
 
Ekonomické zabezpečenie činnosti súdov, ostatných organizácií (Justičná 

akadémia Slovenskej republiky (ďalej len „ JA SR“), Centrum právnej pomoci 
(ďalej len „CPP“) a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky – 

ústredného orgánu za rok 2016 

 

Civilná časť kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 

hospodárila s rozpočtovými prostriedkami na rok 2016, ktoré boli rozpísané listom Ministerstva 

financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) z 9. decembra 2015 pod číslom 

MF/024437/2015-441 v nadväznosti na vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2016 

prerokovaný v orgánoch Národnej rady Slovenskej republiky a schválený 20. novembra 2015 

zákonom č. 411/2015 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2016. V priebehu roka 2016 ministerstvo 

financií rozpočtovými opatreniami upravilo rozpísané rozpočtové prostriedky na rok 2016, ktoré sú 

zapracované v upravenom rozpočte na rok 2016. K 31. decembru 2016 rozpočet príjmov a výdavkov 

bol plnený a čerpaný nasledovne.  

1. Príjmy  

Záväzný ukazovateľ príjmov rozpísaný v sume 5 707 206 eur bol k 31. decembru 2016 plnený sumou 

7 704 013 eur, t. j. na 135 %, z toho príjmy súdov boli plnené v sume 7 422 840 eur, t. j. 133,9 %, 

ostatné organizácie plnili príjmy v sume 139 993 eur na 405,8 % a ministerstvo – ústredný orgán 

splnilo príjmy na 108,6 % sumou 141 180 eur. V plnení príjmov je zahrnuté aj plnenie 

mimorozpočtových prostriedkov v celkovej sume 75 843,37 eur, z toho JA SR odviedla 

mimorozpočtové prostriedky na zdroji 11R3 v sume 35 596,66 eur a na zdroji 14 v sume 3 221 eur. 

CPP mimorozpočtové prostriedky odviedlo na zdroji 11R3 v sume 37 025,71 eur. 

Podľa ekonomickej klasifikácie  ministerstvo plnilo príjmy takto.  

Tabuľka č. 1: Celkové plnenie príjmov  k 31. decembru 2016   
     v eurách 

 
Ukazovateľ 

Skutočnosť 
2015 

Schválený 
rozpočet 2016 

Upravený 
rozpočet 2016 

Skutočnosť 
2016 

% plnenia 
k uprav. 
rozpočtu 

2016 
210 Príjmy z podnikania  
a z vlastníctva majetku 71 563 98 583 65 471 90 523 138,3 

220 Administratívne poplatky a iné 
poplatky a platby 2 060 112 1 819 077 1 728 823 1 813 753 104,9 

230 Kapitálové príjmy 22 656 0 106 985 656 068 613,2 

290 Iné nedaňové príjmy 4 945 996 3 789 546 3 805 927 5 067 826 133,2 
310 Tuzemské bežné granty  
a transfery 58 917 0 0 40 247 0,0 

320 Zahraničné granty 22 691 0 0 35 596 0,0 

Príjmy spolu  7 181 935 5 707 206 5 707 206 7 704 013 135,0 

Celkové príjmy v roku 2016 boli vyššie plnené ako v roku 2015 o 522 078 eur. Najväčší podiel  

na plnení a prekročení plnenia príjmov majú kapitálové príjmy v sume 656 068 eur, z toho  

153 050 eur bolo získaných za predaj nehnuteľnosti v Galante, ktorá bola v správe Okresného súdu 

Bratislava I, suma 491 638 eur bola odvedená za predaj administratívnej budovy Okresného súdu 

v Michalovciach na ul. Masarykovej, Okresný súd Galanta predal prebytočný majetok (pozemok) 

v sume 8 900 eur a Okresný súd Nitra za odpredaj služobného motorového vozidla odviedol sumu 

2 480 eur. Ďalšie plnenie je ovplyvnené vratkami s kódom zdroja 131F v sume 602 506 eur. Ide  
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o nevyčerpaný odvod poistného a príspevkov zamestnávateľa do poisťovní a miezd za rok 2015.  

Po odpočítaní mimorozpočtových príjmov, kapitálových príjmov a príjmov s kódom zdroja 131F 

celkové príjmy sú splnené na 111,6 %. 

2. Výdavky 

Schválený rozpočet výdavkov v sume 196 817 163 eur bol rozpočtovými opatreniami ministerstva 

financií a vnútornými rozpočtovými opatreniami upravený na 220 664 777 eur. Čerpanie  

za sledované obdobie je v sume 220 632 098 eur, čo je 100 % z upraveného rozpočtu. Bez 

mimorozpočtových prostriedkov je čerpanie tiež na 100 %. 

Podľa programovej štruktúry výdavková časť rozpočtu je rozpočtovaná a čerpaná na programoch 

06H Hospodárska mobilizácia, 08P Financovanie systému súdnictva, 08R Tvorba a implementácia 

politík, 0A90J Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF 

SR – MS SR, 0EJ Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 – 2020, OD40B SK PRES 2016 – 

MS SR, 070 Väzenstvo takto. 

 

Tabuľka č. 2: Celkové čerpanie výdavkov  ministerstva k 31. decembru 2016 v členení podľa programovej štruktúry  

     
 v eurách 

Program Skutočnosť 
2015 

Schválený 
rozpočet 2016 

Upravený 
rozpočet 2016 

Skutočnosť 
2016 

% čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

2016 

06H Hospodárska mobilizácia 2 083 14 500 1 600 1 600 100,0 

08P Financovanie systému 
súdnictva 179 334 095 179 794 974 185 768 417 185 829 029 100,0 

08R Tvorba a implementácia 
politík 14 548 976 17 007 689 16 156 991 16 156 986 100,0 

0A9 Elektronizácia verejnej 
správy a rozvoj elektronických 
služieb na centrálnej úrovni  
MF SR-MS SR 

49 311 780 0 853 928 853 928 100,0 

0EJ Medzirezortný program 
Informačná spoločnosť 2014 - 
2020 

0  17 364 363 17 364 363 100,0 

0D40B SK PRESS 2016 - MS SR 82 763 0 318 478 225 192 70,7 

070 Väzenstvo 156 022 0 201 000 201 000 100,0 

Programy spolu 243 435 719 196 817 163 220 664 777 220 632 098 100,0 

 

Podľa ekonomickej klasifikácie  ministerstvo rozpočtové prostriedky čerpalo takto. 

