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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 2021 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. 

 

Dňa 01.08.2021 začala svoju činnosť Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej 

republiky a Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, na ktorý prešla agenda správneho 

kolégia 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  nezákonnými  
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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 

2021 vyplýva z nasledovných tabuliek: 

 

 

 

Počet vecí Spolu všetky agendy NS SR 2021 

prevzaté 4 505 

napadlo 6 404 

vybavené 6 014 

nevybavené 4 895 
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Počet vecí 
Agendy občianskoprávneho kolégia 

Spolu 
Co Cdo CdoV Uro UroV Ndc Nc CoE ECdo CdoGP KO** VCdo XCdo XCoE XECdo Cpj Nco Ncv 

prevzaté 4 1797 2 0 0 20 0 0 11 6 21 2 3 1 1 0 0 0 1 868 

napadlo 16 2015 5 0 0 142 45 0 5 8 12 1 6 0 2 233 29 175 2 694 

vybavené 13 1620 5 0 0 145 45 0 15 7 33 2 8 1 3 229 29 175 2 330 

nevybavené 7 2192 2 0 0 17 0 0 1 7 0 1 1 0 0 4 0 0 2 232 

 

Počet vecí 
Agendy trestnoprávneho kolégia 

Spolu 
Ndt Tdo TdoV To Tost Urto TdoVS Tpr Urtost TdoVN Ntv Tor Nt Nts Tpj 

prevzaté 6 156 26 63 17 6 2 0 2 0 0 0 3 0 6 287 

napadlo 168 437 28 57 322 43 7 1 36 0 0 0 276 59 185 1 619 

vybavené 171 401 26 56 316 47 8 1 35 0 0 0 275 58 177 1 571 

nevybavené 3 192 28 64 23 2 1 0 3 0 0 0 4 1 14 335 

 

Počet vecí 
Agendy obchodnoprávneho kolégia 

Spolu 
Obo Obdo ObdoV VObdo Ndob Oboer ObdoG XEObd XObdo XOboE OboE XObo ObdGV Nob Nobs Obpj 

prevzaté 44 251 10 2 4 8 4 33 81 13 0 0 0 0 0 0 450 

napadlo 40 403 11 2 72 75 1 95 115 30 0 0 0 62 154 3 1 063 

vybavené 57 354 13 4 74 68 5 102 176 39 0 0 0 62 154 3 1 111 

nevybavené 27 300 8 0 2 15 0 26 20 4 0 0 0 0 0 0 402 

 

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 212 0 4 0 0 52 3 8 8 0 3 2 0 11 5 759 0 6 0 33 313 1 8 4 12 61 377 0 1 8 0 5 4 1 900 

napadlo 90 3 10 5 0 30 4 6 3 0 21 0 0 10 0 347 0 2 0 15 187 0 2 1 7 26 110 0 0 3 2 29 115 1 028 

vybavené 91 0 13 5 0 39 0 8 3 0 23 0 0 11 2 255 0 2 0 14 142 1 5 4 6 33 187 0 0 4 1 34 119 1 002 

nevybavené 211 3 1 0 0 43 7 6 8 0 1 2 0 10 3 851 0 6 0 34 358 0 5 1 13 54 300 0 1 7 1 0 0 1 926 

 

** od 1. 8. 2021  - agenda prenesená na NAJVYŠŠÍ SPRÁVNY SÚD SR 
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    1.1.2. Výsledok  rozpočtového  hospodárenia   kapitoly   
  

 

06 Kapitola                                                                                                                            v  EUR 

Text Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť % 
 k upravenému  

rozpočtu 

1 2 3 4             5 

Príjmy spolu 10 000 10 000 14 144 141,44 

z toho: prijaté z rozpočtu EU - - - - 

Výdavky spolu 16 195 058 15 177 877 15 174 733 99,98 

Z toho: kryté prostriedkami EÚ - 1 114 092 1 114 092 100,00 

Saldo príjmov a výdavkov - 16 185 058 -15 167 877 -15 160 589  99,95 

Z toho: z prostriedkov EU - - 1 114 092 - 1 114 092 100,00 

 

 

Rozpočtové saldo kapitoly bolo v schválenom rozpočte  - 16 185 058 €,  po úprave 

rozpočtu predstavovalo  -15 167 877 € a v skutočnosti dosiahlo výšku  -15 160 589  €. 

Skutočnosť salda príjmov a výdavkov je  znížená oproti upravenému rozpočtu najmä 

z dôvodu vyššej sumy príjmov. V rámci prostriedkov EÚ a na spolufinacovanie je saldo  - 

1 114 092 €. 

 

 

 1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 
  

 

Kapitola kancelária najvyššieho súdu  vykonala  rozpis záväzných ukazovateľov 

štátneho rozpočtu na rok 2021  v zmysle zákona č. 425/2020 Z. z.  o štátnom  rozpočte  na rok 

2021 z 09.12.2020 a v zmysle listu Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo 

MF/0020484/2020-441  z  17.12.2020. 

 

 Schválené záväzné ukazovatele boli v priebehu roka 2021 na základe vykonaných 

rozpočtových opatrení upravené. 

 

Výška rozpísaných príjmov kapitoly predstavovala sumu 10 000 €, výdavky 

kapitoly celkom boli rozpísané v sume   16 195 058 €, z toho na mzdy, platy, služobné 

príjmy a ostatné osobné  vyrovnania  v  sume  10 466 097 €,  počet zamestnancov 275, 

kapitálové výdavky v sume  350 000 €. 

 

Rozpočtová organizácia kancelária najvyššieho súdu  mala rozpísané  záväzné 

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

najvyššieho súdu) v sume 16 090 035 € a podprograme 0EK05 – Informačné technológie 

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

 

Schválený rozpočet záväzných ukazovateľov  na rok 2021, upravený rozpočet na rok 

2021 a skutočné plnenie záväzných ukazovateľov je uvedené v tabuľke číslo 1 v tabuľkovej 

časti tohto materiálu.  
 

Kapitola čerpala rozpočtové prostriedky tak, aby dodržala záväzné ukazovatele 

rozpočtu. Rozpočet výdavkov bol nevyčerpaný vo výške 3 143 €, a to najmä z dôvodu 
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nevyčerpania finančných prostriedkov výlučne určených na vyplatenie odmien, 

vyplatených na základe Dodatku č. 1 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v  štátnej 

službe pre rok 2021 a Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre 

zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z.  

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  na 

rok 2021. Záväzný ukazovateľ príjmov bol prekročený o mimoriadne  príjmy vo   výške   4 

144 €. 

