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1. Správa o hospodárení kapitoly 
 

 

1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly  a jej hospodárenia v hodnotenom 

rozpočtovom roku 
 

 

Hlavnou úlohou kapitoly v roku 2019 bolo zabezpečiť z prostriedkov štátneho rozpočtu pri 

dodržaní rozpočtovej disciplíny a s maximálnou hospodárnosťou prostredníctvom rozhodovacej 

činnosti ochranu práv a  právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb, ďalej úlohy 

kapitoly súvisiace s rozhodovaním o pridelení a preložení sudcov ako aj úlohy, súvisiace 

s predkladaním návrhov kandidátov na sudcov. 

  

Pri čerpaní finančných prostriedkov bola dodržiavaná platná legislatíva, zásady 

v rámci jednotlivých programov, funkčnej a ekonomickej klasifikácie a záväzná účelovosť ich 

použitia. Kapitola je zapojená do rozpočtového informačného systému Štátnej pokladnice.  

 

Kapitola Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) vznikla ako 

samostatná rozpočtová kapitola v roku 2001. V rokoch 2002 a 2003 mala jednu podriadenú 

rozpočtovú organizáciu – Kanceláriu Súdnej rady Slovenskej republiky, ktorá  v roku 2004 

vystupovala ako samostatná rozpočtová kapitola. Od roku 2005 do roku 2015 bola znova 

zaradená do kapitoly  ako podriadená rozpočtová organizácia. Od 01.01.2016 vystupuje 

Kancelária súdnej rady Slovenskej republiky  ako samostatná rozpočtová kapitola.  

 

Od  01.01.2017  vznikla rozpočtová kapitola  Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky (ďalej len „kancelária najvyššieho súdu“), ktorá  zabezpečuje chod najvyššieho súdu. 

 

 

 1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly 
 

 

Činnosť najvyššieho súdu a kancelárie najvyššieho súdu upravuje zákon č. 757/2004 

Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 

Najvyšší súd, ako súd odvolací i dovolací, má celoštátnu pôsobnosť, ktorá znamená 

nápad vecí zo všetkých súdov nižších stupňov. Konal a rozhodoval o riadnych opravných 

prostriedkoch proti rozhodnutiam krajských súdov a Špecializovaného trestného súdu, 

o mimoriadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných súdov, krajských 

súdov, Špecializovaného trestného súdu a najvyššieho súdu  v prípadoch, ak tak ustanovujú 

predpisy o konaní pred súdmi. Rozhodoval aj spory o vecnej príslušnosti medzi súdmi 

a orgánmi verejnej správy, o odňatí a prikázaní veci inému ako príslušnému súdu vo veciach, 

v ktorých tak ustanovujú osobitné procesné predpisy ako aj v iných veciach, ak to ustanovoval 

zákon alebo medzinárodná zmluva. Najvyšší súd preskúmaval aj rozhodnutia orgánov verejnej 

moci v zákonom stanovených. 
 

Spomínaná rozhodovacia činnosť tvorí základ činnosti (tzv. bežnú rozhodovaciu 

činnosť) najvyššieho súdu, prostredníctvom ktorej poskytol ochranu právam a oprávneným 

záujmom účastníkov, chránil ústavné a zákonné práva fyzických a právnických osôb pred 
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nezákonnými rozhodnutiami, postupmi a zásahmi orgánov verejnej správy a významným 

spôsobom sa podieľal na náležitom zisťovaní trestných činov a na tom, aby ich páchatelia boli 

potrestaní. Najvyšší súd  (vo všeobecnosti) vplýval aj na dodržiavanie zákonov. 

 

Najvyšší súd  vydáva  Zbierku stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR, od roku 

2011  v elektronickej podobe, ktorá je bezplatne poskytovaná prostredníctvom webového sídla  

najvyššieho súdu. 

 

 Konkrétne množstvo veci vybavených v jednotlivých kolégiách najvyššieho súdu   v roku 

2019 vyplýva z nasledovných tabuliek: 

 

 

 

 

 

 

 

Počet vecí Spolu všetky agendy NS SR 2019 

prevzaté 4  610 

došlé 8  057 

vybavené 8  583 

nevybavené 4  084 
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Počet vecí 
Agendy občianskoprávneho kolégia 2019 

spolu 
Co Cdo CdoV Uro UroV Ndc Nc CoE Ecdo CdoGP KO MCdo Vcdo XCdo XCoE XECdo Cpj Nco Ncv 

prevzaté 7 1242 0 0 0 18 1 0 17 8 14 0 0 18 0 1 9 2 4 1341 

došlé 17 2186 4 0 0 140 26 0 84 9 25 0 6 37 1 2 120 75 148 2880 

vybavené 15 2053 4 0 0 147 27 0 80 11 31 0 1 40 1 3 129 77 152 2771 

nevybavené 9 1375 0 0 0 11 0 0 21 6 8 0 5 15 0 0 0 0 0 1450 
 

 

Počet vecí 
Agendy trestnoprávneho kolégia 2019 

spolu 
To Tost Tdo Tdov Tdov -N Tdov -S Urto Urtost Ntv Ndt Tpr Tor Nt Nts Tpj 

prevzaté 54 14 170 27 2 0 10 2 0 17 0 0 8 0 1 305 

došlé 60 223 411 19 0 5 48 42 0 151 0 0 361 42 123 1485 

vybavené 59 220 430 21 2 4 53 41 0 157 0 0 366 42 123 1518 

nevybavené 55 17 151 25 0 1 5 3 0 11 0 0 3 0 1 272 
 
 

Počet vecí 
Agendy obchodnoprávneho kolégia 2019 

spolu 
Obo Obdo ObdoV Ndob OboE Oboer XOboE XObdo XEObd ObdoG MObdo MObdV MOber ObdGV Nob Nobs Obpj 

prevzaté 49 310 13 7 0 71 24 302 52 4 0 0 0 0 0 0 0 832 

došlé 80 501 30 62 2 101 21 482 40 1 0 0 0 0 62 120 10 1512 

vybavené 82 512 28 66 2 148 39 704 88 5 0 0 0 0 62 119 10 1865 

nevybavené 47 299 15 3 0 24 6 80 4 0 0 0 0 0 0 1 0 479 
 

 

Počet vecí 
Agendy správneho kolégia 2019 spolu 

Snr Sž Sžnz Sžz Volpp Asan Komp Nds Ndz Sdo Sk So Spv Svzn Szak Sža Sžak Sžf Sžfk Sžhk Sži Sžik Sžk Sžo Sžr Sžrk Sžsk Sžso Usam Vs Ns Snj  

prevzaté 6 5 10 1 1 206 1 11 0 14 92 121 2 0 1 8 12 39 622 6 1 23 314 35 52 121 386 5 5 0 27 5 2132 

došlé 1 2 0 0 3 244 4 77 17 0 106 30 3 0 15 0 45 2 629 3 0 49 339 9 31 73 263 0 11 3 72 149 2180 

vybavené 4 4 9 0 4 236 3 84 17 12 100 127 0 0 16 8 46 36 583 2 1 40 339 38 65 103 289 5 10 1 97 150 2429 

nevybavené 3 3 1 1 0 214 2 4 0 2 98 24 5 0 0 0 11 5 668 7 0 32 314 6 18 91 360 0 6 2 2 4 1883 
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    1.1.2. Výsledok  rozpočtového  hospodárenia   kapitoly   
  

 

06 Kapitola                                                                                                                            v  EUR 

Text Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť % 
 k upravenému  

rozpočtu 

1 2 3 4             5 

Príjmy spolu 10 000 3734 3760 100,70 

z toho: prijaté z rozpočtu EU - - - - 

Výdavky spolu 19 023 400 17 852 776 17 851 932 100,00 

Z toho: kryté prostriedkami EÚ - 593 758 593 758 100,00 

Saldo príjmov a výdavkov - 19 013 400 - 17 849 042 - 17 848 172 100,00 

Z toho: z prostriedkov EU - - 593 758 - 593 758 100,00 

 

Rozpočtové saldo kapitoly bolo v schválenom rozpočte  – 19 013 400  €,  po úprave 

rozpočtu predstavovalo  – 17 849 042 € a v skutočnosti dosiahlo výšku  – 17 848 172 €. 

