
Civilná časť kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v roku 2007 z rozpočtových prostriedkov zabezpečovala úlohy a činnosti, ktoré 
vyplývali hlavne z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, zo schválených zákonov, vyhlášok, ako aj zo stanovených priorít na úseku súdnictva.  

 
Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2007 prerokovala a schválila 12. decembra 2006 zákonom  

č. 681/2006 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2007. Ministerstvo financií Slovenskej republiky nadväzne na bod C.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky  
č. 856 z 11. októbra 2006 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009 oznámilo Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky listom  
z 29. decembra 2006 pod číslom MF/028717/2006-441 rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2007. 

 
 
P R Í J M Y  
 
Rozpočet príjmov vo výške 89 000 tis. Sk bol za rok 2007 splnený na 109,1 % čiastkou 97 065 tis. Sk. Oproti roku 2006 plnenie v roku 2007 je nižšie  

o 119 tis. Sk.  
 
Kategória 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku - príjmy vo výške 3 667 tis. Sk pozostávali z prenájmu časti budov, nebytových priestorov, na 

zabezpečenie závodného stravovania, bufetov, zubných a praktických lekárov, poštových a novinových stánkov, kávomatov, atď. 
 
Kategória 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - príjmy boli splnené vo výške 57 056 tis. Sk, z toho príjmy na Ministerstve spravodlivosti 

SR – ústredí z Obchodného vestníka boli plnené čiastkou 19 210 tis. Sk, zo zápisov a výpisov zo zoznamu znalcov a tlmočníkov vo výške 1 275 tis. Sk. Ďalšie 
príjmy sa dosiahli na súdoch z náhrad za právne služby a trovy preddavkované zo štátneho rozpočtu (svedočné, znalečné a tlmočné) v celkovej výške  
31 131 tis. Sk, z toho pohľadávky neuhradené v lehote sa prevedú do Justičnej pokladnice Krajského súdu v Bratislave, ktorá vymohla v tejto podpoložke 
čiastku 15 113 tis. Sk.  

 
Kategória 230 Kapitálové príjmy - príjmy boli splnené vo výške 149 tis. Sk za predaj služobných motorových vozidiel Krajského súdu v Prešove, 

Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Stará Ľubovňa. 
 
Kategória 290 Iné nedaňové príjmy - za sledované obdobie boli splnené vo výške 35 834 tis. Sk. Najvyššia čiastka sa dosiahla na súdoch Slovenskej 

republiky na trovách trestného konania v celkovej výške 29 888 tis. Sk, z toho Justičná pokladnica pri Krajskom súde v Bratislave odviedla na trovách 
trestného konania 15 585 tis. Sk. Do príjmovej časti rozpočtu v rámci tejto kategórie boli odvedené ďalšie príjmy, napr. vrátené priznané odškodnenie z roku 
2006, náhrady poistného plnenia za poistné udalosti spôsobené motorovými vozidlami, príjmy z dobropisov, refundácií, atď.  

 
Ministerstvo spravodlivosti SR cez daňové úrady odviedlo do štátneho rozpočtu ďalšie príjmy zo súdnych poplatkov. Za rok 2007 tieto príjmy predstavujú 

výšku 1 499 993 tis. Sk. Oproti roku 2006 príjmy zo súdnych poplatkov v roku 2007 boli odvedené vyššie o 192 930 tis. Sk. 



v tis. Sk  
 

Súdne poplatky Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 

- Uhradené daňovým úradom 554 168 733 434 853 478 

- Zaplatené v kolkoch 513 216 573 629 646 515 

Spolu: 1 067 384 1 307 063 1 499 993 

 
 
V Ý D A V K Y  
 
Civilná časť kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v hodnotenom období hospodárila podľa ekonomickej klasifikácie s nasledovnými 

rozpočtovými prostriedkami:  
v tis. Sk 
 

Ukazovateľ Skutočnosť 
rok 2006 

Schválený 
rozpočet 

2007 

Upravený 
rozpočet 

2007 
Skutočnosť

2007 

% 
čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

2007 
Mzdy, platy, služobné 
príjmy a OOV 2 028 434 2 150 270 2 254 464 2 254 188 99,99 

Poistné a príspevok  
do poisťovní 567 765 710 046 611 991 610 258 99,72 

Tovary a služby 894 759 706 385  1 244 611 1 230 217 98,84 

Bežné transfery 154 818 63 975 138 909 138 264 99,54 

Bežné výdavky  3 645 776 3 630 676 4 249 975 4 232 927 99,60 

Kapitálové výdavky 344 373 226 000 299 556 299 312 99,92 

Výdavky spolu: 3 990 149 3 856 676 4 549 531 4 532 239 99,62 

 
Upravený rozpočet výdavkov vo výške 4 549 531 tis. Sk bol vyčerpaný na 99,62 % čiastkou 4 532 239 tis. Sk.  



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

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 856 z 11. októbra 2006 k Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009 bol pre civilnú časť kapitoly 
Ministerstva spravodlivosti  Slovenskej republiky schválený rozpočet na rok 2007 v kategórii výdavkov 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania vo výške 2 150 270 tis. Sk. V rámci programu 08P Financovanie systému súdnictva boli na zabezpečenie platov zamestnancov v štátnej službe na 
prvku 08P0503 Probačná a mediačná služba určené mzdové prostriedky vo výške 32 975 tis. Sk. 

 
Rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií Slovenskej republiky bol schválený rozpočet v priebehu roka 2007 upravený na 2 254 464 tis. Sk, z toho 

prvok 08P0503 Probačná a mediačná služba na 29 106 tis. Sk. V objeme mzdových prostriedkov bol zohľadnený 13. a 14. plat sudcov, valorizácia platov 
sudcov v nadväznosti na úpravu platov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky od 1. januára 2007, zvýšenie stupníc a platových taríf štátnych 
zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. júla 2007. 

Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli čerpané vo výške 2 254 188 tis. Sk, t. j. na 99,99 % z upraveného rozpočtu 
vrátane prostriedkov národného zástupcu Slovenskej republiky v Eurojuste. Čerpanie mzdových prostriedkov, ktoré boli určené na platy zamestnancov 
v štátnej službe prvok 08P0503 Probačná a mediačná služba, bolo vo výške 29 025 tis. Sk, t. j. na 99,72 % z upraveného rozpočtu. 

 
 
• Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní  

 
Rozpočtové prostriedky boli vyčerpané vo výške 610 258 tis. Sk, t. j. 99,72 % na poistné do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a na príspevok 

do doplnkových dôchodkových poisťovní v nadväznosti na čerpanie kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. 
 
 
• Kategória 630 – Tovary a služby 

 
Schválený rozpočet výdavkov vo výške 706 385 tis. Sk bol rozpočtovými opatreniami upravený na 1 244 611 tis. Sk. Vyčerpaný bol čiastkou  

1 230 217 tis. Sk na 98,84 %. Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2007 je oproti roku 2006 vyššie o 335 458 tis. Sk. Zvýšené čerpanie rozpočtových 
prostriedkov bolo z dôvodu toho, že Ministerstvo financií Slovenskej republiky v mesiaci november, december 2007 v tejto kategórii výdavkov zvýšilo rozpočtové 
prostriedky na:  

 prvotné výdavky súvisiace so zriadením nových okresných súdov k 1. januáru 2008, 
 doplatenie 14. platu sudcom na základe rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky za roky 2003 – 2006 (podpoložka 637009 Náhrada mzdy 

a platu),  
 neuhradené právne služby advokátom, znalcom, notárom, exekútorom všeobecný materiál, poštovné a pod.  



Podľa položiek ekonomickej klasifikácie čerpanie výdavkov v kategórii 630 Tovary a služby pri porovnaní s rokom 2006 bolo nasledovné: 
 

v tis. Sk 
 

Položky Čerpanie 
za rok 2006 

Upravený 
rozpočet 

2007 
Čerpanie 

za rok 2007 
% čerpania 

z uprav. 
rozpočtu 

631 Cestovné náhrady 7 599 7 749 7 686 99,19 

632 Energia, voda a 
komunikácie 304 195 297 015 296 940 99,97 

633 Materiál 139 310 139 155 138 951 99,85 

634 Dopravné 15 421 15 484 15 454 99,81 

635 Rutinná a štandardná 
údržba 89 588 65 857 65 802 99,92 

636 Nájomné za nájom 9527 9 896 9 891 99,95 

637 Služby 329 119 709 455 695 493 98,03 

630 Tovary a služby 894 759 1 244 611 1 230 217 98,84 

 
Z prehľadu čerpania rozpočtových prostriedkov podľa položiek vyplýva, že civilná časť rezortu pridelené rozpočtové prostriedky v roku 2007 používala 

približne na úrovni roka 2006. Okrem rutinnej a štandardnej údržby, kde rozpočtové prostriedky v roku 2007 boli oproti roku 2006 nižšie čerpané o  
23 786 tis. Sk, pritom z týchto prostriedkov sa zabezpečovali opravy a údržby súvisiace so zriadením nových okresných súdov k 1. januáru 2008. Výrazné 
zvýšené čerpanie rozpočtových prostriedkov oproti roku 2006 o 366 374 tis. Sk je na položke 637 Služby z dôvodu doplatenia 14. platu sudcom na základe 
rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky za roky 2003 – 2006 vo výške 235 553 tis. Sk z rozpočtu 250 000 tis. Sk. V rámci tejto položky uhradené 
boli aj všetky právne služby advokátom, znalcom, exekútorom, notárom vo výške 196 993 tis. Sk. 

 
• Kategória 640 - Bežné transfery 

 
Schválený rozpočet v kategórii 640 – Bežné transfery vo výške 63 975 tis. Sk bol rozpočtovými opatreniami upravený na 138 909 tis. Sk. Za sledované 

obdobie bol vyčerpaný na 99,54 % vo výške 138 264 tis. Sk.  



Použitie rozpočtových prostriedkov podľa jednotlivých položiek, podpoložiek ako aj porovnanie s rokom 2006 je uvedené v tabuľke. 
 

v tis. Sk 
 

Podpoložky Čerpanie 
za rok 2006 

Upravený 
rozpočet 

2007 
Čerpanie 

za rok 2007 
% čerpania 

z uprav. 
rozpočtu 

642001 Občian. združeniu 127 127 127 100,00 

642008 Na príspevok  
na osobitný účet 687 568 568 100,00 

642012 Na odstupné 1 993 5 930  5 902  99,53 

642013 Na odchodné 3 693 4 856 4 853 99,94 

642014 Jednotlivcovi 
z toho: odškodnenie 

98 280 
68 913 

69 811 
42 627 

69 248 
42 081 

99,19 
98,72 

642015 Na nemocenské dávky  3 773  5 327 5 304 99,57 

642018 Na ostatné dávky  
poskytované štátom 0 116 116 100,00 

642 030 Príplatky a príspevky  46 265 52 121 52 094 99,95 

649 Transfery do zahraničia 0 53 52 98,11 

640 Bežné transfery  154 818 138 909 138 264 99,54 

 
V roku 2007 v porovnaní s rokom 2006 čerpanie rozpočtových prostriedkov v tejto kategórii bolo nižšie o 16 554 tis. Sk predovšetkým hlavne z titulu 

nižšej realizácie výdavkov na odškodnení osôb v zmysle platných zákonov na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky – ústrednom orgáne. 
 
