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1. Správa o hospodárení kapitoly 

 

1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia za rok 2016 

 

1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly 

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky ( alej len „kancelária súdnej rady“) na 

základe novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov má s účinnosťou od 1. januára 2016 postavenie kapitoly 

štátneho rozpočtu. Pod a § 9 zák. č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovĽ kancelária súdnej 
rady plní úlohy spojené  s odbornýmĽ organizačnýmĽ personálnym a technickým 
zabezpečením činnosti Súdnej rady Slovenskej republiky ( alej len „súdna rada“). 
 

Súdna rada je ústavným orgánom sudcovskej legitimity s právomocami  vymedzenými  
v čl. 141a Ústavy  Slovenskej republiky a v  zákone č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon o súdnej rade“). 

 

Medzi činnosti súdnej rady patrí: 
 

 volí a odvoláva predsedu súdnej rady, 

 zabezpečuje plnenie úloh verejnej kontroly súdnictvaĽ  
 prijíma stanoviskoĽ či kandidát na vymenovanie do funkcie sudcu spĺňa predpoklady 

sudcovskej spôsobilostiĽ ktoré dávajú zárukuĽ že funkciu sudcu bude vykonávať riadneĽ 
 

prezidentovi Slovenskej republiky predkladá: 
 

 návrhy kandidátov na vymenovanie sudcov a návrhy na odvolanie sudcovĽ  
 návrhy na vymenovanie predsedu najvyššieho súdu a podpredsedu najvyššieho súdu 

a návrhy na ich odvolanieĽ 

vláde Slovenskej republiky predkladá: 
 

 návrhy kandidátov na sudcovĽ ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku 
v medzinárodných súdnych orgánoch, 

 rozhoduje o pridelení a preložení sudcovĽ 
 volí a odvoláva členov a predsedov disciplinárnych senátovĽ 
 vyjadruje sa k návrhu rozpočtu súdov Slovenskej republiky pri zostavovaní štátneho 

rozpočtu a Národnej rade Slovenskej republiky predkladá stanovisko k návrhu rozpočtu 

súdovĽ 
 dohliadaĽ či sudca spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilostiĽ ktoré dávajú záruku, že 

funkciu sudcu bude vykonávať riadne po celý čas trvania funkcie sudcuĽ 
 vydáva zásady sudcovskej etiky v spolupráci s orgánmi sudcovskej samosprávy. 
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alšia pôsobnosť súdnej rady  upravená v  zákone o súdnej rade: 
 

 prerokovať správy o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdovĽ 
 schva ovať štatút súdnej rady a rokovací poriadok súdnej radyĽ  
 voliť podpredsedu súdnej radyĽ 
 koordinovať činnosť sudcovských rád pod a osobitného predpisu1

, 

 zaujímať stanoviská k všeobecne záväzným právnych predpisom upravujúcich 
organizáciu súdnictvaĽ konanie pred súdmi a postavenie sudcovĽ 

 zaujímať stanoviská k návrhom koncepčných dokumentov týkajúcich sa súdnictvaĽ 
ktoré sa predkladajú na rokovanie národnej rade a vláde, 

 volí určený počet členov rady Justičnej akadémie pod a osobitného predpisu2
, 

 podie a sa na rozvoji udských zdrojov v súdnictveĽ 
 

po dohode s ministrom spravodlivosti 

 

 schva uje zásady povo ovania práce v domácom prostredíĽ 
 určuje obsahovú náplň vzdelávania sudcov. 

 

     alšiu pôsobnosť súdnej rady ustanovujú zákony, napr. zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch 

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

 Za sledované obdobie sa uskutočnilo desať zasadnutí súdnej radyĽ na ktorých súdna 
rada v rozsahu svojej pôsobnosti rozhodovala prevažne o: 

●    návrhoch kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcuĽ  
 návrhoch kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu všeobecného súdnictva ako 

i o návrhoch kandidátov na sudcovĽ ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku 
v medzinárodných súdnych orgánochĽ konkrétne na Európskom súde pre udské práva 

a Súdnom dvore Európskej únie,  

 personálnych otázkach sudcovĽ t.j. návrhoch predsedov súdov na dočasné pridelenie 

sudcov na výkon funkcie sudcu na súd vyššieho stupňaĽ návrhoch predsedov súdov na 

preloženie sudcu na výkon funkcie sudcu na súd vyššieho stupňa na základe výberového 
konania a žiadostiach o preloženie na výkon funkcie sudcu na iný súdĽ podaných 
samotnými sudcamiĽ predložení návrhov prezidentovi Slovenskej republiky na odvolanie 
sudcov pri splnení podmienok uvedených v § 18 ods. 2 zákona č. 385/2000                      
Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, žiadostiach ministra spravodlivosti Slovenskej republiky 
o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcovĽ  

 revíziách vykonaných na okresných súdochĽ schválení harmonogramov revízií súdov 
Slovenskej republiky, 

 návrhoch kandidátov na členov skúšobnej komisie Justičnej akadémie Slovenskej 
republiky a členov Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky.   

