
MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI  

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

 

Rozpočet kapitoly štátneho  rozpočtu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 

republiky na rok  2013 

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) nadväzne                         

na ustanovenie § 9 ods. 4  písm. l) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje záväzné 

ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2013, v súlade so zákonom  č. 438/2012 Z. z. o štátnom 

rozpočte na rok 2013 a listom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/027683/2011-441  

z 28. decembra 2012 (v prílohe č. 1). 

I. Príjmy 

Záväzný ukazovateľ rozpočtu príjmov kapitoly ministerstva na rok 2013 je rozpísaný  

vo výške 12 000 000 eur. 

Rozpočet príjmov kapitoly ministerstva podľa oblastí plnenia je uvedený v tabuľke  

č. 1. 

Tabuľka č. 1: Príjmy štátneho rozpočtu kapitoly ministerstva 

                      v eurách 

Kapitola Ukazovateľ Rozpočet 2013 

v tom:  
  

Ministerstvo ústredný orgán záväzný    708 333 

Súdnictvo záväzný  4 508 873 

Väzenstvo  

záväzný  6 782 794 

nezáväzný - vedľajšie 

hospodárstvo  
6 000 000 

spolu 12 782 794 

Príjmy kapitoly  

záväzný  12 000 000 

nezáväzný - vedľajšie 

hospodárstvo 
6 000 000 

spolu 18 000 000 

 

Detailný prehľad rozpočtu príjmov v členení podľa ekonomickej klasifikácie 

je uvedený v prílohe č. 2.  

 

 

 



2 
 

II.  Výdavky 

Záväzný ukazovateľ rozpočtu výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2013 je rozpísaný           

vo výške 311 166 599 eur. 

Návrh rozpočtu výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2013 podľa programovej 

štruktúry  je uvedený v tabuľke č. 2. 

Tabuľka č.2: Výdavky štátneho rozpočtu  kapitoly ministerstva podľa programovej štruktúry 

                                                                                                                                                                            v eurách 

Programy Rozpočet 2013 

08R Tvorba a implementácia politík      9 138 541 

08P Financovanie systému súdnictva 150 414 654 

070 Väzenstvo 151 583 604 

0AR08 Protidrogová politika         13 800 

06H Hospodárska mobilizácia         16 000 

Výdavky kapitoly spolu 311 166 599 

 

Program 08R Tvorba a implementácia politík 

Cieľom programu je zabezpečenie všetkých činností potrebných pre činnosť 

ústredného orgánu štátnej správy. V tomto programe sa rozpočtujú výdavky pre ministerstvo 

ústredný orgán so sídlom na Župnom námestí 13 a zároveň pre budovu na Námestí Slobody 

12. V rámci tohto programu sa realizujú aj odškodnenia na základe rozsudkov Európskeho 

súdu pre ľudské práva a ďalšie druhy odškodnení podľa osobitných zákonov pre fyzické 

osoby.          

Program 08P Financovanie systému súdnictva 

Zámerom programu je sudcovská nezávislosť, nestranné konanie a rozhodovanie. 

V tomto programe sa rozpočtujú výdavky pre súdy, Centrum právnej pomoci, Justičnú akadémiu 

Slovenskej republiky a Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.  

Z tohto programu sú financované tiež výdavky  na súdne konania – za znalecké posudky, 

advokátske služby – ex offo, notárske a exekútorské služby, tlmočnícku a prekladateľskú činnosť, 

úhradu výdavkov svedkom a prísediacim. 

Program 070 Väzenstvo 

Zámerom tohto programu  je zabezpečenie plnenia úloh spojených s výkonom väzby, 

výkonom trestu odňatia slobody, ochranou justičných objektov a objektov prokuratúry. 

V tomto programe sa rozpočtujú výdavky pre Zbor väzenskej a justičnej stráže, ktorý 

je zriadený podľa zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže (ďalej len 

„zbor“). Zbor tvoria generálne riaditeľstvo, ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon trestu 
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odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, nemocnica pre 

obvinených a odsúdených a príslušníci zboru. 

Zbor v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje najmä: 

o  výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody, 

o ochranu a stráženie objektov zboru určených na výkon väzby  a výkon trestu odňatia 

slobody, ako aj ďalších väzenských objektov, 

o penitenciárnu starostlivosť o odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody, 

o činnosti zamerané na zamestnávanie obvinených a odsúdených, 

o zdravotnú starostlivosť pre príslušníkov zboru, zamestnancov zboru, obvinených       

vo výkone väzby, odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody a iné osoby, 

o  úlohy na úseku prevencie a pod. 

0AR08 Protidrogová politika 

Ministerstvo sa zúčastňuje medzirezortného podprogramu, ktorého gestorom je Úrad 

vlády Slovenskej republiky. Jeho zámerom je  predchádzať a zamedziť nedovolenému 

užívaniu drog v zariadeniach zboru. Výdavky sú rozpočtované na nákup diagnostických testov             

na včasné odhalenie osôb užívajúcich drogy v zariadeniach zboru. 

06H Hospodárska mobilizácia 

Ministerstvo sa zúčastňuje medzirezortného podprogramu, ktorého gestorom 

je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Cieľom programu je permanentná 

aktualizácia údajov krízového plánu o schopnosti hospodárstva Slovenskej republiky vytvoriť 

materiálnu základňu prežitia obyvateľstva a fungovania kľúčových oblastí. Rozpočtové 

prostriedky budú použité na udržiavanie Jednotného informačného systému hospodárskej 

mobilizácie.   

Rozpočet výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2013 v členení podľa ekonomickej 

klasifikácie je uvedený v tabuľke č. 3. 

Tabuľka č. 3: Výdavky štátneho rozpočtu kapitoly ministerstva podľa ekonomickej klasifikácie 

                                                                                                                                                                                          v eurách 

Kategórie Rozpočet 2013 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné  vyrovnania 161 458 231 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 54 281 443 

630 Tovary a služby 63 885 281 

640 Bežné transfery 16 418 644 

700 Kapitálové výdavky 15 123 000 

Výdavky kapitoly  spolu 311 166 599 

 



4 
 

Detailný prehľad v členení podľa programovej a ekonomickej klasifikácie je uvedený 

v prílohe č. 3. 

             Rozpočet kapitoly ministerstva na rok 2013 vo svojej výdavkovej časti aj  pri napätosti 

zdrojov v spojení s realizáciou úsporných opatrení zabezpečuje základné potreby bežnej 

prevádzky súdov, výkon súdneho konania a plnenie úloh spojených s výkonom väzby, 

výkonom trestu odňatia slobody, ochranou justičných objektov a objektov prokuratúry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


