
 
 
1.   Správa o hospodárení  kapitoly Ministerstva spravodlivosti 
                              Slovenskej republiky 
______________________________________________________ 

 
 
 
 

1.1.  Súhrnná charakteristika rozpočtovej kapitoly a jej hospodárenia  
        v roku 2009 
 

 
1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly 

  

            Kapitola Ministerstva spravodlivosti SR v roku 2009 z rozpočtových 

prostriedkov zabezpečovala  úlohy a činnosti súdnictva a väzenstva, ktoré vyplývali  

hlavne z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a  zo stanovených 

priorít  rezortu.   

   

1.1.2.  Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 
 

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2009  pre kapitolu 

Ministerstva spravodlivosti SR bol Ministerstvom financií SR rozpísaný listom  

z 23. decembra 2008  pod číslom MF/32213/2008-441 v nadväznosti na   vládny  návrh 

zákona o štátnom rozpočte   na rok 2009  prerokovaný v orgánoch Národnej rady   

Slovenskej   republiky   a  schválený  28. novembra  2008  zákonom  č. 596/2008. 

 

Pre  rozpočtovú kapitolu boli záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu  rozpísané 

takto: 

 

 I.   Príjmy kapitoly  .............................................................................   13 825 271 Eur, 

        z toho: záväzný ukazovateľ...........................................................     8 182 305 Eur, 

 

 

  II.   Výdavky kapitoly  ......................................................................   286 018 486  Eur, 

        z toho: 

        -  mzdy, platy, sluţobné príjmy 
     a ostatné osobné vyrovnania ...................................................  151 187 251 Eur, 

        -  kapitálové výdavky ...................................................................   14 379 616 Eur. 
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         Záväzné ukazovatele  podľa programov boli rozpísané takto:  

 

06H     Hospodárska mobilizácia  MS SR.......................................................              23 235  Eur, 

08P    Financovanie systému súdnictva ............................................    140 114 376 Eur, 

08R   Tvorba a implementácia politík  ...............................................       9 910  019 Eur,  

070    Väzenstvo ..............................................................................     135 970 856 Eur.  

 

        Schválený rozpočet kapitoly na rok 2009 bol upravený rozpočtovými opatreniami 

Ministerstva financií SR. Po vykonaných úpravách bol  upravený rozpočet kapitoly  

za rok 2009 plnený a čerpaný nasledovne:   

 

 

 Euro 

Ukazovateľ 
Schválený 
rozpočet 

2009 

Upravený 
rozpočet 

2009 

Skutočnosť 
r. 2009 

%  
plnenia 

čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

Príjmy celkom 
z toho : 
záväzný ukazovateľ 

13 825 271 
 

8 182 305 

13 873 571 
 

 8 230 605 

17 841 719 
 

10 070 875 

 
128,60 

 
122,36 

 

 
Výdavky celkom 
z toho: 
 
 beţné výdavky 

z toho: 
- mzdy, platy, sluţobné  
  príjmy a OOV 

 kapitálové výdavky 

286 018 486 
 
 

271 638 870 
 

151 187 251 
   

14 379 616 

279 696 192 
 
 
266 378 761 
 
153 327 333 
 
  13 317 431 

280 385 746 
 
 

267 068 557 
 

153 361 461 
 

13 317 189 

100,25 
 
 

100,26 
 

100,02 
 

100,00 

 

         

 

Podľa programového rozpočtovania rozpočtové prostriedky kapitoly 

Ministerstva spravodlivosti SR za rok 2009 boli čerpané nasledovne: 
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Euro 

Program Schválený 
rozpočet 

2009 

Upravený 
rozpočet 

2009 

Skutočnosť  
 2009 

% 
čerpania  
k  uprav. 
rozpočtu Kód Názov 

06G Ľudské zdroje 0 3 485 3 485 100,00 

06H 
Hospodárska 
mobilizácia 

23 235 23 235 23 039 99,16 

08P 
Financovanie systému 
súdnictva 

140 114 376 141 044 697 141 038 362 100,00 

08R 
Tvorba 
a implementácia 
politík 

9 910 019 9 493 819  9 539 973 100,49 

070 Väzenstvo  135 970 856 129 130 956 129 780 887 100,50 

Programy spolu 286 018 486 279 696 192 280 385 746 100,25 

 

 

Podľa programov k prekročeniu čerpania rozpočtových prostriedkov za rok 2009 

došlo v civilnej časti kapitoly v programe 08R Tvorba a implementácia politík  a v Zbore 

väzenskej a justičnej stráţe v programe 070 Väzenstvo . Dôvody prekročenia čerpania  

výdavkov sú uvedené v jednotlivých častiach predkladaného materiálu. 

 
          V prílohách  (tabuľka č. 1, 2) je uvedený celkový prehľad plnenia príjmov                  

a  čerpanie  výdavkov  za kapitolu  zaokrúhlený  v tis. Eur. 

 

  

1.1.3. Rozpočtové opatrenia  vykonané Ministerstvom  financií SR : 

 

1.  Rozpočtové     opatrenie   č. 1    -     listom   z   10 .   februára    2009   pod   číslom 

      MF/10155/2009-441    viazalo    rozpočtové  prostriedky    vo   výške  169 693,99   Eur, 

      program  070   Väzenstvo  na  plnenie   multilicenčnej   zmluvy    Microsoft   Enterprise  

      Argreement   v   zmysle  uznesenia  vlády  SR  č. 950  zo 17. decembra 2008, 

    
2. Rozpočtové    opatrenie   č.   2  -     listom    z   20.  marca   2009     pod       číslom 

      MF/13253/2009-441  viazalo rozpočtové     prostriedky   vo  výške  11 617 872 Eur, 

      z  toho kapitálové výdavky  vo  výške 4 078 162 Eur,  program   08P   Financovanie  

      systému   súdnictva   5 348 929 Eur,   program  08R Tvorba a implementácia politík  

      198 073    Eur  a   program   070   Väzenstvo  vo   výške  6 070 870  Eur  v  zmysle 

      uznesenia  vlády  SR č.  93  z  28. januára 2009  s cieľom ich realokácie za účelom 

      udrţania hospodárskeho rastu a zamestnanosti,  
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3. Rozpočtové opatrenie č. 3 - listom z  18. februára 2009  pod číslom 

MF/10295/2009-441  povolilo prekročiť  limit výdavkov, program 08P Financovanie 

systému súdnictva vo výške 840 987 Eur a súčasne  na ústrednom orgáne program 

08R Tvorba a implementácia politík viazalo rozpočtové prostriedky vo výške  

840 987 Eur, z toho kategóriu 610 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV vo výške 

622 032 Eur.  Rozpočtovým opatrením bol zabezpečený presun 63 miest z aparátu  

Ministerstva spravodlivosti SR v prospech podriadených organizácií civilnej časti 

rezortu,       

 

4. Rozpočtové opatrenie č. 4 - listom z 18. mája  2009 pod číslom  

MF/16684/2009-441 povolilo prekročiť limit príjmov vo výške 48 300 Eur a limit 

výdavkov v  celkovej výške 1 104 740 Eur, program 08P Financovanie systému 

súdnictva. Rozpočtovým opatrením bola uskutočnená delimitácia  vojenských 

súdov z Ministerstva obrany SR a ich prechod pod existujúce všeobecné súdy 

v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR, 

 

5. Rozpočtové opatrenie č. 5 - listom z  19. mája 2009  pod číslom                

MF/17167/2009-441 povolilo prekročiť limit výdavkov v  celkovej výške                

33 000 Eur, program 08P Financovanie systému súdnictva. Finančné prostriedky 

boli účelovo určené pre Okresný súd Čadca na vybavenie rekonštruovaných   

miestností  kancelárskym nábytkom, 

 

6. Rozpočtové opatrenie č. 6 - listom zo  4. júna 2009  pod číslom                      

MF/171174/2009-441 povolilo prekročiť limit kapitálových  výdavkov vo výške 

4 575 880,43 Eur,  program 070 Väzenstvo v celkovej výške 85 673,89 Eur, 

program 08P Financovanie systému súdnictva 4 062 795,96 Eur, program 08R 

Tvorba a implementácia politík 427 410,58 Eur.  Rozpočtové opatrenie bolo 

vykonané v nadväznosti na list Ministerstva financií  SR číslo MF/30477/2008-441 

z 2. decembra 2008 (rozpočtové opatrenie č. 18/2008). Kapitálové rozpočtové 

prostriedky podľa § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.  boli z roka 2008 presunuté 

na pouţitie  v  roku 2009, 

 

7. Rozpočtové opatrenie č. 7  - listom z 18. júna 2009 pod číslom  

MF/019161/2009-441 povolilo prekročiť  rozpočtové prostriedky  vo výške  

94 014 Eur, program  08P Financovanie systému súdnictva. Rozpočtové 

prostriedky boli  účelovo určené pre Okresný súd Piešťany na úhradu nájomného 

a energií za  II. polrok 2009, 
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8. Rozpočtové opatrenie č. 8 - listom z  24. júna 2009 pod číslom                      

MF/019531/2009-441 povolilo prekročiť limit výdavkov program 08R Tvorba 

a implementácia politík vo výške 8 664 Eur, z toho mzdy, platy sluţobné príjmy 

a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu o 6 408 Eur. Rozpočtové 

prostriedky boli viazané na  programe 08P  Financovanie systému  súdnictva. 

Presun prostriedkov bol vykonaný z dôvodu presunu 2 miest pri výkone práce  

vo verejnom záujme od 1. júla 2009, 

  

9. Rozpočtové opatrenie č. 9 - listom z  5. augusta 2009 pod číslom                 

MF/021896/2009-441 povolilo presun rozpočtových prostriedkov z programu 08P 

Financovanie systému súdnictva, kategórie 610 Mzdy, platy sluţobné príjmy 

a ostatné osobné vyrovnania vo výške 275 847 Eur do kategórie 640 Beţné 

transfery, z toho 200 847 Eur do programu 08P Financovanie systému súdnictva  

a 75 000 Eur do programu 08R Tvorba a implementácia,  

  

10. Rozpočtové opatrenie č. 10 - listom z 10. augusta 2009 pod číslom                    

MF/022136/2009-441 viazalo rozpočtové prostriedky v zmysle uznesenia vlády SR 

č. 460 ku koncepcii obnovy hospodárskeho rastu Slovenskej republiky vrátane 

finančných nástrojov a časových dimenzií hospodárskeho rastu zo 17. júna 2009 

v celkovej výške 1 185 695 Eur, z toho kapitálové výdavky vo výške  

603 844 Eur, program  08P Financovanie systému súdnictva vo výške  

598 265,80 Eur, program 08R Tvorba a implementácia politík 5 578,20 Eur, 

program 070 Väzenstvo 581 851 Eur,  

 

11. Rozpočtové opatrenie č. 11 - listom z  24. septembra 2009 pod číslom                

MF/024629/2009-441 povolilo prekročiť limit výdavkov  vo výške 3 485,36 Eur, 

podprogram 06G0C Kvalita sluţieb zamestnanosti.  Prostriedky boli určené  

pre „Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava“,  

 

12. Rozpočtové opatrenie č. 12 - listom z  1. októbra 2009 pod číslom                      

MF/025107/2009-413 povolilo prekročiť limit celkových výdavkov (mzdy, platy, 

sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania),  program 08P Financovanie 

systému súdnictva vo výške 1 635 866 Eur. Rozpočtovým opatrením boli 

zabezpečené finančné prostriedky na vykrytie 14. platu sudcov v súvislosti  

so zabezpečením valorizácie platov sudcov,  
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13. Rozpočtové opatrenie č. 13 - listom z  27. októbra  2009  pod číslom  

MF/026643/2009-441  povolilo presun rozpočtových prostriedkov vo výške 

62 861,63 Eur z programu 08P Financovanie systému súdnictva do programu  08R 

Tvorba a implementácia politík. Prostriedky boli plánované pouţiť v súvislosti 

s projektom „Zvýšenie kvality ľudských zdrojov v rezorte spravodlivosti – podpora 

sluţieb občanmi súdmi“, realizovaný na základe Zmluvy medzi Ministerstvom 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR  a Ministerstvom spravodlivosti  SR,  

 

14. Rozpočtové opatrenie č. 14 -  listom z  30. októbra 2009 pod číslom    

MF/027045/2009-441 povolilo  presun rozpočtových prostriedkov vo výške  

50 000 Eur z programu 08P Financovanie systému súdnictva do programu 08R 

Tvorba a implementácia politík. Rozpočtové prostriedky boli pouţité  

na odškodnenie osôb v zmysle platných zákonov,     

 

15. Rozpočtové opatrenie č. 15 - listom z  9. novembra 2009 pod číslom                  

MF/027958/2009-441 povolilo prekročiť limit kapitálových výdavkov o 17 000 Eur,  

program 08P Financovanie systému súdnictva.  Rozpočtové  prostriedky boli 

určené pre Okresný súd Čadca na riešenie havarijného stavu súdneho areálu – 

zabezpečenie parkovania zamestnancov súdu, väzenskej stráţe 

a zainteresovaných osôb, 

 

16. Rozpočtové opatrenie č. 16  -  listom z  25. novembra 2009 pod číslom                 

MF/029067/2009-441 viazalo rozpočtové prostriedky vo výške 3 252,42 Eur, program 

070 Väzenstvo v  nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 998 z  22.  októbra  2003  

a  Dohody č. 5/2009 o poskytnutí výcvikových trenaţérov a sluţieb  s tým spojených 

uzatvorenej medzi Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráţe 

a Ústavom špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany SR Lešť, 

 

17. Rozpočtové opatrenie č. 17  -  listom  z 1. decembra  2009  pod číslom 

MF/029227/2009-441  povolilo prekročiť limit kapitálových výdavkov, program  08R 

Tvorba a implementácia politík  vo výške 165 000 Eur. Rozpočtové prostriedky boli 

určené na úhradu  rozvoja informačných systémov rezortu Ministerstva 

spravodlivosti  SR  v súlade s vládou SR schválenou Národnou koncepciou 

informatizácie verejnej správy a Stratégiou informatizácie verejnej správy,  
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18. Rozpočtové opatrenie č. 18 - listom z  1. decembra 2009 pod číslom              

MF/02540/2009-441 povolilo prekročiť limit kapitálových výdavkov,  program 08R 

Tvorba a implementácia politík vo výške 100 800 Eur. Rozpočtové prostriedky boli 

určené na úhradu  rozvoja informačných systémov rezortu Ministerstva 

spravodlivosti  SR  v súlade s vládou SR schválenou Národnou koncepciou 

informatizácie verejnej správy a Stratégiou informatizácie verejnej správy,  

 
19. Rozpočtové opatrenie č. 19  - listom z  3. decembra 2009  pod číslom  

MF/029843/2009-441  povolilo prekročiť limit výdavkov – spoločné programy 

Slovenskej republiky a Európskej únie o 9 043,16 Eur, podprogram 06G1C 

Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie  a budovanie kapacít v BSK – MS SR 

Kvalita sluţieb zamestnanosti – MS SR, 

 
20. Rozpočtové opatrenie č. 20  - listom z  3. decembra 2009  pod číslom  

MF/029859/2009-441  povolilo prekročiť limit výdavkov  - spoločne programy 

Slovenskej republiky a Európskej únie o 165 545,35 Eur, podprogram 06G1D 

Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy – MS SR, 

 
21. Rozpočtové opatrenie č. 21  - listom z  4. decembra 2009  pod číslom  

MF/029863/2009-441  povolilo presun rozpočtových prostriedkov  vo výške  

10 902 Eur z programu 08P Financovanie systému súdnictva do programu  08R 

Tvorba a implementácia politík. Rozpočtové prostriedky boli presunuté z dôvodu 

hospodárneho čerpania kapitálových výdavkov a  realizácie potrebných 

investičných výdavkov v programe 08R Tvorba a implementácia politík, 

 
22. Rozpočtové opatrenie č.  22 - listom zo  17. decembra 2009 pod číslom 

MF/030096/2009-441 viazalo rozpočtové kapitálové prostriedky v celkovej výške 

1 069 165,95 Eur, program 070 Väzenstvo vo výške 99 906,13 Eur, program 08P 

Financovanie systému súdnictva vo výške 703 459,82 Eur, program 08R Tvorba 

a implementácia politík vo výške 265 800 Eur. Kapitálové rozpočtové prostriedky budú 

pouţité v  roku 2010, 

 
23. Rozpočtové opatrenie č. 23 - listom z 21. decembra 2009 pod číslom 

MF/031133/2009-441 viazalo rozpočtové prostriedky (mzdy, platy, sluţobné príjmy 

a ostatné osobné vyrovnania) vo výške 6 400 Eur, program  08R Tvorba  

a  implementácia politík. Rozpočtové prostriedky boli presunuté do kapitoly 

Ministerstva vnútra SR na vyplatenie odmien zamestnancom dopravnej ochrany 

(ÚOÚČ a DM Ministerstva vnútra SR),  
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24. Rozpočtové opatrenie č. 24  - listom z 22. decembra 2009  pod číslom   

MF/031175/2009-441  viazalo rozpočtové prostriedky vo výške 174 588,51 Eur, 

z toho na podprograme 06G1C Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie  

a budovanie kapacít v BSK – MS SR  sumu 9 043,16 Eur a na podprograme 

06G1D Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy – MS SR čiastku 

165 545,35 Eur. Rozpočtové prostriedky budú pouţité v roku 2010. 

 

 

 

A .   CIVILNÁ ČASŤ KAPITOLY 

 

1.2.    P R Í J M Y  

 
Schválený rozpočet príjmov vo výške 2 987 453 Eur z dôvodu delimitácie 

vojenských súdov bol rozpočtovým opatrením upravený vo výške 3 035 753 Eur. 

