
Príloha:  

Pripomienky a okruh otázok k Reforme súdnej mapy: Okresný súd Námestovo 

1. Obvod Okresného súdu Námestovo je väčší a má aj viac obyvateľov ako obvod OS Dolný Kubín. 

Prečo tam robíte sídelný súd Oravského obvodu? Námestovo je zároveň pre väčšinu obyvateľov 

dostupnejšie. V hierarchii štátnej správy je dokonca Námestovo vyššie umiestnené, ako Dolný Kubín 

(z pohľadu súdu ide hlavne o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny). 

V analýze, ktorá viedla k odporúčaniam pre tvorbu súdnej mapy, boli použité výsledky výskumov 

hierarchizácie súčasného a perspektívneho sídelného systému, založené na mnohoparametrickej 

analýze, kde význam sídla z pohľadu  preneseného výkonu štátnej správy je jedným z parametrov 

hierarchizácie (viac o kritériách pre výber centier obvodov možno  nájsť v  časti 2.4 aktualizovaného 

materiálu Odporúčania_pre_tvorbu_novej_súdnej_mapy_verzia_3.0 zverejneného na podstránke 

Súdna_mapa  webového sídla ministerstva tu). 

Počet obyvateľov (nie hustota) je jedným z kritérií pre tvorbu súdnej mapy (viac o kritériách pozri 

v časti 2 aktualizovaného materiálu Odporúčania_pre_tvorbu_novej_súdnej_mapy_verzia_3.0 

zverejneného na podstránke Súdna_mapa  webového sídla ministerstva tu). Ako jedno z viacerých 

kritérií ho nemožno posudzovať samostatne, ale vždy v kontexte ďalších prevažujúcich ukazovateľov, 

akými sú najmä nápad vecí na súd (počet vecí, ktoré na súd prídu ročne) a dlhodobá viacročná súdivosť.  

Aj keď je obvod OS Námestovo 2,5 krát ľudnatejší ako obvod OS Dolný Kubín, vykazuje v priemere 

rokov 2016-2019 1,6 krát nižšiu súdivosť (v prepočte došlých vecí na 1000 obyvateľov v hlavných 

súdnych agendách). Navyše OS Námestovo patrí k obvodom s najnižšou súdivosťou na Slovensku 

vôbec. Obdobne OS Dolný Kubín zaberá v poradí súdivosti štvrtú najnižšiu priečku.  (Pozri prílohu 3 

aktualizovaného materiálu Odporúčania_pre_tvorbu_novej_súdnej_mapy_verzia_3.0 zverejneného 

na podstránke Súdna_mapa  webového sídla ministerstva tu).    

Z hľadiska rozmiestnenia hustoty obyvateľstva vychádza situácia skutočne lepšie v prospech 

Námestova ako Dolného Kubína. Robili sme simulačné prepočty toho, keď by každý občan vycestoval 

z centra svojej obce (po ceste) k budove súdu. V prípade Námestova by priemerný občan musel prejsť 

20,46 km a trvalo by mu to 21,61 minút, v prípade Dolného Kubína 27,39 km za  28,14 minút. Rozdiely 

sú zanedbateľné. Preto sme v prípade Oravy návrh centra obvodu dlho zvažovali a rozhodnutie nebolo 

jednoznačné.  

K Dolnému Kubínu sme sa priklonili kvôli tomu, že je to väčšie mesto (vyjadrené ako súčet počtu 

bývajúcich a do zamestnania dochádzajúcich obyvateľov) ako mesto Námestovo a Tvrdošín dokopy, s 

vyšším stupňom hierarchizácie, čo je dôležité z hľadiska budúceho vývoja, predpokladá lepšiu 

vybavenosť pre návštevníkov a pod.. Pri výbere bola zohľadnená aj vyššie uvádzaná súdivosť. Viac 

informácií možno nájsť v časti 4.3 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 obvodoch ako pracovísk navrhovaných sídelných súdov na prechodné obdobie  (napr. OS 

Dolný Kubín, pracovisko Námestovo), aby sa overila účelnosť ich existencie po zavedení špecializácie. 

Rozhodnutia o spôsobe využitia týchto pracovísk budú urobené v spolupráci s predsedami nových 

súdnych obvodov. Budú závisieť napríklad od kapacity existujúcich budov a počtu rozdelených sudcov 

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 v 

obvode bola situácia stabilizovaná. Pracoviská mimo sídla súdu tak budú buď len dočasné, a to do 
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momentu kým nebudú vytvorené podmienky pre riadny výkon súdnictva v sídle súdu alebo sa ukáže, 

že má zmysel aj trvalé pracovisko. 

