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1. Správa o hospodárení kapitoly 
 

 

1.1. Súhrnná charakteristika rozpočtovej kapitoly Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky  a jej hospodárenia v rozpočtovom roku 2013 
 

 

Hlavnou úlohou kapitoly v roku 2013 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.  

 

 

 1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly 
 

Prostredníctvom kapitoly Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší 

súd“) je na štátny rozpočet zapojená jedna podriadená rozpočtová  organizácia – Kancelária 

Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária súdnej rady“).  

 

Činnosť najvyššieho súdu  upravuje zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Pôsobnosť Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len 

„súdna rada“) je upravená v čl. 141a Ústavy Slovenskej republiky a ďalšiu jej pôsobnosť 

a činnosť  kancelárie súdnej rady  upravuje zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej 

republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

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 prípadoch (podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku 

upravujúcej správne súdnictvo). 

 

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 

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. 
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Najvyšší súd  vydáva aj 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 2013 vyplýva z nasledovných tabuliek: 

 

 

 

 

 

 

               
Počet vecí 

Agendy trestnoprávneho kolégia 
Spolu 

   To Tdo TdoV Ntv Ndt Urto Tost Nt Nts Tpj 

   prevzaté 24 72 23 0 5 3 12 14 0 0 153 
   došlé 72 451 43 0 123 40 246 453 13 68 1 509 
   vybavené 68 441 48 0 121 38 237 448 13 68 1 482 
   nevybavené 28 82 18 0 7 5 21 19 0 0 180 
   

                



 

 
5 

 

 

 

 

Počet vecí 
Agendy občianskoprávneho kolégia 

Spolu  
Co Cdo CdoV MCdo MCdoV Uro UroV MUroV Rkc Ndc Nc CoE ECdo EMCdo Cpj Nco Ncv 

prevzaté 30 1 442 1 253 0 0 0 0 0 12 3 0 0 0 0 0 0 1 741 

došlé 499 3 107 10 103 0 0 0 0 2 179 129 889 2 323 23 32 110 301 7 707 

vybavené 379 2 675 5 206 0 0 0 0 2 179 127 220 812 5 32 110 301 5 053 

nevybavené 150 1 874 6 150 0 0 0 0 0 12 5 669 1 511 18 0 0 0 4 395 
                     

                                                                                                                                                                    

Počet vecí 
Agendy obchodnoprávneho kolégia 

Spolu 
Obo Obdo ObdoV Mobdo MobdV Rko Ndob OboE Oboer MOber Nob Nobs Obpj 

prevzaté 252 124 30 26 13 0 9 0 0 0 0 2 1 457 

došlé 298 313 45 20 4 0 173 809 1 916 26 133 113 3 3 853 

vybavené 342 250 44 22 13 0 165 253 404 5 132 115 2 1 747 

nevybavené 208 187 31 24 4 0 17 556 1 512 21 1 0 2 2 563 
 

 

Počet vecí 
Agendy správneho kolégia 

Spolu 
So Sžso Sža Sza Sžd Sžr Sžf Sžh/pu Sžh/uv Sžp Sži Szd Sžo Sž Sžnč Sžz Sr Sv Sdo Rks Nds Ndz Svzn Ns Snj 

prevzaté 336 123 10 0 51 224 455 6 18 124 35 4 161 64 15 7 1 0 8 7 1 2 3 1 4 1 660 

došlé 496 312 67 23 85 732 783 7 17 212 167 19 409 149 30 25 1 0 106 20 69 39 4 140 107 4 019 

vybavené 481 234 68 21 87 504 642 5 26 208 109 12 350 135 35 16 1 0 90 24 66 40 3 134 108 3 399 

nevybavené 351 201 9 2 49 452 596 8 9 128 93 11 220 78 10 16 1 0 24 3 4 1 4 7 3 2 280 
 

 

Počet vecí Spolu všetky agendy NS 

prevzaté 4 011 

došlé 17 088 

vybavené 11 681 

nevybavené 9 418 
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Kancelária súdnej rady je rozpočtovou organizáciou, napojenou na štátny rozpočet 

prostredníctvom správcu kapitoly najvyšší súd. Podľa § 9 zák. č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kancelária plní úlohy 

spojené  s odborným, organizačným, personálnym  a technickým zabezpečením činnosti  

súdnej rady. 

 

Súdna rada  je ústavným orgánom sudcovskej legitimity s právomocami  

vymedzenými  v čl. 141a Ústavy  Slovenskej republiky a v  zákone č. 185/2002 Z. z. o Súdnej 

rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnej rade“). 

 

Na základe Ústavou Slovenskej republiky danej pôsobnosti  súdna rada predkladá: 

 

- prezidentovi Slovenskej republiky návrhy kandidátov na vymenovanie sudcov,  

návrhy na vymenovanie predsedu najvyššieho súdu a podpredsedu najvyššieho súdu, 

- vláde Slovenskej republiky  návrhy kandidátov na sudcov, ktorí by mali pôsobiť za 

Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch  

a 

- rozhoduje o pridelení a preložení sudcov, 

- volí členov a predsedov disciplinárnych senátov, 

- vyjadruje sa k návrhu rozpočtu súdov Slovenskej republiky pri zostavovaní štátneho 

rozpočtu. 

 

Ďalšia pôsobnosť súdnej rady je upravená v  zákona o súdnej rade.  

 

V roku 2013 sa konalo desať zasadnutí súdnej rady.  

 
 

 1.1.2. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 

  

Kapitola najvyšší súd  vykonala rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na 

rok 2013 v zmysle zákona č. 438/2012 Z. z.  o štátnom  rozpočte  na rok 2013 z 13. decembra 

2012  a v zmysle listu Ministerstva financií SR číslo MF/027683/2012-441  z 28.12.2012. 

 

 Schválené záväzné ukazovatele boli v priebehu roka 2013 na základe vykonaných 

rozpočtových opatrení upravené. 

 

Výška rozpísaných príjmov kapitoly predstavovala sumu 5 000 €, výdavky 

kapitoly celkom boli rozpísané v sume    8 788 394 €, z toho na mzdy, platy, služobné 

príjmy a ostatné osobné  vyrovnania  v  sume  6 085 308 €,  počet zamestnancov 213, 

kapitálové výdavky v sume  100 292 €. 

 

Rozpis záväzných ukazovateľov podľa rozpočtových organizácií a programov bol 

nasledovný:  

Rozpočtová organizácia najvyšší súd  mala rozpísané  záväzné ukazovatele na 

programe 01W - Jednotný výklad/aplikácia zákona. Záväzný ukazovateľ príjmov bol 

rozpísaný  v  sume  5 000 €. Záväzný ukazovateľ výdavkov bol rozpísaný  v sume              

8 360 256 €,  z toho záväzný ukazovateľ  na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania v sume 5 855 736 €, počet zamestnancov 197 a záväzný ukazovateľ na 

kapitálové výdavky bol  rozpísaný  v  sume 90 374 €. 
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Rozpočtová organizácia kancelária súdnej rady mala rozpísané  záväzné ukazovatele v 

programe 08L - Organizácia súdnictva a postavenie sudcov. Záväzný ukazovateľ príjmov 

nebol rozpísaný. Záväzný ukazovateľ  výdavkov bol rozpísaný  v sume    428 138 €,  z toho 

záväzný ukazovateľ  na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 

229 572 €, počet zamestnancov 16 a záväzný ukazovateľ na kapitálové výdavky bol  

rozpísaný v sume 9 918 €. 

 

Schválený rozpočet záväzných ukazovateľov  na rok 2013, upravený rozpočet na rok 

2013 a skutočné plnenie záväzných ukazovateľov je uvedené v tabuľke číslo 4 v tabuľkovej 

časti tohto materiálu.  