 
• Kategória 700 – Kapitálové výdavky  

 
Schválený rozpočet kapitálových výdavkov pre civilnú časť kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na rok 2007 bol vo výške 226 000 

tis. Sk. Rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií Slovenskej republiky bol rozpočet k 31. decembru 2007 upravený vo výške 299 556 tis. Sk. 
V hodnotenom období celkové čerpanie kapitálových prostriedkov bolo v objeme 299 312 tis. Sk, t. j. 99,92 %. 

 



V roku 2006 na základe oznámenia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a 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 boli Ministerstvom financií Slovenskej republiky viazané 
kapitálové výdavky vo výške 104 310 tis. Sk, ktoré boli začiatkom roka 2007 pridelené rozpočtovým opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky do 
rozpočtu na rok 2007. Finančné prostriedky sa použili na pokračovanie a dokončovanie rozostavaných stavebných investičných akcií vo výške 91 904 tis. Sk. 
Prostriedky v objeme 12 387 tis. Sk, ktoré neboli vyčerpané na pokračovaní rekonštrukcie fasády budovy Krajského súdu v Prešove, v roku 2007 boli viazané 
s tým, že budú použité v rozpočte na rok 2008. Okrem toho v roku 2007 Ministerstvo financií SR viazalo ďalšie kapitálové výdavky z rozpočtu na rok 2007, 
a to vo výške 84 773 tis. Sk. Tieto budú tiež použité v roku 2008. Celkovo na základe žiadostí Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky boli viazané 
v rozpočte na rok 2007 kapitálové výdavky v objeme 97 160 tis. Sk, ktoré budú použité v roku 2008. Koncom roka 2007 boli Ministerstvom financií Slovenskej 
republiky pridelené kapitálové prostriedky vo výške 19 295 tis. Sk na zriadenie nových okresných súdov. Tieto boli čerpané vo výške 19 291 tis. Sk. 

 
Rozpočtové prostriedky podľa jednotlivých programov boli čerpané nasledovne: 
 

v tis. Sk 
 

Program 

Kód Názov 

Schválený 
rozpočet 

2007 

Upravený 
rozpočet 

2007 
Čerpanie 
r. 2007 

% 
čerpania 
z uprav. 
rozpočtu 

06G Ľudské zdroje 0 3 007 3 005 99,93 

06H Hospodárska mobilizácia 706 706 672 95,18 

08P Financovanie systému súdnictva 3 538 884 4 186 890 4 172 336 99,65 

08R Tvorba a implementácia politík 317 086 358 928 356 226 99,25 

Programy spolu 3 856 676 4 549 531 4 532 239 99,62 

 
 
• Program 06G - Ľudské zdroje 

 
Rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií Slovenskej republiky boli civilnej časti rezortu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pridelené  

rozpočtové prostriedky (kategória 630 Tovary a služby) v celkovej výške 3 007 tis. Sk na podprograme 06GOI Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnanosti 
pre MS SR (kód zdroja 1161,1361 – prostriedky z rozpočtu EÚ, kód zdroja 1162,1362 – prostriedky na spolufinancovanie). Pridelené finančné prostriedky vo 
výške 3 005 tis. Sk boli použité Justičnou akadémiou Pezinok na realizáciu odborných seminárov, vyplatenie odmien pre lektorov, na náklady spojené so 
seminármi, na organizáciu workshopov a pracovných rokovaní a okresnými súdmi Bratislava I a III na podporu vzdelávania zamestnancov za účelom 
zdokonaľovania a rozširovania si vedomostí v oblasti počítačovej gramotnosti.  



• Program 06H – Hospodárska mobilizácia 
 

Rozpočtové prostriedky vo výške 672 tis. Sk boli použité na úhradu licenčného poplatku za užívanie programu AMION, na nákup softvéru na uvedené 
účely, na servis poplachového a kamerového systému. 

 
 
• Program 08P – Financovanie systému súdnictva 

v tis. Sk 
 

Ukazovateľ 
Schválený 
rozpočet 

2007 

Upravený 
rozpočet 

2007 
Čerpanie 
rok 2007 

% 
čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

Bežné výdavky 3 336 734 3 910 151 3 895 796 99,63 
Mzdy, platy, služobné 
príjmy a OOV 2 012 338 2 110 768 2 110 531 99,99 

Poistné a príspevok  
do poisťovní 661 839 564 122 563 874 99,96 

Tovary a služby 619 624 1 174 532 1 160 738 98,83 Z 
to

ho
: 

Bežné transfery 42 933 60 729 60 653 98,87 

Kapitálové výdavky 202 150 276 739 276 540 99,93 

Výdavky spolu: 3 538 884 4 186 890 4 172 336 99,65 
 
Vyčerpanými rozpočtovými prostriedkami vo výške 4 172 336 tis. Sk na 99,65 % bola zabezpečená činnosť všetkých rezortných organizácií okrem 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky - ústredného orgánu a Centra právnej pomoci.  
 
Upravený rozpočet podľa rozpočtových kategórií v rámci programu 08P Financovanie systému súdnictva bol čerpaný takto: 
 
 
• Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

 
Schválený rozpočet mzdových výdavkov vo výške 2 012 338 tis. Sk bol rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií Slovenskej republiky upravený na 

2 110 768 tis. Sk. Uvedenými výdavkami sa zabezpečovali mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania sudcov, zamestnancov v štátnej službe 
a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme rezortných organizácií v zmysle platných predpisov o odmeňovaní.  