Skutočnosť salda príjmov a výdavkov je len mierne znížená oproti upravenému rozpočtu  o  

sumu nevyčerpaného limitu výdavkov. V rámci prostriedkov EÚ a na spolufinacovanie je 

saldo  – 593 758 €. 

 

 

 1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 
  

 

Kapitola kancelária najvyššieho súdu  vykonala  rozpis záväzných ukazovateľov 

štátneho rozpočtu na rok 2019  v zmysle zákona č. 370/2018 Z. z.  o štátnom  rozpočte  na rok 

2019 z 05.12.2018 a v zmysle listu Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo 

MF/019616/2018-441  z  12.12.2018. 

 

 Schválené záväzné ukazovatele boli v priebehu roka 2019 na základe vykonaných 

rozpočtových opatrení upravené. 

 

Výška rozpísaných príjmov kapitoly predstavovala sumu 10 000 €, výdavky 

kapitoly celkom boli rozpísané v  sume   19 023 400 €, z toho na mzdy, platy, služobné 

príjmy a ostatné osobné  vyrovnania  v  sume  8 920 359 €,  počet zamestnancov 290, 

kapitálové výdavky v sume  6 050 000 €. 

 

Rozpočtová organizácia kancelária najvyššieho súdu  mala rozpísané  záväzné 

ukazovatele na programe 01W - Jednotný výklad/aplikácia zákona (program kancelárie 

najvyššieho súdu) v sume 15 918 377 € a podprograme 0EK05 – Informačné technológie 

financované zo štátneho rozpočtu – Najvyšší súd  SR    v  sume     3 105 023 €. 

 

Schválený rozpočet záväzných ukazovateľov  na rok 2019, upravený rozpočet na rok 

2019 a skutočné plnenie záväzných ukazovateľov je uvedené v tabuľke číslo 4 v tabuľkovej 

časti tohto materiálu.  
 

Kapitola čerpala rozpočtové prostriedky tak, aby dodržala záväzné ukazovatele 

rozpočtu. Rozpočet výdavkov bol nevyčerpaný vo výške 844 €. Záväzný ukazovateľ príjmov 

bol prekročený o mimoriadne  príjmy vo   výške   26 €. 
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 Počet    zamestnancov    podľa   prílohy   č. 1    k   uzneseniu   vlády   Slovenskej   republiky 

č. 453/2018  bol 290 osôb, z toho: aparát ústredného orgánu 290 osôb. V roku 2019 bol priemerný 

evidenčný počet zamestnancov - prepočítaný 269,2 osôb, z toho na aparáte ústredného orgánu  

269,2 osôb.  

 

 

 

1.2. Príjmy kapitoly 
 

 

Kapitola kancelária najvyššieho súdu nevykonáva činnosti, ktorá by jej 

zabezpečili pravidelné príjmy. Príjmy kapitoly sa rozpočtujú na základe odhadov, nakoľko 

sa jedná o príjmy náhodné (dobropisy za energie, vratky poistného).   

 

 

 1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 
 

 

Kapitola kancelária najvyššieho súdu  mala v roku 2019 rozpísaný záväzný 

ukazovateľ rozpočtu na príjmy v sume  10 000 €, ktorý bol upravený  k 31.12.2019 na sumu 3 

734 €.  Plnenie k  31.12.2019 bolo vo výške 3760 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu príjmov 

na 100,70 %.  
 

Celkové príjmy, ktoré kapitola v skutočnosti dosiahla v roku 2019 boli v porovnaní 

s rokom 2018  o 11 541 € nižšie.   
 

Plnenie rozpočtu príjmov rozpočtovej kapitoly podľa kategórií ekonomickej 

klasifikácie bolo v roku 2019  nasledovné: 
 

 

06 Kapitola   kód zdroja 111                                                                                                  v   EUR 

hlavná kategória/kategória  

upravený 

rozpočet 

(UR)  

skutočnosť  

spolu  

v tom:  

rozpočtové  mimorozpočtové 

v € v % z UR v € 

200-Nedaňové príjmy  3734 3760 3760 100,70 0 

       210-Príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku  0 0 0 x 0 

       220-Administratívne poplatky a iné poplatky 

               a platby      845 847 847 100,24 0 

       230-Kapitálové príjmy  0 0 0 x 0 

       240-Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a  

               vkladov 0 0 0 x 0 

       290-Iné nedaňové príjmy  2889 2913 2913 100,83 0 
 

 

Príjmy: 747 € príjem z predaja osobitného Zborníka súhrnu právnych viet zo zbierok 

stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky vydanej pri príležitosti 20. 

výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky, príjem za vyhotovenie fotokópií a z úhrady vecných 

nákladov; 100 € prijatá pokuta; 1 253 € príjem  z dobropisov za elektrickú energiu, vodné, stočné, 763 

€ vratka zábezpeky za byt; 647 € najmä príjem z refundácií nákladov za užívanie nebytových 

priestorov a refundácia  vodné, stočné od MZV SR z roku 2018;  250 € najmä príjem zo splátok škody 

(odcudzený služobný mobilný telefón). 
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V  roku 2019 kapitola realizovala predpis a úhradu súdnych poplatkov 

prostredníctvom Centrálneho systému evidencie  poplatkov. 

 

 

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

poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých 

medzi Slovenskou republikou  a inými štátmi 
 

 

Kapitola kancelária najvyššieho súdu  neprijala v roku 2019 žiadne granty ani 

transfery z rozpočtu Európskej únie ani iné prostriedky zo zahraničia. 

 

 

 1.2.3. Úpravy schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka 
 

 

  Kapitola kancelária najvyššieho súdu v roku 2019 mala rozpočtovým opatrením      

č. 16/2019 upravený rozpočet príjmov – zníženie limitu príjmov o 6 266 €,  z dôvodu 

neplnenia schváleného limitu príjmov v roku 2019.  

  

 

 

1.3.  Výdavky kapitoly  
 

   

V priebehu roka 2019 bol schválený limit výdavkov kapitoly  vo výške 19 023 400 na 

základe rozpočtových opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky upravený na 17 852 

776 €. V skutočnosti boli celkové výdavky rozpočtovej kapitoly kancelária najvyššieho súdu 

v roku 2019 čerpané v sume 17 851 932  €, čo je v porovnaní s rokom 2018 ( 13 646 121 €)  

zvýšenie  výdavkov o 4 205 811 €, teda zvýšenie  o 30,82 %.  

 

Výdavky kapitoly sú rozpočtované na programe 01W Jednotný výklad/aplikácia 

zákona a podprograme 0EK05 Informačné technológie financované zo ŠR – NS SR. 
 

