
Príloha:  

Pripomienky a okruh otázok k Reforme súdnej mapy: Zamestnanci OS Veľký Krtíš 

1. Prečo trváte na podmienke, že pri náhodnom prideľovaní je nutnosť mať troch sudcov? Ani Ústava 

SR o podmienky náhodného prideľovania nehovorí. Ak by to však bolo naozaj nutné, prečo by to 

nebolo možné aj pri dvoch sudcoch?  

Prax ukazuje, že už dvaja sudcovia pri odôvodnenej absencii (PN, materská dovolenka ai.) môžu svojím 

výpadkom spôsobiť vážne problémy pri vybavovaní veci v primeranom čase. Tento počet nie je 

dostatočný ani pre náhodný výber sudcu, resp. náhodné pridelenie veci. 

2. Brali ste do úvahy to, že menšie súdy pracujú efektívne a klesá im počet nevybavených a 

reštačných vecí?  

Posúdenie efektívnosti vynaložených verejných prostriedkov ukazuje, že jedna vec na menšom súde je 

v priemere nákladnejšia ako na súde väčšom. Pokles počtu nevybavených vecí a reštančných vecí je 

najmä dôsledkom dlhodobo klesajúceho nápadu vecí na súdy (od roku 2013), ktorý dal priestor súdom 

vysporiadať sa s nevybavenou a reštančnou agendou.  

Faktorom, ktorý ovplyvnil prekreslenie súdnej mapy je práve dlhodobo klesajúci vývoj nápadu vecí v SR 

a zároveň zvyšujúca sa náročnosť prípadov vyžadujúcich si komplexné znalosti sudcu v špecializovanej 

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

špecializácia v hlavných súdnych agendách sa potrebe zväčšovať obvody súdov nedá vyhnúť. 

3. Navrhovaná zmena súdnej mapy vzdiali súdy z hľadiska ich dostupnosti.   

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 predpokladá okrem zachovania pracovísk 

sídelných súdov aj možnosť "dochádzania súdu za klientom."  

Fyzická dostupnosť súdu v krajine s rozlohou Slovenskej republiky a pri navrhovanej sieti súdov po 

cestnej sieti  (t.j. z najodrezanejšej obce k budove súdu v centre, keby nebolo vytvorené ani jedno 

pracovisko sídelného súdu)  dosahuje maximálne 2 hodiny 46 minút (predtým 2 hodiny), ako uvádza 

už publikovaný dokument Reforma súdnej mapy na str.18. To sa pri očakávanej zvýšenej kvalite dá 

považovať za únosné. Prospešnosť zlučovania súdov a optimalizácie štruktúry prostredníctvom 

vytvorenia efektívnych stredne veľkých riešení ukazujú aj nedávne zahraničné skúsenosti mnohých 

krajín (Holandsko, Belgicko, Rumunsko, Chorvátsko, Rakúsko). Vo všetkých uvedených prípadoch to 

umožňovalo riadne poskytovanie súdnej služby, pričom nedošlo ani k zníženiu spokojnosti s 

dostupnosťou spravodlivosti. 

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. 

4. Prečo argumentujete tým, že priemerne ide človek na súd raz za život? Práve na prvom stupni je 

množstvo konaní, kde musia byť pojednávania.  

Ide o údaj získaný z rakúskych súdnych prieskumov, ktorý je možné aplikovať aj na slovenské pomery, 

vychádzajúc z podobnej ekonómie, spoločnosti, práva, kultúry a súdneho systému (CEPEJ, 2017). 

Priemerný bežný občan prichádza počas celého svojho života do styku so súdom v priemere len jeden 

alebo dvakrát.  

http://web.ac-mssr.sk/wp-content/uploads/2020/sudna_mapa/Reforma_sudnej_mapy_na_citanie.pdf


Zvýšenie kvality rozhodovania súdov predpokladá zníženie počtu pojednávaní potrebných na 

rozhodnutie vo veci, a tým aj zníženie frekvencie dochádzania na súd, a v konečnom dôsledku 

zrýchlenie a zefektívnenie konaní. 

5. Argumentuje tým, že súd môže vycestovať za občanom. Ako si toto predstavuje, ak má byť 

zachovaná dôstojnosť pojednávania? Ako bude zabezpečená ochrana Justičnou strážou? Ako budete 

riešiť náklady na dochádzanie?  

Tam, kde to bude efektívne a účelné, reforma predpokladá zachovanie budov súčasných súdov, v 

ktorých by mohli byť na prechodné obdobie zriadené pracoviská sídelných súdov. V prechodnom 

období sa má preveriť ich účelnosť po zavedení špecializácie. Tieto miesta už teraz poskytujú priestor 

na uskutočňovanie pojednávaní. Na druhej strane, uskutočniť pojednávanie na inom mieste ako v 

budove súdu umožňuje aj súčasná právna úprava (civilné kódexy). Je vecou súdu, aby urobil opatrenia 

na zabezpečenie dôstojného priebehu a plynulosti pojednávania. 

6. Argumentujete korupciou a pretrhaním väzieb. To sa však týka väčších súdov (BA, ZA, NS SR). 

Prečo teda rušíte menšie súdy ako OS Veľký Krtíš?   

Faktory súvisiace s odstraňovaním korupčných väzieb nevstupovali do rozhodnutí o zlučovaní obvodov 

či návrhov centier. Pretrhanie možných korupčných väzieb nie je hlavným cieľom navrhovanej súdnej 

mapy. Ide o sekundárny dôsledok, ktorý sa dá predpokladať najmä pri zväčšenom počte 

špecializovaných sudcov zaradených do náhodného prideľovania vecí v navrhovaných zväčšených 

súdnych obvodoch, ktorým sa prispôsobilo určenie sídla obvodu. Cieľom reformy sú efektívne a 

kvalitné súdy. To, že sa popri tom pretrhnú korupčné väzby, pretože sa zmení organizácia súdov, sa javí 

ako pozitívny sprievodný efekt reformy bez ohľadu na súd, región či obvod. 

