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1 Správa o hospodárení kapitoly 

1.1 Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v hodnotenom 
rozpočtovom roku 

1.1.1 Charakteristika činnosti kapitoly 

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (ďalej aj „najvyšší správny súd“) je vrcholným 
súdnym orgánom vo veciach správneho súdnictva, ktorý zabezpečuje jednotu a zákonnosť 
rozhodovania. Bol zriadený s účinnosťou od 1. januára 2021 ústavným zákonom č. 422/2020 Z. z. 
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Svoju 
činnosť začal dňom 1. augusta 2021. 

Preskúmavaním rozhodnutí správnych súdov v konaniach o kasačných sťažnostiach zabezpečuje 
zákonnosť rozhodovania správnych súdov pri poskytovaní ochrany subjektívnym právam 
a právom chráneným záujmom fyzických a právnických osôb pred nezákonným výkonom 
verejnej moci orgánmi verejnej správy. 

Najvyššiemu správnemu súdu bola tiež zverená kompetencia rozhodovať o disciplinárnej 
zodpovednosti sudcov, prokurátorov a iných zákonom určených osôb, ako aj zabezpečovať súdnu 
kontrolu volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov. 

 

Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „kancelária“ alebo 
„kapitola“) je štátnou rozpočtovou organizáciou, ktorá bola zriadená zákonom 
č. 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva 
s účinnosťou od 1. januára 2021. Plní úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, 
ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti najvyššieho správneho 
súdu. 

Hlavnou úlohou kancelárie ako správcu kapitoly bolo v priebehu roku 2021 zabezpečiť 
z prostriedkov štátneho rozpočtu, pri dodržaní rozpočtovej disciplíny s maximálnou 
hospodárnosťou, chod najvyššieho správneho súdu vytváraním podmienok pre rozhodovaciu 
činnosť sudcov, ale tiež udržiavanie vzťahov s vnútroštátnymi a medzinárodnými orgánmi 
a organizáciami. Prioritou kancelárie v tomto období bolo zabezpečiť nevyhnuté materiálno-
technické vybavenie a všetky ostatné potrebné procesy pre výkonnú zložku, t. j. sudcov 
a asistentov sudcov. 

Pri čerpaní finančných prostriedkov kapitola dodržiava platnú legislatívu, zásady v rámci 
jednotlivých programov, funkčnú a ekonomickú klasifikáciu a záväznú účelovosť použitia týchto 
prostriedkov. 
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1.1.2 Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly 

Činnosť kapitoly začala v priebehu mesiaca jún 2021. Z uvedeného dôvodu rozpočet jej príjmov 
a výdavkov pre rok 2021 nebol súčasťou štátneho rozpočtu schváleného zákonom 
č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021, a teda tejto kapitole nebol schválený ani 
parlamentný rozpis jej príjmov a výdavkov. Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej 
aj „ministerstvo financií“) rozpočtovými opatreniami prijatými v priebehu roku 2021 upravilo 
záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu schválené pre rok 2021 a kapitole povolilo prekročenie 
limitu výdavkov v celkovom objeme 3 191 800 €. Tieto rozpočtové opatrenia nepočítali 
s príjmami kapitoly a neboli do nich zapracované ani príjmy prijaté z rozpočtu Európske únie, 
prípadne výdavky kryté prostriedkami Európskej únie. V rámci upraveného rozpočtu saldo 
kapitoly predstavuje čiastku 3 191 800 €. 

V sledovanom období kapitola príjmy nemala. Naproti tomu výdavky reálne čerpané v období 
od augusta 2021 do decembra 2021 dosiahli objem 2 945 343 €, čo predstavuje 92,3% čerpanie 
k upravenému rozpočtu. 
 

Rozpočet na rok 2021 v € 

 Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť % 
k upravenému 

rozpočtu 

1 2 3 4 5 = 4/3*100 

Príjmy spolu 0 0 0 0,0 % 

     z toho: prijaté z rozpočtu EÚ - - - - 

Výdavky spolu 0 3 191 800 2 945 343 92,3 % 

     z toho: kryté prostriedkami EÚ - - - - 

Saldo príjmov a výdavkov 0 -3 191 800 -2 945 343 92,3 % 

     z toho: z prostriedkov EÚ - - - - 
Zdroj: vlastný 

1.1.3 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 

Rozpis záväzných ukazovateľov stanovených zákonom č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte 
na rok 2021 neobsahoval údaje o výške príjmov a výdavkov kapitoly vzhľadom na už spomínaný 
začiatok jej činnosti. 

Na základe rozpočtových opatrení vykonaných v priebehu roka 2021 boli kapitole schválené 
záväzné ukazovatele v celkovej výške 3 191 800 €. V tabuľkovej časti tohto materiálu (tabuľka 
č. 4) kapitola uvádza podrobný prehľad záväzných ukazovateľov, vrátane upraveného rozpočtu, 
ako aj ich skutočné plnenie. 

Samotné čerpanie rozpočtových prostriedkov od začiatku činnosti kapitoly dosiahlo výšku 
2 945 343 €, čo predstavuje 92,3% podiel k upravenému rozpočtu. Z toho: 

- bežné výdavky boli čerpané v objeme 2 872 623 €, čo v percentuálnom vyjadrení 
predstavuje čerpanie na 92,1% oproti upravenému rozpočtu. Z toho mzdy, platy, 
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (EKRK 610), upravené na čiastku 
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1 286 075 €, boli čerpané vo výške 1 249 490 €, čo predstavuje čerpanie upraveného 
rozpočtu na 97,2%. 

- kapitálové výdavky boli čerpané v objeme 72 720 €, čo v percentuálnom vyjadrení 
predstavuje čerpanie na 99,4% oproti upravenému rozpočtu. 

Z uvedeného vyplýva, že kapitola čerpala rozpočtové prostriedky tak, aby dodržala záväzné 
ukazovatele rozpočtu. 

V roku 2021 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov - prepočítaný 30,7 osôb, z toho 
na aparáte ústredného orgánu 30,7 osôb. Kapitola v hodnotenom období neevidovala 
zamestnancov platených zo zdrojov Európskej únie a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. 