                                                 
1
 § 45 zákona č. 757/2004 Z .z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

2
 § 6 ods. 1 zákona č. 548/2003Z.z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
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1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly 

Na činnosť kancelárie súdnej rady a súdnej rady bol na rok 2016 schválený 
nasledovný rozpis záväzných ukazovate ov štátneho rozpočtu: 
                                                                                                                                     V EUR 

Záväzný 
ukazovateľ 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet Skutočnosť 

% 

k upravenému 
rozpočtu 

1 2 3 4 5=4/3*100 

Príjmy spolu 0 0 1 217 0 

Z toho prijaté 
z rozpočtu EU 

0 0 0 0 

Výdavky spolu 533 855 717 873 717 830 99,99 

Z toho: kryté 
prostriedkami 

EÚ 

0 0 0 0 

Saldo príjmov 
a výdavkov 

- 533 855 - 717 873 - 716 613  

Z toho: 

prostriedkov 

EÚ 

0 0 0 0 

 

Rozpočtové saldo kancelárie súdnej rady v schválenom rozpočte – 533 855 €Ľ po úprave 
rozpočtu predstavovalo – 717 873 € a v skutočnosti dosiahlo výšku – 716 613 €. Zníženie  
záporného salda v skutočnosti oproti upravenému rozpočtu bolo spôsobené  prekročením 
rozpočtu príjmov o 1 217 € a nevyčerpaním rozpočtových prostriedkov v sume 43 €.    
 

 

1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kancelárie súdnej 
rady 

Kancelária súdnej rady vykonala rozpis záväzných ukazovate ov štátneho rozpočtu na 
rok 2016 v zmysle zákona č. 411/2015 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2016. 

Schválené záväzné ukazovatele boli v priebehu roka 2016 na základe vykonaných 
rozpočtových opatrení upravené.  

Kancelária súdnej rady nemala na rok 2016 rozpísané príjmyĽ výdavky boli rozpísané 
na programe 08L – Organizácia súdnictva a postavenie sudcov vo výške 533 855 €Ľ z toho na 

mzdyĽ platyĽ služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 296 906 €Ľ v priebehu 

roka 2016 došlo rozpočtovým opatrením k zvýšeniu limitu na mzdyĽ platyĽ služobné príjmy 
a ostatné osobné vyrovnania na sumu 327 114 €Ľ schválený počet zamestnancov bol 16Ľ 
kapitálové výdavky boli schválené vo výške 5 726 €Ľ v priebehu roka 2016 došlo 
rozpočtovým opatrením k zvýšeniu limitu kapitálových výdavkov na 88 098 €. 
 Schválený rozpočet záväzných ukazovate ov na rok 2016Ľ upravený rozpočet na rok 

2016 a skutočné plnenie záväzných ukazovate ov je uvedené v tabu ke č. 2, v tabu kovej 
časti tohto materiálu. 
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Kancelária súdnej rady čerpala rozpočtové prostriedky takĽ aby dodržala záväzné 
ukazovateleĽ teda nedošlo k prekročeniu záväzných ukazovate ov výdavkov rozpočtu.  

Počet zamestnancov k uzneseniu vlády Slovenskej republiky č. 544/2015 bol 16 osôb. 
V roku 2016 bol priemerný evidenčný stav zamestnancov prepočítaný na 11,75 osôb. 

 

1.2. Príjmy kancelárie súdnej rady  

V roku 2016 kancelária súdnej rady nemala rozpočtované žiadne príjmy.  
 

 

1.2.1. Príjmy kancelárie súdnej rady podľa ekonomickej klasifikácie 

Skutočné plnenie rozpočtu príjmov za rok 2016 bolo 1 217 €. Tieto príjmy boli 
spôsobené náhodlyvými vplyvmi.                                                                                  V EUR 

Kategória 

Schválený 

rozpočet 
2016 

Upravený 

rozpočet 
2016 

Skutočnosť 

za rok 

2016 

% 

k upravenému 

rozpočtu 

2015 

Skutočnosť  
za rok 

2015 

290 Iné nedaňové 
príjmy  

 

0 

 

0 

 

1 217 

 

0 

 

1 100 

 

 

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

    poskytnuté SR na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi SR    
   a inými štátmi.  

Kancelária súdnej rady neprijala v roku 2016 žiadne granty ani transfery z rozpočtu 
Európskej únie.  

 

 

1.2.3. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka 

Kancelária súdnej rady nemala rozpísaný záväzný ukazovate  príjmov a v priebehu 

roka 2016 nedošlo k úprave rozpisu príjmov.  
 

 

1.3. Výdavky kancelárie súdnej rady  

V schválenom rozpočte na rok 2016 mala kancelária súdnej rady rozpísaný rozpočet 
celkových výdavkov vo výške 533 855 €. V priebehu roka 2016 bol limit výdavkov 
kancelárie súdnej rady na základe rozpočtových opatrení Ministerstva financií upravený na 
717 873 €. 

