
 

 

 NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Župné námestie 13, 814 90 Bratislava 1 

_________________________________________________________________________________________ 
          Spr  413/2012 

 
K o m e n t á r 

 
k rozpisu limitov príjmov a výdavkov  

kapitoly 06 - Najvyšší súd Slovenskej republiky na roky   2013 - 2015 
 

  
Ministerstvo financií Slovenskej republiky  listom č. j. MF/014386/2012-432   z 30. apríla 2012  oznámilo 

rozpis  limitov   výdavkov a záväzných ukazovateľov príjmov na roky   2013 – 2015, tak ako sú navrhované v 
„Návrhu východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2013-2015“, a to:  

 rok 2013 - príjmy  vo výške  5 000 €, výdavky vo výške  8 751 842 €, 

 rok 2014 - príjmy vo výške  5 000 €, výdavky vo výške  8 948 430 €,  

 rok 2015 - príjmy vo výške  5 000 €, výdavky vo výške  9 203 028 €.  

  
V rokoch  2013-2015 je limit  príjmov  vyšší o 2 800 € v porovnaní s rokom 2012 a  limit výdavkov 

v porovnaní s rokom 2012  (schválený rozpočet výdavkov v roku 2012 – 8 169 283 €) vyšší,  z dôvodu 
valorizácie platov sudcov,  limit mzdových prostriedkov v kategórii zamestnancov v štátnej službe 
a zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme  je znížený  o 5 %, limit  rozpočtových prostriedkov 
na tovary a služby znížený o 10%.  

 
K 30.07.2012 bola vykonaná úprava  rozpočtu kapitoly z úrovne Ministerstva financií SR, a to zníženie 

mzdových prostriedkov v kategórii sudcovia: r. 2013 – 11 274 €, r. 2014 – 22 549 €, r. 2015 – 39 459 € 
a zníženie poistného: r. 2013 – 3 274 €, r. 2014 – 6 549 €, r. 2015 – 11 460 €.  Dôvodom bola korekcie prognózy 
makroekonomických údajom na roky 2013-2015, a to zníženie ukazovateľa priemernej mesačnej mzdy za 
hospodárstvo (nominálny rast).  

Limit   výdavkov a záväzných ukazovateľov príjmov na roky   2013 – 2015 po úprave k 30.07.2012: 

rok 2013 - príjmy  vo výške  5 000 €, výdavky vo výške  8 737 294 €, 

 rok 2014 - príjmy vo výške  5 000 €, výdavky vo výške  8 919 332 €,  

 rok 2015 - príjmy vo výške  5 000 €, výdavky vo výške  9 152 109 €.  
 

 
A. PRÍJMY 

 
P r í j m y   -  hlavná kategória 200 

Príjmy, ktoré rozpočtové organizácie kapitoly Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší 
súd“)  môžu získať,  majú náhodný charakter (napr. v roku 2011 príjmy tvoril preplatok plynu, elektrickej energie, 
vrátka poistného od Sociálnej poisťovne, refundácia zahraničnej pracovnej cesty a i.). Navrhnutý limit 
rozpočtovaných príjmov pre organizáciu najvyšší súd vo výške 5 000 € kapitola považuje za nereálny a nie  je 
predpoklad jeho splnenia, z toho dôvodu kapitola žiada stanoviť limit príjmov na roky 2013 – 2015 na úrovni roka 
2012, t.j. vo výške 2200 €. Organizácia kancelária súdnej rady limit príjmov  nemá  rozpísaný, príjmy sú  tiež 
náhodné. 
 
Mimorozpočtové účty 

Pohyby na mimorozpočtových účtoch (kódy účtov 003 a 008) zahŕňajú účet cudzích prostriedkov – 
depozitný účet a účet sociálneho fondu. 
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B. VÝDAVKY 

Kapitálové výdavky  -  hlavná kategória 700 

Návrh limitu kapitálových výdavkov – hlavná kategória 700  je stanovený vo výške 100 292 € . 
Kapitálové výdavky slúžia na financovanie investičných aktivít súvisiacich s nákupom výpočtovej techniky pre 
potreby najvyššieho súdu   a  Kancelárie súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária súdnej rady“). 
   

Bežné výdavky  -  hlavná kategória 600 

Návrh limitu bežných výdavkov – hlavná kategória 600 na rok 2013 je stanovený vo  výške  8 633 801 
€, na rok 2014 je stanovený vo výške 8 819 113 €, na rok 2015 je stanovený vo výške 9 051 890 €. Bežné 
výdavky slúžia na zabezpečenie prevádzkovej činnosti oboch rozpočtových organizácií.  