1.2 Príjmy kapitoly 

1.2.1 Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 

V roku 2021 kapitola nemala schválený rozpočet príjmov. Nakoľko v sledovanom období 
nevykonávala aktivity, ktoré by jej zabezpečili príjmy, a taktiež nedostala žiadne prostriedky 
z rozpočtu Európskej únie, resp. iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike 
na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi, 
v priebehu roka nedošlo k úprave rozpočtu prostredníctvom rozpočtových opatrení. Z uvedeného 
dôvodu celkové reálne príjmy kapitola neeviduje. Spomínané je uvedené v nasledujúcej tabuľke, 
ktorá deklaruje príjmy kapitoly podľa kategórií ekonomickej klasifikácie: 

Prehľad plnenia príjmov kapitoly v € 

 Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť % 
Plnenia 

220 - Administratívne poplatky ... 0 0 0 0% 

290 - Iné nedaňové príjmy 0 0 0 0% 

Príjmy celkom 0 0 0 0% 
Zdroj: vlastný 

1.2.2 Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia 
poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých 
medzi Slovenskou republikou a inými štátmi 

V roku 2021 kapitola neprijala prostriedky z rozpočtu Európskej únie, ani iné prostriedky 
zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých 
medzi Slovenskou republikou a inými štátmi. 

1.2.3 Úpravy schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka 

V priebehu roku 2021 rozpočet príjmov nebol rozpočtovými opatreniami upravený. 
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1.3 Výdavky kapitoly 

Počiatočný limit výdavkov pre rok 2021 bol kapitole schválený rozpočtovým opatrením 
ministerstva financií vo výške 4 499 225 € s cieľom zabezpečiť zahájenie prevádzky najvyššieho 
správneho súdu ako aj kancelárie a zabezpečiť nevyhnutné potreby pre činnosť týchto inštitúcií. 

Na základe rozpočtových opatrení bol tento limit upravený na čiastku 3 191 800 €, z ktorého 
kapitola v hodnotenom období čerpala prostriedky v objeme 2 945 343 €. V percentuálnom 
vyjadrení to znamená 92,3% podiel upraveného rozpočtu. Tieto výdavky však nezobrazujú reálne 
potreby kapitoly, nakoľko v sledovanom období bola kapitola v počiatočnej fáze svojho 
fungovania, čo prinieslo nemalé počiatočné investície, ktoré mali zabezpečiť spustenie 
jej prevádzky a naštartovanie všetkých podporných procesov zabezpečujúcich chod najvyššieho 
správneho súdu. 

Predmetné prostriedky boli čerpané v rámci rezortného programu 0GQ „Jednotný výklad 
a aplikácia zákonov vo veciach správneho súdnictva“. Podprogram 0EK14 „Informačné 
technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR“ bol 
vytvorený ku koncu sledovaného obdobia v spolupráci s ministerstvom financií a Ministerstvom 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Čerpanie tohto programu 
bolo naplánované od roku 2022. 

Všetky výdavky počas roku 2021 boli realizované s kódom zdroja 111 – Rozpočtové prostriedky 
kapitoly. 

Vyhodnotiť nárast, resp. pokles výdavkov kapitoly oproti predchádzajúcemu rozpočtovému 
obdobiu nie je možné, nakoľko ide o počiatočné čerpanie prostriedkov tejto novovzniknutej 
inštitúcie. 

1.3.1 Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 

Čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa kategórií ekonomickej klasifikácie prezentuje 
nasledujúca tabuľka. 

 v € 

Názov kategórie Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť % 
Plnenia 

600 - Bežné výdavky 0 3 118 624 2 872 623 92,1% 

610 – Mzdy a platy 0 1 286 075 1 249 490 97,1% 

620 – Poistné a príspevok do poisťovní 0 434 653 413 848 95,2% 

630 – Tovary a služby 0 1 366 722 1 182 308 86,5% 

640 – Bežné transfery 0 31 174 26 977 86,5% 

700 - Kapitálové výdavky 0 73 176 72 720  99,4% 

710 – Obstaranie kapitálových aktív 0 73 176 72 720 99,4% 

Výdavky celkom 0 3 191 800 2 945 343 92,3% 
Zdroj: vlastný 
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HLAVNÁ KATEGÓRIA 600 - BEŽNÉ VÝDAVKY 

Kapitola počas svojej činnosti čerpala bežné výdavky v objeme 2 872 623 €. Plnenie rozpočtu 
týchto výdavkov podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie bolo nasledovné: 

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

Celkové čerpanie v roku 2021 v tejto kategórii ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 
tvorí 97,1% podiel z upraveného rozpočtu tejto položky, konkrétne ide o čiastku vo výške 
1 249 490 €. Do predmetných výdavkov sú zahrnuté výdavky na platy, funkčné príplatky 
a ostatné osobné vyrovnania sudcov najvyššieho správneho súdu, platy a príplatky štátnych 
zamestnancov a ostatných zamestnancov kancelárie. 

Záväzný ukazovateľ tejto kategórie určený na základe rozpočtových opatrení vykonaných 
v priebehu roka 2021 (1 286 075 €) bol dodržaný. Prostriedky v rámci tejto kategórie boli čerpané 
v rámci rezortného programu 0GQ „Jednotný výklad a aplikácia zákonov vo veciach správneho 
súdnictva“. 

Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 

Čerpanie v tejto kategórii ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie predstavuje objem 
finančných prostriedkov vo výške 413 848 €, čo predstavuje 95,2% upraveného rozpočtu. 
Finančné prostriedky v rámci tejto kategórie boli čerpané prostredníctvom rezortného programu 
0GQ „Jednotný výklad a aplikácia zákonov vo veciach správneho súdnictva“. Odvodmi 
v uvedenej výške si kapitola splnila zákonnú povinnosť voči štátu. Zároveň v rámci tejto kategórie 
poskytla svojím zamestnancov a sudcom príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie. 