Upravený rozpočet mzdových prostriedkov bol čerpaný vo výške 2 110 531 tis. Sk, t. j. na 99,99 %.  



• Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní  
 

Upravený rozpočet bol vyčerpaný na 99,96 % v čiastke 563 874 tis. Sk. Zabezpečoval 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 619 624 tis. Sk bol rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií Slovenskej republiky upravený vo výške 

1 174 532 tis. Sk. Okrem bežnej prevádzkovej činnosti súdov Slovenskej republiky, ako sú výdavky za elektrickú energiu, vodu, plyn, telefónne a poštové 
poplatky, údržba budov bola zakúpená výpočtová technika do 30 tis. Sk, hradili sa poplatky za používanie rezortnej počítačovej siete WAN, zabezpečená bola 
prevádzka obchodného registra, súdneho manažmentu, zbierky listín. Pripravené bolo aj otvorenie nových deviatich okresných súdov k 1. januáru 2008. 
Okrem rezortných súdnych organizácií v čerpaní je zahrnutá aj činnosť Justičnej akadémie v Pezinku a Inštitútu vzdelávania Ministerstva spravodlivosti 
Slovenskej republiky Omšenie. Materiálne bolo dovybavené aj detašované pracovisko Justičnej akadémie Omšenie, kde sa počíta so zahájením prevádzky 
v roku 2008. Zabezpečené boli aj výdavky na súdne konanie a rozhodovanie (výdavky svedkom, znalcom, notárom, advokátom). Podrobný komentár je 
uvedený v časti 1.3.1. Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie. Zvýšenými rozpočtovými prostriedkami (rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií 
Slovenskej republiky) boli uhradené všetky pozastavené platby advokátom, notárom, exekútorom, znalcom. Podľa metodiky Ministerstva financií Slovenskej 
republiky z tejto kategórie výdavkov bol doplatený aj 14. plat sudcom za roky 2003 až 2006. 

 
 
• Kategória 640 – Bežné transfery 

 
Rozpočtové prostriedky vo výške 60 653 tis. Sk zabezpečovali 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 peňažnej pomoci v materstve, odchodné), nárokov vyplývajúcich pre 
zamestnancov z náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (zákon č. 462/2003 Z. z.), odstupné a odchodné pre zamestnancov. Ďalšie rozpočtové 
prostriedky vo výške 27 033 tis. Sk (oproti roku 2006 je to zníženie o 1 867 tis. Sk) boli použité na realizáciu primeraného finančného zadosťučinenia pri 
porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov na základe rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky.  

 
 
• Kategória 700 - Kapitálové výdavky 

 
Schválený rozpočet kapitálových výdavkov v tomto programe vo výške 202 150 tis. Sk bol v roku 2007 upravený rozpočtovými opatreniami Ministerstva 

financií Slovenskej republiky na objem 276 739 tis. Sk. Čerpanie bolo vo výške 276 540 tis. Sk, t. j. na 99,93 %. V jednotlivých druhoch výdavkov bolo 
čerpanie nasledovné: 



v tis. Sk 
 

Výdavok 
Schválený 
rozpočet 

2007 

Upravený 
rozpočet 

2007 
Čerpanie 

za rok 2007 

% 
čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

% podiel 
z celkového 
čerpania 

Software a licencie 17 000 19 486 19 483 99,98 7,05 

Stroje a zariadenia 46 750 76 208 76 106 99,87 27,52 

v tom  
výpočtová technika 15 000 34 687 34 647 99,88 12,53 

Vozidlá 4 200 19 324 19 255 99,64 6,96 

Projektové práce 0 1 074 1 072 99,81 0,39 

Stavebné práce 132 200 159 553 159 530 99,99 57,69 

Rekonštrukcia strojov 2 000 1 094 1 094 100,0 0,40 

Spolu 202 150 276 739 276 540 99,93 100,00 

 
V rámci softwaru a licencií sekcia justičnej informatiky a štatistiky zabezpečila potrebné softwarové vybavenie a nákup licencií pre súdy. V položke stroje 

a zariadenia bola zakúpená výpočtová technika pre nové súdy ako aj potrebná obnova už používaných počítačov, obstaranie telefónnych ústrední pre nové 
súdy a výmena technologicky nevyhovujúcich zariadení. Boli zakúpené kopírovacie stroje tak pre nové súdy ako aj v rámci reprodukcie doteraz používaných 
zariadení. Z dôvodu potreby modernizácie autoparku ako aj pre potreby zriadenia nových súdov boli zakúpené nové vozidlá a súčasný stav je taký, že v roku 
2008 nebude potrebné obstarávať žiadne vozidlo pre súdy a v roku 2009 len v minimálnom množstve.  

 
Projektovými prácami boli zabezpečené stavebné investície na okresných súdoch Bratislava III, Trenčín, Brezno, v Inštitúte vzdelávania Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky v Omšení a objektu Justičnej akadémie v Omšení. Pre okresné súdy Levice a Čadca boli spracované architektonické 
štúdie budúcich stavebných akcií. Stavebné práce boli zrealizované v budove Krajského súdu v Košiciach, a to dokončenie výmeny výťahov, na Okresnom 
súde Bratislava III bola vykonaná rekonštrukcia tepelného zdroja, na Okresnom súde Brezno bola z dôvodu potreby nových kancelárskych priestorov 
zrealizovaná rekonštrukcia podkrovia. Pokračovala rekonštrukcia a modernizácia budovy Krajského súdu v Banskej Bystrici a ukončila sa rekonštrukcia veľkej 
porotnej miestnosti v budove Okresného súdu Nitra. Pokračovalo sa v rekonštrukcii fasády Krajského súdu v Prešove. Drobné stavebné práce boli vykonané 
pri zriadení nových okresných súdov Skalica, Bánovce nad Bebravou a Partizánske, rekonštrukcia elektroinštalácie bola vykonaná na Okresnom súde  



Veľký Krtíš. Dokončená bola budova pre Justičnú akadémiu v Omšení a v Inštitúte vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Omšenie bola 
postavená nadstavba nad priestorom šatní zamestnancov. 