Plnenie predstavuje čiastku  4 876 023 Eur, t.j.  160,62 %, z toho podľa  § 23 ods. 1 

písm. c)  a  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 49 267 Eur. Pouţili sa vo výdavkovej časti 

rozpočtu a sú hodnotené v časti 1.3.1. Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie. 

  

  Oproti roku 2008 plnenie príjmov v roku 2009 je vyššie o 787 030 Eur, 

ovplyvnené   príjmami z peňaţných trestov (od 15. októbra 2008).     

 

 

1.2.1. Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie   

 

          Kategória 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku - príjmy               

vo výške 103 032 Eur pozostávali z prenajatých pozemkov, budov, nebytových 

priestorov, na  zabezpečenie závodného stravovania, bufetov, zubných a praktických 

lekárov, poštových a novinových stánkov a  občerstvovacích  automatov. 

           

         Kategória 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby -  príjmy boli 

splnené vo výške 2 132 561 Eur, z toho na  Ministerstve spravodlivosti SR ústrednom 

orgáne príjmy boli plnené   hlavne  z Obchodného vestníka vo výške 686 873 Eur,  
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zo zápisov a  výpisov zo zoznamu znalcov a tlmočníkov vo výške 28 301 Eur,  

zo zápisov správcov vo výške 26 991 Eur. Na súdoch boli  príjmy  plnené  hlavne 

z náhrad za právne sluţby a trovy preddavkované zo štátneho rozpočtu  (svedočné,  

znalečné a  tlmočnícke úkony), príjmy za ubytovne, za telefónne hovory  

od zamestnancov hradené za december 2008, za vodné a  stočné, elektrinu, 

vykurovania – zúčtované za rok 2008 v celkovej výške 613 099 Eur. Pohľadávky 

neuhradené v lehote sa prevádzajú do Justičnej pokladnice, ktorá vymohla príjmy 

v tejto kategórii  vo výške 557 427 Eur. Trţby z predaja kolkových známok predstavujú 

výšku 82 958 Eur. Ďalšie príjmy boli plnené z trţieb z predaja tovaru v bufete  

a  za poskytované ubytovanie  Inštitútom vzdelávania Ministerstva spravodlivosti SR 

Omšenie a  Justičnou akadémiou Pezinok (vrátane detašovaného pracoviska 

Omšenie).  

            

         Kategória 230 Kapitálové príjmy   -  príjmy boli splnené  vo výške 960 Eur     

za predaj sluţobného motorového vozidla Okresného súdu Košice I. 

 

         Kategória 290  Iné nedaňové príjmy  -  za sledované obdobie boli splnené                

vo  výške 2 592 988 Eur, z toho súdy Slovenskej republiky  na trovách trestného 

konania odviedli  1 138 569 Eur, z toho Justičná pokladnica pri Krajskom súde 

v Bratislave vymohla 534 275 Eur. Peňaţné tresty boli  odvedené vo výške  

1 141 853 Eur, kaucie  v čiastke 10 954 Eur. Do  príjmovej  časti  rozpočtu v rámci  

tejto  kategórie   boli odvedené ďalšie príjmy,   napr.  náhrada poistného plnenia za 

poistnú udalosť na budove Okresného súdu Brezno, príjmy z dobropisov, refundácií, 

atď.  

 

  Kategória 300 Granty a transfery  - plnenie vo výške 46 481 Eur, z dôvodu 

pouţitia mimorozpočtových prostriedkov vo výdavkovej časti rozpočtu na ministerstve – 

ústrednom orgáne.  

 

Do štátneho rozpočtu boli odvedené   ďalšie   príjmy zo súdnych  poplatkov, 

a to vo výške 55 459 197 Eur, čo je oproti roku 2008 viac o 3 450 036 Eur, z toho 

34 935 390 Eur bolo prostredníctvom daňových úradov odvedené do štátneho rozpočtu 

a 20 523  807 Eur  bolo zaplatených v kolkoch.                                                                                                        
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               Euro  

Súdne poplatky Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 

 Uhradené  daňovým úradom 28 330 279 29 347 872 34 935 390 

 Zaplatené v kolkoch 21 460 367 22 661 289 20 523 807 

Spolu: 49 790 646 52 009 161      55 459 197 

  

 

 

1.2.2.  Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ a iné prostriedky  zo zahraničia 

poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých 

medzi Slovenskou republikou a inými štátmi – nezaradené do príjmov štátneho 

rozpočtu 

 

Ministerstvo financií SR rozpočtovým opatrením č. 19,  listom z  3. decembra 

2009  pod číslom  MF/029843/2009-441  Ministerstvu spravodlivosti SR  povolilo 

prekročiť limit výdavkov – spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie 

o 9 043,16 Eur, podprogram 06G1C Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie  

a budovanie kapacít v BSK – MS SR Kvalita sluţieb zamestnanosti – MS SR  

a rozpočtovým opatrením č. 20, listom z  3. decembra 2009  pod číslom  

MF/029859/2009-441  povolilo prekročiť limit výdavkov  - spoločne programy 

Slovenskej republiky a Európskej únie o 165 545,35 Eur, podprogram 06G1D 

Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy – MS SR. 

 

Tieto pridelené prostriedky boli Ministerstvom financií SR  rozpočtovým 

opatrením č. 24, listom z  22. decembra 2009  pod číslom   MF/031175/2009-441  

viazané  v  celkovej  výške 174 588,51 Eur, z toho na podprograme 06G1C Podpora 

zamestnanosti, sociálnej inklúzie  a budovanie kapacít v BSK – MS SR  9 043,16 Eur 

a na podprograme 06G1D Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy – MS 

SR  165 545,35 Eur. Rozpočtové prostriedky boli presunuté na pouţitie do  roku 2010. 

Iné prostriedky  civilná časť rezortu v roku 2009 neprijala. 
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1.3.  V Ý D A V K Y  

 

1.3.1. Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie 

 
           V  hodnotenom  období podľa ekonomickej klasifikácie civilná časť kapitoly 

Ministerstva spravodlivosti SR hospodárila s nasledovnými rozpočtovými prostriedkami:  

 
 

Euro 

Ukazovateľ 
Skutočnosť  

2008 

Schválený 
rozpočet 

2009 

Upravený 
rozpočet 

2009 

 
 

Skutočnosť    
2009 

    %    
čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

2009 

Mzdy, platy, 
sluţobné príjmy 
a OOV 

81 300 571 83 380 741 85 520 823 85 554 951 100,04 

Poistné 
a príspevok do 
poisťovní 

23 294 862 26 465 396 24 630 338  24 630 206 100,00 

Tovary a sluţby 27 790 380 29 663 143 25 601 727 25 607 653 100,02 

Beţné transfery 4 556 828 3 361 825  4 631 598  4 631 462 100,00 

Beţné 
výdavky  

136 942 641 142 871 105 140 384 486 140 424 272 100,03 

Kapitálové 
výdavky 

6 948 151  7 176 525 10 177 265 10 177 102 100,00 

Výdavky 
celkom: 

143 890 792 150 047 630 150 561 751 150 601 374 100,03 

 

 

Upravený  rozpočet  výdavkov  vo  výške  150 561 751 Eur  bol  vyčerpaný             

na 100,03 %  čiastkou 150 601 374 Eur.  

 
  Pri porovnaní čerpania rozpočtových prostriedkov v roku 2009 s dosiahnutou 

skutočnosťou za rok 2008  moţno konštatovať, ţe v roku 2009 došlo k zvýšeniu  

čerpania celkových rozpočtových prostriedkov o 6 710 582 Eur ovplyvnené   kategóriou 

610 Mzdy,  platy, sluţobné príjmy a OOV o 4 254 380 Eur, kategóriou 620  Poistné 

a príspevok do poisťovní o 1 335 344 Eur, kategóriou  640 Beţné transfery  

o 74 634 Eur a kategóriou 700 Kapitálové výdavky o 3 228 951 Eur.  Z  dôvodu 

nedostatku rozpočtových prostriedkov a z dôvodu viazania rozpočtových prostriedkov 

Ministerstvom financií SR (rozpočtové opatrenie  č.   2  -   listom    z   20.  marca 2009     
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pod   číslom MF/13253/2009-441)  kategória 630 Tovary a sluţby bola v roku 2009 

oproti roku 2008 niţšie čerpaná  o 2 182 727 Eur.  

 

Podľa jednotlivých kategórií výdavkov čerpanie je nasledovné: 

 

 Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

 

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 717 z 15. októbra 2008 k návrhu 

rozpočtu verejnej správy na roky 2009 aţ 2011 bol pre civilnú časť kapitoly Ministerstva 

spravodlivosti SR schválený rozpočet na rok 2009 v kategórii výdavkov 610 - Mzdy, 

platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške  83 380 741 Eur. 

  

Rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR bol schválený rozpočet  

k  31. decembru 2009 upravený na sumu 85 520 823 Eur. Od 1. januára 2009 boli  

zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov (4 %), zohľadnené sluţobné hodnotenie, 

odborná prax a zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce  

vo verejnom záujme (7 %). Uvedené zvýšenia platov zamestnancov boli 

zabezpečované v rámci limitov schváleného rozpočtu. V nadväznosti na zverejnenie 

priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej 

republiky za rok 2008 Štatistickým úradom SR, boli od 1. januára 2009 upravené platy 

sudcov (8,01 %). Rozpočtové prostriedky na tento účel boli zabezpečované čiastočne 

z úspor mzdových prostriedkov a z pridelených rozpočtových prostriedkov rozpočtovým 

opatrením Ministerstva financií SR (MF/025107/2009-413 z 1. októbra 2009) vo výške 

1 635 866 Eur. V roku 2009 bol v plnej výške zabezpečený ďalší (13. a 14.) plat 

sudcov. 

 

V nadväznosti na novelu zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov bolo Centru právnej pomoci v roku 2009 pridelených  

15 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane rozpočtových 

prostriedkov. 

 

Novelou zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov boli s účinnosťou od 1. januára 2009 zriadené na krajských súdoch oddelenia 

informatiky. Rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR č. MF/10295/2009-441 

z 18. februára 2009 bol vykonaný presun 63 zamestnancov vrátane rozpočtových 

prostriedkov kategórie 610 - Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

vo výške 622 032 Eur z aparátu Ministerstva spravodlivosti SR  na krajské súdy. 
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V súvislosti so zrušením vojenských súdov na Ministerstve obrany SR  

a ich prechodu na všeobecné súdy Ministerstva spravodlivosti SR od 1. apríla 2009 

boli rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR (MF/16684/2009-441  

z 18. mája 2009) zvýšené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu pre kapitolu 

Ministerstva spravodlivosti SR. Limity počtu zamestnancov boli zvýšené                        

o 75 zamestnancov, z toho 20 sudcov, rozpočtové prostriedky kategórie 610 - Mzdy, 

platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli zvýšené o 786 463 Eur. 

 

Výdavky na mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania za rezort 

Ministerstva spravodlivosti SR boli čerpané vo výške 85 554 951 Eur, t. j. na 100, 04 % 

z upraveného rozpočtu vrátane 37 383 Eur z mimorozpočtových zdrojov (Poradca 

podnikateľa). 

 

 Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní  

 

Upravený rozpočet výdavkov  vo výške  24 630 338 Eur bol vyčerpaný  sumou 

24 630 206 Eur  na 100,0 %. Rozpočtové prostriedky boli čerpané  v nadväznosti na 

kategóriu 610  Mzdy, platy, sluţobné príjmy a  ostatné osobné vyrovnania, a to   

na povinné odvody  na poistnom do zdravotných poisťovní, Sociálnej  poisťovne a  na 

príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní.  

 

 Kategória 630 – Tovary a služby 
 

              Upravený rozpočet vo výške 25 601 727 Eur bol vyčerpaný čiastkou  

25 607 653 Eur na 100,02 %.  K prekročeniu čerpania rozpočtových prostriedkov došlo 

z  poistného plnenia na Okresnom súde  Brezno (zatečenie budovy, nábytku) vo výške 

1 127 Eur. Prostriedky boli pouţité na opravu a údrţbu budovy a na nákup časti 

kancelárskeho zariadenia. K ďalšiemu prekročeniu čerpania rozpočtových prostriedkov 

vo výške 10 757 Eur došlo  na Ministerstve spravodlivosti SR – ústrednom orgáne,  

z dôvodu  zabezpečenia výkonu činnosti externého projektového manaţmentu  pri 

realizácii projektu „Zvýšenie kvality ľudských zdrojov v rezorte spravodlivosti – podpora 

zlepšenia sluţieb občanom súdmi v Bratislavskom kraji“ a  zberu empirických údajov, 

ich vyhodnotenie a analýza k výskumu verejnej mienky “Výskyt skrytej kriminality               

na Slovensku“  v zmysle  § 23 ods. 1 písm. c) a  e) zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  
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Čerpanie poloţiek v roku 2009  pri porovnaní s rokom 2008  bolo nasledovné: 

                                                                                                                                                            

Euro 

Poloţky 
Čerpanie  

za rok 2008 

Upravený 
rozpočet 

2009 

Čerpanie  
za rok 
2009 

% 
čerpania 
z uprav. 

rozpočtu 

631 Cestovné náhrady 208 989 217 291 217 264 99,99 

632 Energia, voda a  
       komunikácie 

10 789 750 10 566 966 10 565 646 99,99 

633 Materiál  2 992 399 2 176 946 2 177 376 100,02 

634 Dopravné 511 817 369 813 369 716 99,97 

635 Rutinná a štandardná   
       údrţba 

2 030 671 1 923 578  1 923 802 100,01 

636 Nájomné za nájom 374 460 252 101 252 088 99,99 

637 Sluţby 10 882 294 10 095 032 10 101 761 100,07 

630 Tovary a sluţby 27 790 380 25 601 727 25 607 653 100,02 

 

   

  Čerpanie rozpočtových prostriedkov v tejto kategórii výdavkov v roku 2009 

oproti roku 2008 bolo niţšie o  2 182 727 Eur,   z dôvodu  ţe civilnej časti kapitoly boli 

viazané rozpočtové prostriedky na  zabezpečenie uznesenia  vlády  SR č.  93   

z  28. januára 2009  s cieľom ich realokácie za účelom udrţania hospodárskeho rastu 

a zamestnanosti vo výške 5 347 839 Eur. K ďalšiemu zniţovaniu týchto prostriedkov 

dochádzalo z dôvodu presunu finančných prostriedkov do  kategórie 640 Beţné 

transfery na zabezpečenie realizácie  odškodnenia osôb  podľa jednotlivých zákonov,  

príplatkov sudcom k dôchodku, primeraného finančného zadosťučinenia pri porušení 

základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov Nálezy Ústavného 

súdu SR, atď.  

 

Z rozpočtových prostriedkov boli v roku 2009 financované len nevyhnutné 

výdavky, ktoré zabezpečovali beţnú prevádzkovú činnosť, pričom kaţdoročne 

dochádza k nárastu nových úloh a činností (od roku 2008 prevádzka deviatich nových 

okresných súdov, delimitácia vojenských súdov do všeobecného súdnictva, novela 

zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a tieţ 

k zvyšovaniu cien energií,  tovarov a sluţieb, hlavne poštových sluţieb. Nepriaznivá 
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situácia v prideľovaní rozpočtových prostriedkov sa prejavuje hlavne od roku 2008. 

Ministerstvo spravodlivosti SR viackrát upozornilo Ministerstvo financií SR, ţe priamo 

ministerstvo a súdy evidujú veľký počet sťaţností hlavne zo strany advokátov, znalcov, 

tlmočníkov na nečinnosť vo vyplácaní ich pohľadávok voči štátu. Objem neuhradených 

platieb a faktúr v tejto kategórii výdavkov je 10 065 600 Eur i napriek tomu, ţe rezort 

pristupuje permanentne, zodpovedne, hospodárne a v niektorých prípadoch aj 

mimoriadne úsporne (sluţby, upratovanie, výroba nábytku v zariadeniach zboru a pod.) 

pri pouţívaní rozpočtových prostriedkov. 

 

Čerpanie rozpočtových prostriedkov za rok 2009 na vybraných  podpoloţkách 

pri porovnaní s rokom 2008  je v roku 2009 ovplyvnené jednak  nedostatkom 

pridelených rozpočtových prostriedkov a viazaním rozpočtových prostriedkov. 

 

 Čerpanie rok 2008 Čerpanie rok 2009 

- energie 2 973 080 Eur    3 319 026 Eur 

- vodné, stočné 253 037 Eur        258 366 Eur 

- poštové sluţby 5 765 286 Eur         5 659 263 Eur 

- všeobecný materiál 1 416 783 Eur 1 087 243 Eur 

- stravovanie zamestnancov 2 013 742 Eur     2 294 196 Eur 

- prídel do sociálneho fondu 1 157 704 Eur    1 179 173 Eur 

- údrţba budov 710 018 Eur 475 822 Eur 

- advokátske sluţby 1 879 705 Eur 1 956 523 Eur 

- znalecké posudky 1 182 600 Eur       642 583 Eur 

- notárske sluţby 303 160 Eur 182 545 Eur 

- exekútorské sluţby 85 209 Eur  71 463 Eur 

 

 

 Kategória 640 -  Bežné transfery 

 
 

     Upravený rozpočet vo výške 4 631 598 Eur bol vyčerpaný sumou   

4 631 462 Eur  na 100,0 %. Všetky vyčerpané prostriedky  sú hradené v zmysle 

platných predpisov a majú nárokovateľný charakter. Z toho dôvodu bolo potrebné uţ  

zo zníţených prostriedkov  kategórie  630 Tovary a sluţby presunúť rozpočtové 

prostriedky do kategórie 640 Beţné transfery.  I napriek vykonaným rozpočtovým 

opatreniam finančné prostriedky nepostačovali na pokrytie potrebných výdavkov, 
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v dôsledku čoho  civilná časť kapitoly vykazuje za rok 2009 v tejto kategórii výdavkov 

neuhradené záväzky vo výške 836 008 Eur, z toho na Ministerstve spravodlivosti SR 

ústrednom orgáne zostali neuhradené výdavky na  odškodnení osôb podľa jednotlivých 

zákonov vo výške 620 223 Eur. 