Kategória 630 - Tovary a služby 

Rozpočtovými opatreniami upravený rozpočet tejto kategórie predstavoval čiastku 1 366 722 €. 
Celkové čerpanie v uvedenej kategórii v sume 1 182 308 € predstavuje 86,5% upraveného 
rozpočtu. Aj tieto prostriedky boli čerpané v rámci rezortného programu 0GQ „Jednotný výklad 
a aplikácia zákonov vo veciach správneho súdnictva“. Čerpanie podľa jednotlivých položiek 
predmetnej kategórie v hodnotenom období je nasledovné: 

 v € 

Položky kategórie 630 – Tovary a služby Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť % 
plnenia 

631 – Cestovné náhrady 0 8 920 7 940 89,0% 

632 – Energie, voda a komunikácie 0 74 296 42 424 57,1% 

633 – Materiál 0 448 342 333 540 74,4% 

634 – Dopravné 0 4 437 3 709 83,6% 

635 – Rutinná a štandardná údržba 0 24 744 4 844 19,6% 

636 – Nájomné za nájom 0 500 517 492 007 98,3% 

637 – Služby 0 305 466 297 844 97,5% 

SPOLU 630 – Tovary a služby 0 1 366 722 1 182 308 86,5% 
Zdroj: vlastný 
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Podrobnú štruktúru čerpania vyššie uvedených výdavkov za obstarané tovary a služby poskytuje 
nasledovný prehľad jednotlivých položiek a podpoložiek ekonomickej klasifikácie: 

631 Cestovné náhrady 7 940 € 

631 001 Tuzemské 310 € 
631 002 Zahraničné 2 044 € 
631 003 Pri dočasnom pridelení na výkon práce a pri vzniku pracovného pomeru 5 586 € 

Cestovné náhrady boli čerpané v celkovom objeme 7 940 €. Výdavky na tuzemské pracovné cesty 
sudcov a zamestnancov úradu predstavovali sumu 310 €. Na cestovné výdavky na zahraničné 
pracovné cesty sudcov najvyššieho správneho súdu boli v roku 2021 použité rozpočtové 
prostriedky vo výške 2 044 €. V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočnili 3 zahraničné 
pracovné cesty. 

Začiatkom októbra 2021 sa podpredseda najvyššieho správneho súdu zúčastnil semináru ACA-
Europe „Právo, súdy a usmernenia pre verejnú správu“ v Európskom univerzitnom inštitúte 
vo Fiesole (Florencia) Taliansko. Seminár prispel k hlbšiemu nahliadnutiu do spôsobu práce 
najvyšších správnych súdov, zdôraznil ich rozdiely, ale aj ich styčné body. Hlavným motívom 
seminára bol „horizontálny dialóg“ ako európsky dialóg rovnoprávnych členských štátov. 

V závere októbra 2021 absolvoval podpredseda najvyššieho správneho súdu, ako člen delegácie 
ministersky spravodlivosti Slovenskej republiky Márie Kolíkovej, zahraničnú pracovnú cestu 
do Paríža, ktorej predmetom bola návšteva parížskeho Mestského súdu, Štátnej rady Francúzskej 
republiky a parížskej väznice La Santé. Návšteva sa uskutočnila na pozvanie ministra 
spravodlivosti Francúzskej republiky. Diskusia bola okrem iného zameraná na justičné reformné 
procesy. 

Dňa 22. novembra 2021 prebehlo v Brne na pôde Najvyššieho správneho súdu Českej republiky 
úvodné bilaterálne rokovanie so zástupcami kancelárie. Hlavným účelom stretnutia bolo 
nadviazanie vzťahov a výmena dobrej praxe a skúseností. 

632 Energie, voda a komunikácie 42 424 € 

632 001 Energie 1 609 € 
632 002 Vodné, stočné 148 € 
632 003 Poštové služby 2 080 € 
632 004 Komunikačná infraštruktúra 37 086 € 
632 005 Telekomunikačné služby 1 501 € 

Na čerpaní výdavkov na uvedenej položke v celkovej výške 42 424 € sa podstatnou mierou 
podieľali výdavky za komunikačnú infraštruktúru. Výdavky za spotrebovanú elektrickú energiu, 
plyn, vodné, stočné (1 757 €), výdavky na poštové služby (2 080 €) a telekomunikačné služby 
(1 501 €) neodrážajú reálnu potrebu kapitoly, nakoľko v sledovanom období táto inštitúcia bola 
v počiatočnej fáze svojho vzniku. 

633 Materiál 333 540 € 

633 001 Interiérové vybavenie 60 130 € 
633 002 Výpočtová technika 204 867 € 
633 003 Telekomunikačná technika 0 € 
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633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 15 200 € 
633 005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 7 485 € 
633 006 Všeobecný materiál 20 870 € 
633 007 Špeciálny materiál 234 € 
633 009 Knihy, časopisy, noviny 13 506 € 
633 010 Pracovné odevy 2 224 € 
633 013 Softvér 2 545 € 
633 016 Reprezentačné 535 € 
633 018 Licencie 5 944 € 

Výdavky na materiál dosiahli v roku 2021 celkový objem 333 540 €. Tieto prostriedky kapitola 
čerpala v rámci rezortného programu 0GQ „Jednotný výklad a aplikácia zákonov vo veciach 
správneho súdnictva“. Čerpanie prostriedkov z podprogramu 0EK14 „Informačné technológie 
financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR“, ako už bolo 
spomenuté, je plánované až od roku 2022. 

Najväčšiu časť tejto kategórie tvorili výdavky na nákup výpočtovej techniky a interiérového 
vybavenia, ktoré spolu s ďalšími položkami (softvéry, licencie a pod.) tvorili výdavky nevyhnuté 
pre zabezpečenie činnosti novovzniknutých organizácií, t. j. najvyššieho správneho súdu 
a kancelárie. 

Ďalej v rámci tejto položky kapitola eviduje výdavky na zakúpenie odbornej literatúry, 
periodickej a neperiodickej tlače pre novozriadenú špecializovanú knižnicu s inštitucionálnou 
pôsobnosťou so zameraním na právo, predovšetkým na správne právo. Na zmiernenie 
negatívneho vplyvu choroby COVID-19 na zamestnancov boli zakúpené ochranné prostriedky - 

germicídne žiariče. Do tejto položky spadajú aj výdavky na všeobecný materiál, napr. kancelárske 
potreby, čistiace a hygienické potreby, tonery a iné. Išlo o prvotné nákupy pre potreby 
spomínaných inštitúcií. 