 

Počet    zamestnancov    podľa   prílohy   č. 1    k   uzneseniu   vlády   Slovenskej   republiky 

č. 649/2020 bol 275 osôb, z toho: aparát ústredného orgánu 275 osôb ( V porovnaní s rokom 2019 

296 osôb, ide o zníženie o 21 zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov vykonávajúcich práce 

vo verejnom záujme). V roku 2021 bol záväzný ukazovateľ  počet zamestnancov znížený o 38 

(z toho 9 sudcov) od 01.08.2021 (prepočítaný -16) rozpočtovým opatrením č. 11 (delimitácia 

na Kanceláriu Najvyššieho správneho súdu SR). Uvedeným rozpočtovým opatrením sa  

záväzný ukazovateľ počet zamestnancov znížil na 259, z toho: aparát ústredného orgánu 259. 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov – prepočítaný za rok 2021 bol 242,8 osôb (vrátane 

zamestnancov platených zo zdrojov EÚ a spolufinancovanie zo ŠR), z toho aparát ústredného 

orgánu  242,8  osôb. Priemerný evidenčný počet zamestnancov – prepočítaný platených zo 

zdrojov  EÚ a spolufinancovanie zo ŠR bol 17,7 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 a podobne).   

 

 

 1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 
 

 

Kapitola kancelária najvyššieho súdu  mala v roku 2021 rozpísaný záväzný 

ukazovateľ rozpočtu na príjmy v sume  10 000 €, ktorý v priebehu roka nebol upravený.  

Plnenie k  31.12.2021 bolo vo výške 14 144 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu príjmov na 

141,44 %.  
 

Celkové príjmy, ktoré kapitola v skutočnosti dosiahla v roku 2021 boli v porovnaní 

s rokom 2020 (20 866 €) o 6 722 € nižšie.   
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Plnenie rozpočtu príjmov rozpočtovej kapitoly podľa kategórií ekonomickej 

klasifikácie bolo v roku 2021  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 14 144 14 144 141,44 0 

       210-Príjmy z podnik. a z vlastníctva majetku  0 851 851 x 0 

       220-Administratívne poplatky a iné poplatky 

               a platby     1000 330 330 33,00 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  9 000 12 963 12 963 129,63 0 
 

 

Príjmy: EKRK 212003 851 € príjem z prenájmu priestorov; EKRK 223001 330 € príjem  za 

vyhotovenie fotokópií a z úhrady vecných nákladov; EKRK 292006  434 € príjem z poistného plnenia; 

EKRK 292012 5 903 € príjem  z dobropisov za elektrickú energiu, plyn, z vyúčtovania nákladov za 

byty v nájme za r. 2020; EKRK 292017 5 709 € vrátené poistné na sociálne a zdravotné poistenie z r. 

2020; EKRK 292019 737 € najmä príjem z refundácií nákladov za užívanie bytu; EKRK 292027 180 € 

náhrada škody. 

 

V  roku 2021 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 2021 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 2021 nemala  upravený rozpočet 

príjmov.  

  

 

 

1.3.  Výdavky kapitoly  
 

   

V priebehu roka 2021 bol schválený limit výdavkov kapitoly  vo výške 16 195 058 € 
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na základe rozpočtových opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky upravený na 

15 177 877 €. V skutočnosti boli celkové výdavky rozpočtovej kapitoly kancelária 

najvyššieho súdu v roku 2021 čerpané v sume 15 174 733  €, čo je v porovnaní s rokom 2020 

( 16 011 874  €)  zníženie výdavkov o 837 141 €, teda zníženie  o 5,23 %.  

 

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

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

podprogram 0EJ0E – Informačná spoločnosť 2014-2020 – MF SR – Kancelária NS SR. 

 

      

 1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 
 

 

  Plnenie rozpočtu výdavkov kapitoly podľa kategórií ekonomickej klasifikácie bolo   

v roku  2021 nasledovné:  
 

 

06 Kapitola                                                        v  EUR 

 

Kategória 
Schválený 

rozpočet 

2021 

Upravený 

rozpočet 

2021 

Čerpanie 

za 

rok 2021 

% čerpania k 

upravenému 

rozpočtu  rok 

2021 

Čerpanie 

za 

rok 2020 

610 Mzdy, platy,    

služobné príjmy a OOV 

 

10 466 097 

 

9 202 270 

 

9 201 183 

 

99,99 

 

9 667 443 

620 Poistné a príspevok 

do poisťovne 
 

3 322 671 

 

3 071 214 

 

3 070 818 

 

99,99 

 

3 114 910 

630  

Tovary a služby 

 

1 857 833 

 

2 432 705 

 

2 431 086 

 

99,93 

 

1 727 197 

640 

Bežné transfery 198 457  404 880 404 856 

 

99,99 1 060 519 

600 

Bežné výdavky 

 

15 845 058 

 

15 111 070 

 

15 107 943 

 

99,98 

 

15 570 069 

700   

Kapitálové výdavky 

 

350 000 

 

66 807 

 

66 790 

 

99,97 

 

441 805 

   z toho: kód zdroja 131 0 39 723 39 723 100,00 427 304 

Spolu  16 195 058 15 177 877 15 174 733 99,98 16 011 874 

z toho: kód zdroja 111 16 195 058 14 024 062 14 020 918 99,98 14 998 657 

z toho: kód zdroja 131* 0 39 723 39 723 100,00 427 304 

z toho: Prostriedky EÚ 

a na spolufinancovanie 0  1 114 092 1 114 092 100,00 585 913 
* z predchádzajúcich rokov, zo štátneho rozpočtu 
 

                                                                                                                                                                                           
 Nižšie  čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2021  v porovnaní s rokom 2020 v  

kategórii 610 bolo z dôvodu  neobsadených miest sudcov v priebehu sledovaného roka, 

a z dôvodu zriadenia Najvyššieho správneho súdu SR k 01.08.2021 a s tým súvisiaceho 

zníženia počtu miest o 9 sudcov a 29 miest v štátnej službe. 

 

 Nižšie čerpanie rozpočtových prostriedkov v kategórii 620 súvisí s nižším čerpaním 

v kategórii 610.  

 

Vyššie čerpania v kategórii 630 v porovnaní s rokom 2020 bolo najmä z dôvodu  

obstarania organizačno-procesného auditu financovaného z prostriedkov EÚ,  výdavkov na 

prevádzku budov v správe kancelárie najvyššieho súdu, výdavkov na obstaranie výpočtovej 
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techniky   a  z dôvodu odmien zamestnancom mimopracovného pomeru.   

 

Nižšie  čerpanie v kategórii 640 v porovnaní s rokom 2020 bolo z dôvodu vyplatenia 

odchodného 6 sudcom najvyššieho súdu (v roku 2020 22 sudcom). 

 

Nižšie čerpanie v kategórii 710 v porovnaní s rokom 2020 bolo z dôvodu presunu 

realizácie investičných akcií do roku 2022.  