V skutočnosti boli celkové výdavky kancelárie súdnej rady v roku 2016 čerpané vo 
výške 717 830  €Ľ čo je v porovnaní s rokom 2015 (504 074 €). Zvýšenie výdavkov o          

213 756 €. 
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Z úrovne Ministerstva financií Slovenskej republiky bolo realizovaných 10 

rozpočtových opatreníĽ ktoré mali vplyv na záväzné ukazovatele rozpočtu kancelárie súdnej 
rady. Kancelária súdnej rady v priebehu roka vykonala 12 vnútorných rozpočtových opatrení. 
Upravený rozpočet celkových výdavkov na rok 2016 vo výške 717 873€Ľ bol čerpaný 
v celkovom objeme 717 830 € (na 99,99%). Kancelária súdnej rady nevyčerpala rozpočtové 
prostriedky vo výške 43 €. Kancelária súdnej rady nemala žiadny vplyv na nedočerpanie 

rozpočtových prostriedkovĽ nako ko nákup tovarov a služieb realizuje cez elektronický 
kontraktačný systém (EKS)Ľ kde nemôže ovplyvniť celkovú výšku nákladov vysúťaženú 
jednotlivým dodávate omĽ môže ovplyvniť iba maximálnu výšku zdrojov.  

 

 

1.3.1.  Výdavky  kancelárie súdnej rady podľa ekonomickej klasifikácie 

Schválený rozpočet výdavkov na rok 2016 vo výške 533 855 € bol po vykonaní 
rozpočtových opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky upravený  na  717 873 €. 

Upravený rozpočet  bol čerpaný v celkovom objeme  717 830 €  t.j. na  99,99 %. 

 

Preh ad o čerpaní výdavkov pod a jednotlivých kategórií ekonomickej rozpočtovej 
klasifikácie v roku 2016, v porovnaní s dosiahnutou skutočnosťou v roku 2015: 

 

                   V  EUR 

Kategória 

Schválený 

rozpočet 
2016 

Upravený 

rozpočet 
2016 

Čerpanie 

za rok 

2016 

% 

k upravenému 

rozpočtu 

2016 

Čerpanie 

za rok 

2015 

610-Mzdy, platy 

 služobné príjmy   
a OOV 

 

296 906 

 

327 114 

 

327 114 

 

100 

 

294 229 

620-Poistné 
a prísp.do poisťovní 

92 370 103 435 103 435 100 93 473 

630-Tovary 

a služby 
131 550 194 567 194 565 100 107 180 

640-Bežné 
transfery 

7 303 4 659 4 659 100 0 

600-Bežné 
výdavky 

528 129 629 775 629 773 100 494 882 

700- Kapitálové  
výdavky 

5 726       88 098       88 057 99,95 9 192 

Výdavky – celkom 533 855 717 873 717 830 99,99 504 074 
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Vývoj čerpania výdavkov pod a jednotlivých kategórií v roku 2016 bol nasledovný: 

 

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

V rozpočte na rok 2016 boli schválené rozpočtové  prostriedky v kategórii výdavkov 
610 - MzdyĽ platyĽ služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume  296 906 €. 
Rozpočtovým opatrením bol schválený limit  rozpočtových prostriedkov upravený na sumu 

327 114 €. Rozpočtové prostriedky rozpísané na tejto kategórii boli v plnom rozsahu určené 
na odmeňovanie zamestnancov kancelárie súdnej rady a vyčerpané boli v sume 327 114 €     
t.j. na 100% k upravenému rozpočtuĽ ktorý predstavoval 327 114 €. 
 

Kategória 620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní  
Na odvody do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a dôchodkových 

doplnkových poisťovní v kategórii 620 bolo použitých 103 435 € rozpočtových prostriedkovĽ 
t.j. 100 % k upravenému rozpočtuĽ ktorý bol rozpísaný vo výške   103 435 €. 

 

Kategória 630 – Tovary a  služby 

Upravené rozpočtové prostriedky v tejto kategórii v sume 194 567 € boli použité 
na zabezpečenie zasadnutí súdnej rady a činnosť jednotlivých členov súdnej rady a na bežnú 
prevádzkovú činnosť kancelárie súdnej rady. Podiel na skutočnom čerpaní celkových bežných 
výdavkov predstavoval 30,89 %. Všetky tovary a služby kancelária súdnej rady aj v  

rozpočtovom roku 2016 obstarávala v súlade so  zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov. Nedočerpané prostriedky v tejto 

kategórií boli vo výške 2 €. Čerpanie v tejto kategórii bolo vo výške 194 565 €Ľ t. j. na 100 % 

k upravenému rozpočtuĽ v tejto kategórii.  
 

