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Príloha:  

Pripomienky a okruh otázok k Reforme súdnej mapy: mesto Bardejov, primátor  

1. Prečo rušíte OS Bardejov, keď podmienky, ktoré uvádzate v návrhu, v prípade Bardejova 

naplnené? Rýchlosť konania OS Bardejov zaznamenala v poslednom období výrazné výsledky, 

rovnako sa to týka aj kvality rozhodnutí a čo sa týka transparentnosti, OS Bardejov je obsadený 

kvalifikovanými sudcami, ktorým bola pridelená agenda a špecializujú sa na oblasti. 

Kľúčovým cieľom návrhu súdnej mapy je zabezpečiť minimálne troch špecializovaných sudcov/tri 

špecializované senáty v každej z hlavných súdnych agend (rodinná, civilná, trestná, obchodná a 

správna) v súdnom obvode. Faktorom, ktorý ovplyvnil prekreslenie súdnej mapy, je dlhodobo klesajúci 

vývoj nápadu vecí v SR (od roku 2013), rozhodovacia činnosť súdov (kam vstupujú aj počty 

rozhodnutých vecí, počty sudcov a pod.) a zároveň zvyšujúca sa náročnosť prípadov vyžadujúcich si 

komplexné znalosti sudcu v špecializovanej oblasti. Pokles počtu nevybavených vecí a reštančných vecí 

je najmä dôsledkom dlhodobo klesajúceho nápadu vecí na súdy, ktorý dal priestor súdom vysporiadať 

sa s nevybavenou a reštančnou agendou. Súdy nemajú problém vybaviť v reálnom čase došlý počet 

jednoduchších a rutinných vecí a aj malé súdy sa z tohto pohľadu javia ako efektívne a potrebné. 

Skutočným problémom sú zložitejšie veci, ktorých vybavenie trvá dlhší čas. Riešením môže byť 

vytvorenie dostatočne veľkých a efektívnych pracovísk so špecializovanými sudcami a zamestnancami. 

Pri klesajúcom/stabilizovanom nápade vecí na súdy v ostatnom období a podmienke špecializácie v 

hlavných súdnych agendách sa potrebe zväčšovať obvody súdov nedá vyhnúť. 

Vytvorenie nového súdneho obvodu s navrhovaným centrom v Prešove je výsledkom uplatnenia 

kritéria minimálne 3 špecializovaných sudcov v hlavných súdnych agendách. Nápad vecí v niektorých 

terajších severovýchodných obvodoch ako OS Bardejov, OS Svidník, či OS Stará Ľubovňa nie je 

dlhodobo dostatočný na splnenie základného cieľa reformy. Preto prirodzene dochádza k vytvoreniu 

väčších súdnych obvodov, ktoré by požiadavku špecializácie s min. 3 špecializovanými sudcami v 

agende dokázali splniť. Navyše OS Bardejov patrí k obvodom s najnižšou súdivosťou na Slovensku. 

Zaujíma 6. najnižšiu priečku v prepočte počtu došlých vecí na súd na 100 obyvateľov. Pre umiestnenie 

centra obvodu sa zohľadňovali následne tieto kritériá: dostupnosť súdu, hierarchický stupeň sídla 

(mesta), hospodárska funkcia sídla, počet obyvateľov a dochádzka obyvateľov za prácou. Po 

zohľadnení hodnôt vyššie uvedených ukazovateľov možno mesto Prešov považovať za centrum 

navrhovaného Šarišského súdneho obvodu. Viac informácií možno nájsť v časti 4.19 a prílohe 3 

aktualizovaného materiálu Odporúčania pre tvorbu novej súdnej mapy, verzia 3.0 zverejneného na 

podstránke Súdna_mapa webového sídla ministerstva tu. 

Vzhľadom na zámer ministerstva zachovať prechodne (príp. neskôr natrvalo v závislosti od posúdenia 

efektivity) budovy súčasných súdov ako pracoviská mimo navrhovaných sídelných súdov by mohol mať 

OS Prešov zriadené pracovisko v Bardejove. Navrhnúť vnútornú organizáciu novozriadených súdnych 

obvodov bude úlohou nových predsedov súdnych obvodov v spolupráci so sudcami a justičným 

personálom. Viac k implementácii reformy súdnej mapy pozri v dokumente Zmeny zákonov v kocke 

zverejnenom na podstránke Súdna mapa webového sídla ministerstva tu alebo kompletnom materiáli 

v aktuálnom medzirezortnom pripomienkovom konaní.  

2. Aké kritéria viedli k hodnoteniu OS Bardejov ako nedostatočne veľkému? 

Ako sa vyššie viackrát uvádza, zachovanie súčasných okresných súdov a ich obvodov súvisí s plnením 

hlavného cieľa reformy súdnej mapy, a to je dostatočná veľkosť súdu (vzhľadom na nápad) na 

zabezpečenie špecializácie sudcov s minimálnym počtom troch sudcov na každú z hlavných súdnych 

agend. Ak súčasný okresný súd so svojím obvodom toto kritérium a cieľ reformy neplní, prihliada sa na 

http://web.ac-mssr.sk/wp-content/uploads/2020/sudna_mapa/nova_sudna_mapa_3_0_final.pdf
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https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Sudna-mapa.aspx
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ďalšie ukazovatele reformy súdnej mapy a takýto obvod sa zlučuje  do väčšieho súdneho obvodu tak, 

aby kritérium veľkosti vzhľadom na nápad a špecializáciu bolo splnené. V prípade súčasných súdov 

v severovýchodných regiónoch Slovenska toto kritérium nespĺňa nielen OS Bardejov, ale ani OS Svidník, 

a OS Stará Ľubovňa, či bližšie k stredu ani OS Poprad alebo OS Kežmarok.  