 

 

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

 

06 Kapitola                                                              v  EUR 

 

Kategória 
Schválený 

rozpočet 

2021 

Upravený 

rozpočet 

2021 

Čerpanie 

za 

rok 2021 

% čerpania k 

upravenému 

rozpočtu  rok 

2021 

Čerpanie 

za 

rok 2020 

610 Mzdy, platy,    

služobné príjmy a OOV 

 

10 466 097 

 

9 202 270 

 

9 201 183 

 

99,99 

 

9 667 443 

Prostriedky štátneho 

rozpočtu - zdroj 111 
 

10 466 097 

 

8 920 732 

 

8 919 645 

 

99,99 

 

9 301 106 

Prostriedky EÚ a 

prostriedky na 

spolufinancovanie  

 

0 

 

281 538 

 

281 538 

 

100,00 

 

366 336 

z toho: zdroj 11EU 0 127 667 127 667 100,00 96 208 

z toho: zdroj 11SP 0 36 484 36 484 100,00 42 642 

z toho: zdroj 13EU 0 67 746 67 746 100,00 176 880 

 z toho: zdroj 13SP 0 49 641 49 641 100,00 50 606 

Pozn.: 11EU – Prostriedky EÚ, 11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR vrátane pro rata, 13EÚ Zdroje 

z predchádzajúcich rokov – Prostriedky EÚ, 13SP Zdroje z predchádzajúcich rokov – Prostriedky na 

spolufinancovanie vrátane pro rata 

 

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

čerpaná vo výške 9 201 183 € (sudcovia 4 673 051 €, štátna služba 3 968 153 €, verejný 

záujem 559 979 €),  t. j.  na 99,99 %  k  upravenému rozpočtu, ktorý  predstavoval  sumu 

9 202 270 €, z toho prostriedky na spolufinancovanie a prostriedky EÚ boli v sume 281 538 €, 

v rovnakej sume boli aj čerpané. 

 

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

111 bola čerpaná vo výške 8 919 645 €,  t. j. na 99,99 %   k upravenému rozpočtu, ktorý   

predstavoval sumu  8 920 732 €.  Upravený rozpočet nebol prekročený. 

 

 Mzdové výdavky predstavujú výdavky na tarifné platy, doplatok platu, náhrada za 

pohotovosť, 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,  príplatok za pohotovosť, paušálnu náhradu sudcov a 13.,14. plat 

sudcov.  

 

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

výške 3 070 818 €, t. j. na 99,99 %  k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval  3 071 214 €. 

Kancelária najvyššieho súdu poskytovala  svojim zamestnancom a sudcom príspevok na 

doplnkové dôchodkové sporenie. 

 

Kapitola čerpala príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní v sume 58 615€. 

  

 Výdavky v uvedenej kategórii boli pokryté prostriedkami EU, vrátane 

spolufinancovania  v sume 132 154 €. 

 

Kategória 630 - Tovary a služby 
 

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

do úrovne položiek poskytuje nasledovný prehľad: 

 

06 Kapitola                                                                                                        v EUR 
 

Kategória 

 

Schválený 

rozpočet 

2021 

 

Upravený 

rozpočet 

2021 

 

Čerpanie 

 za  

rok 2021 

% čerpania k 

upravenému 

rozpočtu  rok 

2021 

 

Čerpanie 

 za  

rok 2020 

630  

Tovary a služby 

 

1 857 833 

 

2 432 705 

 

2 431 086 

 

99,93 

 

1 727 197 

Z toho:      

631 

Cestovné náhrady  

 

36 360 

 

23 422 

 

23 413 

 

99,96 

 

11 688 

632 

Energie, voda, telekom. 

 

412 442 

 

258 252 

 

258 022 

 

99,91 

 

192 051 

633 

Materiál 

 

99 908 

 

186 940 

 

185 762 

 

99,37 

 

214 242 

634 

Dopravné 

 

38 548  

 

27 488 

 

27 486 

 

99,99 

 

20 431 

635 

Rutinná a štan. údržba 

 

26 535  

 

26 659 

 

26 555 

 

99,61 

 

29 889 

636 

Nájomné za nájom 

 

533 808 

 

157 689 

 

157  661 

 

99,98 

 

244 307 

637 

Služby 

 

710 232 

 

1 752 255 

 

1 752 187 

 

100,00 

 

1 014 589 
 

 

Tovary a služby – kategória 630 bola čerpaná v sume 2 431 086 €, t. j. na 99,93 % 

k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu 2 432 705 €. Čerpanie na jednotlivých 

položkách je nasledovné: 

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

výdavky na zahraničné služobné ceste v sume 2 368 € (r. 2018 35 947 €), pokles z dôvodu 

pandémie COVID 19 a náhrady poskytované sudcom  najvyššieho súdu pri preložení na 

výkon funkcie sudcu mimo bydliska v sume   14 560 €. Prostriedky z EÚ v sume 5 642 € na 

zahraničné služobné cesty boli refundované k výdavkom za energie. 

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

výdavky  na  energie (v sume 178 775 €, z toho zdroj 111 v sume  173 132 €), vodné, stočné, 

výdavky na poštové služby v sume 30 237 €,  komunikačnú infraštruktúru – internet, telefóny, 

mandátne certifikáty. Čerpanie je v porovnaní  s rokom 2019 vyššie z dôvodu presunu správy 
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budovy na Župnom námestí do správy kancelárie najvyššieho súdu. 

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

výdavky na nákup výpočtovej technika vo výške 85 899 € (z toho zdroj 111 vo výške  83 549 

€),  na  nákup materiálu, hlavne nákup kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera, tonerov, 

vodoinštalačného a  elektroinštalačného materiálu v sume 69 271 €, výdavky na 

reprezentačné v sume 8 294 €. Prostriedky EÚ na telekomunikačnú techniku v sume 2 350 € 

boli refundované k výdavkov za výpočtovú techniku. 

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

výdavky na pohonné hmoty, mazivá a oleje vo výške 14 680 € (v r. 2020 8 387 €)  a  výdavky 

na servis, údržbu vo výške 6 384 € a ostatné výdavky na povinné zákonné poistenie, diaľničné 

známky a parkovacie služby.  

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

na údržbu softvéru  v sume 15 643 € a  údržbou prevádzkových  zariadení v sume 4 981€. 

Nájomné za nájom - položka 636  
           Čerpanými finančnými prostriedkami na tejto položke boli zabezpečené najmä výdavky 

na platby za nájom budov a objektov (prenájom administratívnej budovy na Zámockej ul.) 

v sume 157 500 € (v roku 2020 228 805 € - okrem výdavkov na prenájom administratívnej 

budovy aj výdavky na prenájom bytov). 