 
Tabuľka č. 3: Celkové čerpanie výdavkov k 31. decembru 2016 v členení podľa ekonomickej klasifikácie 

      v eurách 

Ukazovateľ Skutočnosť  
2015 

Schválený 
rozpočet  

2016 

Upravený 
rozpočet  

2016 

Skutočnosť 
2016 

% čerpania 
k uprav. 

rozpočtu 2016 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy 
a OOV 102 282 651 98 628 744 107 424 466 107 426 471 100,0 

620 Poistné a príspevok  
do poisťovní 34 993 370 32 251 074 35 417 780 35 417 828 100,0 

630 Tovary a služby 47 031 826 52 305 929 45 943 338 45 910 125 99,9 

640 Bežné transfery 9 878 778 7 666 298 7 841 777 7 841 694 100,0 

600 Bežné výdavky  194 186 625 190 852 045 196 627 361 196 596 118 100,0 

700 Kapitálové výdavky 49 249 094 5 965 118 24 037 416 24 035 980 100,0 

Výdavky spolu 243 435 719 196 817 163 220 664 777 220 632 098 100,0 
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2.1. Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

V roku 2016 sa výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania čerpali  

z prostriedkov štátneho rozpočtu (zdroj 111), z prostriedkov Európskej únie, z prostriedkov  

na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie (zdroje 13S1, 13S2, 

13S3), z prostriedkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR (zdroj 13R4) 

a z mimorozpočtových prostriedkov (zdroj 11R3). 

Zákonom o štátnom rozpočte na rok 2016 bol limit výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy 

a ostatné osobné vyrovnania stanovený z kódu zdroja 111 v celkovej sume 98 628 744 eur, z toho  

na podriadených organizáciách v sume 93 677 626 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 

4 951 118 eur. 

Schválený rozpočet mzdových prostriedkov bol v priebehu roka rozpočtovými opatreniami 

ministerstva financií upravený na sumu 106 917 442 eur (zdroj 111), z toho na podriadených 

organizáciách na sumu 102 332 009 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne na sumu  

4 585 433 eur. 

Rozpočtovým opatrením ministerstva financií boli v súlade so zákonom č. 120/1993 Z. z. o platových 

pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, 

nariadením vlády SR č. 431/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych 

zamestnancov a nariadením vlády SR č. 432/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice 

platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pridelené mzdové prostriedky  

na úpravu platových náležitostí sudcov a zamestnancov od 1. januára 2016 v celkovej sume  

7 945 265 eur, z toho pre sudcov v sume 6  272 150 eur a pre zamestnancov v sume 1 673 115 eur  

(v tom pre zamestnancov na ministerstve – ústrednom orgáne v sume 171 309 eur). V súvislosti 

s pridelením 10 sudcov a 30 štátnych zamestnancov v súdnictve boli rozpočtovým opatrením zvýšené 

mzdové prostriedky o sumu 680 427 eur. V roku 2016 boli ministerstvu - ústrednému orgánu  

na zdroji 111, podprograme 0D40B SK PRES 2016 pridelené mzdové prostriedky v sume 63 006 eur  

na zabezpečenie úloh súvisiacich s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. 

V rámci výdavkov kapitoly ministerstva spravodlivosti boli rozpočtovým opatrením ministerstva 

financií z aparátu ústredného orgánu presunuté mzdové prostriedky v sume 600 000 eur, z toho 

v sume 200 000 eur do programu 08P Financovanie systému súdnictva a v sume 400 000 eur  

do programu 070 Väzenstvo. Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

(zdroj 111) boli v roku 2016 čerpané v sume 106 895 715 eur, t. j. na 100 % k upravenému rozpočtu,  

z toho na podriadených organizáciách v sume 102 331 946 eur (100 %) a na ministerstve - ústrednom 

orgáne v sume 4 563 769 eur (99,5%). V rámci uvedeného zdroja boli čerpané prostriedky  

na programe 0D40B SK PRES 2016 v sume 41 342 eur, t. j. na 65,6%. 

Uvedenými výdavkami sa zabezpečovali mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ústavného činiteľa, 

štátnych tajomníčok, vedúcej služobného úradu, sudcov, štátnych zamestnancov a zamestnancov  

pri výkone práce vo verejnom záujme. 

Z prostriedkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR, v rámci projektu SK 2 2015 AMIF 

SC1 P1/1, Centrum právnej pomoci čerpalo prostriedky na zdroji 13R4 v sume 7 937 eur (100 %). 

Rozpočtovými opatreniami ministerstva financií  boli ministerstvu - ústrednému orgánu  

na podprograme 0A90J Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb  

na centrálnej úrovni MF SR - MS SR zvýšené prostriedky v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy 

a ostatné osobné vyrovnania v celkovej sume 499 087 eur na zdrojoch 13S1, 13S2, 13S3  

(prostriedky Európskej únie a prostriedky na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej 
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republiky a Európskej únie). Finančné prostriedky boli v plnom rozsahu, t. j. v sume 499 087 eur 

použité na refundáciu platov zamestnancov, ktorí sa podieľali na projektoch v rámci uvedeného 

podprogramu. 

Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané na zdroji 11R3 v sume 23 732 eur.  

Upravený rozpočet mzdových výdavkov zo všetkých zdrojov v sume 107 424 466 eur bol čerpaný 

v sume 107 426 471 eur, t. j. na 100 %, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne bol upravený 

rozpočet v sume 5 084 520 eur čerpaný v sume 5 062 856 eur, t. j. na 99,6 %. 

2.2. Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní 

Schválený rozpočet výdavkov v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní v celkovej sume  

32 251 074 eur, z toho na podriadených organizáciách v sume 30 531 277 eur a na ministerstve - 

ústrednom orgáne v sume 1 719 797 eur bol v nadväznosti na rozpočtové opatrenia ministerstva 

financií a interné presuny z iných kategórií výdavkov upravený na celkovú sumu 35 417 780 eur, 

z toho na podriadených organizáciách na sumu 33 632 285 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne 

na sumu 1 785 495 eur. V rámci upraveného rozpočtu predstavovali prostriedky na podprograme  

0D 40B SK PRES 2016 sumu 22 021 eur, prostriedky Európskej únie a prostriedky na spolufinancovanie 

spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie (zdroje 13S1, 13S2, 13S3, podprogram 

0A90J) sumu 173 651 eur. 

Upravený rozpočet tejto kategórie výdavkov vrátane mimorozpočtových prostriedkov  bol čerpaný  

v celkovej sume 35 417 828 eur (100 %), z toho na podriadených organizáciách v sume 33 639 889 eur  

a na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 1 777 939 eur. 

Na podprograme 0D40B SK PRES 2016 bol upravený rozpočet čerpaný v sume 14 465 eur, t. j.  

na 65,7 %. Na podprograme 0A90J Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb  

na centrálnej úrovni MF SR - MS SR bol upravený rozpočet čerpaný v sume 173 651 eur, t. j. na 100 %. 

Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané na zdroji 11R3 v sume 9 888 eur a na zdroji 14 v sume  

393 eur. 