634 Dopravné 3 709 € 

634 001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 2 377 € 
634 002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 177 € 
634 003 Poistenie 1 092 € 
634 004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 0 € 
634 005 Karty, známky, poplatky  63 € 

Čerpanie na položke „Dopravné“ v sledovanom období bolo vo výške 3 709 €. Podstatnú časť 
týchto výdavkov, vo výške 2 377 € tvoria výdavky na nákup pohonných hmôt (palivo, mazivá, 
oleje, špeciálne kvapaliny) na zabezpečenie prevádzky služobného motorového vozidla. Výdavky 
na servis a náhradné diely neprekročili čiastku 177 €. Na zákonné a havarijné poistenie čerpala 
kapitola prostriedky v objeme 1 092 €. Výdavky na karty, známky a poplatky boli realizované 
vo výške 63 €. 

635 Rutinná a štandardná údržba 4 844 € 

635 004 Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 225 € 
635 005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 15 € 
635 006 Budov, objektov, alebo ich častí 146 € 
635 010 Komunikačnej infraštruktúry 4 458 € 



9 

 

 

Čerpanými finančnými prostriedkami na tejto položke boli zabezpečené najmä výdavky na údržbu 
komunikačnej infraštruktúry v sume 4 458 €. Zostávajúca čiastka predstavuje výdavky na údržbu 
budovy, ktoré si fakturoval prenajímateľ budovy, t. j. Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej 
republiky (ďalej aj „Kancelária Najvyššieho súdu SR“), ako aj ďalšie výdavky spojené s údržbou 
kopírovacích strojov a iných prevádzkových strojov. 

636 Nájomné za nájom 492 007 € 

636 001 Budov, objektov alebo ich častí  480 342 € 
636 006 Výpočtovej techniky 4 997 € 
636 007 Softvéry 6 668 € 

Výdavky v celkovej výške 492 007 € kapitola SR čerpala v rámci rezortného programu 0GQ 
„Jednotný výklad a aplikácia zákonov vo veciach správneho súdnictva“. Podstatnú časť týchto 
výdavkov predstavovali najmä výdavky za nájom budovy (480 342 €) uhradené za prvý polrok 
roku 2022 v súlade so Zmluvou o nájme nebytových priestorov. 

637 Služby 297 844 € 

637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady 3 135 € 
637 003 Propagácia, reklama a inzercia 293 € 
637 004 Všeobecné služby 224 469 € 
637 005 Špeciálne služby 103 € 
637 006 Náhrady 3 085 € 
637 012 Poplatky a odvody 72 € 
637 014 Stravovanie 11 017 € 
637 015 Poistné 4 € 
637 016 Prídel do SF 16 049 € 
637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 28 890 € 
637 031 Pokuty a penále 66 € 
637 035 Dane 2 285 € 
637 036 Reprezentačné výdavky 66 € 
637 040 Služby v oblasti IKT 8 310 € 

Celkové výdavky na služby predstavovali v roku 2021 sumu 297 844 €. Kapitola ich čerpala 
v rámci rezortného programu 0GQ „Jednotný výklad a aplikácia zákonov vo veciach správneho 
súdnictva“. Za poskytnuté všeobecné služby dodávateľským spôsobom kapitola zaplatila čiastku 
224 469 €. V rámci tejto podpoložky bola najväčšia časť prostriedkov vynaložená v zmysle 
Zmluvy o nájme nebytových priestorov na služby súvisiace s prenájmom budovy. Ďalšie služby, 
ktoré kapitola hradila z tejto položky, sú služby spojené s ochranou pred požiarmi a bezpečnosťou 
a ochranou zdravia pri práci, s oprávneniami užívať internetové moduly, upratovacie a čistiace 
práce, spravodajský servis, denný monitoring slovenských médií a iné. 

Na stravovanie zamestnancov bolo čerpaných 11 017 €. Povinný prídel z miezd do sociálneho 
fondu eviduje kapitola vo výške 16 049 €. Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru boli 
vyplatené v celkovej čiastke 28 890 €. Náhrady boli uplatnené v sume 3 085 € (napr. rekreačné 
poukazy, rehabilitácie sudcov a iné). Ďalšie finančné prostriedky, ktoré kapitola vynaložila 
v rámci tejto položky, tvorili výdavky na dane, školenia, výdavky na reprezentačné účely, rôzne 
poplatky, poistné a pod. 
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Štruktúra čerpania výdavkov kapitoly v kategórii 630 – Tovary a služby vyjadrená v eurách za rok 
2021 je zobrazená v Grafe č. 1. 

 
Zdroj: vlastný 

Kategória 640 – Bežné transfery 

Bežné transfery – kategória 640 boli čerpané v sume 26 977 €, t. j. na 86,5% k upravenému 
rozpočtu, ktorý predstavoval sumu 31 174 €. Čerpanie na jednotlivých položkách bolo 
nasledovné: 

 v € 

Položky 640 – Bežné transfery Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť % 
Plnenia 

642 – Bežné transfery jednotlivcom 0 30 144 25 947 86,1% 

649 – Transfery do zahraničia 0 1 030 1 030 100,0% 

SPOLU 0 31 174 26 977 87,1% 
Zdroj: vlastný 

 

Čerpanie v rámci bežných transferov jednotlivcom v objeme 25 947 € obsahuje výdavky 
na finančné príspevky na stravovanie zamestnancov (18 577 €), vyplatené nemocenské dávky 
(5 007 €) a príplatky a príspevky k nemocenskému (2 363 €). 

Do transferov do zahraničia vo výške 1 030 € boli zahrnuté alikvotné príspevky za členstvo 
najvyššieho správneho súdu v medzinárodných združeniach (ACA Európe; AIHJA / IASAJ) 
v rámci zahraničných aktivít. 

7 940 42 424

333 540

3 7094 844

492 007

297 844

Graf č. 1 

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci kategórie EKRK 630

631 - Cestovné náhrady

632 - Energie, voda a komunikácie

633 - Materiál

634 - Dopravné

635 - Rutinná a štandardná údržba

636 - Nájomné za nájom

637 - Služby
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HLAVNÁ KATEGÓRIA 700 – KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 

Prvotné kapitálové výdavky boli rozpočtovým opatrením a rozpisom záväzných ukazovateľov 
stanovené pre rok 2021 vo výške 2 180 000 €. Prijatím ďalších rozpočtových opatrení bola táto 
čiastka upravená na sumu 73 176 €. Časť prostriedkov v objeme 1 841 300 € kapitola 
rozpočtovým opatrením zaviazala v súlade s § 8 ods. 6 a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Tieto prostriedky plánuje kapitola použiť v nasledujúcom rozpočtovom 
roku po zmene jej sídla s ohľadom na aktuálne potreby kapitoly. 