Služby - položka 637   
Finančné prostriedky na tejto položke boli vynaložené najmä na: 

- výdavky na školenie, semináre, konferencie, zasadnutia kolégií najvyššieho súdu  

v sume 13 149 €,  

- výdavky najmä na  upratovacie služby, informačné služby, elektronické prístupové 

práva, tlmočenia a preklady,  sťahovacie a manipulačné služby, výdavky za správu bytového 

a nebytového hospodárstva v sume 287 076 €, výdavky sú vyššie najmä z dôvodu sťahovania 

kancelárie najvyššieho súdu z budovy na Župnom námestí (v roku 2020  bolo čerpanie 

v sume  233 671 €), 

- výdavky na špeciálne služby v sume 676 222 € – najmä výdavky na  BOZP, požiarnu 

ochranu, zdravotnú službu, verené obstarávanie, pasportizáciu budovy na Župnom námestí 

a organizačno-procesný audit z prostriedkov EÚ (v sume 587 520 €), 

- výdavky na náhrady za preventívnu rehabilitáciu sudcov, náhrady za rekreácie 

a náhrady za súdne trovy v sume 70 190 € (r. 2020 56 866 €). Iba výdavky na náhrady trov 

konania (Nálezy Ústavného súdu SR), boli v sume: v r. 2019 15 104,29 €, v r. 2020 22 637,23 

€, v r. 2021 42 372,87 €.   

- výdavky na poplatky a odvody v sume 94 901 € (z toho: odvod za porušenie 

finančnej disciplíny v sume 93 419 €),  

- výdavky na stravovanie zamestnancov  v sume 158 347 € (v roku 2020 čerpanie 

v sume   173 443 €, v r. 2021 zníženie z dôvodu zriadenia Najvyššieho správneho súdu SR),   

-  prídel do sociálneho fondu v sume 133 587 €  (v roku 2020 čerpanie v sume  

139 356 €, v r. 2021 zníženie z dôvodu zriadenia Najvyššieho správneho súdu SR),  

- výdavky na odmeny pre zamestnancov vykonávajúcich práce mimo pracovného 

pomeru (najmä práce pre Oddelenie riadenia projektov) v sume 184 743 € vrátane 

prostriedkov EÚ a na spolufinancovanie, z toho: zdroj 111 v sume 87 944 € (v roku 2020 

čerpanie zdroj 111  v sume 92 087 €),  

- výdavky na miestne dane a poplatky v sume 52 697 €, 

- vysporiadanie finančných vzťahov z dôvodu  ukončenia Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku (ukončenie Projektu ISKNS, viď. 1.3.3.) v sume 44 647€. 
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V zmysle Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov uzatvorenej medzi  

Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky  a kanceláriou najvyššieho súdu 

refundovalo Ministerstvo spravodlivosti SR kancelárii najvyššieho súdu ako správcovi 

budovy 2,74 % z prevádzkových nákladov v zmysle zmluvy. Za rok 2021 bolo 

refundovaných 3 119 €.  V zmysle Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov uzatvorenej 

medzi  Kanceláriou Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky  a kanceláriou 

najvyššieho súdu refundovala Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR kancelárii 

najvyššieho súdu ako správcovi budovy 9,49 % z prevádzkových nákladov v zmysle zmluvy. 

Za rok 2021 bolo refundovaných 15 116 €.   

 

  Najvyšší súd má v správe budovu na Námestí SNP, budovu na  Klobučníckej ulici 

a od 01.01.2021 budovu na Župnom námestí. 

 

Výdavky v uvedenej kategórii boli pokryté prostriedkami EU, vrátane 

spolufinancovania  v sume 697 536 €. 

  

Kategória 640 – Bežné transfery 
 

 Bežné transfery – kategória 640 bola čerpaná v sume 404 856 € (v r. 2020 1 060 519 

€), t. j. na 100,00 % k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu 404 880 €. Čerpanie na 

jednotlivých položkách je nasledovné: 

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

výdavky na  odchodné 6  sudcov  v sume  241 256 € (v roku 2020 výdavky na  odchodné 22 

sudcov  v sume  940 077 €),  výdavky na odstupné v sume 92 588 € (pre 12 zamestnancov), 

výdavky najmä na príplatky k nemocenskému sudcov v sume 31 604 € (v roku 2020 v sume  

63 957 €) – výdavky sú nižšie z dôvodu legislatívnej zmeny podmienok priznania príplatku 

k nemocenskému sudcov.    

Transfery do zahraničia - položka 649   
 Čerpanými finančnými prostriedkami v sume 2 155 € boli uhradené príspevky za 

členstvo najvyššieho súdu  v  medzinárodných inštitúciách. 

 

Výdavky v uvedenej kategórii boli pokryté prostriedkami EU, vrátane 

spolufinancovania  v sume 2 864 €. 

 

Kategória 710 - Obstaranie kapitálových aktív      

 

 Kategória bola čerpaná v sume 66 790 € (v r. 2020 v sume 441 805 € - výdavky na 

rekonštrukciu budovy na Klobučníckej), z toho kód zdroja 131 v sume 39 723 €, t.j. 100,00 

% k upravenému rozpočtu, ktorý prestavoval sumu 39 723 €.  

 

Nákup pozemkov a nehmotných aktív – položka 711  bola čerpaná v sume 3 864 € 

(nákup softvéru a softvérových licencií), t. j. na 100,00 %  k upravenému rozpočtu, ktorý 

predstavoval sumu 3 864 €, kód zdroja 111. 

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

čerpaná v sume 0 €,  t. j. na  0,00 %  k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu 6 €. 

 

Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia – položka 717 bola čerpaná 

v sume 45 652 € (výdavky na rekonštrukciu klimatizácie v budove na Klobučníckej ulici 
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v sume 39 723 €, kód zdroja 131I, a stavebné úpravy  v budove na Panónskej ceste v sume 

5 929 €, kód zdroja 111), t. j. na 99,98 % k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu 45 

663 €.  

Položka 718 bola čerpaná v sume 17 274 €,  kód zdroja 111, výdavky na 

modernizáciu komunikačnej infraštruktúry v sume 3 138 € a výdavky na rekonštrukciu 

a modernizáciu webstránky v sume 14 136 €, t. j. na 100,00 % z upravenému rozpočtu, ktorý 

predstavoval sumu  17 274 €. 

 

Z toho: 

Podprogram 0EK05 

 

  Schválený rozpočet bol  v sume 105 023 €, čerpanie na podprograme bolo v sume 297 

723 € , t. j. na 99,58 % k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval  sumu 299 178 €. 

 

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 276 858 €, (v roku 2020 164 229 

€), t. j. na 99,58 % k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu 278 034  €. Čerpanie na 

jednotlivých položkách je nasledovné: 

Energie, voda a komunikácie -  položka 632 bola čerpaná v sume 41 889 €  €, t. j. na 

99,48 %  k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  42 110 €. Ide o porovnateľné 

čerpanie ako v roku 2020 na internet, faxy, mobilné telefóny, kvalifikované mandátne 

certifikáty.  

Materiál - položka 633 bola čerpaná v sume  90 398 €, t. j. na 98,76  %  k upravenému 

rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  91 538 €.  

