
 

Projekt „Pokračujúca podpora k dobre fungujúcemu slovenskému súdnictvu“ sa uskutočnil s financovaním 
Európskej únie prostredníctvom programu na podporu štrukturálnych reforiem a v spolupráci s Európskou 
komisiou, Generálnym riaditeľstvom Služba na podporu štrukturálnych reforiem. 
Stanovisko expertov komisie CEPEJ k reforme súdnej mapy v Slovenskej republike bolo vypracované s 
finančnou pomocou Európskej únie a spolufinancované Radou Európy. Názory vyjadrené v tomto dokumente 
nemôžu byť v žiadnom prípade považované za vyjadrenie oficiálneho stanoviska Európskej únie alebo Rady 
Európy.  
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Úvod 1 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zahájilo proces reformy svojej súdnej mapy. V tejto 2 
súvislosti vypracovala pracovná skupina vytvorená predstaviteľmi slovenského súdnictva pod 3 
vedením Analytického centra Ministerstva spravodlivosti SR možné scenáre reforiem súdnej mapy 4 
(okrem ďalších opatrení na zlepšenie súdnictva a prístupu k spravodlivosti), ktoré viedli k tomu, že 5 
dokument „Reforma súdnej mapy“ bol dokončený v novembri 2020. 6 

Ministerstvo spravodlivosti následne tieto výsledky prezentovalo v rámci súdnictva na sérii 7 
seminárov. Proces bol zavŕšený tlačovou konferenciou 23. novembra 2020, počas ktorej ministerka 8 
spravodlivosti predstavila reformu verejnosti a jasne prevzala politickú zodpovednosť za 9 
uskutočnenie reformy.  10 

Cieľom tohto odborného stanoviska je iba posúdiť, či návrh vypracovaný slovenskými orgánmi je v 11 
súlade s usmerneniami komisie CEPEJ a jej predchádzajúcimi odporúčaniami. 12 

Toto „odborné stanovisko“, ktoré obsahuje aj s odporúčania, vychádza najmä z dokumentu 13 
„Reforma súdnej mapy“, ktorý Sekretariátu CEPEJ predložilo Analytické centrum Ministerstva 14 
spravodlivosti SR.  15 

2. decembra sa uskutočnilo aj online zasadnutie expertov komisie CEPEJ, koordinátora projektu 16 
CEPEJ a zástupcov a odborníkov Analytického centra, s cieľom zhromaždiť ďalšie informácie a 17 
objasnenia týkajúce sa reformy súdnej mapy. Niektoré časti dokumentu „Odporúčania pre tvorbu 18 
novej súdnej mapy vypracované v rámci Analýzy systému súdnictva 2020, blok C“ zverejneného na 19 
webovej stránke Ministerstva spravodlivosti boli 4. decembra sprístupnené aj expertom komisie 20 
CEPEJ prostredníctvom „prekladu cez Google“ (teda nie vždy úplne zrozumiteľné) zo slovenčiny do 21 
angličtiny. 22 

Toto „odborné stanovisko“ vychádza tiež, v súlade s požiadavkou, z nástrojov komisie CEPEJ, 23 
konkrétne z „Usmernení pre tvorbu súdnych máp na podporu prístupu k spravodlivosti v rámci 24 
kvalitného súdneho systému“, ako aj z odporúčaní „Správy“ o efektívnosti a kvalite slovenského 25 
súdneho systému “, ktoré predložila komisia CEPEJ v roku 2017. 26 

Účelom tohto stanoviska nie je vykonať kontrolu údajov alebo overiť spoľahlivosť údajov, ktoré boli 27 
použité slovenskými orgány na prípravu reformy súdnej mapy. Tieto údaje a ich spoľahlivosť sú preto 28 
považované za samozrejmosť. 29 

Navyše, toto odborné stanovisko sa nechce a nemôže venovať politickým prioritám, 30 
vyhodnocovaniu či odôvodnenosti úvah, ktoré sú vždy zakomponované do zložitého 31 
rozhodovacieho procesu pri pretváraní súdnej mapy. 32 

 33 

Navrhovaná reforma súdnej mapy Slovenskej republiky 34 

Podľa dokumentov pripravených a predložených slovenskou stranou sú hlavnými cieľmi 35 
navrhovanej reformy: 36 

 zvyšovanie dôveryhodnosti, efektívnosti a kvality súdnictva, ako aj ďalšie zlepšovanie 37 
podmienok pre jeho aktérov (sudcov a zamestnancov) s cieľom tieto ciele dosiahnuť, 1 38 

 zvyšovanie kvality a predvídateľnosti súdnych rozhodnutí,2 39 

                                                           
1 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Reforma súdnej mapy, november 2020, s.10. 
2 Ibidem s. 12 a 44. 



