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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 2018 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 2018 vyplýva z nasledovných tabuliek: 
 
 

 
Počet vecí Spolu všetky agendy NS 
prevzaté 5 890 
došlé 9 607 
vybavené 10 887 
nevybavené 4 610 
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Počet vecí 
Agendy občianskoprávneho kolégia 

Spolu 
Co Cdo CdoV MCdo Uro Ndc Nc CoE ECdo CdoGP KO Vcdo Xcdo XCoE XECdo Cpj Nco Ncv 

prevzaté 1 877 5 1 1 14 1 1 66 7 11 0 197 25 38 1 1 3 1250 
došlé 9 2035 18 1 0 116 31 4 161 11 45 3 217 1 0 69 66 240 3027 
vybavené 3 1669 23 2 1 112 31 5 210 10 42 3 396 26 37 61 65 239 2935 
nevybavené 7 1243 0 0 0 18 1 0 17 8 14 0 18 0 1 9 2 4 1342 

                    
Počet vecí 

Agendy trestnoprávneho kolégia 
Spolu 

     Ndt Tdo TdoV To Tost Urto TdoVS Tpr Urtos TdoVN Nt Nts Tpj 

 
 

   prevzaté 7 178 28 45 14 3 1 0 4 0 23 0 0 303 
     došlé 206 393 23 67 253 48 1 1 39 4 398 11 44 1488 
     vybavené 199 429 25 58 253 41 2 1 41 2 413 11 43 1518 
     nevybavené 14 142 26 54 14 10 0 0 2 2 8 0 1 273 
     

                    
Počet vecí 

Agendy obchodnoprávneho kolégia 
Spolu 

     Obo Obdo ObdoV MobdV Ndob Oboer ObdoG XEObd XObdo XOboE Nob Nobs Obpj 

     prevzaté 45 201 17 1 5 98 3 59 1353 23 0 0 0 1805 
     došlé 96 464 24 0 61 155 5 114 1654 62 62 75 6 2778 
     vybavené 92 355 28 1 59 182 4 122 2706 61 62 75 6 3753 
     nevybavené 49 310 13 0 7 71 4 51 301 24 0 0 0 830 
      

Počet vecí 
Agendy správneho kolégia 

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

prevzaté 165 3 11 0 18 34 6 401 3 4 7 10 10 13 254 504 8 6 11 17 279 3 267 0 175 36 236 37 3 3 1 4 3 2532 
došlé 220 1 105 9 15 94 4 74 3 0 43 6 0 30 9 531 0 3 0 28 359 39 31 1 60 145 336 2 0 7 0 57 102 2314 
vybavené 179 3 105 9 19 36 4 354 4 4 49 11 2 31 224 413 8 3 10 22 324 32 263 1 183 60 186 34 2 5 0 1 100 2681 
nevybavené 206 1 11 0 14 92 6 121 2 0 1 5 8 12 39 622 0 6 1 23 314 10 35 0 52 121 386 5 1 5 1 60 5 2165 
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      Je potrebné zdôrazniť, že najvyšší súd  dosiahol výkony uvedené v doložených 
tabuľkách s dlhodobo poddimenzovaným stavom sudcov. Ukazovateľ  85 sudcov sa už 
dlhodobo nezmenil.  
  
 
 

 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 10 000 15 301 153,01 
z toho: prijaté z rozpočtu EU - - -  
Výdavky spolu 15 363 940 13 646 411 13 646 121 100,00 
Z toho: kryté prostriedkami EÚ - - -  
Saldo príjmov a výdavkov - 15 353 940 - 13 636 411 - 13 630 820 99,96 
Z toho: z prostriedkov EU - - -  
 

Rozpočtové saldo kapitoly bolo v schválenom rozpočte  – 15 353 940  €,  po úprave 
rozpočtu predstavovalo  – 13 636 411 € a v skutočnosti dosiahlo výšku  – 13 630 820 €. 
Skutočnosť salda príjmov a výdavkov je len mierne znížená oproti upravenému rozpočtu  
o vyššiu sumu skutočných príjmov.  

 
 
 

 1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 
  

Kapitola kancelária najvyššieho súdu  vykonala rozpis záväzných ukazovateľov 
štátneho rozpočtu na rok 2018  v zmysle zákona č. 333/2017 Z. z.  o štátnom  rozpočte  na rok 
2018 z 13.12.2017 a v zmysle listu Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo 
MF/020612/2017-441  z  20.12.2017. 

 
 Schválené záväzné ukazovatele boli v priebehu roka 2018 na základe vykonaných 

rozpočtových opatrení upravené. 
 
Výška rozpísaných príjmov kapitoly predstavovala sumu 10 000 €, výdavky 

kapitoly celkom boli rozpísané v sume   15 363 940 €, z toho na mzdy, platy, služobné 
príjmy a ostatné osobné  vyrovnania  v  sume  8 537 550 €,  počet zamestnancov 290, 
kapitálové výdavky v sume  3 050 000 €. 