 

      Pouţitie rozpočtových prostriedkov  podľa jednotlivých  podpoloţiek ako aj 

porovnanie s rokom 2008 je  uvedené v tabuľke: 

 
                                                              Euro                                                       

Podpoloţky 
Čerpanie 

za rok  
2008 

Upravený 
rozpočet 

2009 

Skutočnosť 
za rok 
 2009 

% 
čerpania 
z uprav. 

rozpočtu 

642001 Občianskemu zdruţeniu,  
nadácii a neinvestičnému fondu 

3 319 0 0 0 

642 006 Na členské príspevky 0 8 917  8 917 100,00 

642008 Na príspevok na    
osobitný účet 

11 684 8 980 8 980 100,00 

642012 Na odstupné 142 834 68 769 68 769 100,00 

642013 Na odchodné 105 490 198 245 198 245 100,00 

642014 Jednotlivcovi 
(odškodnenie osôb)      

 1 379 340 1 064 222 1 064 168 100,00 

642015 Na nemocenské dávky  204 874 286 776 286 714 99,98 

642029 Na náhradu 
z toho: 

(Nálezy Ústavného súdu SR) 

773 916 
773 916 

951 416 
868 431 

951 406 
868 421 

100,00 
100,00 

642030 Príplatky a príspevky  1 935 371 2 044 273 2 044 263 100,00 

640 Beţné transfery  4 556 828 4 631 598 4 631 462 
 

100,00 
 

 

 

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), 
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 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 SR 

(podpoloţka 642029).  

 

 

 

 Kategória 700 – Kapitálové výdavky 

 

Národná rada SR schválila vládou predloţený návrh štátneho rozpočtu na rok 

2009 pre civilnú časť kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR vo výške 7 176 525 Eur. 

Ministerstvo financií SR rozpočtovými opatreniami (uvedenými v časti 1.1.3)  počas  

roka upravovalo rozpočet kapitálových výdavkov k 31. decembru 2009 na objem  

10 177 265 Eur. Skutočné čerpanie pridelených prostriedkov bolo vo výške  

10 177 102 Eur,  t. j. 100,0 % z upraveného rozpočtu. 

. 

V roku 2008 boli na základe oznámenia Ministerstva spravodlivosti SR v zmysle 

§ 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov viazané 

Ministerstvom financií SR kapitálové prostriedky vo výške 4 105 206 Eur. Tieto 

rozpočtové prostriedky boli kapitole rozpočtovým opatrením uvoľnené   do rozpočtu pre 

rok 2009.  Finančné prostriedky boli čerpané na dokončenie rozostavaných stavebných 

rekonštrukcií Krajského súdu v Prešove, okresných súdov Čadca a Vranov nad Topľou 

a na softvér pre obchodný register. 

 

V rozpočte na rok 2009 Ministerstvo financií SR na základe oznámenia 

Ministerstva spravodlivosti SR viazalo prostriedky v objeme 969 259,82 Eur 

s predpokladaným pouţitím v roku 2010. Prostriedky sú určené na realizáciu objektovej 

a fyzickej bezpečnosti, rozvoj informačných technológií, zabezpečenie softvéru pre 

obchodný register, obstaranie softvérového vybavenia pre ekonomické a personálne 

agendy a stavebnú rekonštrukciu strechy súdnej sedrie v  Rimavskej Sobote                      

a  rekonštrukciu objektu pre Okresný súd Košice I. 
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1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie 

 

V civilnej časti rezortu z  hľadiska objemu  výdavkov na rok 2009  a  charakteru 

činnosti  kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR sú najdôleţitejšie Súdy 03.3.03. 

 

 

1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry  

      
    Rozpočtové prostriedky podľa jednotlivých programov boli čerpané nasledovne: 
 

 

Euro 

Program Schválený 
rozpočet 

2009 

Upravený 
rozpočet 

2009 

Skutočnosť  
 2009 

% 
čerpania  
k  uprav. 
rozpočtu Kód Názov 

06H 
Hospodárska 
mobilizácia 

23 235 23 235 23 039 99,16 

08P 
Financovanie 
systému súdnictva 

140 114 376 141 044 697 141 038 362 100,00 

08R 
Tvorba 
a implementácia 
politík 

9 910 019 9 493 819  9 539 973 100,49 

Programy spolu 150 047 630 150 561 751 150 601 374 100,03 

 

 

 

 Program 06H – Hospodárska mobilizácia 

 

        Rozpočtové prostriedky v kategórii 630 Tovary a sluţby vo výške 23 235 Eur  

boli pouţité v čiastke 23 039 Eur  (99,16 %)  na nákup výpočtovej techniky, úhradu 

poplatkov za telekomunikačné sluţby  a  výdavkov za  ubytovanie účastníkov školenia.  

 

 

 Program 08P – Financovanie systému súdnictva   

 

Rozpočtovými prostriedkami vo výške 141 038 362 Eur (100 %) bola 

zabezpečená činnosť všetkých  súdov,  Inštitútu vzdelávania Ministerstva 

spravodlivosti SR Omšenie,  Centra  právnej pomoci  so svojimi kanceláriami,  

Justičnej akadémie  Pezinok vrátane detašovaného pracoviska Omšenie.   
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Rozpočet  výdavkov podľa rozpočtových kategórií  bol čerpaný takto: 
 

 
Euro 

Ukazovateľ 
Schválený 
rozpočet 

2009 

Upravený 
rozpočet 

2009 

Skutočnosť 
rok 2009 

 
% 

čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

 

Beţné výdavky 133 103 821 131 466 137 131 459 917 100,00 

Z
 t

o
h
o
: 

Mzdy, platy, 
sluţobné príjmy 
a OOV 

79 181 876 81 943 982 81 942 583 100,00 

Poistné a príspevok               
do poisťovní 

24 978 205 23 482 071 23 481 945 100,00 

Tovary a sluţby 27 450 666 23 903 902 23 899 287 99,98 

Beţné transfery 1 493 074 2 136 182 2 136 102 100,00 

Kapitálové výdavky 7 010 555 9 578 560 9 578 445 100,00 

Výdavky celkom: 140 114 376 141 044 697  141 038 362 100,00 

         

        

    

 Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
  

 

Schválený rozpočet mzdových prostriedkov vo výške 79 181 876 Eur bol 

rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR upravený na 81 943 982 Eur. 

Uvedenými výdavkami sa zabezpečovali mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania pre sudcov, zamestnancov v štátnej sluţbe a zamestnancov  

pri výkone práce vo verejnom záujme rezortných organizácií v zmysle platných 

predpisov o odmeňovaní.  

 

Upravený rozpočet mzdových prostriedkov bol čerpaný vo výške 

81 942 583 Eur, t. j. na 100,0 %, z toho 1 660 Eur predstavovali finančné prostriedky 

z mimorozpočtových zdrojov. Čerpanie rozpočtových prostriedkov u sudcov bolo  

vo výške 48 199 588 Eur, u zamestnancov v štátnej sluţbe vo výške 29 023 885 Eur 

a u zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške 4 719 110 Eur. 
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 Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní  

 

Čerpanie rozpočtových prostriedkov vo výške 23 481 945 Eur zabezpečovalo 

povinné odvody  do zdravotných poisťovní, poistné do Sociálnej poisťovne a príspevok 

do doplnkových dôchodkových poisťovní (100 %) v nadväznosti na čerpanie kategórie 

610 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a  ostatné osobné vyrovnania.   

 

 Kategória 630 – Tovary a služby 

  

 Schválený rozpočet výdavkov vo výške 27 450 666 Eur bol rozpočtovými 

opatreniami zníţený a upravený na čiastku 23 903 902 Eur.  Rozpočtové prostriedky 

boli čerpané vo výške 23 899 287 Eur, t.j. na 99,98 %.  V tejto kategórii výdavkov bolo 

zabezpečené viazanie časti  rozpočtových prostriedkov  vo výške 5 149 766 Eur   

v  nadväznosti na  uznesenie  vlády  SR č.  93  z  28. januára 2009  s cieľom  

ich realokácie za účelom udrţania hospodárskeho rastu a zamestnanosti (rozpočtové 

opatrenie Ministerstva financií SR č. 2 z 20. marca 2009 pod číslom  

MF/13253/2009-441). Ďalšími rozpočtovými opatreniami  Ministerstva financií SR  č. 4, 

č. 5 a č. 7  boli  rozpočtové   prostriedky civilnej časti rezortu   zvýšené   z dôvodu  

delimitácie  vojenských súdov z Ministerstva obrany SR a ich prechodu pod existujúce 

všeobecné súdy v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR,   nákupu  kancelárskeho 

nábytku do zrekonštruovaných miestností  pre Okresný súd Čadca,  úhrady nájomného 

a energií za  II. polrok 2009  pre Okresný súd Piešťany. Súčasne v tejto kategórii 

výdavkov došlo zo strany ministerstva k ďalším rozpočtovým opatreniam  

na zabezpečenie prostriedkov v kategórii 640 Beţné transfery. 

 

Zloţitá situácia v beţných rozpočtových prostriedkoch nastala aj tým, ţe z roku 

2008 súdy a ostatné organizácie rezortu evidovali neuhradené platby a faktúry   

vo výške 132 066 tis. Sk, ktoré boli presunuté na úhradu do  roku 2009.  Z titulu 

nedostatku rozpočtových prostriedkov súdy nevykonávali ţiadne väčšie plánované 

opravy a údrţby budov. V priebehu roka boli odstraňované  len havarijné stavy 

súdnych budov, ktoré bolo potrebné odstrániť.  Interiérové vybavenie súdov, nákup 

regálov pre archivovanie súdnych spisov bolo obstarávané len v nevyhnutnom rozsahu 

prostredníctvom Zboru väzenskej a justičnej stráţe. Okresnému   súdu  Galanta boli 

pridelené rozpočtové prostriedky vo výške 20 000 Eur na odstránenie dreveného 

obkladu, drevených stropov, omietnutie a maľovanie stien a úpravu podlahy. 

Okresnému súdu Vranov nad Topľou boli pridelené rozpočtové prostriedky vo výške  
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23 735 Eur na interiérové vybavenie opravenej budovy a na nákup vyvolávacieho 

zariadenia pre novozískané priestory. Krajskému súdu v Bratislave boli pridelené 

rozpočtové prostriedky vo výške 97 591 Eur na nákup regálov pre všetky súdy 

bratislavského obvodu v areáli Špecializovaného trestného súdu Pezinok. Okresnému 

súdu v Roţňave boli pridelené rozpočtové prostriedky vo výške 80 440 Eur na 

dofinancovanie opravy strechy,  Okresnému súdu Čadca okrem prostriedkov od 

Ministerstva financií SR boli z rozpočtu pridelené ďalšie prostriedky na opravu strechy 

vo výške 3 986 Eur a 6 108 Eur na práce a sluţby - maľovanie, čistenie, roznášanie 

kancelárskeho zariadenia do nových zrekonštruovaných priestorov. Za havarijný stav 

elektrického zariadenia  Krajský súd v Bratislave uhradil 8 773 Eur. Okresnému súdu 

Komárno boli zvýšené rozpočtové prostriedky o 15 000 Eur a Okresnému súdu 

Piešťany o 100 000 Eur na realizáciu platieb znalcom, tlmočníkom a advokátom.  

Krajským súdom boli pridelené rozpočtové prostriedky v celkovej sume 12 180 Eur  na 

zabezpečenie fyzickej a  objektovej bezpečnosti a  bezpečnosti  technických 

prostriedkov ochrany utajovaných skutočností.  

 

Na Ministerstvo spravodlivosti SR v roku 2009 boli zo strany súdov a ostatných 

 rezortných organizácií  predkladané ďalšie poţiadavky o zvýšenie rozpočtových 

prostriedkov, hlavne na realizáciu výdavkov na súdne konanie znalcov, advokátov, 

notárov, tlmočníkov, poštové sluţby. Poţiadavky z dôvodu nedostatku rozpočtových 

prostriedkov nebolo moţné realizovať.  

 

Podrobný komentár čerpania je uvedený v časti 1.3.1. Výdavky podľa 

ekonomickej klasifikácie.  

 

 

 Kategória 640 – Bežné transfery 
 

Schválený rozpočet beţných transferov vo výške 1 493 074 Eur bol 

rozpočtovými opatreniami upravený na  2 136 182 Eur. Čerpanie vo výške    

2 136 102 Eur zabezpečovalo realizáciu  finančných nárokov podľa zákona  

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

(napr. príplatky k nemocenskému, k peňaţnej pomoci v materstve, odchodné), nároky 

vyplývajúce pre zamestnancov z náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, 

odstupné a odchodné pre zamestnancov, realizáciu primeraného finančného 

zadosťučinenia pri porušení základného práva  na prerokovanie veci bez zbytočných 

prieťahov na základe rozhodnutia Ústavného súdu  SR  (podpoloţka 642029 Na 
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náhradu) a úhradu členského príspevku  Európskej justičnej vzdelávacej siete (EJTIN), 

ktorej je  Justičná akadémia Pezinok členom. 

   

Pouţitie rozpočtových prostriedkov  podľa jednotlivých  podpoloţiek  je  

uvedené v tabuľke: 

 
 

                                                              Euro                                                       

Podpoloţky 
Upravený 
rozpočet  

2009 

Skutočnosť 
za rok  2009 

% čerpania 
z uprav. 

rozpočtu 

642 006 Na členské príspevky 8 917  8 917 100,00 

642012 Na odstupné 58 456 58 456 100,00 

642013 Na odchodné 196 940 196 940 100,00 

642015 Na nemocenské dávky  274 699 274 639 99,98 

642029 Na náhradu 
(Nálezy Ústavného súdu SR) 

868 431 868 421 100,00 

642030 Príplatky a príspevky  728 739 728 729 100,00 

640 Beţné transfery  2 136 182 2 136 102 
 

100,00 
 

 

 

          

 Kategória 700 -  Kapitálové výdavky 

 

    

Schválený rozpočet  vo výške 7 010 555 Eur bol rozpočtovými opatreniami 

Ministerstva financií SR upravený na výšku 9 578 560 Eur.   Čerpanie bolo v čiastke 

9 578 445 Eur,  t. j.  100,0  %. 

 

Podľa jednotlivých druhov výdavkov bol rozpočet a čerpanie nasledovné: 
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Euro 

 
 
Výdavok 

 
Schválený 
rozpočet 

2009 

 
Upravený 
rozpočet 

2009 

 
Skutočné 
čerpanie 

2009 

% 
čerpania  

k upravenému 
rozpočtu 

2009 

% 
Podiel 

z celkového 
čerpania 

software  
a licencie 

   
929 429 

 
812 260 

 
812 259 

 
100,00 

 
8,48 

stroje, prístroje 
a zariadenia 

 
829 019 

 
888 275 

 
888 234 

 
100,00 

 
9,27 

v tom: 
výpočtová technika 

 
670 517 

 
672 907 

 
672 876 

 
100,00 

 
7,02 

 
vozidlá 

 
33 193 

 
53 730 

 
53 730 

 
100,00 

 
0,56 

 
projektové práce 

 
0 

 
41 445 

 
41 443 

 
100,00 

 
0,43 

 
stavebné práce 

 
5 218 914 

 
7 782 850 

 
7 782 779 

 
100,00 

 
81,25 

 
S p o l u 

 
7 010 555 

 
9 578 560 

 
9 578 445 

 
100,00 

 
100,00 

 
 

V poloţke softvér bolo na súdoch obstarané programové vybavenie pre 

výpočtovú techniku. V poloţke stroje, prístroje a zariadenia boli zakúpené posuvné 

regály  do archívov okresných súdov Ţilina, Košice I a Košice II, bola vykonaná 

obmena výpočtovej techniky na súdoch a zakúpené  reprografické zariadenie pre 

Okresný súd Vranov nad Topľou. Na okresných súdoch Pezinok, Piešťany boli 

zakúpené telefónne ústredne, na Krajskom súde v  Trenčíne  

a v Košiciach bolo zrealizované rozšírenie telefónnych ústrední. Do serverovní 

a pojednávacích miestností Krajského súdu v Trnave a okresných súdov Nové Zámky 

a Trenčín  boli zakúpené klimatizačné jednotky, na Okresnom súde Piešťany bola 

inštalovaná plošina pre telesne postihnutých. Na Krajskom súde v Prešove 

a Okresnom súde Piešťany bol zrealizovaný dochádzkový systém, na Okresnom súde 

Levice bol rozšírený kamerový systém a Okresnom súde Partizánske elektronický 

zabezpečovací systém.  Pre Centrum právnej pomoci, Okresný súd Levice a Krajský 

súd v  Košiciach boli zakúpené osobné motorové vozidlá.  Zmeny v projektovej 

dokumentácii  boli financované na rekonštrukcii a modernizácii Krajského súdu 

v Banskej Bystrici. Projektová dokumentácia bola spracovaná na rekonštrukcii fasády 

v Čadci, rekonštrukcii havarijného stavu strechy súdnej sedrie v Rimavskej Sobote, 

rekonštrukcii kotolní okresných súdov Banská Bystrica a Roţňava a Krajského súdu 

v Prešove, kde bola spracovaná aj projektová dokumentácia realizácie klimatizácie. 
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Projektová príprava bola zabezpečená  aj v Inštitúte vzdelávania v Omšení, ktorý 

pripravil prechod na vykurovanie tepelnými čerpadlami. Následne bola podaná ţiadosť 

o poskytnutie prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov v rámci operačného 

programu Ministerstva ţivotného prostredia SR, avšak nebola úspešná. Z tohto dôvodu 

nebola investičná akcia zrealizovaná.  