 

V roku 2013 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov – prepočítaný 203,7 osôb, 

z toho na aparáte ústredného orgánu bolo 191,7 osôb.  

 
 

 1.1.3. Rozpočtové opatrenia 

 
Ministerstvo financií SR v priebehu roka 2013, vykonalo vo vzťahu ku kapitole 

Najvyšší súd SR spolu 7 rozpočtové opatrenia, 1 bolo zamietnuté: 
 

1. Rozpočtové opatrenie č. 1 – viazanie rozpočtových prostriedkov kapitoly v sume 

5 765 €, bežné výdavky.  Oznámenie č.MF/012058/2013-441  zo 14.03.2013. 

Týmto rozpočtovým opatrením sa kapitole najvyšší súd viazali  rozpočtové 

prostriedky v sumu 5 765  € v nadväznosti na bod B.1. uznesenia vlády SR č. 115 z 

27. februára 2013 k Financovaniu rekonštrukcie, modernizácie a budovania 

futbalových štadiónov na roky 2013-2022. 

Viazanie  bolo rozpísané   v programe    01W – Jednotný výklad/aplikácia 

zákona, v sume 4 899 € a v programe 08L – Organizácia súdnictva a postavenie 

sudcov v sume 866 €. 

 

2. Rozpočtové opatrenie č. 2 – povolenie prekročenia  limitu výdavkov a viazanie 

rozpočtových prostriedkov kapitoly v  sume 11 520 €, bežné výdavky. Oznámenie 

č. MF/013645/2013-413 z 23.04.2013. 

Týmto rozpočtovým opatrením sa  v rámci stanovených záväzných ukazovateľov 

kapitoly zvýšil limit miezd, platov, služobných príjmov a OOV aparátu najvyššieho 

súdu o sumu 11 520 €,  zároveň sa s účinnosťou od 01.05.2013 zvýšil  limit počtu 

zamestnancov aparátu o 1 osobu, a to na úkor zníženia počtu zamestnancov 

v kancelárii súdnej rady v rovnakom rozsahu.  

Zvýšenie  bolo rozpísané   v programe    01W – Jednotný výklad/aplikácia 

zákona. Zníženie bolo rozpísané v programe 08L – Organizácia súdnictva 

a postavenie sudcov.   

 

3. Rozpočtové opatrenie č. 3 – povolenie prekročenia  limitu výdavkov kapitoly             

v  sume 9 918 €, kód zdroja 131C, kapitálové výdavky. Oznámenie                        

č. MF/016436/2013-441 zo 04.06.2013. 

Rozpočtovým opatrením sa  zvýšil limit  kapitálových výdavkov o sumu 9 918 €  

v nadväznosti na rozpočtové opatrenie č. 3 vykonané listom Ministerstva financií SR 

č. MF/026384/2012-441 zo  04.12.2012 a v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z.. 

Zvýšenie bolo rozpísané   v programe 08L – Organizácia súdnictva a postavenie 

sudcov.    
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4. Rozpočtové opatrenie č. 4 – povolenie prekročenia  limitu výdavkov kapitoly             

v  sume 22 700 €, kód zdroja 131C,  kapitálové výdavky. Oznámenie                     

č. MF/019223/2013-441 z 19.07.2013. 

Rozpočtovým opatrením sa  zvýšil limit  kapitálových výdavkov o sumu 22 700 €  

v nadväznosti na rozpočtové opatrenie č. 3 vykonané listom Ministerstva financií SR 

č. MF/026384/2012-441 zo  04.12.2012 a v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z.. 

Zvýšenie bolo rozpísané   v programe    01W – Jednotný výklad/aplikácia zákona. 

 

5. Rozpočtové opatrenie č. 5 – viazanie rozpočtových prostriedkov  kapitoly v  sume 

85 450 €,  kapitálové výdavky. Oznámenie č. MF/021874/2013-441 zo 16.09.2013. 

Rozpočtovým opatrením sa  znížil limit  kapitálových výdavkov o sumu 85 450 €  

v  prospech bežných výdavkov, z dôvodu nepostačujúceho objemu finančných 

prostriedkov  v kategórii 630 – Tovary a služby. 

Zníženie bolo rozpísané   v programe    01W – Jednotný výklad/aplikácia zákona. 

 

6. Rozpočtové opatrenie č. 6 – povolenie prekročenia  limitu výdavkov kapitoly             

v  sume 100 000 €, kapitálové výdavky. Oznámenie  č. MF/024597/2013-441 

z 29.10.2013. 

Rozpočtovým opatrením sa  zvýšil limit  bežných výdavkov o sumu 100 000 €  za 

účelom zabezpečenia finančných prostriedkov na úhradu zvýšených prevádzkových 

nákladov. 

Zvýšenie bolo rozpísané   v programe    01W – Jednotný výklad/aplikácia zákona. 

 

7. Rozpočtové opatrenie č. 7 – povolenie prekročenia  limitu výdavkov kapitoly             

v  sume 500 €, kapitálové výdavky. Oznámenie č. MF/025657/2013-441 

zo 14.11.2013. 

Rozpočtovým opatrením sa  zvýšil limit  kapitálových výdavkov o sumu 500 €  

presunom z bežných výdavkov, za účelom prvého nákupu zimných pneumatík pre 

osobné motorové vozidlo.  

Zvýšenie bolo rozpísané   v programe 08L – Organizácia súdnictva a postavenie 

sudcov.    

 
   

Organizácia najvyšší súd   v  roku  2013 vykonala 14 vlastných   rozpočtových  

opatrení, ktorými  zabezpečila   rovnomerné  čerpanie  rozpočtu výdavkov v rámci 

jednotlivých rozpočtových  podpoložiek.  Vnútorné rozpočtové opatrenia nemali dopad na 

rozpis záväzných ukazovateľov upraveného rozpočtu na rok 2013 organizácie najvyšší súd. 

 

Organizácia kancelária súdnej rady v priebehu roku 2013 na zabezpečenie 

rovnomerného čerpania jednotlivých rozpočtových podpoložiek vykonala jedenásť vlastných 

rozpočtových opatrení na úrovni kancelárie súdnej rady bez zmeny záväzných ukazovateľov 

upraveného rozpočtu. 
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1.2. Príjmy kapitoly 
 

 

Kapitola najvyšší súd nevykonáva činnosti, ktorá by jej zabezpečili pravidelné 

príjmy. Príjmy kapitoly sa rozpočtujú na základe odhadov, nakoľko sa jedná o 

príjmy náhodné.   

 
 

 1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 
 

Kapitola najvyšší súd  mala v roku 2013 rozpísaný záväzný ukazovateľ rozpočtu na 

príjmy v sume  5 000 €, ktorého plnenie k  31.12.2013 bolo vo výške 7 237 €, čo predstavuje 

plnenie rozpočtu príjmov na 144,74 %.  
 

Rozpočet   príjmov  organizácie  najvyšší  súd    v  roku 2013  predstavoval sumu       

5 000 €. Skutočné plnenie rozpočtu príjmov bolo v sume 6 600 €. 
 

V roku 2013 kancelária súdnej rady  nemala rozpočtované žiadne príjmy. Skutočné 

plnenie rozpočtu príjmov bolo v sume  637 € . 
 

