
Príloha:  

Pripomienky a okruh otázok k Reforme súdnej mapy: RZMO Horehronia  

1. Zavedenie Vami prezentovanej súdnej mapy by malo negatívny dopad na sociálnu kuratelu a 

sociálnoprávnu ochranu detí v Brezne, keďže OS Brezno a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny úzko 

spolupracujú. Pre časovú náročnosť by dokonca mohlo prísť k znefunkčneniu príslušného oddelenia. 

Chceli by sme preto vedieť, či pre spomenuté dôvody neprehodnotíte zachovanie súdu v Brezne. 

Reformou súdnej mapy sa nezmenia ľudia, ktorí pracujú na OS Brezno. Naopak, našim cieľom je 

vytvoriť podmienky, aby mohli svoju prácu vykonávať naďalej, spolupracovať s ÚPSVaR Brezno, 

prípadne rozšíriť spoluprácu aj na ÚPSVaR Banská Bystrica. 

Ministerstvo uprednostňuje zachovanie budov súčasných súdov ako pracovísk mimo navrhovaných 

sídiel nových súdnych 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. 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 aj možnosť "dochádzania 

súdu za klientom", čo nakoniec umožňuje aj súčasná právna úprava. 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 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. 

Chceme Vás 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. Úplné zrušenie súdu bude mať negatívny dopad na administratívnych zamestnancov súdu, ktorí 

si nebudú môcť finančne dovoliť prípadné dochádzanie. Ako beriete pri zavádzaní novej súdnej 

mapy tento údaj do úvahy a ako chcete zabezpečiť prácu administratívnym pracovníkom?  

Ako sa uvádza vyššie, ministerstvo má záujem na zachovaní budov súčasných súdov ako pracovísk 

navrhovaných sídelných súdov, buď prechodne alebo natrvalo, s možnosťou „dochádzania za 

klientom“. Súčasné počty sudcov zostanú zachované. Počet justičného personálu viažuceho sa na 

miesto sudcu tak ostane rovnako zachovaný. 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. 

 

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
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