
Časová os tvorby súdnej mapy 2017+

DÁTUM AKTIVITA TYP AKTIVITY
05-06/2017 Misie CEPEJ stretnutie

09/2017 Návrh správy o stave súdnictva SR podklad 
11/2017 Správa k stavu justície (CEPEJ) podklad 
03/2018 Prezentácia záverečnej Správy k stavu justície (CEPEJ) odbornej a laickej verejnosti stretnutie
3.4.2018 Akčný plán implementácie odporúčaní CEPEJ a mobilizácia pracovných skupín podklad 

25.4.2018 Špecializácia súdov a sudcov - podklad k pracovnej skupine 14.5.2018 podklad 
11.5.2018 Ciele súdnej mapy - podklad k pracovnej skupine 15.5.2018 podklad 
14.5.2018 Analýza dát nápadu vecí a ich štruktúra na okresných a krajských súdoch SR za obdobie 2015 - 2017 - podklad k pracovnej skupine "špecializácia súdov" 14.5.2018 podklad 
14.5.2018 Stretnutie pracovnej skupiny k téme „špecializácia súdov a sudcov“ stretnutie
15.5.2018 Stretnutie pracovnej skupiny k téme „súdna mapa“ stretnutie

4.6.2018 Dátové podklady k špecializácii sudcov za vybrané agendy - podklad k pracovnej skupine 8.6.2018 podklad 
5.6.2018 Analýza dát skladby vybavených trestných vecí na okresných súdoch SR - podklad k pracovnej skupine  "špecializácia súdov"  8.6.2018 podklad 
5.6.2018 Ako sa zmenil nápad po zavedení nových procesných kódexov - podklad k pracovnej skupine 8.6.2018 podklad 
7.6.2018 Extrakt z  analýzy pracovnej zaťaženosti sudcov na okresných súdoch v Slovenskej republike (spracovanej 26. mája 2017) - podklad k pracovnej skupine 8.6.2018 podklad 
8.6.2018 Stretnutie pracovnej skupiny k téme „špecializácia súdov a sudcov“ stretnutie

11.6.2018  Súdna mapa a jej súvis s územnou pôsobnosťou ostatných orgánov štátnej správy - podklad k pracovnej skupine 12.6.2018 podklad 
11.6.2018 Dátové podklady k pracovnej skupine Súdna mapa 12.6.2018 podklad 
11.6.2018 Informácia o stave budov súdov k 31.1.2018 - podklad k pracovnej skupine 12.6.2018 podklad 
11.6.2018 Analýza dát k zasadaniu pracovnej skupiny „k súdnej mape" - podklad k pracovnej skupine 12.6.2018 podklad 
12.6.2018 Stretnutie pracovnej skupiny k téme „súdna mapa“ stretnutie
18.6.2018 Predbežné závery prijaté pracovnou skupinou „Špecializácia súdov a sudcov“ 8.6.2018 podklad 
22.6.2018 Stretnutie pracovnej skupiny k téme „špecializácia súdov a sudcov“ stretnutie
28.6.2018 Prepočet potrebného počtu súdov na základe optimálneho nápadu vecí na sudcu - podklady k pracovnej skupine súdna mapa podklad 
11.7.2018 Analýza dát obehu vecí a dĺžky konaní v pracovnoprávnej agende na okresných a krajských súdoch SR - podklad k pracovnej skupine „špecializácia súdov“ podklad 
11.7.2018 Prepočet potrebného počtu okresných súdov v SR na základe optimálneho nápadu vecí na sudcu, podklad k pracovnej skupine súdna mapa k 18.07.2018 podklad 
12.7.2018 Analýza dostupných dátových zdrojov pre Pracovný skupinu k súdnej mape  - podklad k pracovnej skupine Súdna mapa podklad 
12.7.2018 Dátové podklady k pracovnej skupine súdna mapa podklad 
18.7.2018 Stretnutie expertného tímu CEPEJ s predstaviteľmi súdov a MS SR – pracovné skupiny k téme „špecializácia súdov a sudcov“ a k téme „súdna mapa“ stretnutie
27.8.2018 Rámec možnej analýzy ako podklad pre tvorbu súdnej mapy - podklad pracovnej skupine súdna mapa k 12.09.2018 podklad 
12.9.2018 Stretnutie expertného tímu CEPEJ s predstaviteľmi súdov a MS SR – pracovné skupiny k téme „špecializácia súdov a sudcov“ a k téme „súdna mapa“ stretnutie
4.10.2018  Stručný návrh odporúčania a z nich vyplývajúcich očakávaní reformy súdnej mapy - závery z 12.9.2018 podklad 