Čerpanými finančnými prostriedkami  na tejto položke boli zabezpečené najmä 

výdavky na nákup výpočtovej technika (notebooky) v sume 83 549 €. 

Rutinná a štandardná údržba - položka 635 bola čerpaná v sume 16 078 €,    t. j. na 

99,56 %  k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  16 149 €.           

           Čerpanými finančnými prostriedkami na tejto položke boli zabezpečené najmä výdavky 

spojené s údržbou softvéru  v sume 12 029 €.  

Služby - položka 637  bola  čerpaná  v  sume   128 220 €, t. j. na 99,99 %  k 

upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu  128 237 €.  

Finančné prostriedky na tejto položke boli vynaložené  na výdavky na elektronické 

prístupové práva (Beck-online, Aspi, Epi) a na služby v oblasti informačno-komunikačných  

technológií. 

  

Kategória 710 - Obstaranie kapitálových aktív      

 

 Kategória bola čerpaná v sume 21 138 €, kód zdroja 111, t.j. 99,97 % k upravenému 

rozpočtu, ktorý prestavoval sumu 21 144 €.  

 

Nákup pozemkov a nehmotných aktív – položka 711  bola čerpaná v sume 3 864 € 

(nákup softvéru a softvérových licencií), t. j. na 100,00 %  k upravenému rozpočtu, ktorý 

predstavoval sumu 3 864 €, kód zdroja 111. 

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

čerpaná v sume 0 €,  t. j. na  0,00 %  k upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu 6 €. 

Položka 718 bola čerpaná v sume 17 274 €,  kód zdroja 111, výdavky na 
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modernizáciu komunikačnej infraštruktúry v sume 3 138 € a výdavky na rekonštrukciu 

a modernizáciu webstránky v sume 14 136 €, t. j. na 100,00 % z upravenému rozpočtu, ktorý 

predstavoval sumu  17 274 €. 

 

V roku 2021 neboli výdavky na informačné technológie pokryté prostriedkami EU, 

vrátane spolufinancovania zo ŠR. 

 

Podprogram 0EJ0E: 

 

Kategória 630 - Tovary a služby 

 

Tovary a služby – kategória 630 bola čerpaná v sume 474 €, t. j. na 100,00 % k  

upravenému rozpočtu, ktorý predstavoval sumu 474  €, výdavky na publicitu. 

 

Na uvedenom podprograme sú zatriedené  výdavky na projekt „Informačný systém 

Kancelárie Najvyššieho súdu“, financovaný z prostriedkov EÚ.  (vid. časť 1.3.3.) 

 
   

 Bežné a kapitálové transfery príspevkovým organizáciám,  štátnym fondom, 

občianskym združeniam ani právnickým a fyzickým osobám kapitola v priebehu roka 2021 

neposkytla. 

 

Finančné prostriedky poskytnuté na zahraničné aktivity 
  

 

 V rámci zahraničných aktivít je najvyšší súd členom Siete predsedov najvyšších súdov 

členských štátov Európskej únie. Okrem tohto je aj členom organizácií, v ktorých členstvo nie 

je podmienené členským poplatkom. 

Zriadením Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v polovici roka 2021 

a s tým súvisiacim prechodom agendy správneho kolégia najvyššieho súdu na novozriadený 

súd zaniklo členstvo najvyššieho súdu v Združení štátnych rád a najvyšších správnych súdov 

Európskej únie (ACA-Europe), ako aj členstvo v Medzinárodnej asociácii najvyšších 

správnych súdov (IASAI). 

V roku 2021 bol vyplatený príspevok vyplývajúci z členstva najvyššieho súdu v Sieti 

predsedov najvyšších súdov členských štátov Európskej únie vo výške 2 000 € a pomerná 

časť príspevku za členstvo v Medzinárodnej asociácii najvyšších správnych súdov (IASAI) 

v sume 155 €. 

            Na zabezpečenie zahraničných pracovných ciest sudcov najvyššieho súdu a 

zamestnancov kancelárie najvyššieho súdu boli v roku 2021 použité rozpočtové prostriedky v 

celkovej výške  2 368  €. Počas roku 2021 bolo zrealizovaných celkom 6 zahraničných 

pracovných ciest. 

V porovnaní s predošlými rokmi sa znížil počet zahraničných pracovných ciest sudcov 

najvyššieho súdu a zamestnancov kancelárie najvyššieho súdu, a to z dôvodu pretrvávajúcej 

pandémie ochorenia COVID-19. Zahraničné pracovné cesty však boli nahradené odbornými 

pracovnými stretnutiami v on-line priestore.  
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V apríli 2021 sa uskutočnila on-line schôdza Valného zhromaždenia Siete predsedov 

najvyšších súdov členských štátov Európskej únie, na ktorej bol predseda najvyššieho súdu 

JUDr. Ján Šikuta, PhD. zvolený za podpredsedu Predsedníctva Siete. Hlavným cieľom Siete 

je zabezpečiť vzájomnú spoluprácu najvyšších súdov, ako aj výmenu názorov a skúseností zo 

súdnej praxe. Predsedníctvo Siete sa v roku 2021 stretlo dva krát, v októbri  diskutovali 

o vplyve pandémie ochorenia COVID-19 na činnosť súdov. V novembri sa okrem iných tém 

venovali aj náležitostiam súdnych rozhodnutí, ich štruktúre, dĺžke, odôvodneniu a ďalším. 

Dňa 30. mája 2021 sa uskutočnilo on-line kolokvium na tému správne právo 

v Európskej únii a manažment informácií v digitálnom veku, ako aj a valné zhromaždenie 

ACA-Europe, ktorého sa zúčastnili predseda najvyššieho súdu JUDr. Ján Šikuta, PhD. 

a predsedníčka senátu správneho kolégia JUDr. Katarína Benczová. Dôležitým bodom 

programu valného zhromaždenia bolo prerokovanie nového štatútu združenia, ktorého potreba 

zmeny vychádzala zo skutočností, že Veľká Británia vystúpila z Európskej únie, na Slovensku 

vznikol Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, z potreby využívať moderné informačné 

technológie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, ako aj zmenou belgického zákona 

o združeniach a spoločnostiach, na základe ktorého združenie ACA-Europe pôsobí, a bolo tak 

potrebné štatút prispôsobiť novej právnej úprave najneskôr do 1. januára 2024.  

Zaniknutím členstva najvyššieho súdu v združení ACA-Europe, spojeného so vznikom 

Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, prešla účasť na seminároch 

organizovaných združením naplánovaných na druhú polovicu roka 2021 medzi aktivity 

novovzniknutého súdu.  