Plnenie rozpočtu príjmov rozpočtovej kapitoly podľa kategórií ekonomickej 

klasifikácie bolo v roku 2013  nasledovné: 

 

  06 Kapitola                                                                                                                   v EUR 

hlavná kategória/kategória  

upravený 

rozpočet 

(UR)  

skutočnosť  

spolu  

v tom:  

rozpočtové  mimorozpočtové. 

v € 
v %  

z UR 
v € 

200-Nedaňové príjmy  5 000 7 237 7 237 144,74 0 

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

       220-Administratívne poplatky a iné poplatky a  

               platby     100 279 279 279 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  4900 6 958 6 958 142 0 

 

Celkové príjmy, ktoré kapitola v skutočnosti dosiahla v roku 2013 boli o 1 318 € 

vyššie ako príjmy v predchádzajúcom roku (5 919 €).  Išlo o príjmy náhodné: podpoložka 

223001 – 279 € príjem za vyhotovenie fotokópií, príjem za nevrátenú literatúru; podpoložka 

292012 – 2 533 € príjem  z dobropisov za energie, plyn,  literatúru, nájomné; podpoložka  

292017 – 2 680 € preplatok na zdravotnom poistení platenom zamestnávateľom; podpoložka  

292019 –  362 € príjem z refundácie cestovných náhrad a za vodné, stočné od Ministerstva 

zahraničných vecí SR; podpoložka 292027 – 1 382 € náhrada škody, oprava mzdy.  
 

V priebehu roka 2013 najvyšší súd prijal na účet a odviedol Daňovému úradu 

Bratislava I súdne poplatky a pokuty   v sume  9 660 €. 
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 1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ a iné prostriedky zo zahraničia 
 

Kapitola najvyšší súd  neprijala v roku 2013 žiadne granty ani transfery z 

rozpočtu Európskej únie. 

 

 

 

1.3.  Výdavky kapitoly  
 
   

V schválenom rozpočte na rok 2013 mala kapitola rozpísaný rozpočet celkových 

výdavkov  vo výške 8 788 394 €. Rozpočtovými opatreniami boli výdavky kapitoly  upravené 

na 8 915 247 € t. j. zvýšené o 126 853 €. Išlo o úpravy limitu výdavkov: viazanie 

rozpočtových prostriedkov z úrovne Ministerstva financií Slovenskej republiky,  povolenie 

prekročenia limitu výdavkov z dôvodu zvýšených prevádzkových nákladov,  povolenie 

prekročenia limitu výdavkov o kapitálové výdavky viazané v roku 2012.  

  

V skutočnosti boli celkové výdavky rozpočtovej kapitoly najvyšší súd v roku 2013 

čerpané v sume 8 915 111 €, čo je v porovnaní s rokom 2012 (8 450 932  €)  zvýšenie  

výdavkov o 464 179 €, a predstavuje zvýšenie  o 5,49 %.  

 

V priebehu rozpočtového roka kapitola nečerpala prostriedky z mimorozpočtových 

zdrojov. 
     

Výdavky najvyššieho súdu  

 

V schválenom rozpočte na rok 2013 mal najvyšší súd  rozpísaný rozpočet celkových 

výdavkov  vo výške 8 360 256 €. Bolo realizovaných  5 rozpočtových opatrení, ktoré 

upravovali rozpočet na úrovni organizácie.  
 

 Upravený rozpočet celkových výdavkov na rok 2013 vo výške 8 489 577 €, bol 

čerpaný v celkovom objeme 8 489 482 € (na 100,00 %),  čo je v porovnaní s rokom 2012      

(8 010 022 €)  zvýšenie   výdavkov o 479 460 €, t.j. o 5,99 %. 

 

Výdavky v roku 2013 boli vyššie o limit výdavkov na valorizáciu platov sudcov, 

z dôvodu presunu 1 štátnozamestnaneckého miesta a mzdových prostriedkov  a povolenia 

prekročiť limit kapitálových výdavkov  viazaných v roku 2012, povolenie prekročenia limitu 

bežných výdavkov z dôvodu nedostatočného limitu výdavkov v kategórii 630.  

       

Výdavky kancelárie súdnej rady  

 

 V schválenom rozpočte na rok 2013 mala kancelária súdnej rady  rozpísaný rozpočet 

celkových výdavkov  vo výške 428 138 €. Boli realizované 4 rozpočtové opatrenia, ktoré 

upravili  rozpočet na úrovni organizácie.  
 

Upravený rozpočet celkových výdavkov na rok 2013 vo výške 425 670 €  bol čerpaný 

v celkovom objeme  425 628 €, čo je v porovnaní s rokom 2012 (440 910 €) zníženie          

o 15 282 €, t.j. o 3,47 %. 

 

Rozpočtové prostriedky boli vyčerpané  na 99,99 %.  
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 1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 
 

  Plnenie rozpočtu výdavkov kapitoly podľa kategórií ekonomickej klasifikácie bolo   

v roku  2013 nasledovné:    

                                                                                                                                                                                                                                                                       

06 Kapitola, zdroj 111, 131                                                                                              v  EUR 
 

Kategória 
Schválený 

rozpočet 

2013 

Upravený 

rozpočet 

2013 

Čerpanie 

za 

rok 2013 

% čerpania k 

upravenému 

rozpočtu  rok 

2013 

Čerpanie 

za 

rok 2012 

610 Mzdy, platy,    

služobné príjmy a OOV 

 

6 085 308 

 

6 085 308 

 

6 085 275 

 

100 

 

5 681 743 

620 Poistné a príspevok 

do poisťovní 

 

1 855 316 

 

1 732 311 

 

1 732 308 

 

100 

 

1 413 258 

630  

Tovary a služby 

 

672 844 

 

931 905 

 

931 878 

 

100 

 

1 187 276 

640 

Bežné transfery 74 634 117 763 117 762 

 

100 143 913 

600 

Bežné výdavky 

 

8 688 102 

 

8 867 287 

 

8 867 223 

 

100 

 

8 426 190 

700                 

Kapitálové výdavky 

 

100 292 

 

47 960 

 

47 888 

 

99,85 

 

24 742 

       z toho: zdroj 131C 
0 32 618 32 582 99,89 0 

Spolu 

(zdroj 111, 131) 8 788 394 8  915 247 8 915 111 100 8 450 932 

       z toho: zdroj 111 
8788 394 8 882 629 8 882 529 100 8 450 932 

       z toho: zdroj 131 
0 32 618 32 582 99,89 0 

 

 

Kategória 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

 

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

čerpaná v sume 6 085 275  €, t. j. na 100,00 % k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval 

sumu 6 085 308 €. 

 

Kategória 620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní  

 

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

sume 1 732 308 €,  t. j. na 100 %  k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu            

1 732 311 €.  

 
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,   zdroj 111                                                                                                     v EUR 
 

Kategória 

 

Schválený 

rozpočet 

2013 

 

Upravený 

rozpočet 

2013 

 

Čerpanie 

 za  

rok 2013 

 

% čerpania k 

upravenému 

rozpočtu  rok 

2013 

 

Čerpanie 

 za  

rok 2012 

630 

Cestovné náhrady  

 

672 844 

 

931 905 

 

931 878 

 

100 

 

1 187 276 

Z toho:      

631 

Cestovné náhrady  

 

33 529  

 

63376  

 

63 375 

 

100 

 

62 996 

632 

Energie, voda, telekom. 

 

160 700  

 

271 255  

 

271 254 

 

100 

 

280 668 

633 

Materiál 

 

78 148  

 

124 392 

 

124 389 

 

100 

 

177 092 

634 

Dopravné 

 

41 760  

 

49 277  

 

49 273 

 

99,99 

 

54 483 

635 

Rutinná a štan. údržba 

 

57 910 

 

67 382  

 

67 372 

 

99,99 

 

89 218 

636 

Nájomné za nájom 

 

6 029 

 

7 903 

 

7 903 

 

100 

 

8 669 

637 

Služby 

 

294 768  

 

348 320 

 

348 312 

 

100 

 

514 150 

          

Tovary a služby – kategória 630 bola čerpaná v sume 931 878 €, t. j. na 100 % 

k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu 931 905 €. Čerpanie na jednotlivých 

položkách je nasledovné: 

Cestovné náhrady – položka 631 bola čerpaná v sume 63 375 €, t. j. na 100 %  k 

upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  63 376 €. 