Rozpočtové prostriedky boli čerpané hlavne v nadväznosti na čerpanie kategórie 610 Mzdy, platy, 

služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, a to na povinné odvody na poistné do zdravotných 

poisťovní, Sociálnej poisťovne a na príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní. Vyššie 

čerpanie tejto kategórie výdavkov ovplyvnilo ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2015, 

nedoplatky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní predstavovali sumu 548 963 eur. 

2.3 Kategória 630 Tovary a služby 

Schválený rozpočet výdavkov v sume 52 305 929 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený  

na sumu 45 943 338 eur. K 31. decembru 2016 bol čerpaný spolu s mimorozpočtovými prostriedkami 

v sume 45 910 125 eur, t. j. na 99,9 %. Uvedené prostriedky boli čerpané z prostriedkov štátneho 

rozpočtu (zdroj 111), z prostriedkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR (zdroj 13R4), 

z prostriedkov Európskej únie, z prostriedkov na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej 

republiky a Európskej únie (zdroje 13S1, 13S2, 13S3, 1AA1, 1AA2, 1AA3) a z mimorozpočtových 

prostriedkov (zdroj 11R3 a zdroj 14). 

Bez mimorozpočtových prostriedkov čerpanie predstavuje sumu 45 868 295 eur, na 99,8 %. 

Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané JA SR v celkovej sume 37 627,70 eur, z toho na zdroji 11R3 

v sume 34 799,85 eur a na zdroji 14 v sume 2 827,85 eur, CPP mimorozpočtové prostriedky čerpalo 

na zdroji 11R3 v sume 4 202,34 eur. 
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Čerpanie rozpočtových a mimorozpočtových prostriedkov v roku 2016 podľa položiek v porovnaní  

so skutočnosťou roka 2015 je uvedené v tabuľke. 

Tabuľka č. 4: Čerpanie výdavkov v kategórii 630 Tovary a služby k 31. decembru 2016 v členení podľa položiek 

       v eurách 

 
Ukazovateľ 

 

Skutočnosť 
2015 

Schválený 
rozpočet 

2016 

Upravený 
rozpočet 

2016 

Skutočnosť 
2016 

% 
k uprav. 
rozpočtu 

2016 

% podiel  
z celkového 

čerpania 
2016 

631 Cestovné náhrady 233 105 245 354 284 378 270 119 95,0 0,6 

632 Energia, voda  
a komunikácie 14 032 599 14 331 110 13 160 138 13 153 114 100,0 28,6 

633 Materiál 8 979 478 2 598 468 3 741 966 3 740 251 100,0 8,1 

634 Dopravné 385 730 409 333 354 662 354 554 100,0 0,8 

635 Rutinná a štandardná  
údržba 

2 579 875 15 065 457 9 056 370 9 056 087 100,0 19,7 

636 Nájomné za nájom 343 917 340 426 409 062 409 022 100,0 0,9 

637 Služby 20 477 122 19 315 781 18 936 762 18 926 978 100,0 41,2 

630 Tovary a služby spolu 47 031 826 52 305 929 45 943 338 45 910 125 99,9 100,0 

Oproti roku 2015 zníženie v roku 2016 predstavuje sumu 1 121 701 eur. Dôvodom zníženia bolo 

nižšie čerpanie prostriedkov v roku 2016 na projekte na podprograme 0A90J Elektronizácia verejnej 

správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR–MS SR. Pri porovnaní čerpania 

rozpočtových prostriedkov v roku 2016 s rokom 2015 podľa položiek najvyššie rozdiely v čerpaní boli 

na položke 633 Materiál (- 5 239 227 eur) a na položke 635 Rutinná a štandardná údržba  

(+ 6 476 212 eur). V roku 2015 v rámci materiálových výdavkov rozpočtové prostriedky boli použité 

na nákup výpočtovej techniky v sume 6 364 960 eur. Naproti tomu v roku 2016 v rámci rutinnej 

štandardnej údržby zvýšené čerpanie rozpočtových prostriedkov bolo z dôvodu úhrady výdavkov  

za údržbu softvéru v sume 7 962 332 eur, vrátane zabezpečenia prevádzky IS ESMO (Elektronické 

služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb) v sume 3 734 396 eur, v program 08R Tvorba 

a implementácia politík . 

Okrem uvedeného rozpočtové prostriedky boli použité aj na zabezpečenie bežnej prevádzky súdov, 

ostatných organizácií a ministerstva – ústredného orgánu. V rámci bežnej prevádzky rozpočtové 

prostriedky boli použité za poštové a telekomunikačné služby v sume 8 590 376 eur, za elektrickú, 

tepelnú energiu, plyn v sume 2 859 910 eur, vodné a stočné v sume 266 421 eur. Na údržbu súdnych 

budov, odstraňovanie ich havarijných stavov rozpočtové prostriedky boli vyčerpané v sume  

696 353 eur. Išlo hlavne o opravu popraskaných stien, opravu striech a izolácií, výmenu poškodených 

dielov okien, interiérových dverí, odkvapových žľabov, opravu vodovodných rozvodov a vykurovacích 

systémov, výmenu termostatických ventilov, opravu kanalizácií, revitalizáciu sociálnych zariadení, 

maľovanie priestorov súdov, výmenu podlahovej krytiny a ďalšie opravy. Na obnovu a doplnenie 

interiérového zariadenia (pojednávacích miestností, kancelárií, vrátane archívnych priestorov) bolo 

vyčerpaných 741 160 eur. Ďalšie prostriedky boli použité na revízie a kontroly zariadení  

a ich údržbu, na podporu informačných systémov - údržbu a servis hardvérového a softvérového 

vybavenia vrátane licencií, nákup tonerov, na poplatky za používanie internetu, na úhradu 

nájomného, prevádzku služobných motorových vozidiel, cestovných výdavkov, a pod.. 

Z podprogramu 0A90J Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej 

úrovni MF SR – MS SR a z programu 0EJ Informačná spoločnosť 2014 – 2020 MF SR – MS, rozpočtové 



   

 6 

prostriedky v sume 130 742 eur boli uhradené za vykonané školenia školiteľov, administrátorov, 

technických zamestnancov, za dodanie dokumentácie a za reklamné a propagačné služby.  

Z prehľadu vyplýva, že z celkového čerpania kategórie 630 Tovary a služby najvyššie čerpaná bola 

položka Služby v sume 18 926 978 eur, t. j. na 41,2 %. Z rozpočtových prostriedkov boli realizované 

predovšetkým výdavky za súdne konania v sume 10 703 991 eur, stravovanie zamestnancov v sume 

3 231 138 eur, prídel do sociálneho fondu v sume 1 548 757 eur, miestne poplatky a dane v sume 

452 082 eur a pod. 