Prehľad čerpania podľa jednotlivých položiek: 
                                   V  EUR 

Položka 

Schválený 
rozpočet 

2016 

Upravený 

rozpočet 
2016 

Čerpanie 
za 

rok 2016 

% 

čerpania 

Čerpanie 
za 

rok 2015 

631- Cestovné náhrady 8 400 12 970 12 970 100 14 374 

632 - Energie, voda  

a komunikácie 
25 300 28 978 28 978 100 18 147 

633- Materiál 30 200 45 645 45 643 100 9 279 

634- Dopravné 5 000 4 107 4 107 100 2 514 

635- Rutinná a  

štandardná údržba 
14 200 12 223 12 223 100 11 680 

636- Nájomné za nájom 149 238          238 100 54 

637- Služby 48 301 90 406 90 406 100 51 131 

630-Tovary a služby 131 550 194 567 194 565 100 107 180 
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      631 Cestovné náhrady – prostriedky boli použité na  cestovné náhrady zahraničné 
(bližšie rozpísané v časti „Vyčíslenie a zhodnotenie výdavkov na zahraničné pracovné cesty“) 

v sume 12 970 €, t. j. na 100 % k upravenému rozpočtuĽ ktorý predstavoval 12 970 €.  

       632 Energie, voda a komunikácie - úhradami z tejto položky boli kryté výdavky na 
energie v sume 14 968 €Ľ na vodné a stočné v sume 1 080 €Ľ na poštové a telekomunikačné 
služby  v sume  7 925 €Ľ na komunikačnú infraštruktúru v sume 5 005 €Ľ celkové čerpanie 
bolo vo výške 28 978 €Ľ t. j na 100 % k upravenému rozpočtuĽ ktorý predstavoval 28 978 €. 

   633 Materiál  – prostriedky na tejto položke  boli použité na nákup interiérového 
vybavenia v sume 15 974 €Ľ výpočtovej techniky 3 459 €Ľ telekomunikačnej techniky v sume 

291 €Ľ na nákup prevádzkových strojovĽ prístrojovĽ zariadeníĽ  techniky a náradia v sume        

1 568 €Ľ na  nákup materiálu v sume 19 391,  na knihyĽ časopisy v sume 1 695, reprezentačné 
a dary 3 265, celkové čerpanie bolo vo výške 45 643 €Ľ t. j. 100 % k upravenému rozpočtuĽ 
ktorý predstavoval 45 645 € 

          634 Dopravné – ide o výdavky na nákup pohonných látok, mazív, olejov 

a špeciálnych kvapalín v sume 2 201 €, na servis a údržbu služobného motorového vozidla 
v sume 167 €Ľ na poistenie služobných motorových vozidiel 1 194 €, a na dia ničné známky 
a poplatky, parkovacie karty  v sume 545 €Ľ celkové čerpanie bolo vo výške 4 107, t. j 100 

k upravenému rozpočtuĽ ktorý predstavoval 4 107 €. 
         635 Rutinná a štandardná údržba - rozpočtovými prostriedkami na tejto položke 
boli zabezpečené výdavky výpočtovej techniky v sume 20 €Ľ prevádzkových strojovĽ 
prístrojovĽ zariadení, techniky a náradia v sume 515 €, budov objektov alebo ich častí v sume 

1 027, softvéru aktuálneho programu v sume 8 861 € a komunikačnej infraštruktúry v sume 

1 800 €Ľ celkové čerpanie bolo vo výške 12 223, t. j 100 % k upravenému rozpočtuĽ ktorý 
predstavoval 12 223 € 

       636 Nájomné za nájom  -  čerpanie na danej položke bolo vo výške 238 € za 

prenájom poštového priečinku a prenájom konferenčných mikrofónov celkové čerpanie bolo 
vo výške 238 €Ľ t. j. 100 % k upravenému rozpočtuĽ ktorý predstavoval 238 €.  
     637 Služby – čerpanie na danej položke bolo vo výške 90 406 €Ľ t. j na 100 % 

k upravenému rozpočtuĽ ktorý predstavoval 90 406 €. Finančné prostriedky na tejto položke 
boli vynaložené najmä na výdavky školenia a zasadnutia súdnej rady vo výške 4 557 €Ľ 
výdavky na inzerciu vo výške 122 €Ľ všeobecné službyĽ ktoré zahŕňajú napríklad monitoring 
médiíĽ čistenieĽ pranieĽ upratovanieĽ odvoz všetkých druhov odpaduĽ revízie a kontroly 

zariadeníĽ ostatné všeobecné služby vo výške 21 599 €Ľ špeciálne služby vo výške 17 771 €Ľ 
cestovné náhrady vo výške 7 127 €Ľ štúdie expertízy a posudky vo výške 8 388 €Ľ poplatky za 
dane clá a odvody vo výške 155 €Ľ stravovanie na zamestnancov vo výške 6 963 €Ľ prídel do 

SF vo výške 4 244 €Ľ refundácie vo výške 20 €Ľ odmeny na základe DoVP vo výške 19 237 €Ľ 
dane a koncesionárske poplatky vo výške 223 €Ľ  
 