11.10.2018 Prepočet potrebného počtu okresných súdov v SR na základe optimálneho nápadu vecí na sudcu - podklad k pracovnej skupine k súdnej mape a k špecializácii súdov k 11.10.2018 podklad 
11.10.2018 Stretnutie expertného tímu CEPEJ s predstaviteľmi súdov a MS SR – pracovné skupiny k téme „špecializácia súdov a sudcov“ a k téme „súdna mapa“ stretnutie
20.11.2018 Zhrnutie činnosti pracovnej skupiny "súdna mapa" (ku dňu 20.11.2018) podklad 
20.11.2018 Zhrnutie činnosti pracovnej skupiny „špecializácia sudov a sudcov“ (ku dňu 20.11.2018) podklad 
21.11.2018 Návrh ukazovateľov hodnotenia výkonnosti a efektívnosti súdov -  podklad k pracovnej skupine k 22.11.2018 podklad 
22.11.2018 Zhrnutie cieľov a úloh pracovnej skupiny špecializácia súdov a súdna mapa  a stanovenie ukazovateľov hodnotenia, výkonnosti a efektívnosti súdov  - podklad k pracovnej skupine k 22.11.2018 podklad 
22.11.2018 Stretnutie pracovnej skupiny k téme „špecializácia súdov a sudcov“ a k téme „súdna mapa“ stretnutie

20.1.2019 Navrhovaná zmena kauzálnej príslušnosti súdnych agend na krajských súdoch v SR podklad 
11.2.2019 Dátový podklad k stretnutiu pracovnej skupiny špecializácia súdov a Súdna mapa - podklad k pracovnej skupine 11.2.2019 podklad 
11.2.2019 Stretnutie interného tímu k téme „špecializácia súdov a sudcov“ a k téme „súdna mapa“ stretnutie

5.4.2019 Závery pracovných skupín „špecializácia súdov a sudcov“ a „súdna mapa“ (proces implementácie) podklad 
8.4.2019 Závery pracovných skupín predložené kancelárii ŠT I. na distribúciu členom pracovných skupín podklad 
3.5.2019 Schválenie záverov členmi pracovných skupín podklad 

23.5.2019 Prezentácie navrhovaných zmien kauzálnej príslušnosti súdnych agend na krajských súdoch v SR pre predsedov KS  prezentácia SM 
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27.1.2020 Odporúčania pre tvorbu novej súdnej mapy - priebežná správa podklad 
27.2.2020 Prezentácia materiálu Odporúčania pre tvorbu novej súdnej mapy V.1.0. vedeniu rezortu (minister & ŠT) prezentácia SM 
28.2.2020 Odporúčania pre tvorbu novej súdnej mapy V.1.0. - vypracované v rámci projektu Analýza systému súdnictva 2020, Blok C podklad 

2.3.2020 Zapracovanie pripomienok ministra k materiálu Odporúčaniam pre tvorbu novej súdnej mapy V.1.0. podklad 
3.3.2020 Stretnutie pracovnej skupiny k téme „špecializácia súdov a sudcov“ a k téme „súdna mapa“ - neuskutočnené stretnutie