Čerpanými finančnými prostriedkami na tejto položke boli zabezpečené cestovné 

náhrady tuzemské v sume 1 988 €, zahraničné v sume 42 667 € a náhrady poskytované 

sudcom  najvyššieho súdu pri preložení na výkon funkcie sudcu mimo bydliska v sume         

18 720 €. 

Energie, voda a komunikácie -  položka 632 bola čerpaná v sume 271 254 €, t. j. na 

100 %  k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  271 255 €. 

Čerpanými finančnými prostriedkami na tejto položke boli zabezpečené výdavky na  

energie v sume 153 981 €, výdavky na vodné a stočné v sume 12 566 €   a výdavky na poštové 

a telekomunikačné služby v sume 65 780 € a komunikačnú infraštruktúru v sume 38 927 €. 

Materiál - položka 633 bola čerpaná v sume 124 389 €, t. j. na 100 %  k upravenému 

rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  124 392 €. 

Čerpanými finančnými prostriedkami  na tejto položke boli zabezpečené najmä 

výdavky  na nákup interiérového vybavenia v sume 11 462 €,  výpočtovej techniky v sume     

10 590 €,  na nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení v sume 12 183 €,  na  nákup 

materiálu, hlavne nákup kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera a tonerov v sume      

69 620 €, výdavky na knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky 

v sume   8 574 €, na reprezentačné v sume 4 691 €.  

Dopravné - položka 634 bola čerpaná v sume 49 273 €, t. j. na  99,99 %  k 

upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  49 277 €. 

Čerpanými finančnými prostriedkami na tejto položke boli zabezpečené najmä 

výdavky na pohonné hmoty, mazivá a oleje v sume 35 312 €, výdavky na servis a údržbu 

v sume 6 325 €, výdavky na poistné v sume 1 317 €, výdavky na karty, známky, poplatky 

v sume 6 112 €. 
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Rutinná a štandardná údržba - položka 635 bola čerpaná v sume 67 372 €,    t. j. na 

99,99 %  k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  67 382 €.           

           Čerpanými finančnými prostriedkami na tejto položke boli zabezpečené najmä výdavky 

spojené s  údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení v sume 13 024 €, údržbu 

budov v sume 3 172 €,  údržbu softvéru  v sume 41 155 €, údržbu komunikačnej 

infraštruktúry v sume 9 366 €. 

Nájomné za nájom - položka 636 bola čerpaná v sume 7 903 €,  t. j. na 100 %  k 

upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  7 903 €. 

Čerpanými finančnými prostriedkami na tejto položke boli zabezpečené najmä 

výdavky na platby za nájom budov a objektov v sume 7 795 €. 

Služby - položka 637  bola  čerpaná  v  sume  348 312 €,  t. j. na 100 %  k upravenému 

rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  348 320 €. 

           Finančné prostriedky na tejto položke boli vynaložené najmä na výdavky na školenie, 

semináre, konferencie a zasadnutia súdnej rady  v sume 12 058 €,  výdavky na  upratovacie 

služby, informačné služby, tlmočenia a preklady, viazanie kníh, odvoz všetkých druhov 

odpadov, zhotovenie kľúčov a pečiatok, sťahovacie a manipulačné služby, revízie a kontroly 

zariadení v zmysle zmluvy o výpožičke s Ministerstvom spravodlivosti SR v sume 61 122 €, 

výdavky spojené s ochranou objektov, prepravou peňazí v sume  10 917 €,  výdavky spojené 

s náhradami za preventívnu rehabilitáciu sudcov a lekárske prehliadky a s náhradami za súdne 

trovy v sume  26 309 €,  výdavky spojené s cestovnými náhradami  v sume 6 958 €, výdavky 

na stravovanie zamestnancov  v sume  110 886 €,   prídel do sociálneho fondu v sume           

87 603 €,   výdavky na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru v sume 5 648 €, 

výdavky na pokuty a penále v sume 7 834 €, výdavky na miestne dane a poplatky a poplatok 

za komunálny odpad 8 227 €,  reprezentačné výdavky vynaložené pri návštevách 

zahraničných delegácií v sume 5 328 €. 

 

V zmysle zmluvy o výpožičke uzatvorenej  s  Ministerstvom spravodlivosti 

Slovenskej republiky  využíva najvyšší súd a  kancelária súdnej rady ako sídlo budovu 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na Župnom námestí. Kapitola najvyšší 

súd refunduje Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky 49,99 % z celkových 

nákladov  na prevádzku budovy  a žiadnym spôsobom nedokáže ovplyvniť výšku 

nákladov a výber dodávateľov, ktoré sú v kompetencii Ministerstva spravodlivosti 

Slovenskej republiky ako správcu  budovy.   

 

V roku 2013 organizácia najvyšší súd refundovala Ministerstvu spravodlivosti 

Slovenskej republiky výdavky na prevádzku budovy v  sume 149 030 €, t. j. 18,04 % 

z celkových výdavkov kategórie 630  organizácie najvyšší súd. 

 

Kancelárii súdnej rady vznikli  v  roku 2013 náklady na užívanie priestorov v sume  

7 540 €, čo tvorí 7,13 %  výdavkov v kategórii 630 organizácie kancelária súdnej rady. 

 

Kategória 640 – Bežné transfery 

 

 Bežné transfery – kategória 640 bola čerpaná v sume 117 762 €, t. j. na 100 % 

k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu 117 763 €.  

Čerpanými finančnými prostriedkami v tejto kategórii boli zabezpečené výdavky na 

odstupné 8 272 €, na odchodné v sume 62 475 €, na nemocenské dávky v sume 7 498 €, 

výdavky na náhrady vyplývajúce z nálezu ústavného súdu, za porušenie ľudských práv v sume 

8 000 € a výdavky na príplatky a príspevky v sume 18 207 €, príspevky za členstvo 

najvyššieho súdu  a súdnej rady  v medzinárodných organizáciách v sume 13 310 €. 
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Hlavná kategória 700 – Kapitálové výdavky, kategória 710 – Obstaranie kapitálových 

aktív 

 

Obstaranie kapitálových aktív  – kategória 710 bola čerpaná v sume 47 888 € (z 

toho zdroj 131 C 32 582 €), t. j. na 99,85 % k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu 

47 960 € (z toho zdroj 131C 32 618 €) .  

Čerpanými finančnými prostriedkami v tejto kategórii boli zabezpečené výdavky na 

nákup  prevádzkových zariadení v  sume 27 584 € (z toho zdroj 131C 22 664 €),   nákup 

osobného motorového vozidla v sume 20 304 € (z toho zdroj 131 C 9 918 €). 

 

 

Vyčíslenie a zhodnotenie výdavkov na zahraničné pracovné cesty 

 

Najvyšší súd na zahraničné pracovné cesty v roku 2013 použil rozpočtové prostriedky 

v celkovej sume  34 529 €. V roku 2013 bolo celkovo realizovaných  41 zahraničných 

pracovných ciest.  Z tohto počtu tvorili prevažnú časť vzdelávacie  aktivity (semináre, 

workshopy, konferencie, výmenné programy) organizované  medzinárodnými vzdelávacími 

inštitúciami alebo partnerskými súdmi zo zahraničia, ktorých sa zúčastnili sudcovia, asistenti 

alebo vyšší súdni úradníci.  Uskutočnili sa aj pracovné cesty, ktoré vyplývajú zo záväzkov 

súvisiacich s členstvom najvyššieho súdu v medzinárodných sieťach a asociáciách (valné 

zhromaždenia, kolokviá a pod.). Súčasťou pracovných ciest do zahraničia boli aj oficiálne 

recipročné návštevy na partnerských najvyšších súdoch. 