Kategória 640 – Bežné transfery – čerpanie v tejto kategórii bolo vo výške 4 659Ľ t. j. na 
100 % k upravenému rozpočtuĽ ktorý predstavoval 4 659 €. Rozpočtové prostriedky boli 
použité na zaplatenie účastníckeho poplatku medzinárodnej organizácii ENCJ (Európska sieť 
súdnych rád) v sume 4 500 € a nemocenské dávky v sume 159 €. 
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Kategória  700 – Kapitálové výdavky - čerpanie v tejto kategórii bolo vo výške 88 057 €,    

t. j. na 99,95 % k upravenému rozpočtuĽ ktorý predstavoval 88 098 €. Rozpočtové prostriedky 
boli použité na nákup interiérového vybavenia v sume 10 698 €Ľ nákup osobného automobilu 
v sume 57 559 €Ľ kamerového systému v sume 19 800 € 

 

  

Bežné a kapitálové transfery príspevkovým organizáciámĽ štátnym fondom občianskym 
združeniam ani právnickým a fyzickým osobám kancelária súdnej rady v priebehu roka 2016 

neposkytla.  

 

Finančné prostriedky poskytnuté na zahraničné aktivity 

V roku 2016 dominovali v oblasti zahraničných vzťahov kancelárie súdnej rady najmä 
zahraničné cesty v súvislosti s členstvom súdnej rady v Európskej sieti súdnych rád (ENCJ). 
V prvom polroku 2016 bola súdna rada zapojená do troch projektových tímov tejto asociácieĽ 
menovite „Minimálne štandardy VI. zástupcovia občianskej spoločnosti v súdnych radách“; 
„Nezávislosť a zodpovednosť súdnictva - pokračovanie“ (BruselĽ marec 2016; RímĽ marec 
2016 a BarcelonaĽ apríl 2016) a „Financovanie súdnictva“. Delegácia členov súdnej rady 
v zložení JUDr. Jana BajánkováĽ JUDr. Ján Vanko a doc. JUDr. Milan urica sa na základe 
uznesenia súdnej rady č. 683 zo dňa 25. apríla 2016 zúčastnila  na každoročnom Valnom 
zhromaždení Európskej siete súdnych rád vo Varšave, v Po sku v dňoch 1. – 3. júna 2016.  
 Tradične každý rok v januári sa členovia súdnej rady zúčastňujú na pozvanie sudcuĽ 
ktorý zastupuje Slovenskú republiku na Európskom súde pre udské právaĽ na Slávnostnom 
otvorení justičného roku ES P v Štrasburgu. Aj v roku 2016 dostala predsedníčka súdnej 
rady, JUDr. Jana Bajánková pozvanie od JUDr. Aleny PoláčkovejĽ sudkyne ES P za 
Slovenskú republiku. Zahraničná služobná cesta sa pod a pozvania uskutočnila v dňoch       
28. – 30. januára 2016. Okrem tejto ZPC sa uskutočnili ZPC v rámci projektových tímov 
ENCJ a vyššie spomínané Valné zhromaždenie ENCJ (vi  preh ad ZPC nižšie). 
 V druhom polroku roku 2016 sa predsedníčka súdnej rady na základe uznesenia 
súdnej rady č.718 zúčastnila na pilotnom stretnutí projektových tímov Európskej siete 
súdnych rád v RímeĽ ktorým sa pravidelne v septembri spúšťa práca v projektových tímoch 
ENCJ.  

V súvislosti s projektovým tímom „Nezávislosť a zodpovednosť súdnictva - 

pokračovanie“ sa uskutočnila zahraničná služobná cesta predsedníčky súdnej rady v HáguĽ 
v dňoch 7.-9. decembra 2016. Účasť predsedníčky súdnej rady bola nevyhnutná aj z dôvodu 
Mimoriadneho Valného zhromaždenia ENCJĽ ktoré bolo v tomto termíne v Hágu zvolané. Na 
mimoriadnom Valnom zhromaždení sa preberala otázka pozastavenia statusu pozorovate a 
ENCJ Tureckej súdnej rady a predsedníčka dostala od súdnej rady uznesením č. 789 zo dňa 
28. novembra 2017 mandát hlasovať na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení.  
Prehľad ZPC: 

 28. - 30. január 2016 – Slávnostné otvorenie justičného roku 2016 – ŠtrasburgĽ 
Francúzsko 

 6.-8. marec 2016 – Nezávislosť a zodpovednosť súdnictva pokračovanie– Brusel, 

Belgicko 
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 16. – 18. marec 2016 – Dialógová skupina Nezávislosť a zodpovednosť súdnictva 
pokračovanie – RímĽ Taliansko 

 10.-12. apríl 2016 - Nezávislosť a zodpovednosť súdnictva pokračovanie – Barcelona, 

Španielsko 

 1. - 3. júna 2016 –  Valné zhromaždenie ENCJ – VaršavaĽ Po sko 

 25. - 27. september 2016 – pilotné stretnutie projektových tímov ENCJ – RímĽ 
Taliansko 

 7. - 9 december 2016 - Nezávislosť a zodpovednosť súdnictva pokračovanie 
a Mimoriadne Valné zhromaždenie ENCJ – HágĽ Holandsko 

Výdavky na zahraničné služobné cesty v roku 2016 boli spolu  12 970 €. 
 