V roku 2016 z rozpočtových prostriedkov boli financované aj zahraničné pracovné služobné cesty 

(medzinárodné pracovné stretnutia, semináre, konferencie, školenia a ostatné služobné cesty) 

v počte 391, z toho na ministerstve – ústrednom orgáne v počte 267. Rozpočtové prostriedky  

na uvedený účel boli použité v sume 169 515 eur, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 

162 482 eur. Z dôvodu prípravy a zabezpečenia predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej 

únie väčšia časť prostriedkov v sume 135 889 eur bola financovaná z programu D40B – SK PRES 2016 

– MS SR.  

Zástupcovia ministerstva – ústredného orgánu sa zúčastnili medzinárodných pracovných stretnutí, 

seminárov organizovaných Radou EÚ, Európskou komisiou, OSN, OECD. Požiadavka vyplývala  

z členstva SR v týchto medzinárodných organizáciách, resp. z gestorstva zastúpenia Slovenskej 

republiky v nich.  

V súdnictve sa uskutočnili hlavne pracovné stretnutia v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, 

Spolkovej republike Nemecko, Rakúsku, Taliansku, Francúzsku, Belgicku, Dánsku, Fínsku, Švédsku, 

Španielsku, Portugalsku, Rumunsku a Čínskej ľudovej republike za účelom výmeny poznatkov, 

praktických skúseností v občiansko-právnom a trestnom konaní. Išlo hlavne o semináre s témami 

napr. „Etika v práve“, „Participačné práva detí“, „Medzinárodná justičná spolupráca v trestných 

veciach“, „Študijná návšteva v EUROJUST“, „Vzájomné uznávanie v trestnom konaní v EÚ“, „Súčasné 

otázky hmotného a procesného práva EÚ“, „Pracovné právo EÚ“, „Dedičské právo“, 

„Antidiskriminačné právo EÚ“, „Falšovanie značky“, „Výkon rozhodnutia ohľadne maloletých detí“, 

„Moderné opatrovnícke súdnictvo“, „Zákaz diskriminácie z dôvodu rasy, veku postihnutia, 

náboženstva a sexuálnej orientácie – EÚ“, atď. Uvedené medzinárodné pracovné stretnutia, 

semináre, konferencie boli v mnohých prípadoch hradené usporiadajúcou krajinou. 

Okrem uvedených výdavkov v priebehu roka 2016 z tejto kategórie výdavkov boli priebežne 

realizované výdavky na súdne konania (znalcov, advokátov, notárov, exekútorov, prísediacich, 

tlmočníkov a prekladateľov) v sume 10 703 991 eur, čo je 99,7 % z rozpísaných rozpočtových 

prostriedkov určených na súdne konanie (10 734 946 eur) a zároveň je to 23,3 % z celkového 

čerpania kategórie 630 Tovary a služby.  

Najvyššia suma bola uhradená za poskytnuté právne služby advokátov v sume 7 283 036 eur  

a za vypracované znalecké posudky v sume 1 747 779 eur, za tlmočnícku a prekladateľskú činnosť 

bolo uhradených 805 109 eur. Skutočné čerpanie výdavkov na súdnom konaní za rok 2016 bolo nižšie 

v porovnaní so skutočným čerpaním výdavkov za rok 2015 o 259 610 eur. 

Najvyššie sumy na súdnych konaniach boli uhradené v obvode Krajského súdu v Košiciach  

1 946 470 eur, v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici 1 480 773 eur, v obvode Krajského súdu 

v Prešove 1 344 471 eur, v obvode Krajského súdu v Bratislave 1 309 340 eur a v obvode Krajského 

súdu v Žiline 1 099 251 eur.  
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Celkové prevádzkové rozpočtové prostriedky bez súdneho konania a bez mimorozpočtových 

prostriedkov boli čerpané v sume 35 164 304 eur na 99,8 %.  

Za rok 2016 v tejto kategórii výdavkov zostali neuhradené záväzky v celkovej sume 500 322 eur, 

z toho na súdnom konaní v sume 166 997 eur a na prevádzkových výdavkoch suma 333 325 eur.  

Na súdnych konaniach má najvyššiu sumu neuhradených záväzkov obvod Krajského súdu v Trenčíne 

v sume 71 964 eur, obvod Krajského súdu v Žiline v sume 57 113 eur, obvod Krajského súdu v Banskej 

Bystrici v sume 28 203 eur. 

Čerpanie rozpočtových prostriedkov za rok 2016 na vybraných rozpočtových podpoložkách  

v porovnaní s rokom 2015 za súdy, ostatné rozpočtové organizácie a ministerstvo – ústredný orgán 

je nasledovné. 
 

Tab. č. 5: Čerpanie výdavkov k 31. decembru 2016 na vybraných podpoložkách 

   v eurách 

Ukazovateľ Skutočnosť 2015 Skutočnosť 2016 Rozdiel 

1 2 3 4=(3-2) 

Energie, vodné, stočné 3 145 340 3 126 331 -19 009 

Poštové a telekomunikačné služby 9 478 873 8 590 376 -888 497 

Výpočtová technika 6 364 960 614 113 -5 750 847 

Údržba budov 396 283 696 353 300 070 

Údržba softvéru 1 776 721 7 962 332 6 185 611 

Stravovanie zamestnancov 3 122 433 3 231 138 108 705 

Prídel do sociálneho fondu 1 503 186 1 548 757 45 571 

Súdne konania spolu 
z toho: 10 963 601 10 703 991 -259 610 

Znalecké posudky 2 021 349 1 747 779 -273 570 

Advokátske služby  7 166 327 7 283 036 116 709 

Notárske služby 538 117 501 099 -37 018 

Exekútorské služby 234 580 194 355 -40 225 

Svedočné, prísediaci 172 823 172 613 -210 

Tlmočnícka a prekladateľská činnosť 830 405 805 109 -25 296 

2.4. Kategória 640 Bežné transfery 

Schválený rozpočet v sume 7 666 298 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu  

7 841 777 eur. K 31. decembru 2016 bol vyčerpaný v sume 7 841 694 eur, t. j. na 100 %, z toho  

na programe 08P Financovanie systému súdnictva v sume 3 095 731 eur a na programe 08R Tvorba 

a implementácia politík v sume 4 745 963 eur. Potreba zvýšenia rozpočtových prostriedkov v tejto 

kategórii výdavkov bola riešená presunom z kategórie 630 Tovary a služby. 

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 v znení 

neskorších predpisov (príplatky k nemocenskému, k podpore pri ošetrení člena rodiny, k peňažnej 

pomoci v materstve, príplatky k dôchodku za výkon funkcie sudcu a príplatky k dôchodku 

pozostalým). Ďalšie rozpočtové prostriedky boli čerpané na úhradu primeraného finančného 

zadosťučinenia pri porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov - 

Nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „nálezy“). Ministerstvo – ústredný orgán 
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z kategórie 640 Bežné transfery okrem uvedených výdavkov realizovalo aj odškodnenie osôb v zmysle 

platných predpisov a zákonov. 