 
Rozpočtová organizácia kancelária najvyššieho súdu  mala rozpísané  záväzné 

ukazovatele na programe 01W - Jednotný výklad/aplikácia zákona v sume 15 272 908 € 
a podprograme 0EK05 – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – 
Najvyšší súd  SR    v  sume     91 032 €. 

 
Schválený rozpočet záväzných ukazovateľov  na rok 2018, upravený rozpočet na rok 

2018 a skutočné plnenie záväzných ukazovateľov je uvedené v tabuľke číslo 4 v tabuľkovej 
časti tohto materiálu.  
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Kapitola čerpala rozpočtové prostriedky tak, aby dodržala záväzné ukazovatele 
rozpočtu. Rozpočet výdavkov bol nedočerpaný v sume 290 €, z toho: kapitálové výdavky 
v sume 13 €. Záväzný ukazovateľ príjmov bol prekročený o mimoriadne,  neplánované  príjmy 
vo   výške   5 301 €. 

 
 Počet    zamestnancov    podľa   prílohy   č. 1    k   uzneseniu   vlády   Slovenskej   republiky 
č. 471/2017  bol 290 osôb, z toho: aparát ústredného orgánu 290 osôb. V roku 2018 bol priemerný 
evidenčný počet zamestnancov - prepočítaný 257,2 osôb, z toho na aparáte ústredného orgánu  
257,2 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 2018 rozpísaný záväzný 
ukazovateľ rozpočtu na príjmy v sume  10 000 €, ktorého plnenie k  31.12.2018 bolo vo 
výške 15 301 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu príjmov na 153,01 %.  

 
Celkové príjmy, ktoré kapitola v skutočnosti dosiahla v roku 2018 boli v porovnaní 

s rokom 2017  o 11 203 € nižšie.   
 

Plnenie rozpočtu príjmov rozpočtovej kapitoly podľa kategórií ekonomickej 
klasifikácie bolo v roku 2018  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  10 000 15 301 15 301 153,01 0 
       210-Príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku  0 0 0 x 0 
       220-Administratívne poplatky a iné poplatky 
               a platby      1 800 613 613 6,13 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  8 200 14 688 14 688 146,88 0 

 
 
Príjmy: 613 € 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, prijatá pokuta; 4 904 € príjem  z dobropisov za elektrickú 
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energiu, plyn,  novín, zákonnej poistky; 8 813 € preplatok na zdravotnom poistení platenom 
zamestnávateľom; 754 € príjem z refundácií cestovných náhrad a za vodné, stočné od MZV 
SR z roku 2017;  217 €  príjem z reklamácie tovaru a náhrada škody. 
 

V  roku 2018 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 2018 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 2018 nemala rozpočtovým opatrením 
upravený rozpočet príjmov. 
  

 
 

1.3.  Výdavky kapitoly  
 
   

V schválenom rozpočte na rok 2018 mala kapitola rozpísaný rozpočet celkových 
výdavkov  vo výške 15 363 940 €. V priebehu roka 2018 bol  limit výdavkov kapitoly na 
základe rozpočtových opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky upravený na sumu 
13 646 411 €.  
  

V skutočnosti boli celkové výdavky rozpočtovej kapitoly kancelária najvyššieho súdu 
v roku 2018 čerpané v sume 13 646 121  €, čo je v porovnaní s rokom 2017 (12 673 394 €)  
zvýšenie  výdavkov o 972 727 €, čo predstavuje zvýšenie  o 7,68 %.  

 
V priebehu rozpočtového roka kapitola nečerpala prostriedky z mimorozpočtových 

zdrojov. 
     

Z úrovne Ministerstva financií Slovenskej republiky bolo realizovaných 9 
rozpočtových opatrení, ktoré mali vplyv na záväzné ukazovatele rozpočtu kapitoly kancelária 
najvyšší súd. Kancelária najvyššieho súdu v priebehu roka 2018 vykonal 18 vnútorných 
rozpočtových opatrení.  

 
      

 1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 
 

  Plnenie rozpočtu výdavkov kapitoly podľa kategórií ekonomickej klasifikácie bolo   
v roku  2018 nasledovné:  
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06 Kapitola, kód zdroja 111, 131                                                                              v  EUR 
 
Kategória Schválený 

rozpočet 
2018 

Upravený 
rozpočet 

2018 

Čerpanie 
za 

rok 2018 

% čerpania k 
upravenému 
rozpočtu  rok 

2018 

Čerpanie 
za 

rok 2017 

610 Mzdy, platy,    
služobné príjmy a OOV 

 
8 537 550 

 
8 733 950 

 
8 733 937 

 
100,00 

 
8 110 955 

620 Poistné a príspevok do 
poisťovne 

 
2 680 138 

 
2 727 736 

 
2 727 732 

 
100,00 

 
2 536 994 

630  
Tovary a služby 

 
1 047 795 

 
1 641 845 

 
1 641 588 

 
99,98 

 
1 571 906 

640 
Bežné transfery 48 457 121 276 121 272 

 
100,00 168 738 

600 
Bežné výdavky 

 
12 313 940 

 
13 224 807 

 
13 224 529 

 
100,00 

 
12 388 593 

700   
Kapitálové výdavky 

 
3 050 000 

 
421 604 

 
421 592 

 
100,00 

 
164 801 

   z toho: kód zdroja 131 0 99 874 99 866 99,99 120 000 
Spolu (zdroj 111,  131 ) 15 363 940 13 646 411 13 646 121 100,00 12 673 394 
 z toho: kód zdroja 111 15 363 940 13 546 537 13 546 255 100,00 12 553 394 