 

1.3.2. Výdavky kancelárie súdnej rady  podľa funkčnej klasifikácie 

 

            V EUR 

Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Schválený 

 rozpočet 
Upravený 

 rozpočet 
Skutočnosť 

03 03.3 03.3.0 03.3.0.0   533 855    717 873    717 830 

 

 

 

1.3.3. Výdavky kancelárie súdnej rady hradené z európskych prostriedkov 
a spolufinancovania k nim 

Kancelárii súdnej rady v sledovanom období neboli poskytnuté žiadne finančné 
prostriedky z rozpočtu Európskej únie a rovnako neprijala žiadne granty a transfery 

z rozpočtu Európskej únie. 
 

 

1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov 

 Z úrovne Ministerstva financií Slovenskej republiky bolo realizovaných 10 

rozpočtových opatrení: 
- povolenie  prekročenia limitu výdavkov pod a § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004   

Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov – kapitálových výdavkov  - zdroje 

z predchádzajúcich rokov +  27 266 €, 

- povolenie prekročenia limitu výdavkov pod a § 17 zákona                                           
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – kapitálových výdavkov presunom 
z kapitoly VPS do kapitoly KSR SR – zdroje z predchádzajúcich rokov na nákup 
služobného motorového vozidla pre predsedu súdnej rady + 57 600 €Ľ  
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- zabezpečenie finančných prostriedkov na zvýšenie platuĽ funkčného príplatku 
a paušálnych náhrad predsedu súdnej rady a na zvýšenie platov zamestnancov kapitol 
štátneho rozpočtu v súvislosti s uplatnením § 5 zákona č. 411/2015 Z. z. o štátnom 
rozpočte na rok 2016 + 31 909 €Ľ 

- povolenie prekročenia limitu výdavkov na zabezpečenie finančných prostriedkov na 
krytie osobných nákladov dvoch štátnozamestnaneckých miest vnútorného auditu        
+ 18 793 €Ľ 

- povolenie prekročenia limitu výdavkov a viazanie limitu výdavkov v zmysle úlohy    
B. 1. uznesenia zmena účelu použitia kapitálových výdavkov a presun do bežných 
výdavkov – navýšenie bežných výdavkov kategória 630  16 568 €Ľ zmena účelu 
použitia kapitálových výdavkov 10 698 €Ľ 

- viazanie kapitálových a bežných výdavkov na základe žiadosti Ministerstva financií 
Slovenskej republiky ( dôvod: nízke výkupné ceny mlieka a platy učite ov) – 8 729 €Ľ 

- povolenie prekročenia limitu výdavkov pod a § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004      
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov o sumu viazaných rozpočtových prostriedkov 
v roku 2015, zdroje z minulých rokov 131F + 25 425 €Ľ 

- povolenie prekročenia limitu výdavkov – presunom z kapitoly ÚV SR do kapitoly 
kancelária súdnej rady v zmysle Zmluvy o prevode správy podielu nehnute ného 
majetku štátu a Dohody o spoločnej správe majetku štátu č. 163/2016 + 27 379Ľ35 €Ľ 

- povolenie prekročenia limitu výdavkov kancelárie súdnej rady na zabezpečenie 
finančných prostriedkov na prípravu Reformného zámeru k projektu „Elektronické 
služby Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky – ES KSR“ a vypracovanie 

Štúdie uskutočnite nosti + 10 000 €Ľ 
- viazanie limitu výdavkov (kapitálové výdavky) pod a §8 ods. 6 §15a § 18 zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – 5 625 €. 

 

1.4. Finančné operácie 

 

1.4.1. Príjmové finančné operácie  

Kancelária Súdnej rady v roku 2016 zaznamenala príjmové finančné operácie v 
hlavnej kategórii 400. Dôvody pohybov na mimorozpočtových účtoch v priebehu roka 2016 

boli nasledovné: 
- prírastok na účte sociálneho fondu na základe povinného prídelu do sociálneho fondu 

a poskytnutie prostriedkov sociálneho fondu zamestnancom. Konečný stav účtu 
sociálneho fondu k 31. decembru 2015 bol 1 178 €Ľ konečný stav účtu sociálneho 
fondu k 31. decembru 2016 bol 669 €.  
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1.4.2. Výdavkové finančné operácie  

Kancelária súdnej rady v roku 2016 nemala žiadne výdavkové finančné operácie 
v hlavnej kategórii 800 ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie. 
 