 
• Program 08R - Tvorba a implementácia politík 
 

v tis. Sk 
 

Ukazovateľ 
Schválený 
rozpočet 

2007 

Upravený 
rozpočet 

2007 
Čerpanie 
rok 2007 

% 
čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

Bežné výdavky 293 236 336 111 333 454 99,21 

Mzdy, platy, služobné príjmy 
a OOV 137 932 143 696 143 657 99,97 

Poistné a príspevok  
do poisťovní 48 207  47 869 46 384 96,90 

Tovary a služby 86 055 66 366 65 802 99,15 

Z 
to

ho
: 

Bežné transfery 21 042 78 180 77 611 99,27 

Kapitálové výdavky 23 850 22 817 22 772 99,80 

Výdavky spolu: 317 086 358 928 356 226 99,25 

 
 
Upravený rozpočet celkových výdavkov vo výške 358 928 tis. Sk bol čerpaný na 99,25 % čiastkou 356 226 tis. Sk. Rozpočtovými prostriedkami bola 

zabezpečená činnosť Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ako ústredného orgánu a Centra právnej pomoci. Centrum právnej pomoci za rok 2007 
zaevidovalo 1 586 žiadostí o poskytnutie právnej pomoci a vydalo 746 rozhodnutí o nároku na právnu pomoc. Právnici jednotlivých kancelárií centra poskytli 
za uvedené obdobie 1 597 predbežných konzultácií, t. j. osobných konzultácií bez podania žiadosti o poskytnutie právnej pomoci.  

 



Upravený rozpočet podľa rozpočtových kategórií v rámci programu 08R Tvorba a implementácia politík bol čerpaný takto:  
 
 
• Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  

 
Schválený rozpočet mzdových výdavkov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky – ústredného orgánu vo výške 124 382 tis. Sk bol rozpočtovými 

opatreniami Ministerstva financií Slovenskej republiky upravený na 130 114 tis. Sk. Uvedenými výdavkami sa zabezpečovali mzdy, platy, služobné príjmy 
a ostatné osobné vyrovnania ministra, štátnych tajomníkov, zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane 
národného zástupcu Slovenskej republiky v Eurojuste (2 320 tis. Sk). Upravený rozpočet mzdových prostriedkov bol čerpaný vo výške 130 075 tis. Sk, t. j. na 
99,97 %. 

Schválený rozpočet mzdových výdavkov Centra právnej pomoci vo výške 13 550 tis. Sk bol rozpočtovými opatreniami upravený na 13 582 tis. Sk. 
Uvedenými výdavkami sa zabezpečovali mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 
Upravený rozpočet mzdových prostriedkov bol čerpaný vo výške 13 582 tis. Sk, t. j. na 100 %. 

 
 
• Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 

 
Upravený rozpočet bol vyčerpaný na 96,90 % čiastkou 46 384 tis. Sk. Rozpočtovými prostriedkami boli zabezpečené všetky odvody a príspevok do 

poisťovní.  
 
 
• Kategória 630 – Tovary a služby  

 
Ministerstvo – ústredný orgán a Centrum právnej pomoci upravený rozpočet v tejto kategórii vyčerpali vo výške 65 802 tis. Sk, t. j. na 99,15 %. Výdavky 

boli použité na prevádzku budovy ministerstva a jej údržbu (energie, voda, plyn, telefónne poplatky, upratovanie). V priebehu roka boli hradené výdavky na 
nákup kancelárskeho materiálu, výpočtovej techniky, údržbu softwaru, na nákup licencií, školenia informačných technológií, úhradu domácich a zahraničných 
pracovných ciest. Z toho Centrum právnej pomoci so svojimi kanceláriami v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a v Košiciach na prevádzku a materiálové 
vybavenie použili rozpočtové prostriedky vo výške 11 852 tis. Sk. Z toho napr. za prenájom budovy uhradili 4 951 tis. Sk, poštové a telekomunikačné služby 
vyčerpali vo výške 1 125 tis. Sk, energie, voda, komunikácie vo výške 1 635 tis. Sk, náklady na advokátov pri súdnych sporoch klientov centra uhradili vo 
výške 1 746 tis. Sk, dohody o vykonaní práce vyčerpali v čiastke 741 tis. Sk.  

 
 
• Kategória 640 - Bežné transfery  

 
V kategórii bežné transfery upravený rozpočet vo výške 78 180 tis. Sk bol vyčerpaný na 99,27 % v sume 77 611 tis. Sk.  
 
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 dôchodku 

sudcom), 



 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 (ESĽP), 
 príspevku Združeniu sudcov Slovenska.  

 
Rozpočtové prostriedky boli vyčerpané takto: 
 

v tis. Sk 
 

Podpoložky 
Upravený 
rozpočet 

2007 
Čerpanie 

za rok 2007 
% čerpania 

z upraveného 
rozpočtu 

642 001 Občianskemu združeniu  127 127 100,00 

642 008 Na príspevok na osobitný účet 568 568 100,00 

642 012 Na odstupné  1 030 1 024 99,42 

642 013 Na odchodné 460 460 100,00 

642 014 Jednotlivcovi 42 777 42 216 98,69 

642 015 Na nemocenské náhrady 297 296 99,66 

642 030 Príplatky a príspevky 32 903 32 903 100,0 

649003 Medzinárodnej organizácii 18 17 94,44 

640 Bežné transfery  78 180 77 611 99,27 

 
 
• Kategória 700 – Kapitálové výdavky  

 
Schválený rozpočet vo výške 23 850 tis. Sk bol rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií Slovenskej republiky upravený na objem 22 817 tis. Sk. 