 
M z d y -  kategória 610,  o d v o d y  -    kategória 620 

Návrh limitu rozpočtu miezd  pre rozpočtovú kapitolu najvyšší súd   na roky 2012 – 2014 je nasledovný: 

Rok 2013 -  vo výške 6 085 308 € pre  213 zamestnancov.  K tomu je vyčlenený aj prislúchajúci objem  
na odvody do poisťovní vo výške 1 855 316 €, zodpovedajúci 30,49 % podielu mzdových 
prostriedkov.  

Rok 2014 -  vo výške 6 226 376  € pre  213 zamestnancov. K tomu je vyčlenený aj prislúchajúci objem  
na odvody do poisťovní vo výške 1 896 286 €, zodpovedajúci 30,46 % podielu mzdových 
prostriedkov.  

Rok 2015  -  vo výške 6 406 763  € pre 213 zamestnancov. K  tomu je vyčlenený aj prislúchajúci objem  
na odvody do poisťovní vo výške 1 948 676 €,  zodpovedajúci 30,42 % podielu mzdových 
prostriedkov.  

 
  Návrh  limitu výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania na roky 2013-2015 je 
v porovnaní so schváleným rozpočtom mzdových prostriedkov v  roku 2012 znížený o 5% v kategórii 
zamestnancov v štátnej službe a vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. 
 
T o v a r y   a   s l u ž b y  -  kategória  630 
 Návrh limitu výdavkov  na  tovary a služby -  kategória 630 na rok 2013-2015  je stanovený vo výške         
621 744 €. Tieto výdavky slúžia na zabezpečenie prevádzkovej činnosti najvyššieho súdu  a kancelárie súdnej 
rady (vrátane  zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky).  V porovnaní so schváleným rozpočtom v tejto 
kategórii v roku 2010 -  801 091 €,  v roku 2011 – 720 981€, a v roku 2012 – 690 063 € je limit na roky 2013-
2015 výrazne poddimenzovaný, v porovnaní s rokom 2012 znížený o 10%, nezohľadňujúci rast cien energií 
a ostatných nákladov na prevádzku. Do limitu výdavkov nebolo premietnuté rozpočtové opatrenie Ministerstva 
financií Slovenskej republiky vykonané v roku 2012 č. 2/2012, ktorým boli pridelené rozpočtové prostriedky na 
prevádzku, ochranu budovy  na nám. SNP vrátane personálneho zabezpečenia nových činností, ktorá prešla do 
správy najvyššieho súdu  v roku 2009.  

Najvyšší súd žiada premietnuť rozpočtové opatrenie vykonané v roku 2012 do limitu výdavkov 
a súčasne nerealizovať zníženie výdavkov na tejto kategórii o 10 %. Zapracovaním rozpočtového opatrenia do 
limitu výdavkov pri súčasnom viazaní výdavkov  o 10 % by zostal limit výdavkov na kategórii 630 nezmenený a 
 výdavky na prevádzku budovy by zostali opäť nepokryté.  

 
B e ž n é   t r a n s f e r y  -  kategória  640 
 
 Návrh limitu na bežné transfery  -  kategória 640 na roky 2013 – 2015 je stanovený vo  výške  74 634 €. 
V rozpise sú zahrnuté výdavky na odchodné, nemocenské dávky, odškodnenia na základe rozsudkov 
Európskeho súdu pre ľudské práva a nálezov ústavného súdu a  úhrady členských poplatkov v medzinárodných 
organizáciách. Plánovanie limitu výdavkov v kategórii 640 je orientačné, nakoľko nie je možné plánovať, koľko 
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sudcov si uplatní nárok na odchodné. Výška odchodného na jedného sudcu predstavuje približne 30 000 €.  Pre 
roky 2013-2015 sú v schválenom rozpočte plánované rozpočtové prostriedky na odchodné pre jedného sudcu. 
Pri uplatnení dvoch a viac sudcov, tieto nároky nebude najvyšší súd schopný pokryť z vlastnej úspory a bude 
nútený požiadať o rozpočtové opatrenie.  