3. Prečo ste vzali do úvahy len časovú vzdialenosť zrušených súdov od všeobecných súdov a nie aj 

sociálno-ekonomické pomery obyvateľstva? Máme za to, že minoritné obyvateľstvo bude značne 

obmedzené vo svojich právach. 

Uvedomujeme si, že menej obvodov môže znamenať dochádzku na väčšie vzdialenosti, a teda aj 

zvýšenú námahu účastníkov konania. Reforma súdnej mapy má docieliť rýchlejšie, kvalitnejšie a 

predvídateľnejšie rozhodnutie súdu pre občana. V tomto kontexte je dostupnosť rýchleho a kvalitného 

rozhodnutia dôležitejšia ako fyzická dostupnosť súdu, ktorý občan navštívi priemerne raz za život. 

Reforma prihliada aj na zraniteľné skupiny a citlivé agendy a predpokladá okrem zachovania pracovísk 

súdov mimo navrhovaných sídiel (na prechodné obdobie alebo natrvalo) aj možnosť "dochádzania 

súdu za klientom", čo nakoniec umožňuje aj súčasná právna úprava. Navyše, už súčasná právna úprava 

zakladá účastníkom konania nárok na preplácanie niektorých výdavkov a nákladov spojených s 

procesom. 

4. Prečo spájate OS Svidník s OS vo Vranove nad Topľou, keďže aj vzdialenosťou, aj obyvateľstvom 

je podstatne bližší OS Bardejov, čo rovnako tvrdíme aj o OS Stará Ľubovňa. 

Podmienkou pre prípadné zmeny je, aby navrhovaná zmena zlepšila súdnu mapu ako celok a súčasne 

bola v súlade s ukazovateľmi, na základe ktorých bola reforma súdnej mapy posudzovaná.  

Ako sa uvádza vyššie, OS Bardejov neplní kritériá špecializácie, t.j. minimálneho počtu troch sudcov 

v hlavných súdnych agendách. Z tohto dôvodu ako aj z dôvodu regionálnych aspektov tvorby nových 

súdnych obvodov sa javí najvhodnejšie zlúčenie obvodu OS Bardejov do navrhovaného Šarišského 

súdneho obvodu s centrom v Prešove. Vzhľadom na zámer ministerstva prechodne zachovať budovy 

súčasných súdov ako pracoviská súdov mimo navrhovaných sídelných súdov by mohol mať OS Prešov 

zriadené pracovisko Bardejov. Navrhnúť vnútornú organizáciu novozriadených súdnych obvodov bude 

úlohou nových predsedov súdnych obvodov v spolupráci so sudcami a justičným personálom. Viac 

informácií možno nájsť v časti 4.18 a 4.19 aktualizovaného materiálu Odporúčania pre tvorbu novej 

súdnej mapy, verzia 3.0 zverejneného na podstránke Súdna_mapa webového sídla ministerstva tu. 

Zároveň Vám dávame do pozornosti, že svoje návrhy môžete uplatniť v aktuálnom medzirezortnom 

pripomienkovom konaní k návrhu zákona o sídlach a obvodoch súdov. 

Chceme Vás ubezpečiť, že sa dôsledne zaoberáme všetkými podnetmi, otázkami a návrhmi. Ak budú 

pripomienky v prospech súdnej mapy ako celku, zohľadníme ich po ukončení medzirezortného 

pripomienkového konania. 

5. Prečo nie je v novej mape zohľadnený historický význam mesta Bardejov a história súdnictva v 

Bardejove? 

Ako sa vyššie viackrát uvádza, zachovanie súčasných okresných súdov a ich obvodov súvisí s plnením 

hlavného cieľa reformy súdnej mapy, a to je dostatočná veľkosť súdu (vzhľadom na nápad) na 

zabezpečenie špecializácie sudcov s minimálnym počtom troch sudcov na každú z hlavných súdnych 

agend. Ak súčasný okresný súd so svojím obvodom toto kritérium a cieľ reformy neplní, prihliada sa na 

ďalšie ukazovatele reformy súdnej mapy a takýto obvod sa zlučuje v záujme špecializácie do väčšieho 

celku. Viac informácií o kritériách pre tvorbu súdnej mapy možno nájsť v časti 2 aktualizovaného 

http://web.ac-mssr.sk/wp-content/uploads/2020/sudna_mapa/nova_sudna_mapa_3_0_final.pdf
http://web.ac-mssr.sk/wp-content/uploads/2020/sudna_mapa/nova_sudna_mapa_3_0_final.pdf
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materiálu Odporúčania_pre_tvorbu_novej_súdnej_mapy_verzia_3.0 zverejneného na podstránke 

Súdna_mapa  webového sídla ministerstva tu. 
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