     

 1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 
 

 

  Plnenie rozpočtu výdavkov kapitoly podľa kategórií ekonomickej klasifikácie bolo   

v roku  2019 nasledovné:  
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06 Kapitola, kód zdroja 111, 131                                                      v  EUR 

 

Kategória 
Schválený 

rozpočet 

2019 

Upravený 

rozpočet 

2019 

Čerpanie 

za 

rok 2019 

% čerpania k 

upravenému 

rozpočtu  rok 

2019 

Čerpanie 

za 

rok 2018 

610 Mzdy, platy,    

služobné príjmy a OOV 

 

8 920 359 

 

9 966 265 

 

9 966 231 

 

100,00 

 

8 733 937 

620 Poistné a príspevok do 

poisťovne 
 

2 806 789 

 

3 188 488 

 

3 188 486 

 

100,00 

 

2 727 732 

630  

Tovary a služby 

 

1 197 795 

 

1 806 883 

 

1 806 082 

 

99,96 

 

1 641 588 

640 

Bežné transfery 48 457 279 843 279 842 

 

100,00 121 272 

600 

Bežné výdavky 

 

12 973 400 

 

15 241 479 

 

15 240 641 

 

99,99 

 

13 224 529 

700   

Kapitálové výdavky 

 

6 050 000 

 

2 611 297 

 

2 611 291 

 

100,00 

 

421 592 

   z toho: kód zdroja 131 0 2 299 449 2 299 448 99,99 99 866 

Spolu  19 023 400 17 852 776 17 851 932 100,00 13 646 121 

z toho: kód zdroja 111 19 023 400 14 959 569 14 958  726 100,00 13 546 255 

z toho: kód zdroja 131 0 2 299 449 2 299 448 100,00 99 866 

z toho: Prostriedky EÚ 

a na spolufinancovanie 0 593 758 593 758 100,00 0 

 
 
                                                                                                                                                                                           

 Vyššie  čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2019  v porovnaní s rokom 2018 v  

kategórii 610 bolo z dôvodu  zvýšenia platov sudcov v závislosti od  priemernej mesačnej 

nominálnej mzdy v hospodárstve za rok 2018 a valorizácie miezd zamestnancov v štátnej 

službe a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

 

Zvýšené čerpania v kategórii 630 v porovnaní s rokom 2018 bolo najmä z dôvodu  

výdavkov na nájom bytov pre sudcov najvyššieho súdu, nájom motorových vozidiel  a 

odmien zamestnancom mimopracovného pomeru.   

 

Zvýšené čerpanie v kategórii 640 v porovnaní s rokom 2018 bolo z dôvodu 

vyplatenia odchodného 4 sudcom najvyššieho súdu (v roku 2018 2 sudcom) a zvýšenia 

výdavkov na nemocenské dávky a priplatky k nemocenskému sudcov. 

 

Zvýšené čerpanie v kategórii 710 v porovnaní s rokom 2018 bolo z dôvodu 

výdavkov na rekonštrukciu budovy na Klobučníckej ulici. 
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Kategória 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

 

06 Kapitola                                                              v  EUR 

 

Kategória 
Schválený 

rozpočet 

2019 

Upravený 

rozpočet 

2019 

Čerpanie 

za 

rok 2019 

% čerpania k 

upravenému 

rozpočtu  rok 

2019 

Čerpanie 

za 

rok 2018 

610 Mzdy, platy,    

služobné príjmy a OOV 

 

8 920 359 

 

9 966 265 

 

9 966 231 

 

100,00 

 

8 733 937 

 

Prostriedky štátneho 

rozpočtu - zdroj 111 

 

8 920 359 

 

9 661 577 

 

9 661 543 

 

100,00 

 

8 733 937 

 

Prostriedky EÚ a 

prostriedky na 

spolufinancovanie  

 

0 

 

304 688 

 

304 688 

 

100,00 

 

0 

 

z toho: zdroj 1AC2 

 

0 

 

17 160 

 

17 160 

 

100,00 

 

0 

 

z toho: zdroj 3AC2 0 48 103 48 103 100,00 0 

 

z toho: zdroj 3AC1 

 

0 

 

    239 425 

 

239 425 

 

100,00 

 

0 

 
 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  -  kategória 610, bola 

čerpaná vo výške 9 966 231 € (sudcovia 5 821 229 €, štátna služba 3 661 144 €, verejný 

záujem   483 858 €),  t. j. na 100,00 %   k upravenému rozpočtu, ktorý   predstavoval               

sumu 9 966 265 €. Prostriedky na spolufinancovanie a prostriedky EÚ pokryli   výdavky  

najmä v kategórii zamestnancov v štátnej službe.  

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  -  kategória 610, zdroj 

111 bola čerpaná vo výške 9 661 543 €,  t. j. na 100,00 %   k upravenému rozpočtu, ktorý   

predstavoval sumu  9 661 577 €.  Upravený rozpočet nebol prekročený. 

 

 Mzdové výdavky predstavujú výdavky na tarifné platy, doplatok platu, paušálnu 

náhradu vedúceho kancelárie, osobné a ostatné príplatky zamestnancov v štátnej službe 

a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, odmeny, základný plat sudcu, funkčné 

príplatky, paušálnu náhradu sudcov a 13.,14. plat sudcov.  

 

Kategória 620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní  
 

Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní  -  kategória 620  bola čerpaná vo 

výške 3 188 486 €, t. j. na 100,00 %  k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval  3 188 488 €. 

Kancelária najvyššieho súdu poskytovala  svojim zamestnancom príspevok na doplnkové 

dôchodkové sporenie. 

 

 Výdavky v uvedenej kategórii boli pokryté prostriedkami EU, vrátane 

spolufinancovania  v sume 138 935 €. 

 

Kategória 630 - Tovary a služby 
 

Plnenie   rozpočtu   výdavkov   na   „Tovary a  služby“ -  kategória 630   v   štruktúre  

do úrovne položiek poskytuje nasledovný prehľad: 
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06 Kapitola,  kód zdroja 111                                                                                              v EUR 
 

Kategória 

 

Schválený 

rozpočet 

2019 

 

Upravený 

rozpočet 

2019 

 

Čerpanie 

 za  

rok 2019 

% čerpania k 

upravenému 

rozpočtu  rok 

2019 

 

Čerpanie 

 za  

rok 2018 

630  

Tovary a služby 

 

1 197 795 

 

1 806 883 

 

1 806 082 

 

99,96 

 

1 641 588 

Z toho:      

631 

Cestovné náhrady  

 

37 000 

 

44 236 

 

44 177 

 

99,87 

 

32 238 

632 

Energie, voda, telekom. 

 

447 054 

 

202 111 

 

202 109 

 

100,00 

 

211 619 

633 

Materiál 

 

99 452 

 

265 911 

 

265 909 

 

100,00 

 

373 810 

634 

Dopravné 

 

30 700  

 

48 970 

 

48 968 

 

100,00 

 

38 756 

635 

Rutinná a štan. údržba 

 

45 750 

 

77 326 

 

76 640 

 

99,11 

 

90 778 

636 

Nájomné za nájom 

 

9 359 

 

219 423 

 

219 422 

 

100,00 

 

85 510 

637 

Služby 

 

528 480 

 

948 906 

 

948 857 

 

99,99 

 

808 877 

 
 

Tovary a služby – kategória 630 bola čerpaná v sume 1 806 082 €, t. j. na 99,96 % 

k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu 1 806 883 €. Čerpanie na jednotlivých 

položkách je nasledovné: 

Cestovné náhrady – položka 631  
Čerpanými finančnými prostriedkami na tejto položke boli zabezpečené najmä  

výdavky na zahraničné služobné ceste v sume 35 947 (r. 2018 23 985 €) a náhrady 

poskytované sudcom  najvyššieho súdu pri preložení na výkon funkcie sudcu mimo 

bydliska v sume   5 200 €. 

