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Príloha:  

Pripomienky a okruh otázok k Reforme súdnej mapy: Trenčiansky samosprávny kraj, predseda 

Jaroslav Baška  

1. Prečo rušíte Krajský súd Trenčín a okresné súdy Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Považskej 

Bystrici? Týmto krokom dôjde k zhoršeniu prístupu k súdom pre obyvateľov TSK a tým aj k ich 

prehĺbeniu nedôvery v súdnictvo. 

Hlavným cieľom reformy súdnej mapy je dosiahnuť v súdnom obvode špecializáciu sudcov v hlavných 

súdnych agendách (rodinná, civilná, trestná, obchodná a správna), s minimálnym počtom troch 

špecializovaných sudcov/senátov na agendu. Vychádzajúc z priemerného nápadu vecí za roky 2016 - 

2019 a počtu rozhodnutých vecí v SR neplnil stanovené kritérium veľkosti súdu - ako podmienku 

špecializácie - KS Trenčín v trestnej a obchodnej agende. Ma zabezpečenie potrebnej veľkosti bolo 

potrebné zlučovať súdne obvody do väčších celkov, čím došlo k návrhu troch odvolacích obvodov na 

Slovensku. Každý so súčasných ôsmich KS má personálne aj materiálne vybavenie na riešenie súčasnej 

agendy, avšak na zabezpečenie podmienky špecializácie je potrebné súdne obvody zväčšiť. Obdobne 

to platí aj pre Vami uvádzané okresné súdy, ktoré nespĺňajú pre účely špecializácie kritérium veľkosti 

súdu, t.j. minimálne troch špecializovaných sudcov na agendu.   

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. 

Viac informácií o návrhu prvostupňových a odvolacích súdnych obvodov možno nájsť v mape 6 a v  

časti 3 a 4 a prílohách 4 a 6 aktualizovaného materiálu Odporúčania pre tvorbu novej súdnej mapy, 

verzia 3.0 zverejneného na podstránke Súdna_mapa webového sídla ministerstva tu. 

Uvedomujeme si, že menej obvodov môže znamenať dochádzku na väčšie vzdialenosti, a teda aj 

zvýšenú námahu účastníkov konania. Reforma súdnej mapy má docieliť rýchlejšie, kvalitnejšie a 

predvídateľnejšie rozhodnutie súdu pre občana. V tomto kontexte je dostupnosť rýchleho a kvalitného 

rozhodnutia dôležitejšia ako fyzická dostupnosť súdu, ktorý občan navštívi priemerne raz za život. 

Reforma prihliada na zraniteľné skupiny a citlivé agendy a predpokladá, okrem zachovania pracovísk 

súdov mimo navrhovaných sídiel na prechodné obdobie (v prípade efektívnosti natrvalo), aj možnosť 

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

právna úprava zakladá účastníkom konania nárok na preplácanie niektorých výdavkov a nákladov 

spojených s procesom. 

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. 

2. Aké bude personálne zabezpečenie chodu súdnictva týkajúce sa vzniku potreby mobility, resp. 

sťahovania sudcov za prácou? 

Zachovanie zanikajúcich súdov ako pracovísk mimo navrhovaných sídel nových obvodov na prechodné 

obdobie je riešením pre stabilizáciu situácie v obvodoch, kým špecializácia nepreverí účelnosť využitia 

týchto pracovísk a nerozhodne sa o prípadnom stálom pracovisku. MS SR pripravuje aj opatrenia na 

motiváciu sudcov a justičného personálu, ktoré by na prechodné obdobie, tam kde to bude potrebné, 

formou finančných náhrad kompenzovali napr. náklady na dochádzku na miesto výkonu práce.  

http://web.ac-mssr.sk/wp-content/uploads/2020/sudna_mapa/nova_sudna_mapa_3_0_final.pdf
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
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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3. Prečo rušíte KS Trenčín, keď je etablovaným súdom, prvostupňovým aj odvolacím a disponuje 

sudcovským stavom špecializovaným pre jednotlivé druhy agend? Pripomíname, že súd sídli v 

reprezentatívnej budove s dobrou dostupnosťou pre obyvateľov Trenčianskeho kraja – autom, 

vlakom aj autobusom. 

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. 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. Viac pozri v v odpovedi na otázku 

č. 1 vyššie. 

4.  Priamo v objekte je umiestnená Nemocnica pre obvinených a odsúdených, do pol hodiny jazdy 

autom sú dostupné Ústavy na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom, 

Ilave a Opatovciach. Brali ste do úvahy aj tieto fakty? 

Jedným z kritérií súdnej mapy – v súlade s metodickými odporúčaniami Európskej komisie pre 

efektívnosť súdnictva (CEPEJ) – bolo zohľadnenie blízkosti inštitúcií a orgánov štátnej správy, najmä 

tých, ktoré súvisia s výkonom súdnictva. Tie pri tvorbe súdnej mapy boli zohľadnené, predovšetkým 

blízkosť zariadení Zboru väzenskej a justičnej stráže SR (napr. ústavov na výkon väzby a i.) (pozri časť 4 

a prílohu 5 aktualizovaného materiálu Odporúčania pre tvorbu novej súdnej mapy, verzia 3.0 

zverejneného na podstránke Súdna_mapa webového sídla ministerstva tu). 

5. Na KS Trenčín prešiel aj výkon súdnictva zo zrušeného Vyššieho vojenského súdu. KS Trenčín je 

tak jediným celoslovenským odvolacím súdom pre príslušnú vojenskú agendu. Zvážili ste aj tento 

fakt? Čo bude s touto agendou ďalej? 

Živé spisy, ktoré sa týkajú vojenskej agendy (priemerný počet vecí za roky 2016-2019 je 9) a v súčasnosti 

patria pod Krajský súd Trenčín, prejdú na nástupnícky odvolací súd v Trnave. Po implementácií novej 

súdnej mapy nepočítame pri novom nápade s týmto typom špecializácie. Vojenskú agendu budú robiť 

všetky súdy. 

Zároveň si dovoľujeme pripomenúť, že význam vojenských súdov meraný množstvom súdnych sporov 

v tejto oblasti bol na Slovensku dôležitý za existencie povinnej vojenskej služby. Po zavedení 

profesionálnej armády sa výrazne znížil. Z tohto dôvodu boli vojenské súdy v roku 2009 zrušené s tým, 

že ich agenda prešla na všeobecné súdnictvo. 

 

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