   z toho: kód zdroja 131 0 99 874 99 866 99,99 120 000 
 
 
 Vyššie  čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2018  v porovnaní s rokom 2017 
v  kategórii 610 bolo z dôvodu zvýšenia záväzného  ukazovateľa  počtu zamestnancov o 10 
(zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme), zvýšenia platov sudcov v závislosti od  
priemernej mesačnej nominálnej mzdy v hospodárstve za rok 2017 a valorizácie miezd 
zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 
 

Zvýšenie čerpania v kategórii 630 v porovnaní s rokom 2017 bolo najmä z dôvodu 
nákupov v oblasti informačno-komunikačných technológií, nájmu motorových vozidiel  a 
odmien zamestnancom mimopracovného pomeru.   

 
Zníženie čerpanie v kategórii 640 v porovnaní s rokom 2017 bolo z dôvodu 

vyplatenia odchodného 2 sudcom najvyššieho súdu (v roku 2017 3 sudcom). 
 

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

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  -  kategória 610, bola 
čerpaná v sume 8 733 937  € (sudcovia 5 430 310 €, štátna služba 2 962 728 €, verejný 
záujem   340 899 €),  t. j. na 100,00 %   k upravenému rozpočtu, ktorý   predstavoval  sumu    
8 733 950 €. 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 v 
sume 2 727 732 €, t. j. na 100,00 %  k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu                  
2 727 736 €. Kancelária najvyššieho súdu poskytovala  svojim zamestnancom príspevok na 
doplnkové dôchodkové sporenie. 
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Kategória 630 - Tovary a služby 
 

Plnenie   rozpočtu   výdavkov   na   „Tovary a  služby“ -  kategória 630   v   štruktúre  
do úrovne položiek poskytuje nasledovný prehľad:  
 
06 Kapitola,  kód zdroja 111                                                                                              v EUR 

 
Kategória 

 
Schválený 
rozpočet 

2018 

 
Upravený 
rozpočet 

2018 

 
Čerpanie 

 za  
rok 2018 

% čerpania k 
upravenému 
rozpočtu  rok 

2018 

 
Čerpanie 

 za  
rok 2017 

630  
Tovary a služby 

 
1 047 795 

 
1 641 845 

 
1 641 588 

 
99,98 

 
1 571 906 

Z toho:      

631 
Cestovné náhrady  

 
39 900 

 
32 239 

 
32 238 

 
100,00 

 
44 882 

632 
Energie, voda, telekom. 

 
305 400  

 
211 623  

 
211 619 

 
100,00 

 
251 684 

633 
Materiál 

 
126 000  

 
373 823 

 
373 810 

 
100,00 

 
481 932 

634 
Dopravné 

 
30 700  

 
38 757 

 
38 756 

 
100,00 

 
32 112 

635 
Rutinná a štan. údržba 

 
58 120 

 
90 784  

 
90 778 

 
99,99 

 
42 226 

636 
Nájomné za nájom 

 
6 600 

 
85 553 

 
85 510 

 
99,95 

 
21 683 

637 
Služby 

 
481 075  

 
809 066 

 
808 877 

 
99,98 

 
697 386 

 
 

Tovary a služby – kategória 630 bola čerpaná v sume 1 641 588 €, t. j. na 99,98 % 
k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu 1 641 845 €. Čerpanie na jednotlivých 
položkách je nasledovné: 

Cestovné náhrady – položka 631 bola čerpaná v sume 32 238 €, t. j. na 100,00 %  k 
upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  32 239 €. 

Čerpanými finančnými prostriedkami na tejto položke boli zabezpečené najmä  
výdavky na zahraničné služobné ceste v sume 23 985 € a náhrady poskytované sudcom  
najvyššieho súdu pri preložení na výkon funkcie sudcu mimo bydliska v sume   4 740 €. 

Energie, voda a komunikácie -  položka 632 bola čerpaná v sume 211 619 €, t. j. na 
100,00 %  k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  211 623 €. 

Čerpanými finančnými prostriedkami na tejto položke boli zabezpečené výdavky 
najmä  na  energie v sume 122 836 €, výdavky na poštové služby v sume 31 397 € 
a komunikačnú infraštruktúru – internet, mandátne certifikáty v sume 33 642 €. 

Materiál - položka 633 bola čerpaná v sume  373 810 €, t. j. na 100,00 %  k 
upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  373 823 €.  

Čerpanými finančnými prostriedkami  na tejto položke boli zabezpečené najmä 
výdavky na nákup výpočtovej technika v sume 68 860 €,  na  nákup materiálu, hlavne nákup 
kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera, tonerov, vodoinštalačného 
a  elektroinštalačného materiálu v sume 67 434 €, výdavky na komunikačnú infraštruktúru  
v sume 153 786 € (v roku 2017 v sume 3 030 €).  