Energie, voda a komunikácie -  položka 632  
Čerpanými finančnými prostriedkami na tejto položke boli zabezpečené výdavky 

najmä  na  energie, vodné, stočné, výdavky na poštové služby,  komunikačnú infraštruktúru – 

internet, mandátne certifikáty. 

Materiál - položka 633  
Čerpanými finančnými prostriedkami  na tejto položke boli zabezpečené najmä 

výdavky na nákup výpočtovej technika vo výške 86 545 €,  na  nákup materiálu, hlavne nákup 

kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera, tonerov, vodoinštalačného a 

 elektroinštalačného materiálu v sume 71 339 €, výdavky na komunikačnú infraštruktúru  

v sume 570 € (v roku 2018 v sume 153 786 €, uvedené vyššie čerpanie bolo z dovodu   

nákupu materiálu na zabezpečenie obmeny zariadení  komunikačnej infraštruktúry).  

Dopravné - položka 634  
Čerpanými finančnými prostriedkami na tejto položke boli zabezpečené najmä 

výdavky na pohonné hmoty, mazivá a oleje vo výške 18 883 € a ostatné výdavky na servis, 

údržbu, povinné zákonné poistenie, diaľničné známky a parkovacie služby. Vyššie čerpanie v 

roku 2019 bolo spôsobené vyššími výdavkami na parkovacie služby  vo výške 19 222 €. 

Rutinná a štandardná údržba - položka 635        
           Čerpanými finančnými prostriedkami na tejto položke boli zabezpečené najmä výdavky 

spojené s  údržbou kopírovacích strojov, klimatizácií a iných prevádzkových strojov, údržbu 

budov a s údržbou softvéru  v sume 64 201 €. 
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Nájomné za nájom - položka 636  
           Čerpanými finančnými prostriedkami na tejto položke boli zabezpečené najmä výdavky 

na platby za nájom budov a objektov (byty pre sudcov) v sume 145 516 €                                 

(v roku 2018 28 120 €)  a   nájom troch osobných motorových vozidiel v sume  67 370 € (v 

roku 2018 48 376 €). 

Služby - položka 637   
Finančné prostriedky na tejto položke boli vynaložené najmä na výdavky na školenie, 

semináre, konferencie, zasadnutia kolégií najvyššieho súdu  v sume 57 931  (v roku 2018 46 

484 €),  výdavky na  upratovacie služby, informačné služby, tlmočenia a preklady,  sťahovacie 

a manipulačné služby, výdavky v zmysle zmluvy o výpožičke s Ministerstvom spravodlivosti 

SR v sume 187 005 € (v roku 2018   149 751 €), výdavky spojené s náhradami za preventívnu 

rehabilitáciu sudcov a lekárske prehliadky a s náhradami za súdne trovy v sume 53 078 €     

(41 596 €), výdavky na stravovanie zamestnancov  v sume 155 236 € (v roku 2018  48 714 €),  

 prídel do sociálneho fondu v sume 145 482 €  (v roku 2018 127 765 €), výdavky na odmeny 

pre zamestnancov vykonávajúcich práce mimo pracovného pomeru v sume 79 779 € (v roku 

2018 v sume 85 255 €), reprezentačné výdavky v sume 56 658 € ( v roku 2018 53 768 €) 

a výdavky na služby v oblasti informačno-komunikačných  technológií v sume 40  004 € (v 

roku 2018 33 858 €). 

 

V zmysle zmluvy o výpožičke uzatvorenej s  Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej 

republiky  využíva najvyšší súd a kancelária najvyššieho súdu ako sídlo budovu Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky na Župnom námestí. Kapitola kancelária najvyššieho 

súdu refunduje Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky  50,93% z celkových 

nákladov  na prevádzku budovy  a  nedokáže ovplyvniť výšku nákladov a výber dodávateľov, 

ktoré sú v kompetencii Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ako správcu  

budovy. V roku 2019 kancelária najvyššieho súdu refundoval Ministerstvu spravodlivosti 

Slovenskej republiky výdavky na prevádzku budovy v  sume 103 163 €.  Najvyšší súd má 

v správe budovu na Námestí SNP a Klobučníckej ulici. 

 

Výdavky v uvedenej kategórii boli pokryté prostriedkami EU, vrátane 

spolufinancovania  v sume 148 062 €. 

  

Kategória 640 – Bežné transfery 
 

 Bežné transfery – kategória 640 bola čerpaná v sume 279 842 €, t. j. na 100,00 % 

k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu 279 843 €. Čerpanie na jednotlivých 

položkách je nasledovné: 

Transfery jednotlivcom - položka 642  
Čerpanými finančnými prostriedkami na tejto položke boli zabezpečené najmä 

výdavky na  odchodné 4 sudcov  v sume  161 086 (v roku 2018 v sume 58 020 € - odchodné 2 

sudcov),  výdavky na príplatky k nemocenskému sudcov v sume 65 866 € (v roku 2018 v sume  

31 872 €).    

Transfery do zahraničia - položka 649   
 Čerpanými finančnými prostriedkami boli uhradené príspevky za členstvo najvyššieho 

súdu  v  medzinárodných inštitúciách. 

 

Výdavky v uvedenej kategórii boli pokryté prostriedkami EU, vrátane 

spolufinancovania  v sume 2 073 €. 

 

Kategória 710 - Obstaranie kapitálových aktív   
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 Kategória bola čerpaná v sume 2 611 291 €, t.j. 100,00 % k upravenému rozpočtu, 

ktorý prestavoval sumu 2 611 297 €.  

 

Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – položka 713  bola 

čerpaná v sume 107 196 € (nákup klimatizačných zariadení, počítačov a komunikačnej 

infraštruktúry), t.j. na 100,00 %  k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu 107 200 €, 

Prípravná a projektová dokumentácia – položka 716 bola čerpaná v sume 232 685 

€, z toho kód zdroja 131H v sume 66 417 €, kód zdroja 131I v sume 29 322 € (výdavky 

súviseli s rekonštrukciou budovy na Klobučníckej ulici a s prípravou rekonštrukcie budovy na 

Župnom námestí), t. j. na 100,00 % z upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu          

232 685 €.  

Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia – položka 717 bola čerpaná 

v sume 2 271 410 € (najmä  výdavky na rekonštrukciu budovy na Klobučníckej ulici, a 

výdavky na modernizáciu časti budovy na námestí SNP a budovy na Župnom námestí), z toho 

kód zdroja 131H v sume 15 299 €, kód zdroja 131I v sume  2 188 410 €, t.j. na 100,00 % 

k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu 2 271 412 €.  

 

 

 

Z toho podprogram 0EK05: 

 

Kategória 630 - Tovary a služby 

 

Plnenie   rozpočtu   výdavkov   na   „Tovary a  služby“ -  kategória 630   v  štruktúre  

do úrovne položiek poskytuje nasledovný prehľad:  
 

Tovary a služby – kategória 630 bola čerpaná v sume 271 815  v roku 2018 415 292 €, 

t. j. na 99,75 % k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu 272 501 €. Čerpanie na 

jednotlivých položkách je nasledovné: 

Energie, voda a komunikácie -  položka 632 bola čerpaná v sume 47 501  €, t. j. na 

100,00 %  k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  47 501 €. Ide o porovnateľné 

čerpanie výdavkov ako v roku 2018 na internet, faxy, mobilné telefóny, kvalifikované 

certifikáty.  

Materiál - položka 633 bola čerpaná v sume  108 876 €, t. j. na 100,00  %  k 

upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  108 877 €.  