4 
 

 záruka najlepšej dostupnosti,3 1 
 skrátenie dĺžky súdneho konania,4 2 
 úspory v súdnictve bez ujmy na právach občanov,5 3 
 sudcovia a zamestnanci súdu budú odolnejší voči vonkajším alebo vnútorným pokusom 4 

o ovplyvňovanie vzhľadom na prácu vo väčšom tíme a vzhľadom na prideľovanie vecí/spisov 5 
náhodným spôsobom.6 6 

Tieto ciele sa majú dosiahnuť prostredníctvom reformy súdnej mapy, ktorá prináša: 7 

 špecializáciu sudcov v civilných, trestných, rodinných a obchodných veciach,7 8 
 ustanovenie samostatných správnych súdov a súvisiacich špecializovaných sudcov,8 9 
 potvrdenie zásady skutočného náhodného prideľovania vecí sudcom.9 10 

Stručne povedané, navrhovaná reforma prináša nové nastavenie slovenských súdov, nasledovne: 11 

30 nových prvostupňových okresných súdov, vrátane dvoch „mestských súdov“ Bratislava a Košice, 12 
namiesto súčasných 54 prvostupňových súdov, 13 

štyri nové súdy s obchodnou agendou (Trnava, Banská Bystrica, Prešov a Mestský súd v Bratislave) 14 
namiesto súčasných ôsmich lokalít; pôjde o tri okresné súdy mestách, kde sa nachádzajú tri 15 
odvolacie súdy a mestský súd v Bratislave, ktorého obvod predstavuje veľkú podnikateľskú činnosť 16 
(jednu štvrtinu registrovaných právnických osôb na Slovensku),10  17 

namiesto súčasných ôsmich krajských súdov budú existovať tri nové odvolacie súdy (Prešov, Banská 18 
Bystrica, Trnava), 19 

tri nové správne prvostupňové súdy (Nitra, Žilina, Košice) s úplne odlišnou osobitnou príslušnosťou 20 
nahradia doterajších osem správnych orgánov, ktoré jestvovali v rámci ôsmich krajských súdov, 21 

jeden nový Najvyšší správny súd, 22 

jeden obchodný register v Žiline, 23 

Čo sa nezmení, opäť v skratke, sú sídla a príslušnosť nasledujúcich súdov: 24 

 Ústavný súd (Košice), 25 
 Najvyšší súd Slovenskej republiky (Bratislava), 26 
 Špecializovaný trestný súd v Pezinku s celoslovenskou pôsobnosťou. 27 
 Exekučný súd (Banská Bystrica) s celoslovenskou (kauzálnou) príslušnosťou. 28 

Všetkým ostatným „kauzálnym príslušnostiam“ sa nová mapa vyhýba a smeruje ich na prvostupňové 29 
okresné súdy. 30 

Kritériá a zásady, ktoré sa majú použiť v navrhovanom koncepte novej súdnej mapy, je možné určiť 31 
na základe správ, ktoré sme mali možnosť vziať do úvahy. 32 

                                                           
3 Ibidem, s. 5. 
4 Ibidem, s. 12. 
5 Ibidem, s. 13. 
6 Ibidem, s. 13. 
7 Ibidem, s. 10. 
8 Ibidem, s. 13. 
9 Ibidem, s. 4. 
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Veľkosť prvostupňových okresných súdov by mala umožňovať prítomnosť aspoň troch 1 
špecializovaných sudcov pre makro-kategórie civilných, trestných a rodinných vecí.11 2 

Jednoduchosť je dôležitý faktor, „ktorý sa v praxi prejavil napríklad tým, že tie isté obvody sú určené 3 
pre občiansku, rodinnú aj trestnú agendu“.12 4 

Ďalším kritériom je spoločná kultúrna a regionálna identita, „aby existovala aj v tomto ohľade 5 
blízkosť obyvateľov v rámci jednotlivých obvodov s predpokladom lepšieho vzájomného 6 
porozumenia“.13 7 

Ďalej sa brala do úvahy dochádzka obyvateľov za prácou, cestná a dopravná infraštruktúra, 8 
dostupnosť verejnou dopravou, atď.14  9 

Tieto kritériá boli následne preklopené do zberu údajov, pri ktorom sa zohľadnili tieto tri 10 
ukazovatele:15 11 

 nápad vecí (v období 2016-2019), ich štruktúra a požadovaný počet špecializovaných sudcov 12 
vypočítaný z očakávaného „optimálneho nápadu vecí“ na jedného sudcu na základe hlavných 13 
kategórií vecí. Tento „optimálny nápad vecí“ bol vypočítaný na základe takzvaných „noriem“, 14 
ktoré stanovujú počet vecí, v ktorých má každý sudca rozhodovať v jednom roku.  15 

 počet obyvateľov, 16 
 fyzická vzdialenosť od ostatných orgánov štátnej správy súvisiacich so súdmi (t. j. polícia, 17 

prokuratúra, inštitúcie vydávajúce rozhodnutia, ústavy na výkon trestu odňatia slobody.). 18 