Z rozpočtových prostriedkov najväčšia suma 3 979 431 eur bola vyplatená sudcom na príplatkoch 

k nemocenskému, k podpore pri ošetrovaní člena rodiny, k peňažnej pomoci v materstve,  

na príplatkoch k dôchodku a na príplatkoch k dôchodku pozostalým, čo predstavuje 50,8 % 

z celkového čerpania kategórie 640 Bežné transfery. Na odchodnom sudcom a zamestnancom štátnej 

a verejnej služby bolo vyplatených 1 152 450 eur. Z celkového čerpania kategórie 640 Bežné transfery 

odchodné predstavuje 14,7 %. Nálezy boli čerpané v sume 643 681 eur. Najvyššie sumy na nálezoch 

boli vyplatené v obvode Krajského súdu v Košiciach v sume 217 300 eur, v obvode Krajského súdu  

v Bratislave v sume 175 900 eur a v obvode Krajského súdu v Žiline v sume 82 801 eur.  

K 31. decembru 2016 v tejto kategórii výdavkov zostali neuhradené záväzky na nálezoch v sume 

21 300 eur – v desiatich prípadoch. 

 

Tabuľka č. 6: Čerpanie výdavkov v kategórii 640 Bežné transfery k 31. decembru 2016 podľa podpoložiek 

      v eurách 

Ukazovateľ Skutočnosť  
2015 

Schválený 
rozpočet  

2016 

Upravený 
rozpočet 

2016 

Skutočnosť  
2016 

% k uprav. 
rozpočtu 

2016 

% podiel 
z celkového 

čerpania 
2016 

642012 Na odstupné 73 642 30 500 112 489 112 489 100,0 1,4 

642013 Na odchodné 1 392 891 861 890 1 152 450 1 152 450 100,0 14,7 

642015 Na nemocenské 
dávky 

422 417 491 255 467 912 467 830 100,0 6,0 

642029 Na náhradu 
z toho: 

4 335 457 2 038 559 2 105 581 2 105 581 100,0 26,9 

Nálezy Ústavného súdu SR 970 602 374 779 643 681 643 681 100,0 8,2 

Odškodnenie osôb 3 364 855 1 663 780 1 461 900 1 461 900 100,0 18,6 

642030 Príplatky  
a príspevky 

3 630 458 4 231 694 3 979 432 3 979 431 100,0 50,8 

649003 Medzinárodnej 
organizácii 

23 913 12 400 23 913 23 913 100,0 0,3 

640 Bežné transfery spolu 9 878 778 7 666 298 7 841 777 7 841 694 100,0 100,0 

Medzinárodným organizáciám v roku 2016 bola uhradená celková suma 23 913 eur, z toho 

Ministerstvo – ústredný orgán uhradilo ročné členské príspevky medzinárodným organizáciám  

v celkovej sume 16 513 eur, z toho CEP The European Organisation (CEP je európska organizácia pre 

probáciu) v sume 3 863 eur, organizácii Justice Coopération Internationale v sume 650 eur  

a European Business Register E.E.I.G. (EBR je európsky obchodný register) – EBR EEIG a ISA v sume  

12 000 eur. JA SR, ktorá je členom organizácie Európska justičná vzdelávacia sieť (EJTN) uhradila 

povinný ročný členský poplatok v sume 7 400 eur. 

Celkové čerpanie rozpočtových prostriedkov v kategórii 640 Bežné transfery za rok 2016 bolo nižšie 

v porovnaní so skutočným čerpaním výdavkov za rok 2015 o 2 037 084 eur, z toho odškodnenia podľa 

platných zákonov boli realizované nižšie o 1 902 955 eur, čo je spôsobené vyplatením podstatnej 

časti jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám v  roku 2015 v sume 2 119 105 eur 

(zníženie oproti roku 2016 o 1 795 132 eur).  

 

 



   

 9 

2.5. Kategória 700 Kapitálové výdavky 

Schválený rozpočet pre súdy, ostatné rezortné organizácie a ministerstvo – ústredný orgán  

v sume 5 965 118 eur bol k 31. decembru 2016 rozpočtovými opatreniami ministerstva financií 

upravený na sumu 24 037 416 eur, pričom čerpanie bolo v sume 24 035 980 eur t. j. 100 %. 

Rozpočtovými opatreniami sa realizovali úpravy rozpočtu na základe § 8 ods. 6 zákona  

o rozpočtových pravidlách a to uvoľnením viazania výdavkov z rokov 2014 a 2015 v celkovej sume  

2 217 464,96 eur a viazania výdavkov z dôvodu nevyčerpania v sume 5 057 696,05 eur. Ďalšie 

rozpočtové opatrenia sa týkali presunov rozpočtových prostriedkov v rámci kapitoly, resp. viazania  

v prospech ministerstva financií. Navýšenie rozpočtu sa týkalo aj programu 0A90J Elektronizácia 

verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR – MS SR a to v celkovej 

sume 72 000 eur a v programe 0EJ Informačná spoločnosť 2014 – 2020 v sume 17 342 811 eur.  

Rozpočtové prostriedky v sume 4 089 174 eur boli čerpané na stavebné práce a to na dokončenie 

rekonštrukcie súdnej sedrie v Rimavskej Sobote v sume 1 479 543 eur, realizáciu tlakovej 

hydroizolácie na Okresnom súde Nitra s nákladom 783 202 eur, ukončenie rekonštrukcie a prístavby 

Okresného súdu Michalovce v sume 1 263 865 eur, realizáciu žalúzií na okresných súdoch Nové 

Mesto nad Váhom v sume 1 279 eur a Michalovce v sume 3 960 eur, rekonštrukciu strechy  

a vykurovania na Okresnom súde Námestovo v sume 326 600 eur, revitalizáciu nádvoria Okresného 

súdu Čadca vo výške 32 473 eur, rekonštrukciu služobného bytu na kancelárske priestory v budove 

Krajského súdu v Košiciach s nákladom 11 999 eur a zastrešenie vchodu na objekte Špecializovaného 

trestného súdu v Pezinku v sume 1 920 eur. Na Krajskom súde v Trenčíne sa zrealizovala v sume  

1 812 eur sadrokartónová priečka, ktorou sa vytvoril priestor informačného centra  

a podateľne a na Okresnom súde Prievidza boli vykonané stavebné práce v objeme 3 044 eur  

v súvislosti s inštalovaním posuvných regálových systémov. Na Okresnom súde Bratislava II bola 

zrealizovaná horúcovodná prípojka a odovzdávacia stanica tepla s nákladom 46 219 eur, Okresný súd 

Galanta čerpal na realizáciu výťahu výdavky v sume 68 624 eur, Okresný súd Prešov realizoval 

stavebné práce pri rekonštrukcii garáží na archívne priestory s nákladom 41 640 eur. Na Okresnom 

súde Stará Ľubovňa bola realizovaná rekonštrukcia vonkajšieho schodišťa a vstupu do budovy  

v sume 22 993 eur. 