15.4.2020 Odporúčania pre tvorbu súdnej mapy V.1.1. (z 2.3.2020) podklad 
15.4.2020 Stretnutie pracovnej skupiny k téme "súdna mapa" stretnutie
12.5.2020 II. verzia odporúčaní pre tvorbu novej súdnej mapy (12.05.2020) podklad 
12.5.2020 Predbežná informácia k návrhu zákona o zmene súdnej mapy - zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky legislatívny proces
12.5.2020 Predbežná informácia k zmene ústavného zákona - zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR legislatívny proces
13.5.2020 Stretnutie pracovnej skupiny k téme "súdna mapa" stretnutie
20.5.2020 Predstavenie ústavného zákona v oblasti justície - reforma súdnej mapy legislatívny proces

4.6.2020 Prezentácia návrhov odporúčaní pre tvorbu súdnej mapy – prípadová štúdia podklad 
4.6.2020 Nové súdne obvody. Čo to znamená v praxi? (prípadová štúdia na vybraných obvodoch) (26.05.2020) podklad 

26.6.2020 Predstavenie plánovaných zmien v justícii poslancom Európskeho parlamentu - reforma súdnej mapy prezentácia SM 
10.7.2020 Začiatok MPK k návrhu reformného ústavného zákona v oblasti justície - zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR legislatívny proces
13.7.2020 Mestské súdy (19.06.2020) podklad 
13.7.2020 Stretnutie pracovnej skupiny k téme "súdna mapa" stretnutie
16.7.2020  Stretnu e s českou ministerkou M. Benešovou - výmena skúseností pri plánovaných reformách a pri zriadení Najvyššieho správneho súdu SR stretnutie
20.8.2020 Aktualizácia odporúčaní pre tvorbu súdnej mapy (20.08.2020),pracovná skupina nebola (zaslaný 11.08.2020), Úprava primeraného nápadu vecí v T agende na sudcu na rok (11.08.2020) podklad 

2.9.2020 Variantné riešenia ako podklady pre rozhodovanie sa o novej súdnej mape podklad 
2.9.2020 Stretnutie pracovnej skupiny k téme "súdna mapa" stretnutie
3.9.2020 Finálna verzia obvodov (dohodnutá alternatíva – dvojstrana ) podklad 
4.9.2020 Stretnutie ministerky so sudcami - Košice - prezentácia reforiem v súdnictve prezentácia SM 
4.9.2020 Stretnutie ministerky so sudcami - Prešov - prezentácia reforiem v súdnictve prezentácia SM 

10.9.2020 Stretnutie ministerky so sudcami - Banská Bystrica - prezentácia reforiem v súdnictve prezentácia SM 
10.9.2020 Stretnutie ministerky so sudcami - Nitra - prezentácia reforiem v súdnictve prezentácia SM 
11.9.2020 Stretnutie ministerky so sudcami - Žilina - prezentácia reforiem v súdnictve prezentácia SM 
11.9.2020 Stretnutie ministerky so sudcami - Trenčín - prezentácia reforiem v súdnictve prezentácia SM 
16.9.2020 Agenda správneho súdnictva - základné informácie k obehu agendy (14.09.2020) podklad 
20.9.2020 Komplexný návrh novej súdnej mapy na Slovensku (pracovná rozpracovaná verzia) podklad 
21.9.2020 Stretnutie ministerky so sudcami - Bratislava - prezentácia reforiem v súdnictve prezentácia SM 
21.9.2020 Stretnutie ministerky so sudcami - Trnava - prezentácia reforiem v súdnictve prezentácia SM 
22.9.2020 Doplnenie obvodov o obchodná agendu (dvojstrana - doplnenie k materiálu č. 8) podklad 
30.9.2020 Podklad Pár poznámok k reforme správneho súdnictva podklad 
30.9.2020 Schválenie návrhu veľkého reformného ústavného zákona v oblasti justície vládou - zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR legislatívny proces
7.10.2020 Koncept reformy súdnej mapy na Slovensku (s verziami riešenia správneho súdnictva) podklad 
7.10.2020 Stretnutie pracovnej skupiny k téme "súdna mapa" stretnutie
8.10.2020 Koncept reformy súdnej mapy – finalizácia dokumentu podklad 