Predseda najvyššieho súdu JUDr. Ján Šikuta, PhD. absolvoval v júni 2021 pracovné 

stretnutie s predsedom Najvyššieho súdu Českej republiky JUDr. Petrom Angyalossym, Ph.D. 

a podpredsedom súdu JUDr. Petrom Šukom. Diskutovali o aktuálnych otázkach v súdnictve, 

predovšetkým o zmene súdnej mapy na Slovensku.  

Predseda najvyššieho súdu JUDr. Ján Šikuta, PhD. sa zúčastnil Online ELI                              

Annual Conference 2021, organizovanej Európskym právnym inštitútom v dňoch                              

6. – 8. septembra 2021. 

Predseda najvyššieho súdu JUDr. Ján Šikuta, PhD., podpredsedníčka najvyššieho súdu                    

JUDr. Andrea Moravčíková, PhD., predsedovia senátov občianskoprávneho kolégia                      

JUDr. Soňa Mesiarkinová a JUDr. Igor Belko a vedúca Kancelárie Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky JUDr. Zuzana Flaková sa na pozvanie vedenia Najvyššieho súdu Českej 

republiky zúčastnili v októbri 2021 rokovania občianskoprávneho a obchodného kolégia 

Najvyššieho súdu Českej republiky, na ktorom sa venovali predovšetkým téme náhrady 

nemajetkovej ujmy.  

Predseda najvyššieho súdu JUDr. Ján Šikuta, PhD. sa v októbri 2021 zúčastnil XI. 

ročníka Konferencie predsedov najvyšších súdov krajín strednej a východnej Európy, ktorú 

organizoval Najvyšší súd Slovinskej republiky. Témami konferencie boli nezávislosť 

súdnictva, sudcovia a úloha súdnej rady, efektívnosť súdnictva, prístup k spravodlivosti, post 

COVID-19 opatrenia a následky. Predseda najvyššieho súdu vystúpil 19. októbra 2021 ako 

moderátor panela „Prístup k spravodlivosti“.  

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

zahraničnými partnermi, alebo ich realizovať v spolupráci s nimi. Účasť sudcov Najvyššieho 
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súdu Slovenskej republiky a ich asistentov na odborných stretnutiach, či už zahraničných 

alebo domácich, je jedinečnou príležitosťou na výmenu odborných informácií, skúseností z 

praxe, zdieľanie informácií o najaktuálnejšom vývoji v oblasti práva v medzinárodnom 

kontexte, a teda na príležitosť na ďalší rozvoj sudcov v oblasti vzdelávania. 

 

 

 1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie 
 

 

                    v  EUR 
 

 

Oddiel 

 

Skupina 

 

Trieda 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

 

Skutočnosť 

 
03 03.3 03.3.0 16 195 058 15 177 877 15 174 733 

 

 

 

    1.3.3. Výdavky kapitoly  hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania 

  

 

Kapitola kancelária najvyššieho súdu  v roku 2021 čerpala prostriedky na prvku 

01W0701: projekt Fáza 1 vo výške 1 113 618 €. 

 

Kapitola kancelária najvyššieho súdu  v roku 2021 čerpala prostriedky na prvku 

0EJ0E01: Projekt IS vo výške 474,00 €. 

 

Spolu 1 114 092 € z prostriedkov Európskej únie  a na spolufinancovanie. 

  

Zefektívnený Najvyšší súd - fáza 1 
            Hlavným cieľom národného projektu je zefektívnenie činnosti najvyššieho súdu, 

zvýšenie transparentnosti, optimalizácia organizácie práce kancelárie najvyššieho súdu a 

implementácia inovatívnych riešení, v súlade s cieľmi Operačného programu Efektívna 

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

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

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

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

zabezpečenie analytickej podpory rozhodovacej činnosti sudcov najvyššieho súdu. 

Vybudovaním a následnou činnosťou analytického oddelenia najvyššieho súdu dôjde k 

zefektívneniu interných procesov rozhodovania najvyššieho súdu a k zvýšeniu kvality 

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

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

navrhnúť odporúčania pre optimalizáciu procesov a detailné procesné mapy činností 

kancelárie najvyššieho súdu. Posilnenie spolupráce s odbornou verejnosťou a zvýšenie 

transparentnosti justície sú základnými cieľmi národného projektu. Zámerom realizácie 

projektu je proaktívne poskytovanie kvalitných informácií zo strany najvyššieho súdu o 

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

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

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

 

            Celkovo v roku 2021 do rozpočtu refundovaných: 1 113 618 €, z toho: 



 

18 

 

 

 

 

 

na vyplatenie miezd: 281 539 € 

na úhradu odvodov poistného: 132 154 € 

na prevádzku odmeny mimo prac. pomeru: 96 799 € 

na prevádzku (inter. vybavenie, výp. technika, softvér a licencie): 594 620 € 

na transfery: 8 506 € 

 

Projekt bol úspešne ukončený k 31.12.2021 - https://www.nsud.sk/europske-zdroje-pomohli-

skvalitnit-pracu-analytickej-jednotky-najvyssieho-sudu/. 

 

Projekt - Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu 
 

            Zámerom kancelárie najvyššieho súdu je zefektívnenie činností najvyššieho súdu, 

optimalizácia organizácie práce a implementácia inovatívnych riešení. Projekt Informačný 

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

efektívnej komunikačnej platformy a na komplexné pokrytie špecifických potrieb pre riadenie 

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

rozhodovaciu činnosť a administratívne činnosti s tým súvisiace, prostredníctvom 

elektronického obehu a schvaľovania dokumentov, analytickej podpory s elektronickou 

zbierkou rozhodnutí a digitalizovaných historických rozhodnutí najvyššieho súdu, bude 

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

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

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

 

            Hlavným cieľom je zvýšenie efektívnosti práce kancelárie najvyššieho súdu, zvýšenie 

efektívnosti práce sudcu a zvýšenie transparentnosti najvyššieho súdu. Cieľovou skupinou 

projektu sú zamestnanci kancelárie najvyššieho súdu, sudcovia najvyššieho súdu a verejnosť. 

 

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

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

           

            Celkovo v roku 2021 do rozpočtu refundovaných: 474 €, z toho: 

na vyplatenie miezd: 0 € 

na úhradu odvodov poistného: 0 € 

na prevádzku odmeny mimo prac. pomeru: 0 € 

na prevádzku: 474 € 

na transfery: 0 € 

 

Z dôvodu nemožnosti plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, najmä vo vzťahu k 

rozsahu hlavných aktivít, dosiahnutiu cieľov a merateľných ukazovateľov projektu, v takom 

znení ako boli schválené v júni 2018, sa Kancelária Najvyššieho súdu ako Prijímateľ rozhodla 

pristúpiť k mimoriadnemu ukončeniu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. Z311071V393, a to výpoveďou zo strany Prijímateľa v súlade s čl. 9 ods. 3 

Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve. Prijímateľ vysporiadal finančné vzťahy v 

súlade s článkom č. 9, bod č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP č. Z311071V393, a to už zúčtované 

ako aj priebežné žiadosti o platbu v celkovej výške 44 647 €.  

