
1 

Príloha:  

Pripomienky a okruh otázok k Reforme súdnej mapy: ÚPSVaR Topoľčany  

1. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany úzko spolupracuje s Okresným súdom Topoľčany, 

najmä oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Môže sa stať, že bude potrebné, 

aby boli naraz na súde štyria či až piati zamestnanci, keďže pojednávania sú čoraz náročnejšie a je 

potrebné, aby každý zamestnanec bol  na svojom pojednávaní prítomný podľa pridelenej agendy. 

Tým sa zvýšia náklady na cestovanie a ohrozené bude aj využitie fondu pracovného času 

zamestnancov na jednotlivých pojednávaniach. Brali ste pri príprave novej súdnej mapy do úvahy 

tieto skutočnosti? 

Čo sa týka vplyvu novej súdnej mapy na vykonávanie činnosti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnu 

kuratelu, v súčasnosti platí:  

1. Obvody a sídla súdov nie sú totožné s územnosprávnym členením SR (okresov je 79, okresných súdov 

je 54).  

2. Obvody a sídla UPSVR taktiež nie sú totožné s územnosprávnym členením SR (ÚPSVaR je 46, čiže 

menej ako súdov).  

3. Obvody a sídla súdov a ÚSPVaR nie sú totožné ani dnes.  

Podľa § 31 ods. 2 až 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine platí, že žiaden z rodičov nemôže zastupovať 

svoje maloleté dieťa, ak ide o právne úkony, pri ktorých by mohlo dôjsť k rozporu záujmov medzi rodičmi 

a maloletým dieťaťom alebo medzi maloletými deťmi zastúpenými tým istým rodičom navzájom; v 

takom prípade súd ustanoví maloletému dieťaťu opatrovníka, ktorý ho bude v konaní alebo pri určitom 

právnom úkone zastupovať (ďalej len „kolízny opatrovník""). Kolízneho opatrovníka súd ustanoví aj v 

prípadoch, ak maloleté dieťa nemá zákonného zástupcu, alebo ak zákonný zástupca nemôže z vážneho 

dôvodu maloleté dieťa v konaní, alebo pri určitom právnom úkone zastupovať. Na ustanovenie 

kolízneho opatrovníka sa primerane použijú ustanovenia § 60 a 61. Funkcia kolízneho opatrovníka 

zaniká ukončením konania alebo vykonaním právneho úkonu, na ktorého účely bol ustanovený.  

Zákon o rodine teda upravuje iba to, že súd ustanoví kolízneho opatrovníka. Ak budú v obvode súdu tri 

úrady práce, tak bude na súde, ktorý z týchto úradov ustanoví za kolízneho opatrovníka, ale možno 

predpokladať, že nebude ustanovovať iný ÚPSVaR ako ten, ktorý je príslušný podľa bydliska 

maloletého, ako je to doposiaľ. Neočakávame preto, že nová súdna mapa bude mať výraznejší vplyv 

na fungovanie ÚPSVaR, a teda rýchlosť rozhodovania v tomto smere.  

Zároveň Vám dávame do pozornosti, že zachovanie zanikajúcich okresných súdov ako pracovísk mimo 

navrhovaných sídel nových obvodov na prechodné je riešením pre stabilizáciu situácie v obvodoch, 

kým špecializácia nepreverí účelnosť využitia týchto pracovísk a nerozhodne sa o prípadnom stálom 

pracovisku. 

2. Už dnes majú klienti zo sociálne slabších rodín problém s cestovaním na okresný súd do Topoľčian. 

Cestovanie do väčších vzdialeností (Trnava, Nitra) pre nich tak bude náročné – z finančného aj 

časového hľadiska. 

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 
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súdov mimo navrhovaných sídiel na prechodné obdobie alebo natrvalo, aj možnosť "dochádzania súdu 

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

zakladá účastníkom konania nárok na preplácanie niektorých výdavkov a nákladov spojených s 

procesom. 

3. Ponecháte plnohodnotné pracovisko s realizáciou pojednávaní, verejných zasadnutí a výsluchov v 

budove súčasného OS Topoľčany? Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany by to privítal. 

Ministerstvo uprednostňuje zachovanie budov súčasných súdov v zlúčených súdnych obvodoch ako 

pracovísk súdov mimo navrhovaných sídiel 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 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 na danom mieste bola situácia stabilizovaná. Súčasné počty 

sudcov zostanú zachované. Počet justičného personálu viažuceho sa na miesto sudcu tak ostane 

rovnako zachovaný. 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. 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.  

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. 

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

