
Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2003 
pre civilnú časť Ministerstva spravodlivosti SR  

  

 Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2003 bol prerokovaný v orgánoch Národnej rady Slovenskej republiky a schválený zákonom č. 750/ 2002 Z. z. 
o štátnom rozpočte na rok 2003.  K vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2003 vláda Slovenskej republiky prijala uznesenie číslo 1231 zo 
dňa         13. novembra 2002. 

 Ministerstvo financií SR v súlade s bodom  D.l. uznesenia vlády č.1231/2002  rezortu Ministerstva spravodlivosti SR  (vrátane Zboru väzenskej a justičnej 
stráže SR)  oznámilo listom zo dňa 2. januára 2003 pod číslom 24 347/2002-44 schválené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2003.  

V zmysle bodu D.21 uznesenia vlády SR č. 1231/2002 ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2003 Ministerstvo spravodlivosti SR rozpísalo pre vlastné 
rozpočtové hospodárenie a pre rozpočtové priamo riadené organizácie. 

 Vo výdavkoch kapitoly sa v rozpočte na rok 2003 rozpočtujú aj výdavky na realizáciu § 11 ods. 1 písm. d/ zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových 
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. Tieto prostriedky  zo strany Ministerstva financií SR sú určené vo výške 1 179 tis. Sk  ako účelové. Podľa 
výšky pridelených prostriedkov na rok 2003 bola táto čiastka rozdelená medzi civilnú časť rezortu /564 tis. Sk/  a Zbor väzenskej a justičnej stráže SR /615 tis. 
Sk/.  

V súlade s uznesením vlády SR č. 947/2002 k analýze na zabezpečenie administratívnych potrieb a nových inštitúcií súvisiacich s implementáciou práva EÚ 
pre rok 2003 sú v štátnom rozpočte na rok 2003 v kapitole Všeobecná pokladničná správa rozpočtované finančné prostriedky na zabezpečenie 
administratívnych potrieb a nových inštitúcií súvisiacich s implementáciou práva EÚ pre rok 2003 a do rozpočtových kapitol budú v nadväznosti na bod B.2 a 
B.3 uznesenia uvoľňované na základe žiadosti ústredného orgánu a skutočného prijatia počtu zamestnancov. 

V rozpísaných záväzných ukazovateľoch štátneho rozpočtu na rok 2003 podľa bodu D.30  uznesenia vlády  č. 1231/2002 je potrebné zabezpečiť aj finančné 
prostriedky na realizáciu úloh vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 573/2002 Z. z. o obsahu a rozsahu odborného vzdelávania a o obsahu skúšky 
v dočasnej štátnej službe. 

Čerpanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu sa v roku 2003 uskutočňuje podľa § 8 ods. 6 s využitím prechodného ustanovenia v § 23 ods. 1 zákona             č. 
291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Z citovaného zákona  § 8 ods. 6 vyplýva, že realizácia výdavkov, ktorú  klient 
plánuje na kalendárny mesiac, nesmie prekročiť jednu dvanástinu rozpočtu výdavkov klienta, ak má klient v kalendárnom mesiaci nepravidelné, nepredvídané 
alebo mimoriadne výdavky, môže plánovať  aj vyššiu  realizáciu výdavkov, najviac však do výšky  jednej desatiny rozpočtu výdavkov avšak  pri  dodržaní  
ročného  rozpočtu výdavkov.    



   

Rozpis záväzných ukazovateľov civilnej časti kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR  na rok 2003 

  

 Sumár rozpisu je uvedený v tabuľke. 

Pri rozpise rozpočtových prostriedkov na rok 2003 rezort vychádzal z pridelených rozpočtových prostriedkov Ministerstvom financií 
SR, ktoré posúdilo možnosti štátneho rozpočtu a v rozpise záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2003 premietlo časť 
požiadaviek rezortu.  

V prvom rade Ministerstvo financií SR zohľadnilo v štátnom rozpočte na rok 2003 úlohy, ktoré prechádzali z roku 2002. Zohľadnené 
boli aj nové požiadavky rezortu, ktoré vyplývajú zo zákonných úprav platných od roku 2003.  

