
Príloha:  

Pripomienky a okruh otázok k Reforme súdnej mapy:  ZOJ 

1. Pre úspešnú realizáciu návrhu súdnej mapy je nevyhnutné sa dôsledne zaoberať všetkými vecnými 

argumentmi a námietkami sudcov. Beriete ich pripomienky do úvahy? 

Dôsledne sa zaoberáme všetkými podnetmi, otázkami a návrhmi a starostlivo na neodpovedáme. Ak 

budú pripomienky v prospech súdnej mapy ako celku, zohľadníme ich po ukončení medzirezortného 

pripomienkového konania. 

2. Len samotná zmena súdnej mapy korupciu na súdoch odstrániť nemôže. V tomto procese je 

rozhodujúce to, komu je zverený výkon súdnej moci a či sú vytvorené vhodné podmienky pre 

odhalenie a vylúčenie korupčných sudcov zo systému. Aké kroky robíte v tomto smere? 

Pretrhanie korupčných väzieb nie je hlavným cieľom navrhovanej súdnej mapy. Cieľom reformy justície 

sú efektívne a kvalitné súdy. To, že sa popri zmene organizácie súdov pretrhnú korupčné väzby, sa javí 

ako pozitívny sprievodný efekt reformy bez ohľadu na súd, región či obvod. Ide o sekundárny dôsledok, 

ktorý sa dá predpokladať najmä pri vyššom počte špecializovaných sudcov zaradených do náhodného 

prideľovania vecí v zväčšených súdnych obvodoch. 

Odhaľovanie korupčnej trestnej činnosti nie je v kompetencii MS SR, rešpektujeme kompetencie 

orgánov činných v trestnom konaní.   

3. Implementácia novej súdnej mapy bude náročná a komplikovaná - počnúc technickým 

zabezpečením vhodných sídiel nových súdov, dostatočných finančných a personálnych zdrojov, až 

po kontinuitu rozhodovania súdov v prechodnom období. Okrem legislatívneho rámca bude kľúčová 

kvalita prípravy realizácie týchto zásadných zmien, ktoré môžu byť úspešné len v úzkej súčinnosti so 

sudcami a za vytvorenia podmienok pre udržanie v systéme najmä kvalitnej a skúsenej súdnej 

administratívy. Ako chcete zabezpečiť čo najkvalitnejšiu implementáciu?  

Podrobnosťami implementačného plánu reformy sa MS SR aktívne zaoberá a vytvára podmienky na 

jeho realizáciu už od roku 2021. Podpora bude okrem iného poskytnutá najmä predsedom nových 

súdnych obvodov, ktorých úlohou bude navrhnúť vnútornú organizáciu novozriadených súdnych 

obvodov v spolupráci so sudcami a justičným personálom. Podrobnosti budú včas komunikované. 

4. Ako sa vysporiadate s tým, že pre časť administratívneho personálu môže byť cestovanie súvisiace 

so zmenou sídla finančne neudržateľné? 

Zachovanie zanikajúcich okresných/krajských súdov ako pracovísk sídelných súdov na prechodné 

obdobie, kým špecializácia nepreverí účelnosť využitia týchto pracovník, nezakladá dôvod na obavy z 

cestovania. Ministerstvo pripravuje tiež 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. 