Na projektové práce bolo celkove čerpaných 46 367 eur - na Okresnom súde Bratislava II  

v sume 3 686 eur, na Krajskom súde v Trnave na rekonštrukciu dvora v sume 4 950 eur, Okresnom 

súde Galanta v súvislosti realizáciou výťahu v sume 3 120 eur, na autorský dozor projektanta pri 

realizácii hydroizolácie na Okresnom súde Nitra suma 1 800 eur, z dôvodu prekládky plynovej 

prípojky na Okresnom súde Topoľčany v sume 240 eur, počas rekonštrukcie a modernizácie budovy 

súdnej sedrie v Rimavskej Sobote v sume 19 247 eur, na Okresnom súde Martin na aktualizáciu 

projektu v sume 3 238 eur, na Okresnom súde Čadca na revitalizáciu nádvoria výdavky v sume  

1 200 eur, na Okresnom súde Námestovo pri rekonštrukčných prácach na streche a vykurovaní 

rozpočtové prostriedky v sume 3 600 eur, v súvislosti s rekonštrukciou garáží na archívy na Okresnom 

súde Prešov v sume 1 676 eur a pri rekonštrukcii vonkajších schodov a vstupu na Okresnom súde 

Stará Ľubovňa v sume 750 eur. Na Krajskom súde v Prešove boli čerpané výdavky na rekonštrukciu 

parkoviska v sume 2 860 eur.  

Na nákup vozidiel boli čerpané výdavky v sume 326 571 eur a to pre krajské súdy v Bratislave, Trnave 

a Prešove, okresné súdy Bratislava I, Dunajská Streda, Nitra, Komárno, Prievidza, Brezno a Košice II, 

Špecializovaný trestný súd a JA SR. 
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Na obstaranie softvéru boli čerpané výdavky v sume 18 876 643 eur, v tom na programe 0EJ 

Informačná spoločnosť v sume 17 342 811 eur. Rozpočtové prostriedky boli použité na zabezpečenie 

rozvoja APV pre vedenie súdno - trestnej agendy pre súdy a APV Podateľňa – registre, rozvoj 

Informačného systému (ďalej len „IS“) obchodného registra SR, rozvoj IS Elektronického súdneho 

spisu, konsolidácie systémov e- podateľne, zabezpečenie IS pre dotačný systém. 

Na obstaranie hardvéru boli čerpané rozpočtové prostriedky v sume 456 175 eur, v tom na programe 

0E90J Elektronizácia verejnej správy v sume 72 000 eur. Tieto finančné prostriedky predstavujú 

refundáciu výdavkov na zabezpečenie hardvérovej infraštruktúry rezortu MS SR. V súlade so Zmluvou 

o partnerstve boli prostriedky refundované Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby, 

ktorá je partnerom projektu. 

Na nákup pozemku z dôvody potreby rozšírenia dvora pre Okresný súd Bardejov boli čerpané 

výdavky v sume 3 247 eur a na nákup budovy pre Okresný súd Žilina z dôvodu prípravy realizácie 

zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov boli čerpané výdavky v sume 80 200 eur. 

Na obstaranie strojov a zariadení boli celkom čerpané výdavky v sume 86 774 eur. Rozpočtovými 

prostriedkami bol zabezpečený nákup klimatizácie do serverovne pre Okresný súd Malacky v sume  

2 064 eur a Krajský súd v Trenčíne v sume 2 764 eur, okresné súdy Bardejov a Stará Ľubovňa obstarali 

z dôvodu vyriešenia bezbariérového prístupu do budovy schodolezy v celkovej sume 8 690 eur, 

 na Krajskom súde v Žiline bol rozšírený kamerový systém s nákladom 5 805 eur a na Okresnom súde 

Vranov nad Topľou bol inštalovaný kamerový systém v sume 5 268 eur. Na Okresom súde Kežmarok 

bolo obstarané elektronické zabezpečovacie zariadenie a kamerový systém v sume 4 989 eur,  

na Okresnom súde Žilina v sume 2 766 eur a Špecializovanom trestnom súde v sume 1 596 eur bolo 

zrealizované elektronické zabezpečovacie zariadenie. Krajský súd v Banskej Bystrici realizoval 

úpravňu vody v sume 4 420 eur, Okresný súd Žilina zakúpil multifunkčné zariadenie v sume 4 140 eur. 

Okresný súd Banská Bystrica v súvislosti so zriadením exekučného súdu tiež obstaral multifunkčné 

zariadenia s nákladom 25 982 eur. Okresný súd Malacky zrealizoval rekonštrukciu kotolne v sume  

14 860 eur. Krajský súd v Trenčíne zakúpil kopírovací stroj v sume 1 728 eur, Krajský súd v Žiline 

záložný zdroj v sume 1 702 eur. 

Na obstaranie posuvných regálov boli celkom čerpané výdavky v sume 30 029 eur, v tom na 

Okresnom súde Prievidza v sume 7 619 eur a na Okresnom súde Čadca v sume 22 410 eur, z toho 

10 696 eur boli rozpočtové prostriedky uvoľnené z viazania z minulých rokov. 

V programe 08R Tvorba a implementácia politík boli čerpané výdavky v sume 228 423 eur a to na 

softvér v sume 187 623 eur a na obstaranie rekonštrukcie výťahu v sume 40 800 eur. 

3. Prostriedky, ktoré boli zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu  

 Podprogram 0A90J „Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF 

SR-MS SR“  

Na ministerstve – ústrednom orgáne v rámci podprogramu bolo zabezpečované financovanie 

projektov z Európskej únie a spolufinancovanie na jednotlivých prvkoch. Financovanie podprogramu 

je zabezpečené z prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti. 

 0A90J01 Elektronická zbierka zákonov (SLOV-LEX) 

Hlavným cieľom projektu je takzvaná autorizácia textov právnych predpisov v elektronickej forme 

a postupné povýšenie elektronickej formy na záväznú prostredníctvom e – legislatívy. 
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Projekt je financovaný prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti pod 

heslom „Tvoríme vedomostnú spoločnosť“. Prostriedky podľa kategórií boli čerpané takto. 

 
Tabuľka č. 7: Čerpania prostriedkov podľa kategórií   

    v eurách 

Podprogram 
Názov projektu 

Schválený 
rozpočet 

2016 

Upravený 
rozpočet 

2016 

Skutočnosť 
2016 

% k uprav. 
rozpočtu 

2016 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 0 148 945 148 945 100,0 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 0 52 113 52 113 100,0 

630 Tovary a služby 0 60 821 60 821 100,0 

0A90J01 Elektronická zbierka zákonov 
SLOV-LEX 

0 261 879 261 879 100,0 

 

a. 0A90J02 Rozvoj elektronických služieb súdnictva (RESS) 

b. 0A90J02 Rozvoj elektronických služieb súdnictva (RESS) 

Hlavným cieľom projektu je rozvoj existujúcich a zavedenie nových elektronických služieb súdnictva 

s prihliadnutím na vybudovanie integračných rozhraní ministerstva spravodlivosti/súdov a ÚPVS 

(ústredný portál verejnej správy), univerzálneho bezpečného a dôveryhodného úložiska (archívu 

súdnictva), technickej infraštruktúry videokonferencií pre informačné systémy rezortu, ktoré 

zabezpečujú elektronické služby pre občanov, podnikateľov a orgány verejnej moci. Prostriedky 

podľa kategórií boli čerpané takto. 