 

V oblasti stavebných prác boli ukončené rekonštrukcie okresných súdov Čadca 

a Vranov nad Topľou a Krajského súdu v Prešove. Pokračovala rekonštrukcia 

Krajského súdu v Banskej Bystrici. Koncom roka sa začalo s odstraňovaním 

havarijného stavu strechy sedrie v Rimavskej Sobote. Kotolne boli rekonštruované na 

okresných súdoch Banská Bystrica a Roţňava a Krajskom súde v Prešove. Menšie 

stavebné práce boli vykonané na okresných súdoch Bratislava I (rekonštrukcia 

elektroinštalácie), Pezinok (realizácia priečky),  Partizánske (vytvorenie pojednávacej 

miestnosti, infocentra a rekonštrukcia sociálnych zariadení), Námestovo (realizácia 

ochranných mreţí) a Poprad (stavebné úpravy priestorov po okresnej prokuratúre). 

 

 

 Program 08R  - Tvorba a implementácia politík 
 
 

Rozpočtovými prostriedkami  vo výške 9 539 973 Eur (čerpanie na 100,49 %) 

bola zabezpečená činnosť Ministerstva spravodlivosti SR ako ústredného orgánu. 

Jednotlivé kategórie  boli čerpané takto: 

 
 

Euro 

Ukazovateľ 
Schválený 
rozpočet 

2009 

Upravený 
rozpočet  

2009 

Skutočnosť  
rok 2009 

%  
čerpania 
k uprav. 
rozpočtu  

Beţné výdavky 9 744 049 8 895 115 8 941 316 100,52 

Z
 t

o
h
o
: 

Mzdy, platy, sluţobné 
príjmy a OOV 

4 198 865 3 576 841 3 612 368 100,99 

Poistné a príspevok  
do poisťovní 

1 487 191 1 148 267  1 148 261 100,00 

Tovary a sluţby 2 189 242 1 674 591 1 685 327 100,64 

Beţné transfery 1 868 751 2 495 416 2 495 360 100,00 

Kapitálové výdavky 165 970 598 704 598 657 100,00 

Výdavky celkom: 9 910 019 9 493 819 9 539 973 100,49 



 25 

 

 Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  
 

 

Schválený rozpočet mzdových prostriedkov vo výške 4 198 865 Eur bol 

rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR upravený na 3 576 841 Eur. 

Uvedenými výdavkami sa zabezpečovali mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania pre ministra, štátnych tajomníkov, vedúceho sluţobného úradu, 

zamestnancov v štátnej sluţbe a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

Ministerstva spravodlivosti SR - ústredného orgánu.  

 

Upravený rozpočet mzdových prostriedkov bol čerpaný vo výške 3 612 368 Eur 

vrátane 35 723 Eur z mimorozpočtových zdrojov (Poradca podnikateľa). Čerpanie 

rozpočtových prostriedkov u zamestnancov v štátnej sluţbe bolo vo výške  

3 150 757 Eur a u zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške 

407 710 Eur. 

 

 

 Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 

 

    V nadväznosti na čerpanie kategórie 610 – Mzdy, platy, sluţobné príjmy 

a ostatné osobné vyrovnania  boli čerpané rozpočtové prostriedky vo výške  

1 148 261 Eur, t. j. na 100,0 % na   povinné odvody do zdravotných poisťovní, poistné 

do Sociálnej poisťovne a príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní.  

  

 

 Kategória 630 – Tovary a služby  

 

Schválený rozpočet výdavkov vo výške 2 189 242 Eur bol rozpočtovými 

opatreniami zníţený a upravený na čiastku 1 674 591 Eur.  V tejto kategórii výdavkov 

bolo tieţ zabezpečené viazanie časti  rozpočtových prostriedkov  vo výške 198 073 Eur   

v  nadväznosti na  uznesenie  vlády  SR č.  93  z  28. januára 2009  s cieľom  

ich realokácie za účelom udrţania hospodárskeho rastu a zamestnanosti (rozpočtové 

opatrenie Ministerstva financií SR č. 2 z  20. marca 2009 pod číslom  

MF/13253/2009-441). Okrem toho z tejto kategórie výdavkov  boli v priebehu roka 

presunuté ďalšie rozpočtové prostriedky do kategórie 640 Beţné transfery  

na zabezpečenie realizácie odškodnenia osôb, úhrady príplatkov k dôchodku sudcom, 

atď.  
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Beţnými rozpočtovými prostriedkami vo výške 1 685 327 Eur (čerpanie  

na  100,64 %)   bol zabezpečený chod ministerstva ako ústredného orgánu.  Výdavky 

boli pouţité na prevádzku budovy ministerstva a jej údrţbu  (energie, voda, plyn, 

telefónne poplatky, upratovanie).  V priebehu roka boli hradené výdavky na nákup 

kancelárskeho materiálu, výpočtovej techniky, údrţbu softwaru, na nákup licencií, 

školenia informačných technológií, úhradu domácich a zahraničných pracovných ciest, 

atď.  Dôvody prekročenia  čerpania rozpočtových prostriedkov boli uţ uvedené  v časti    

1.3.1. Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie.  

 

 

 Kategória 640 - Bežné transfery  

 

Schválený rozpočet výdavkov vo výške 1 868 751  Eur bol rozpočtovými 

opatreniami zvýšený a upravený na čiastku  2 495 416 Eur.  Rozpočtovými 

prostriedkami  vo výške 2 495 360 Eur (čerpanie na 100 %) bola  zabezpečovaná 

realizácia:  

        

 finančných nárokov podľa zákona č.385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (príplatky k dôchodku sudcom)  vo výške 

1 315 534 Eur,  

 nárokov vyplývajúcich  pre zamestnancov z náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej 

neschopnosti, odchodné a odstupné  vo výške  23 694 Eur,  

 odškodňovania osôb podľa platných zákonov a odškodnenie na základe rozsudkov 

Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) vo výške 1 064 167 Eur, 

 príspevku  na osobitný účet zboru väzenskej a justičnej stráţe vo výške  8 980 Eur, 

 náhrady za nemajetkovú ujmu na základe právoplatného a vykonateľného 

rozsudku Okresného súdu Bratislava III vo výške 82 985 Eur.        

 

I napriek vykonaným  rozpočtovým opatreniam v tejto kategórie výdavkov 

zostali ministerstvu neuhradené priznané odškodnenia  podľa jednotlivých zákonov  

vo výške  620 223 Eur.  

 

 

 

 

 



 27 

 Kategória 700 – Kapitálové výdavky  

 

            Schválený rozpočet vo výške 165 970 Eur bol rozpočtovými opatreniami 

Ministerstva financií SR upravený na výšku 598 704 Eur.  Skutočné čerpanie bolo  

vo výške 598 657 Eur,  t. j.  100,0 %. 

 

Podľa  jednotlivých druhov výdavkov bolo  čerpanie  nasledovne: 

 

              Euro 

Výdavok 
Schválený 
rozpočet 

2009 

Upravený 
rozpočet 

2009 

 
Skutočnosť 

za rok 
2009 

 

% 
čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

% podiel 
z celkového 
čerpania 

softvér a licencie 0 395 694 395 648 99,99 66,09 

stroje a zariadenia 165 970  93 120  93 120 100,00 15,55 

v tom: 

výpočtová technika 
0 2 633 2 633  100,00 0,44 

vozidlá 0 0 0 0 0 

stavebné práce 0 77 231 77 231 100,00 12,90 

rekonštrukcie 
strojov 

0 32 659 32 658 100,00 5,46 

Spolu 165 970 598 704 598 657 99,99 100,00 

 

 

V tejto kategórii boli rozpočtové prostriedky čerpané na obstaranie softvéru,  

realizáciu poţiarneho rozhlasu v budove, rekonštrukciu výťahu, výmenu kotla, 

inštaláciu chladiaceho zariadenia a plošiny pre telesne postihnutých pri vstupe do 

budovy. Do serverovne bola zakúpená klimatizácia ako výmena za nefunkčné 

zariadenie.  

V kategórii softvér bol zrealizovaný elektronický portál pre podávanie ţalôb, 

rozvoj automatizovaného programového vybavenia súdno-trestnej agendy, výskum 

a vývoj softvéru na prepis súdnych pojednávaní, implementácia automatizovaného 

spracovania registratúry, bezpečnosť ICT infraštruktúry rezortu a implementácia 

plnoautomatického prenosu údajov z elektronických formulárov obchodného registra.  
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Hodnotenie programovej štruktúry civilnej časti kapitoly Ministerstva 

spravodlivosti SR 

 
V uplynulom roku boli finančné prostriedky rozpočtované v dvoch samostatných 

programoch, ktoré boli zamerané tak na činnosť súdov a vzdelávacích zariadení ako aj 

samotného ústredného orgánu. V rámci programovej štruktúry boli dva medzirezortné 

programy a to Hospodárska mobilizácia a Ľudské zdroje. 

 

Program 08P Financovanie systému súdnictva 

 
Prostriedky v tomto programe sú pouţité na zabezpečenie činnosti súdov, 

vzdelávacích zariadení a Justičnej pokladnice. Hlavným zámerom programu, ktorý je 

rozdelený do 7 podprogramov, je zlepšenie hodnotenia justície zo strany obyvateľstva 

a cieľom skrátenie dĺţky súdneho konania vo všetkých agendách. Podprogram určený 

pre vzdelávacie zariadenia je zameraný na rozvoj vzdelávania v rezorte a jeho 

skvalitňovanie tak v Inštitúte vzdelávania Ministerstva spravodlivosti SR Omšenie ako 

aj v Justičnej akadémii. Samostatný podprogram je pre hodnotenie činnosti Justičnej 

pokladnice, kde je hlavným cieľom zniţovanie objemu justičných pohľadávok. 

Samostatný podprogram je zameraný na realizáciu reforiem v súdnictve. Činnosť 

Centra právnej pomoci je taktieţ hodnotená v samostatnom podprograme a je 

zameraná na poskytovanie bezplatnej právnej pomoci v súlade s platnou legislatívou. 

Plnenie úloh v tomto programe je ovplyvnené najmä dostatočnými finančnými zdrojmi 

zo štátneho rozpočtu, pričom ich nedostatok má negatívny vplyv tak na beţnú 

prevádzku ako aj realizáciu rozvojových aktivít. 

 

Program 08R Tvorba a implementácia politík 

 
Hlavnou úlohou pre tento program je plnenie úloh vyplývajúcich pre oblasť 

justície a súdnictva z Programového vyhlásenia vlády SR. Finančnými prostriedkami  

je zabezpečovaná činnosť ústredného orgánu, ktorý ekonomicky, personálne, 

legislatívne a metodicky riadi organizácie v rezorte. Úlohy v tomto programe, ktorý 

pozostáva z troch podprogramov zameraných na samotnú činnosť ústredného orgánu, 

realizáciu odškodňovania občanov a edičnú činnosť  boli splnené. 

 

Program 06H Hospodárska mobilizácia 

 
Ministerstvo spravodlivosti SR bolo aj v roku 2009 účastníkom medzirezortného 

programu, ktorého gestorom je Ministerstvo hospodárstva SR. 
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Program 06G Ľudské zdroje 

 
Aktivity v tomto medzirezortnom programe sú financované Európskym 

sociálnym fondom a ich gestorom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Ide najmä o vzdelávaciu činnosť pre Justičnú akadémiu. 

 

1.3.4.  Výdavky kapitoly  

 
            Sú uvedené v bode 1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ a iné prostriedky zo 

zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv 

uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi – nezaradené do príjmov 

štátneho rozpočtu. 

 

 

1.4.  Výsledok rozpočtového hospodárenia civilnej časti kapitoly 

 

Euro 

Text 
Schválený 

rozpočet 2009 
Upravený 

rozpočet 2009 
Skutočnosť 
za rok 2009 

Príjmy spolu 2 987 453 3 035 753 4 876 023 

z toho: prijaté z EÚ 0 0      0 

Výdavky spolu 150 047 630 150 561 751 150 601 374 

z toho: kryté z EÚ 0 0 0 

Saldo príjmov a výdavkov        - 147 060 177 - 147 525 998 - 145 725 351 

z toho: z prostriedkov EÚ 0 0 0 

 

              

1.5.  Finančné operácie 

 

1.5.1 Príjmové finančné operácie  

 

            Príjmové finančné operácie v kategórii 400 a 500 ekonomickej rozpočtovej 

klasifikácie sa v civilnej časti rezortu Ministerstva spravodlivosti SR nerealizujú.  

  



 30 

 

1.5.2 Výdavkové finančné operácie  

 

           Výdavkové finančné operácie v kategórii 800 ekonomickej rozpočtovej 

klasifikácie sa v civilnej časti rezortu Ministerstva spravodlivosti SR nerealizujú.  

 

 

1.6. Zhodnotenie zamestnanosti  

 

 Rok 2009 bol z  pohľadu personálneho zabezpečenia súdov náročný 

predovšetkým z dôvodu zrušenia vojenských súdov a presunu súdnej agendy týchto 

súdov vrátane sudcov a zamestnancov na civilné súdy. Taktieţ sa rezort musel 

vysporiadať s potrebou vytvorenia ďalších voľných miest justičných čakateľov. 

  

Rozpis počtu zamestnancov na rok 2009 bol v porovnaní s rokom 2008 zvýšený 

o 15 miest pri výkone práce vo verejnom záujme (na základe rozpočtového opatrenia 

MF SR), ktoré boli určené pre Centrum právnej pomoci v súvislosti s azylovou 

agendou. 

  

 V priebehu roka 2009 boli na základe zákona č. 59/2009, ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení zákona  

č. 517/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. apríla 

2009, zrušené vojenské súdy. V súvislosti so zrušením vojenských súdov sa zvýšil 

celkový plánovaný počet zamestnancov (na základe rozpočtového opatrenia MF SR) 

o 20 miest sudcov, 23 štátnych zamestnancov a 32 miest pri výkone práce  

vo verejnom záujme. V nadväznosti na uvedené, celkový záväzný (upravený) plánovaný 

počet zamestnaneckých miest na rok 2009 pre civilnú časť kapitoly Ministerstva 

spravodlivosti SR predstavoval 6 104 miest, z toho Ministerstvo spravodlivosti SR – 

ústredný orgán 333 miest (po zohľadnení presunu časti zamestnancov sekcie 

informatiky na príslušné krajské súdy od 1. januára  2009). Zároveň v priebehu roka 

2009 bolo na základe rozhodnutia vedenia MS SR vytvorených 67 voľných miest 

justičných čakateľov. Potreba vytvorenia voľných miest justičných čakateľov bola pokrytá 

z vnútorných zdrojov rezortu formou optimalizácie personálneho obsadenia súdov.  Podľa 

stavu k 31. decembru  2009 evidenčný počet zamestnancov (vo fyzických osobách) 

civilnej časti kapitoly Ministerstva spravodlivosti  SR, predstavoval v skutočnosti celkom 

5 877 zamestnancov. 
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      Na neplnení celkového plánovaného (upraveného) počtu miest sa 

predovšetkým podieľala dlhodobá neprítomnosť zamestnancov (najmä z dôvodu 

čerpania materskej, resp. rodičovskej dovolenky, výkonu inej funkcie a inej dlhodobej 

neprítomnosti ako aj vysoká fluktuácia zamestnancov z dôvodu nízkeho finančného 

ohodnotenia).  

 

 

1.7. Zhodnotenie výsledkov kontrol 

      

V roku 2009 bolo oddelením kontroly a sťaţností ministerstva vykonaných 

v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o finančnej kontrole“) 11 plánovaných následných finančných kontrol (ďalej len 

„NFK“) a  4 mimoriadne NFK (z toho 13 NFK bolo skončených v roku 2009, 2 NFK - 1 

plánovaná a 1 mimoriadna - boli uzavreté v januári 2010). Vzhľadom na zistené 

porušenia právnych predpisov boli vypracované správy o výsledkoch NFK v počte           

11  (84,61 %) a  4 záznamy. Okrem toho bolo vykonaných 7 kontrol v zmysle zákona  

č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o kontrole v štátnej správe“), z toho 4 kontroly plnenia úloh vyplývajúcich 

z uznesení vlády SR. Výstupnými materiálmi boli 4 protokoly (57,14 %) a 3 záznamy 

o výsledkoch kontroly. Celkový objem kontrolovaných verejných prostriedkov dosiahol 

výšku 19 397 445  Eur. 

 

 Kontrolné zistenia NFK poukázali na pretrvávanie nedostatkov pri realizácii 

finančných a majetkových operácií bez výrazného finančného dosahu a na potrebu 

skvalitnenia finančného riadenia kontrolovaných subjektov. Medzi hlavné faktory, resp. 

príčiny vzniku zistených nedostatkov patrí nedôslednosť kontrolných mechanizmov 

riadiacich a výkonných štruktúr, najmä výkon predbeţnej finančnej kontroly.  

            

Celkový počet kontrolných zistení NFK v roku 2009 bol 94, z toho: 

 

 12 porušení finančnej disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z.                          

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov,  

 50 porušení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 
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predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov 

 32 ostatných zistení.  

 

V súlade s § 13 ods. 2 písm. h) zákona o finančnej kontrole, resp. § 11 ods. 2 

písm. h) zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších 

predpisov bola kontrolovaným subjektom uloţená povinnosť prijať opatrenia na 

odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku (ďalej len „opatrenia“), ktoré sa 

týkali najmä: 

 

 zosúladenia zisteného stavu s právnymi predpismi vrátane finančného 

vysporiadania, 

 skvalitnenia vnútorného kontrolného systému a zvýšenia účinnosti 

a efektívnosti kontrolných činností, resp. nastavenia kontrolných mechanizmov 

finančného riadenia v pôsobnosti riadiacich a výkonných štruktúr, 

 skvalitnenia riadiacich a prevádzkových činností, 

 zlepšenia dodrţiavania princípov verejného obstarávania, najmä 

transparentnosti a nediskriminácie, kompletnosti a úrovne dokumentácie,  

 správnosti a úplnosti vedenia účtovníctva, 

 aktualizácie IRA, resp. ich doplnenia. 