 

Optimalizácia procesov a posilnenie transparentnosti 

 

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom optimalizácie procesov zvýšiť kvalitu 

rozhodovacej a zjednocovacej činnosti NS SR, podporiť strategické riadenie KNS SR a 

https://www.nsud.sk/europske-zdroje-pomohli-skvalitnit-pracu-analytickej-jednotky-najvyssieho-sudu/
https://www.nsud.sk/europske-zdroje-pomohli-skvalitnit-pracu-analytickej-jednotky-najvyssieho-sudu/
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prispieť k posilneniu transparentnosti, čím sa zvýši dôveryhodnosť verejnosti v súdny systém. 

Cieľom prvej aktivity projektu je posilniť analytickú jednotku, vytvoriť procesný model 

súdneho manažmentu Najvyššieho súdu, modernizácia knižnice, či reforma výberového 

konania na analytikov ODAK a asistentov sudcov. Druhá aktivita projektu je zameraná na 

modernizáciu Informačného centra a tretia je zameraná na zvýšenie transparentnosti činnosti 

prostredníctvom zavedenia protikorupčného manažérskeho systému.  

Celkovo v roku 2021 do rozpočtu refundovaných: 0,00 €. 

 

Zavedenie a rozvoj informačnej a kybernetickej bezpečnosti 

 

Projekt má za cieľ zvýšiť informačnú bezpečnosť a kybernetickú bezpečnosť v 

podmienkach KNS SR. Projekt je navrhnutý tak, aby sa realizovalo najmä definovanie a 

inventarizácia aktív, klasifikácia a analýza hrozieb a rizík, governance kybernetickej 

bezpečnosti, customizácia klientskeho nástroja (modulu) a zabezpečenie bussiness kontinuity. 

Tieto činnosti spoločne vytvoria predpoklady na následnú identifikáciu a realizáciu ďalších 

technických opatrení v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti. 

 

Celkovo v roku 2021 do rozpočtu refundovaných: 0,00 €. 

 

 

    1.3.4. Úpravy schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka 
 

 

Zo súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky bolo vykonaných  21 

rozpočtových opatrení, ktoré sa týkali limitu výdavkov kapitoly. Za prostriedky štátneho 

rozpočtu  bolo vykonaných 10 rozpočtových opatrení  a za prostriedky EÚ a na 

spolufinancovanie  bolo vykonaných 11 rozpočtových opatrení.  Kancelária najvyššieho súdu 

v priebehu roka 2021 vykonal 18  vnútorných rozpočtových opatrení, z toho sa 4 rozpočtové 

opatrenia týkali prostriedkov EU a na spolufinancovanie.  

 

6 Kapitola                                                         v  EUR 

 

Kategória 
Schválený 

rozpočet 

2021 

Upravený 

rozpočet 

2021 

Rozdiel  

schválený- 

upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

za 

rok 2021 

610 Mzdy, platy,    

služobné príjmy a OOV 

 

10 466 097 

 

9 202 270 

 

- 1 263 827 

 

9 201 183 

620 Poistné a príspevok 

do poisťovne 
 

3 322 671 

 

3 071 214 

 

- 251 457 

 

3 070 818 

630  

Tovary a služby 

 

1  857833 

 

2  432 705 

 

+ 574 872 

 

2 431 086 

640 

Bežné transfery 198 457  404 880 + 206 423 404 856 

600 

Bežné výdavky 

 

15 845 058 

 

15 111 070 

 

- 733 988 

 

15 107 943 

700   

Kapitálové výdavky 

 

350 000 

 

66 807 

 

- 283 193 

 

66 790 

   z toho: kód zdroja 131 0 39  723 + 39 723 39 723 

Spolu  16 195 058 15 177 877 - 1 017 181 15 174 733 

z toho: Prostriedky EÚ 

a na spolufinancovanie 0 1 114 092  + 1 114 092 1 114 092 
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Rozpočtovými opatreniami bol limit výdavkov kapitoly  upravený/znížený na 15 177 

877 €. Úpravy, ktoré mali významný vplyv:  

- rozpočtové opatrenie č. 11 - delimitácia rozpočtových prostriedkov v prospech 

Kancelárie Najvyššieho správneho súdu SR v sume 720 142 €, z toho: výdavky na mzdy, 

platy, služobné príjmy a OOV v sume  515 232 €,  

-  limit prostriedkov z  EÚ a na spolufinancovanie v sume  1 114 092 €, 

- povolenie prekročenia limitu výdavkov (viazaných v minulých rokoch podľa §8 zák. 

č. 523/2004 Z.z.) – kapitálové výdavky v sume  8 410 395 €, 

-  viazanie výdavkov podľa §8 zák. č. 523/2004 Z.z. za účelom  ich použitia v roku 

2022 v sume 10 144 712 €, 

- presun limitu z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov – povolenie 

prekročenia limitu výdavkov (kapitálových) v sume 1 465 000 €, viazanie limitu výdavkov na 

mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v sume 1 180 000 €.  

  

  

1.4.   Finančné operácie 

  
 

            Zostatok prostriedkov  z predchádzajúcich rokov bol  150 000 € - uvedených vo 

finančnom výkaze FIN 1-12 – plnenie rozpočtu - finančné operácie. 

  

    1.4.1. Príjmové finančné operácie 
  
 

Kapitola kancelária najvyššieho súdu  v roku 2021 zaznamenala príjmové finančné 

operácie v hlavnej kategórii 400, 930 v celkovej výške 167 699 € (z toho kategória 400 -  

prostriedky minulých rokov v sume 150 000 €). Dôvody pohybov na mimorozpočtových 

účtoch v priebehu roka  2021  boli  nasledovné: kategória 400 -  prijaté platby za zábezpeky 

vo výške  17 000 €, kategória 930 -  exekúcia zamestnancov vo výške 699 €.   

  

    1.4.2. Výdavkové finančné operácie  
  
 

Kapitola Kancelária Najvyššieho súdu mala v roku 2021 výdavkové finančné 

operácie  v kategórii  940 – odvod prijatej peňažnej záruky  - vyplatenie 

exekúcií zamestnancov 699 €, 800 - vrátka zábezpek v sume 167 000 €. 

  

 Zostatok prostriedkov na depozitnom účtu k 31.12.2021 bol  0 €. 

 
 

 

1.5. Príjmy, výdavky a finančné operácie súvisiace s opatreniami 

prijatými na zmiernenie negatívnych následkov nebezpečnej 

nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a opatreniami prijatými na 

zabránenie jej šíreniu 
 

 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením koronavírusu spôsobujúceho 

ochorenie COVID-19 prakticky počas celého rozpočtového roka 2021 uvádzame dopad 
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prijatých opatrení, ktoré mali za cieľ zabrániť šíreniu pandémie (napr. starostlivosť 

o zamestnancov a podobne). 