Výsledkom uplatnenia týchto kritérií a analýzy údajov je súčasný návrhu na zmenu územia 19 19 
obvodov, zatiaľ čo 11 obvodov nemení svoju územnú pôsobnosť.16  20 

Miesta/lokality 30 novo-navrhovaných prvostupňových súdov s názvom „Centrá“ boli potom 21 
navrhnuté „na základe kritéria najmenšej časovej a vzdialenostnej dostupnosti „po ceste“ pre 22 
všetkých občanov okresu z centra ich mesta po budovu súdu, ich dochádzania za prácou, 23 
ekonomickej pozície, a veľkosti a hierarchického významu mesta v miestnej štruktúre“.17  24 

Za zmienku stojí tiež to, že „Návrh na zriadenie sídla všeobecných súdov v centrách nových obvodov 25 
nie je podmienkou, ale iba východiskom pre účely rokovaní o podrobnostiach fungovania súdu v 26 
danom obvode, ktoré budú musieť prebehnúť v spolupráci s predsedami súdov “.18  27 

Ministerský dokument zdôrazňuje, že „dostupnosť súdu je citlivou otázkou, najmä v rodinnej 28 
agende. Toto bolo v návrhu súdnej mapy zvážené a navrhol sa čo najväčší počet obvodov 29 
všeobecných súdnych obvodov, pri rešpektovaní a rozvíjaní myšlienky, aby o vo veciach rodinnej 30 
agendy mohli v obvode rozhodovať najmenej traja špecializovaní sudcovia“. Preto, v záujme 31 
„priblíženia“ súdu bližšie k občanovi, najmä v rodinnej agende, je efektívnejšie umožniť sudcovi 32 
„vycestovať k občanovi“, napríklad do samosprávnych alebo sociálnych inštitúcií, ktoré sa 33 

                                                           
11 Ibidem, p.19. 
12 Ibidem, s.19. 
13 Ibidem, s.20. 
14 Ibidem, s.20. 
15 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Odporúčania pre tvorbu novej súdnej mapy, november 2020, s.17 
Je tiež potrebné spomenúť, že pracovná skupina pre tvorbu súdnej mapy, ktorá realizovala prípravné práce k 
súčasnému návrhu, navrhla aj niekoľko ďalších ukazovateľov, ktoré sa mali zohľadniť.  Ibidem, s.15. 
16 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Reforma súdnej mapy, november 2020, s.20. 
17 Ibidem, s.16-17-18. 
18 Ibidem, s.18. 
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nachádzajú bližšie k bydlisku občana (neformálne prostredie je aj vhodnejšie pre tento typ agendy) 1 
“.19 2 

Podľa návrhu: „Sídla všeobecných odvolacích súdov by mali byť zriadené v sídlach existujúcich 3 
krajských súdov. V Prešove pre východoslovenský obvod, v Banskej Bystrici pre stredoslovenský 4 
obvod a v Trnave pre západoslovenský obvod. „Ide o mestá s centrálnou polohou, ktorá zaručuje 5 
najlepšiu dostupnosť“20 a „predpokladá špecializáciu skupín sudcov na občianskoprávne, rodinné, 6 
trestné a obchodné veci”.21 7 

Navyše, „absencia odvolacieho súdu v mestách Bratislava a Košice zvyšuje pravdepodobnosť 8 
nezávislosti prerušením väzieb a separáciou prvostupňových súdov a odvolacích súdov v týchto 9 
dvoch najdôležitejších ekonomických centrách, ktoré nepochybne čelia veľkému tlaku a riziku 10 
korupcie“. 11 

Ďalej sa navrhuje, aby nové správne súdy boli oddelené od „bežných súdov“ a umiestnené v „Nitre, 12 
Žiline a Košiciach […] Z dôvodu lepšej dostupnosti navrhujeme, aby správne súdy mali svoje vlastné 13 
ohraničenie obvodov optimalizované podľa dopravnej dostupnosti“. 22 Môžu mať zároveň prínos 14 
z personálnych a materiálnych kapacít po zrušených krajských súdoch v týchto mestách. 15 

 16 

Usmernenia CEPEJ o tvorbe súdnych máp na podporu prístupu k spravodlivosti v rámci kvalitného 17 
súdneho systému“ a „ Správa o efektívnosti a kvalite slovenského súdneho systému z roku 2017 “ 18 