Čerpanými finančnými prostriedkami  na tejto položke boli zabezpečené najmä 

výdavky na nákup výpočtovej technika v sume 86 545 €,  

Rutinná a štandardná údržba - položka 635 bola čerpaná v sume 69 380 €,    t. j. na 

99,02 %  k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  70 064 €.           

           Čerpanými finančnými prostriedkami na tejto položke boli zabezpečené najmä výdavky 

spojené s údržbou softvéru  v sume 64 201 €.  

Nájomné za nájom - položka 636 bola čerpaná v sume 5 472 €,  t. j. na 100,00 %  k 

upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  5 472 €. 

           Čerpanými finančnými prostriedkami na tejto položke boli zabezpečené najmä výdavky 

na platby za nájom zariadenia komunikačnej infraštruktúry. 

Služby - položka 637  bola  čerpaná  v  sume   40 586 €, t. j. na 100,00 %  k 

upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  40 587€.  

Finančné prostriedky na tejto položke boli vynaložené  na výdavky na služby v oblasti 

informačno-komunikačných  technológií. 
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Kategória 710 - Obstaranie kapitálových aktív   
 

 Kategória bola čerpaná v sume 28 947 €, t.j. 100,00 % k upravenému rozpočtu, ktorý 

prestavoval sumu 28 952 €.  Zabezpečené bolo obstaranie počítačov a komunikačnej 

infraštruktúry - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – položka 713.   

 

   
 Bežné a kapitálové transfery príspevkovým organizáciám,  štátnym fondom, 

občianskym združeniam ani právnickým a fyzickým osobám kapitola v priebehu roka 2019 

neposkytla. 

 

Finančné prostriedky poskytnuté na zahraničné aktivity 

  

 V rámci svojich zahraničných aktivít je najvyšší súd členom Združenia štátnych rád 

a najvyšších správnych súdov Európskej únie (ACA-Europe), Siete predsedov najvyšších 

súdov členských štátov Európskej únie a Medzinárodnej asociácie najvyšších správnych súdov 

– IASAI. V roku 2019 boli vyplatené príspevky vyplývajúce z členstva vo vyššie uvedených 

organizáciách, a to vo výške 5 810 €. 

 

 Na zabezpečenie zahraničných pracovných ciest sudcov najvyššieho súdu 

a zamestnancov kancelárie najvyššieho súdu boli v roku 2019 použité rozpočtové prostriedky 

v celkovej výške  35 947 €. Počas roku 2019 bolo zrealizovaných celkom 99 zahraničných 

pracovných ciest. 

 

 Z tohto počtu tvorili prevažnú časť vzdelávacie  aktivity (semináre, workshopy, 

konferencie a výmenné programy) na ktorých sa zúčastnili či už sudcovia najvyššieho súdu 

alebo zamestnanci kancelárie najvyššieho súdu (prevažne asistenti sudcov). Tieto boli 

organizované  medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami, zahraničnými partnermi/súdmi, 

alebo išlo aktivity realizované niektorou z medzinárodných organizácií, ktorej je najvyšší súd 

členom. 

 

Koncom roku 2018 bola predsedníčka najvyššieho súdu oslovená riaditeľom 

Environmentálneho oddelenia Hospodárskej komisie OSN pre Európu vo veci určenia 

zástupcu najvyššieho súdu, ktorý sa zúčastní kolokvia organizovaného na tému úlohy 

súdnictva pri presadzovaní právneho štátu v záležitostiach životného prostredia, ako 

aj dvanásteho stretnutia pracovnej skupiny Aarhuského dohovoru. Na základe rozhodnutia 

predsedníčky najvyššieho súdu sa pracovných stretnutí zúčastnila predsedníčka senátu 

správneho kolégia. Hlavnými úlohami kolokvia bolo oboznámiť účastníkov so súčasným 

stavom a prístupmi k ochrane životného prostredia prostredníctvom medzinárodných zmlúv, 

prezentácia podmienok pre efektívny prístup k spravodlivosti a právne úpravy v oblasti 

životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja, ako aj vytváranie podmienok pre rozvoj 

justičnej spolupráce v danej oblasti. Stretnutie predstaviteľov relevantných orgánov 

a inštitúcií k otázkam uľahčenia prístupu k spravodlivosti v agende Aahurského dohovoru 

bolo organizované za účelom výmeny informácií o podstatných skutočnostiach týkajúcich sa 
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legislatívy, uplatňovania dohovoru a rozhodovania v agende týkajúcej sa tretieho piliera 

dohovoru, ako aj možností odstraňovania bariér pri jeho aplikácií.  

 

 Na pozvanie prvej predsedníčky Najvyššieho súdu Poľskej republiky sa v Poľsku                    

v apríli 2019 zúčastnila delegácia najvyššieho súdu, pod vedením podpredsedníčky 

najvyššieho súdu, konferencie „Budúcnosť Európy založená na princípoch právneho štátu“. 

Delegácie, ktorých zloženie pozostávalo predovšetkým z predsedov najvyšších súdov 

a predsedov kolégií týchto súdov, rokovali na témy: právny štát, sudcovia a európske 

demokracie, spravodlivosť a medzinárodné právo. 

 Delegácia najvyššieho súdu, pod vedením podpredsedníčky najvyššieho súdu sa v máji 

2019 zúčastnila Petrohradského právnického fóra v Petrohrade. Toto právnické fórum poskytuje 

platformu pre výmenu odborných poznatkov a skúseností širokému okruhu odborníkov 

zastupujúcich jednotlivé právnické povolania, ako aj zástupcov justície, ministerstiev, 

legislatívnych orgánov, akademických orgánov a predstaviteľov medzinárodných organizácií. 

Široké spektrum účastníkov tak vytvorilo priestor na vysokú úroveň odbornej diskusie. 

 

 V septembri 2019 sa delegácia najvyššieho súdu pod vedením predsedníčky najvyššieho 

súdu zúčastnila konferencie predsedov najvyšších súdov členských štátov Rady Európy 

organizovanej Kasačným súdom Francúzska pri príležitosti predsedníctva Francúzska v Rade 

Európy. Konferencia pozostávala zo seminárov na témy: právo na účinný právny prostriedok 

nápravy pred nezávislým a nestranným súdom, vzťah medzi vnútroštátnymi súdmi a Európskym 

súdom pre ľudské práva, porovnanie slobody prejavu a ochrany súkromného a rodinného života.  

 

 V tom istom mesiaci sa delegácia najvyššieho súdu pod vedením predsedníčky najvyššieho 

súdu zúčastnila Kolokvia organizovaného  pri príležitosti 30. výročia zriadenia Všeobecného súdu 

Európskej únie. Nosnými témami kolokvia boli prístup k spravodlivosti a efektívna a kvalitná 

justícia.  

 

 Delegácia najvyššieho súdu sa pod vedením podpredsedníčky najvyššieho súdu, 

zastupujúcej predsedu najvyššieho súdu, ktorého funkcia nebola v tom čase obsadená, zúčastnila 

v Uzbekistane v novembri 2019 medzinárodnej konferencie Organizácie pre bezpečnosť 

a spoluprácu v Európe (OBSE), kedy bola Slovenská republika predsedníckou krajinou OBSE. 

Účastníci konferencie diskutovali na témy, týkajúce sa postavenia justície v boji proti 

obchodovaniu s ľuďmi, ako judikatúra, úlohy najvyšších súdov pri zabezpečovaní efektívneho 

uplatňovania zákonov súvisiacich s obchodovaním s ľuďmi a posilnenie medzinárodnej justičnej 

spolupráce v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. 

