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Príloha:  

Pripomienky a okruh otázok k Reforme súdnej mapy: Krajský súd Trenčín – sudcovská rada 

1. Zohľadňovali ste pri tvorbe novej súdnej mapy fakt, že Krajský súd Trenčín má špecializovaných 

sudcov na hlavné agendy a je tu zachovaná podmienka náhodného prideľovania vecí? Zároveň 

možno konštatovať, že personálne a materiálne vybavenie súdu zabezpečuje kvalitný výkon 

súdnictva, čo potvrdzujú aj štatistické hodnotenia. 

Vychádzajúc z priemerného nápadu vecí za roky 2016 - 2019 a počtu rozhodnutých vecí v SR neplnil 

stanovené kritérium veľkosti súdu, ako podmienku špecializácie, KS Trenčín v trestnej a obchodnej 

agende, preto sme pristúpili k návrhu troch odvolacích obvodov na Slovensku. Každý so súčasných 

ôsmich KS má personálne aj materiálne vybavenie na riešenie súčasnej agendy, avšak na zabezpečenie 

podmienky špecializácie je potrebné súdne obvody zväčšiť.  

Zníženie počtu súdov na Slovensku odporučila aj Európska komisia pre efektívnosť súdnictva (CEPEJ) 

vo svojej správe o stave slovenského súdnictva v roku 2017. Poukazuje na to, že by to prispelo k vyššej 

kvalite súdnictva a k lepšiemu využívaniu ľudských zdrojov. 

Viac informácií o návrhu odvolacích súdnych obvodov možno nájsť v mape 6 a v  časti 3 a prílohách 4 

a 6 aktualizovaného materiálu Odporúčania pre tvorbu novej súdnej mapy, verzia 3.0 zverejneného na 

podstránke Súdna_mapa webového sídla ministerstva tu.  

2. Ako zabezpečíte využitie ľudských zdrojov z KS Trenčín? Obávame sa, že dochádzanie ľudí za 

prácou bude ekonomicky neudržateľné. 

Chceme Vás ubezpečiť, že ministerstvo uprednostňuje zachovanie budov súčasných súdov v zlúčených 

súdnych obvodoch ako pracovísk mimo navrhovaných sídiel nových obvodov na prechodné obdobie, 

aby sa overila účelnosť ich existencie po zavedení špecializácie. Rozhodnutia o spôsobe využitia týchto 

pracovísk budú uskutočnené v spolupráci s predsedami nových súdnych obvodov. Budú závisieť 

napríklad od kapacity existujúcich budov a počtov sudcov rozdelených podľa jednotlivých špecializácií. 

Úlohou predsedov nových súdnych obvodov bude po diskusii so sudcami a justičným personálom 

vypracovať rozvrh práce a rozdeliť sudcov do špecializácií tak, aby na danom mieste bola situácia 

stabilizovaná. Súčasné počty sudcov zostanú zachované. Počet justičného personálu viažuceho sa na 

miesto sudcu/senát tak ostane rovnako zachovaný. Pracoviská mimo sídla súdu tak budú buď len 

dočasné, a to do momentu, kým nebudú vytvorené podmienky pre riadny výkon súdnictva v sídle súdu 

alebo sa ukáže, že má zmysel aj trvalé pracovisko. Ministerstvo pripravuje aj opatrenia na motiváciu 

sudcov a justičného personálu, ktoré by na prechodné obdobie formou finančných náhrad 

kompenzovali vplyvy reformy súdnej mapy, napríklad náklady na dochádzku na miesto výkonu práce. 

Súdna mapa by sa mala zamerať predovšetkým na efektivitu a kvalitu súdnictva pre občanov, a s tým 

súvisí aj nutnosť organizačných zmien, ak je to potrebné a ako to bežne funguje aj v súkromnom 

sektore. Budeme sa však hľadať maximálne ústretové podmienky smerom k zamestnancom. 

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. 