Ako sa uvádza v usmerneniach komisie CEPEJ: „justičná geografia je otázkou rovnováhy medzi 19 
rôznymi faktormi: 20 

 prístup k spravodlivosti z hľadiska blízkosti občanov k súdom, 21 
 minimálna veľkosť súdu, ktorou je možné zabezpečiť prítomnosť rôznych právomocí 22 

a funkcií, 23 
 znižovanie nákladov, keďže zdrojmi verejnej správy sa nemôže a nesmie mrhať, ale skôr je 24 

potrebné ich optimalizovať, 25 
 maximalizácia kvality a primeraného výkonu poskytovanej služby”.23 26 

Tvorbu súdnej mapy je možné zadefinovať v niekoľkých fázach, pričom hlavné fázy môžu byť 27 
nasledujúce:24 28 

 Posúdenie súčasnej súdnej mapy a ukazovateľov. 29 
 Stanovenie cieľov a kritérií. 30 
 Navrhovanie a meranie ukazovateľov. 31 
 Definovanie novej súdnej mapy. 32 

Posúdenie stavu súčasnej súdnej mapy a ukazovateľov by sa malo vykonávať zhromažďovaním 33 
údajov z interných a externých zdrojov, akými sú: 34 

                                                           
19 Ibidem, s.11 
20 Ibidem, s.5, 29,31. 
21 Ibidem, s.36. 
22 Ibidem, s. 5. 
23 Usmernenia CEPEJ o tvorbe súdnych máp na podporu prístupu k spravodlivosti v rámci kvalitného súdneho systému, 
Rada Európy, jún 2013, CEPEJ (2013)7, s.3. 
24 Ibidem, s.4. 
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 údaje o justičnej správe, akými sú nápad došlých vecí, počet rozhodnutých a nerozhodnutých 1 
vecí, vrátane všetkých inherentných podkategórií a distribúcie, je potrebné získať 2 
z ministerstva spravodlivosti a iných orgánov súdnej správy; 3 

 ukazovatele výkonu, akými sú produktivita súdov a sudcov, čas vybavovania vecí, môžu byť 4 
poskytnuté štatistickými oddeleniami v rámci justičných systémov alebo ich môžu zbierať aj 5 
samotné súdy; 6 

 geografické údaje, ako aj údaje o doprave a infraštruktúre, je možné získať od 7 
špecializovaných orgánov alebo ich možno nájsť na spoľahlivých stránkach na webe; 8 

 akékoľvek ďalšie konkrétne informácie, ako napríklad miera podnikania, počet podnikov, 9 
právna pomoc, atď., je možné získať od profesijných združení alebo, opäť, na spoľahlivých 10 
webových stránkach. 11 

Usmernenia komisie CEPEJ ďalej uvádzajú niektoré „kľúčové faktory“, ktoré majú prvoradý význam, 12 
a „ďalšie faktory“, ktoré majú druhoradý význam, avšak ktoré môžu, v prípade ich použitia, zvýšiť 13 
úplnosť a dôkladnosť analýzy”.25 14 

a)  “Kľúčové faktory: 15 
i) hustota obyvateľstva, 16 
ii) veľkosť súdu, 17 
iii) plynulosť konania a pracovná vyťaženosť, 18 
iv) geografické umiestnenie, infraštruktúra a doprava. 19 

b) Ďalšie faktory: 20 
v) digitalizácia, 21 
vi) vybavenie súdov (telefón/video) a kultivovanosť súdov, 22 
vii) miera podnikania, 23 
viii) alternatívne riešenie sporov (ARS)/mediácia, 24 
ix) dostupnosť právneho poradenstva, 25 
x) proces prijímania sudcov a zamestnancov. 26 

Zdôrazňuje sa, že „osobitná pozornosť by sa mala venovať„ prechodnej fáze “, ktorej cieľom je:26 27 

• účinne naštartovať justičné služby a zabezpečiť kontinuitu, 28 
• zabezpečiť presun pracovníkov zo zrušených/zredukovaných pracovísk do zlúčených, a v 29 

prípade potreby prijať ďalšie ľudské zdroje pre novovzniknuté pracoviská, 30 
• organizácia logistiky nových pracovísk (priestor, vybavenie, IT, dodávky atď.)“. 31 

Pre tento mimoriadne dôležitý krok „sa javí ako vhodné zriadiť špeciálne pracovné tímy venujúce sa 32 
tejto činnosti v rámci každého dotknutého súdu. 33 

Dosiahnutím cieľov stanovených v prechodnej fáze sa sleduje a zároveň je potrebné dosiahnuť 34 
nasledovné: 35 

