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Príloha:  

Pripomienky a okruh otázok k Reforme súdnej mapy: Krajský súd Košice – sudcovia obchodného 

kolégia 

1. Ako obchodnoprávne kolégium KS KE vítame špecializáciu sudcov, keďže vnímame nedostatky pri 

nešpecializovaných sudcoch na niektorých prvostupňových súdoch. Zámer reformy – špecializáciu 

sudcov, sme podporovali. Nerozumieme však, prečo potom má podľa Vášho návrhu dôjsť k zrušeniu 

celého obchodného súdnictva – prvostupňového aj v odvolacej agende v Košiciach a presun celého 

obchodného súdnictva do Prešova. Znamená to, že špecializovaných sudcov OS KE I, OS KE II a KS KE 

nahradia nešpecializovaní sudcovia OS PO a KS PO? 

Zohľadníte ešte doterajšiu odbornosť a dlhoročnú špecializáciu sudcov OS KE I, OS KE II, KS KE a 

ponecháte obchodnoprávnu agendu na OS KE I, respektíve na Mestskom súde KE pre celý košický 

kraj a odvolaciu obchodnú agendu na KS v KE? 

Ak sa reforma súdnej mapy zrealizuje, špecializovaná agenda celého obchodného úseku Krajského 

súdu v Košiciach – prvostupňová aj odvolacia, zostane iba na rozhodovaní terajších, na 

obchodnoprávnu agendu nešpecializovaných sudcov Krajského súdu v Prešove? 

Tam, kde doterajšia právna úprava predpokladala, že kauzálne príslušné sú okresné súdy v sídle 

krajského súdu, a teda rozdeľovala Slovensko na 8 obvodov, ktoré boli totožné s obvodmi súčasných 

krajských súdov, reorganizáciou súdnej mapy navrhujeme model „3+2“. To znamená, že agenda tohto 

typu, napr. konkurzná a reštrukturalizačná, zmenková, šeková a po novom celá obchodnoprávna 

agenda bude sústredená na 3 prvostupňových súdoch v sídle odvolacieho súdu. Keďže sídla odvolacích 

súdov sú navrhnuté v Prešove,  Banskej Bystrici a Trnave, tak hovoríme o OS Trnava, OS Banská Bystrica 

a OS Prešov. Číslo „2“ modelu je reprezentované mestskými súdmi. To znamená, v tomto prípade budú 

príslušné na konanie aj mestské súdy v Bratislave a Košiciach.  

Za účelom špecializácie sa navrhuje vytvoriť nový Východoslovenský súdny obvod, ktorého územie sa 

s dôrazom na špecializáciu zväčšilo a absorbovalo súdne obvody dvoch súčasných krajských súdov, KS 

Košice a KS Prešov. V navrhovanom Východoslovenskom obvode bolo navrhnuté umiestnenie sídla 

nového obvodu v meste Prešov. Inými slovami povedané, nedochádza k zrušeniu jedného súdu 

a ponechaniu iného súdu. Dochádza k vytvoreniu úplne nového súdneho obvodu, ktorý v sebe zlúči 

zanikajúce súdne obvody, kde nástupnícky súd v novom súdnom obvode preberie všetky práva a 

povinnosti zanikajúcich súdov vo všetkých oblastiach, vrátane prebratia sudcov a zamestnancov 

zanikajúcich súdov.  

Na novú súdnu mapu je potrebné pozerať sa z dlhodobého hľadiska. Z tohoto pohľadu nie je možné 

zaručiť, aby v každom súčasnom východoslovenskom obvode všeobecných odvolacích súdov mohli 

pôsobiť v každej špecializácii tri stále senáty (t.j. 9 sudcov), čo je potrebné na správnu funkčnosť 

mechanizmus náhodného prideľovania sudcov (zaručujúci vždy iných ľudí). Z toho vyplýva vhodnosť 

len jedného zlúčeného obvodu. Ďalej, z titulu využitia existujúcej infraštruktúry súdov a zamestnancov 

oboch súčasných krajských súdov je vhodné, aby v jednom z nich sídlil odvolací súd a v druhom nový 

správny súd. 

Návrh súdnej mapy predpokladá rozloženie súdov tak, aby sa súdna moc nekoncentrovala iba v 

niektorých sídlach, ale bola, ak to iné faktory reformného návrhu dovolia, proporčne rozložená do 

viacerých sídel. 



2 

Viac informácií o návrhu odvolacích súdnych obvodov možno nájsť 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.  

Zároveň Vás chceme 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. 

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. 

2. Krajský súd v Košiciach nadviazal úzku spoluprácu s Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika. Po navrhovanej zmene súdnej mapy budú PF UPJŠ v KE ako jediná právnická fakulta v 

meste, kde nie je krajský súd a odvolací súd v Prešove bude jediný odvolací súd, kde nebude 

právnická fakulta. Prečo ste toto nebrali do úvahy? 

Obchodnoprávne kolégium Krajského súdu v Košiciach ďalej poukazuje na to, že navrhovanou 

reformou súdnej mapy predpokladané zrušenie Krajského súdu v Košiciach ako odvolacieho súdu, 

bude mať negatívny dopad na rokmi budované prepojenie teórie a praxe  medzi Právnickou fakultou 

UPJŠ v Košiciach a Krajským súdom v Košiciach.  

Navrhovaná reforma súdnej mapy toto prepojenie právnej teórie a praxe, presťahovaním Krajského 

súdu v Košiciach do Prešova, v ktorom nie je právnická fakulta, vôbec nezohľadňuje, ani sa tomuto 

prepojeniu právnej teórie a praxe nevenuje."  

Ak hovoríme o právnickej fakulte v Košiciach nič nebráni tomu, aby úspešná spolupráca pokračovala aj 

z blízkeho Prešova, resp. v novovytvorenom východoslovenskom (zväčšenom) obvode. Navyše pokiaľ 

sa na vec pozeráme aj  z titulu zriadenia správneho súdu v jednom meste a odvolacieho v druhom, 

môže byť dokonca zriadenie nového správneho súdu  ďalším podnetom pre spoluprácu s právnickou 

fakultou.   

Ako sa uvádza vyššie na vybavovanie prvostupňovej obchodnoprávnej agendy bude kauzálne príslušný 

Mestský súd Košice. Pokiaľ by šlo o obchodnoprávnu agendu na odvolacom súde, pre študentov nie je 

mesto Prešov vzhľadom na jeho bezprostrednú blízkosť nedostupné.  

Viac pozri v odpovedi na otázku č. 2 a k umiestneniu možnému pracoviska mimo sídelného súdu 

v odpovedi na otázku č.1. 

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