Rovnako Vás chceme 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. 

http://web.ac-mssr.sk/wp-content/uploads/2020/sudna_mapa/nova_sudna_mapa_3_0_final.pdf
http://web.ac-mssr.sk/sudna-mapa-otazky-a-odpovede/
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Sudna-mapa.aspx
http://web.ac-mssr.sk/wp-content/uploads/2020/sudna_mapa/Su%CC%81dna%20mapa%20-%20Zmeny%20za%CC%81konov%20v%20kocke.pdf
http://web.ac-mssr.sk/sudna-mapa-otazky-a-odpovede/
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Sudna-mapa.aspx
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/587
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/587
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/587
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3. Ako plánujete využiť sídlo KS Trenčín - reprezentatívnu historickú budovu v dobrom stave, ktorú 

vlastní štát? 

K téme sme sa vyjadrili v odpovedi na otázku č.2. 

4. Ako plánujete vyriešiť obsadzovanie navrhovaných odvolacích súdov sudcami nižších súdov do 

budúcnosti? Už teraz je nízky počet záujemcov o postup na krajské súdy, spravidla pre neochotu 

dochádzania zo vzdialenejších miest do sídel. 

Budeme sa snažiť prioritne využiť existujúcich sudcov a v prípade chýbania budeme štandardne 

vypisovať výberové konania. Téma, či problém obsadzovania odvolacích súdov sudcami nižších súdov 

je dlhodobý a bol tu  aj pred návrhom reformy súdnej mapy. Riešením sa so všetkou vážnosťou 

zaoberáme.  

Opätovne uvádzame, že ministerstvo má záujem na zachovaní budov súčasných súdov ako pracovísk 

mimo navrhovaných sídelných súdov, prechodne alebo natrvalo a pripravuje opatrenia na  

kompenzáciu vplyvov reformy súdnej mapy.  

5. V prípade, ak by naozaj došlo k zrušeniu KS Trenčín, viete garantovať, že tu vznikne trvalé 

detašované pracovisko a to so všetkými odvolacími agendami? Požadujeme aj zriadenie 

prvostupňového správneho súdu. 

K zriadeniu pracoviska mimo sídelného súdu v meste Trenčín sme sa vyjadrili už v odpovedi na otázku 

č. 2. Ako sa v nej uvádza, rozhodnutia o spôsobe využitia týchto pracovísk budú uskutočnené v 

spolupráci s predsedami nových súdnych obvodov a budú závisieť napríklad od kapacity existujúcich 

budov a počtu sudcov rozdelených podľa jednotlivých špecializácií. Zachovanie všetkých odvolacích 

agend preto  garantovať nemôžeme.  

Reformou súdnej mapy dochádza k vytvoreniu úplne nového súdneho obvodu, ktorý v sebe zlúči 

zanikajúce súdne obvody, kde nástupnícky sídelný súd preberie všetky práva a povinnosti zanikajúcich 

súdov vo všetkých oblastiach, vrátane prebratia sudcov a zamestnancov zanikajúcich súdov. Bude na 

rozhodnutí predsedu nového súdu, ako si súdny obvod vnútorne zorganizuje a rozdelí špecializáciu do 

jednotlivých pracovísk.  

K agende správneho súdnictva možno konštatovať, že KS Trenčín už teraz nespĺňa kritérium veľkosti 

pre špecializáciu, t.j. minimálne tri špecializované senáty na správnu agendu. Odhliadnuc od toho sa 

správne súdnictvo vyvinulo samostatným smerom a odlúčilo sa nakoniec od systému všeobecného 

súdnictva. Preto došlo k vzniku úplne nových súdnych obvodov a sústavy súdov. Mesto Nitra. Žilina 

a Košice boli vybrané ako potenciálne sídla nových súdnych obvodov, okrem iného aj pre svoju polohu 

a dostupnosť v rámci navrhovaných obvodov (viac informácií možno nájsť v časti 7 aktualizovaného 

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

Súdna_mapa webového sídla ministerstva tu).  

 

http://web.ac-mssr.sk/wp-content/uploads/2020/sudna_mapa/nova_sudna_mapa_3_0_final.pdf
http://web.ac-mssr.sk/sudna-mapa-otazky-a-odpovede/
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Sudna-mapa.aspx