• minimalizáciu rizík spojených s ukončením/prerušením činnosti súdu, 36 
• minimalizáciu tohto vplyvu na užívateľov služieb, 37 
• zabezpečenie vykonávania všetkých činností v primeranom časovom rámci a v rámci 38 

uspokojivej miery výkonnosti.“27 39 

Pokiaľ ide o komunikáciu, treba zdôrazniť, že „Osobitnú pozornosť je potrebné venovať úradným 40 
oznamom týkajúcim sa implementácie súdnej mapy, pokiaľ sa tieto správy týkajú konkrétnej skupiny 41 
                                                           
25 Ibidem, s.7. 
26 Ibidem, s.16. 
27 Ibidem, s.16. 
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ľudí, ktorých sa zmena priamo dotkne. Pri príprave komunikačného plánu by mali byť zohľadnené 1 
tieto ciele: 2 

• podpora pozitívnej reakcie na zmenu tak, aby všetci zúčastnení vedeli o novej súdnej mape, 3 
porozumeli jej a vnímali ju ako pozitívum, 4 

• podpora stabilizácie psychologickej klímy a motivácie zamestnancov, 5 
• zabezpečenie nadväznosti informácií poskytovaných postupne v čase a zníženie rizika šírenia 6 

klamlivých správ z „neoficiálnych“ zdrojov, 7 
• umožnenie správneho a včasného vydávania správ a postupného poskytovania odpovedí na 8 

všetky výhrady rôznych strán, ktorých sa reforma dotýka.28 9 

„Okrem komunikácie musí byť plán vypracovaný tak, aby zabezpečil, že presúvané osoby si efektívne 10 
a účinne osvoja operatívne činnosti, vrátane: 11 

• prideľovania úloh a zadaní každej preloženej osobe v rámci nového súdu, 12 
• riadenia všetkých administratívnych povinností (používanie čipu na vstup, pracovná doba, 13 

politiky umožňujúce vstup od systémov IT, atď.), 14 
• systému vyhodnocovania potenciálne sporných otázok týkajúcich sa platných pojmov 15 

a podmienok, 16 
• záruk procesu vyplácania miezd”.29 17 

Je tiež nanajvýš dôležité merať vplyv reformy súdnej mapy. „Reformátori musia skutočne vyvinúť 18 
a zvoliť súbor kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI), ktoré bude možné použiť na meranie 19 
dosiahnutého pokroku. KPI poskytujú metódy, pomocou ktorých sa meria napredovanie v rámci 20 
dosahovania cieľov “.30 21 

Hodnotiaca správa CEPEJ o slovenskom súdnom systéme31 poukázala na to, že „veľká zložitosť 22 
súdnych sporov si vyžaduje špecializovanejší súdny systém, aby sa zabezpečila najlepšia úroveň 23 
kvality spravodlivosti pre občanov a zvýšila efektívnosť vybavovania vecí“. 24 

Realizovaný prieskum tiež poukázal na to, že „z diskusie so zástupcami ministerstva spravodlivosti 25 
(MS) a súdnictva, ako aj z poznámok k odpovediam na dotazník o kvalite vyplynulo, že sudcovia nie 26 
sú spokojní so súčasnou organizáciou súdov, najmä s vysokým počtom okresných súdov (ktorý sa v 27 
rokoch 1993 až 1998 zdvojnásobil). Niektorí sa domnievajú, že niekoľko okresných súdov by malo 28 
byť zrušených alebo zlúčených do jedného väčšieho okresného súdu“.32 29 

Mapa poukazuje na „značný počet súdov, ktoré sú rozmiestnené po celej krajine spôsobom, ktorý 30 
sa nezdá byť v súlade s nápadom vecí na jedného sudcu. V niektorých krajoch je veľa súdov, ktoré 31 
sú pomerne malé a nachádzajú sa v blízkosti jeden od druhého, s nízkym nápadom vecí na jedného 32 
sudcu (napr. v Bratislavskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji), zatiaľ čo v iných krajoch je málo súdov 33 
s veľkým počtom obyvateľov (veľkosť značky na mape poniže) a veľkým nápadom vecí na jedného 34 
sudcu (napr. Trnavský a Nitriansky kraj, na mape poniže označené červenou farbou) “.33 35 

                                                           
28 Ibidem, s.16. 
29 Ibidem, s.16-17. 
30 Ibidem, s.17. 
31 CEPEJ, Správa o efektívnosti a kvalite hodnotenia slovenského súdneho systému a odporúčania na základe nástrojov 
CEPEJ, Rada Európy, november 2017, s.19 
32 Ibidem, s.18. 
33 Ibidem, s.45. 
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 1 