Dopravné - položka 634 bola čerpaná v sume 38 756 €, t. j. na  100,00 %  k 
upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  38 757 €. 

Čerpanými finančnými prostriedkami na tejto položke boli zabezpečené najmä 
výdavky na pohonné hmoty, mazivá a oleje v sume 19 000 € a ostatné výdavky na servis, 
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údržbu, povinné zákonné poistenie, diaľničné známky a parkovné. 
Rutinná a štandardná údržba - položka 635 bola čerpaná v sume 90 778 €,    t. j. na 

99,99 %  k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  90 784 €.           
           Čerpanými finančnými prostriedkami na tejto položke boli zabezpečené najmä výdavky 
spojené s  údržbou prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení v sume 16 054 € a s údržbou 
softvéru  v sume 70 609 €. 

Nájomné za nájom - položka 636 bola čerpaná v sume 85 510 € (v roku 2017 v sume   
21 683 €),  t. j. na 99,95 %  k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  85 553 €. 
           Čerpanými finančnými prostriedkami na tejto položke boli zabezpečené najmä výdavky 
na platby za nájom budov a objektov (byty pre sudcov) v sume 28 120 € a nájom troch 
osobných motorových vozidiel v sume 48 376 €. 

Služby - položka 637  bola  čerpaná  v  sume   808 877 € (v roku 2017 v sume    
697 386 €),  t. j. na 99,98 %  k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  809 066 €.  

Finančné prostriedky na tejto položke boli vynaložené najmä na výdavky na školenie, 
semináre, konferencie  v sume 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 149 751 € (v roku 2017 v sume   
93 339 €), výdavky na špeciálne služby: právne služby, BOZP, ochrana osobných údajov 
v sume 78 948 €, výdavky spojené s náhradami za preventívnu rehabilitáciu sudcov a lekárske 
prehliadky a s náhradami za súdne trovy v sume  41 596 €, výdavky na stravovanie 
zamestnancov  v sume  148 714 € (v  roku 2017 v sume 139 255 €),   prídel do sociálneho 
fondu v sume   127 765 €, výdavky na odmeny pre zamestnancov vykonávajúcich práce 
mimo pracovného pomeru v sume  85 255 € (v roku 2017 v sume 58 604 €), reprezentačné 
výdavky v sume 53 768 € a výdavky na služby v oblasti informačno-komunikačných  
technológií v sume 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 2018 kancelária najvyššieho súdu 
refundoval Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky výdavky na prevádzku budovy v  
sume 126 756 €.   

 
Najvyšší súd má v správe budovu na Námestí SNP a Klobučníckej ulici. 

  
Kategória 640 – Bežné transfery 
 
 Bežné transfery – kategória 640 bola čerpaná v sume 121 272 €, t. j. na 100,00 % 
k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu 121 276 €. Čerpanie na jednotlivých 
položkách je nasledovné: 

Transfery jednotlivcom - položka 642 bola  čerpaná  v  sume 116 212 €,  t. j. na      
100,00 %  k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  116 216 €. 

Čerpanými finančnými prostriedkami na tejto položke boli zabezpečené najmä 
výdavky na  odchodné 2 sudcov  v sume 58 020 €,  výdavky na príplatky k nemocenskému 
sudcov v sume 31 872 €.    

Transfery do zahraničia - položka 649  bola  čerpaná  v  sume  5 060 €, t. j.   na     
100,00 %  k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  5 060 €. 
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 Čerpanými finančnými prostriedkami boli uhradené príspevky za členstvo najvyššieho 
súdu  v  medzinárodných inštitúciách. 
 
Kategória 710 - Obstaranie kapitálových aktív   
 
 Kategória bola čerpaná v sume 421 592  (v roku 2017 v sume 284 801€), t.j. 100,00 
% k upravenému rozpočtu, ktorý prestavoval sumu 421 604 €.  

Nákup pozemkov a nehmotných aktív – položka 711 bola čerpaná v sume 4 230 € 
(nákup licencie softvéru), t.j. na 100,00 % k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu          
4 230 €, 

Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – položka 713  bola 
čerpaná v sume 74 172 € (nákup klimatizačných zariadení a výstražných signalizačných 
zariadení na služobné vozidlá), t.j. na 100,00 % k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval 
sumu 74 174 €, 

Prípravná a projektová dokumentácia – položka 716 bola čerpaná v sume 252 162 
€, z toho kód zdroja 131H v sume 78 360 € , t. j. na 100,00 % z upravenému rozpočtu, ktorý 
predstavoval sumu   252 164 €. 

Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia – položka 717 bola čerpaná 
v sume 81 227 €, z toho kód zdroja 131H v sume 21 505 €, t.j. na 99,99 % k upravenému 
rozpočtu, ktorý predstavoval sumu 81 236 €, 

Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení – položka 718 bola čerpaná 
v sume 9 800 € (obstaranie rozšírenia komunikačnej infraštruktúry), t.j. na 100,00 % 
k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu 9 800 €. 
 
