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Súdna mapa – Zmeny zákonov v kocke 

Harmonogram implementácie novej súdnej mapy 

 

Súdnu mapu zavádzajú formálno-právne dve samostatné právne úpravy. 

 Zriadenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky 

(https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7962) 

 Nová súdna mapa (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/587) 

Zriadenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky  

Najvyšší správny súd (NSS) Slovenskej republiky vznikne na základe zmeny ústavy SR, ktorú Národná 

rada SR schválila v decembri 2020. NSS prevezme agendu Najvyššieho súdu SR v oblasti správneho 

súdnictva vrátane živých vecí a zároveň má byť aj disciplinárnym súdom pre sudcov, prokurátorov aj 

pre iné právnické profesie. Po vzniku v januári 2021 má začať najvyšší správny súd vykonávať svoju 

činnosť v plnom rozsahu od augusta 2021. Osemmesačný časový úsek vytvorí priestor na riadne 

personálne vybudovanie súdu. Prebehne voľba prvého predsedu NSS, Súdna rada SR vyberie aj prvého 

podpredsedu súdu a spustí sa proces výberu sudcov a sudkýň. 

Možnosť stať sa sudcom a sudkyňou NSS je otvorená aj uchádzačom mimo súdneho prostredia, teda  

osobám z akademickej obce alebo inej právnickej profesie, ktoré splnia zákonné predpoklady na 

ustanovenie do funkcie sudcu a prejdú výberom a preskúmaním spôsobilosti Súdnou radu SR. 

Personálne obsadzovanie súdu je otvorené podobným spôsobom, ako to bolo v Česku pri vzniku 

tamojšieho najvyššieho správneho súdu.  

Nová súdna mapa 

Zmena zákona o sídlach a obvodoch súdov  

Nová súdna mapa Slovenska vznikne na základe zákona o sídlach a obvodoch súdov. Okrem nastavenia  

obvodov okresných a krajských súdov  zákon zriaďuje nové správne súdy. Tieto zmeny si vyžiadajú 

novelizáciu viacerých právnych noriem, medzi nimi všetkých troch procesných kódexov a trestného 

poriadku a ďalších osobitných právnych predpisov, ktoré upravujú kauzálnu príslušnosť súdov. Patria 

medzi ne predpisy upravujúce justičnú spoluprácu v trestných veciach, zákon o uznávaní a výkone 

niektorých špecifických rozhodnutí vydávaných v rámci EÚ.  

Ďalšia skupina právnych predpisov, ktoré si vyžadujú zmeny, sa týka zriadenia správnych súdov. Okrem 

správneho súdneho poriadku sa musia meniť aj tzv. statusové a organizačné zákony. Je v nich 

nevyhnutné zohľadniť dichotómiu novej súdnej sústavy, keďže po novom ju budú tvoriť súdy 

všeobecného a súdy správneho súdnictva. Mení sa zákon o sudcoch, do ktorého budú zahrnutí 

sudcovia správneho súdnictva a upravené budú musieť byť všetky súvisiace náležitosti, vrátane 

organizačných a platových. Primerane sa v súvislosti so vznikom správnych súdov upraví zákon 

o súdoch.  

Osobitná pozornosť je venovaná problematike nutných a vyvolaných zmien, ktoré sa netýkajú 

bezprostredne súdnej sústavy. Ide napríklad o exekučný poriadok alebo zákon o správcoch, ktoré 

vychádzajú z aktuálneho stavu súdnej sústavy, keďže predpokladajú ustanovenie alebo 

vymenovávanie správcov a exekútorov do obvodov krajských súdov. Špecifická situácia vzniká 

v prípade prokuratúry, kde sústava prokuratúry historicky automaticky kopírovala sústavu okresných 
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a krajských súdov. Po prvýkrát dôjde k ich oddeleniu a usporiadanie okresných a krajských prokuratúr 

sa necháva plne v pôsobnosti generálneho prokurátora a Rady prokurátorov.  