7. Prečo nie je pripravený jasný implementačný plán, ktoré budovy ostanú, ako bude zabezpečený 

počet sudcov, personálu?   

Ministerstvo uprednostňuje zachovanie budov súčasných súdov v zlúčených súdnych obvodoch ako 

pracovísk navrhovaných sídelných súdov 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 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 danom obvode bola situácia stabilizovaná. 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. 

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. 

8. Neobávate sa odlivu najmä špecializovaného personálu? Títo ľudia napríklad nemusia akceptovať 

dochádzanie, prípadne dokonca nutnosť sťahovania.   

Zachovanie zanikajúcich okresných súdov ako pracovísk sídelných súdov na prechodné obdobie, kým 

špecializácia nepreverí účelnosť využitia týchto budov, nedáva dôvod na odliv špecializovaného 

personálu. Ministerstvo pripravuje aj opatrenia na motiváciu sudcov a justičného personálu, ktoré by 

na prechodné obdobie formou finančných náhrad kompenzovali napríklad náklady na dochádzku na 

miesto výkonu práce. 

http://web.ac-mssr.sk/wp-content/uploads/2020/sudna_mapa/Su%CC%81dna%20mapa%20-%20Zmeny%20za%CC%81konov%20v%20kocke.pdf
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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. 

9. OS Veľký Krtíš vybaví viac vecí, ako má nápad a má dobrú kvalitu rozhodovacej činnosti. Prečo ste 

pri tvorbe súdnej mapy nezohľadnili tento fakt? Takisto by nás zaujímalo, prečo ste nebrali do úvahy 

fakt, že rekonštrukcia budovy stála nemalé finančné prostriedky a nezamestnanosť, ktorá 

implementáciou súdnej mapy môže v už tak chudobnom regióne vzrásť? 

Ako sa už uvádza vyššie, posúdenie efektívnosti vynaložených verejných prostriedkov ukazuje, že jedna 

vec na menšom súde je v priemere nákladnejšia ako na súde väčšom. Faktorom, ktorý ovplyvnil 

prekreslenie súdnej mapy, je dlhodobo klesajúci vývoj nápadu vecí v SR (od roku 2013 a zároveň 

zvyšujúca sa náročnosť prípadov vyžadujúcich si komplexné znalosti sudcu v špecializovanej oblasti. Pri 

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

v hlavných súdnych agendách sa potrebe zväčšovať obvody súdov nedá vyhnúť. 

Treba zdôrazniť, že pri nízkom nápade vecí, ako má napr. OS VK, kde je nápad postačujúci na 1-2 

špecializovaných sudcov v trestnej a rodinnej agende, nie je splnená podmienka troch špecializovaných 

sudcov v každej hlavnej agende.  

K stabilizácii situácie a ľudských zdrojov sme sa vyjadrili v odpovediach na vyššie položené otázky. 

10. Navrhujeme, aby ste ponechali obvod OS Veľký Krtíš a zväčšili ho pridelením Krupiny. Takýto 

obvod by bol porovnateľne veľký s inými obvodmi v Banskobystrickom kraji a nevyžadovalo by si to 

zásadné finančné náklady. Zvážite takéto zmeny? 

Návrh možno posúdiť, ak by neohrozil reformu a ak by tým získala súdna mapa ako celok. 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.  

Okres aj mesto Krupina sa nachádzajú pod horskou bariérou s dominantným členiacim efektom. 

Obyvatelia mesta Krupina nespadajú do regiónu so zvolenskými nárečiami, ale do regiónu s 

novohradskými nárečiami. V tomto majú viac spoločného s mestami ako Veľký Krtíš a Poltár. Z 

uvedených dôvodov sme preto zvažovali alternatívu odčlenenia okresu Krupina spod súdneho obvodu 

OS Zvolen a jeho pričlenenia k súdnemu obvodu OS Veľký Krtíš. Vznikol by tým priestor na zväčšenie 

nápadu OS Veľký Krtíš, ktorý v súčasnosti nespĺňa podmienku minimálneho počtu sudcov na agendu. 

Túto alternatívu sme však zamietli. Nešlo pritom len o kritérium uprednostnenia zmien oproti 

súčasnosti (okres Krupina spadá pod OS Zvolen), ale najmä o argument dopravnej dostupnosti: z mesta 

Krupina existujú dostupné priame spoje verejnej dopravy len do mesta Zvolen (33 spojov do 30 minút), 

zatiaľ čo do iných okresných miest priame spoje neexistujú. Pri dostupnosti Zvolena z Krupiny tu plní 

úlohu aj železničné prepojenie. Preto sú aj ekonomické väzby Krupiny smerom na mesto Zvolen 

intenzívnejšie, ako na iné smery. Odporúčali sme preto ponechanie okresu Krupina v súdnom obvode 

OS Zvolen tak, ako je tomu dnes. 

V súčasnosti kritérium veľkosti v jednotlivých špecializáciách v danom regióne nespĺňa okrem súdneho 

obvodu OS Veľký Krtíš ani obvod OS Lučenec v rodinnej agende. Zapojením ďalších faktorov ako 

dopravná dostupnosť, vývoj prirodzeného regiónu a i. sme navrhli zriadiť Novohradský súdny obvod 

s navrhovaným centrom v Lučenci, ktorý by v sebe pojal aj obvod OS Veľký Krtíš. 
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Viac informácií možno nájsť v časti 4.14 a 4.15 aktualizovaného materiálu Odporúčania pre tvorbu 

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

tu.    
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