 

V roku 2013 súdna rada aktívne participovala na projekte organizovanom Európskou 

sieťou súdnych rád (ENCJ). Predseda súdnej rady sa spolu s ďalšími členmi súdnej rady 

zúčastnil zasadnutia Valného zhromaždenia ENCJ. Na zabezpečenie  celkom štyroch 

zahraničných pracovných ciest bolo použitých 8 222 €.  

 

 

Samostatne uvádzame výdavky  organizácie najvyšší súd: 

 

Výdavky organizácie – najvyšší súd   

 

V schválenom rozpočte na rok 2013 mal najvyšší súd  rozpísaný rozpočet celkových 

výdavkov  vo výške 8 360 256 €. Bolo realizovaných  5 rozpočtových opatrení, ktoré mali 

vplyv na celkovú výšku rozpočtu. Upravený rozpočet bežných výdavkov bol  v sume          

8 461 953 €, v tom na  mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania sumu     

5 867 256 €. Upravený rozpočet kapitálových výdavkov  predstavoval sumu   27 624 € (z 

toho zdroj 131 C 22 700 €). 

  

V skutočnosti boli celkové výdavky najvyššieho súdu  v roku 2013 čerpané v sume 

8 489 482 €, čo je v porovnaní  s rokom 2012 (8 010 022 €)  zvýšenie čerpania výdavkov 

o 479 460 €, a  to o limit valorizácie platov sudcov, zvýšenie z dôvodu presunu 1 

štátnozamestnaneckého miesta (vrátane mzdových  prostriedkov) z kancelárie súdnej rady,  

povolenia prekročiť limit kapitálových výdavkov viazaných v roku 2012, povolenie prekročiť 

limit výdavkov z dôvodu nedostatočného limitu v kategórii 630 – Tovary a služby.   

       

Čerpanie výdavkov v roku 2013 podľa jednotlivých kategórií ekonomickej  

klasifikácie v porovnaní s dosiahnutou skutočnosťou v roku 2012 je uvedené v nasledovnom 

prehľade: 
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NS SR           v EUR 

Kategória 

Schválený 

rozpočet 

2013 

Upravený 

rozpočet 

2013 

Čerpanie 

za rok 

2013 

% 

k upravenému 

rozpočtu 

2013 

Čerpanie 

za rok 

2012 

610 - Mzdy, platy 

          služobné príjmy 

          a OOV 

 

5 855 736 

 

5 867 256 

 

5 867 231 
100 

 

5 440 098 

620 - Poistné a  

          príspevky do 

          poisťovní    

1 775 081 1 654 819 

 

1 654 815 

 

100 

 

1 331 526 

 

630 - Tovary a služby 571 734 826 115 826 090 100 1 078 161 

640 - Bežné transfery 67 331 113 763 113 762 100 135 494 

600 - Bežné výdavky 8 269 882 8 461 953 8 461 898 100 7 985 280 

700 - Kapitálové 

          výdavky 
90 374 27 624 27 585 99,86 24 742 

z toho: zdroj 131C 0 22 700 22 664 99,84 0 

Výdavky – celkom 8 360 256 8 489 577 8 489 482 100 8 010 022 

z toho: zdroj 111 8 360 256 8 466 877 8 466 818 100 8 010 022 

z toho: zdroj 131C 0 22 700 22 664 99,84 0 

Poznámka: Vyššie čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2013 v porovnaní s rokom 

2012 v  kategórii 610 bolo z dôvodu vyššieho limitu mzdových výdavkov o valorizáciu  

platov sudcov. Hlavný dôvod zvýšenia čerpania v kategórii 620 z 1 331 526 € v roku 2012  

na 1 654 815 € v roku 2013 (tzn. + 323 289 €) bolo zvýšenie maximálnych vymeriavacích 

základov na platenie poistného. V roku 2012 bol maximálny vymeriavací základ na platenie 

poistného na nemocenské poistenie a na platenie poistného na garančné poistenie v sume       

1 153,50 €,   na platenie poistného na dôchodkové poistenie, na platenie poistného na 

poistenie v nezamestnanosti a na platenie poistného do rezervného fondu solidarity v sume 3 

076 € / mesiac. Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie bol najviac 10% z 

trojnásobku priemernej mesačnej mzdy 2 307 € / mesiac. Od 1.1.2013 sa maximálne 

vymeriavacie základy pre všetky fondy na sociálne poistenie a zároveň na zdravotné poistenie 

zjednotili a zvýšili na 5-násobok priemernej mzdy, tzn. 3 930 €  na mesiac. Zníženie 

čerpania v kategórii 630 bolo spôsobené  realizáciou  úsporných opatrení z dôvodu nízkeho 

limitu rozpočtových prostriedkov v kategórii 630 pre organizáciu najvyšší súd.  Najvyšší súd 

zabezpečoval len základný administratívny chod, správu budov a zákonné plnenia.  

 
Kategória 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
 

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

čerpaná v sume 5 867 231  €, t. j. na 100 % k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu 

5 867 256 €. 

  

Kategória 620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní  
 

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

sume 1 654 815 €, t. j. na 100 %  k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu       

1 654 819 €.  

 

Kategória 630 - Tovary a služby 

Tovary a služby – kategória 630 bola čerpaná v sume 826 090 €, t. j. na 100 % 

k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu 826 115 €. Čerpanie na jednotlivých 
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položkách je nasledovné: 

Cestovné náhrady – položka 631 bola čerpaná v sume 55 153 €, t. j. na 100 %  k 

upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  55 154 €. 

Čerpanými finančnými prostriedkami na tejto položke boli zabezpečené výdavky na 

cestovné náhrady tuzemské v sume 1 904 €, zahraničné v sume 34 529 € a náhrady 

poskytované sudcom  najvyššieho súdu pri preložení na výkon funkcie sudcu mimo 

bydliska v sume   18 720 €. 

Energie, voda a komunikácie -  položka 632 bola čerpaná v sume 248 813 €, t. j. na 

100 %  k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  248 814 €. 

Čerpanými finančnými prostriedkami na tejto položke boli zabezpečené výdavky na  

energie v sume 148 632 €, výdavky na vodné a stočné v sume 12 085 €   a výdavky na poštové 

a telekomunikačné služby v sume 54 477 € a komunikačnú infraštruktúru v sume 33 619 €. 

Materiál - položka 633 bola čerpaná v sume  101 210 €, t. j. na 100 %  k upravenému 

rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  101 213 €. 

Čerpanými finančnými prostriedkami  na tejto položke boli zabezpečené najmä 

výdavky  na nákup interiérového vybavenia v sume  8 349 €, na výpočtovú techniku v sume       

6 692 €, na prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia v sume  10 134 €, na  nákup materiálu, 

hlavne nákup kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera a tonerov v sume 61 262 €, 

výdavky na knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky v sume   

4 715 €, reprezentačné v sume 4 691 €.  

Dopravné - položka 634 bola čerpaná v sume 44 927 €, t. j. na  99,99 %  k 

upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  44 931 €. 

Čerpanými finančnými prostriedkami na tejto položke boli zabezpečené najmä 

výdavky na pohonné hmoty, mazivá a oleje v sume 31 812 €, výdavky na servis a údržbu 

v sume 5 866 €,  výdavky na karty, známky, poplatky v sume 5 969 €. 

