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Príloha:  

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

1. Prečo ste dali sídelný súd do Dolného Kubína, hoci podľa Vami stanovených kritérií dostupnosti 

(cestná a železničná sieť, frekvencia vlakovej či autobusovej premávky, prírodné prekážky, etnické a 

rečové regióny, prirodzené ekonomické, spoločenské a priemyselné centrá, administratívne centrá, 

budúci vývoj regiónu) vychádza mesto Námestovo ako lepšia voľba? (v liste ďalej podrobne uvádza 

argumenty – časové údaje, údaje Arrivy o návštevnosti Námestova a pod) 

K zlúčeniu obvodov OS Dolný Kubín  a OS Námestovo do väčšieho Oravského súdneho obvodu muselo 

dôjsť, pretože ani jeden zo súdov nespĺňa kritériá veľkosti súdu pre špecializáciu, t.j. mať minimálne 

troch špecializovaných sudcov v každej hlavnej súdnej agende: rodinná, civilná, trestná, obchodná, čo 

je hlavným cieľom reformy súdnej mapy. Oravský súdny obvod je navyše jediným z mála obvodov, v 

ktorom aj po zlúčení vychádza v jednotlivých agendách potrebný počet sudcov na agendu nižší ako tri. 

Bolo by ho preto možné zlúčiť s ďalšími obvodmi, avšak z titulu zachovania tohto prirodzeného regiónu 

sa neodporúčalo Oravský súdny obvod ešte viac rozširovať. Výber centra v navrhovanom zlúčenom 

Oravskom súdnom obvode medzi Námestovom a Dolným Kubínom nebol úplne jednoznačný.  

Počet obyvateľov (nie hustota) je jedným z kritérií pre tvorbu súdnej mapy. 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.   

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.  

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 k Oravskému súdnemu obvodu možno nájsť v časti 4.3 a prílohe 3 aktualizovaného 

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

Súdna_mapa webového sídla ministerstva tu.  

Ak by sa vo vnútri regiónu (t.j. zástupcovia Námestova, Dolného Kubína, Trstenej a i.) dohodli na sídle 

v Námestove, podporili by sme aj takéto riešenie. Napokon, vo vyššie spomenutom zverejnenom 

materiáli je uvedené, že určenie centra má byť len pomôckou pre rozhodovanie (podporené dátami). 

Svoje návrhy môžete nakoniec uplatniť v aktuálnom medzirezortnom pripomienkovom konaní 

k návrhu zákona o sídlach a obvodoch súdov. 

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. 

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
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/587
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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 

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 a implementácii súdnej mapy 

uvádza dokument Zmeny_zákonov_v_kocke  zverejnený na podstránke Súdna_mapa  webového sídla 

ministerstva tu alebo kompletný materiál 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 aktuálneho 

medzirezortného pripomienkového konania. 

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