16.10.2020 Grafická prezentácia novej súdnej mapy (2 str.) – pre potreby prezentácie na koaličnej rade alebo smerom na komunikáciu navonok podklad 
16.10.2020 Koncept reformy súdnej mapy na Slovensku (final verzia, zatiaľ bez časti B) podklad 
16.10.2020 Stretnutie pracovnej skupiny k téme "súdna mapa" stretnutie
19.10.2020 Koncept reformy súdnej mapy na Slovensku (finálny návrh vecného zámeru  - kompletný) podklad 
19.10.2020 Stretnutie pracovnej skupiny k téme "súdna mapa" stretnutie
21.10.2020 Koncept reformy súdnej mapy na Slovensku (vecný zámer  - návrh finálneho dokumentu) podklad 

5.11.2020 Reforma súdnej mapy (materiál na distribúciu) podklad 
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5.11.2020 Koncept reformy súdnej mapy na Slovensku (vecný zámer  - návrh finálneho dokumentu) podklad 
5.11.2020 Stretnutie pracovnej skupiny k téme "súdna mapa" stretnutie
5.11.2020 Reforma súdnej mapy (materiál na distribúciu) podklad 
9.11.2020 Predstavenie reformy súdnej mapy predsedom krajských súdov prezentácia SM 

10.11.2020 Predstavenie reformy súdnej mapy prezidentke SR a ústavným činiteľom (predseda SR SR, NS SR, US SR, Ombudsmanka) prezentácia SM 
11.11.2020 Predstavenie reformy súdnej mapy  sudcom obvodu KS Prešov – videokonferencia so sudcami prezentácia SM 
13.11.2020 Predstavenie reformy súdnej mapy  sudcom obvodu KS Košice – videokonferencia so sudcami prezentácia SM 
18.11.2020 Predstavenie reformy súdnej mapy  sudcom obvodu KS Trnava – videokonferencia so sudcami prezentácia SM 
18.11.2020 Predstavenie reformy súdnej mapy  sudcom obvodu KS Bratislava – videokonferencia so sudcami prezentácia SM 
19.11.2020 Predstavenie reformy súdnej mapy  sudcom obvodu KS Žilina – videokonferencia so sudcami prezentácia SM 
19.11.2020 Predstavenie reformy súdnej mapy  sudcom obvodu KS Banská Bystrica – videokonferencia so sudcami prezentácia SM 
20.11.2020 Predstavenie reformy súdnej mapy  sudcom obvodu KS Trenčín – videokonferencia so sudcami prezentácia SM 
20.11.2020 Predstavenie reformy súdnej mapy  sudcom obvodu KS Nitra – videokonferencia so sudcami prezentácia SM 
23.11.2020 Tlačová konferencia k prezentácii materiálu Reforma súdnej mapy prezentácia SM 
25.11.2020 Predstavenie reformy súdnej mapy členom Súdnej rady SR prezentácia SM 

9.12.2020 Schválenie ústavného zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva parlamentom - zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR legislatívny proces
3.12.2020 Odporúčania pre tvorbu novej súdnej mapy - verzia V.2.0. (aktualizácia a doplnenie materiálu z 2.3.2020) - zverejnenie na webovej stránke podklad 

11.12.2020 Stretnutie so zástupcami profesijných komôr (SAK, NK SR, SKE, ZKS SR) k reforme súdnej mapy prezentácia SM 
14.12.2020 Začiatok MPK k legislatívnemu návrhu reformy súdnej mapy (nový zákon o sídlach a obvodoch súdov)  do 15.01.2021 legislatívny proces
15.12.2020 Stretnutie so zástupcami odborových zväzov justície k reforme súdnej mapy prezentácia SM 
16.12.2020 Stretnutie so zástupcami slovenskej advokátskej komory k reforme súdnej mapy prezentácia SM 
23.12.2020 Odporúčania pre tvorbu novej súdnej mapy V.3.0 (doplnenie materiálu o krajské súdy a správne súdnictvo) podklad 
17.12.2020 Podpísaný ústavný zákon z 9. decembra 2020 Prezidentkou SR legislatívny proces
17.12.2020 Podpísaný zákon  z 9. decembra 2020 o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva Prezidentkou SR legislatívny proces