 
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 415 292 €, t. j. na 99,97 % 
k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu 415 402 €. Čerpanie na jednotlivých 
položkách je nasledovné: 

Energie, voda a komunikácie -  položka 632 bola čerpaná v sume 49 325 €, t. j. na 
100,00 %  k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  49 327 €. 

Čerpanými finančnými prostriedkami na tejto položke boli zabezpečené výdavky 
najmä  na  kvalifikované certifikáty pre elektronický podpis, internet a telefóny,  

Materiál - položka 633 bola čerpaná v sume  253 056 €, t. j. na 100,00  %  k 
upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  253 066 €.  

Čerpanými finančnými prostriedkami  na tejto položke boli zabezpečené najmä 
výdavky na nákup výpočtovej technika v sume 68 860 €, výdavky na komunikačnú 
infraštruktúru  v sume 153 786 €.  

Rutinná a štandardná údržba - položka 635 bola čerpaná v sume 73 572 €,    t. j. na 
99,99 %  k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  73 577 €.           
           Čerpanými finančnými prostriedkami na tejto položke boli zabezpečené najmä výdavky 
spojené s údržbou softvéru  v sume 61 056 €. 

Nájomné za nájom - položka 636 bola čerpaná v sume 5 481 €,  t. j. na 99,24 %  k 
upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  5 523 €. 
           Čerpanými finančnými prostriedkami na tejto položke boli zabezpečené najmä výdavky 
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na platby za nájom zariadenia komunikačnej infraštruktúry. 
Služby - položka 637  bola  čerpaná  v  sume   33 858 €, t. j. na 100,00 %  k 

upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  33 858 €.  
Finančné prostriedky na tejto položke boli vynaložené  na výdavky na služby v oblasti 

informačno-komunikačných  technológií. 
 

Kategória 710 - Obstaranie kapitálových aktív   
 
 Kategória bola čerpaná v sume 14030 €, t.j. 100,00 % k upravenému rozpočtu, ktorý 
prestavoval sumu 14030 €.  

Nákup pozemkov a nehmotných aktív – položka 711 bola čerpaná v sume 4 230 € 
(nákup licencie softvéru), t.j. na 100,00 % k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu          
4 230 €, 

Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení – položka 718 bola čerpaná 
v sume 9 800 € (obstaranie rozšírenia komunikačnej infraštruktúry), t.j. na 100,00 % 
k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu 9 800 €. 
 
   
 Bežné a kapitálové transfery príspevkovým organizáciám,  štátnym fondom, 
občianskym združeniam ani právnickým a fyzickým osobám kapitola v priebehu roka 2018 
neposkytla. 
 
 
 
 Finančné prostriedky poskytnuté na zahraničné aktivity 
 

Najvyšší súd je v rámci svojich medzinárodných aktivít 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. Príspevky vyplývajúce z členstva v týchto  medzinárodných organizáciách 
predstavovali za rok 2018 sumu 5 060 €. 

Na zabezpečenie zahraničných pracovných ciest sudcov najvyššieho súdu 
a zamestnancov kancelárie najvyššieho súdu boli v roku 2018 použité rozpočtové prostriedky 
v celkovej sume 23 985 €. Počas roka 2018 bolo zrealizovaných celkom 145 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, partnerskými súdmi zo zahraničia, 
alebo išlo aktivity realizované niektorou z vyššie uvedených medzinárodných organizácií. 

Začiatkom roka 2018 sa predsedníčka najvyššieho súdu  zúčastnila Justičného 
seminára organizovaného Medzinárodným trestným súdom v Haagu, ktorý bol spojený 
s otvorením justičného roka. Seminár, na ktorom sa zúčastnili sudcovia z národných, 
medzinárodných a regionálnych jurisdikcií, predsedovia najvyšších súdov zmluvných strán 
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Rímskeho štatútu, ako aj sudcovia samotného Medzinárodného trestného súdu, podporil 
dialóg o témach spoločného záujmu prispieť k rozvoju systému medzinárodného trestného 
súdnictva. Účastníci seminára diskutovali o vzájomnej prepojenosti medzinárodných, 
regionálnych a národných súdov v rámci globálneho systému v záujme zabezpečiť fungovanie 
právneho štátu, a to najmä pokiaľ ide o zodpovednosť za najzávažnejšie zločiny podľa 
medzinárodného práva. 

Delegácia z najvyššieho súdu, na čele s predsedníčkou najvyššieho súdu, sa zúčastnila 
zahraničnej pracovnej cesty vo Viedni, kde bola na pôde OSN slávnostne spustená Globálna 
sieť súdnej integrity. Globálna sieť súdnej integrity predstavuje platformu vytvorenú za 
účelom poskytovania pomoci jurisdikciám  po celom svete v oblasti posilňovania súdnej 
integrity a predchádzania korupcie v súdnom systéme. Účastníkom sa tak naskytol priestor na 
výmenu praktických skúseností z globálneho pohľadu. Pri tejto príležitosti boli v pléne zhrnuté 
odporúčania prijaté v rámci organizovaných tematických zasadnutí, ktoré viedli k odpovediam na 
otázky, ako môžu sudcovia, jurisdikcie, súdne asociácie a ďalší účastníci prostredníctvom siete 
spolupracovať. Významným výsledkom tohto stretnutia bolo  schválenie referenčného rámca 
Globálnej siete súdnej integrity, ako aj prijatie Deklarácie súdnej integrity.  