Skutočné čerpanie bolo vo výške 22 772 tis. Sk, t. j. 99,80 %. 
 



Rozpočtové prostriedky boli podľa jednotlivých druhov výdavkov čerpané nasledovne: 
 

v tis. Sk 
 

Výdavok 
Schválený 
rozpočet 

2007 

Upravený 
rozpočet 

2007 
Čerpanie 

za rok 2007 
% 

čerpania 
% podiel 

z celkového 
čerpania 

Software a licencie 5 000 12 348 12 320 99,77 54,10 

Stroje a zariadenia 16 350 6 019 6 011 99,87 26,40 

v tom  
výpočtová technika 5 000 3 554 3 553 99,97 15,60 

Vozidlá 2 500 753 747 99,20 3,28 

Stavebné práce 0 3 697 3 694 99,92 16,22 

Spolu 23 850 22 817 22 772 99,80 100,00 

 
 
Z kapitálových prostriedkov bol zakúpený software a licencie pre potreby ústredného orgánu, výpočtová technika a vozidlo. V rámci strojov a zariadení 

bol zrealizovaný okrem iného aj turniketový vstup do budovy. V položke stavebné práce bola vykonaná regulácia a meranie v kotolni, dispečerský box pre 
riadenie kotolne a rekonštrukcia strešného plášťa so zateplením. V rámci tohto programu boli čerpané aj rozpočtové prostriedky na realizáciu stavebných 
úprav v pobočke Centra právnej pomoci Banská Bystrica, ktoré boli vykonané koncom roku 2006 a začiatkom roku 2007, kedy boli uhradené. 

 
 
Zhodnotenie zamestnanosti  
 
Celkový záväzný plánovaný počet zamestnaneckých miest na rok 2007 bol stanovený pre civilnú časť kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 

republiky na 6 008 miest, z toho Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky – ústredný orgán 438 miest.  
Podľa stavu k 31. decembru 2007 evidenčný počet zamestnancov (vo fyzických osobách), predstavoval v skutočnosti celkom 5 593 zamestnancov, 

z toho Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky – ústredný orgán 355 zamestnancov. 
Na krajských súdoch, okresných súdoch a ostatných podriadených organizáciách Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (Justičná akadémia, 

Centrum právnej pomoci, Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky) bol evidenčný počet zamestnancov v skutočnosti celkom 5 238 
zamestnancov (vo fyzických osobách), z toho Špeciálny súd 57 zamestnancov, Centrum právnej pomoci 47 zamestnancov, Justičná akadémia  
21 zamestnancov a Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 31 zamestnancov. 



Neplnenie plánovaného počtu zamestnancov bolo spôsobené predovšetkým v súvislosti s plnením úlohy C.15 uznesenia vlády SR č. 856  
z 11. októbra 2006 (zníženie zamestnancov na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky – ústrednom orgáne) ako aj v súvislosti s nevyhnutnou 
potrebou personálneho zabezpečenia deviatich novozriadených okresných súdov od 1. januára 2008 (zníženie zamestnancov na podriadených organizáciách 
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky). 

 
 
Plnenie úlohy C.15 uznesenia vlády SR č. 856/2006 
 
Podriadené organizácie civilnej časti kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky  
V súvislosti s plnením úlohy C.15 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 856 z 11. októbra 2006 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

viackrát oznámilo Ministerstvu financií Slovenskej republiky v priebehu roka 2007 dôvody, z ktorých vyplýva, že aplikovať úlohu C.15 citovaného uznesenia 
vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k súdom bude veľmi problematické z dôvodu ohrozenia vybavovania jednotlivých súdnych agend ako aj v súvislosti 
s riešením potreby personálneho zabezpečenia novozriadených okresných súdov od 1. januára 2008, na ktoré Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
neuplatňovalo zvýšenie počtu zamestnancov. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predpokladalo, že tieto potreby budú vykryté v rámci rozpočtu 
súdov. 

V nadväznosti na oznámenie východísk rozpočtu kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na rok 2008, kde boli civilnej časti kapitoly 
ministerstva spravodlivosti znížené mzdové prostriedky o 10 % v súvislosti s plnením úlohy C.15 predmetného uznesenia vlády Slovenskej republiky, čo 
predstavuje zníženie zamestnancov na podriadených organizáciách civilnej časti kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o 431 osôb, 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky iniciatívne vypracovalo a následne predložilo 9. novembra 2007 Úradu vlády Slovenskej republiky materiál 
“Návrh na zrušenie úlohy C.15 uznesenia vlády SR č. 856 z 11. októbra 2006 vo vzťahu k podriadeným organizáciám civilnej časti kapitoly Ministerstva 
spravodlivosti Slovenskej republiky“. Uvedený materiál bol zaradený na rokovanie vlády Slovenskej republiky 28. novembra 2007.  

Počas predmetného rokovania vlády Slovenskej republiky prišlo k ústnej dohode predsedu vlády Slovenskej republiky, ministra spravodlivosti a štátneho 
tajomníka ministerstva financií vzhľadom na opodstatnenosť dôvodov uvádzaných v predkladanom materiáli, že Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej 
republiky bude uplatňovať zvýšenie rozpočtových prostriedkov na platy 431 zamestnancov súdov formou rozpočtového opatrenia v roku 2008. 

