
   Najvyšší správny súd Slovenskej republiky 

   Pavol Naď  

   predseda  

    

1 

 

 

 

 

 
V Bratislave 1. marca 2022 

 

KPr 72/2022       

 

 

ROZHODNUTIE 

 

Podľa § 82b ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov: 

 

(a) určujem, že štatistické údaje o činnosti Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 

sa budú zverejňovať na webovom sídle Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej 

republiky raz ročne v termíne do 31. marca 2022 za predchádzajúci kalendárny rok; 

 

(b) určujem, že uvedené štatistické údaje sa budú zverejňovať v rozsahu uvedenom v prílohe 

č. 1 k tomuto rozhodnutiu.  

 

 

 

Pavol Naď, v. r. 

predseda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Príloha č. 1 k rozhodnutiu 

 

A. 

ROZSAH A PODOBA ZVEREJŇOVANÝCH ÚDAJOV 

 
Agenda Prevzaté Napadlo Spolu Vybavené Nevybavené <2m 2m-

4m 

4m-1r 1r-2r >2r 

           

 

 

B. 

METODICKÉ VYSVETLIVKY  

Metodické vysvetlivky k zverejňovaným štatistickým výkazom Najvyššieho správneho súdu 

Slovenskej republiky 

Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky v zmysle § 82b ods. 3 zákona             

č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na webovom sídle 

zverejňuje celoročné štatistické údaje o činnosti najvyššieho správneho súdu. 

Metodické vysvetlivky predstavujú návod k porozumeniu údajov vyplývajúcich zo 

zverejňovaných štatistických výkazov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 

Stĺpec 1 – agenda 

predstavuje jednotlivé registre pre kasačné sťažnosti a disciplinárne veci vyplývajúce 

z platného a účinného Rozvrhu práce Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 

Stĺpec 2 – prevzaté 

determinuje počet neskončených vecí prevzatých Najvyšším správnym súdom Slovenskej 

republiky  

Stĺpec 3 – napadlo 

predstavuje počet nových vecí, ktoré napadli v priebehu stanoveného obdobia do konkrétnej 

kasačnej a disciplinárnej agendy Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 

Stĺpec 4 – spolu 

počet živých vecí v konkrétnej kasačnej a disciplinárnej agende Najvyššieho správneho súdu 

Slovenskej republiky 

Stĺpec 5 – vybavené 

predstavuje počet vecí, ktoré Najvyšší správny súd Slovenskej republiky vybavil v konkrétnej 

kasačnej alebo disciplinárnej agende za sledované obdobie 

 

Stĺpec 6 – nevybavené 



   

 

predstavuje počet nevybavených vecí v konkrétnej kasačnej alebo disciplinárnej agende 

Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky za sledované obdobie 

Stĺpec 7 – <2m 

počet vecí v jednotlivých agendách kasačného konania a disciplinárneho konania, pri ktorých 

od okamihu nápadu Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky neuplynulo viac ako 

2 mesiace 

Stĺpec 8 – 2m-4m 

počet vecí v jednotlivých agendách kasačného konania a disciplinárneho konania, pri ktorých 

od okamihu nápadu Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky uplynuli 2 mesiace 

a menej ako 4 mesiace 

Stĺpec 9 – 4m-1r 

počet vecí v jednotlivých agendách kasačného konania a disciplinárneho konania, pri ktorých 

od okamihu nápadu Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky uplynuli 4 mesiace 

a menej ako 1 rok 

Stĺpec 10 – 1r-2r 

počet vecí v jednotlivých agendách kasačného konania a disciplinárneho konania, pri ktorých 

od okamihu nápadu Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky uplynul rok a menej 

ako 2 roky 

Stĺpec 11 – >2r 

počet vecí v jednotlivých agendách kasačného konania a disciplinárneho konania, pri ktorých 

od okamihu nápadu Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky uplynulo viac ako 2 

roky (reštančné veci) 

 