Kapitola najvyšší súd  predkladá rozpis limitov na roky 2013-2015 prostredníctvom Rozpočtového 
informačného systému vrátane programového rozpočtovania. V roku 2013-2015  sú zámery a ciele kapitoly 
formulované do dvoch programov v štruktúre: 

   
- Program 01W - Jednotný výklad/aplikácia zákona - program pre Najvyšší súd Slovenskej republiky  
- Program 08L - Organizácia súdnictva a postavenie sudcov – program pre   Kanceláriu súdnej rady 

Slovenskej republiky.  

  Rozpis  limitov  príjmov a výdavkov    na roky 2013 – 2015 je spracovaný v súlade s metodikou 
Ministerstva financií Slovenskej republiky. 
 
 

C . POŽIADAVKY A ICH ZDOVODNENIE 
   

A)  Najvyšší súd Slovenskej republiky  
 

Rok -  2013 
 

 Najvyšší súd   odmieta v oznámených limitoch výdavkov zapracované zníženie osobných výdavkov. 
V rámci kategórie štátnych zamestnancov podstatnú časť tvoria vyšší súdni úradníci a asistenti  sudcu 
najvyššieho súdu, ktorých je 48 osôb z celkového počtu zamestnancov 112 osôb, sú odmeňovaní podľa zákona 
o štátnej službe avšak v zmysle zákona o súdoch,  sú fixovaní na sudcu. Úlohou  asistentov sudcov najvyššieho 
súdu je vysoko odborná príprava podkladov  pre rozhodnutia  sudcu. 

 
Cieľom zákona  č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov je vytvoriť 

podmienky, aby  sa sudcovia  mohli viac sústrediť na rozhodovanie vo veci samej, ako na technickú a formálnu 
stránku veci. Snaha najvyššieho súdu  je, aby do každého senátu bol pridelený jeden vyšší súdny úradník.  
 

     Postupným doplňovaním počtu štátnych zamestnancov o funkciu vyšší súdny úradník, od roku 2005 kedy 

mal najvyšší súd 2 funkčné miesta vyššieho súdneho úradníka (ďalej len „VSÚ“) sa v roku 2009 počet VSÚ na 
najvyššom súde zvýšil o 9 osôb a počet asistentov sudcov o 23 osôb. V roku 2010 na základe rozpočtového 
opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky bol počet zamestnancov najvyššieho súdu znížený o 36 
osôb, čo malo vplyv aj na počet VSU a asistentov. 
 

V programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky za oblasť súdnictva sa vláda zaviazala 
vypracovať novú koncepciu stabilizácie a modernizácie súdnictva, ktorá bude základom pre novú právnu úpravu. 
Zároveň prehodnotí zásahy do justičného systému uskutočnené v rokoch 2010 – 2011 tak, aby všetky zákony 
týkajúce sa justície plne korešpondovali s Ústavou Slovenskej republiky a odporúčaniami medzinárodných 
inštitúcií. Všetky legislatívne zmeny a úpravy v oblasti súdnictva by mali smerovať k  zrýchleniu a zefektívneniu 
súdneho konania a rozhodovania. Vláda Slovenskej republiky sa zaviazala vytvoriť: 
 

 právne, organizačné, personálne a materiálno-technické predpoklady o. i. na: 
- stabilizáciu súdnictva - inštitucionálnu i personálnu,  
- zabezpečenie riadnej funkčnosti súdnictva, 
- zabezpečenie plynulosti a dôstojnosti súdneho konania a na eliminovanie prieťahov v súdnych 

konaniach; 
 

 predpoklady pre kvalitný výkon súdnictva a prijatím i takých  opatrení ako sú napr.: 
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- v rozsahu ekonomických možností zlepší priestorové podmienky na výkon súdnictva na súdoch, kde sú 
výrazne poddimenzované, 