Na základe uvedeného Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky listom č. 229/2008-42 z 23. januára 2008 požiadalo Ministerstvo financií 
Slovenskej republiky o zvýšenie rozpočtových prostriedkov na platy 431 zamestnancov súdov na rok 2008 s premietnutím do rozpočtových rokov  
2009 – 2010. 

 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky – ústredný orgán 
Podľa stavu k 31. decembru 2007 bolo na ústrednom orgáne postupne zrušených 88 miest, z toho 52 miest v štátnej službe a 36 miest pri výkone práce 

vo verejnom záujme. Znižovanie plánovaného počtu zamestnancov prebiehalo v dvoch etapách.  
V prvej etape k 31. decembru 2006 bolo zrušených 31 miest, z toho 19 miest v štátnej službe a 12 miest pri výkone práce vo verejnom záujme. 
V druhej etape boli zrušené 4 miesta v štátnej službe k 31. augustu 2007 a ďalších 53 miest, z toho 29 miest v štátnej službe a 24 miest pri výkone práce 

vo verejnom záujme k 31. decembru 2007. Plánovaný počet zamestnancov bol k 1. januáru 2008 upravený na 350 miest, z toho 278 miest v štátnej 
službe, 71 miest pri výkone práce vo verejnom záujme a 1 ústavný činiteľ. 

Na základe oznámenia východísk rozpočtu kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na rok 2008 boli ústrednému orgánu ministerstva 
spravodlivosti znížené mzdové prostriedky o 10 % v súvislosti s plnením úlohy C.15 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 856 z 11. októbra 2006, čo 
predstavuje zníženie zamestnancov o 44 osôb. Následne bol záväzný ukazovateľ počtu zamestnancov v aparáte ústredného orgánu stanovený na 394 miest, 
z toho 297 miest v štátnej službe, 96 miest pri výkone práce vo verejnom záujme a 1 ústavný činiteľ.  



Zhodnotenie majetkovej pozície  
 
Civilná časť rezortu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky spravovala k 31. decembru 2007 dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný 

majetok v hodnote 4 250 540 tis. Sk, z toho dlhodobý hmotný majetok predstavoval hodnotu 4 006 698 tis. Sk a dlhodobý nehmotný majetok 243 842 tis. Sk. 
Hodnota dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sa v roku 2007 oproti roku 2006 zvýšila o 259 210 tis. Sk. 

V roku 2007 prírastok dlhodobého majetku predstavujú predovšetkým stavebné úpravy a rekonštrukcie budov súdov, nákup audio–video techniky a 
zariadení do pojednávacích miestností, nákup výpočtovej techniky. 

Z dlhodobého hmotného majetku hodnota budov krajských a okresných súdov vrátane Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky – ústredia, 
Inštitútu vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Omšenie, Špeciálneho súdu, Justičnej akadémie v Pezinku, Centra právnej pomoci 
predstavuje sumu 2 416 464 tis. Sk. Stroje a zariadenia predstavujú hodnotu 1 042 638 tis. Sk, pozemky 123 457 tis. Sk a dopravné prostriedky  
84 065 tis. Sk.  

Z dlhodobého nehmotného majetku najväčšiu hodnotu predstavuje software 163 486 tis. Sk.  
 
 
Pohľadávky 
 
Stav pohľadávok k 31. decembru 2007 predstavoval sumu 1 009 811 tis. Sk, čo oproti roku 2006 predstavuje nárast o 34 258 tis. Sk. Z toho podstatnú 

časť tvoria pohľadávky vo výške 978 317 tis. Sk, ktoré vymáha Justičná pokladnica pri Krajskom súde v Bratislave a pohľadávky za údaje za uverejnenie 
v Obchodnom vestníku na ministerstve spravodlivosti – ústredí, ktoré predstavujú sumu 26 693 tis. Sk.  

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..................................................... 386 130 tis. Sk, 
‐ súdne poplatky – civilné........................................................... 162 677 tis. Sk,  
‐ právne služby .......................................................................... 202 428 tis. Sk, 
‐ trovy trestného konania............................................................ 173 183 tis. Sk. 

 
 

Z Á V E R: 
 
Rozpočtový rok 2007 bol pre civilnú časť kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z pohľadu priebežného toku finančných prostriedkov značne 

náročný. Koncom roka 2007 rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií Slovenskej republiky - zvýšenými finančnými prostriedkami boli uhradené všetky platby 
advokátom, notárom, znalcom exekútorom, uhradené boli výdavky za poštové služby, energie. Pripravilo sa deväť nových okresných súdov so zahájením prevádzky 
k 1. januáru 2008. Na základe rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky koncom roka boli doplatené za roky 2003 až 2006 14. platy sudcom.  

 
Záverom možno konštatovať, že rozpočtové prostriedky v civilnej časti rezortu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečili plnenie úloh v roku 
2007 a tak vytvorili dobré podmienky aj na plnenie úloh v roku 2008, ktoré vyplývajú z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. 