 

1.5. Zhodnotenie zamestnanosti 

Kancelária súdnej rady  mala uznesením vlády Slovenskej republiky č. 544/2015 

rozpísaný limit počtu zamestnancov na rok 2016 16 osôb. V roku 2016 bol priemerný 
evidenčný stav zamestnancov prepočítaný na 11,75 osôbĽ z toho zamestnanci v štátnej službe 
8,75Ľ zamestnanci vo výkone práce vo verejnom záujme 2 a ústavný činite  1.  
  

 

1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kancelárie súdnej rady 

Kancelária súdnej rady nemá vo svojej pôsobnosti žiadne príspevkové organizácie.  
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ZÁVER 

  

Kancelária súdnej rady všetky prostriedky rozpísané pre rok 2016 v hodnotenom 

období použila na plnenie úloh spojených s odbornýmĽ organizačnýmĽ personálnymĽ 
administratívnym a technickým zabezpečením činnosti súdnej rady ako i zabezpečením chodu 
samotnej kancelárie súdnej rady pri hospodárnomĽ efektívnom a účinnom použití pridelených 
rozpočtových prostriedkov a dodržaní záväzných ukazovate ov štátneho rozpočtu. 
Rozpočtové prostriedky vyčerpala  na 99,99% k upravenému rozpočtu.  

  

Od 1. januára 2016 sa kancelária súdnej rady stala samostatnou rozpočtovou 
kapitolou. V súvislosti s novými  kompetenciami súdnej rady a zároveň postavením 
kancelárie súdnej rady ako rozpočtovej kapitoly sa úlohy pre  kanceláriu súdnej rady rozšírili. 
Na tieto zmeny reagovala aj zmena organizačného poriadku a s tým súvisiaca úprava 
organizačnej štruktúry kancelárie súdnej rady. Išlo o úpravy odzrkad ujúce zachovanie 
potrebného fungovaniaĽ čo však možno považovať za nutné minimum na zabezpečenie chodu 

súdnej rady a kancelárie súdnej rady.  

 

V roku 2016 bola konštituovaná pracovná skupina zostavená na prípravu zmien 
zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Tieto zmeny súvisia s  alšími kompetenciami súdnej rade      

a s tým spojenými novými úlohami pre kanceláriu súdnej rady. V súčasnosti je návrh           
zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov v legislatívnom procese.  

 

 Na základe vyššie uvedeného  je nepochybnéĽ že na plnenie týchto úloh daných 
Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi je potrebné základné personálne a materiálno-

technické zabezpečenieĽ ktoré kancelária súdnej rady v súčasnosti nemá.  
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2. Tabuľková časť 

 

 

Tabuľka č. 1    Celkový preh ad príjmov a výdavkov kancelárie súdnej rady 

 

Tabuľka č. 2    Výdavky kancelárie súdnej rady pod a ekonomickej a funkčnej  
                           klasifikácie  
 

Tabuľka č. 3     Finančné operácie kancelárie súdnej rady  
 

Tabuľka č. 4     Záväzné ukazovatele kancelárie súdnej rady  

 

      Tabuľka č. 5    Preh ad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly 

                          pod a ekonomickej klasifikácie – kancelária súdnej rady nemala v roku    

                                 2016 žiadne príspevkové organizácieĽ t. j. tabuľka nie je k dispozícií 
 

      Tabuľka č. 6  Výdavky príspevkových organizácií kapitoly pod a ekonomickej a funkčnej  
                         klasifikácie- kancelária súdnej rady nemala v roku 2016 žiadne príspevkové  

                                  organizácieĽ t. j. tabuľka nie je k dispozícií 
 

 

 

 



Tabuľka: 1
Strana: 1

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:                                                                                        55 Kancelária súdnej rady SR

Ukazovateľ Schválený                  
rozpočet     

Upravený                 
rozpočet       

Skutočnosť % k upravenému 
rozpočtu

I. PRÍJMY spolu 0 0 1 0,0
 

A. Daňové príjmy 0 0 0 0,0
B. Nedaňové príjmy 0 0 1 0,0

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 0 0 0 0,0

2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 0 0 0 0,0

3. Kapitálové príjmy 0 0 0 0,0

4. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 0 0 0 0,0

5. Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov 0 0 0 0,0

6. Iné nedaňové príjmy 0 0 1 0,0

C. Granty a transfery 0 0 0 0,0
1. Tuzemské bežné granty a transfery 0 0 0 0,0

2. Tuzemské kapitálové granty a transfery 0 0 0 0,0

3. Zahraničné granty 0 0 0 0,0

4. Zahraničné transfery 0 0 0 0,0

II. VÝDAVKY spolu 534 718 718 100,0

 

A. Bežné výdavky 528 630 630 100,0
1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 297 327 327 100,0

2. Poistné a príspevok do poisťovní 92 103 103 100,0

3. Tovary a služby 132 195 195 100,0

4. Bežné transfery 7 5 5 100,0

z toho :     