 2 

Záver hodnotiacej správy k otázke súdnej mapy bol, že: „existujúci systém špecializácie by sa mohol 3 
zmeniť a doplniť v zmysle pridelenia „kauzálnej pôsobnosti“, ako všeobecné pravidlo, niekoľkým 4 
okresným súdom v krajine (buď pre každý región zvlášť alebo pre územie viacerých susediacich 5 
regiónov spolu), namiesto toho, aby špecializáciu pridelil iba jednému okresnému súdu pre územie 6 
celej krajiny“.34  7 

Ďalším odporúčaním bolo aj „Zvážiť možnosť presúvania sudcov medzi špecializovanými 8 
agendami/právnymi odbormi, s ich súhlasom, a s primeraným predstihom, a nie všetkých súčasne, 9 
s cieľom zabezpečiť prenos vedomostí a know-how a reakciu na meniaci sa proces toku vecí, atď. 10 
Zároveň by možnosť menenia špecializácie medzi hlavnými právnymi odbormi (civilným a trestným) 11 
mala existovať len výnimočne“.35 12 

 13 

Pripomienky a návrhy expertov komisie CEPEJ k navrhovanej reforme 14 

Už sme uviedli v úvode, že toto stanovisko nemôže skontrolovať údaje a spoľahlivosť údajov, ktoré 15 
použili slovenské orgány na návrh reformy súdnej mapy; tieto sú tak brané za samozrejmosť. 16 
Zámerom tohto stanoviska navyše nie je a nemôže byť zasahovanie do politického rozhodovania, 17 
ktoré je vždy súčasťou zložitého rozhodovacieho procesu o zmene podoby súdnej mapy. 18 

V kontexte vyššie uvedeného je metodika použitá ministerstvom spravodlivosti, ktorá viedla k 19 
súčasnej navrhovanej reforme slovenskej súdnej mapy, v súlade s usmerneniami komisie CEPEJ aj 20 
Hodnotiacou správou CEPEJ 2017. 21 

                                                           
34 Ibidem, s.20. 
35 Ibidem, s.140. 
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Ukazuje sa, že všetky štyri kroky boli reformnom procese použité správne: vyhodnotiť súčasnú súdnu 1 
mapu a ukazovatele, stanoviť ciele a kritériá, zostaviť a zmerať ukazovatele a nakoniec definovať 2 
novú súdnu mapu. 3 

Pozoruhodný je použitý prístup založený na dôkazoch, ktorý, zdá sa, bol aplikovaný najmä pri 4 
navrhovaní nových prvostupňových okresných súdov. 5 

Okrem toho bola reforma prediskutovaná a rozvíjaná v ad hoc ustanovenej pracovnej skupine, ktorá 6 
vypočula a zohľadnila interné, profesijné a manažérske hľadiská, ako aj hľadiská rôznych 7 
zaangažovaných strán a akademickú obec. 8 

V neposlednom rade má reforma silnú politickú podporu, pričom ministerka spravodlivosti výslovne 9 
a verejne prevzala politickú zodpovednosť za jej uskutočnenie. 10 

Na základe informácií, ktoré sme dostali, by sme však chceli poukázať aj na niekoľko bodov a 11 
poskytnúť odporúčania. 12 

Prvým je potreba oddeliť príslušnosť pre správne veci. 13 

Možno tvrdiť, že ani v literatúre neexistujú dôkazy alebo normy založené na dôkazoch, ktoré 14 
uvádzajú, že by práve táto agenda mala byť oddelená od ostatných civilných vecí s osobitným 15 
usporiadaním súdov. Je tiež pravda, že jedna zo zásad, ktorú Ministerstvo spravodlivosti použilo pri 16 
pretváraní súdnej mapy, bola jednoduchosť. V tejto súvislosti môže byť diskutabilné, či je zakladanie 17 
nových samostatných správnych súdov a nového najvyššieho správneho súdu v súlade so zásadou 18 
jednoduchosti. 19 

Vytvorenie nového súboru súdov špecializovaných na správne veci bude s najväčšou 20 
pravdepodobnosťou viesť k zložitému riadeniu;  prínos tohto kroku by mal byť predmetom lepšieho 21 
preskúmania a argumentácie v navrhovanej reforme. 22 

Berieme na vedomie skutočnosť, že správne súdnictvo je v mnohých ohľadoch samostatným 23 
odborom, vrátane „administratívneho a pracovného procesu“ v súvislosti s tými ako vybavovať veci 24 
a ako jednať so stranami sporu. 25 

Avšak fyzické oddelenie týchto útvarov komplikuje udržanie/zavedenie konceptu „filozofie všetko v 26 
jednom“ medzi sudcami a jeho riadenie. 27 

