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Dĺžka súdneho konania v občianskoprávnej agende v rokoch 2014 a 2015 

 
 Zistené skutočnosti – štatistické ukazovatele 
 

Analýza údajov vychádza z rezortnej štatistiky MSSR, ktorú tvoria 2 okruhy a to:  
- štatistika o právoplatných výsledkoch súdneho konania,  
- a štatistické výkazníctvo o stave a pohybe jednotlivých druhov súdnych agend na súdoch. 

 
Štatistika o právoplatných výsledkoch je založená na právoplatných výsledkoch súdneho konania. Zdrojom štatistických 
údajov pri štatistickom zisťovaní právoplatných výsledkov súdneho konania sú právoplatné súdne rozhodnutia a súdne 
registre, z ktorých sa podstatné informácie o každej právoplatne skončenej veci vyznačujú do vstupného dokladu, 
ktorým je štatistický list. Štatistický list sa nevyhotovuje pre všetky právoplatne vybavené veci napr.: platobné rozkazy. 

 
Zdrojom štatistického výkazníctva o stave a pohybe súdnych agend na súdoch je prvotná evidencia došlých vecí vedená 
v súdnych registroch a ďalších evidenčných pomôckach, z ktorej sa vyhotovujú vstupné doklady, ktorými sú v rámci 
štatistického výkazníctva štatistické výkazy. Súdny register podáva prehľad o stave každej zapísanej veci v 
ktoromkoľvek štádiu konania a je podkladom na vypracovanie štatistického výkazu o činnosti súdu.  

 
Z analýzy údajov z centrálnej databázy boli zistené nasledovné skutočnosti: 

 
V sledovanom období na okresné súdy v roku 2015 v občianskoprávnej agende došlo 871 155 vecí, čo je o 89 899 

vecí menej ako v roku 2014. Právoplatne vybavených vecí v roku 2015 bolo 889 217 a v roku 2014 vybavených vecí 
bolo 968 870. Percentuálny pomer vybavených vecí k došlým v roku 2015 predstavuje 102,07 % a v roku 2014 je to 
100,81%. Celkový počet právoplatne vybavených vecí na okresných a krajských súdoch v roku 2015 bolo  985 169, 
čo predstavuje 101,97% k došlým veciam v danom roku a v roku 2014 bolo právoplatne vybavených vecí 1 056 859, čo 
predstavuje 100,09% k došlým veciam v danom roku. Podrobný prehľad je uvedený v prílohe č.1.    

 
V súčasnosti nie je možné určiť, koľko vybavených vecí je z došlých vecí v danom roku a koľko z nevybavených 

vecí k 1.1. daného roku.  
 
Priemerná dĺžka súdneho konania v občianskoprávnych veciach v roku 2014 predstavuje 12,06 mesiacov 

a v roku 2015 bola dĺžka súdneho konania 14,41 mesiacov. Uvedená dĺžka konania je počítaná z právoplatne 
vybavených vecí, za ktoré bol vyhotovený štatistický list. Najvyšší nárast dĺžky súdneho konania bol zaznamenaný 
v sporoch občianskej povahy. V roku 2014 dĺžka súdneho konania bola 11,36 mesiacov a v roku 2015 14,06 mesiacov, 
čo predstavuje nárast o 2,7 mesiaca. 

 
Vzhľadom k tomu, že bol zaznamenaný nárast dĺžky súdneho konania, analýza bola zameraná na jednotlivé dĺžky 

obdobia súdneho konania v sporoch občianskej povahy od dôjdenia veci na súd do právoplatnosti rozhodnutia viď 
príloha č.2.  

 
Spory občianskej povahy zahŕňajú konania – nároky vo veciach – nesprávny úradný postup; spory zo 

spotrebiteľských zmlúv; a.i.. V roku 2015 bol zaznamenaný nárast súdnych konaní ako aj nárast v priemernej dĺžke 
konaní v uvedených nárokoch.  

 
Z analýzy možno konštatovať: 
 

- počet vybavených vecí v roku 2015 oproti 2014 sa zvýšil o viac než 7 000 vecí,   
- znížil sa počet vybavených vecí v časových obdobiach: 

 do 1 mesiaca,  

 od 1 do 3 mesiacov,   

 od 3 do 6 mesiacov, 
- a zvýšil sa počet vybavených vecí v časových obdobiach: 

 od 6 do 12 mesiacov, 

 od 1 do 2 rokov, 
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 od 2 do 4 rokov – nárast takmer o 7 800 súdnych konaní,   

 od 4 do 5 rokov,  

 od 5 do 6 rokov. 
 
Na nárast dĺžky súdneho konania v sporoch občianskej povahy mali vplyv súdne konania trvajúce dlhšie časové 
obdobie, čo je možné hodnotiť pozitívne, nakoľko sa ukončovali „staré“ veci.  
 