  

Kapitola nerealizovala  opatrenia, ktoré mali slúžiť na zmiernenie negatívneho vplyvu 

napr. na ekonomickú aktivitu obyvateľstva a podnikateľských subjektov. 

 

  

1.5.1. Príjmy  
 

 

Kapitola kancelária najvyššieho súdu nemala príjmy  súvisiace s opatreniami 

prijatými    na zmiernenie negatívnych následkov nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby 

COVID-19 a opatreniami prijatými na zabránenie jej šíreniu. 

 
 

1.5.2. Výdavky 
 

 

Kapitola kancelária najvyššieho súdu mala výdavky  súvisiace s opatreniami prijatými 

na zabránenie šíreniu pandémie COVID-19 - starostlivosť o zamestnancov, návštev 

a verejnosť (v prípade verejných pojednávaní) zabezpečením  zvýšenej hygieny, dezinfekcie, 

ochranných prostriedkov pre zamestnancov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.  

 

Program 01W Jednotný výklad/aplikácia zákona 

 

Kategória 630 Tovary a služby bola k 31.12.2021 čerpaná v sume 1 408 €, na realizáciu 

opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19.  

  

Materiál - položka 633  bola čerpaná v sume 1 393 €. Realizované boli najmä výdavky 

na respirátory v sume 442 €, dezinfekčné prostriedky, čistiace a hygienické potreby v sume 822 

€ , stojan a senzorový dávkovač v sume  129 . 

Služby - položka 637  bola čerpaná v sume 15 €  - náhrada za vykonaný antigénový 

test na diagnostiku ochorenia COVID-19. 

 

  

1.5.3. Finančné operácie 
 

 

Kapitola kancelária najvyššieho súdu nemala finančné operácie  súvisiace 

s opatreniami prijatými    na zmiernenie negatívnych následkov nebezpečnej nákazlivej 

ľudskej choroby COVID-19 a opatreniami prijatými na zabránenie jej šíreniu. 

 
 
 

1.6.  Zhodnotenie zamestnanosti 
  
  

            Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2021 bol počet  

zamestnancov stanovený na 278 osôb. Z toho: 
  

       85 sudcov, 
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       166 štátnych zamestnancov, 

       27 zamestnancov vo verejnom záujme. 

  
      K 1. januáru 2021 hodnoteného obdobia bol evidenčný stav zamestnancov v zložení: 
  

         61 sudcov, 

         170 štátnych zamestnancov + 10 štátnych zamestnancov prijatých z dôvodu realizácie 

národných   projektov financovaných z fondov EÚ, 

         30 zamestnancov vo verejnom záujme. 
 

  
Výberové konania – štátna služba 

  
            V priebehu roka 2021 kancelária najvyššieho súdu vyhlásila na obsadenie 

štátnozamestnaneckých miest celkovo 13 výberových konaní, z ktorých bolo:  

-  9 vonkajších výberových konaní na obsadenie miest v dočasnej štátnej službe 

financovaných z rozpočtov národných projektov a 

- 4 vnútorné výberové konania (z toho 2 užšie a 2 širšie výberové konania) ktorými sa 

obsadzovali miesta v stálej štátnej službe.  

 

           Z celkového počtu bolo 1 výberové konanie zrušené z dôvodu, že sa neprihlásil ani 

jeden uchádzač; 2 neúspešné, kde nebol vybraný ani jeden uchádzač a 10 výberových konaní 

sa uskutočnilo úspešne.  

 

           Výberovými konaniami kancelária najvyššieho súdu obsadila 4 štátnozamestnanecké 

miesta v stálej štátnej službe z toho 2 miesta vedúcich štátnych zamestnancov; a  4 miesta  

v dočasnej štátnej službe financované z rozpočtov národných projektov.  

 

 

Zamestnanci v štátnozamestnaneckom pomere 

  
            Do štátnozamestnaneckého pomeru bolo v roku 2021 prijatých 15 nových štátnych 

zamestnancov, z toho 6 do dočasnej štátnej služby najdlhšie na 6 mesiacov a štátnych 

zamestnancov do dočasnej štátnej služby na realizáciu národných projektov financovaných 

z fondov EÚ. 

 

            Prehľad mimoevidenčného počtu štátnych zamestnancov k 31. decembru 2021: 
8 - čerpanie rodičovskej dovolenky (+ 1 zamestnankyňa na projekty), 

4 - čerpanie materskej dovolenky, 

1 – neplatené voľno 

  
Počas roka 2021 odišlo zo služobného úradu spolu 58 zamestnancov a 5 projektových 

zamestnancov. Z celkového počtu bolo 8 štátnozamestnaneckých pomerov ukončených 

z dôvodu zrušenia miesta organizačnou zmenou a 33 štátnych zamestnancov preložených                   

do iného služobného úradu. 

  

Evidenčný počet  k 31. decembru 2021 bol  125 štátnych zamestnancov a 15 štátnych 

zamestnancov na projekty. 
 

Sudcovia  
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            V roku 2021 bolo vyhlásených 6 výberových konaní na voľné miesto sudcu                                

a 3 výberové konania na obsedenie miesta predsedu senátu.  

 

 Na základe úspešne absolvovaného výberového konania bolo na Najvyšší súd SR 

preložených 12 nových sudcov a 4 sudcovia boli vymenovaní do funkcie predsedu senátu.   

            

              V priebehu sledovaného obdobia sa 5sudcov vzdalo svojej funkcie a 1 sudcovi 

ministerka prerušila výkon funkcie z dôvodu vymenovania za sudcu Súdneho dvora.  
  

            K 31. decembru 2021 bol evidenčný počet sudcov 59 a v mimoevidenčnom stave boli 

4 sudcovia s prerušeným výkonom funkcie. 

 
 

Zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme 

  
            Počas roka boli prijatí 2 noví zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme                           

a 1 zamestnanec na projekty. Pracovný pomer ukončili 4 zamestnanci, z ktorých 2 bolo 

zrušené miesto na základe organizačnej zmeny a 1 projektový zamestnanec, ktorému uplynula 

doba, na ktorú bol prijatý.   

 

            K 31. decembru 2021 bol evidenčný počet zamestnancov vykonávajúcich prácu             

vo verejnom záujme 25. 

           

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 
  
             K 01.01.2021 zamestnávala Kancelária Najvyššieho súdu SR spolu 21 zamestnancov 

na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, z toho 17 dohôd bolo 

financovaných z rozpočtov národných projektov.  

                         
            Ku koncu sledovaného roka sa počet dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru zvýšil na celkových 28, z ktorých 21 bolo uzatvorených pre potreby 

národných projektov 

      
   

    

1.7. 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 2021 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 2021 žiadne  

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

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