V roku 2018 sa vo Vyšehrade uskutočnilo XIII. stretnutie Stálej konferencie 
predsedov najvyšších súdov štátov Vyšehradskej skupiny, Chorvátska a Slovinska, 
organizované maďarskou Kúriou pri príležitosti maďarského predsedníctva vo Vyšehradskej 
skupine. Delegácie, ktorých zloženie pozostávalo predovšetkým z predsedov najvyšších 
súdov a predsedov kolégií týchto súdov, rokovali na témy: filtračné systémy pri preskúmavaní 
podaní v civilných veciach a transpozícia a implementácia smernice EÚ č. 2015/849 
o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo 
financovania terorizmu. Na záver tohto stretnutia bola načrtnutá vízia posilnenia vzájomnej 
spolupráce prostredníctvom osobitných výmenných programov medzi najvyššími súdmi. 

  Delegácia najvyššieho súdu, pod vedením podpredsedníčky najvyššieho súdu sa v máji 
2018 zúčastnila VIII. 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 rámci kancelárie najvyššieho súdu vykonáva svoju činnosť oddelenie dokumentácie, 
analytiky a komparatistiky, ktorého hlavným cieľom je poskytovať sudcom najvyššieho súdu  a ich 
asistentom odborný servis v oblasti slovenskej a zahraničnej judikatúry. V záujme rozvoja tohto 
analytického útvaru navštívila delegácia z najvyššieho súdu  Spolkový súdny dvor v Karlsruhe. 
Počas tejto pracovnej cesty boli členom slovenskej delegácie odovzdané praktické a technické 
poznatky, ktoré sú ďalej zužitkované v záujme rozvoja tohto oddelenia.  

 
Najvyšší súd Slovenskej republiky v spolupráci s Najvyšším súdom Českej republiky 

organizoval v roku 2018 konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorej odborný program                        
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sa uskutočnil v Brne, ako aj v Bratislave. Medzinárodná konferencia bola organizovaná                      
pri príležitosti pripomienky stého výročia zriadenia Najvyššieho súdu Československej 
republiky a priniesla široké spektrum tém, ktoré vychádzajú z postavenia a pôsobenia 
najvyšších súdov v minulosti, až po ich fungovanie v súčasnej, modernej Európe. 
Zrealizovaná konferencia vytvorila priestor na diskusiu medzi sudcami Najvyššieho súdu 
Slovenskej republiky, sudcami Najvyššieho súdu Českej republiky, ako aj medzi ostatnými 
pozvanými hosťami o tom, ako sa najvyšším súdom darí reagovať na spoločenské zmeny. 
Organizácia tohto potvrdila zároveň potvrdila dobré vzťahy a úroveň spolupráce medzi 
Najvyšším súdom Slovenskej republiky a Najvyšším súdom Českej republiky. 

 
Zahraničné pracovné cesty sú uskutočňované so zámerom podporiť vzdelávanie a 

výmenu poznatkov medzi slovenskými sudcami a sudcami, pôsobiacimi v zahraničí, ako aj so 
zámerom zabezpečiť výmenu skúseností medzi súdmi. 
 
 
 1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie 
 
                    v  EUR 
 

 
Oddiel 

 
Skupina 

 
Trieda 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

 
Skutočnosť 

 
 

03 
 

03.3 
 

03.3.0 
 

15 363 940  
 

13 646 411 
 

13 646 121 

 
 
 
 
 

 1.3.3. Výdavky kapitoly  hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania  
 

Kapitola kancelária najvyššieho súdu nedisponovala v roku 2018 výdavkami na 
spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie a ani inými prostriedkami zo 
zahraničia. 

 
 

 1.3.4. Úpravy schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka 
 

Z úrovne Ministerstva financií Slovenskej republiky bolo realizovaných 9 
rozpočtových opatrení, ktoré mali vplyv na záväzné ukazovatele  rozpočtu  na úrovni 
kapitoly. Rozpočtovými opatreniami boli výdavky kapitoly  upravené na 13 646 411  €, a to: 

* povolenie prekročenia limitu bežných výdavkov,  kód zdroja 111, v sume  501 370 
€, z toho: program 01W v sume 85 000 € (výdavky na podujatia pri príležitosti stého výročie 
zriadenia Najvyššieho súdu Československej republiky a 25 rokov činnosti najvyššieho súdu) 
a podprogram 0EK05 v sume 416 370 €   na informačno-komunikačné technológie,   