Oddelenie kontroly a sťaţností monitorovalo adresnosť prijatých opatrení,               

s týmto zámerom bolo viackrát vyţiadané doplnenie a prepracovanie opatrení v zmysle 

13 ods. 1 písm. f) zákona o finančnej kontrole. Okrem toho bola sledovaná aj včasnosť 

splnenia prijatých opatrení a dokladovanie ich splnenia kontrolovanými subjektmi.  

Kontrolórmi krajských súdov bolo vykonaných celkom 152 kontrolných akcií, 

z toho plánovaných 123 NFK, 26 kontrol podľa zákona o kontrole v štátnej správe             

a 3 mimoriadne kontrolné akcie.  

 

V roku 2009 nebola v rezorte vykonaná kontrola zo strany Najvyššieho 

kontrolného úradu SR, Úrad vlády SR vykonal kontrolu plnenia Legislatívnych úloh 

vlády SR na rok 2009,  plnenia úloh z uznesení vlády SR s termínom plnenia                   

v II. štvrťroku a kontrolu plnenia uznesenia vlády SR č. 323 zo 4. apríla 2007 k návrhu 

presadzovania štátnej politiky boja proti korupcii. Rezort bol monitorovaný formou 

vládneho auditu Ministerstva financií na Ministerstve spravodlivosti SR a príslušných 
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Správ finančných kontrol na krajských a okresných súdoch. Okrem toho boli v rezorte 

vykonané nasledovné kontroly inými vonkajšími kontrolnými orgánmi:  

Názov Kontrolný orgán 

Kontrola dodrţiavania zákona č. 395/2002 Z. z. 
o archívoch a registratúrach a ustanovení 
vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z. v znení 
neskorších predpisov  

Štátny archív Nitra, pobočka 
Bojnice 

Kontrola stavu organizačného a technického 
zabezpečenia ochrany pred poţiarmi 

OR Hasičského a záchranného 
zboru Dolný Kubín, Košice, 
Roţňava, Michalovce 

Kontrola odvodu poistného na sociálne poistenie 
a plnenie povinností zamestnávateľa podľa 
zákona  č. 461/2003 Z. z. 

Sociálna poisťovňa Košice 

Kontrola činnosti stravovacej jednotky a kontrola 
ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia 
podľa zákona č. 355/2007 Z. z. , kontrola výkonu 
úradnej kontroly potravín v bufete KS Košice 

Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva Košice 

 

 

 

1.8.   Zhodnotenie majetkovej pozície  

 
 

Ministerstvo  spravodlivosti SR  spravovalo k  31. decembru 2009 dlhodobý 

hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 85 645 275 Eur, z toho 

dlhodobý hmotný majetok predstavoval hodnotu 83 070 395 Eur a dlhodobý nehmotný 

majetok 2 574 880 Eur. Hodnota dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sa 

v roku 2009 oproti roku 2008 zvýšila o 3 212 721 Eur.  

 

V roku 2009 prírastok dlhodobého majetku  predstavujú predovšetkým stavebné 

úpravy a rekonštrukcie budov súdov, nákup motorových vozidiel a nákup  výpočtovej 

techniky.  

 

Z dlhodobého hmotného majetku hodnota budov krajských a okresných súdov, 

Špecializovaného trestného  súdu Pezinok, Ministerstva spravodlivosti SR – ústredia, 

Inštitútu vzdelávania Ministerstva spravodlivosti SR Omšenie,  Justičnej akadémie 
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Pezinok a Centra právnej pomoci predstavuje sumu  64 163 131 Eur. Samostatné 

hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí sú vo výške 3 488 426 Eur,  pozemky  

v čiastke 4 102 686 Eur  a dopravné prostriedky  v objeme 423 093 Eur.  

 

Z dlhodobého nehmotného majetku najväčšiu hodnotu predstavuje softvér vo 

výške  2 010 482  Eur.  

 

 

Pohľadávky 

 

Stav pohľadávok k 31.decembru 2009 predstavoval sumu 39 074 122 Eur, čo 

oproti roku 2008 predstavuje  nárast   o 5 260 736 Eur.  Z  toho  podstatnú  časť  tvoria 

pohľadávky, ktoré vymáha Justičná pokladnica pri Krajskom súde v Bratislave.   

 

Justičná pokladnica ako centrum správy a vymáhania súdnych pohľadávok  

zo všetkých súdov Slovenskej   republiky  vykonáva  svoju  činnosť  v súlade   

s ustanoveniami  zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok 

v znení neskorších predpisov.   

         

Najväčší podiel na celkovom objeme pohľadávok Justičnej pokladnice tvoria: 

 

- súdne poplatky – obchodné................................................... 12 163 436 Eur, 

- súdne poplatky – civilné...........................................................5 812 778  Eur,    

- právne sluţby .......................................................................... 7 528 672 Eur, 

- trovy trestného konania.............................................................6 289 905 Eur.  

 

 

Záväzky 

 
Celkový objem dlhodobých záväzkov civilnej časti kapitoly k 31. decembru 2009 

predstavoval  výšku 327 939 960 Eur, z  toho 312 438 Eur predstavujú záväzky                  

zo sociálneho fondu. Krátkodobé záväzky vo výške 12 823 626 Eur sú  

z neuhradených  faktúr, záväzkov voči Sociálnej poisťovni, príslušným zdravotným 

poisťovniam, daňovým úradom  a pod. 
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1.9.     Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach 

 
        Civilná časť kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR nemá takýto majetok. 

 

1.10.   Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly 

 
   Civilná časť kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR nemá príspevkové 

organizácie. 

 

 

Z Á V E R : 

 

 

Z dosiahnutých výsledkov hospodárenia vyplýva, ţe boli priaznivo prekročené 

príjmy. Oproti roku 2008 je plnenie príjmov v roku 2009 vyššie o 787 030 Eur. Zároveň 

boli do štátneho rozpočtu prostredníctvom daňových úradov odvedené ďalšie príjmy  

zo súdnych poplatkov. V porovnaní s rokom 2008 bolo odvedených príjmov zo súdnych 

poplatkov viac o 3 450 036 Eur. 

 

Hospodárenie vo výdavkovej časti rozpočtu bolo vo veľkej miere ovplyvnené 

nedostatočnou výškou pridelených rozpočtových prostriedkov. V dôsledku viazania 

rozpočtových prostriedkov (zabezpečenie uznesenia vlády SR číslo                                      

93 z 28. februára 2009  a  uznesenia vlády SR číslo 460 zo 17. júna 2009) nebolo 

moţné na súdoch  a  ostatných organizáciách rezortu v plnom rozsahu financovať 

plánované výdavky v kategórii beţných prevádzkových výdavkov a v kategórii 

kapitálových výdavkov. Rok 2009 z finančného pohľadu bol aj o to náročnejší,  

ţe z roku 2008 prešli na ťarchu rozpočtu roku 2009 neuhradené platby a faktúry vo 

výške 4 383 788  Eur.  

 

 Podľa vykonanej analýzy za roky 2005 aţ 2009 čerpanie rozpočtových 

prostriedkov v roku  2009 v kategórii 630 Tovary a sluţby a v kategórii 640 Beţné 

transfery   nedosahuje ani úroveň čerpania roka 2005. Kategória 630 Tovary a sluţby 

oproti roku 2005 je niţšie čerpaná o  4 915 515 Eur , kategória 640 Beţné transfery 

o 2 010 507 Eur, pričom ako uţ bolo v materiáli spomenuté,  kaţdoročne dochádza  

k  nárastu  nových  úloh a  činností (prevádzka   deviatich   nových   okresných súdov 

od 1. januára 2008, delimitácia vojenských súdov do všeobecného súdnictva, novela 
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zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a tieţ 

k zvyšovaniu cien energií, tovarov a sluţieb, hlavne poštových sluţieb.  

 

Súdy SR a ostatné rezortné organizácie sa snaţia rozpočtové prostriedky 

pouţívať čo najhospodárnejšie. Za tým účelom niektoré práce a sluţby  

sú zabezpečované prostredníctvom odsúdených umiestnených v ústavoch na výkon 

trestu odňatia slobody. Ide o upratovanie, výrobu len nevyhnutne potrebného nábytku, 

maliarske a natieračské práce a iné sluţby. V minulosti rezort za tieto  práce 

vynakladal nemalé finančné prostriedky.  

 

Kaţdoročné zniţovanie výdavkov zo strany Ministerstva financií SR spôsobilo, 

ţe súdy SR a ostatné organizácie rezortu koncom roka 2009 uţ nemali rozpočtové 

prostriedky ani na zabezpečenie základnej prevádzkovej  činnosti. Okrem iných 

neuhradených výdavkov  neboli v niektorých prípadoch zaplatené faktúry  za poštové 

poplatky a iné sluţby. Tieto výdavky boli uhradené na úkor rozpočtových prostriedkov  

roka 2010. Okrem toho súdy SR a ostatné rezortné organizácie museli uhradiť 

dodávateľom penále z omeškania, čo si vyţiadalo ďalšie zvýšené prostriedky.  

 Dochádzalo aj k situáciám, ţe  niektoré okresné súdy si  v rámci kraja zapoţičiavali 

základný kancelársky materiál (napr.  papier, obálky, atď.).   

 

Nedostatok rozpočtových prostriedkov má za následok aj to, ţe sa dlhodobo 

neinvestuje do pravidelných opráv budov súdov v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. 

o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon správe majetku 

štátu“). Dodrţiavanie povinnosti hospodárneho nakladania s majetkom štátu v súlade 

s poţiadavkou § 3 zákona o správe majetku štátu je zabezpečované len v rámci limitov 

pridelených rozpočtových prostriedkov, ktorými sa riešia len niektoré havarijné situácie. 

Budovy v rezorte  v dôsledku poveternostných podmienok neustále chátrajú. Dochádza 

k zatekaniu striech, opadávaniu omietok. Budovy  nie sú poistené proti ţivelným 

pohromám, na poistení sa šetrí dokonca aj v prípade uzatvárania havarijného poistenia 

vozidiel. Nie sú prostriedky ani na výmenu okien, dverí, čo má vplyv na zvyšovanie ich 

energetickej náročnosti a tým aj  zvyšovanie ich nákladov. Havarijné stavy budov sa 

riešia na úkor beţných prevádzkových výdavkov alebo na úkor výdavkov na súdne 

konanie, kde  potom tieto prostriedky chýbajú.  

 

 Z kategórie 630 Tovary a sluţby v priebehu roka 2009  boli hradené len 

najnutnejšie prevádzkové výdavky, pričom rozpočtové prostriedky potrebné  

na zabezpečenie súdneho konania a rozhodovania neboli v plnom rozsahu pokryté, 
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vzhľadom na rozpočtové opatrenia Ministerstva financií SR (viazanie rozpočtových 

prostriedkov  v nadväznosti na uznesenia vlády SR). V dôsledku nedostatku 

rozpočtových prostriedkov civilná časť kapitoly vykazuje za rok 2009 v kategórii 630 

Tovary a sluţby neuhradené platby a záväzky v celkovej výške 10 099 987 Eur.  

Ide o  neuhradené platby  za:  

  

- vypracované znalecké posudky.........................................1 522 546 Eur, 

- právne sluţby advokátov...................................................6 479 725  Eur, 

- právne sluţby notárov...........................................................452 847 Eur, 

- právne sluţby exekútorov......................................................383 954 Eur, 

- svedočné ................................................................................11 434 Eur, 

- tlmočnícku  a prekladateľskú činnosť ...................................362 898 Eur, 

- ostatné (poštové poplatky, energie)......................................886 583 Eur. 

 

V neuhradených záväzkoch sú aj niektoré neuhradené platby z roku 2008.  

 

Pri prideľovaní rozpočtových prostriedkov zo strany Ministerstva financií SR  

je potrebné si uvedomiť, ţe hlavnou úlohou  súdov SR je ich  rozhodovacia činnosť, 

ktorá súdom  vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky. Nedostatok rozpočtových 

prostriedkov od roku 2008 spôsobuje, ţe dochádza k celkovému narušeniu súdneho   

konania a rozhodovania. Na Ministerstve spravodlivosti SR ústrednom orgáne ako aj 

na krajských a okresných súdoch sa hromadia písomné sťaţností  advokátov, znalcov, 

tlmočníkov, notárov, prekladateľov, ktorí sa oprávnene domáhajú svojho práva  dostať 

za svoju odvedenú prácu finančnú odmenu. Situácia je tak napätá, ţe okrem 

písomných urgencií zamestnanci súdov a ministerstva denno-denne  dostávajú 

nepríjemné telefonáty zo strany menovaných. Poukazujeme aj na odmeny znalcom, 

u ktorých je v uzneseniach o  nariadení znaleckého dokazovania v mnohých prípadoch 

ţiadaná len minimálna záloha na trovy znaleckého dokazovania, resp. účastníkom ani 

nie je nariadené zloţiť preddavok. Následne v konaní pri konečnom rozhodnutí sú 

účastníci zaviazaní uhradiť trovy preddavkovo vyplatené zo štátneho rozpočtu, ktoré 

však po ich  úhrade plynú do príjmovej časti rozpočtu. 

 

Zredukované rozpočtové prostriedky v kategórii 630 Tovary a sluţby sú 

v priebehu roka  ešte zníţené o ďalšie prostriedky na zabezpečenie   financovania 

výdavkov v kategórii 640 Beţné transfery.  Ide o výdavky, ktoré podľa platných  

zákonov majú nárokovateľný   charakter  - odstupné, odchodné, nemocenské dávky, 

príplatky k dôchodku za výkon funkcie sudcom, k peňaţnej pomoci v materstve, 
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príplatok k nemocenskému sudcom, realizácia primeraného  finančného  

zadosťučinenia pri porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných 

prieťahov na  základe rozhodnutia Ústavného súdu SR, odškodnenie osôb podľa 

platných zákonov, atď. Na všetky  uvedené podpoloţky sú potrebné kaţdý rok vyššie 

rozpočtové prostriedky.  

 

V dôsledku nedostatku rozpočtovej prostriedkov civilná časť rezortu  za rok  

2009 vykazuje aj v tejto kategórii (640 Beţné transfery)  neuhradené platby a záväzky 

vo výške 836 008 Eur.   Ide hlavne o výdavky na ministerstve – ústrednom orgáne,  

a to na odškodnení osôb v zmysle platných predpisov, kde boli priznané odškodnenia 

vo výške 620 223 Eur, ale z dôvodu nedostatku rozpočtových prostriedkov nemohli byť 

realizované.  Dochádza k hromadeniu jednotlivých prípadov,  čo má tieţ následok, ţe 

občania telefonicky svoje nároky na odškodnenie urgujú.  Na súdoch SR sú problémy  

s realizáciou primeraného  finančného  zadosťučinenia pri porušení základného práva 

na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov na  základe rozhodnutia Ústavného 

súdu SR.  Výdavky  majú stúpajúcu tendenciu,   pričom  Ministerstvo financií SR 

v pridelených prostriedkoch túto potrebu nezohľadňuje a financujú sa len v rámci 

rozpočtových opatrení, podľa moţností štátneho rozpočtu. Za rok 2009 neboli Nálezy 

Ústavného súdu uhradené vo výške 215 785 Eur. Ministerstvo upozorňuje, ţe v týchto 

prípadoch plynú lehoty splatnosti.  

 

  V kategórii výdavkov 700 Kapitálové výdavky chýbajú finančné prostriedky  

na dokončenie rekonštrukcie budovy Okresného súdu Komárno, rekonštrukciu súdnej 

sedrie na budovu  Okresného súdu Rimavská Sobota a investovanie do informačných 

technológií. Rovnako chýbajú prostriedky na plánovanú  prístavbu a nadstavbu 

Okresného súdu Levice, rekonštrukciu podkrovia Okresného súdu Prievidza, stavebnú 

rekonštrukciu okresných súdov  Dunajská Streda,  Poprad, Okresný súd Košice I. 

 

 Po celkovom zhodnotení rozpočtového hospodárenia za rok 2009 moţno 

konštatovať, ţe pridelené rozpočtové prostriedky nepokrývali  základné činnosti  

a  potreby civilnej časti rezortu. Neuhradené záväzky vo výške 10 935 995 Eur prešli 

na ťarchu rozpočtu roka 2010. Je nevyhnutne potrebné, aby sa Ministerstvo financií SR  

s danou situáciou zaoberalo a finančné problémy  civilnej časti  kapitoly urýchlene 

riešilo.  
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B.  ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŢE 
 
 

1.2.  P R Í J M Y 

 

Zbor väzenskej a justičnej stráţe (ďalej len „zbor“) schválený a rozpísaný 

rozpočet príjmov vo výške 10 837 818 Eur splnil na 119,63 %, čo predstavovalo 

12 965 696 Eur, z toho záväzný ukazovateľ príjmov vo výške 5 194 852 Eur bol 

splnený na 100,0 %.  

Napriek splneniu príjmov bol zaznamenaný oproti roku 2008 pokles príjmov vo 

výške 354 228 Eur, t. j. o 2,7 %, čo bolo spojené s miernym zníţením príjmov z predaja 

výrobkov a sluţieb, z úhrad nákladov z výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody 

a niţšou mierou zamestnanosti obvinených a odsúdených.  