 
Tabuľka č. 8: Čerpania prostriedkov podľa kategórií   

    v eurách 

Podprogram 
 Názov projektu 

Schválený 
rozpočet 

2016 

Upravený 
rozpočet 

2016 

Skutočnosť 
2016 

% k uprav. 
rozpočtu 

2016 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 0 36 772 36 772 100,0 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 0 12 786 12 786 100,0 

630 Tovary a služby 0 45 239 45 239 100,0 

0A90J02 Rozvoj elektronických služieb 
súdnictva (RESS) 

0 94 797 94 797 100,0 

 

c. 0A90J04 Elektronický systém monitoringu osôb (ESMO) 

Hlavným cieľom projektu je modernizácia trestnej politiky, účinný boj proti vybraným druhom 

kriminality, ako aj využitie monitorovacieho systému v civilnom konaní. Projekt je využiteľný  

aj v netrestnej oblasti, napr. pri opatreniach v záujme prevencie pred domácim násilím, ochrany detí 

či zamedzeniu prístupu na vymedzené priestranstvá. Je financovaný z prostriedkov Operačného 

programu Informatizácia spoločnosti. Prostriedky podľa kategórií boli čerpané takto. 

 
Tabuľka č. 9: Čerpania prostriedkov podľa kategórií   

    v eurách 

Podprogram 
 Názov projektu 

Schválený 
rozpočet 

2016 

Upravený 
rozpočet 

2016 

Skutočnosť 
2016 

% k uprav. 
rozpočtu 

2016 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 0 189 850 189 850 100,0 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 0 66 128 66 128 100,0 

630 Tovary a služby 0 3 130 3 130 100,0 

0A90J04 Elektronický systém monitoringu 
osôb (ESMO) 

0 259 108 259 108 100,0 
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d. 0A90J06 Informačný systém registra úpadcov 

e. 0EJ0602 Informačný systém registra úpadcov – 2. fáza 

Hlavným cieľom projektu je implementácia elektronického informačného systému register úpadcov 

(vrátane infraštruktúry, procesov a personálno-organizačného zabezpečenia) ako nástroja 

elektronizácie konkurzov, reštrukturalizácií, oddlžení a zavedenie súvisiacich eGOV služieb pre 

verejnosť, ktoré prinesú zrýchlenie, zefektívnenie a zjednodušenie konkurzného  

a reštrukturalizačného konania, čo prinesie úsporu času a zníženie výdavkov v štátnej správe 

umožnené zvýšením elektronizácie procesov konkurzných konaní, reštrukturalizácií a oddĺžení ako 

pre zamestnancov súdu, tak aj pre správcu konkurzného konania, predovšetkým zavedením 

elektronickej komunikácie, možnosťou práce s elektronickými záznamami namiesto papierových, 

elimináciu duplicitných úkonov, vďaka integrácii informačných systémov štátnej správy, finančné  

a nefinančné prínosy pre štát a verejnosť (ako napr. úspory fondu pracovného času, nákladov  

na poštové služby, tlačiarenského materiálu, úspora času na strane účastníkov konania), 

zverejňovanie všetkých relevantných, zákonom stanovených informácií týkajúcich sa konkurzov  

a reštrukturalizácií, zaistenie maximálnej transparentnosti a publicity konkurzného  

a reštrukturalizačného konania a jeho priebehu, zlepšenie možnosti oddĺženia občana a zvýšenie jeho 

motivácie riešiť svoje záväzky riadne a včas, posilnenie postavenia veriteľov - umožniť veriteľom 

iniciovať konanie voči dlžníkovi skôr, ako je tomu dnes, podporiť účinnejšie riešenie problematiky 

nesplatených dlhov. Investičnou prioritou je posilnenie aplikácií IKT (ďalej len „Informačné 

a komunikačné technológie“) v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, 

elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva. Cieľom 2. fázy projektu  

je umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami. Projekt je realizovaný 

v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Prostriedky podľa kategórií boli čerpané 

takto. Kapitálové výdavky boli použité na zabezpečenie rozvoja APV pre vedenie súdno - trestnej 

agendy pre súdy a APV Podateľňa – registre, rozvoj Informačného systému (ďalej len „IS“) 

obchodného registra SR, rozvoj IS Elektronického súdneho spisu, konsolidácie systémov 

e- podateľne, zabezpečenie IS pre dotačný systém. 

 

Tabuľka č. 10: Čerpania prostriedkov podľa kategórií   

    v eurách 

Podprogram 
Názov projektu 

Schválený 
rozpočet 

2016 

Upravený 
rozpočet 

2016 

Skutočnosť 
2016 

% k uprav. 
rozpočtu 

2016 
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 0 11 770 11 770 100,0 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 0 3 648 3 648 100,0 

630 Tovary a služby 0 21 552 21 552 100,0 

700 Kapitálové výdavky 0 4 394 703 4 394 703 100,0 

0A90J06 Informačný systém registra úpadcov + 
podprogram 0EJ0602 - 2. fáza 

0 4 431 673 4 431 673 100,0 

 

f. 0A90J07 Portál právnych informácií – rozvoj IS SLOV-LEX  

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť portál právnych informácií s vysokou pridanou hodnotou pre 

široké použitie a tiež rozšíriť už budovaný portál IS SLOV-LEX. Portál právnych informácií bude slúžiť 

predovšetkým ako prístupový bod pre občana, podnikateľa a samosprávu na získanie informácií a dát 

(sprístupnenie predpisov, ako sú eZbierka, predpisy ústredných orgánov štátnej správy, právne 

normy EÚ a súdne rozhodnutia SR, SDEÚ a ESĽP). Vytvorí sa tak nástroj pre všetky orgány štátnej 
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správy, ktoré zefektívnia a automatizujú legislatívne akty EÚ do právneho poriadku. Prostriedky podľa 

kategórií výdavkov boli čerpané takto. 