- posúdi opatrenia na personálnu stabilizáciu administratívneho aparátu súdov 
 

Najvyšší súd, ktorý okrem svojich iných hlavných úloh vyplývajúcich z čl. 141 a nasl. Ústavy Slovenskej 
republiky podľa ustanovenia § 119  zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov organizačne a technicky zabezpečuje činnosť disciplinárnych 
senátov a  v súlade so zákonom č. 291/2009 Z. z. o Špecializovanom trestnom súde a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, rozhoduje o riadnom opravnom prostriedku proti rozhodnutiu Špecializovaného  trestného 
súdu. V zmysle zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  vykonáva  revízie na krajských súdoch a v rámci nich aj na  okresných súdoch, vykonáva prieskumy 
na súdoch, na základe právoplatných rozhodnutí súdov. Preto potreba doplnenia počtu štátnych zamestnancov v 
kategórii – asistent sudcu  na  85 asistentov patrí medzi hlavné priority najvyššieho súdu. O naliehavosti riešenia 
nedostatku asistentov svedčí narastajúci počet došlých vecí vo všetkých agendách.  Súčasne sa zvyšuje aj 
podiel komplikovanejších prípadov, ktoré si vyžadujú  čoraz náročnejšie podklady, analýzy a stanoviská pre 
posudzovanie a rozhodovanie aj v dimenziách práva EÚ. Množstvo súdnych rozhodnutí je podmienené 
potrebami dokonalého prehľadu a vybudovania databáz pre včasné rozhodnutia a dodržiavanie termínov, ako aj 
pre jednotnosť rozhodovania. 
 

  Všetky tieto úlohy odôvodňujú požiadavku, aby každému sudcovi najvyššieho súdu  bol v súlade so 

zákonom  pridelený asistent,  a aby v každom senáte najvyššieho súdu pôsobil jeden vyšší súdny úradník. Na 
poddimenzovanie počtu zamestnancov vykonávajúcich úlohy na úseku súdneho výkonu najvyšší súd už 
v minulosti  poukázal.  
 

Štátnu správu súdov podľa zákona o súdoch vykonáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
(ďalej len „ministerstvo“) Za účelom riadneho zabezpečenia personálnych predpokladov na činnosť okresných ,  
krajských súdov a Špeciálneho súdu vydalo Inštrukciu 29/2005 z 9. decembra 2005 č. 665/2005-53 o určovaní 
počtu zamestnancov a pravidlách rozdeľovania zamestnaneckých miest pre okresné súdy, krajské súdy 
a Špeciálny súd. 

 
 Na úseku súdneho výkonu inštrukcia určuje počty zamestnancov v štátnej službe pridelených: 

 do oddelenia sudcu a vyššieho súdneho úradníka  a počty zamestnancov zaradených  na úseku výkonu 

správy v podmienkach okresného súdu  a 

 do oddelenia sudcu alebo senátu a počty zamestnancov zaradených na úseku výkonu správy 

v podmienkach  krajského  súdu.  

              Zároveň z  inštrukcie vyplýva,  že súdne agendy T, To, C, Co, Cb, Cob, NoCb, K, S a So sa na 
krajskom súde vybavujú najmä v   organizačno-funkčných štruktúrach: 
a) v agende T: 1 senát, 1 asistent, 1/3 súdneho tajomníka, 1/3 vyššieho súdneho úradníka, 

b) v agende C, Cb: 1 senát, 1 asistent, 1/3 súdneho tajomníka, 1/3 vyššieho súdneho úradníka, 

c) v agende Co, Cob, NcCb: 1 senát, 1 asistent, 1/3 súdneho tajomníka, 1  vyšší súdny úradník, 

d) v agende S, So: 1 senát, 1 asistent, 1/3 súdneho tajomníka, 1 vyšší súdny úradník. 

                Sudcovia najvyššieho súdu  rozhodujú len v senátoch. V porovnaní s organizačno-funkčnými 
štruktúrami krajského súdu, v podmienkach najvyššieho súdu  je štruktúra v jednotlivých agendách vybavovaná 
nasledovná: 
a) v agende T: 6 senát, 5 asistent , 1  vyššieho súdneho úradníka,10 asistenta sudcu  (19 sudcov) 

b) v agende C, Cb: 5 senát, 3 asistent, 2  vyššieho súdneho úradníka, 7 asistenta sudcu (15 sudcov) 

c) v agende Co, Cob, NcCb: 7 senát, 4 asistent, 3  vyšší súdny úradník, 9 asistenta sudcu (22 sudcov) 

d) v agende S, So: 10 senát, 6 asistent, 3 vyšší súdny úradník, 13 asistenta sudcu (29 sudcov) 

       Z prehľadu a porovnania vyplýva, že na najvyššom súde je nižší: 
- počet asistentov-zapisovateľov o 10 
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- počet vyšších súdnych úradníkov o 11 

- počet asistentov sudcu o 46 

               Takto poddimenzovaný počet štátnych zamestnancov zaradených na úseku súdneho výkonu vážne 
ohrozuje jeho riadny výkon. 
 