 
KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE (OKRESNÉ SÚDY A KRAJSKÝ SÚD)  KRAJSKÝ SÚD V TRENČÍNE (OKRESNÉ SÚDY A KRAJSKÝ SÚD) 

Údaje o dosiahnutej skutočnosti   Údaje o dosiahnutej skutočnosti  

 

 
Kategória Priemerný evidenčný 

počet zamestnancov 
prepočítaný za rok 2007 

Evidenčný počet  
zamestnancov vo fyzických

osobách k 31. 12. 2007 
 

Kategória Priemerný evidenčný 
počet zamestnancov 

prepočítaný za rok 2007 

Evidenčný počet  
zamestnancov vo fyzických 

osobách k 31. 12. 2007 

Sudcovia 253 251  Sudcovia 90 89 

Justiční čakatelia 1 -  Justiční čakatelia 1 1 

Zamestnanci 855 842  Zamestnanci 299 298 

SPOLU 1 109 1 093  SPOLU 390 388 

             

             

KRAJSKÝ SÚD V TRNAVE (OKRESNÉ SÚDY A KRAJSKÝ SÚD)  KRAJSKÝ SÚD V NITRE (OKRESNÉ SÚDY A KRAJSKÝ SÚD) 

Údaje o dosiahnutej skutočnosti   Údaje o dosiahnutej skutočnosti  

 

 
Kategória Priemerný evidenčný 

počet zamestnancov 
prepočítaný za rok 2007 

Evidenčný počet  
zamestnancov vo fyzických

osobách k 31. 12. 2007 
 

Kategória Priemerný evidenčný 
počet zamestnancov 

prepočítaný za rok 2007 

Evidenčný počet  
zamestnancov vo fyzických 

osobách k 31. 12. 2007 

Sudcovia 101 99  Sudcovia 119 121 

Justiční čakatelia - -  Justiční čakatelia 2 2 

Zamestnanci 346 339  Zamestnanci 392 383 

SPOLU 447 438  SPOLU 513 506 
 



 
KRAJSKÝ SÚD V ŽILINE (OKRESNÉ SÚDY A KRAJSKÝ SÚD)  KRAJSKÝ SÚD V PREŠOVE (OKRESNÉ SÚDY A KRAJSKÝ SÚD) 

Údaje o dosiahnutej skutočnosti   Údaje o dosiahnutej skutočnosti  

 

 
Kategória Priemerný evidenčný 

počet zamestnancov 
prepočítaný za rok 2007 

Evidenčný počet  
zamestnancov vo fyzických

osobách k 31. 12. 2007 
 

Kategória Priemerný evidenčný 
počet zamestnancov 

prepočítaný za rok 2007 

Evidenčný počet  
zamestnancov vo fyzických 

osobách k 31. 12. 2007 

Sudcovia 116 120  Sudcovia 131 133 

Justiční čakatelia 2 1  Justiční čakatelia - 1 

Zamestnanci 420 407  Zamestnanci 445 439 

SPOLU 538 528  SPOLU 576 573 

             

             

KRAJSKÝ SÚD V BANSKEJ BYSTRICI (OKRESNÉ SÚDY A KRAJSKÝ SÚD)  KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH (OKRESNÉ SÚDY A KRAJSKÝ SÚD) 

Údaje o dosiahnutej skutočnosti   Údaje o dosiahnutej skutočnosti  

 

 
Kategória Priemerný evidenčný 

počet zamestnancov 
prepočítaný za rok 2007 

Evidenčný počet  
zamestnancov vo fyzických

osobách k 31. 12. 2007 
 

Kategória Priemerný evidenčný 
počet zamestnancov 

prepočítaný za rok 2007 

Evidenčný počet  
zamestnancov vo fyzických 

osobách k 31. 12. 2007 

Sudcovia 160 160  Sudcovia 219 220 

Justiční čakatelia - -  Justiční čakatelia 1 1 

Zamestnanci 540 527  Zamestnanci 660 648 

SPOLU 700 687  SPOLU 880 869 



ŠPECIÁLNY SÚD V PEZINKU  INŠTITÚT VZDELÁVANIA MS SR - OMŠENIE 

Údaje o dosiahnutej skutočnosti   Údaje o dosiahnutej skutočnosti  
 
 

Kategória Priemerný evidenčný 
počet zamestnancov 

prepočítaný za rok 2007 

Evidenčný počet  
zamestnancov vo fyzických 

osobách k 31. 12. 2007  

Kategória Priemerný evidenčný 
počet zamestnancov 

prepočítaný za rok 2007 

Evidenčný počet  
zamestnancov vo fyzických 

osobách k 31. 12. 2007 
Sudcovia 13 13  Zamestnanci 31 31 

Zamestnanci 48 44  SPOLU 31 31 

SPOLU 61 57        

   

JUSTIČNÁ AKADÉMIA  CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI 

Údaje o dosiahnutej skutočnosti   Údaje o dosiahnutej skutočnosti  
 
 

Kategória Priemerný evidenčný 
počet zamestnancov 

prepočítaný za rok 2007 

Evidenčný počet  
zamestnancov vo fyzických 

osobách k 31. 12. 2007  

Kategória Priemerný evidenčný 
počet zamestnancov 

prepočítaný za rok 2007 

Evidenčný počet  
zamestnancov vo fyzických 

osobách k 31. 12. 2007 
Zamestnanci 21 21  Zamestnanci 47 47 

SPOLU 21 21  SPOLU 47 47 

   

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR - ÚSTREDIE  CELKOVÝ POČET ZAMESTNANCOV REZORTU MS SR 

Údaje o dosiahnutej skutočnosti   Údaje o dosiahnutej skutočnosti  
 
 

Kategória Priemerný evidenčný 
počet zamestnancov 

prepočítaný za rok 2007 

Evidenčný počet  
zamestnancov vo fyzických 

osobách k 31. 12. 2007  

Kategória Priemerný evidenčný 
počet zamestnancov 

prepočítaný za rok 2007 

Evidenčný počet  
zamestnancov vo fyzických 

osobách k 31. 12. 2007 
Zamestnanci 365 355  Súdy, Just. akad. 5 282 5 207 

SPOLU 365 355  Inštitút 31 31 

    MS SR-ústredie 365 355 

    SPOLU 5 678 5 593 

 