Začatie legislatívneho procesu k zákonu o sídlach a obvodoch súdov 

Legislatívny proces k zákonu o sídlach a obvodoch súdov sa formálne začal v máji 2020. V súlade so 

zákonom o tvorbe zákonov a legislatívnymi pravidlami Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo 

informáciu, že začína proces prípravy tohto právneho predpisu a vytvorilo možnosť pre verejnosť 

kedykoľvek do tohto procesu vstúpiť.  

Medzirezortné pripomienkové konanie 

Návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov bol 14. 12. 2020 predložený do pripomienkového konania. 

Vzhľadom na blížiace sa vianočné sviatky ministerstvo spravodlivosti predĺžilo lehotu na 

pripomienkovanie zo štandardných 15 dní na vyše 30 pracovných dní až do 1. februára 2021.  

Predpokladané ukončenie legislatívneho procesu a nadobudnutie účinnosti zákona o sídlach 

a obvodoch súdov 

Nová súdna mapa a správne súdy vzniknú na základe konkrétneho časového harmonogramu. 

Legislatívny proces by sa mal podľa odhadov skončiť v máji 2021 tak, aby nová právna norma 

nadobudla účinnosť od 1. augusta 2021.  

Zriadenie nových správnych súdov 

Časový harmonogram 

K 1. augustu 2021 vzniknú tri nové správne súdy. Podobne ako v prípade najvyššieho správneho súdu  

sa pre nové správne súdy vytvorí niekoľkomesačný časový priestor na to, aby boli technicky 

a organizačne zabezpečené. V plnom rozsahu začnú vykonávať činnosť od 1. apríla 2022.  

Výberové konania na prvých predsedov a sudcov správnych súdov  

Podobne ako pri NSS sa vytvára priestor na spustenie výberového konania na prvých predsedov 

správnych súdov a  procesu výberu sudcov a sudkýň správnych súdov. Výber bude prebiehať 

v podobnom režime ako pri najvyššom správnom súde. Nedôjde k automatickému prechodu sudcov 

správnych kolégií na nové správne súdy. Vzhľadom na to, že v súdnej sústave vzniká nový prvok, 

o obsadení správnych súdov  bude rozhodovať Súdna rada na základe verejného vypočutia, preverenia 

majetkových pomerov a sudcovskej spôsobilosti.  

Upustenie od univerzálneho charakteru výberových konaní  

Výberové konania na správne súdy, prípadne na všeobecné súdy vyššieho stupňa už nebudú mať 

všeobecný charakter. Zamerajú sa na tie časti práva, s ktorým je spojená obsadzovaná pozícia. Ak sa 

bude napríklad obsadzovať miesto sudcu trestného kolégia na krajskom súde, predmetom výberového 

konania bude trestné právo.  

Zriadenie nových obvodov okresných a krajských súdov  

Časový harmonogram 

Nová súdna mapa by mala byť plne implementovaná  od 1. júla 2022. Dovtedy ministerstvo 

spravodlivosti urobí výberové konania na funkcie predsedov súdov nových zlúčených súdnych 

obvodov.  

Obsadenie pozície predsedu OS prípadne KS 
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Ministerstvo spravodlivosti predložilo do pripomienkového konania tri alternatívy obsadenia pozície 

predsedu okresného respektíve krajského súdu. Prvá alternatíva predpokladá, že výberové konania sa 

spustia na všetkých 30 súdoch, vrátane tých, ktoré nová súdna mapa zachováva nezmenené. V druhej 

alternatíve by výberové konania neprebehli na 11 súdoch, ktorých obvody sa nemenia. Ustanovenie 

nového predsedu bude mať za následok zánik funkcie doterajších predsedov súdov. V tretej alternatíve 

by sa výberové konania týkali iba predsedov dvoch mestských súdov. 

Primárnym zámerom ministerstva spravodlivosti pri implementácii novej súdnej mapy nie je vymeniť 

všetkých predsedov súdov, preto v návrhu zákona vytvorilo priestor na diskusiu o viacerých 

možnostiach.  