Na základe uvedeného celkové čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2021 dosiahlo objem 
72 720 €, t. j. 99,4 % upraveného rozpočtu. Všetky výdavky boli realizované v rámci kategórie 
ekonomickej klasifikácie 710 – obstaranie kapitálových aktív z rezortného programu 0GQ 
„Jednotný výklad a aplikácia zákonov vo veciach správneho súdnictva“ s kódom zdroja 111. 

Kategória 710 - Obstaranie kapitálových aktív 

Za sledované obdobie bolo čerpanie podľa jednotlivých položiek v rámci tejto kategórie 
nasledovné: 
 v € 

Položka 710 – Obstaranie 
kapitálových aktív 

Schválený 
Rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť % 
Plnenia 

713 – Nákup kancelárskych strojov 
prístrojov a zariadení 

0 23 969 23 513 98,1% 

714 – Nákup dopravných prostriedkov 0 49 207 49 207 100,0% 

SPOLU 0 73 176 72 720 99,4% 
Zdroj: vlastný 

Čerpanie v rámci uvedených položiek pozostáva z výdavkov na nákup multifunkčných zariadení, 
defibrilátora a na nákup motorového vozidla. 

Zdôvodnenie rozdielu medzi rozpočtovanou sumou prostriedkov a skutočnosťou 

Kapitola v hodnotenom období čerpala finančné prostriedky v celkovom objeme 2 945 343 €. 
V percentuálnom vyjadrení to znamená 92,3% podiel z upraveného rozpočtu. V rámci svojich 
možností kapitola vykonala všetky aktivity, ktoré v počiatočnej fáze zabezpečili prevádzku 
novovzniknutých organizácií. Nakoľko budovu na Župnom námestí, v ktorej v roku 2021 sídlil 
najvyšší správny súd aj jeho kancelária, bolo v zmysle pokynov Najvyššieho súdu SR potrebné 
opustiť, v rámci zmeny sídla uvedených organizácií bolo nutné niektoré výdavky, predovšetkým 
výdavky týkajúce sa vybavenia kancelárií a ďalších potrieb na prevádzku, presunúť do 
nasledujúceho rozpočtového roku. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k ich neefektívnemu 
čerpaniu. 

1.3.2 Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie 

Predmetom klasifikácie COFOG je triedenie výdavkov jednotlivých inštitúcií sektora verejnej 
správy podľa funkcie. Z hľadiska funkčného triedenia, všetky výdavky kapitoly, tak ako sú 
uvedené v predchádzajúcej kapitole, sú vykazované nasledovne: 
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 v € 
Oddiel Skupina Trieda Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 

03 03.3 03.3.0 0 3 191 800 2 945 343 

Výdavky celkom 0 3 191 800 2 945 343 
Zdroj: vlastný 

03 Verejný poriadok a bezpečnosť 
03.3 Súdy 
03.3.0 Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 

1.3.3 Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania 

Výdavky na spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie nezaradené do výdavkov 
štátneho rozpočtu na rok 2021, ani výdavky z iných prostriedkov zo zahraničia poskytnuté 
Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou 
republikou a inými štátmi kapitola neeviduje. 

1.3.4 Úpravy schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka 

V priebehu hodnoteného obdobia bolo na základe súhlasu ministerstva financií aktivovaných 
sedem rozpočtových opatrení, ktoré ovplyvnili záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu. Nakoľko 
kapitola nemala schválený rozpočet pre rok 2021, všetky výdavky, ktoré kapitola počas roku 2021 
realizovala, boli uskutočnené v súlade s predmetnými rozpočtovými opatreniami. 

Rozpočtové opatrenie č. 1 

Rozpočtovým opatrením bolo povolené prekročenie limitu výdavkov o 4 499 225 € na programe 
0GQ „Jednotný výklad a aplikácia zákonov vo veciach správneho súdnictva“, kód zdroja 111. 
Týmto rozpočtovým opatrením v nadväznosti na zákon č. 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva ministerstvo financií povolilo prekročenie 
limitu výdavkov kapitoly. Z toho: 

- v kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 
1 089 469 €, 

- v kategórii 700 – kapitálové výdavky v sume 2 180 000 €. 

Zároveň týmto rozpočtovým opatrením bol zvýšený aj počet zamestnancov pre rok 2021 
o 24 osôb v prepočítanom stave. 

Rozpočtové opatrenie č. 2 

Rozpočtovým opatrením bolo povolené prekročenie limitu výdavkov o 720 142 € na programe 
0GQ „Jednotný výklad a aplikácia zákonov vo veciach správneho súdnictva“, kód zdroja 111 
z titulu delimitácie zamestnancov a rozpočtových prostriedkov kapitoly. Z toho: 

- v kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu 
ústredného orgánu v sume 515 232 €, 

- v kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní v sume 170 535 €, 
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- v kategórii 630 – tovary a služby v sume 34 375 €. 

Súčasne sa týmto rozpočtovým opatrením zvýšil počet zamestnancov kapitoly na rok 2021 
o 16 osôb v prepočítanom stave. 

Rozpočtové opatrenie č. 3 

Rozpočtovým opatrením boli viazané rozpočtové prostriedky v celkovej sume 28 164 € 
na programe 0GQ „Jednotný výklad a aplikácia zákonov vo veciach správneho súdnictva“. Z toho 
v kategórii 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 22 276 €. 
Dôvodom tohto opatrenia bola refundácia prostriedkov štátneho rozpočtu v súvislosti s dočasným 
vyplácaním platových náležitostí predsedovi najvyššieho správneho súdu v období od 18. mája 
2021 do 31. júla 2021. 

Rozpočtové opatrenie č. 4 

Rozpočtovým opatrením boli viazané rozpočtové prostriedky v celkovej sume 176 524 € 
na programe 0GQ „Jednotný výklad a aplikácia zákonov vo veciach správneho súdnictva“ 
v kategórii 700 – kapitálové výdavky, a to z dôvodu zapojenia do nadrezortného ekonomického 
systému ministerstva financií. 