 

 Najvyšší súd má záujem podieľať sa na aktivitách, ktoré sú realizované zahraničnými 

partnermi. Účasť sudcov, ako aj ich asistentov, na seminároch, konferenciách a iných 

podobných podujatiach je uskutočňovaná s cieľom podporiť vzdelávanie a výmenu poznatkov 

medzi slovenskými sudcami a sudcami, pôsobiacimi v zahraničí, ako aj so zámerom 

zabezpečiť výmenu skúseností medzi súdmi. 
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 1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie 
 

 

                    v  EUR 
 

 

Oddiel 

 

Skupina 

 

Trieda 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

 

Skutočnosť 

 

 

03 

 

03.3 

 

03.3.0 

 

19 023 400 

 

17 852 776 

 

17 851 932 

 

 

 

 

    1.3.3. Výdavky kapitoly  hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania 

  

Kapitola kancelária najvyššieho súdu  v roku 2019 čerpala prostriedky na prvku 

01W0701: projekt Fáza 1 vo výške 464 912 €, Projekt  Fáza 2 vo výške 128 846 €. Spolu 

593 758 € z prostriedkov Európskej únie  a na spolufinancovanie.  

 

Zefektívnený Najvyšší súd - fáza 1 

 Hlavným cieľom národného projektu je zefektívnenie činnosti najvyššieho súdu, 

zvýšenie transparentnosti, optimalizácia organizácie práce kancelárie najvyššieho súdu a 

implementácia inovatívnych riešení, v súlade s cieľmi Operačného programu Efektívna 

verejná správa, podporujúc prioritnú os „Zefektívnený súdny systém a zvýšená 

vymáhateľnosť práva“. Počas jeho implementácie sa vybudujú a posilnia odborné a analytické 

kapacity najvyššieho súdu, zrealizuje sa procesno-organizačný audit, zavedú sa 

štandardizované postupy a metodiky a zavedie sa funkčný systém zberu údajov pre 

zabezpečenie analytickej podpory rozhodovacej činnosti sudcov najvyššieho súdu. 

Vybudovaním a následnou činnosťou analytického oddelenia najvyššieho súdu dôjde k 

zefektívneniu interných procesov rozhodovania najvyššieho súdu a k zvýšeniu kvality 

súdnych rozhodnutí. Súčasťou projektu je vykonanie procesno-organizačného auditu, ktorého 

účelom bude identifikovať existujúce procesy, analyzovať ich z pohľadu nedostatkov a 

navrhnúť odporúčania pre optimalizáciu procesov a detailné procesné mapy činností 

kancelárie najvyššieho súdu. Posilnenie spolupráce s odbornou verejnosťou a zvýšenie 

transparentnosti justície sú základnými cieľmi národného projektu. Zámerom realizácie 

projektu je proaktívne poskytovanie kvalitných informácií zo strany najvyššieho súdu o 

rozhodovacej činnosti a dianí na najvyššom súde, a to tak odbornej, ako aj laickej verejnosti. 

 Výdavky kapitoly na spoločné programy SR a EU zaradené do výdavkov  štátneho 

rozpočtu, na spoločné programy SR a EU nezaradené do výdavkov štátneho rozpočtu: 

 Celkovo v roku 2019 do rozpočtu refundovaných: 464 912,20 €, z toho: 

na vyplatenie miezd: 245 309,15 € 

na úhradu odvodov poistného: 115 040,80 € 

na prevádzku odmeny mimo prac. pomeru: 89 135,84 € 

na prevádzku (inter. vybavenie, výp. technika, softvér a licencie): 14 084,83 € 

na transfery: 1 341,58 € 
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Zefektívnený Najvyšší súd - fáza 2 

 Hlavným cieľom projektu je zefektívnenie činnosti najvyššieho súdu prostredníctvom 

kvalitatívneho a kvantitatívneho posilnenia analytických kapacít spolu so zefektívnením 

procesov rozhodovacej činnosti najvyššieho súdu, ďalej tiež nastavenie systému 

automatizácie procesov, ako aj zvýšenie informovanosti, skvalitnenie súdnych rozhodnutí a 

zabezpečenie kvalitnejšej a efektívnejšej softvérovej podpory kancelárie najvyššieho súdu. 

Realizáciou projektu dôjde k skvalitneniu a zautomatizovaniu poskytovania knižničných 

služieb, k zvýšeniu kvality tvorby podkladov a sprístupneniu zahraničných podkladov pre 

rozhodovaciu činnosť najvyššieho súdu. Vytvoria sa dve nové regionálne Informačné centrá v 

regiónoch stredného a východného Slovenska za súčasného vyškolenia kľúčových 

zamestnancov pracujúcich v kontakte s verejnosťou. Vypracujú sa viaceré koncepčné a 

metodické materiály pre nastavenie systému deľby práce, systému vzdelávania, relevantných 

pracovných postupov a práce so softvérmi, a to aj za účelom zachovania udržateľnosti 

výsledkov projektu. Výsledkom národného projektu budú tiež podklady opisujúce požiadavky 

na obsah a funkcionalitu Centralizovaného systému súdneho riadenia z hľadiska požiadaviek 

najvyššieho súdu za účelom vyhovujúceho nastavenia tohto systému. Projekt priamo 

nadväzuje na implementáciu projektu „Najvyšší súd – fáza 1“, ktorý je v realizácii od januára 

2018. 

 Výdavky kapitoly na spoločné programy SR a EU zaradené do výdavkov  štátneho 

rozpočtu, na spoločné programy SR a EU nezaradené do výdavkov štátneho rozpočtu: 

 Celkovo v roku 2019 do rozpočtu refundovaných: 128 846,09 EUR, z toho: 

na vyplatenie miezd: 59 378,96 € 

na úhradu odvodov poistného: 23 894,01 € 

na prevádzku odmeny mimo prac. pomeru: 8 996,01 € 

na prevádzku (inter. vybavenie, výp. technika, zariadenia, propagácia): 35 845,99 € 

na transfery: 731,12 € 

 

Projekt - Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu 

 Zámerom kancelárie najvyššieho súdu je zefektívnenie činností najvyššieho súdu, 

optimalizácia organizácie práce a implementácia inovatívnych riešení. Projekt Informačný 

systém kancelárie najvyššieho súdu (ďalej aj „IS KNS SR“), je zameraný na vytvorenie 

efektívnej komunikačnej platformy a na komplexné pokrytie špecifických potrieb pre riadenie 

a výkon činností najvyššieho súdu. Cieľové riešenie bude poskytovať komplexnú podporu pre 

rozhodovaciu činnosť a administratívne činnosti s tým súvisiace, prostredníctvom 

elektronického obehu a schvaľovania dokumentov, analytickej podpory s elektronickou 

zbierkou rozhodnutí a digitalizovaných historických rozhodnutí najvyššieho súdu, bude 

poskytovať medzirezortné lustrácie a taktiež bude poskytovať štatistiky vo forme Open Data. 

Zavedením IS KNS SR sa zefektívni fungovanie najvyššieho súdu, elektronizáciou procesov 

sa zefektívni výkon spravodlivosti a zároveň zvýši dôvera verejnosti v súdnictvo. 