Možnosť zriaďovania pracovísk súdov mimo ich sídla 

Nová právna úprava umožňuje zriadiť pracoviská súdov mimo ich sídla a využívať priestory pôvodných 

súdov. Samozrejme, organizácia práce musí byť prispôsobená tomu, že bez ohľadu na počet pracovísk 

pôjde vždy o jeden súd, ktorého sudcovia môžu byť umiestnení vo viacerých budovách, respektíve 

vykonávať pojednávania v miestnostiach mimo sídla súdu. Možnosti zriadiť pracoviská sa prispôsobujú 

aj procesné kódexy, podľa ktorých s prihliadnutím na čas a trovy účastníkov konania bude môcť súd 

pojednávať mimo svojho sídla. 

Prechod agendy, vrátane prechodu agendy medzi zanikajúcimi a nástupníckymi súdmi 

Pri prechode agendy sa uplatní rovnaký postup ako pri zmenách súdnej sústavy v rokoch 2005 a 2009, 

respektíve pri nahradení pôvodného špeciálneho súdu špecializovaným trestným súdom. Zákon  

predpokladá, že zo zlúčeného súdu prechádza výkon súdnictva vo všetkých veciach na nástupnícky súd 

určený v prechodných ustanoveniach. Popri prechode výkonu súdnictva nové okresné súdy preberú aj 

všetkých zamestnancov, sudcov, práva a povinnosti vyplývajúce z majetkovo-právnych a iných 

právnych vzťahov. Nástupnícky súd preberie všetky práva a povinnosti doterajšieho súdu vo všetkých 

oblastiach. V niektorých prípadoch, napríklad v agende Obchodného registra, bude prechod výkonu 

súdnictva nastavený odlišným spôsobom.  

Zriadenie jedného Obchodného registra 

Nová súdna mapa predpokladá, že agendu Obchodného registra bude riešiť jeden súd. Takýto zámer 

existoval už počas predchádzajúcej vlády a je súčasťou aktuálneho programového vyhlásenia vlády. 

Registrové konanie je už plne elektronizované, pričom jediným registrovým súdom pre územie celého 

Slovenska by mal byť Okresný súd Žilina.   

Zmeny v kauzálnej príslušnosti 

Podľa súčasnej právnej úpravy existujú agendy, ktoré sú cez kauzálnu príslušnosť sústreďované na 

nižšom počte súdov ako je 54 súčasných okresných súdov. Niektoré agendy sú koncentrované na 

okresnom súde v sídle samosprávneho kraja (časť trestnej agendy, zmenková šeková agenda, 

konkurzná agenda). Iné agendy (autorsko-právna, ochrana priemyselného vlastníctva) sú sústreďované 

na tri súdy. Napokon, sú agendy (burzové obchody, ochrana hospodárskej súťaže), ktoré majú určené 

jeden súd s kauzálnou príslušnosťou pre celé územie Slovenska.  

Nová právna úprava zachováva kauzálnu príslušnosť v agendách, pre ktoré boli doteraz určené jeden 

alebo tri okresné súdy (napríklad agendu OS Bratislava II prevezme Mestský súd Bratislava s obvodom 

územia celej SR). Odlišným spôsobom, takzvaným modelom 3+2, bude nová súdna mapa riešiť 

kauzálnu príslušnosť v tých agendách, ktoré doteraz Slovensko rozdeľovali na osem obvodov totožných 

s obvodmi krajských súdov.  
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Obchodno-právna agenda bude sústredená na troch okresných súdoch v sídle nových krajských súdov 

(Trnava, Banská Bystrica, Prešov) a dvoch mestských súdoch (Bratislava, Košice). Zaradenie mestských 

súdov zohľadňuje aj fakt, že v Bratislavskom kraji a čiastočne aj v Košickom kraji sídli a podniká 

najväčšie množstvo podnikateľských subjektov. Rovnakým modelom 3+2 bude rozdelená aj trestná 

agenda.  

 