Rozpočtové opatrenie č. 5 

Rozpočtovým opatrením bolo povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly na programe 
0GQ „Jednotný výklad a aplikácia zákonov vo veciach správneho súdnictva“ v celkovej sume 
18 421 €. Z toho v kategórii 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
v sume 13 650 €. Na poistné a príspevok do poisťovní bola vyhradená čiastka 4 771 €. 
Rozpočtové opatrenie sa realizovalo v dôvodu Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho 
stupňa v štátnej službe na rok 2021 a Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa 
pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2002 Z. z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021, 
v ktorých sa za podmienok ustanovených v predmetných dodatkoch dohodlo vyplatenie odmeny 
na úrovni 350 € pre zamestnanca. 

Rozpočtové opatrenie č. 6 

Rozpočtovým opatrením boli viazané rozpočtové prostriedky kapitoly v kategórii 610 - mzdy, 
platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 310 000 €. Na zabezpečenie 
prevádzky najvyššieho správneho súdu a kancelárie od 01. januára 2022 sa v rámci programu 
0GQ „Jednotný výklad a aplikácia zákonov vo veciach správneho súdnictva“ presunuli výdavky 
z kategórie 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 310 000 €, 
z kategórie 620 – poistné a príspevok do poisťovní vo výške 95 000 € a z kategórie 
710 - obstaranie kapitálových aktív vo výške 89 000 € do kategórie 630 – tovary a služby 
v celkovej výške 494 000 €. 

Rozpočtové opatrenie č. 7 

Rozpočtovým opatrením boli viazané rozpočtové prostriedky podľa § 8 ods. 6 a § 18 zákona 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov v celkovej sume 1 841 300 € na programe 0GQ „Jednotný 
výklad a aplikácia zákonov vo veciach správneho súdnictva“ v hlavnej kategórii 700 – Kapitálové 
výdavky s tým, že kapitola ich použije v nasledujúcom rozpočtovom období. 
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1.4 Finančné operácie 

1.4.1 Príjmové finančné operácie 

V rámci hlavnej kategórie ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 400 - Príjmy z transakcií 
s finančnými aktívami a finančnými pasívami a 500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné 
výpomoci kapitola neeviduje žiadne príjmy. 

1.4.2 Výdavkové finančné operácie 

V priebehu roka 2021 kapitola nezaznamenala výdavky, ktoré by zaradila do hlavnej kategórie 
ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 800 - Výdavky z transakcií s finančnými aktívami 
a finančnými pasívami. 

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 

1.5.1 Príjmy 

Dopad choroby COVID-19 a prijatých opatrení na príjmy kapitoly v roku 2021 kapitola neeviduje. 

1.5.2 Výdavky 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením koronavírusu spôsobujúceho ochorenie 
COVID-19 kapitola vyčíslila v rozpočtovom roku 2021 finančný dopad prijatých opatrení, ktoré 
mali za cieľ zabrániť šíreniu pandémie (napr. testovanie, starostlivosť o zamestnancov a pod.) 
nasledovne: 

v € 
Druh výdavku Kód zdroja EKRK Skutočnosť 

Nákup respirátorov 111 633 007 234 

Nákup germicidných žiaričov 111 633 005 7 485 

SPOLU   7 719 
Zdroj: vlastný 

V rámci výdavkov zrealizovaných na zmiernenie negatívneho vplyvu choroby COVID-19 
kapitola zakúpila ochranné prostriedky a zariadenia vo výške 7 719 €. 

1.5.3 Finančné operácie 

Finančné operácie súvisiace s opatreniami prijatými na zmiernenie negatívnych následkov 
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a opatreniami prijatými na zabránenie 
jej šíreniu kapitola v priebehu svojej činnosti v roku 2021 nemala. 
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1.6 Zhodnotenie zamestnanosti 

Nakoľko činnosť kapitoly začala v priebehu mesiaca jún 2021, z uvedeného dôvodu nebol 
kapitole uznesením vlády Slovenskej republiky č. 649/2020 schválený limit počtu jej 
zamestnancov pre rok 2021. 

 

V priebehu roku ministerstvo financií rozpočtovými opatreniami schválilo zvýšenie počtu 
zamestnancov nasledovne: 

1) rozpočtovým opatrením z júla 2021 sa zvýšil počet zamestnancov kapitoly o 24 osôb 
v prepočítanom stave na rok 2021 (od 1. augusta 2021 do 31. decembra 2021 o 59 osôb), 

2) rozpočtovým opatrením z októbra 2021 bol počet zamestnancov kapitoly zvýšený 
o 16 osôb v prepočítanom stave (od 1. augusta 2021 do 31. decembra 2021 o 38 osôb) 
v zmysle Dohody o prechode práv a povinností, ktorú uzatvorili Kancelária Najvyššieho 
súdu SR a kancelária. 

Na základe spomínanej dohody bola v rámci čiastkového delimitačného protokolu riešená 
okrem iného aj delimitácia funkčných miest, štátnych zamestnancov, preloženie sudcov, 
ako aj delimitácia personálnej a mzdovej agendy. Z Kancelárie Najvyššieho súdu SR 
na kanceláriu prešlo v oblasti pôsobnosti výkonu správneho súdnictva s účinnosťou 
od 1. augusta 2021 spolu 38 funkčných miest, z toho 29 štátnozamestnaneckých miest 
a 9 miest sudcov. 

Celkový stav zamestnancov kapitoly k 31. decembru 2021 zohľadňuje nasledujúca tabuľka: 

Zaradenie  Počet zamestnancov 

Sudcovia 21 zamestnancov 

Verejný záujem 7 zamestnancov 

Štátna služba  52 zamestnancov 

    v tom: - dočasná štátna služba 13 zamestnancov 

   v  tom: - stála štátna služba 39 zamestnancov 

Skutočný stav zamestnancov k 31. decembru 2021 80 zamestnancov 
Zdroj: vlastný 

Sudcovia 

Sudcovia boli na najvyšší správny súd pridelení alebo preložení Súdnou radou Slovenskej 
republiky. Na najvyšší správny súd bolo pridelených spolu 8 sudcov po ich vymenovaní 
do funkcie prezidentkou Slovenskej republiky. Z Najvyššieho súdu SR bolo preložených 
9 sudcov a z krajských súdov boli preložení 3 sudcovia. Predseda najvyššieho správneho súdu, 
predtým sudca Krajského súdu v Košiciach, sa stal sudcom najvyššieho správneho súdu 
vymenovaním do funkcie predsedu najvyššieho správneho súdu dňa 18. mája 2021 prezidentkou 
Slovenskej republiky. 