  

          Pre rok 2003 Ministerstvo financií SR oproti roku 2002 zvýšilo rozpočtové prostriedky na zabezpečenie: 

súdneho manažmentu  .....................................................      100 mil. Sk, 

vyšších súdnych úradníkov    ................................................    87 mil. Sk, 

posilnenie civilného a obchodného súdnictva  ...................      20 mil. Sk, 

zákona o azyle ..................................................................       24 mil. Sk, 

spolufinancovania grantu Svetovej banky  ........................         5 mil. Sk 

_________________________________________________________    

SPOLU  ..............................................................................     236 mil. Sk 

  

Súčasne s týmto zvýšením rozpočtových prostriedkov Ministerstvo financií SR akceptovalo a do rozpočtovej kapitoly Všeobecná 
pokladničná správa zahrnulo tieto ďalšie výdavky:   



zákon o azyle (mzdy + poistné fondy)  ......................................      55 100 tis. Sk, 

Občiansky súdny poriadok (mzdy + poistné fondy)  ................       23 418 tis. Sk, 

justiční čakatelia (mzdy + poistné fondy)  ................................       16 530 tis. Sk, 

zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového  

finančného príspevku príslušníkom československých 

zahraničných alebo spojeneckých armád ako aj  

domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945 (mzdy + poistné fondy 

+ bežné transfery)  ...................................................................     503 367 tis. Sk, 

dopad zákona o sudcoch (vrátane MS SR, GP SR a NS SR)  

(mzdy + poistné fondy)  ............................................................     60 815 tis. Sk, 

____________________________________________________________   

rozpočtové prostriedky celkom (VPS)  ..................................  659 230 tis. Sk  

  

Rozpočtové prostriedky z kapitoly Všeobecná pokladničná správa budú uvoľňované na základe predložených požiadaviek Ministerstvom spravodlivosti SR na 
Ministerstvo financií SR. 

  

1.    PRÍJMY:  

Ministerstvom financií SR na rok 2003 boli celkové príjmy rozpísané vo výške 45 mil. Sk na úrovni roka 2002 (viď tabuľka).  

  

2.    VÝDAVKY:  

Celkové rozpísané výdavky Ministerstvom financií SR boli určené vo výške     2 536 408 tis. Sk, z toho bežné výdavky vo výške  2 342 408  tis Sk a kapitálové 
výdavky vo výške 194 000 tis. Sk (viď tabuľka). 



  

Jednotlivé kategórie výdavkov boli rozpísané  takto: 

kat. 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške  1 211 809 tis. Sk 

  

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2003 v oblasti počtu zamestnancov a mzdy zabezpečuje zvýšenie počtu zamestnancov  pre 
okresné a krajské súdy o:  

 27 informatikov  krajských  súdov, ktorí v roku 2002 boli v zmysle bodu B. 7 uznesenia vlády SR č. 171/2000  k „Národnému programu pre prijatie 
acquis communautaire 2000“ spolufinancovaní  z prostriedkov PHARE, 

 13 informatikov  krajských súdov v súvislosti s realizáciou projektu Súdny manažment  vrátane miezd pre týchto informatikov ako i zvýšenie miezd pre 
zamestnancov elektronických podateľní krajských a okresných súdov  a pre zamestnancov súdneho  manažmentu, 

 269 vyšších súdnych úradníkov  (v priemerných prepočítaných počtoch) na celkový počet 300 osôb vrátane miezd, 

 40 osôb (20 sudcov a 20 ostatných zamestnancov) na posilnenie civilného a obchodného súdnictva vrátane miezd. 

  

Okrem rozpisu rozpočtu by malo byť  do  rozpočtovej kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy (VPS) premietnuté ďalšie zvýšenie 
počtu zamestnancov a miezd o: 

 154 osôb (40 sudcov a 114 zamestnancov) vrátane miezd pre súdy SR na zabezpečenie zákona o azyle, 

 34 osôb (20 sudcov a 14 zamestnancov) a mzdy na realizáciu novely Občianskeho súdneho poriadku na  súdoch  SR, 

 14 osôb vrátane miezd pre Ministerstvo spravodlivosti SR – ústredie v súvislosti s uplatňovaním zákona č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového 
finančného príspevku príslušníkom odboja, 

 41 osôb na zabezpečenie administratívnych potrieb a nových inštitúcií súvisiacich s implementáciou práva EÚ, 

 zvýšenie miezd v prípade voľby justičných čakateľov za sudcov, 

 zvýšenie miezd na dopad novely zákona o sudcoch s účinnosťou od 1. 7. 2003 pre rozpočtovú kapitolu  Ministerstva spravodlivosti SR, Generálnej 
prokuratúry SR, Najvyššieho súdu SR.  



