
Príloha:  

Pripomienky a okruh otázok k Reforme súdnej mapy:  Klub500 

1. Prečo idete cestou znižovania počtu súdov a nie personálneho, finančného, materiálneho a 

technického posilnenia vyšších súdnych úradníkov a súdnych tajomníkov?  

Nápad vecí v niektorých terajších obvodoch nie je dlhodobo dostatočný na splnenie základného cieľa 

reformy, a to troch špecializovaných sudcov v hlavných agendách (civilná, rodinná, trestná). Niektoré 

nenaplnia ani jedného špecializovaného sudcu a prislúchajúci personál (vyšších súdnych úradníkov a 

ďalší justičný personál). Znamená to, že ak by na existujúce súdy boli doplnené stavy na špecializáciu 

sudcov a k nim prislúchajúcich zamestnancov, nebolo by toto riešenie vzhľadom na nedostatočný 

nápad vecí efektívne ani z pohľadu využitia ľudských zdrojov a ani využitia verejných zdrojov. 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. 

2. Kedy sa budete zaoberať prípravou  moderných kódexov a to najmä na úrovni procesných noriem? 

Právnou úpravou procesných noriem sa naďalej zaoberáme, naše návrhy aj v tejto časti  sú v štádiu 

príprav. 

3. Uvažujete nad tým, že by ste zaviedli vekový cenzus 50? Vtedy by sa sudcami stali zrelé osobnosti, 

máme za to, že by to skvalitnilo súdnictvo.  

Takouto otázkou sme sa zatiaľ nezaoberali. 

4. Prečo rušíte súdy? Podľa nášho názoru je rušenie súdov porušením ústavou garantovaného práva 

na spravodlivý proces a prístup k súdu a zníži sa dostupnosť pre fyzické osoby 

Garancia práva na spravodlivý proces neznamená fyzickú dostupnosť budovy súdu. Existencia súdu v 

skoro každom okresnom meste nezabezpečuje automaticky garanciu na spravodlivý proces. 

Spravodlivý proces má omnoho viac aspektov ako vzdialenosť bydliska občana od budovy súdu.  

Reforma súdnej mapy má docieliť rýchlejšie, kvalitnejšie a predvídateľnejšie rozhodnutie súdu. 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, 

akou je rodinná agenda a predpokladá okrem zachovania pracovísk sídelných súdov aj možnosť 

"dochádzania súdu za klientom".  

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. 

5. Klub má za to, že digitalizáciu treba, ale najprv treba zabezpečiť digitalizáciu zbierky listín 

Otázkou digitalizácie sa rezort zaoberá aj v súvislosti s novými informačnými systémami, ktoré by mali 

zefektívniť výkon súdnictva. 