Z uvedeného vyplýva, že v priebehu sledovaného obdobia sa evidenčný počet sudcov zvýšil 
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na 21 sudcov. Žiaden sudca nepožiadal o prerušenie výkonu svojej funkcie, nevzdal sa svojej 
funkcie, ani nebol odvolaný prezidentkou Slovenskej republiky. Okrem sudcov najvyššieho 
správneho súdu nepôsobili na tomto súde sudcovia dočasne pridelení z iných súdov. 

V roku 2021 bolo vyhlásené výberové konanie za účelom obsadenia 2 voľných miest sudcov. 
Výberové konanie sa malo uskutočniť 30. novembra 2021 až 2. decembra 2021. Z dôvodu 
nepriaznivej epidemiologickej situácie pandémie ochorenia COVID-19, v kontexte vyhlásenia 
núdzového stavu uznesením vlády Slovenskej republiky č. 695 zo dňa 24. novembra 2021, bol 
predsedom najvyššieho správneho súdu predmetný termín zrušený. Nový termín výberového 
konania bol po zlepšení epidemiologickej situácie vyhlásený na 16. až 18. marec 2022. 

Obsadzovanie voľných štátnozamestnaneckých miest 

V priebehu hodnoteného obdobia k 29 štátnozamestnaneckým miestam, ktoré boli premetom 
spomínanej Dohody o prechode práv a povinností, bolo do štátnozamestnaneckého pomeru 
prijatých 29 nových štátnych zamestnancov. Z toho 13 zamestnancov bolo prijatých do dočasnej 
štátnej služby a 16 zamestnancov bolo prijatých preložením do stálej štátnej služby. Počas roka 
2021 ukončil štátnozamestnanecký pomer 1 štátny zamestnanec a rodičovskú dovolenku 
k 31. decembru 2021 čerpalo 5 zamestnancov. Celkový počet zamestnancov v štátnej službe 
na konci roku 2021 tvorilo 52 štátnozamestnaneckých miest (bez zamestnancov čerpajúcich 
rodičovskú dovolenku). 

Zamestnanci vo výkone práce vo verejnom záujme 

Počas roka 2021 bolo prijatých 8 nových zamestnancov na výkon práce vo verejnom záujme, 
z ktorých 1 zamestnanec v priebehu roka 2021 ukončil pracovný pomer počas skúšobnej doby. 

1.6.1 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

V hodnotenom období kapitola zamestnávala celkovo 6 zamestnancov na dohody o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru. Tieto dohody boli uzatvárané iba výnimočne, 
a to z dôvodu potreby riešenia operatívnych úloh potrebných pre zabezpečenie nevyhnutného 
chodu kancelárie. Jednalo sa o práce, ktoré boli vymedzené výsledkom. 

1.7 Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly 

Kapitola je rozpočtovou organizáciou, ktorá vo svojej pôsobnosti nemá žiadne podriadené 
príspevkové organizácie. 

Záver: 

Napriek nesmierne náročnému obdobiu, ktoré súviselo s rozbehom činnosti najvyššieho správneho 
súdu, ako aj kancelárie, kapitola pristupovala k čerpaniu pridelených finančných prostriedkov 
s maximálnou zodpovednosťou, pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov, 
uplatňujúc princípy hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi. 
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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 (N/A 
nepredkladá sa) 

Tabuľka č. 6 Výdavky príspevkových organizácií kapitoly podľa ekonomickej a funkčnej 
klasifikácie (N/A - nepredkladá sa) 
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3 Príloha / Prílohy 

 
 

Príloha č. 1 Organizačná schéma kapitoly (N/A – nepredkladá sa) 

Príloha č. 2  Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol (N/A – nepredkladá sa) 

Príloha č. 3  Ročná monitorovacia správa 



Tabuľka: 1
Strana: 1

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:                                                                                        56 Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR

Ukazovateľ
Schválený                  
rozpočet     

Upravený                 
rozpočet       

Skutočnosť
% k upravenému 

rozpočtu
I. PRÍJMY spolu 0 0 0 0,0

 
A. Daňové príjmy 0 0 0 0,0
B. Nedaňové príjmy 0 0 0 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 0 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 0 3 192 2 945 92,3
 

A. Bežné výdavky 0 3 119 2 872 92,1
1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 0 1 286 1 249 97,1
2. Poistné a príspevok do poisťovní 0 435 414 95,2
3. Tovary a služby 0 1 367 1 182 86,5
4. Bežné transfery 0 31 27 87,1

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 okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 0 0 0 0,0
  - Vyššiemu územnému celku okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 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 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 0 73 73 100,0

1. Obstarávanie kapitálových aktív 0 73 73 100,0
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 0 0 0 0,0

I.-II. Prebytok (+), schodok (-) 0 -3 192 -2 945 92,3

(v tis. eur)

Štátna pokladnica
15.3.2022

Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2021



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 0 3 119 2 872 92,1 0 73 73 100,0 0 3 192 2 945 92,3
033 Súdy 0 3 119 2 872 92,1 0 73 73 100,0 0 3 192 2 945 92,3
0330 Súdy 0 3 119 2 872 92,1 0 73 73 100,0 0 3 192 2 945 92,3
S P O L U 0 3 119 2 872 92,1 0 73 73 100,0 0 3 192 2 945 92,3

Štátna pokladnica
15.3.2022

700 - Kapitálové výdavky Výdavky spolu

Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2021

600 - Bežné výdavky

Kód a názov

(v tis. eur)

56 Kancelária Najvyššieho správneho súdu SRČíslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:



Tabuľka: 3
Strana: 1

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu: 56 Kancelária Najvyššieho správneho súdu 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 a prevádzaného majetku 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 2021
(v tis. eur)

Štátna pokladnica
15.3.2022



Tabuľka č. 4

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 
31.12.2021

% k 
upravenému 

rozpočtu

- - -  -

 - - -  -

 - - -  -

0,00 3 191 799,91 2 945 342,91 92,3%

 - 3 191 799,91 2 945 342,91 92,3%

 - 3 191 799,91 2 945 342,91 92,3%

  - 3 191 799,91 2 945 342,91 92,3%

  - - -

  - 1 286 075,34 1 249 489,72 97,2%

  - 40,00 30,7 76,8%

  - 73 176,16 72 719,78 99,4%

 - - -  -

 - - -  -

 - - -  -

  - - -  -

  - 3 191 799,91 2 945 342,91 92,3%

Názov

Číslo a názov rozpočtovej kapitoly:
56 - Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Záväzné ukazovatele kapitoly za rok 2021
(od augusta 2021 do decembra 2021)

D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR

0EK14 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Najvyššieho správneho 
súdu SR

0GQ Jednotný výklad a aplikácia zákonov vo veciach správneho súdnictva

A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie)

B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.