Rutinná a štandardná údržba - položka 635 bola čerpaná v sume 52 375 €,    t. j. na 

99,98 %  k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  52 384 €.           

           Čerpanými finančnými prostriedkami na tejto položke boli zabezpečené najmä výdavky 

spojené s  údržbou prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení v sume 12 068 €, s údržbou 

softvéru  v sume 32 597 €, s údržbou komunikačnej infraštruktúry v sume 7 230 €. 

Nájomné za nájom - položka 636 bola čerpaná v sume 7 795 €,  t. j. na 100 %  k 

upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  7 795 €. 

           Čerpanými finančnými prostriedkami na tejto položke boli zabezpečené výdavky na 

platby za nájom budov a objektov.  

Služby - položka 637  bola  čerpaná  v  sume  315 817 €,  t. j. na 100 %  k upravenému 

rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  315 824 €. 

           Finančné prostriedky na tejto položke boli vynaložené najmä na výdavky na školenie, 

semináre, konferencie  v sume 3 473 €,  výdavky na  upratovacie služby, informačné služby, 

tlmočenia a preklady, viazanie kníh, odvoz všetkých druhov odpadov, zhotovenie kľúčov a 

pečiatok, sťahovacie a manipulačné služby, revízie a kontroly zariadení v zmysle zmluvy o 

výpožičke s Ministerstvom spravodlivosti SR v sume 55 357 €, výdavky spojené s ochranou 

objektov, prepravou peňazí v sume  10 917 €,  výdavky spojené s náhradami za preventívnu 

rehabilitáciu sudcov a lekárske prehliadky, a náhradami za súdne trovy v sume  25 586 €, 

výdavky na stravovanie zamestnancov  v sume  103 644 €, poistenie v sume 3 010 €,  prídel 

do sociálneho fondu v sume 84 976 €, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 

v sume 5 312 €, pokuty a penále v sume 7 834 €, výdavky na miestne dane a poplatky 

a poplatok za komunálny odpad 8 004 €,  reprezentačné výdavky vynaložené pri návštevách 

zahraničných delegácií v sume 5 328 €. 
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Kategória 640 – Bežné transfery 

 
       Bežné transfery – kategória 640 bola čerpaná v sume 113 762 €, t. j. na 100 % 

k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu 113 763 €. Čerpanie na jednotlivých 

položkách je nasledovné: 

Transfery jednotlivcom - položka 642 bola  čerpaná  v  sume 104 452 €,  t. j. na      

100 %  k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  104 453 €. 

Čerpanými finančnými prostriedkami na tejto položke boli zabezpečené výdavky na 

odstupné 8 272 €, na odchodné v sume 62 475 €, na nemocenské dávky v sume 7 498 €, 

výdavky na náhrady vyplývajúce z nálezu ústavného súdu, za porušenie ľudských práv v sume 

8 000 € a výdavky na príplatky a príspevky v sume 18 207 €.    

Transfery jednotlivcom - položka 649 bola  čerpaná  v  sume  9 310 €, t. j. na   100 %  

k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  9 310 €. 

           Čerpanými finančnými prostriedkami boli uhradené príspevky za členstvo najvyššieho 

súdu  v medzinárodných organizáciách. 

 

Hlavná kategória 700 – Kapitálové výdavky, kategória 710 – Obstaranie kapitálových 

aktív 
 

Obstaranie kapitálových aktív  – kategória 710, Nákup strojov, prístrojov a 

zariadení - položka 713 bola čerpaná v sume 27 585 €, t. j. na 99,86 % z upravenému 

rozpočtu, ktorý predstavoval sumu 27 624 €, z toho zdroj 131C čerpanie v sume 22 664 €, t. j. 

na 99,84 % z upraveného rozpočtu 22 700 €. 

Čerpanými finančnými prostriedkami na tejto položke boli zabezpečené výdavky na 

nákup klimatizačných zariadení v sume  4 921 €, nákup multifunkčných kopírovacích 

zariadení  v sume  22 664 € . 

 

 
 1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie 

 
                  v  EUR 

 

 

Oddiel 

 

Skupina 

 

Trieda 

 

Podtrieda 

 

Schválený 

rozpočet 

 

 

 

Upravený 

rozpočet 

 

Skutočnosť  

 

 

03 

 

03.3 

 

03.3.0 

 

03.3.0.2 

 

8 360 256  

 

8 489 577 

 

8 489 482 

 

03 

 

03.3 

 

03.3.0 

 

03.3.0.0 

 

428 138  

 

425 670 

 

  425 628 

 

 
 

 1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly 

 
Všetky výdavky rozpočtovej kapitoly najvyšší súd  boli alokované v programoch. 

V schválenom rozpočte na rok 2013 boli výdavky kapitoly rozpísané do dvoch programov.  

 

-  Program 01W - Jednotný výklad/aplikácia zákona  pre najvyšší súd   

-  Program 08L - Organizácia súdnictva a postavenie sudcov pre kanceláriu súdnej rady   
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Ročné  hodnotenie napĺňania cieľov jednotlivých programov bolo elektronicky 

spracované v Rozpočtovom informačnom systéme.  

 

Program  Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  
 

       zdroj 111 zdroj 131C     spolu 

(v eurách)    

Schválený rozpočet na rok 2013    8 360 256       0            8 360 256 

Upravený rozpočet  k 31.12.2013   8 466 877     22 700            8 489 577 

Skutočnosť do 31.12.2013    8 466 818     22 664            8 489 482 

Skutočnosť v  % z upraveného rozpočtu             100              99,84             100 

 

01W – Jednotný výklad/aplikácia zákona  

 

Zámer: Nezávislý účinný  a efektívny systém  výkladu zákonov  zodpovedajúcich 

európskemu štandardu 
 

Cieľ 1: V roku 2013 vydať 6 čísiel  Zbierky stanovísk najvyššieho  súdu a a rozhodnutí súdov 

Slovenskej republiky s cieľom  dosiahnuť  jednotnosť v rozhodovaní všetkých  súdov  

všeobecného súdnictva 

  

Merateľné ukazovatele napĺňania  cieľa: 

Počet vydaných „Zbierok  stanovísk ...“     Plán:           6 ks 

          Skutočnosť:  7 ks 

Hodnotenie:  

% úspešnosť naplnenia cieľa: 116,67 % 

 

Zdôvodnenie hodnotenia 
 

V roku 2013 najvyšší súd  vydal 7 Zbierok stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí 

súdov Slovenskej republiky. Z toho boli 2 vo veciach trestných,  2 vo veciach 

občianskoprávnych a 3 vo veciach správnych. Zbierky sú publikované elektronicky, aby  boli 

prístupné širokej  odbornej a laickej verejnosti a hlavne boli poskytnuté bezplatne.  

 

Komentár k programovej časti 
 

 Cieľ vydať 6 Zbierok stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej 

republiky bol splnený. Pozitívne hodnotíme hlavne elektronizáciu „zbierky“, ktorá urýchľuje 

vydanie „zbierok“, čím sa skrátil čas od prijatia stanoviska alebo rozhodnutia po ich vydanie. 

Ďalším pozitívom je jednoduchá šíriteľnosť a bezplatnosť zbierok. Vydávanie elektronických 

zbierok nemalo vplyv na rozpočet kapitoly, pretože ich príprava je v réžii zamestnancov 

najvyššieho súdu. 

 

Program  Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky   

 

zdroj 111 zdroj 131C      spolu 

(v eurách)    

Schválený rozpočet na rok 2013 v eurách     428 138       0            428 138 

Upravený rozpočet  k 31.12.2013      415 752       9 918            425 670 

Skutočnosť do 31.12.2013       415 710       9 918            425 628 

Skutočnosť v  % z upraveného rozpočtu          99,99                 100        99,99 
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08L – Organizácia súdnictva a postavenia sudcov 

 

Zámer :    Posilnenie nezávislosti súdnictva 

 

Cieľ 1 :     O personálnych otázkach sudcov rozhodovať  v termíne do 40 kalendárnych dní. 