 

1.2.1. Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie 

 

Plnenie rozpočtu príjmov podľa jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie 

bolo nasledovné: 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                     Euro 

Ukazovateľ 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Plnenie  
rozpočtu 

%                   
čerpania 
k uprav.  
rozpočtu 

210 – Príjmy z podnikania 
          a z vlastníctva           

          majetku 
208 280 242 711 270 948 111,63 

220 – Administratívne a iné 
          poplatky a platby 8 618 585 7 942 343 9 743 744  122,68 

230 – Kapitálové príjmy 0 0 2 987 0 

290 – Iné nedaňové príjmy       2 010 953 2 652 764 2 937 029 110,72 

300 – Granty a transfery  0 0 10 988 0 

Príjmy celkom: 10 837 818 10 837 818 12 965 696 119,63 

 

Najväčší objem príjmov bol zastúpený príjmami z nepriemyselného a náhodného 

predaja a sluţieb vo výške 9 742 400 Eur, čo predstavovalo 75,14 % z celkového plnenia 
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príjmov. Na plnení uvedených príjmov sa predovšetkým podieľali príjmy: 

 vedľajšieho hospodárstva zboru vo výške 6 407 070 Eur, 

 za lekárske výkony a príjmy od zdravotných poisťovní vo výške  1 403 334 Eur, 

 za stravné vo výške 645 385 Eur, 

 za rehabilitačné a rekreačné sluţby vo výške 506 695 Eur. 

Druhý najväčší objem príjmov predstavovali iné nedaňové príjmy vo výške              

2 937 027 Eur, t. j. 22,65 % z celkového plnenia príjmov a boli zastúpené najmä 

príjmami: 

 z náhrad trov výkonu väzby a trov výkonu trestu odňatia slobody vo výške               

1 889 041 Eur, 

 príjmy z úhrad pohľadávok obvinených a odsúdených vo výške  451 231 Eur.  

Do plnenia príjmov boli zapojené doplnkové príjmy a mimorozpočtové prostriedky 

vo výške 654 250 Eur a boli zastúpené príjmami: 

 z úhrad stravy v sume 635 011 Eur, 

 z poistných plnení v sume 8 251 Eur,  

 od iných subjektov vo forme grantov a transferov od iných subjektov verejnej 

správy v sume 10 988 Eur, 

 

1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo 

zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe 

medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou 

a inými štátmi 

 

Zborom v hodnotenom období neboli prijaté ţiadne prostriedky z rozpočtu 

Európskej únie a z iných štátov na základe medzinárodných zmlúv uzatvorených so 

Slovenskou republikou. 

 

1.3.  V Ý D A V K Y 

Upravený rozpočet výdavkov vo výške 129 134 441 Eur bol vyčerpaný na 

100,50 % čiastkou 129 784 372 Eur.  

Oproti obdobiu roka 2008 čerpanie rozpočtových výdavkov bolo vyššie                    

o 5 073 060 Eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavovalo nárast o 4,07 %, z toho 
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nárast v čerpaní beţných výdavkov v objeme 6 321 242 Eur a pokles v čerpaní 

kapitálových výdavkov v objeme 1 248 182 Eur. 

Na úrovni vyššieho čerpania beţných výdavkov sa podieľali nárastom čerpania 

výdavky kategórie 610 - Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 

sumu 7 473 243 Eur a kategórie 620 - Poistné a príspevok do poisťovní o sumu 2 474 

911 Eur, a to z dôvodu valorizácie funkčných platov príslušníkov v súlade so zákonom 

č. 596/2008 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2009 a valorizáciou základnej stupnice 

platových taríf zamestnancov zboru v zmysle novely zákona č. 553/2003 Z. z. 

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a naproti tomu 

poklesom čerpania výdavkov  kategórie 630 - Tovary a sluţby o sumu 952 185 Eur a 

kategórie 640 - Beţné transfery o sumu 2 674 727 Eur, z dôvodu niţšieho rozpočtu 

týchto prostriedkov.  

 

1.3.1. Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie 

Čerpanie rozpočtových výdavkov podľa jednotlivých kategórií ekonomickej 

klasifikácie bolo nasledovné: 

                                                                                                                       Euro 

Ukazovateľ 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpanie  
rozpočtu 

% 
čerpania           
k uprav. 
rozpočtu 

610 – Mzdy, platy, sluţobné 
príjmy a OOV 

67 806 510 67 806 510 67 806 510 100,00 

620 – Poistné a príspevok do 
poisťovní 

24 166 152 23 949 338 23 948 655  100,00 

630 – Tovary a sluţby 
33 711 382 31 969 116 32 621 538 102,04 

640 – Beţné transfery 
3 083 721 2 269 311 2 267 582  99,92 

600 – Beţné výdavky 
128 767 765 125 994 275 126 644 285 100,52 

710 – Obstarávanie kapitálových 
aktív 

7 203 091 3 140 166 3 140 087 100,00 

700 – Kapitálové výdavky 
7 203 091 3 140 166 3 140 087 100,00 

600 + 700  - Výdavky celkom 135 970 856 129 134 441 129 784 372  100,50 

 



 42 

 Z celkového čerpania rozpočtových výdavkov čerpanie výdavkov podľa 

jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie predstavovalo: 

 610  -  Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  -  52,24 %, 

 620  -  Poistné a príspevok do poisťovní  -  18,45 %, 

 630  -  Tovary a sluţby  -  25,14 %, 

 640  -  Beţné transfery  -  1,75 %, 

 710  -  Obstarávanie kapitálových aktív  -  2,42 %.   

 

Beţné výdavky 

Čerpanie rozpočtu beţných výdavkov predstavovalo 126 644 285 Eur, t. j. 100,00 % 

upraveného rozpočtu, pričom čerpanie beţných výdavkov oproti roku 2008 bolo vyššie 

o sumu 6 321 242 Eur, čo znamenalo nárast o 5,26 %.  

 

 Kategória výdavkov 610 – Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania 

Schválený rozpočet tejto kategórie výdavkov v sume 67 806 510 Eur nebol 

v priebehu roka upravovaný a bol vyčerpaný na 100,00 %. 

 

 Kategória výdavkov 620 – Poistné a príspevok do poisťovní  

Schválený rozpočet tejto kategórie výdavkov v sume 24 166 152 Eur  v priebehu 

hodnoteného obdobia v súvislosti so zníţením rozpočtu na podpoloţke 637 026 – Odmeny 

obvinených a odsúdených za pracovnú činnosť z titulu niţšej zamestnanosti obvinených 

a odsúdených bol zníţený na sumu 23 949 339 Eur a bol vyčerpaný na 100,00 %. 

 

 Kategória výdavkov 630 – Tovary a sluţby 

Schválený rozpočet  tejto kategórie výdavkov v sume 33 711 382 Eur bol 

v priebehu hodnoteného obdobia upravovaný rozpočtovými opatreniami Ministerstva 

financií Slovenskej republiky vo forme viazania rozpočtových prostriedkov 

a rozpočtovými opatreniami v pôsobnosti zboru a po realizácii uvedených rozpočtových 

opatrení predstavoval sumu 31 969 116 Eur. 

Upravený rozpočet tejto kategórie výdavkov bol čerpaný vo výške 32 621 538 Eur, 

čo je 102,04 % upraveného rozpočtu.  

Podľa poloţiek ekonomickej klasifikácie bolo čerpanie výdavkov v kategórii 630 

– Tovary a sluţby nasledovné:  
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                                                                                                                                       Euro 

Ukazovateľ 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpanie  
rozpočtu 

%                   
čerpania 

631 – Cestovné výdavky 190 864 160 804 160 802 100,00 

632 – Energie, voda a komunikácie 8 587 771 9 421 864 9 421 829 100,00 

633 – Materiál a sluţby 13 509 889 12 618 393 13 249 559  105,00 

634 – Dopravné       1 054 900 918 621 926 700 100,88 

635 – Rutinná a štandardná 

údrţba  
2 792 402 1 787 180 1 787 334 100,01 

636 – Nájomné za prenájom 61 611 71 603 71 919 100,44 

637 - Ostatné tovary a sluţby 7 513 945 6 990 651 7 003 395 100,18 

630 – Tovary a sluţby 33 711 382 31 969 116 32 621 538  102,04 

 

Čerpanie na poloţkách  kategórie výdavkov 630 – Tovary a sluţby v roku 2009 

bolo v porovnaní s rokom 2008 nasledovné: 

             „+“ nárast / „-“ pokles  

631 - Cestovné náhrady                    - 24 852 Eur, 

632 - Energie, voda a komunikácie                  + 18 259 Eur, 

633 - Materiál                      - 149 930 Eur, 

634 - Dopravné           - 228 482 Eur, 

635 - Rutinná a štandardná údrţba                           - 409 074 Eur, 

636 -  Nájomné za nájom                          + 10 809 Eur, 

637 - Sluţby                                                      - 168 915 Eur. 

 

Najväčší objem v tejto kategórii výdavkov bol čerpaný na  poloţke  633 –

 Materiál v sume 13 249 559 Eur a predstavoval 40,62 % z celkového čerpania 

v kategórii výdavkov a v rámci tejto poloţky najväčší podiel v čerpaní dosiahli výdavky 

na potraviny, a to v sume 7 547 239 Eur, čo predstavovalo 56,96 % z celkového 

čerpania na poloţke, a z toho na potraviny pre stravovanie obvinených a odsúdených 

bolo vyčerpané 6 265 530 Eur, čo predstavovalo 83,02 % z čerpania na poloţke 

potravín. 
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Druhý najväčší objem v čerpaní rozpočtu v rámci kategórie výdavkov 630 - 

Tovary a sluţby predstavovalo čerpanie na poloţke 632 - Energie, voda 

a komunikácie vo výške 28,88 % z celkového čerpania v tejto kategórii a v rámci 

poloţky najväčší podiel v čerpaní dosiahli výdavky na energie, a to vo výške 69,24 %.  

Výdavky na poloţke 637 – Sluţby sa čerpali vo výške 21,47 % z celkového 

čerpania v tejto kategórii výdavkov, v rámci tejto poloţky najväčší podiel v čerpaní 

dosiahli výdavky na odmeny obvinených a odsúdených za pracovnú činnosť, a to             

vo výške 60,16 % a tvorbu sociálneho fondu príslušníkov a zamestnancov vo výške 

11,65 %. 

Čerpanie na ostatných poloţkách kategórie 630 -  Tovary a sluţby sa 

pohybovalo od 0,22 % na poloţke 636 – Nájomné za prenájom do 5,48 % na poloţke 

635 – Rutinná a štandardná údrţba. 

 

 Kategória výdavkov 640 – Beţné transfery 

Schválený rozpočet tejto kategórie výdavkov v sume 3 083 721 Eur bol v priebehu 

hodnoteného obdobia po vykonaní rozpočtových opatrení zníţený na sumu 2 269 311 Eur 

a vyčerpaný na 99,92 %.  

  Najväčší objem v čerpaní rozpočtu v tejto kategórii predstavovali výdavky na 

peňaţný príspevok na naturálne náleţitosti príslušníkov vo výške 59,81 % a výdavky na 

nemocenské dávky príslušníkov a zamestnancov vo výške 34,48 %.  

 

Kapitálové výdavky 

 Schválený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 7 203 091 Eur bol po 

realizácii rozpočtových opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky zníţený na 

sumu 3 140 166 Eur a vyčerpaný na 100,00 %. 

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých poloţiek ekonomickej 

klasifikácie bolo nasledovné: 

 711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív      654 152 Eur, 

 713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky                   1 102 251 Eur,  

 714 - Nákup dopravných prostriedkov                                                    727 650 Eur, 

 716 - Prípravná a projektová dokumentácia                                         79 400 Eur, 

 717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia                    508 259 Eur, 

 718 - Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení                            58 717 Eur, 

 719 - Ostatné kapitálové výdavky                                                                 9 658 Eur.  
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Najvyšší objem kapitálových výdavkov bol vynaložený na 

výdavky triedené: 

 na položke 713 – Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky 

vo výške 35,10 %; finančné prostriedky boli použité najmä na 

nákup špeciálnych zariadení a techniky, 

 na položke 714 – Nákup dopravných prostriedkov vo výške 23,17 

%; finančné prostriedky boli použité na nákup autobusov 

a špeciálne upravených dopravných prostriedkov na prepravu 

väznených osôb, 

 na položke 711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív vo výške 

20,83 %; finančné prostriedky boli použité na obstaranie 

softvérových produktov v rámci informačného systému zboru. 

 

 

Zahraničné sluţobné cesty 

 

V hodnotenom období zbor vynaloţil na zahraničné sluţobné cesty finančné 

prostriedky v sume 11 230 Eur, čo predstavovalo 99,99% čerpanie z upraveného 

rozpočtu. V oblasti zahraničných aktivít zbor v hodnotenom období udrţiaval 

najrozvinutejšiu spoluprácu s Väzenskou sluţbou Českej republiky, veľmi dobrú úroveň 

spolupráce zbor dosiahol aj s Väzenskými sluţbami Poľskej republiky a Maďarskej 

republiky.  

Zahraničných sluţobných ciest uskutočnených na základe uzatvorených dohôd 

o vzájomnej spolupráci zboru so zahraničnými väzenskými sluţbami, spojených 

s účasťou na  konferenciách, seminároch, pracovných stretnutiach a školeniach sa 

v roku 2009 zúčastnilo 123 osôb, čo je oproti roku 2008 menej o 53 osôb. V roku 2009 

taktieţ klesol aj počet realizovaných sluţobných ciest, a to z dôvodu obmedzených 

moţností rozpočtu zboru a nadväzne na to aj nízkym rozpočtom na zahraničné aktivity. 
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Prehľad zahraničných sluţobných ciest 

 

Ukazovateľ 
Česká 

republika 
Poľsko Maďarsko 

Ostatné 
štáty 

Medzinárodné pracovné stretnutia, 
semináre, konferencie, školenia a 
študijné pobyty 

10 1 - 6 

Dohody zboru o vzájomnej 
medzinárodnej spolupráci 

6 4 - - 

Reprezentácia zboru na športových 
podujatiach 

4 - - - 

 

I napriek nízkemu počtu absolvovaných zahraničných sluţobných ciest 

príslušníkmi zboru, ich uskutočnenie malo prínos najmä v moţnostiach získania 

nových poznatkov, komparácie zboru s väzenskými sluţbami ostatných krajín, ďalšieho 

zlepšovania a rozvíjania vzťahov a výmeny skúseností. 

 

Pouţitie prostriedkov vyčlenených v štátnom rozpočte formou rezerv v zákone 

č. 596/2008 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2009  

V hodnotenom období zbor nemal pridelené rozpočtové prostriedky vyčlenené 

v štátnom rozpočte formou rezerv v zmysle §1 ods. 6 zákona č. 596/2008 Z. z. 

o štátnom rozpočte na rok 2009.  

 

Beţné a kapitálové transfery poskytnuté príspevkovým organizáciám, štátnym 

fondom, občianskym zdruţeniam a právnickým alebo fyzickým osobám 

V hodnotenom období zbor neposkytol beţné a kapitálové transfery 

príspevkovým organizáciám, štátnym fondom, občianskym zdruţeniam a právnickým 

alebo fyzickým osobám. 

 

Pouţitie prostriedkov, o ktoré bol zbor oprávnený prekročiť limit výdavkov podľa 

§ 23 zákona č. 523/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

V hodnotenom období v súlade s ustanoveniami § 23 zákona č. 523/2004 Z. z. 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) zbor 

oprávnene prekročil rozpočtový limit výdavkov o sumu 654 250 Eur, z toho: 

 v sume 635 011 Eur na základe príjmov z úhrad stravy na podpoloţke 633 011 – 

Potraviny, 

 v sume 8 251 Eur na základe príjmov z poistných plnení na poloţke 634 - 

Dopravné, 

 v sume 6 057 Eur na základe príjmov z poskytnutých grantov na podpoloţkách 

633 006 – Všeobecný materiál, 633 016 – Reprezentačné, 636 001 – Nájomne za 

prenájom objektov, 637 003 – Propagácia, reklama a inzercia a 637 003 – 

Reprezentačné výdavky pri návšteve konzulov na generálnom riaditeľstve, pri 

návšteve pána Camerona z Írska z organizácie ICPA, na drobné dary pri stretnutí 

zástupcov väzenských sluţieb z krajín V 4 a na nákup propagačných 

upomienkových predmetov s logom zboru pre sluţobné potreby, 

 v sume 4 931 Eur na základe príjmu z poskytnutej dotácie Pôdohospodárskou 

platobnou agentúrou Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Ţeliezovce na 

podpoloţke 633 006 – Všeobecný materiál na nákup krmiva pre chov plemenných 

zvierat. 

 

1.3.2. Výdavky zboru podľa funkčnej klasifikácie 

Výdavky zboru v hodnotenom období sa realizovali v troch oddieloch funkčnej 

klasifikácie: 

 03 – Verejný poriadok a bezpečnosť, 

 04 – Ekonomická oblasť, 

 06 – Bývanie a občianska vybavenosť. 

V rámci jednotlivých oddielov funkčnej klasifikácie čerpanie výdavkov bolo 

nasledovné: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 48 

                                                                                                               Euro 

Funkčná klasifikácia 
Ukazovateľ 

Výdavky 

Kód Názov Bežné  Kapitálové  Spolu 

03.4. Väzenstvo 

Schválený 
rozpočet 

127 306 064 7 203 091 134 509 155 

Upravený 
rozpočet 

124 667 790 3 140 166 127 807 957 

Čerpanie 124 710 474 3 140 087 127 850 587 

% uprav. rozp. 100,03  100,00 100,03 

03.4.0 Väzenstvo 

Schválený 
rozpočet 

120 754 015 7 116 354 127 870 369 

Upravený 
rozpočet  

118 874 090 3 111 840 121 985 931 

Čerpanie 118 912 056 3 111 769 122 023 851 

% uprav. rozp. 100,03 100,00 100,03 

03.4.0.1 

Vedľajšie 
hospodárstvo Zboru 
väzenskej a justičnej 

stráže 

Schválený 
rozpočet 

6 552 049 86 737 6 638 786 

Upravený 
rozpočet  

5 793 700 28 326 5 822 026 

Čerpanie 5 798 418 28 318 5 826 736 

% uprav. rozp. 100,08 99,97 100,08 

04.1. 