 Hlavným cieľom je zvýšenie efektívnosti práce kancelárie najvyššieho súdu, zvýšenie 

efektívnosti práce sudcu a zvýšenie transparentnosti najvyššieho súdu. Cieľovou skupinou 

projektu sú zamestnanci kancelárie najvyššieho súdu, sudcovia najvyššieho súdu a verejnosť. 
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 Výdavky kapitoly na spoločné programy SR a EU zaradené do výdavkov  štátneho 

rozpočtu, na spoločné programy SR a EU nezaradené do výdavkov štátneho rozpočtu: 

  

 Celkovo v roku 2019 do rozpočtu refundovaných: 0,00 EUR, z toho: 

na vyplatenie miezd: 0,00 € 

na úhradu odvodov poistného: 0,00 € 

na prevádzku odmeny mimo prac. pomeru: 0,00 € 

na prevádzku: 0,00 € 

na transfery: 0,00 € 

 

    1.3.4. Úpravy schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka 
 

 

Zo súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky bolo vykonaných  18 

rozpočtových opatrení, ktoré sa týkali výdavkov kapitol, z toho 1 sa týkalo výdavkov aj 

príjmov. Za prostriedky štátneho rozpočtu  bolo vykonaných 9 rozpočtových opatrení  a za 

prostriedky EÚ a na spolufinancovanie  bolo vykonaných 9 rozpočtových opatrení.  

Kancelária najvyššieho súdu v priebehu roka 2019 vykonal 30  vnútorných rozpočtových 

opatrení, z toho sa 7 rozpočtových opatrení týkalo prostriedkov EU a na spolufinancovanie.  

 

6 Kapitola                                                         v  EUR 

 

Kategória Schválený 

rozpočet 

2019 

Upravený 

rozpočet 

2019 

Rozdiel  

schválený- 

upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

za 

rok 2019 

% čerpania 

k 

upravenému 

rozpočtu  

rok 2019 

610 Mzdy, platy,    

služobné príjmy a OOV 

 

8 920 359 

 

9 966 265 

 

1 045 906 

 

9 966 231 

 

100,00 

620 Poistné a príspevok 

do poisťovne 
 

2  806 789 

 

3 188 488 

 

381 699 

 

3 188 486 

 

100,00 

630  

Tovary a služby 

 

1 197 795 

 

1 806 883 

 

609 088 

 

1 806 082 

 

99,96 

640 

Bežné transfery 48 457 279 843 231 386 279 842 

 

100,00 

600 

Bežné výdavky 

 

12 973 400 

 

15 241 479 

 

2 268 079 

 

15 240 641 

 

99,99 

700   

Kapitálové výdavky 

 

6 050 000 

 

2 611 297 

 

-3 438 703 

 

2 611 291 

 

100,00 

   z toho: kód zdroja 131 0 2 299 449 2 299 449 2 299 448 99,99 

Spolu  19 023 400 17 852 776 -1 170 624 17 851 932 100,00 

 

 

 

Rozpočtovými opatreniami boli výdavky kapitoly  upravené na 17 852 776 €. V 

priebehu roka boli realizované úpravy: 

* povolené prekročenia limitu bežných výdavkov,  kód zdroja 111, v sume  354 919 €, 

z toho: program 01W v sume 263 000 mzdy, platy, služobné príjmy a  ostatné osobné 

vyrovnania. Týmto rozpočtovým opatrením sa zabezpečili  finančné prostriedky na zvýšenie 

platov, služobných príjmov a  ostatné osobné vyrovnania štátnych zamestnancov vo výške 

14% nad úroveň valorizácie v nadväznosti na Nariadenie vlády     č. 389/2018 Z. z., 
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* povolené prekročenia limitu výdavkov,  kód zdroja 111, program 01W v sume  914 

284 €, z toho: kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

v sume  685 218 €,  z dôvodu zvýšenia platových taríf štátnych zamestnancov a stupníc 

platových taríf zamestnancov pri výkone práce verejnom záujme v súlade so zákonom 

o štátnom rozpočte na rok 2019 a nariadeniami vlády SR a uzatvorenými kolektívnymi 

zmluvami vyššieho stupňa na rok 2019-2020  a v nadväznosti na zmenu zákona č. 553/2003 

Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a zvýšenia platových náležitostí sudcov v súvislosti so zvýšením skutočne dosiahnutej 

priemernej nominálnej mesačnej mzdy  zamestnanca v hospodárstve za rok 2018 zverejnenej 

Štatistickým úradom Slovenskej republiky;  rozpočtové prostriedky na poistné a odvody do 

poisťovní vyplývajúce zo zvýšenia mzdových prostriedkov,  
*  povolené prekročenie limitu výdavkov na programe 01W  v sume 2 879 986 €, 

z toho:  na rekonštrukciu budovy na Župnom námestí  v sume 81 716 €, kód zdroja 131H, na 

rekonštrukciu budovy na Klobučníckej ulici v sume 2 798 270 €, kód zdroja 131I, 

* v rámci podprogramu 0EK05 viazanie kapitálových výdavkov  v sume 275 478 € 

v prospech bežných výdavkov. Za účelom zabezpečenia bežných výdavkov v oblasti IKT. 

* povolené prekročenie limitu výdavkov  v sume 1 299 311 € na programe 01W, 

z toho mzdy , platy, služobné príjmy a  ostatné osobné vyrovnania v sume 63  000€ 

a kapitálové výdavky v sume 151 406 €. Kapitálové výdavky boli určené na klimatizačné 

zariadenia, rekonštrukciu elektrickej inštalácie v budove na nám. SNP, bežné výdavky na 

použitie na preradenie zapisovateliek do vyššej tarifnej triedy a doplnenie zamestnancov na 

technické a pomocné činnosti,  na odchodné sudcov a nemocenské dávky sudcov  

a zamestnancov, a ďalšie prostriedky na zabezpečenia výdavkov v súvislosti so sťahovaním 

zamestnancov do prenajatých priestorov a financovanie rekreačných poukazov, 

*  viazanie mzdových výdavkov  v sume 270 000 € a bežných výdavkov v kategórii 

620, 630, súčasné zvýšenie kapitálových 931 000 € na programe 01W za účelom 

rekonštrukcie budovy na Župnom námestí a na podprograme 0EK05  za účelom 

 rekonštrukcie komunikačnej infraštruktúry a serverov, a presun z bežných do kapitálových 

v sume 81 000 €  na programe 01W za účelom rekonštrukcie budovy na Župnom námestí. 

*  viazanie výdavkov  a príjmov kapitoly na programe 01W v sume 6 266 € 

v súvislosti s neplnením schválených rozpočtovaných príjmov na rok 2019, 

* viazanie kapitálových výdavkov  v celkovej sume 7 206 617€, ktoré budú použité 

v nasledujúcom rozpočtovom roku, nasledovne: na programe 01W v sume 4 403 047€, z toho 

kód zdroja 131I v sume 580 537 € a kód zdroja 111 v sume 3 822 510 € a to na: rekonštrukciu 

budovy na Župnom námestí, Klobučníckej ulici a  budovy na námestí SNP, na podprograme 

0EK05 v sume 2 803 570 €, kód zdroja 111 za účelom pokrytia výdavkov v oblasti 

informačno-komunikačných technológií. 

 

  

1.4.   Finančné operácie 
  

 Zostatok prostriedkov  z predchádzajúcich rokov bol 190 000 € - uvedených vo 

finančnom výkaze FIN 1-12 – plnenie rozpočtu t.j. finančné operácie. 
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    1.4.1. Príjmové finančné operácie 
  

Kapitola kancelária najvyššieho súdu  v roku 2019 zaznamenala príjmové finančné 

operácie v hlavnej kategórii 400 v celkovej výške 40 000 €. Dôvody pohybov na 

mimorozpočtových účtoch v priebehu roka  2019  boli  nasledovné: 

 

Prijaté platby za zábezpeky vo výške  40 000 €.   

