 poloţiek v celkovej výške 12 045 619 eur. Justičná pokladnica zníţila objem pohľadávok za rok 2011 celkovo v sume 5 019 058 eur, 
z toho zaplatením 3 464 334 eur a 1 554 724 eur odpisom. 

Justičná pokladnica ako exekučný orgán nariaďuje a uskutočňuje výkon rozhodnutia zráţkou zo mzdy a prikázaním pohľadávky. Na vykonanie exekúcie 
predajom hnuteľných vecí, predajom nehnuteľností, cenných papierov, predajom obchodného podielu a predajom podniku, justičná pokladnica v pozícii 
exekučného súdu priamo vydáva poverenie pre súdnych exekútorov. Celkovo za rok 2011 bolo realizovaných 41 062 výkonov rozhodnutí. 

Justičná pokladnica trvale upustila od vymáhania v súlade s § 4 ods. 4, 5 zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení 
neskorších predpisov v 8 179 poloţkách. Za rok 2011 justičná pokladnica prihlásila 966 pohľadávok do konkurzu a správcovia konkurznej podstaty zaslali na 
účet justičnej pokladnice 116 969 eur.  

 

4.2. Záväzky  

Celkový stav záväzkov k 31. decembru 2011 predstavoval sumu 52 215 735 eur, v porovnaní s rokom 2010 sú niţšie o 3 584 021 eur. 

Najväčší finančný objem tvorili dlhodobé záväzky vo výške 44 320 606 eur, z toho Iné záväzky vo výške 44 111 186 eur predstavovali hlavne záväzky zo 
súdneho konania. 

Krátkodobé záväzky vo výške 7 895 129 eur predstavovali hlavne záväzky voči zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni a daňovému úradu, vyplývajúce 
z nároku na mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV a zákonných odvodov za mesiac december 2011, ktoré sú zaúčtované v mesiaci december a vyplácané 
v mesiaci január 2012. 

 

5. Záver 

Dosiahnuté výsledky hospodárenia civilnej časti ministerstva zodpovedali podmienkam rozpočtového hospodárenia a objemu pridelených rozpočtových 
prostriedkov na rok 2011. 

  



 

Priaznivo boli plnené a prekročené príjmy spolu v sume 5 250 419 eur, t. j. 166,48 % plnenia k upravenému rozpočtu. V súdnictve boli odvedené do štátneho 
rozpočtu prostredníctvom príslušných daňových úradov ďalšie príjmy zo súdnych poplatkov vo výške 54 354 100 eur. 

Čerpanie výdavkov spolu bolo vo výške 155 102 593 eur, t. j. 99,96 % k upravenému rozpočtu. Skutočné čerpanie výdavkov za rok 2011 bolo niţšie 
v porovnaní so skutočným čerpaním výdavkov za rok 2010 o 10 904 012 eur. 

Beţné výdavky boli čerpané vo výške 151 487 783 eur, t. j. 99,99 % k upravenému rozpočtu. Skutočné čerpanie beţných výdavkov za rok 2011 bolo niţšie 
v porovnaní so skutočným čerpaním beţných výdavkov za rok 2010 o 11 987 895 eur. 

V kategórii výdavkov 630 Tovary a sluţby čerpanie výdavkov spolu bolo vo výške 34 683 691 eur, t. j. na 99,96 % k upravenému rozpočtu. Skutočné čerpanie 
výdavkov v tejto kategórii za rok 2011 bolo niţšie v porovnaní so skutočným čerpaním výdavkov v tejto kategórii za rok 2010 o 8 701 763 eur. 

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 3 614 810 eur, t. j. na 98,78 % k upravenému rozpočtu. Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov za rok 2011 bolo 
vyššie v porovnaní so skutočným čerpaním kapitálových výdavkov za rok 2010 o 1 083 883 eur. 

V roku 2011 boli financované z prostriedkov štátneho rozpočtu len najnevyhnutnejšie výdavky na zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s prevádzkou a 
zabezpečením súdneho konania. Ide najmä o výdavky za elektrickú energiu, vodu, plyn, poplatky za telefón a poštové poplatky, pohonné hmoty.  

Prostriedky na rutinnú a štandardnú údrţbu majetku v správe ministerstva boli v priebehu celého roka 2011 vynakladané iba v minimálnom rozsahu, čo 
prinášalo problémy s udrţiavaním majetku štátu v riadnom stave a s jeho ochranou.  

Pouţitie prostriedkov štátneho rozpočtu sa realizovalo za prísneho dodrţiavania účelu ich pouţitia, maximálnej efektívnosti a hospodárnosti pri nakladaní 
s nimi.  

Po celkovom zhodnotení rozpočtového hospodárenia za rok 2011 moţno konštatovať, ţe hospodárenie ministerstva v podmienkach poddimenzovaného 
rozpočtu v oblasti výdavkov v kategórii 630 Tovary a sluţby zakladá nevyhovujúce predpoklady pre hospodárenie v ďalších obdobiach. 