Všeobecná 
ekonomická, 

obchodná a pracovná 
oblasť 

Schválený 
rozpočet 877 021 

 877 021 

Upravený 
rozpočet  876 879 

 876 879 

Čerpanie 1 484 227 
 1 484 227 

% uprav. rozp. 169,26 
 169,26 

04.1.1 
Všeobecná 
ekonomická 

a obchodná oblasť 

Schválený 
rozpočet 877 021 

 877 021 

Upravený 
rozpočet  873 394 

 873 394 

Čerpanie 1 480 742 
 1 480 742 

% uprav. rozp. 169,54 
 169,54 

04.1.2 Všeobecná pracovná 
oblasť 

Schválený 
rozpočet 

   

Upravený 
rozpočet  

3 485  3 485 

Čerpanie 3 485  3 485 

% uprav. rozp. 100,00  100,00 

06.1.0 Rozvoj bývania 

Schválený 
rozpočet 

584 680  584 680 

Upravený 
rozpočet  

449 606  449 606 

Čerpanie 449 584  449 584 

% uprav. rozp. 100,00  100,00 
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Zbor spolu: 

Schválený 
rozpočet 

128 767 765 7 203 091 135 970 856 

Upravený 
rozpočet  

125 994 275 3 140 166 129 134 441 

Čerpanie 126 644 285 3 140 087 129 784 372 

% uprav. rozp. 100,52 100,00 100.50 

 
 

Najväčší objem výdavkov bol vyčerpaný v skupine 03.4. – Väzenstvo a 

predstavoval 98,51 % z celkových výdavkov zboru. 

 

1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry zboru 

V hodnotenom období programový rozpočet zboru sa plnil v rámci 

medzirezortného časovo obmedzeného programu O6G – Ľudské zdroje a časovo 

neohraničeného programu 070 – Väzenstvo a v jeho šiestich podprogramoch. 

Rozpočtové prostriedky podľa programovej štruktúry zboru boli čerpané 

nasledovne: 

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                        Euro  

Programová štruktúra 
Ukazovateľ 

Výdavky 

Kód Názov Bežné Kapitálové Spolu 

06GOC01 Opatrenie iniciatívy 
EQUAL MS SR 

Schválený rozpočet    

Upravený rozpočet 3 485  3 485 

Čerpanie 3 485  3 485 

% upraveného rozp. 100,00  100,00 

07001 Ochrana a zabezpeč. 
zákl. soc. práv väzňov 

Schválený rozpočet 110 039 304 4 664 253 114 703 557 
Upravený rozpočet  106 596 684 1 835 657 108 432 342 

Čerpanie 107 093 363 1 835 612 108 928 975 

% upraveného rozp. 100,47 100,00 100,46 

07002 Budovanie sústavy 
väzenských objektov 

Schválený rozpočet 135 299 2 059 021 2 194 320 
Upravený rozpočet  83 238 991 986 1 075 224 

Čerpanie 83 238 991 982 1 075 220 

% upraveného rozp. 100,00 100,00 100,00 

07003 Zdravotná starostlivosť 
vo väzenstve 

Schválený rozpočet 5 230 400 290 114 5 520 514 
Upravený rozpočet  5 893 563 244 403 6 137 966 

Čerpanie 5 913 224 244 402 6 157 626 

% upraveného rozp. 100,33 100,00 100,32 

07004 Zamestnávanie 
odsúdených vo VH 

Schválený rozpočet 6 552 049 86 737 6 638 786 
Upravený rozpočet  5 793 700 28 326 5 822 026 

Čerpanie 5 798 418 28 318 5 826 736 

% upraveného rozp. 100,08 99,97 100,08 

07005 
Personálne a sociálne 
podmienky na plnenie 

úloh zboru 

Schválený rozpočet 2 410 586 102 966 2 513 552 
Upravený rozpočet  2 616 354 39 794 2 656 148 

Čerpanie 2 639 426 39 773 2 679 199 

% upraveného rozp. 100,88 99,95 100,87 
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0700501 Vzdelávanie 
zamestnancov 

Schválený rozpočet 604 434  604 434 
Upravený rozpočet  676 788  676 788 

Čerpanie 684 421  684 421 

% upraveného rozp.  101,13  101,13 

0700502 
Preventívna 
starostlivosť 

o zamestnancov 

Schválený rozpočet 1 806 152 102 966 1 909 118 

Upravený rozpočet  1 939 566 39 794 1 979 360 

Čerpanie 1 955 005 39 773 1 994 778 

% upraveného rozp. 100,80 99,95 100,78 

07006 Ochrana inštitúcií 
justície 

Schválený rozpočet 4 400 127  4 400 127 
Upravený rozpočet  5 007 251  5 007 251 

Čerpanie 5 113 131  5 113 131 

% upraveného rozp. 102,11  102,11 

070 Väzenstvo 

Schválený rozpočet 128 

767 765 

7 203 091  135 970 856 

129 130 956 

129 780 887 

100,50 

Upravený rozpočet  125 990 

790  

3 140 166  

Čerpanie 126 640 80

0 

3 140 087  

% upraveného rozp. 100,52 100,00  

 

Čerpanie výdavkov podľa podprogramov a ich podielu na celkových výdavkoch 

programu 070 – väzenstvo je nasledovné: 

 07001  –   108 928 975 Eur,    t. j. 83,93 %, 

 07003  –       6 157 626 Eur,    t. j.   4,74 %, 

 07004  –       5 826 736 Eur,    t. j.   4,49 %, 

 07006  –       5 113 131 Eur,    t. j.   3,94 %, 

 07005  –       2 679 199 Eur,    t. j.   2,06 %, 

 07002  –       1 075 220 Eur,    t. j.   0,84 %. 

 

Medzirezortný program 06G -  Ľudské zdroje 

 Podprogram: 06G0C - Kvalita sluţieb zamestnanosti – MS SR 

 Projekt: 06G0C01 - Opatrenie iniciatívy EQUAL – MS SR 

V rámci zboru uvedený projekt sa realizoval v Ústave na výkon trestu odňatia 

slobody a Ústave na výkon väzby v Ilave. Na dokončenie tohto projektu v hodnotenom 

období zboru boli rozpočtovým opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky           

č. 11 pridelené finančné prostriedky do limitu beţných výdavkov v celkovej sume          

3 485,36 Eur, z toho 2 614,02 Eur z rozpočtu Európskej únie a 871,34 Eur ako 

spolufinancovanie z rozpočtu Slovenskej republiky, pridelené finančné prostriedky boli 

v plnej výške vyčerpané. Projekt v hodnotenom období bol ukončený a finančné 

prostriedky určené na realizáciu projektu sa pouţili na vzdelávanie odsúdených 

s cieľom zvýšenia ich právneho vedomia, získavanie sociálnych zručností, základných 

zručností pri práci s informačnými technológiami a získavanie odborných pracovných 

zručností v rôznych profesiách.  
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  cieľ 1: Zvýšiť právne vedomie obvinených a odsúdených zaradením do kurzov 

o právnom minime.  

Cieľ a ukazovateľ splnený. Za obdobie realizácie projektu bolo do kurzov 

zaradených celkom 1 384 osôb vo výkone väzby a vo výkone trestu 

odňatia slobody. 

  cieľ 2:  Zabezpečiť vzdelávanie odsúdených v oblasti informačných technológií 

a sociálnych zručností.  

Cieľ a ukazovateľ splnený. Za obdobie realizácie projektu bolo 

zaradených do vzdelávacích aktivít 1 094 osôb. 

  cieľ 3: Zabezpečiť vzdelávanie odsúdených v oblasti získavania pracovných 

zručností v profesiách: murárske, hrnčiarske, rezbárske práce a do roku 

2008 aj krajčírka a pisárka v celkovom počte 222 osôb. 

         Cieľ a ukazovateľ splnený. 

 

Program 07 – Väzenstvo 

Zámerom programu je zabezpečenie výkonu väzby, výkonu trestu odňatia 

slobody, ochrany justičných objektov a objektov prokuratúry. Zámer programu bol 

splnený. 

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov jednotlivých 

podprogramov a prvkov v rámci programu 070 – Väzenstvo bolo nasledovné: 

 podprogram 07001 – Ochrana a zabezpečovanie základných sociálnych práv 

väzňov: 

cieľ 1:  Na splnenie zámerov programu 070 – Väzenstvo zabezpečiť v návrhoch 

a v rozpisoch rozpočtu na jednotlivé rozpočtové roky dostatočný objem 

výdavkov, medziročný nárast minimálne 2 % na realizáciu ustanovení 

zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a zákona č. 475/2005 Z. z. 

o výkone trestu odňatia slobody. V roku 2009 zabezpečiť v rámci 

podprogramu priemernú výšku celkových výdavkov na jedného väzňa vo 

výške 12 481 Eur. 

              Cieľ a ukazovateľ neboli splnené – plnenie bolo dosiahnuté len na 98,10 % - 

priemerná výška celkových výdavkov na 1 väzňa dosiahla sumu 12 244 Eur, 

čo oproti stanovenému cieľu vo výške 12 481 Eur predstavuje pokles 

priemerných výdavkov na 1 väzňa o 237 Eur. 
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cieľ 2:  Zabezpečiť primeranú správu zvereného majetku štátu medziročným 

zvýšením, prípadne udrţaním podielu výdavkov na opravy stavebných 

objektov minimálne vo výške 2,50 % zo zostatkovej hodnoty budov 

a stavieb k 31. 12. 2004. 

              Cieľ a ukazovateľ neboli splnené, plnenie dosiahlo len 23,60 %. 

cieľ 3:  Postupne zvyšovať ubytovaciu kapacitu pre obvinených a odsúdených 

v podiele na jedného príslušníka. Do roku 2011 dosiahnuť ubytovaciu 

kapacitu 2,20 ubytovacieho miesta (lôţka) pre obvinených a odsúdených 

na jedno systemizované funkčné miesto príslušníka, z toho v roku 2009 

dosiahnuť podiel 1,95. 

              Cieľ a ukazovateľ boli splnené na 112,31 %. 

 

 podprogram 07002 – Budovanie sústavy väzenských objektov 

a zabezpečenie ich funkcie: 

cieľ 1:  V súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 34/2006 a na 

základe odporúčania Výboru CPT zabezpečiť postupnú realizáciu 

technicko – organizačných opatrení na zvýšenie minimálnej ubytovacej 

plochy na jedného obvineného a odsúdeného z 3,5 m2 na 4,0 m2. Do 

roku 2009 dosiahnuť ubytovaciu kapacitu 9 383 miest o minimálnej 

ploche 4,0 m2. 

                Cieľ a ukazovateľ neboli splnené. 

cieľ 2:    Zabezpečovať modernizáciu signálno – bezpečnostnej techniky s tým, ţe 

v roku 2009 zabezpečiť modernizáciu signálno – bezpečnostnej techniky 

v jednom ústave. 

                Cieľ a ukazovateľ neboli splnené z dôvodu nedostatočného objemu 

rozpočtových  prostriedkov. 

 

 podprogram 07003 – Zdravotná starostlivosť vo väzenstve: 

cieľ 1:   Kaţdoročne zabezpečovať liečenie drogovo závislých osôb počas výkonu 

trestu odňatia slobody pre 400 osôb. 

                Cieľ a ukazovateľ boli splnené na 91,75 %. 

cieľ 2:  Ďalším skvalitňovaním a racionalizáciou organizácie zdravotnej 

starostlivosti väzňov postupne zniţovať priemernú dobu ošetrovania 

(hospitalizácie) v Nemocnici pre obvinených a odsúdených a Ústavu na 
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výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne. V roku 2009 zníţiť priemernú 

dobu hospitalizácie na 21,94 dní.  

                Cieľ a ukazovateľ boli splnené. Priemerná doba hospitalizácie sa zníţila 

z cieľovej –   plánovanej doby 21,94 dní na 20,60 dní, čo predstavuje 

pokles priemernej doby hospitalizácie o 1,34 dňa.  

Cieľ 3:  Skvalitňovaním zdravotnej starostlivosti a kontrolou dodrţiavania 

liečebného reţimu pozitívne ovplyvňovať zníţenie, prípadne udrţanie 

priemerného percenta dočasnej pracovnej neschopnosti príslušníkov, 

maximálne na 2,63 %. 

                   Cieľ a ukazovateľ boli splnené. Priemerné percento dočasnej pracovnej 

neschopnosti príslušníkov sa zníţilo o 17,49 %.  

 

 podprogram 07004 – Zamestnávanie odsúdených vo vedľajšom 

hospodárstve zboru: 

cieľ 1:        Zabezpečiť vytvorenie nových pracovných miest pre väzňov a v roku 

2009 dosiahnuť stav 2 827 pracovných miest, čo je oproti roku 2006 

o 220 miest viac. 

                   Cieľ a ukazovateľ boli splnené na 103,54 %.  

cieľ 2:    Kaţdoročne zabezpečiť efektívnu činnosť stredísk vedľajšieho 

hospodárstva, t. j. dosiahnuť príjmy z jeho činnosti minimálne vo výške 

vynaloţených výdavkov. 

                   Cieľ a ukazovateľ boli splnené na 110,00 %.  

 

 podprogram 07005 - Personálne a sociálne podmienky na plnenie úloh 

zboru:  

 prvok 0700501 – Vzdelávanie zamestnancov 

cieľ 1:  Zabezpečiť sústavné vzdelávanie príslušníkov a zamestnancov. V roku 

2009 zabezpečiť vzdelávanie pre minimálny počet 600 príslušníkov              

a zamestnancov. 

               Cieľ a ukazovateľ bili splnené na 155,33 %.  

 prvok 0700502 – Preventívna starostlivosť o zamestnancov  

cieľ 1:  V roku 2009 poskytnúť preventívnu rehabilitáciu na upevnenie zdravia 

pre 1 300 príslušníkov. 

               Cieľ a ukazovateľ neboli splnené, plnenie dosiahlo len 82,08 %.  
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 podprogram 07006 – Ochrana inštitúcií justície 

cieľ 1:  V roku 2009 zabezpečiť ochranu poriadku, bezpečnosti a stráţenie 

v 145 justičných objektoch, objektoch prokuratúry vrátane Špeciálneho 

súdu, Úradu špeciálnej prokuratúry a Hlavnej vojenskej prokuratúry. 

               Cieľ a ukazovateľ boli splnené na 100,00 %.  

1.3.4. Výdavky zboru kryté prostriedkami z rozpočtu Európskej únie 

Údaje sú uvedené v bode 1.3.3. 

 

 

1.4. VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZBORU 

                                                                                                                                    
Euro 

Ukazovateľ Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 

Príjmy spolu: 10 837 818 10 837 818 12 965 696 

z toho prijaté z rozpočtu EÚ    

Výdavky spolu: 135 970 856  129 134 441 129 784 372 

z toho: kryté prostriedkami EÚ    

Saldo príjmov a výdavkov: -125 133 038 -118 296 623 -116 818 676 

z toho: z prostriedkov EÚ    

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia zboru za rok 2009 vykazuje pozitívny 

trend, ktorý sa potvrdzuje niţším saldom skutočne dosiahnutých príjmov a výdavkov 

v porovnaní s plánovaným saldom po úprave rozpočtu, čo je dôsledkom vyššieho 

plnenia príjmov i napriek vyššiemu čerpaniu upraveného objemu rozpočtových 

prostriedkov. 

 

1.5. FINANČNÉ OPERÁCIE 

 

1.5.1. Príjmové finančné operácie 

 Príjmové finančné operácie v hodnotenom období zbor realizoval                               

v hlavnej kategórii 400 – Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými 

pasívami v kategórii 450 – Príjmy z ostatných finančných operácií na poloţkách: 
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 453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov, vykazovaný objem 

finančných prostriedkov v sume 10 504 082 Eur predstavoval počiatočný stav na 

účte sociálneho fondu, na depozitnom účte a osobitnom účte sociálneho 

zabezpečenia príslušníkov, 

 456 – Iné príjmové finančné operácie, vykazovaný objem finančných prostriedkov 

v sume 43 028 Eur predstavoval splátky pôţičiek poskytnutých zo sociálneho 

fondu. 

1.5.2. Výdavkové finančné operácie 

Výdavkové finančné operácie v hodnotenom období  zbor realizoval v hlavnej 

kategórii 800 - Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami na 

podpoloţke 812 001 – Výdavky jednotlivcovi v sume 45 231 Eur ako poskytnutie 

pôţičiek zo sociálneho fondu.  

                

1.6. ZHODNOTENIE ZAMESTNANOSTI 

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 717 z 15. októbra 2008 k návrhu 

rozpočtu verejnej správy na roky 2009 - 2011 a v súlade so zákonom č. 596/2008 Z. z. 

o štátnom rozpočte na rok 2009 bol stanovený na rok 2009 pre zbor celkový záväzný 

systemizovaný počet pracovníkov vo výške 5 450 osôb, z toho 5 073 príslušníkov              

a 377 zamestnancov.  

 V zmysle záverov systemizačnej komisie generálnej riaditeľky zboru bola 

vypracovaná aktualizácia systemizovaných počtov a návrh úprav a zmien tabuliek 

zloţenia a počtov sluţobných úradov zboru na rok 2009. V návrhu boli na realizáciu 

akceptované tie úpravy, ktoré sú v súlade s dôleţitými záujmami zboru (napr. realizácia 

Koncepcie čiastočného scivilnenia zboru). Určené počty boli realizované rozpisom 

systemizovaných počtov príslušníkov a zamestnancov zboru. 