Nárast priemernej dĺžky súdneho konania nie je možné považovať za relevantný údaj odzrkadľujúci stav na súdoch, 
nakoľko jej výpočet nevychádza zo všetkých konaní jednotlivých agend a registrov na súdoch. 
 
Stav počtu sudcov  
 
 

Súdy 2014 2015 rozdiel 

Krajské súdy 368 377 9 

Okresné súdy 852 817 -35 

Spolu 1 220 1194 -26 

 
Počet sudcov na súdoch, vybavujúcich občianskoprávnu agendu k 31.12.: 
 
Rok 2014 730 sudcov 
Rok 2015 672 sudcov rozdiel: - 58 sudcov. 
 
Napriek zníženiu počtu sudcov vybavujúcich občianskoprávnu agendu sa počet vybavených vecí zvýšil. 
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PREHĽAD O VYBAVOVANÍ  AGEND NA OKRESNÝCH A KRAJSKÝCH SÚDOCH  V SR V ROKOCH 2014 a 2015

2014

nevybavené k 1.1 došlé
právoplatne                

vybavené

% pomer                      

vybavených                      

k došlým

nevybavené k 1.1 došlé
právoplatne                

vybavené

% pomer                      

vybavených                      

k došlým

okresné 392 244 961 054 968 870 100,81 okresné 384 428 871 155 889 217 102,07

krajské  42 945 94 827 87 989 92,79 krajské  49 783 95 000 95 952 101,00

Spolu 435 189 1 055 881 1 056 859 100,09 Spolu 434 211 966 155 985 169 101,97

Priemerná dĺžka              

súdneho konania

Priemerná dĺžka              

súdneho konania

v mesiacoch v mesiacoch

 

Súdy

Občianskoprávne agendy vrátane 

správnej 

v občianskoprávnych veciach 

12,06

* Priemerná dĺžka súdneho konania je vypočítaná zo štatistických listov, a je vypočítaná od dôjdenia veci na súd po právoplatnosť rozhodnutia.

v občianskoprávnych veciach 

2015

Súdy

Občianskoprávne agendy vrátane správnej 

14,41



do 1 

mesiaca

od 1 do 3 

mesiacov

od 3 do 6 

mesiacov

od 6 mes. 

do 1 roku

od 1            

do 2 rokov

od 2            

do 4 rokov

od 4               

do 5 rokov

od 5               

do6 rokov
nad 6 rokov pár najdlhšie trvajúc. 

I. Obchodné právo 17 254 120 843 4 005 4 462 4 813 2 311 243 142 315 259, 254, 252 15,78

IV. Spory občianskej povahy 81 115 82 5 167 19 203 27 214 14 362 13 203 735 378 771 304, 280, 269 14,06

Spolu   občianskoprávne veci 103 255 227 6 640 24 511 33 159 19 938 15 971 1 041 557 1 211 304, 280, 269 14,41

do 1 

mesiaca

od 1 do 3 

mesiacov

od 3 do 6 

mesiacov

od 6 mes. 

do 1 roku

od 1            

do 2 rokov

od 2            

do 4 rokov

od 4               

do 5 rokov

od 5               

do6 rokov
nad 6 rokov pár najdlhšie trvajúc. 

I. Obchodné právo 18 287 151 1 719 4 640 4 937 4 113 1 949 277 156 345 526, 267, 261 14,60

IV. Spory občianskej povahy 73 788 295 10 373 22 157 20 767 13 020 5 348 649 362 817 499, 324, 313 11,36

Spolu   občianskoprávne veci 97 841 505 13 231 28 487 27 055 17 971 7 686 995 550 1 361 526, 499, 324 12,06

Počet sudcov na súdoch, vybavujúcich občianskoprávnu agendu k 31.12.: 2014 730 sudcov

2015 672 sudcov rozdiel  - 58 sudcov

PREHĽAD 

O RÝCHLOSTI KONANIA V OBČIANSKOPRÁVNYCH VECIACH ZA SR V ROKOCH 2014 a 2015

2015

Druh sporu

Počet 

vybavených 

vecí 

Od dôjdenia veci na súd do právoplatnosti rozhodnutia uplynulo

Priemer 

v mes.

2014

Druh sporu

Počet 

vybavených 

vecí 

Od dôjdenia veci na súd do právoplatnosti rozhodnutia uplynulo

Priemer 

v mes.



do 1 

mesiaca

od 1 do 3 

mesiacov

od 3 do 6 

mesiacov

od 6 mes. do 

1 roku

od 1 do 2 

rokov

od 2 do 4 

rokov

od 4 do 5 

rokov

od 5 do 6 

rokov
nad 6 rokov

2015 82 5 167 19 203 27 214 14 362 13 203 735 378 771 81 115

2014 295 10 373 22 157 20 767 13 020 5 348 649 362 817 73 788

PREHĽAD 

O RÝCHLOSTI KONANIA V OBČIANSKOPRÁVNYCH VECIACH ZA SR V ROKOCH 2014 a 2015

Počet 

vybavených 

vecí 

Rok
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