  - Príspevkovej organizácii 0 0 0 0,0

  - Štátnemu účelovému fondu 0 0 0 0,0

  - Verejnej vysokej škole 0 0 0 0,0

  - Obci 0 0 0 0,0

  - Vyššiemu územnému celku 0 0 0 0,0

  - Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 0 0 0 0,0

  - Na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom 0 0 0 0,0

  - Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri  
organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky 0 0 0 0,0

  - Odvody do rozpočtu Európskej únie 0 0 0 0,0

5. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a fin. prenájmom 0 0 0 0,0

B. Kapitálové výdavky 6 88 88 100,0
1. Obstarávanie kapitálových aktív 6 88 88 100,0

2. Kapitálové transfery 0 0 0 0,0

z toho :  

  - Príspevkovej organizácii 0 0 0 0,0

  - Verejnej vysokej škole 0 0 0 0,0

  - Obci 0 0 0 0,0

  - Vyššiemu územnému celku 0 0 0 0,0

  - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 0 0 0 0,0

  - Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri 
organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky 0 0 0 0,0

I.-II. Prebytok (+), schodok (-) -534 -718 -717 99,9

(v tis. eur)

Štátna pokladnica
9.3.2017

Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2016



Tabuľka: 2
Strana: 1

Schválený 
rozpočet     

Upravený 
rozpočet       Skutočnosť

% k 

upravenému 
rozpočtu

Schválený 
rozpočet     

Upravený 
rozpočet       Skutočnosť

% k 

upravenému 
rozpočtu

Schválený 
rozpočet     

Upravený 
rozpočet       Skutočnosť

% k 

upravenému 
rozpočtu

03  VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ 528 630 630 100,0 6 88 88 100,0 534 718 718 100,0

03.3  Súdy 528 630 630 100,0 6 88 88 100,0 534 718 718 100,0

03.3.0  Súdy 528 630 630 100,0 6 88 88 100,0 534 718 718 100,0

S P O L U 528 630 630 100,0 6 88 88 100,0 534 718 718 100,0

Štátna pokladnica
9.3.2017

700 - Kapitálové výdavky Výdavky spolu

Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2016

600 - Bežné výdavky

Kód a názov

(v tis. eur)

55 Kancelária súdnej rady SRČíslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:



Tabuľka: 3
Strana: 1

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu: 55 Kancelária súdnej rady SR

Ek.kl. Ukazovateľ Schválený rozpočet     Upravený rozpočet       Skutočnosť % k upravenému 
rozpočtu

 I.  PRÍJMY spolu 0 0 0 0,0
 

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými 
pasívami 0 0 0 0,0

v tom:  

410 zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných 
finančných výpomocí (len istín) 0 0 0 0,0

420 zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných 
finančných výpomocí (len istín) 0 0 0 0,0

430 z predaja majetkových účastí
0 0 0 0,0

440 z predaja privatizovaného majetku Fondu národného 
majetku Slovenskej republiky a Slovenského pozemkového 0 0 0 0,0

450 z ostatných finančných operácií
0 0 0 0,0

500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
0 0 0 0,0

510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
0 0 0 0,0

520 Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
0 0 0 0,0

 II.  VÝDAVKY spolu 0 0 0 0,0
 

800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a 
finančnými pasívami 0 0 0 0,0

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na 
majetku a ostatné výdavkové operácie 0 0 0

0,0

820 Splácanie istín
0 0 0 0,0

v tom: 0,0

821 splácanie tuzemskej istiny
0 0 0 0,0

822 splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej 
finančnej výpomoci do zahraničia 0 0 0

0,0

823 splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej 
finančnej výpomoci do zahraničia 0 0 0

0,0

824 splácanie finančného prenájmu
0 0 0 0,0

I.- II.  Prebytok (+), schodok (-) 0 0 0 0,0

Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2016
(v tis. eur)

Štátna pokladnica
9.3.2017
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Záväzné ukazovatele kapitoly za rok 2016 

 

Číslo a názov rozpočtovej kapitoly: 55 – Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 

 

 

 

                                                                                                                                          V EUR 

 

 

 

Kategória 

Schválený 

rozpočet 
2016 

Upravený 

rozpočet 
2016 

Čerpanie 

za rok 

2016 

% 

k upravenému 

rozpočtu 

2016 

610-Mzdy, platy 

služobné príjmy   
a OOV 

 

296 906 

 

327 114 

 

327 114 

 

100 

700- Kapitálové  
výdavky 

5 726 88 098 88 057 99,95 

Výdavky – celkom 533 855 717 873 717 830 99,99 



 
 

Príloha č. 1 

Organizačná štruktúra  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kancelária Súdnej rady 
Slovenskej republiky 

Kancelária Súdnej rady 
Slovenskej republiky 



Príloha č. 2 

 

 

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol 

 

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

V kancelárii súdnej rady bol za rok 2016 vykonaný AUDIT. Na základe Príkazu na vykonanie 
riadnej inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. decembru 

2016 bola v kancelárii súdnej rady vykonaná riadna inventarizácia majetku a záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov k 31. decembru 2016.  

 

 