V priebehu roka 2009 bolo realizované scivilňovanie funkčných miest 

príslušníkov v prospech zvýšenia systemizovaných miest zamestnancov, čím bol 

schválený systemizovaný počet príslušníkov a zamestnancov zboru pre rok 2009             

k 31. 12. 2009 postupne upravený na nasledovné počty:  

 schválený systemizovaný celkový počet pracovníkov vo výške  5 450 osôb zostal, 

 schválený systemizovaný počet príslušníkov z počtu 5 073 osôb sa scivilňovaním 

zníţil o 312 miest na 4 761 miest, 

 schválený systemizovaný počet zamestnancov z počtu 377 miest sa presunom 
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zo scivilnených funkčných miest príslušníkov zvýšil o 312 miest na 689 miest. 

 V hodnotenom období došlo v porovnaní s rokom 2008: 

 k prírastku v počte príslušníkov prijatím do sluţobného pomeru 252 príslušníkov 

a 23 príslušníkov nástupom po materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke, 

 k úbytku v počte príslušníkov uvoľnením, zrušením sluţobného pomeru 

v skúšobnej dobe, prepustením, úmrtím v počte 203 príslušníkov a  nástupom na 

materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku v počte 14 príslušníkov. 

Stanovený záväzný ukazovateľ v hodnotenom období sa plnil nasledovne: 
 
              
 

 
Ukazovateľ 

 

Schválená 
systemizácia   

Upravená 
systemizácia  

Skutočný 
evidenčný počet  

vo fyzických 
osobách 

k 31.12.2009 

 
Skutočný  

priemerný počet 
k 31.12.2009 

 

Príslušníci 5 073 4 761 4 484 4 447,5 

Zamestnanci 377 689 691 683 

SPOLU: 5 450 5 450 5 175 5 130,5 

 

1.7. ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV KONTROL 

Externé kontroly 

V priebehu hodnoteného obdobia v zmysle ustanovenia § 35b zákona č. 

502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej 

kontrole“) Správa finančnej kontroly vykonala vládny audit v 11. rozpočtových 

organizáciách zboru s cieľom overenia a hodnotenia hospodárnosti, efektívnosti, 

účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladania 

s majetkom štátu za roky 2006 - 2008. 

Audítorské skupiny Správy finančnej kontroly vyhodnotili postup ústavov pri 

hospodárení s verejnými prostriedkami ako primeraný, v súlade so všeobecnými 

záväznými právnymi predpismi aţ na niektoré nedostatky: 

 u podprahovej zákazky oneskorené zaslanie informácie o uzavretí kúpnej zmluvy 

(a na nesprávnom tlačive) Úradu pre verejné obstarávanie, závaţnosť nedostatku – 

nízka, 

 v inventarizačných zápisoch za r. 2006 - 2008 neboli vyčíslené prírastky a úbytky 

majetku za dobu od skončenia fyzickej inventúry do konca účtovného obdobia, t. j. 
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do 31. decembra, závaţnosť nedostatku – stredná, 

 neoznačovanie kaţdého majetku v správe ústavu inventárnymi číslami 

a neuvádzanie súpisov majetku v niektorých miestnostiach ústavu, závaţnosť 

nedostatku – nízka, 

 nedodrţanie ustanovení § 36 ods. 4 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných 

náhradách v znení neskorších predpisov v súvislosti s nedodrţaním časového 

limitu na vyúčtovanie pracovnej cesty zamestnanca zo strany organizácie a zo 

strany účastníkov pracovnej alebo sluţobnej cesty, 

 chybné účtovanie zásob, chybné účtovanie pohľadávok resp. preddavkov, 

nedôsledné vykonávanie predbeţnej finančnej kontroly, 

 pouţitie verejných prostriedkov na zakúpenie prístrojov, ktoré nie sú vyuţívané, 

 nevydávanie písomných rozhodnutí štatutárneho orgánu o neupotrebiteľnosti 

majetku štátu pri vyraďovaní majetku štátu, 

 nesprávne zahrnutie do výdavkov na obstaranie hmotného majetku aj nákladov 

na zaškolenie obsluhy RTG zariadenia. 

 

Interné kontroly 
 

Podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti v hodnotenom období v zbore boli 

vykonané referátom ekonomickej a finančnej kontroly Inšpekcie generálneho 

riaditeľstva 4 následné finančné kontroly, odborom ekonomiky generálneho riaditeľstva 

4 tematické kontroly a odborom logistiky generálneho riaditeľstva zboru 3 tematické 

kontroly. Následné finančné kontroly a tematické kontroly sa vykonávali v súlade 

s ustanoveniami zákona o finančnej kontrole a zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole 

v štátnej správe v znení neskorších predpisov a boli zamerané na overenie 

hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na plnenie programu 070 - 

Väzenstvo a nakladania s majetkom štátu. 

 Hlavnými nedostatkami zistenými v priebehu interných kontrol boli: 

 porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 písm. a) zákona o rozpočtových 

pravidlách v sume 3 369 Eur, 

 nedôsledne vykonávanie predbeţnej finančnej kontroly v oblasti cestovných náhrad 

pri sluţobných a pracovných cestách v zmysle zákona o finančnej kontrole, 

 formálne nedostatky v predpísaných náleţitostiach účtovných dokladov v zmysle 

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o účtovníctve“), 

 pouţitie nesprávneho spôsobu opráv údajov v účtovných dokladoch v zmysle 



 58 

zákona o účtovníctve, 

 formálne nedostatky pri výkone inventarizácie majetku a záväzkov v zmysle zákona 

o účtovníctve, 

 ojedinelé prípady nesprávneho priznávania cestovných náhrad v zmysle zákona 

č. 73/1998 Z. z. o štátnej sluţbe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej 

informačnej sluţby, Zboru väzenskej a justičnej stráţe a Ţelezničnej polície v znení 

neskorších predpisov, 

 nesprávne nakladanie s nevyuţívaným prebytočným majetkom a formálne 

nedostatky v zmluvách o prevode správy majetku štátu.  

Správy o výsledkoch vykonaných kontrol boli prerokované so štatutárnymi 

zástupcami kontrolovaných subjektov, ktorí boli vyzvaní k prijatiu opatrení na 

odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a vyvodenie osobnej 

zodpovednosti voči pracovníkom zodpovedným za vznik zistených nedostatkov, ako aj 

následnému predloţeniu správy o ich splnení.  

 Kontroly na odstránenie nedostatkov zistených následnými finančnými 

kontrolami a tematickými kontrolami preukázali, ţe všetky úlohy vyplývajúce 

z rozhodnutí štatutárnych zástupcov kontrolovaných subjektov na odstránenie 

zistených nedostatkov boli splnené alebo sa plnia priebeţne. 

 

Osobitné zistenia Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky 
 
 

V hodnotenom období bola vykonaná kontrola v Ústave na výkon trestu odňatia 

slobody pre mladistvých v Sučanoch zo strany Najvyššieho kontrolného úradu 

Slovenskej republiky. Kontrola bola zameraná na projekty – Prechodný fond 2004/016 - 

764.03.02 Podpora národného programu boja proti drogám 2004 – 2008. Uvedenou 

kontrolou bolo zistené: 

 porušenie § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách, a to porušenie 

finančnej disciplíny, kedy boli porušené pravidlá a podmienky, za ktorých boli 

verejné prostriedky poskytnuté,  

 porušenie zákona o účtovníctve v tom, ţe účtovné doklady nemali všetky zákonom 

poţadované náleţitosti a účtovníctvo nebolo vedené spôsobom zaručujúcim 

trvalosť účtovných záznamov. 

Kontrolovaným subjektom boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených 
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nedostatkov, ktoré v priebehu sledovaného obdobia boli splnené. 

 

1.8. ZHODNOTENIE MAJETKOVEJ POZÍCIE ZBORU 

Na konci hodnoteného obdobia zbor spravoval majetok štátu vo výške 

99 976 497 Eur. Hodnota spravovaného majetku štátu oproti roku 2008 sa zníţila                

o 1 703 978 Eur, z toho narástla  hodnota dlhodobého nehmotného majetku o sumu 

131 646 Eur, poklesla hodnota dlhodobého hmotného majetku o sumu 4 302 757 Eur, 

poklesla hodnota zásob o 406 194 Eur a narástla hodnota krátkodobých pohľadávok 

o sumu 1 856 057 Eur, bol zaznamenaný nárast na finančných účtoch o sumu 

1 009 855 Eur a nárast na účtoch časového rozlíšenia o sumu 7 415 Eur.  

Najväčší podiel v majetku bol zastúpený: 

 dlhodobým hmotným majetkom v hodnote 67 212 846 Eur, čo predstavovalo            

67,23 % z celkového majetku. Najväčší podiel tvorili väzenské objekty vo výške 

73,03 %, pozemky vo výške 16,48 %, samostatné hnuteľné veci vo výške 4,75 % 

a dopravné prostriedky vo výške 1,46 %, 

  finančné prostriedky na účtoch v hodnote 11 393 333 Eur, čo predstavovalo 11,39 %, 

 zásoby v hodnote 11 311 253 Eur, čo predstavovalo 11,31 %, 

 krátkodobé pohľadávky v hodnote 7 499 696 Eur, čo predstavovalo 7,50 %. 

Z výsledkov inventarizácie vykonanej v zbore k 31. 12. 2009 vyplynulo, ţe 

nehnuteľný majetok je v zbore odpísaný vo výške 58,96 % obstarávacej ceny, strojné 

zariadenia vo výške 88,69 % obstarávacej ceny a dopravné prostriedky vo výške  

91,12 % obstarávacej ceny.  

 

Stav a vývoj pohľadávok 

Celkový stav pohľadávok zboru k 31. 12. 2009 predstavoval čiastku 

15 065 881 Eur, z toho po termíne splatnosti v sume 926 313 Eur. Najväčší objem 

tvorili pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov v sume 13 266 632 Eur, čo 

predstavuje 88,05 % z celkového objemu pohľadávok. 

 
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov boli zastúpené pohľadávkami: 

 výkonu väzby a výkonu trestu                                  11 838 136 Eur 

 vedľajšieho hospodárstva                                                            484 720 Eur 

 zdravotných poisťovní                                                           403 680 Eur 
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 ostatné za rozpočtové príjmy                                                 286 423 Eur 

 z úhrad škôd a zmluvných pokút                                       253 673 Eur 

 

Prehľad vývoja vybraných pohľadávok za rozpočtové príjmy za 

obdobie rokov 2007 až 2009 
           
Euro 
   

Druh pohľadávky 

O b d o b i e 
Porovnanie 

rokov  
2008 a 2009 

2007 2008 2009 
Nárast (+)  -  
Pokles (-) 

Obvinených 
a odsúdených 

12 904 534 13 035 186 11 838 136 - 1 197 050 

Vedľajšieho 
hospodárstva 

530 671 504 979 484 720 

 

- 20 259 

 

Škody a pokuty  742 681 698 964 253 673 - 445 291 

Ostatné pohľadávky  396 999 337 150 286 423 

 

- 50 727 

 

Zdravotných poisťovní 272 323 324 670 403 680 79 010 

Celkom: 14 848 208 14 900 949 13 266 632 - 1 634 317 

 

Z prehľadu vývoja vybraných pohľadávok za rozpočtové príjmy vyplýva, ţe 

v sledovanom období bol zaznamenaný  medziročný: 

 pokles pohľadávok obvinených a odsúdených vo výške 9,18 %, hlavným dôvodom 

poklesu je realizovaný generálny odpis pohľadávok na generálnom riaditeľstve 

zboru, 

 stabilný objem pohľadávok vedľajšieho hospodárstva zboru, 

 značný pokles (63,71 %) stavu pohľadávok spojených s predpisom náhrad škôd 

a zmluvných pokút,  

 pokles ostatných pohľadávok za rozpočtové príjmy o 15,04 %, napriek tomu 

naďalej sa vykazuje trvalo vysoký stav týchto pohľadávok. Tento druh pohľadávok 

je zastúpený prevaţne pohľadávkami z minulých rokov za prenájom nebytových 

priestorov a prevádzkových nákladov s tým spojených, za výkon ochrany 

a prepravy odsúdených na pracoviská, ktoré sa dlhodobo evidujú a sledujú. 
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V súčasnej dobe sú uvedené pohľadávky v súdnom alebo exekučnom konaní, 

 nárast stavu pohľadávok zdravotných poisťovní o 24,34 %, čo zároveň predstavuje 

o 4,35 % vyšší medziročný nárast v porovnaní s rokom 2008. 

 

Stav a vývoj záväzkov 

Celkový stav záväzkov zboru k 31. 12. 2009 predstavoval čiastku 10 702 638 Eur. 

Najvyšší finančný objem tvorili záväzky voči zamestnancom a obvineným 

a odsúdeným zaradeným do práce, záväzky voči zdravotným poisťovniam, Sociálnej 

poisťovni, fondu sociálneho zabezpečenia príslušníkov a daňovému úradu, vyplývajúce 

z nároku na mzdu, sluţobný príjem a hrubú pracovnú odmenu a zákonných odvodov 

za mesiac december 2009 vo výške 9 855 279 Eur. 

Celkový objem záväzkov z obchodných vzťahov predstavoval sumu 803 209,94 

Eur, všetky záväzky boli v termíne splatnosti. 

Prehľad  vývoja záväzkov z obchodných vzťahov za obdobie rokov 2007 aţ 2009 

                  
 

                     Euro 

O b d o b i e 
Porovnanie rokov  

2008 a 2009 

2007 2008 2009 Nárast (+)  - Pokles (-) 

Celkom Po splatnosti Celkom Po splatnosti Celkom Po splatnosti Celkom Po splatnosti 

576 114 398 1 025 692 52 015 803 210  -222 482 -52 015 

 

 
Prehľad vývoja vybraných záväzkov  za obdobie rokov 2007 aţ 2009 

                                         
Euro 
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Druh záväzku 
Obdobie 

2007 2008 2009 

Záväzky z obchodných vzťahov  
v tom : 

576 114 1 025 692         803 210 

-  za energie 345 350 444 532 382 411 

-  za potraviny a tovar v bufetoch 68 877 147 016 96 503 

-  vedľajšieho hospodárstva zboru 6 672 12 282 11 453 

-  za investičné dodávky  102 868 85 356 

-  ostatné 155 215 318 994 227 487 

 

Z uvedených údajov vyplýva, ţe v hodnotenom období bol vykázaný značný 

pokles záväzkov z obchodných vzťahov. Pokles prestavuje 21,69 % v porovnaní 

s rokom 2008. Tento pokles záväzkov z obchodných vzťahov preukázal snahu 

všetkých ústavov a generálneho riaditeľstva čo najmenším objemom záväzkov z roku 

2009 zaťaţiť rozpočet roku 2010, výška ktorého vyţaduje zachovávať maximálnu 

hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť pouţitia rozpočtových prostriedkov 

predovšetkým na krytie nevyhnutných potrieb zboru. 

1.9. MAJETKOVÉ ÚČASTI ŠTÁTU V OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTIACH 

V roku 2009 prostredníctvom zboru neboli zabezpečované ţiadne účasti štátu 

v obchodných spoločnostiach. 

1.10. PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE V PÔSOBNOSTI ZBORU 

V pôsobnosti zboru v roku 2009 neboli zriadené a nevykonávali činnosť 

príspevkové organizácie. 

 

Z Á V E R : 

Dosiahnuté výsledky hospodárenia zboru zodpovedali podmienkam rozpočtového 

hospodárenia v nadväznosti na výšku pridelených rozpočtových prostriedkov na rok 

2009. 

Priaznivo boli splnené a prekročené príjmy. 

V roku 2009 zbor financoval z prostriedkov štátneho rozpočtu len najnevyhnutnejšie 

výdavky na zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s výkonom väzby, výkonom trestu 

odňatia slobody, ochranou a stráţením objektov zboru a ochranou poriadku                       

a bezpečnosti v súdnych objektoch a objektoch prokuratúry, ako sú najmä výdavky                

za elektrickú energiu, vodu, plyn, poplatky za telefón a poštové poplatky, pohonné 
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hmoty, hrubé pracovné odmeny obvineným a odsúdeným zaradeným do práce,              

na potraviny pre účely stravovania väznených osôb, príslušníkov a zamestnancov, 

výdavky na vystrojovanie väznených osôb a príslušníkov, výdavky za údrţbu 

a aktualizáciu pouţívaných v zbore programových produktov. Pouţitie prostriedkov 

štátneho rozpočtu sa realizovalo za prísneho dodrţiavania účelu ich pouţitia, 

maximálnej efektívnosti a hospodárnosti pri nakladaní s nimi. Prostriedky na rutinnú 

a štandardnú údrţbu majetku v správe boli v priebehu celého roka 2009 vynakladané 

iba v minimálnom rozsahu, čo prinášalo problémy s udrţiavaním majetku štátu 

v riadnom stave a s jeho ochranou.  

V oblasti investícií v roku 2009 došlo k výraznému poklesu zdrojov financovania 

o 26,87 % oproti roku 2008. Pretrvávajúce nedofinancovanie potrieb zboru v oblasti 

investícií ani v roku 2009 neumoţnilo zboru: 

 zahájiť stavebné investičné akcie, ktoré sú zamerané na aplikáciu ustanovení 

zákona o výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody a rozšírenie a zvýšenie 

ubytovacej kapacity väznených osôb z dôvodu ich narastajúcich počtov, 

 zabezpečiť obmenu technických zariadení a dopravných prostriedkov zboru, ktoré 

sú morálne a fyzicky zastaralé a ich zostatková hodnota k 31. 12. 2009 predstavuje 

11,31 % a u dopravných prostriedkov 8,88 % obstarávacej ceny.  

Napriek zloţitej situácii v ekonomickom zabezpečení zboru spojenej 

s nedostatkom rozpočtových prostriedkov, v účinnej spolupráci so všetkými úsekmi 

sluţobných činností bolo zabezpečené bez závaţnejších nedostatkov finančné krytie 

potrieb zboru na plnenie vecných úloh v súlade so schválenou Koncepciou väzenstva 

Slovenskej republiky. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 