 Kritériá stanovené inštrukciou pre krajský súd na úseku všeobecného súdneho oddelenia sú: 
a) do podateľne súdu sa určuje potrebný počet zamestnancov podľa počtu sudcov aktívne vykonávajúcich 

sudcovskú funkciu; ak je počet sudcov nad 70 sudcov potrební sú podľa inštrukcie 5 zamestnanci 

Na najvyššom súde, na 85 sudcov aktívne vykonávajúcich sudcovskú funkciu sú pridelení  3 

zamestnanci, 

b) do všeobecného súdneho oddelenia sú podľa inštrukcie zaradení aj zamestnanci vo funkcii dozorný 

úradník a  zamestnanec určený na zverejňovanie súdnych rozhodnutí. 

V podmienkach najvyššieho súdu, sú  vzhľadom na nedostatočný počet zamestnancov, tieto činnosti 
zabezpečované zamestnancami na základe kumulácie funkcií. Rovnako,  ani pre plnenie úlohy vyplývajúcej 
z ustanovenia § 27 zákona o súdoch – zverejňovanie „Zbierky súdnych rozhodnutí a stanovísk súdov Slovenskej 
republiky“ , nemá najvyšší súd vytvorené podmienky pre zriadenie samostatného  funkčného miesta . 

 
Napriek akútnej potrebe navýšenia počtu zamestnancov boli najvyššiemu súdu rozpočtovým 

opatrením č. 6 z roku 2010 viazané mzdové prostriedky na 36 osôb, pri súčasnom znížení počtu 
zamestnancov o 36 osôb,  z dôvodu neplnenia počtu zamestnancov. Pritom hlavný dôvod neplnenia počtu 
zamestnancov (12 neobsadených miest sudcov) spočíval v nedostačujúcich priestoroch. Najvyšší súd sídli 
v budove  na Župnom nám. č. 13,  kde správu budovy vykonáva ministerstvo spravodlivosti (najvyšší súd užíva 
priestory na základe zmluvy  o výpožičke) a v budove na námestí SNP, ktorá prešla do správy najvyššieho súdu 
z ministerstva spravodlivosti v roku 2009, je umiestené obchodnoprávne kolégium. Uvedené riešenie sídla 
najvyššieho súdu je  problematické z dôvodu miestneho odlúčenia kolégia,  ako aj  vysokých prevádzkových 
nákladov, keď z celkových nákladov  na prevádzku budovy najvyšší súd refunduje ministerstvu spravodlivosti  
49,99 %  a žiadnym spôsobom nedokáže ovplyvniť výšku nákladov a výber dodávateľov . 
 
 Vzhľadom na viazanie limitu mzdových prostriedkov z dôvodu neplnenia zamestnanosti  v roku 
2010, opätovné zníženie mzdových prostriedkov v roku 2011  o 10%,    a ďalšie zníženie mzdových 
prostriedkov v kategórii štátna služba a verejný záujem o 5% na rok 2013,   požaduje najvyšší súd v rozpočte 
na rok 2013 neznižovať limit mzdových prostriedkov o 5 %,  zvýšiť limit mzdových prostriedkov a počet 
zamestnancov o 36 osôb a  do limitu mzdových výdavkov v kategórii zamestnancov v štátnej službe 
a verejnom záujme   premietnuť rozpočtové opatrenie č. 2/2012: 

 36 osôb 
kategória 610 Mzdy, platy a OOV      356 076 €  
kategória 620 Odvody do poisťovní   124 449 € 

 RO č. 2/2012 
kategória 610 Mzdy, platy a OOV         56 495 €   
kategória 620 Odvody do poisťovní      19 745 € 

 5% zníženie v roku 2013 
kategória 610 Mzdy, platy a OOV         52 818 €   
kategória 620 Odvody do poisťovní      18 460 € 
 
 V kategórii 630 – Tovary a služby kapitola žiada premietnuť do limitu týchto výdavkov  výdavky 
navýšené najvyššiemu súdu v roku 2012 na prevádzku budovy na Námestí SNP (rozpočtové opatrenie č. 
1/2012) a súčasne  neuplatniť 10 % viazanie výdavkov na tovary a služby, a to:  

 RO č. 1/2012 
kategória 630 Tovary a služby      52 000 €,   

 10% zníženie  v roku 2013 
kategória 630 Tovary a služby      57 929 €,   
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 Rok -  2014,  2015 
  
Zvýšenie limitu bežných výdavkov požadované na rok 2013  je nutné premietnuť aj do limitov 

pre rok  2014, 2015. 
 