Začína sa to subjektívnym pocitom spolupatričnosti a myšlienky „súdiť ako jeden“; a nakoniec to má 28 
dopad aj na nastavenie spravovania súdov (t. j. iná  súdna rada, iné obstarávanie a iné prideľovanie 29 
zdrojov), na spoločné štandardy, kritériá, metódy kontroly, vzdelávanie, atď. 30 

Na úrovni riadenia si to bude vyžadovať osobitnú pozornosť, aby sa zabránilo takémuto vzďaľovaniu 31 
sa právnych odborov a bolo možné udržať ich pod jednou strechou. 32 

Druhým bodom, ktorému je potrebné venovať pozornosť, je umiestnenie troch prvostupňových 33 
správnych súdov. Mali by sa nachádzať v troch mestách, ktoré sa líšia od tých troch lokalít, v ktorých 34 
sa majú nachádzať nové odvolacie súdy. 35 

Ako sa uvádza v návrhu ministerstva: „Ak by sme pri vytváraní správnych súdnych obvodov mali 36 
uprednostniť jednoduchý model, v ktorom by obvody prvostupňových správnych súdov boli totožné 37 
s obvodmi všeobecných odvolacích súdov, viedlo by to nutne k nízkej dostupnosti miest v južnej 38 
časti Stredoslovenského obvodu v súvislosti s horskými bariérami, absenciou rýchlostných ciest a 39 
riedkou sieťou verejných spojov v smere zo severu stredného Slovenska na juh. Dostupnosť týchto 40 
okruhov je optimálne nastavená pre centrá akými sú Trnava, Banská Bystrica a Prešov, a nie pre 41 
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mestá Nitra, Žilina a Košice. Preto sme obvody správnych súdov prispôsobili navrhovaným centrám 1 
v Nitre, Žiline a Košiciach s prihliadnutím na existujúce priame autobusové a vlakové spojenia “.36 2 

V rovnakom dokumente sa však uvádza, že miesta troch nových odvolacích súdov v Prešove, Banskej 3 
Bystrici a Trnave boli vybraté práve preto, že  „ide o mestá s centrálnou polohou, ktorá zaručuje 4 
najlepšiu dostupnosť“.37 5 

Túto zjavnú nezrovnalosť v argumentácii o umiestnení správnych a odvolacích súdov by možno bolo 6 
dobré podrobiť hlbšej analýze a argumentácii. 7 

Tretí bod sa týka vecí rodinných. Vždy to závisí od rôzne nastavených procesov, avšak dá sa povedať, 8 
že v Európe si zvyčajne táto agenda vyžaduje súd, ktorý je v relatívnej blízkosti užívateľom a je ľahko 9 
a bez komplikácií dostupný. Slovenské ministerstvo tiež uvádza, že „Dostupnosť na súd je citlivou 10 
záležitosťou najmä v rodinnej agende. To bolo v návrhu súdnej mapy zohľadnené najväčším možným 11 
počtom všeobecných súdnych obvodov pri rešpektovaní vývoja nápadu vecí a rozhodovania súdov 12 
tak, aby v rodinnej agende mohli rozhodovať minimálne traja špecializovaní sudcovia. Na 13 
„priblíženie“ súdu občanovi najmä v rodinnej agende je efektívnejšie umožniť sudcovi „vycestovať 14 
za občanom“, napr. do samosprávnych alebo sociálnych zariadení bližšie pri bydlisku občana 15 
(neformálne prostredie je aj vhodnejšie na tento typ agendy).“38Toto je veľmi zaujímavá a inovatívna 16 
koncepcia, ktorá narúša starú paradigmu, že spravodlivosť sa musí vykonať iba „na súde, pred 17 
mocou sudcu“. Tento inovatívny prístup je tiež určite v súlade so snahou uľahčiť prístup k 18 
spravodlivosti. Malo by to však byť veľmi starostlivo naplánované ministerstvom spravodlivosti a 19 
zdieľané so sudcami a zamestnancami súdu, aby sa overila uskutočniteľnosť tejto myšlienky. Preto 20 
je potrebné preskúmať celý potenciál tejto myšlienky s cieľom priblížiť rodinnú spravodlivosť k 21 
občanovi. 22 

Štvrtý bod súvisí s mimoriadnym záväzkom a plánovaním, ktoré by ministerstvo spravodlivosti 23 
malo investovať do prechodnej fázy. Dokument, ktorý nám bol predložený, si však toto nedáva za 24 
cieľ, i keď určitá pozornosť bola venovaná prechodnej fáze, ktorá je veľmi dôležitá tak pre logistiku, 25 
najmä budovy, ako aj pre informačné a komunikačné technológie a personálny manažment. V tejto 26 
súvislosti by sa mala osobitná pozornosť venovať komunikovaniu reformy predstaviteľom súdnictva, 27 
ale aj občanom a miestnym komunitám. 28 