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa : 

 

Počet dní na rozhodnutie                                plán   40 dní 

                                              skutočnosť  35 dní 

Hodnotenie : 

% úspešnosti napĺňania cieľa:  114,3 
 

Zdôvodnenie hodnotenia 
 

 V hodnotenom období bolo súdnej rade predložených celkom 16 žiadostí sudcov 

o preloženie na výkon funkcie sudcu na  iný súd, 22 návrhov na preloženie sudcu na súd 

vyššieho stupňa na základe výberového konania, 35 návrhov na dočasné pridelenie sudcu na 

výkon funkcie sudcu na iný súd, 1 návrh na vykonávanie stáže v kancelárii súdnej rady. 

Súdna rada nevyhovela žiadostiam, resp. návrhom v šiestich prípadoch. 

 

 Priemerná dĺžka vybavenia jednotlivých žiadostí zodpovedá 35 dňom.  Lehota bola 

počítaná od skompletizovania žiadostí, resp. návrhu do rozhodnutia.  

 

Komentár k programovej časti 
 

 Súdna rada o personálnych otázkach sudcov (preloženie, pridelenie) rozhoduje po 

predložení vyjadrení predsedov súdov a sudcovských rád. Kancelária súdnej rady po 

skompletizovaní potrebných materiálov predloží žiadosť, resp. návrh predsedovi súdnej rady 

s odporúčaním na jeho zaradenie na najbližšie zasadnutie súdnej rady za účelom rozhodnutia.  

 

 

 1.3.4. Výdavky kapitoly  hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania 

k nim 
 

Kapitola najvyšší súd nedisponovala v roku 2013  výdavkami na spoločné 

programy Slovenskej republiky a Európskej únie a ani inými prostriedkami zo zahraničia. 
 

 

 

1.4.  Výsledok  rozpočtového  hospodárenia   kapitoly   
  

                                                                                                                                              v  EUR 

Text Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

1 2 3 4 

Príjmy spolu 5 000 5 000 7 237 

z toho: prijaté z rozpočtu EU - - - 

Výdavky spolu 8 788 394 8 915 247 8 915 111 

Z toho: kryté prostriedkami EÚ - - - 

Saldo príjmov a výdavkov -8 783 394 -8 910 247 -8 907 874 

Z toho: z prostriedkov EU - - - 
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Rozpočtové saldo kapitoly bolo v schválenom rozpočte  – 8 783 394 €,  po úprave 

rozpočtu predstavovalo  – 8 910 247 € a v skutočnosti dosiahlo výšku  – 8 907 874 €. 

Zníženie záporného salda v skutočnosti oproti upravenému rozpočtu  bolo spôsobené   

prekročením rozpočtu príjmov o 2 237 €.   

 

 

 

1.5. Finančné operácie 
 

 

 1.5.1. Príjmové finančné operácie 
 

Kapitola najvyšší súd  v roku 2013 zaznamenala príjmové finančné operácie v hlavnej 

kategórii 400 v celkovej výške 553 409 € /viď tabuľku č. 3, 2.Tabuľková časť/. Dôvody 

pohybov na mimorozpočtových účtoch v priebehu roka 2013 boli  nasledovné: 

- prírastok na účtoch sociálneho fondu na základe povinného prídelu do sociálneho 

fondu a  poskytnutie prostriedkov sociálneho fondu zamestnancom, 

- výplata miezd za december 2012 z depozitného účtu v januári, 

- zrážky zo mzdy na základe príkazu na začatie exekúcie, 

- neidentifikované príjmy. 

 

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov bol 553 409 €, z toho 549 710 € bol 

zostatok depozitného účtu  a 3 699 € stav účtov sociálneho fondu. 

 

 

 1.5.2. Výdavkové finančné operácie 
 

Kapitola najvyšší súd  nemala v roku 2013 žiadne výdavkové finančné operácie. 

 

 

 

1.6. Zhodnotenie zamestnanosti 
 

 

Kapitola  najvyšší súd  mala v schválenom rozpise rozpočtu na rok 2013 vyčlenené 

mzdové prostriedky v sume 6 085 308 €. Rozpisom záväzných ukazovateľov kapitoly najvyšší 

súd na rok 2013  bol stanovený limit zamestnancov na kapitolu s počtom 213, z toho 197  na 

aparát ústredného orgánu, čím bolo dodržané uznesenie vlády SR č. 532/2012.  

 

 

Zhodnotenie zamestnanosti najvyššieho súdu 

 

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2013 bol počet 

zamestnancov stanovený na 197 osôb. Z toho: 

 85 sudcov,  

 96 štátnych zamestnancov, 

 16 zamestnancov vo verejnom záujme.  
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K 1. januáru 2013 hodnoteného obdobia bol evidenčný stav zamestnancov v zložení: 

 84 sudcov,  

 90 štátnych zamestnancov, 

 18 zamestnancov vo verejnom záujme. 

Výbery a výberové konania 

V priebehu roka 2013 boli vyhlásené výbery na obsadenie troch 

štátnozamestnaneckých miest. Vo verejnom záujme bolo vyhlásené jedno výberové konanie. 

 

Sudcovia  

V priebehu roka 2013 bola na základe výberového konania uskutočneného v roku 

2012 preložená na najvyšší súd 1 sudkyňa. Dňom 31. júla 2013 a dňom 31. decembra 2013 

skončila funkcia sudcom, ktorí sa výkonu funkcie vzdali. Traja sudcovia majú prerušený 

výkon funkcie sudcu z dôvodu výkonu inej verejnej funkcie (Ústavný súd Slovenskej 

republiky).  K 31. decembru 2013 bolo vo výkone 84 sudcov.  

 

Zamestnanci v štátnozamestnaneckom pomere 

Do štátnozamestnaneckého pomeru bolo v roku 2013 prijatých 16 zamestnancov. 

K 31. decembru 2013 bolo prijatých do dočasnej štátnej služby na zastupovanie počas 

materskej dovolenky 5 štátnych zamestnancov. Jedna zapisovateľka dočasne preložená na inú 

funkciu na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky. Rozpočtovým opatrením ministerstva 

financií sa zvýšil limit počtu zamestnancov o 1 osobu s účinnosťou od 1. mája 2013  

presunom z kancelárie súdnej rady. Zo štátnozamestnaneckého pomeru odišlo v priebehu roka 

13 zamestnancov.  

 

Prehľad čerpania materskej a rodičovskej dovolenky štátnych zamestnankýň              

(v osobách)  k 31. decembru 2013: 

 5 – čerpanie rodičovskej dovolenky 

 4 –  čerpanie materskej dovolenky 

Evidenčný stav štátnych zamestnancov k 31. decembru 2013 bol 92. 

 

 Zamestnanci vo verejnom záujme 

Evidenčný stav zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme bol              

k   31. decembru 2013  16. V priebehu roka 2013 boli prijatí 3 zamestnanci, dve miesta boli 

zrušené a 2 zamestnanci skončili pracovný pomer dohodou.  

 

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

Dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa riešila výpomoc 

v útvare informačných technológií (1 zamestnanec). Súbežný pracovný pomer mali štyria 

štátni zamestnanci a jeden zamestnanec vo verejnom záujme, s ktorými sa uzatvorila dohoda 

o pracovnej činnosti na výkon činností vrátnika v budove najvyššieho súdu na Nám. SNP. 