 Vzhľadom na postupné dopĺňanie počtu asistentov najvyšší súd plánoval  chýbajúci počet  asistentov 
(tretia etapa) uplatniť v návrhu rozpočtu na roky 2010 – 2012 pre rok 2011. Vzhľadom na úsporné  opatrenia v 
štátnej správe v roku 2011 a 2012,  bola táto požiadavka presunutá. 
 
 Ide o limit mzdových  výdavkov  spojených  s doplnením  počtu zamestnancov  o 35  asistentov 
sudcov  vo výške 816 815 €  podľa kategórií: 

- kategória 610 Mzdy, platy a OOV      469 518 €,  
- kategória 620 odvody do poisťovní       164 097 €, 
- kategória 630 tovary a služby              183 200 €. 

 
                

 B)  Kancelária Súdnej rady  Slovenskej republiky          
 
  Návrh  limitu výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy  a ostatné osobné vyrovnania na roky 
2013-2015 je v porovnaní so schváleným rozpočtom mzdových prostriedkov v  roku 2012  znížený o 5%, 
čo predstavuje zníženie o čiastku 12 083 €/rok.  
 

Návrh limitu výdavkov  na  tovary a služby -  kategória 630 na rok 2013-2015  je stanovený vo výške         
101 110 €. Tieto výdavky slúžia na zabezpečenie a plnenie úloh vyplývajúcich kancelárii súdnej rady  
predovšetkým  zo  zákona č. 185/2002 Z. z.  o Súdnej rade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a tiež zo zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
  V porovnaní so schváleným rozpočtom v tejto kategórii v rokoch: 

 2010 vo výške 117 234 €, 

 2011 vo výške 117 234 € a  

 2012 vo výške 111 500 €, 
 je limit na roky 2013 - 2015 výrazne poddimenzovaný (v porovnaní s rokom 2012 znížený o cca 10%,  
a v porovnaní s rokom 2010  znížený až o 16% ), nezohľadňujúci rast cien energií a ostatných nákladov na 
prevádzku.  
 

Kancelária súdnej rady  pristupovala a pristupuje k používaniu rozpočtových prostriedkov s maximálnou  
hospodárnosťou, efektívnosťou a účelnosťou a aj napriek tomu v roku 2011 finančné vykrytie nevyhnutných 
výdavkov  zabezpečila  prehodnotením potrieb jednak žiadosťou o vykonanie  rozpočtového opatrenia, ktorým 
došlo k viazaniu kapitálových výdavkov pri súčasnom povolení prekročenia limitu bežných výdavkov. Požiadavka 
navýšenia celkového limitu bežných výdavkov realizovaná nebola. 

 
Požiadavka navýšenia bežných výdavkov o 20 865 € uplatňovaná kanceláriou súdnej rady už  v  

 návrhu rozpočtu na roky 2012 – 2014 akceptovaná nebola. 
 
Viazanie rozpočtových prostriedkov na kategórii Tovary a služby o 10 % spôsobí v rozpočte kancelárie 

súdnej rady nedostatok rozpočtových prostriedkov potrebných na: 

 na stravné - takmer 5 000 € ročne (zákon č. 400/2009  Z. z. o štátnej službe,  § 70 ods. 2  služobný úrad 
prispieva na stravovanie najmenej v sume 65% ceny jedla, najviac však do sumy 65% stravného 
poskytovaného pri služobnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona  o cestovných náhradách č. 
283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov), 

 pravidelnú údržbu a aktualizáciu  každoročne vo výške  2 148 €  (úsek infraštruktúry - výmena hardvérového 
a softvérového vybavenia) 
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 finančné zabezpečenie aktivít členov Súdnej rady Slovenskej republiky spočívajúcich v účasti na projektoch 
organizovaných Európskou sieťou súdnych rád  - ENCJ (Súdna rada Slovenskej republiky je členom ENCJ) 
vo výške 8 000 €. 

 
Súdna rada Slovenskej republiky ani kancelária súdnej rady  doposiaľ nemá vlastné sídlo. Na základe 

Zmluvy o výpožičke uzatvorenej so správcom budovy -  Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky,  užíva 
priestory v budove na Župnom nám. č. 13.  Zvyšujúce sa náklady  za služby poskytované Ministerstvom 
spravodlivosti Slovenskej republiky na základe Zmluvy o výpožičke kancelária súdnej rady, rovnako ako najvyšší 
súd, nevie ovplyvniť. 
 