„Manažment zmeny“ by sa mal riešiť výraznejšie. Tento koncept odkazuje na lepšie súdne riadenie 29 
v novej štruktúre, ale môže sa tiež spomenúť zodpovednosť ústredných a miestnych orgánov, ako aj 30 
sudcov a zamestnancov súdov za riadenie zmien. Bude to zdĺhavý proces implementácie, ktorý môže 31 
prechádzať rôznymi obdobiami vlády. Preto je potrebné urobiť jasné vyhlásenie, že jeho realizácia 32 
nezávisí iba od politickej úrovne, ale je silne podporovaná ministerstvom spravodlivosti a justíciou. 33 

Úspešná realizácia bude závisieť od:39 34 
 zabezpečenia kontinuity justičných služieb, 35 
 realizácie presunu pracovníkov zo zrušených pracovísk na zlúčené pracoviská, a v prípade 36 

potreby, aj od procesu prijímania ďalších ľudských zdrojov pre nové pracoviská, 37 
 organizácie logistiky nových pracovísk (priestory, vybavenie, IT, dodávky atď.)“, 38 
 minimalizácie akéhokoľvek vplyvu tohto procesu na užívateľov služieb, 39 

                                                           
36 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Reforma súdnej mapy, november 2020, s.37. 
37 Ibidem, s. 5. 
38 Ibidem, s.11. 
39 CEPEJ, Usmernenia komisie CEPEJ o tvorbe súdnych máp na podporu prístupu k spravodlivosti v rámci kvalitného 
súdneho systému, Rada Európy, jún 2013, CEPEJ (2013) 7, s.16-17. 
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 zabezpečenia toho, aby sa všetky činnosti vykonávali v primeranom časovom rámci podľa 1 
uspokojivých úrovní výkonnosti. 2 

V rámci procesu presunu ľudí je potrebné venovať pozornosť: 3 
 podpore pozitívnej odozvy na zmenu tak, aby všetci zúčastnení vedeli o novej súdnej 4 

mape, porozumeli jej a vnímali ju ako pozitívum, 5 
 posilňovaniu stabilizácie psychologickej klímy a motivácie zamestnancov, 6 
 nadväznosti postupne poskytovaných informácií a znižovaniu rizika šírenia klamlivých 7 

správ z „neoficiálnych“ zdrojov, 8 
 správnemu a včasnému doručovaniu správ a postupnému poskytovaniu odpovedí na 9 

všetky výhrady rôznych strán, ktorých sa reforma dotýka, 10 
 prideľovaniu úloh a zadaní každej presunutej osobe v rámci nového súdu, 11 
 riadeniu všetkých administratívnych povinností (ID čip na vstup, pracovná doba, politiky 12 

umožňujúce vstup od IT systémov, atď.), 13 
 systému vyhodnocovania potenciálne sporných otázok týkajúcich sa platných pojmov a 14 

podmienok. 15 

Je taktiež možné vopred sa zamerať na meranie vplyvov: 16 
 monitorovať KPI (pozri správu komisie CEPEJ „Európske súdne systémy“), 17 
 pravidelne merať efektívnosť implementácie reformy, napríklad prostredníctvom 18 

nasledujúcich parametrov: 19 
o náklady na spravodlivosť na obyvateľa, 20 
o počet súdov a zmierovacích súdov na obyvateľa, 21 
o vypočítaný čas potrebný na rozhodnutie vo veci na jednom stupni,  22 
o pomer rozhodnutých vecí k nápadu, 23 
o veková štruktúra nerozhodnutých vecí, 24 
o časové rámce a počet reštančných vecí, 25 
o kvalitatívne prieskumy - spokojnosť zákazníka, 26 
o dôvera ľudí v súdnictvo. 27 

Chceli by sme ešte raz zdôrazniť, že osobitná pozornosť by sa mala venovať investíciám do 28 
informačných a komunikačných technológií (IKT). Najmä do vývoja robustného elektronického 29 
systému riadenia vecí s možnosťou elektronickej podateľne a video komunikácie, ktoré ovplyvnia 30 
súčasný a budúci dizajn a efektívnu implementáciu súdnej mapy. Plné využitie IKT je jedným z 31 
kľúčových faktorov zlepšovania prístupu k súdom, transparentnosti konania, včasnosti konania a 32 
spokojnosti zamestnancov a užívateľov súdov.  33 

Záverom uvádzame, že rámcový harmonogram uskutočnenia reformy súdnej mapy je možno 34 
trochu príliš optimistický, avšak krátky odklad by nemal ohroziť takúto ambicióznu a dobre 35 
koncipovanú reformu. 36 