Viac podrobností k možnosti zriaďovania pracovísk súdov mimo ich sídla uvádza dokument 

Zmeny_zákonov_v_kocke  zverejnený na podstránke Súdna_mapa  webového sídla ministerstva tu 

alebo kompletný materiál v aktuálnom medzirezortnom pripomienkovom konaní. 

2. Pokiaľ ide o dostupnosť súdu v rodinnej agende – v obvode OS Námestovo je 9 sociálnych zariadení 

(7 v okrese Námestovo, 2 v okrese Tvrdošín) a taktiež zdravotnícke psychiatrické zariadenie. V 

obvode Dolný Kubín sú dve sociálne zariadenia a žiadne zdravotnícke. To má súvis s poručenskou 

agendou. Prečo ste to pri tvorbe súdnej mapy nebrali do úvahy? 

Návrh súdnej mapy sa zameriava na tvorbu obvodov, v ktorých hlavnými kritériami bola veľkosť a ďalšie 

faktory spojené s dlhodobo platnými charakteristikami regiónov. Návrhy "centier" sú mienené ako 

analytická pomôcka pre rozhodovanie, ktoré bude urobené, ako sa vyššie uvádza,  v spolupráci s 

predsedami nových súdnych obvodov. (Viac o kritériách pre výber centier obvodov možno  nájsť v  časti 

2.4 aktualizovaného materiálu Odporúčania_pre_tvorbu_novej_súdnej_mapy_verzia_3.0 

zverejneného na podstránke Súdna_mapa  webového sídla ministerstva tu). 

Reforma súdnej mapy prihliada aj na zraniteľné skupiny a citlivé agendy, akou je rodinná či 

opatrovnícka agenda a predpokladá okrem zachovania pracovísk súdov mimo navrhovaných sídiel – 

ako sa uvádza vyššie -  aj možnosť "dochádzania súdu za klientom", čo nakoniec umožňuje aj súčasná 

právna úprava.  

3. Podľa Štatistického úradu majú obce v okresoch Námestovo aj Tvrdošín viac obyvateľov, ako v 

okrese Dolný Kubín a Námestovo má jednu z najvyšších pôrodností. Okres Dolný Kubín zaznamenáva 

pokles prirodzeného prírastku. To má súvis s rodinnou agendou, ale aj rozvojom infraštruktúry. 

Pozri odpoveď na otázku č. 1 vyššie. 

4. Na základe našich argumentov sa domnievame, že sídlom súdu by malo byť Námestovo. Zvážite 

naše pripomienky? 

Ako sa uvádza vyššie, autori súdnej mapy odporučili Dolný Kubín ako "centrum" Oravského obvodu 

vzhľadom na to, že je to väčšie mesto (vyjadrené ako súčet počtu bývajúcich a do zamestnania 

dochádzajúcich obyvateľov) ako mesto Námestovo a Tvrdošín dokopy, s vyšším stupňom 

hierarchizácie. Pri výbere bola zohľadnená aj vyššie uvádzaná súdivosť. Viac informácií možno nájsť 

v časti 4.3 aktualizovaného materiálu Odporúčania pre tvorbu novej súdnej mapy, verzia 3.0 

zverejneného na podstránke Súdna_mapa webového sídla ministerstva tu. 

Ak by snahy o umiestnenie centra Oravského obvodu v meste Námestovo boli vyvolané predovšetkým  

obavou o zrušenie budovy súčasného súdu s dopadom na zamestnanosť, resp. riziká mobility 

personálu, opätovne Vás chceme uistiť, že ministerstvo má záujem na zachovaní budov súčasných 

súdov ako pracovísk navrhovaných sídelných súdov, buď prechodne alebo natrvalo, s možnosťou 

„dochádzania za klientom“. Ministerstvo tiež pripravuje opatrenia na finančnú motiváciu sudcov a 

justičného personálu, ktoré by na prechodné obdobie formou finančných náhrad kompenzovali vplyvy 

reformy, napríklad náklady na dochádzku na miesto výkonu práce. 

Rovnako Vás chceme ubezpečiť, že sa dôsledne zaoberáme všetkými podnetmi, otázkami a návrhmi a 

starostlivo na ne odpovedáme. Ak budú pripomienky v prospech súdnej mapy ako celku, zohľadníme 

ich po ukončení medzirezortného pripomienkového konania. 
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