Finančné krytie zabezpečené vo VPS je možné riešiť až po rozpise rozpočtu na rok 2003 rozpočtovým opatrením zo strany 
Ministerstva financií SR na základe našej požiadavky. 

                                         

kat. 620 -  Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní a Národnému úradu práce vo výške 405 507 tis. Sk – rozpis je v tabuľke. 

  

  

kat. 630 -  Tovary a ďalšie služby   

Z vecných   prevádzkových  výdavkov vo výške 616 390 tis. Sk    je  čiastka 114 864 tis. Sk, ktorá je ponechaná v rezerve na:  

1)   vyšších súdnych úradníkov,  

2)   azyl,  

3)   posilnenie civilného a obchodného súdnictva,  

4)   súdny manažment,  

5)   presun do kapitálových výdavkov, 

6)   spolufinancovanie Svetovej banky, 

7)   zvýšené tarify za právne zastupovanie advokátov,  

8)   nálezy Ústavného súdu SR, 

9)   nebankové subjekty,  

10) realizáciu zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch ..., 

11) nepredvídané výdavky (havarijné stavy budov, nové nepredvídané úlohy, viazanie rozpočtových prostriedkov MF SR), 

12) realizáciu zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.  

  

kat. 640 - Bežné transfery vo výške 108 702 tis. Sk sú určené pre:  



1. realizáciu zákona č. 305/1999 Z. z .o zmiernení niektorých krívd osobám    deportovaným do nacistických koncentračných a zajateckých 
táborov, 

2. realizáciu súdnej a mimosúdnej rehabilitácie v zmysle zákona č.119/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona SNR č.319/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov, 

3. finančné krytie záväzkov SR na základe rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva, 

4. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 

5. Združenie sudcov Slovenska, 

6. realizáciu zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch..., 

7. bolestné a ostatné nároky vzniknuté pri pracovných úrazoch. 

  

700 – Kapitálové výdavky  

Rozdelenie kapitálových výdavkov na jednotlivé organizácie je v tabuľke: 

    

Rozpis záväzných ukazovateľov na rok 2003 

Ukazovatele  Príjmy 
spolu 

 Bežné 
výdavky 
celkom 

 z toho 

 Kapitálové 
výdavky 
celkom 

 Výdavky 
celkom 

 Počet 
zamest. 

Tovary a ďalšie 
služby (vecné 
prevádzkové 

výdavky) 

Poistné a prísp. 
zamest.  

do poist. a Nár. 
úradu práce 

Mzdy, platy, 
služobné príjmy 

a OOV 
Bežné transfery 

  1 2 3 4 5 6 7 2+7 8 

Organizácie v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk osoby 
Rozpis  MF SR 45 000 2 342 408 616 390 405 507 1 211 809 108 702 194 000 2 536 408 5 018 
z toho:                   



KS Bratislava 6000 386 235 88 593 73 240 220 402 4 000 21 650 407 885 1 027 
KS Trnava 2 500 155 282 38 751 28 617 86 114 1 800 22 635 177 917 382 
KS Nitra 3 300 190 288 53 748 33 657 101 283 1 600 32 560 222 848 460 
KS Trenčín 2 300 150 442 42 166 26 807 80 669 800 1 770 152 212 361 
KS Žilina 3 000 182 630 45 911 33 652 101 267 1 800 18 280 200 910 465 
KS Banská Bystrica 4 000 270 728 69 313 49 564 149 151 2 700 3 985 274 713 644 
KS Košice 5 000 303 990 72 081 57 095 171 814 3 000 2 900 306 890 716 
KS Prešov 3 700 204 828 53 666 37 329 112 333 1 500 2 730 207 558 478 
Inštitút vzdelávania 1 200 12 364 6 000 1 744 4 620 - 1 600 13 964 32 
MS SR ústredie 14 000 199 862 31 297 21 703 57 492 89 370 25 550 225 412 299 
Rozpis spolu 45 000 2 056 649 501 526 363 408 1 085 145 106 570 133 660 2 190 309 4 864 
Rezerva - 285 759 114 864 42 099 126 664 2 132 60 340 346 099 154 

  

  