 
Tabuľka č. 11: Čerpania prostriedkov podľa kategórií   

    v eurách 

Podprogram 
Názov projektu 

Schválený 
rozpočet 

2016 

Upravený 
rozpočet 

2016 

Skutočnosť 
2016 

% k uprav. 
rozpočtu 

2016 
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 0 111 750 111 750 100,0 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 0 38 976 38 976 100,0 

0A90J07 Portál právnych informácií -rozvoj IS 
SLOV-LEX 

0 150 726 150 726 100,0 

 

g. 0A90J08 Informačný systém aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry 

h. 0EJ0601 Informačný systém aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry –  

2. fáza 

Cieľom projektu je vybudovať celorezortnú Integračnú platformu, ktorá vygeneruje 

v budúcnosti veľké úspory času pri implementácii zmenových požiadaviek všetkých aplikácií, ktoré sa 

v súčasnosti budujú a budú sa cez jednotnú Integračnú platformu integrovať s inými internými aj 

externými informačnými systémami. Ďalším cieľom projektu je vybudovanie celorezortnej IAM (ďalej 

len „Identity access management“) a infraštruktúry, ktorá v budúcnosti bude generovať veľké úspory 

celého rezortu, aj zo strany IT prevádzky organizácie pri riadení infraštruktúry všetkých základných 

prevádzkových komponentov, ako sú politiky, procesy, zariadenia, dáta, ľudské zdroje aj externé 

integrácie a bude mať významný dosah na celkovú efektivitu IT organizácií rezortu spravodlivosti.  

Ďalším cieľom projektu je aplikácia softvérového riešenia, ktoré zabezpečí rozšírenie a zvýšenie 

bezpečnosti modulu IAM ÚPVS, kategorizáciu prístupových opatrení a rolí, konsolidáciu 

a štandardizáciu rozhraní pre integrované aplikácie, zavedenie jednotného štandardu bezpečnosti, 

kontrolných a auditovacích mechanizmov z pohľadu gestorov aplikácii a bezpečnostných audítorov. 

Investičnou prioritou 2. fázy projektu je posilnenie aplikácie IKT v rámci elektronickej štátnej správy, 

elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického 

zdravotníctva. Cieľom projektu je umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT 

prostriedkami. Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 

Prostriedky podľa kategórií výdavkov boli čerpané takto. Kapitálové výdavky v projekte 0A90J08 

Budovanie Informačného systému aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS 

SR boli v sume 72 000 eur použité na nákup hardvéru, na projekte 0EJ0601 Informačný systém 

aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry – 2. fáza boli kapitálové výdavky v sume 

12 948 108 eur použité na obstaranie potrebného softvérového vybavenia. 

 
Tabuľka č. 12: Čerpania prostriedkov podľa kategórií   

    v eurách 

Podprogram 
Názov projektu 

Schválený 
rozpočet 

2016 

Upravený 
rozpočet 

2016 

Skutočnosť 
2016 

% k uprav. 
rozpočtu 

2016 

700 Kapitálové výdavky 0 13 020 108 13 020 108 100,0 

0A90J08 Informačný systém aplikačnej 
architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry + 
podprogram 0EJ0601 – 2. fáza 

0 13 020 108 13 020 108 100,0 

 

Prostriedky na uvedené prvky k 31. decembru 2016 boli celkom vyčerpané v celkovej sume 

18 218 291 eur, t. j. na 100 % z pridelených prostriedkov, z toho kategória 610 Mzdy, platy, služobné 
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príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 499 087 eur, kategória 620 Poistné a príspevok do 

poisťovní v sume 173 651 eur, kategória 630 Tovary a služby v sume 130 742 eur a kategória 700 

Kapitálové výdavky v sume 17 414 811 eur. Prostriedky v kategórii 630 Tovary a služby boli čerpané 

za vykonané školenia školiteľom administrátorov, technických zamestnancov, za dodanie 

dokumentácie, za reklamné a propagačné služby a za dodávku výpočtovej techniky. Kapitálové 

výdavky boli použité na obstaranie potrebného softvéru, hardvéru. 

4. Zhodnotenie zamestnanosti 

Celkový záväzný plánovaný počet miest sudcov a zamestnaneckých miest na rok 2016 bol stanovený  

na 6 250 miest, z toho ministerstvo – ústredný orgán 368 miest.  

Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) civilnej časti kapitoly ministerstva podľa 

stavu k 31. decembru 2016 predstavoval celkom 6 045,7 zamestnancov, z toho ministerstvo – 

ústredný orgán 327,3 zamestnancov. 

V nadväznosti na uvedené, neplnenie plánovaného počtu miest sudcov a zamestnaneckých miest 

predstavujú najmä: 

 voľné miesta sudcov, z dôvodu odchodu do dôchodku, vzdania sa výkonu funkcie sudcu, výkonu 

inej funkcie a následného zdĺhavého procesu obsadzovania voľných miest sudcov na základe 

výberového konania (proces obsadenia voľného miesta sudcu trvá približne jeden rok), 

 voľné zamestnanecké miesta, z dôvodu skončenia zamestnaneckého pomeru zo strany 

zamestnancov a prebiehajúcich výberových konaní na voľné zamestnanecké miesta,  

 dočasne neobsadené miesta, z dôvodu dlhodobej neprítomnosti zamestnancov, najmä z dôvodu 

čerpania materskej, resp. rodičovskej dovolenky,  

 voľné zamestnanecké miesta, z dôvodu skončenia zamestnaneckého pomeru zo strany 

zamestnávateľa a ich následného prerozdelenia medzi súdmi v súlade s vyhláškou Ministerstva 

spravodlivosti SR č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov 

súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy. 

Z á v e r  

Na základe dosiahnutých výsledkov hospodárenia ministerstva možno konštatovať, že priaznivo bol 

plnený záväzný ukazovateľ príjmov na 135 %, pričom celkové rozpočtové prostriedky boli čerpané  

na 100 %. Príjmy v roku 2016 boli vyššie plnené ako v roku 2015 o 522 078 eur. Celkové čerpanie 

výdavkov v roku 2016 bolo nižšie oproti roku 2015 o 22 803 621 eur. Zníženie sa prejavilo hlavne 

v kategórii 700 Kapitálové výdavky o 25 213 114 eur, v kategórii 640 Bežné transfery o 2 037 084 eur 

a v kategórii 630 Tovary a služby o 1 121 701 eur. Naproti tomu kategória 610 Mzdy, platy, služobné 

príjmy a ostatné osobné vyrovnania bola vyššie čerpaná oproti roku 2015 o 5 143 820 eur a kategória 

620 Poistné a príspevok do poisťovní o 424 458 eur (zmeny sú zdôvodnené v rámci komentára 

k jednotlivým kategóriám).  

Najväčší nedostatok v celkovom rozpočte ministerstva je aj naďalej vzhľadom na pomer požiadaviek 

a výšky prideleného rozpočtu v oblasti kapitálových výdavkov. 

Záverom však možno konštatovať, že plnenie základných úloh ministerstva bolo jednotlivými 

organizáciami v nevyhnutnom rozsahu zabezpečené v súlade so všeobecnými právnymi predpismi 

a internými predpismi.  

 


