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CIELE A PRÍNOSY REFORMY SÚDNEJ MAPY
Ciele Špecifické ciele Predpokladané efekty 

riešenia

Predpokladané efekty v detaile Kľúčové slová

Špecializácia 

sudcov

Špecializácia sudcov

- v hlavných súdnych agendách 

trestná, rodinná, civilná, 

obchodná, správna, 

- vo väčších súdnych obvodoch,

- s väčším počtom sudcov na 

agendu,

- za predpokladu min 3 

špecializovaných sudcov v danej 

agende (pre náhodné 

prideľovanie spisov) 

Transparentnosť

Efektívnosť konania

Rýchlejšie , kvalitnejšie, 

predvídateľnejšie 

rozhodnutia súdov

(dlhodobý efekt)

Skutočný náhodný výber 

sudcov

Kvalitné personálne  

obsadenie 

(dlhodobý efekt)

Menší počet súdnych 

obvodov, nižšie nároky 

na ľudské a finančné 

zdroje 

(dlhodobý efekt)

Rýchlosť, predvídateľnosť, kvalita, dostupnosť

- Rýchlejšie skončenie zložitejších vecí

- Vyššia kvalita - špecializácia sudcov a zamestnancov

- Minimálny počet pojednávaní 

- Potreba dostupnosti súdu je pre občana výnimočná 

(ani raz v živote, raz v živote, výnimočne viackrát). 

- Vyššia kvalifikácia (nielen na všeobecné agendy) –

potreba sústavného dovzdelávania sa

- Vyššia kvalita, vyššia kvalifikácia – predvídateľnosť 

súdnych rozhodnutí

Väčší počet sudcov v jednej agende na jednom súde 

zabezpečí nielen dobré personálne obsadenie 

odborného úseku a ich komunikáciu, ale aj skutočný 

náhodný výber sudcov, senátov a vyšších súdnych 

úradníkov. 

Špecializovaní a koncentrovaní sudcovia v menšom 

počte súdnych  obvodov zabezpečia vo svojich 

agendách efektívne vybavenie vecí. Malé súdne obvody 

vyžadujú viac personálnych a materiálnych kapacít ako 

väčšie súdne obvody. 

Dostupnosť 

k rýchlemu, 

predvídateľnému 

a kvalitnému 

rozhodnutiu (najmä 

zložitejších vecí) 

prevažuje nad fyzickou 

dostupnosťou súdu

Náhodný výber 

z väčšieho počtu 

sudcov eliminuje 

korupčné prostredie

Menší počet väčších 

súdnych obvodov bez 

ujmy na právach 

občanov

Pretrhnutie 

korupčných väzieb 

na súdoch

Zmena súdnych obvodov 

(prvostupňových a odvolacích) 

a sídel obvodov

Zníženie rizika existencie 

a pretrvania korupčných 

väzieb

Presun súdenia do väčších centier, čo zníži 

„neanonymitu“ malých súdov a súdnych obvodov, kde 

„každý každého pozná“.

Pretrhnutie 

korupčných väzieb v 

justícii
3
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Zmeny súdnej mapy v kocke

Súdnictvo Obvod/súd Agendy Počet Centrá/sídla

Všeobecné súdnictvo Prvostupňové súdne obvody Rodinná, civilná, trestná 30 obvodov Navrhnuté v dokumente „Reforma 

súdnej mapy“ (vrátane Mestského 

súdu Bratislava a Mestského súdu 

Košice)

Obchodná agenda – obchodný register 1 (Obchodný register) Žilina

Obchodná agenda KaR 3 (prvostupňové súdy v sídle 

odvolacích súdov)

Trnava

Banská Bystrica

Prešov

Obchodná agenda ostatná (spory) 3 (prvostupňové súdy v sídle 

odvolacích súdov) + 

1 Mestský súd Bratislava

Trnava

Banská Bystrica

Prešov

Bratislava

Odvolacie súdne obvody Rodinná, civilná, trestná, obchodná 3 obvody Trnava

Banská Bystrica

Prešov

Správne súdnictvo Prvostupňové súdy Správna agenda + agenda VO 3 správne súdy Nitra

Žilina

Košice

Odvolací súd Správna agenda prenesená 

z vybraných orgánov, inštitúcií 

1 (Najvyšší správny súd SR) Bratislava

ZMENY SÚDNEJ MAPY V KOCKE
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Pri tvorbe súdnej mapy boli použité kritérií odporúčané pracovnou skupinou
„Súdna mapa“:

1. nápad vecí v súdnej sústave a jeho štruktúra;

reálna zaťaženosť súdov podľa nápadu za vybrané agendy a použitého kritéria

minimálne troch špecializovaných sudcov, ku ktorým bude možné prideliť

veci/spisy náhodným spôsobom;

2. počet obyvateľov;

3. potrebný počet sudcov;

odhad minimálneho potrebného počtu sudcov pre modelovanie súdnych obvodov

na základe ukazovateľa č. 1;

4. produktivita sudcov;

5. blízkosť iných orgánov štátnej správy (polícia, prokuratúra, správne orgány,

ústavy na výkon trestu odňatia slobody...);

najmä blízkosť inštitúcií (prokuratúra a ústav na výkon trestu odňatia slobody) v

prípade trestného konania.

UKAZOVATELE PRE TVORBU SÚDNEJ MAPY



KRITÉRIÁ NÁVRHU SÚDNYCH OBVODOV

ANALYTICAL CENTRE, MINISTRY OF JUSTICE OF THE SLOVAK REPUBLIC 6

•Veľkosť (minimálne traja špecializovaní sudcovia v obvode 
podľa nápadu v agendách rodinná, civilná, trestná)

•Prirodzené regióny

•dochádzka za prácou

•Cestná a železničná 
infraštruktúra

•Dostupnosť 
verejnou 
dopravou



NIE VŠETKY OBVODY SÚ DOTKNUTÉ ZMENOU

ANALYTICAL CENTRE, MINISTRY OF JUSTICE OF THE SLOVAK REPUBLIC 7

Územie, ktoré sa dotýka zmien obvodov prvostupňových súdov civilnej, rodinnej a trestnej agendy.



MAPA VŠEOBECNÉHO SÚDNICTVA A ÚS SR

ANALYTICAL CENTRE, MINISTRY OF JUSTICE OF THE SLOVAK REPUBLIC 8



MAPA SPRÁVNEHO SÚDNICTVA

ANALYTICAL CENTRE, MINISTRY OF JUSTICE OF THE SLOVAK REPUBLIC 9



KRITÉRIÁ PRI NÁVRHU VYUŽITIA SÚDOV SÚČASNÝCH 
KRAJSKÝCH MIEST – SPRÁVNE SÚDY

ANALYTICAL CENTRE, MINISTRY OF JUSTICE OF THE SLOVAK REPUBLIC 10

•Správne súdy v iných mestách, ako
odvolacie všeobecné súdy

•Obvody prispôsobené
priamym spojom
verejnej dopravy



ANALYTICAL CENTRE, MINISTRY OF JUSTICE OF THE SLOVAK REPUBLIC 11

Súčasný stav

Návrh



RÁMCOVÝ HARMONOGRAM REFORMY SÚDNEJ MAPY
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Ďakujeme za pozornosť!
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