 Navrhovaný limit  rozpočtových  prostriedkov  v kategórii 630 Tovary a služby na roky  2013 až 
2015 v sume 101 110 € vzhľadom na vyššie uvedené výdavky,  nebude postačujúci a môže vážne 
 ohroziť bezproblémové zabezpečovanie niektorých úloh kancelárie súdnej rady a rovnako ovplyvní 
plnenie určitých činností Súdnej rady Slovenskej republiky.  
 

Vzhľadom na vyššie uvedené, kancelária súdnej rady požaduje zvýšenie limitu  rozpočtových 
prostriedkov v kategórii 630 Tovary a služby  premietnuť  do  limitov  rozpočtu verejnej správy na roky 
2013 až 2015  nasledovne: 
  
na rok 2013 zvýšenie o 15 000 €,   
na rok 2014 zvýšenie o 15 000 €, 
na rok 2015 zvýšenie o 15 000 €. 

Návrh limitu kapitálových výdavkov – hlavná kategória 700  je  na roky 2013 – 2015  stanovený vo 
výšk  9 918 € v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2011 znížený o 5 975 € a nepostačujúci na 
obstaranie nového služobného motorového vozidla. Kancelária súdnej rady má v správe jedno služobné 
motorové vozidlo značky BMW, obstarané v septembri 2002, s počtom ubehnutých km 267 730.  Uvedené 
vozidlo vzhľadom na dobu užívania (takmer 10 rokov),  počet najazdených kilometrov nespĺňa kritériá stanovené 
pre vozidlá cestnej premávky, čím je ohrozená jednak bezpečnosť prepravovaných osôb, nie sú vytvorené 
podmienky pre bezpečnosť cestnej premávky a nemožno opomenúť zvýšené náklady na samotnú prevádzku 
vozidla (spotreba pohonných látok). 
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Z Á V E R 

 

Navrhované limity mzdových výdavkov na roky 2013–2015 pre obidve organizácie kapitoly najvyšší súd 
sú poddimenzované, najvyšší súd na ich doplnení trvá. Bez premietnutia návrhov do limitov je vážne ohrozený 
celkový chod najvyššieho súdu, Súdnej rady Slovenskej republiky ako i kancelárie súdnej rady, ktorá plní úlohy 
spojené s odborným, organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činností 
súdnej rady.  

Na tento nepriaznivý stav upozorňuje najvyšší súd  permanentne už v etape schvaľovania východísk 
štátneho rozpočtu na roky 2013 až 2015.  

V návrhu rozpočtu  na roky 2013-2015 nie sú plánované ani rozpočtové prostriedky na získanie 
priestorov  pre vlastné sídlo najvyššieho súdu  a vlastných priestorov pre Súdnu radu Slovenskej republiky a jej 
kanceláriu, ktoré  sú  v súčasnosti  umiestnené v   priestoroch  na základe Zmluvy o výpožičke uzavretej s 
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a sú napriek priestorom získaným na nám. SNP  
nedostačujúce.  

 

 

Bratislava  28. augusta  2012 

 
 



 

 

 

 

Rozpis návrhu 
limitu výdavkov vrátane  požadovaného zvýšenia na rozpočtované roky 2013–2015 uvádzame 

v nasledujúcich tabuľkách: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

          

         
v   € 

Kapitola 
2013 2014 2015 

Najvyšší súd SR          

Kategória Návrh MF SR 

Požiadavky Nezohľadnené 

Návrh  MF SR 

Požiadavky Nezohľadnené 

Návrh  MF SR  

Požiadavky Nezohľadnené 

kapitoly požiadavky kapitoly požiadavky kapitoly požiadavky 

Príjmy 5 000     5 000     5 000     

610 Mzdy, platy, služobné 
príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania 6 085 308 6 550 697 465 389 6 226 376 6 691 765 465 389 6 406 763 6 872 152 465 389 

620 Poistné a príspevok do 
poisťovní 1 855 316 2 017 970 162 654 1 896 286 2 058 940 162 654 1 948 676 2 111 330 162 654 