* povolenie prekročenia limitu výdavkov,  kód zdroja 111, program 01W v sume + 
479 497 €, z toho: kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
v sume  360 360 €,  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 2018 a uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na 
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rok 2018  a zvýšenia platových náležitostí sudcov v súvislosti so zvýšením skutočne 
dosiahnutej priemernej nominálnej mesačnej mzdy  zamestnanca v hospodárstve za rok 2017 
zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky;  rozpočtové prostriedky na poistné 
a odvody do poisťovní vyplývajúce zo zvýšenia mzdových prostriedkov,  

*  viazanie rozpočtových prostriedkov a povolenie prekročenia limitu výdavkov, kód 
zdroja 111, medzi programov 01W + 92 000 €, - 14 030 €  a  podprogramom   0EK05 - 
92 000 € , + 14 030 €, 

* viazanie  rozpočtových prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania v sume  - 93 960 € v prospech bežných výdavkov, kód zdroja 111,  
program 01W,  kategórie 620 Poistné a odvody do poisťovní  

* viazanie rozpočtových prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania v prospech kapitálových výdavkov z dôvodu zabezpečenia mimoriadnych 
neplánovaných výdavkov – rekonštrukcia a modernizácia budovy) , kód zdroja 111,  program 
01W,  kategória 710 Obstaranie kapitálových aktív v sume  + 70 000 € (budova na 
Klobučnícke ulici),  

*  viazanie limitu kapitálových výdavkov (v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 
Z.z.) presun kapitálových výdavkov za účelom použitia rozpočtových prostriedkov 
v nasledujúcom  rozpočtovom  roku na rekonštrukciu a modernizáciu budov,  program 01W,  
v sume  - 2 879 986 €, z toho kód zdroja 111 v sume   2 798 270 €, kód zdroja 131H v sume 
81 716  €, 

*  povolenie prekročenia  limitu kapitálových výdavkov (v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 
523/2004 Z.z.) viazaných v roku 2017 na rekonštrukciu a modernizáciu budovy na Župnom 
nám.,  kód zdroja 131H,  program 01W,  v sume  + 181 590 €. 
 
 
 
1.4.   Finančné operácie 
 
 
 1.4.1. Príjmové finančné operácie 
 

Kapitola kancelária najvyššieho súdu  v roku 2018 zaznamenala príjmové finančné 
operácie v hlavnej kategórii 400 v celkovej výške 50 230 €. Dôvody pohybov na 
mimorozpočtových účtoch v priebehu roka 2018  boli  nasledovné: 

- zrážky zo mzdy na základe príkazu na začatie exekúcie a príjem kaucie. 
 
Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov bol 50 230 € (zostatok depozitného 

účtu). 

 
 

 1.4.2. Výdavkové finančné operácie 
 

Kapitola kancelária najvyššieho súdu nemala v roku 2018 žiadne výdavkové finančné 
operácie. 
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1.5.  Zhodnotenie zamestnanosti 
 
 
 Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2018 bol počet  
zamestnancov stanovený na 290 osôb. Z toho: 
 

• 85 sudcov, 
• 177 štátnych zamestnancov, 
• 28 zamestnancov vo verejnom záujme (počet navýšený o 10 miest s účinnosťou od 

01.01.2018) 
 

      K 1. januáru 2018 hodnoteného obdobia bol evidenčný stav zamestnancov v zložení: 
 
• 78 sudcov, 
• 160 štátnych zamestnancov, 
• 19 zamestnancov vo verejnom záujme. 

 
 
Výbery a výberové konania 
 
 V priebehu roka 2018 bolo vyhlásených 16 vonkajších výberových konaní                                
na obsadenie 24 štátnozamestnaneckých miest (z toho 7 v stálej štátnej službe, 17 v dočasnej 
štátnej službe) a 3 užšíe vnútorné výberové konania. 
 
  Z tohto 2 vonkajšie výberové konania boli vyhlásené z dôvodu realizácie národného 
projektu „Zefektívnený Najvyšší súd“, financovaného z Európskeho sociálneho fondu v rámci 
operačného porogramu Efektívna verejná správa (ďalej len projekt). 

2 vonkajšie výberové konania boli zrušené z dôvodu, že sa neprihlásil žiaden 
uchádzač. 
  
 Vonkajšími výberovými konaniami sa mali obsadiť funkcie:  

- štátny radca – asistent sudcu (5 výberových konaní na obsadenie 9 miest, z toho 4 
v dočasnej  a 1 v stálej štátnej službe; z toho 1 výberové konanie bolo zrušené),  

- hlavný štátny radca – analytik oddelenia dokumentácie analytiky a komparatistiky                     
(4 výberové konania na obsadenie 10 miest v dočasnej štátnej službe; z toho 2 
výberové konania na obsadenie 8 miest boli vyhlásené v rámci projektu „Zefektívnený 
Najvyšší súd“), 

- hlavný štátny radca – právnik organizačného odboru (3 výberové konania na 
obsadenie 3 miest v stálej štátnej službe, z toho 1 výberové konanie bolo zrušené) 

- hlavný štátny radca – referent ochrany osobných údajov (1 výberové konanie na                         
1 miesto v stálej štátnej službe), 

- odborný referent – zapisovateľ (3 výberové konania na obsadenie 3 miest, z toho 2 
miesta v stálej a 1 miesto v dočasnej štátnej službe).  