  



 

KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE (OKRESNÉ SÚDY A KRAJSKÝ SÚD) 
 

KRAJSKÝ SÚD V TRENČÍNE (OKRESNÉ SÚDY A KRAJSKÝ SÚD) 

Kategória 

Údaje o dosiahnutej skutočnosti  
 

Kategória 

Údaje o dosiahnutej skutočnosti  

Skutočný počet Evidenčný počet  
 

Skutočný počet Evidenčný počet  

zamestnancov zamestnancov vo fyzických 
 

zamestnancov zamestnancov vo fyzických 

k 31.12.2011 osobách k 31.12.2011 
 

k 31.12.2011 osobách k 31.12.2011 

Sudcovia 268 254 
 

Sudcovia 103 98 

Zamestnanci 929 866 
 

Zamestnanci 421 373 

SPOLU 1 197 1 120 
 

SPOLU 524 471 

       

KRAJSKÝ SÚD V TRNAVE (OKRESNÉ SÚDY A KRAJSKÝ SÚD) 
 

KRAJSKÝ SÚD V NITRE (OKRESNÉ SÚDY A KRAJSKÝ SÚD) 

Kategória 

Údaje o dosiahnutej skutočnosti  
 

Kategória 

Údaje o dosiahnutej skutočnosti  

Skutočný počet Evidenčný počet  
 

Skutočný počet Evidenčný počet  

zamestnancov zamestnancov vo fyzických 
 

zamestnancov zamestnancov vo fyzických 

k 31.12.2011 osobách k 31.12.2011 
 

k 31.12.2011 osobách k 31.12.2011 

Sudcovia 114 113 
 

Sudcovia 121 120 

Zamestnanci 462 420 
 

Zamestnanci 422 393 

SPOLU 576 533 
 

SPOLU 543 513 

 

  



 

KRAJSKÝ SÚD V ŽILINE (OKRESNÉ SÚDY A KRAJSKÝ SÚD) 
 

KRAJSKÝ SÚD V PREŠOVE (OKRESNÉ SÚDY A KRAJSKÝ SÚD) 

Kategória 

Údaje o dosiahnutej skutočnosti  
 

Kategória 

Údaje o dosiahnutej skutočnosti  

Skutočný počet Evidenčný počet  
 

Skutočný počet Evidenčný počet  

zamestnancov zamestnancov vo fyzických 
 

zamestnancov zamestnancov vo fyzických 

k 31.12.2011 osobách k 31.12.2011 
 

k 31.12.2011 osobách k 31.12.2011 

Sudcovia 133 126 
 

Sudcovia 144 140 

Zamestnanci 496 459 
 

Zamestnanci 533 496 

SPOLU 629 585 
 

SPOLU 677 636 

       

KRAJSKÝ SÚD V B. BYSTRICI (OKRESNÉ SÚDY A KRAJSKÝ SÚD) 
 

KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH (OKRESNÉ SÚDY A KRAJSKÝ SÚD) 

Kategória 

Údaje o dosiahnutej skutočnosti  
 

Kategória 

Údaje o dosiahnutej skutočnosti  

Skutočný počet Evidenčný počet  
 

Skutočný počet Evidenčný počet  

zamestnancov zamestnancov vo fyzických 
 

zamestnancov zamestnancov vo fyzických 

k 31.12.2011 osobách k 31.12.2011 
 

k 31.12.2011 osobách k 31.12.2011 

Sudcovia 158 155 
 

Sudcovia 222 220 

Zamestnanci 594 539 
 

Zamestnanci 699 641 

SPOLU 752 694 
 

SPOLU 921 861 

 

  



 

ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD 
 

INŠTITÚT VZDELÁVANIA MS SR - OMŠENIE 

Kategória 

Údaje o dosiahnutej skutočnosti  
 

Kategória 

Údaje o dosiahnutej skutočnosti  

Skutočný počet Evidenčný počet  
 

Skutočný počet Evidenčný počet  

zamestnancov zamestnancov vo fyzických 
 

zamestnancov zamestnancov vo fyzických 

k 31.12.2011 osobách k 31.12.2011 
 

k 31.12.2011 osobách k 31.12.2011 

Sudcovia 13 13 
 

Zamestnanci 29 29 

Zamestnanci 46 42 
 

SPOLU 29 29 

SPOLU 59 55 
  

    
CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI (CPP) 

JUSTIČNÁ AKADÉMIA (JA) 
 

Kategória 

Údaje o dosiahnutej skutočnosti  

Kategória 

Údaje o dosiahnutej skutočnosti  
 

Skutočný počet Evidenčný počet  

Skutočný počet Evidenčný počet  
 

zamestnancov zamestnancov vo fyzických 

zamestnancov zamestnancov vo fyzických 
 

k 31.12.2011 osobách k 31.12.2011 

k 31.12.2011 osobách k 31.12.2011 
 

Zamestnanci 74 66 

Zamestnanci 26 26 
 

SPOLU 74 66 

SPOLU 26 26 
    

   
 

CELKOVÝ POČET ZAMESTNANCOV REZORTU MS SR 

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR - ÚSTREDIE 
 

Kategória 

Údaje o dosiahnutej skutočnosti  

Kategória 

Údaje o dosiahnutej skutočnosti  
 

Skutočný počet Evidenčný počet  

Priemerný evidenčný Evidenčný počet  
 

zamestnancov zamestnancov vo fyzických 

prepočítaný stav zam. zamestnancov vo fyzických 
 

k 31.12.2011 osobách k 31.12.2011 

k 31.12.2011 osobách k 31.12.2011 
 

Súdy 5 878 5 468 

Zamestnanci 256,5 259 
 

Inštitút, JA, CPP 129 121 

SPOLU 256,5 259 
 

SPOLU 6 007 5 589 

 