 

 

    1.4.2. Výdavkové finančné operácie 

  
 

Kapitola kancelária najvyššieho súdu mala v roku 2019 výdavkové finančné operácie 

– vrátka prijatej zábezpeky 30 000 €. 

 

 Zostatok prostriedkov na depozitnom účtu k 31.12.2019 bol  160 000 €. 

 
 
 

1.5.  Zhodnotenie zamestnanosti 
  
  

            Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2019 bol počet  

zamestnancov stanovený na 290 osôb. Z toho: 
  

       85 sudcov, 

       177 štátnych zamestnancov, 

       28 zamestnancov vo verejnom záujme. 
  

      K 1. januáru 2019 hodnoteného obdobia bol evidenčný stav zamestnancov v zložení: 
  

         78 sudcov, 

         159 štátnych zamestnancov + 2 štátni zamestnanci prijatí z dôvodu realizácie národných   

projektov financovaných z fondov EÚ, 

         23 zamestnancov vo verejnom záujme. 
 

  
Výberové konania – štátna služba 
  
            V priebehu roka 2019 bolo na obsadenie štátnozamestnaneckých miest 

vyhlásených celkovo 32 vonkajších výberových konaní a 4 užšie vnútorné výberové 

konania. Z vonkajších výberových konaní bolo 6 vyhlásených na obsadenie 

štátnozamestnaneckých miest v stálej štátnej službe a 26 v dočasnej štátnej službe. Z 26 

výberových konaní na dočasnú štátnu službu bolo 14 vyhlásených na obsadenie 

štátnozamestnaneckých miest financovaných z rozpočtov národných  projektov – miesta 

financované z fondov EÚ.   
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           Z celkového počtu 32 sa 8 výberových konaní neuskutočnilo z dôvodu, že sa 

v stanovenej lehote neprihlásil žiaden uchádzač a v 2 výberových konaniach nebol úspešný 

ani jeden z prihlásených uchádzačov.  

 

 Výberovými konaniami sa obsadilo 11 štátnozamestnaneckých miest v stálej štátnej 

službe, 6 v dočasnej štátnej službe na zastupovanie počas materskej/rodičovskej dovolenky 

a 17 miest v dočasnej štátnej službe financovaných z rozpočtov národných projektov.  

 

 

Zamestnanci v štátnozamestnaneckom pomere 
  
            Do štátnozamestnaneckého pomeru bolo v roku 2019 prijatých 39 nových štátnych 

zamestnancov, z toho 6 do dočasnej štátnej služby na zastupovanie počas materskej 

a rodičovskej dovolenky a  17 do dočasnej štátnej služby z dôvodu prípravy a realizácie 

národných projektov.                                  
  

            Prehľad mimoevidenčného počtu štátnych zamestnancov k 31. decembru 2019: 
21 - čerpanie rodičovskej dovolenky, 
7 - čerpanie materskej dovolenky. 

  
 Počas roka 2019 ukončilo štátnozamestnanecký pomer alebo bolo preložených do 

iného služobného úradu 22 zamestnancov, z toho 6 štátnych zamestnancov pôsobilo 

v dočasnej štátnej službe pri realizácií národných projektov. 

  

Evidenčný počet  k 31. decembru 2019 bol  159 štátnych zamestnancov + 19 štátnych 

zamestnancov na projekty. 

 
 

Sudcovia  

  
            V roku 2019 sa uskutočnili 3 výberové konania na obsadenie funkcie sudcu 

najvyššieho súdu  a 5 výberových konaní na ustanovenie do vyššej sudcovskej funkcie – 

predseda senátu (7 miest). 
            

Na základe úspešne absolvovaného výberového konania bola v roku 2019 na najvyšší 

súd preložená 1 sudkyňa, zvyšné 2 úspešné uchádzačky výberových konaní na funkciu sudcu 

boli preložené od 01.01.2020.  

 

Do vyššej sudcovskej funkcie bolo ustanovených 7 úspešných uchádzačov výberových 

konaní.  

 

Okrem uvedeného preloženia 1 sudkyne na základe výberového konania, sa evidenčný 

počet sudcov najvyššieho súdu zvýšil o 3 sudcov, ktorí sa po skončení výkonu funkcie sudu 

Ústavného súdu SR znovu ujali svojej funkcie sudcu na Najvyššom súde SR.  
 

 Ku koncu roka sa evidenčný počet sa znížil o 5 sudcov, z toho 2 sudcovia požiadali 

o prerušenie výkonu funkcie sudcu z dôvodu poberania starobného dôchodku,                                      

1 sudkyňa sa vzdala funkcie sudcu, 1 sudkyňa bola odvolaná prezidentom a 1 sudcovi sa 

prerušil výkon funkcie sudcu z dôvodu, že sa stal sudcom Ústavného súdu SR.  
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            K 31. decembru 2019 bol evidenčný počet sudcov 77, z toho 1 sudkyňa vykonávala 

stáž na Ústavnom súde SR.   

V sledovanom období na najvyššom súde pôsobili aj dočasne pridelení sudcovia 

z krajských súdov, ktorých počet ku koncu roka predstavoval 7 sudcov.  

  

  
Zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme 

  
            Počas roka bolo prijatých 7 zamestnancov do výkonu práce vo verejnom záujme. 

Pracovný pomer skončili 4 zamestnanci a to na základe dohody o skončení pracovného 

pomeru.  Evidenčný stav znížila aj 1 zamestnankyňa, ktorá nastúpila na materskú dovolenku.  

 

 K 31. decembru 2019 bol evidenčný počet zamestnancov vykonávajúcich prácu                 

vo verejnom záujme 25. 

           
 

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 
  
  K 01.01.2020 mala kancelária najvyššieho súdu uzatvorených spolu 19 dohôd mimo 

pracovného pomeru, z toho 12 bolo financovaných z rozpočtov národných projektov.  

         

 V priebehu sledovaného roka sa uzatvárali nové dohody, ktorých bolo spolu 34 a 

zároveň 33 dohôd skončilo uplynutím doby, na ktorú boli uzatvorené alebo boli skončené na 

základe dohody o skončení. 
            

            Ku koncu roka bol počet uzatvorených dohôd mimo pracovného pomeru celkovo 20, 

z ktorých 15 bolo pre potreby národných projektov. 13 osôb zamestnaných na dohodu mimo 

pracovného pomeru, bolo zároveň zamestnancami Kancelárie najvyššieho súdu, zvyšní             

7  boli externí zamestnanci na dohodu mimo pracovného pomeru.  

      
 

      

1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly 
 

 

V pôsobnosti kancelárie najvyššieho súdu nie je žiadna príspevková organizácia. 
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2. Tabuľková časť 
 

 

      Tabuľka č. 1    Celkový prehľad príjmov a výdavkov  kapitoly  

 

       Tabuľka č. 2    Výdavky kapitoly podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie  

 

 Tabuľka č. 3    Finančné operácie kapitoly  

 

 Tabuľka č. 4    Záväzné ukazovatele kapitoly  

 

      Tabuľka č. 5    Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly 

                          podľa ekonomickej klasifikácie – Kancelária Najvyššieho súdu SR nemala 

v roku 2019 žiadne príspevkové organizácie, t. j. tabuľka nie je k 

dispozícií 

 

 Tabuľka č. 6  Výdavky príspevkových organizácií kapitoly podľa ekonomickej a funkčnej  

                         klasifikácie- Kancelária Najvyššieho súdu SR nemala v roku 2019 žiadne  

                         príspevkové organizácie, t. j. tabuľka nie je k dispozícií 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