630 Tovary a služby 621 744 746 673 124 929 621 744 746 673 124 929 621 744 746 673 124 929 

640 Bežné transfery 74 634 74 634 0 74 634 74 634 0 74 634 74 634 0 

600 Bežné výdavky 8 637 002 9 389 974 752 972 8 819 040 9 572 012 752 972 9 051 817 9 804 789 752 972 

700 Kapitálové výdavky 100 292 100 292 0 100 292 100 292 0 100 292 100 292 0 

Výdavky spolu 8 737 294 9 490 266 752 972 8 919 332 9 672 304 752 972 9 152 109 9 905 081 752 972 



 

 

Návrh limitov pre Najvyšší súd SR na r. 2013                                             

Kategória Návrh MF SR Požiadavky  Nezohľadnené požiadavky 

Príjmy 
5 000 

    

610 Mzdy, platy, služobné príjmy 

5 855 736 6 321 125 465 389         a ostatné osobné vyrovnania 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 775 081 1 937 735 162 654 

630 Tovary a služby 520 634 630 563 109 929 

640 Bežné transfery 67 331 67 331 0 

600 Bežné výdavky 8 218 782 8 956 754 737 972 

700 Kapitálové výdavky 90 374 90 374 0 

Výdavky spolu 8 309 156 9 047 128 737 972 

    
Návrh limitov pre Najvyšší súd SR na r. 2014 

Kategória Návrh MF SR Požiadavky  Nezohľadnené požiadavky 

Príjmy 
5 000 

    

610 Mzdy, platy, služobné príjmy 

5 996 804 6 462 193 465 389         a ostatné osobné vyrovnania 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 816 051 1 978 705 162 654 

630 Tovary a služby 520 634 630 563 109 929 

640 Bežné transfery 67 331 67 331 0 

600 Bežné výdavky 8 400 820 9 138 792 737 972 

700 Kapitálové výdavky 90 374 90 374 0 

Výdavky spolu 8 491 194 9 229 166 737 972 

    
Návrh limitov pre Najvyšší súd SR na r. 2015 

Kategória Návrh MF SR Požiadavky  Nezohľadnené požiadavky 

Príjmy 
5 000 

    

610 Mzdy, platy, služobné príjmy 

6 177 191 6 642 580 465 389        a ostatné osobné vyrovnania 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 868 441 2 031 095 162 654 

630 Tovary a služby 520 634 630 563 109 929 

640 Bežné transfery 67 331 67 331 0 

600 Bežné výdavky 8 633 597 9 371 569 737 972 

700 Kapitálové výdavky 90 374 90 374 0 

Výdavky spolu 8 723 971 9 461 943 737 972 

    



 

 

Návrh limitov pre Kanceláriu Súdnej rady SR na r. 2013                                                                          v € 

Kategória Návrh MF SR Požiadavky Nezohľadnené   požiadavky 

Príjmy 0     

610 Mzdy, platy, služobné príjmy 
        a ostatné osobné vyrovnania 229 572 229 572 0 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 80 235 80 235 0 

630 Tovary a služby 101 110 116 110 15 000 

640 Bežné transfery 7 303 7 303 0 

600 Bežné výdavky 418 220 433 220  15 000 

700 Kapitálové výdavky 9 918 9 918 0 

Výdavky spolu 
 428 138 443 13/8 15 000 

 

Návrh limitov pre Kanceláriu Súdnej rady SR na r. 2014                                                                          v € 

Kategória Návrh MF SR Požiadavky Nezohľadnené   požiadavky 

Príjmy 0     

610 Mzdy, platy, služobné príjmy 
       a ostatné osobné vyrovnania 229 572 229 572 0 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 80 235 80 235 0 

630 Tovary a služby 101 110 116 110 15 000 

640 Bežné transfery 7 303 7 303 0 

600 Bežné výdavky 418 220 433 220 15 000 

700 Kapitálové výdavky 9 918 9 918 0 

Výdavky spolu 428 138 443 138 15 000 

 

Návrh limitov pre Kanceláriu Súdnej rady SR na r. 2015                                                                         v € 

Kategória Návrh MF SR Požiadavky Nezohľadnené   požiadavky 

Príjmy 0     

610 Mzdy, platy, služobné príjmy 
       a ostatné osobné vyrovnania 229 572 229 572 0 

 
620 Poistné a príspevok do poisť. 
 
 
poisťovní 

80 235 80 235 0 

630 Tovary a služby 101 110 116 110 15 000 

640 Bežné transfery 7 303 7 303 0 

600 Bežné výdavky 418 220 433 220 15 000 

700 Kapitálové výdavky 9 918 9 918 0 

Výdavky spolu 428 138 443 138 15 000 

 



 

 

 

 