1.1.2021 Účinnosť ústavného zákona o zriadení Najvyššieho správneho súdu SR legislatívny proces
1.1.2021 Účinnosť zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva legislatívny proces

15.1.2021 Predĺženie lehoty MPK k  legislatívnemu návrhu reformy súdnej mapy do 01.03.2021 (nový zákon o sídlach a obvodoch súdov) legislatívny proces
19.1.2021 Online diskusia s predsedom OS Brezno a mesta prednostom MsÚ Brezno prezentácia SM 
19.1.2021 Online diskusia so zástupcami mesta a samospráv okresu NO prezentácia SM 
29.1.2021 Prezentácia ekonomickej analýzy reformy súdnej mapy pre vedenie pre MF SR prezentácia SM 

2.2.2021 Stretnutie pracovnej skupiny k téme "súdna mapa" stretnutie
4.2.2021 Stretnutie ministerky spravodlivosti s predstaviteľmi Európskej komisie o reformách v justícii stretnutie

16.2.2021 Stretnutie pracovnej skupiny k téme "súdna mapa" stretnutie
18.2.2021 Diskusia ministerky so súdmi v navrhovanom mestskom obvode BA: OS BA I – OS BA V prezentácia SM 
18.2.2021 Diskusia ministerky so súdmi v navrhovanom mestskom obvode KE: OS KE I-II a OS Košice okolie prezentácia SM 
22.2.2021 Diskusia ministerky so súdmi v navrhovanom Západoslovenskom odvolacom obvode: KS BA, KS TN, KS TT, KS NT prezentácia SM 
22.2.2021 Diskusia ministerky so súdmi v navrhovanom Východoslovenskom odvolacom obvode:  KS KE, KS PO prezentácia SM 
23.2.2021 Okrúhle stoly k Súdnej mape - Blok I. - Prečo zmena súdnej mapy? prezentácia SM 
23.2.2021 Okrúhle stoly k Súdnej mape - Blok II. - Správne súdnictvo prezentácia SM 
23.2.2021 Stretnutie ministerky so zástupcami Generálnej prokuratúry SR a prezídia PZ SR k reforme súdnej mapy prezentácia SM 
24.2.2021 Technické stretnutie zástupcov GR SR a MS SR k návrhu súdnej mapy prezentácia SM 
25.2.2021 Okrúhle stoly k Súdnej mape - Blok III. - Závery prezentácia SM 
26.2.2021 Diskusia ministerky so súdmi v navrhovanom Stredoslovenskom odvolacom obvode:  KS BB, KS ZA prezentácia SM 
26.2.2021 Diskusia ministerky so súdmi v navrhovaných prvostupňových obvodoch zlučujúcich súdy: OS DK a OS NO; OS ZA a OS ČA; OS LM a OS RK prezentácia SM 

1.3.2021 Koniec MPK k legislatívnemu návrhu reformy súdnej mapy (nový zákon o sídlach a obvodoch súdov) legislatívny proces
03-07/2021 Legislatívny proces k novému zákonu o sídlach a obvodoch súdov legislatívny proces
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1.8.2021 Účinnosť zákona - správne súdy legislatívny proces
1.8.2021 Účinnosť zákona - všeobecné súdy legislatívny proces
1.8.2021 Začiatok výkonu súdnictva na Najvyššom správnom súde SR legislatívny proces
1.4.2022 Začiatok výkonu súdnictva správnych súdov legislatívny proces
1.7.2022 Začiatok výkonu súdnictva všeobecných súdov (vrátane jediného Obchodného registra) legislatívny proces
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