C. Prostriedky Európskej únie

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 649/2020

II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B+C)

z toho 11:

A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov EÚ

A.2. prostriedky na spolufinancovanie

A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111+11H)

I. PRÍJMY KAPITOLY

A. Záväzný ukazovateľ

B. Prostriedky Európskej únie

A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)



Tabuľka č. 4

  



Príloha č. 1 

Organizačná schéma kapitoly 

„Organizačná schéma kapitoly platná k 31.12. rozpočtového roka, ktorá vyjadruje kompetenčné 
usporiadanie medzi kapitolou ako ústredným orgánom a rozpočtovými a príspevkovými 
organizáciami v jej pôsobnosti, pričom nejde o organizačnú schému úradu kapitoly.“ 

 

 

Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR ako kapitola štátneho rozpočtu nemá vo svojej 
pôsobnosti žiadne rozpočtové ani príspevkové organizácie. 



Príloha č. 2 

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol 

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v hodnotenom rozpočtovom 
roku, opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov. Osobitne sa uvedú zistenia 
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a prijaté opatrenia k nim. 

 

1. Interné a externé kontroly 

V kapitole – Kancelária a najvyššieho správneho súdu SR v priebehu s jej činnosti, t. j. od augusta 
2021 do decembra 2021 neboli vykonané interné kontroly ani externé kontroly vykonané 
externými kontrolnými orgánmi. 

 

2. Kontrola vykonaná Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky 

V roku 2021 nebola v kapitole – Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR vykonaná kontrola 
Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky. 



Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2021
56 - Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR

Hlavný monitorovateľ: Mgr.Alena Nemečkayová

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania
( v eurách )

Zdroje financovania Schvál.rozp. 2021 Upravený rozpočet
k 31.12.2021

Skutočnosť do
31.12.2021

Štátny rozpočet 0 3 191 800 2 945 343

Výdavky kapitoly na programy
( v eurách )

Názov programu Schvál.rozp. 2021 Upravený rozpočet
k 31.12.2021

Skutočnosť do
31.12.2021

Por.
č.

Kód
programu

Výdavky spolu za kapitolu 2 945 3433 191 8000

Jednotný výklad a aplikácia zákonov vo veciach správneho súdnictvaA  0GQ 0 3 191 800 2 945 343

Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov

0GQ - Jednotný výklad a aplikácia zákonov vo veciach správneho súdnictva

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 3 191 800 2 945 343
0Spolu 3 191 800 2 945 343

dodržiavanie zákonov
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
V monitorovanom období NSS SR preskúmaval  rozhodnutia správnych súdov v konaniach o kasačných sťažnostiach,  zabezpečoval  dohľad nad zákonnosťou
rozhodovania správnych súdov pri poskytovaní ochrany subjektívnym právam a právom chráneným záujmom fyzických a právnických osôb pred nezákonným výkonom
verejnej moci orgánmi verejnej správy. NSS SR vykonával kompetencie v disciplinárnych konaniach proti sudcom, notárom, exekútorom a prokurátorom na základe
osobitného právneho predpisu. NSS SR konal a rozhodoval priebežne vo všetkých veciach, ktoré mu v hodnotenom období boli doručené.

Zdroj získavania údajov:
www.nssud.sk/

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - splnenie stanoveného cieľaVýsledku

logická

2022

null

2018 2019

áno

Komentár k programovej časti:

Mgr. Alena Nemečkayová

Mgr. Dagmar Haberlandová

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK14 - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR

Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich
zefektívnenia.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Predmetný program bol schválený koncom roka 2021. V monitorovanom období nemal pridelené finančné prostriedky, ich čerpanie je naplánované od roku 2022.

Zdroj získavania údajov:
Odbor ekonomiky a správy majetku

Vytlačené dňa: 03.05.2022 1 / 3



Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zefektívnenie využívania výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtuVýstupu

logická

áno

2018 2019

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK1401 - Systémy vnútornej správy

Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich
zefektívnenia.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Predmetný program bol schválený koncom roka 2021. V monitorovanom období nemal pridelené finančné prostriedky, ich čerpanie je naplánované od roku 2022.

Zdroj získavania údajov:
Odbor ekonomiky a správy majetku

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Efektívne využitie výdavkov zo ŠR na prevádzku a údržbu jednotlivých ISVýstupu

logická

áno áno

2021

áno

2018 2019

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Mgr. Alena Nemečkayová

Mgr. Dagmar Haberlandová

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK1402 - Špecializované systémy

Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich
zefektívnenia.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Predmetný program bol schválený koncom roka 2021. V monitorovanom období nemal pridelené finančné prostriedky, ich čerpanie je naplánované od roku 2022.

Zdroj získavania údajov:
Odbor ekonomiky a správy majetku
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A - Kancelária Najvyššieho správneho súdu SRVýstupu
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2021

áno
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áno
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Komentár k programovej časti:

Mgr. Alena Nemečkayová

Mgr. Dagmar Haberlandová

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK1403 - Podporná infraštruktúra

Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich
zefektívnenia.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Predmetný program bol schválený koncom roka 2021. V monitorovanom období nemal pridelené finančné prostriedky, ich čerpanie je naplánované od roku 2022.

Zdroj získavania údajov:
Odbor ekonomiky a správy majetku
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Komentár k programovej časti:

Mgr. Alena Nemečkayová

Mgr. Dagmar Haberlancová

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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