 
Užšie vnútorné výberové konania boli vyhlásené na funkcie: generálny štátny radca - 

riaditeľ organizačného odboru a  hlavný štátny radca - vedúci oddelenia asistentov sudcov 
(vyhlásené opakovane). 

 
Na základe výberových konaní bolo v roku 2018 do štátnozamestnaeckého pomeru 

prijatých 17 úspešných uchádzačov, z toho 6 do stálej štátnej služby a 11 do dočasnej štátnej 
služby, z toho 3 z dôvodu realizácie projektu, z ktorých 2 nastúpili v roku 2019. 
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Úspešní uchádači boli prijatí na funkcie:  

- štátny radca – asistent sudcu: 6 štátnych zamestnacov – 5 do dočasnej a 1 do stálej 
štátnej služby, 

- hlavný štátny radca – analytik oddelenia dokumentácie, analytiky a komparatistiky:             
5 štátnych zamestnancov do dočasnej štátnej služby, z toho 3 na projekt, 

- hlavný štátny radca – právnik: 2 štátni zamestnanci do stálej štátnej služby, 
- hlavný štátny radca – referent ochrany osobných údajov: 1 štátny zamestnanec do 

stálej štátnej služby, 
- odborný referent – zapisovateľ: 3 štátni zamestnanci – 2 do stálej a 1 do dočasnej 

štátnej služby. 
 
Sudcovia   
 
 V roku 2018 sa uskutočnili 2 výberové konania na funkciu sudcu najvyššieho súdu  
a 2 výberové konania na vyššiu sudcovskú funkciu – predsedu senátu na obsadenie 3 miest.  
  

Na základe výberových konaní boli preložení na najvyšší súd 2 sudcovia                          
a vo výberovom konaní na vyššiu sudcovskú funkciu predsedu senátu boli úspešní 3 
uchádzači. 
 

 V priebehu roka sa znížil evidenčný počet o 2 sudcov, z toho jednému sudcovi 
zanikla funkcia sudcu smrťou a jedna sudkyňa požiadala o prerušenie výkonu funkcie sudcu 
z dôvodu poberania starobnéh dôchodku. 

 
Z minulých období malo v roku 2018 7 sudcov prerušený výkon funkcie sudcu 

z dôvodu  výkonu inej verejenj funkcie.  
 

 K 31.12.2018 bol evidenčný počet sudcov 78, z toho 2 sudcovia vykonávali stáž na 
Ústavnom súde SR. Vo výkone bolo celkovo 82 sudcov, z ktorých bolo 6 dočasne 
pridelených z iného súdu.  
 
Zamestnanci v štátnozamestnaneckom pomere 
 
 Do štátnozamestnaneckého pomeru bolo v roku 2018 prijatých spolu 25 štátnych 
zamestnancov, z toho 7 do dočasnej štántnej služby na zastupovanie počas materskej 
a rodičovskej dovolenky a 2 do dočasnej štátnej služby z dôvodu realizácie projektu.                                   
 
 Prehľad mimoevidenčného stavu štátnych zamestnancov (v osobách)                                             
k 31. decembru 2018: 

• 14 - čerpanie rodičovskej dovolenky, 
• 5 - čerpanie materskej dovolenky, 
• 1 – čerpanie neplateného voľna.  

 
17 štátnych zamestnancov v priebenu roka ukončilo štátnozamestnanecký pomer, 

alebo bolo preložených do iného služobného úradu. 
 

Evidenčný stav štátnych zamestnancov k 31. decembru 2018 bol 177 osôb. 
 
 



 

 19 
 

 
 

 

Zamestnanci vo verejnom záujme 
 
 Evidenčný stav zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme bol                     
k 31. decembru 2018 23 osôb. V priebehu roka 2018 bolo prijatých 6 zamestnancov vo 
verejnom záujme. Pracovný pomer skončil 1 zamestnanec a to výpoveďou zo strany 
zamestnávateľa (zrušenie miesta). 
  
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 
 
 V priebehu sledovaného roka bolo uzatvorených 16 dohôd mimo pracovného pomeru 
pre kanceláriu najvyššieho súdu a 12 dohôd sa uzatvorilo v rámci prípravy a realizácie 
projektu.  
  
 Dohôd o vykonaní práce bolo 10;  1 dohoda o brigádnickej práci študentov a dohôd 
o pracovnej činnosti 5, z toho 3 boli uzatvorené so zamestnancami kancelárie najvyššieho 
súdu ako súbežný pracovný pomer.  
 
 Z dôvodu realizácie národného projektu bola uzatvorená 1 dohoda o vykonaní práce 
a 11 dohôd o pracovnej činnosti, z ktorých 5 so zamestnancami kancelárie najvyššieho súdu 
ako súbežný pracovný pomer a 2 so sudcami najvyššieho súdu pre potrebu ich odbornej 
vedeckej činnosti pri implementácii tohto projektu v záujme dosiahnutia jeho cieľa.  

 
  
      
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 2018 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 2018 žiadne  
                         príspevkové organizácie, t. j. tabuľka nie je k dispozícií 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