 

 
Zhodnotenie zamestnanosti  kancelárie súdnej rady  

 

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2013 bol  počet 

zamestnancov stanovený na 16 osôb.  Rozpočtovým opatrením č. 2/2013  bol tento znížený 

o 1 osobu na 15 osôb.  

Odstránené: Výberové konania na obsadenie jedného 

voľného miesta sudcu občianskoprávneho kolégia sa 

uskutočnilo v dňoch 12. – 13. decembra 2012.  ¶

Odstránené: 2

Odstránené: ne

Odstránené: o

Odstránené: ové konanie ani výber

Odstránené: ých

Odstránené: .

Formátované: Zarážka: Prvý riadok:  1.27 cm

Odstránené: ¶

Odstránené: 2

Odstránené: i

Odstránené: ých

Odstránené: í

Odstránené: ých

Odstránené: 10

Odstránené: é

Odstránené: 2

Odstránené: ne

Odstránené: júl2 a od 1. 

Odstránené: S

Odstránené: eptembra 2012 na obchodnoprávne kolégium).¶

Od 12. júna 2012 nastúpil sudca, ktorému bol prerušený ...

Odstránené: mali 

Odstránené: 2

Formátované: Zarážka: Prvý riadok:  1.27 cm

Odstránené: i

Odstránené: 2

Odstránené: í

Odstránené: 3

Odstránené: i

Odstránené: 5 

Odstránené: , ktorý bol dočasne preložený na Najvyšší súd ...

Formátované: Zarážka: Prvý riadok:  0 cm

Odstránené: 2

Odstránené: 3 

Odstránené: 3 

Odstránené: <#>¶

Odstránené: 2

Odstránené: 4

Odstránené: autoprevádzke 
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K 31. decembru 2013 bolo obsadených 9 štátnozamestnaneckých miest a 3 

zamestnanecké miesta vo verejnom záujme.   

 

Dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru bol zabezpečený 

výkon činností na úseku tlmočenia počas zasadnutí súdnej rady a pomocných manuálnych 

prác pri úpravách priestorov užívaných kanceláriou súdnej rady. 

 

 

1.7.  Zhodnotenie výsledkov kontrol 
 

 

Najvyšší súd  
 

 V hodnotenom období neboli vykonané na najvyššom súde  vonkajšie ani vnútorné 

kontroly. K 31.12.2013 bola vykonaná riadna inventarizácia  majetku a záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov.  

 

 

 

Kancelária súdnej rady  
 

Vonkajšie kontroly v hodnotenom období v kancelárii súdnej rady vykonané neboli.  
 

Na základe Príkazu na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov k 31.12.2013 bola v kancelárii súdnej rady vykonaná riadna 

inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2013.  

 

 

 

1.8. Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly 
 

 

Významné položky v rámci súvahy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

 

           v  eurách 

Číslo   Brutto Korekcia Netto Predchádzajúce 

účtu         obdobie 

013 Softvér 112 567,00 106 212,00 6 355,00 12 949,00 

021 Stavby 375 696,00 108 527,00 267 169,00 285 741,00 

022 Samostatné hnuteľné veci 742 073,00 679 933,00 62 140,00 75 604,00 

023 Dopravné prostriedky 253 582,00 202 302,00 51 280,00 52 926,00 

031 Pozemky 42 078,00 0,00 42 078,00 42 078,00 

032 Umelecké diela 2 796,00 0,00 2 796,00 2 796,00 

042 Obstaranie DHM 6 639,00 0,00 6 639,00 6 639,00 
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Dlhodobý nehmotný majetok kapitoly najvyšší súd  k 31.12.2013 predstavoval 

v obstarávacích cenách 112 567 €  a v zostatkovej cene po zohľadnení oprávok 6 355 €. 

 

 Dlhodobý hmotný majetok kapitoly najvyšší súd  k 31.12.2013 predstavoval 

v obstarávacích cenách 1 416 225 € a v zostatkovej cene po zohľadnení oprávok 425 463 €. 

K 31.12.2013 eviduje kapitola najvyšší súd  na účte 042 - Obstaranie DHM obstaranie bytu na 

ul. Sch. Trnavského v Bratislave v sume 6 639 €. 

 

 K 31.12.2013 sa evidujú zásoby v celkovej sume 15 337 €, z toho na sklade 

kancelárskych potrieb v sume 14 654 €  a zásoby pohonných hmôt v sume 683 €. Pohľadávky 

k 31.12.2013 predstavujú 6 998 €. 

 

 Kapitola najvyšší súd  k 31.12.2013 eviduje krátkodobé záväzky v celkovej sume 

640 372 €. Ide o nasledovné záväzky: 

1. záväzky voči dodávateľom = 651 € 

2. ostatné záväzky = 4 000 € 

3. nevyfakturované dodávky = 25 070 € 

4. iné záväzky = 1 730 € 

5. záväzky voči zamestnancom = 356 038 € 

6. ostatné záväzky voči zamestnancom = 3 963 € 

7. záväzky voči inštitúciám sociálneho a zdravotného zabezpečenia = 179 841 € 

8. záväzky voči daňovému úradu = 68 180 € 

 

 Záväzky so splatnosťou 1 – 5 rokov eviduje kapitola najvyšší súd  v sume 6 591 €, čo 

predstavuje zostatok na účte  472 - Sociálny fond. 

 

 Kapitola vytvárala ostatné krátkodobé rezervy, a to rezervu na nevyčerpané dovolenky 

a odvody poistného za nevyčerpané dovolenky. Ich zostatok k 31.12.2013 predstavuje sumu 

738 327 €. 

 

 Kancelária súdnej rady k 31.12.2013 spravovala dlhodobý hmotný majetok v hodnote 

21 317 € v zostatkových cenách. V roku 2013 boli zaznamenané prírastky  dlhodobého 

hmotného majetku v hodnote 20 304 €. Úbytky neupotrebiteľného majetku v roku 2013 boli 

vo výške 21 240 €. 

 

 Kancelária súdnej rady k 31.12.2013 spravovala dlhodobý nehmotný majetok 

v hodnote 3 967 € v zostatkových cenách. V roku 2013 neboli prírastky dlhodobého 

nehmotného majetku. 

 

 Odpisy   dlhodobého   hmotného  a  nehmotného  majetku   k  31.12.2013  boli v sume  

6 326 €. 

 

 K 31.12.2013 neboli evidované žiadne pohľadávky voči zamestnancom. V evidencii 

záväzkov boli evidované rezervy na nevyčerpané dovolenky v sume 13 888 € a na 

nevyfakturované dodávky v sume 1 514 €. 
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1.9. Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach 
 

 

Kapitola    najvyšší    súd        nemá   žiadnu   majetkovú    účasť   v obchodných 

spoločnostiach.  
 

 

 

1.10. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly 
 

 

V pôsobnosti kapitoly najvyšší súd  nie je žiadny 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 - Najvyšší súd SR nemal v roku 2013 

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

 

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

                         klasifikácie za rok 2013- Najvyšší súd SR nemal v roku 2013 žiadne  

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

 

 Tabuľka č. 7  Agregovaná súvaha rozpočtových organizácií kapitoly  

 

 Tabuľka č. 8  Agregovaný výkaz ziskov a strát rozpočtových  organizácií kapitoly  

 

 Tabuľka č. 9  Agregovaná súvaha príspevkových organizácií kapitoly  

                       Najvyšší súd SR nemal v roku 2013 žiadne príspevkové organizácie,  t. j.  

                        tabuľka nie je k dispozícií 

 

 Tabuľka č. 10  Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií kapitoly  

                           Najvyšší súd SR nemal v roku 2013 žiadne príspevkové organizácie, t. j.  

                          tabuľka nie je k dispozícií 
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