
Príloha:  

Pripomienky a okruh otázok k Reforme súdnej mapy: Mesto Giraltovce 

1. Mesto Giraltovce nemá dopravné spojenie s Vranovom nad Topľou, kde navrhujete súd. To 

spôsobí pre našich občanov značné komplikácie. Neprehodnotíte preto Váš návrh? Žiadame 

zachovanie OS Svidník aj pre okres Stropkov. 

Uvedomujeme si, že medzi Giraltovcami a Vranovom nad Topľou neexistuje priame dopravné spojenie 

verejnou hromadnou dopravou (s výnimkou jedného v smere Vranov nad Topľou - Giraltovce). Napriek 

tomu kombinovanou verejnou hromadnou dopravou (s prestupom) sa do Vranova nad Topľou možno 

prepraviť počas pracovného dňa – v čase od 4.50 hod do 20.08 hod 21 spojmi (z toho 20 spojmi s 

jedným prestupom) rovnomerne rozloženými počas celého dňa, s frekvenciami prispôsobenými 

hodinám zvýšenej prepravy osôb a obdobne späť – za celkový čas v intervale od 57 min do 1 hod 58 

min, v priemere za 1 hod 29 min (zdroj: cestovné poriadky verejnej hromadnej dopravy v pracovných 

dňoch 7.1 a 8.1 2021). 

Ponechanie OS Svidník ako samostatného súdneho obvodu by však neumožnilo špecializáciu sudcov 

v hlavných súdnych agendách, ktorá je hlavným cieľom reformy súdnej mapy a čo bolo dôvodom pre 

zväčšenie súdneho obvodu. Pre návrh sídla Hornozemplínskeho obvodu sme robili simulačné prepočty 

toho, keď by každý občan vycestoval z centra svojej obce (po ceste) k budove súdu (buď vo Svidníku 

alebo vo Vranove nad Topľou). Pri prepočtoch osobnej dopravy po cestnej sieti v prípade Svidníka by 

priemerný občan Giraltoviec musel prejsť 28,08 km a trvalo by mu to 25,19 minút, v prípade Vranova 

nad Topľou by musel prejsť 35,23 km za 32,20 minút. Rozdiely sú zanedbateľné. (pozri prílohu č. 1, časť 

Hornozemplínsky obvod, str. 169  aktualizovaného materiálu Odporúčania pre tvorbu novej súdnej 

mapy, verzia 3.0 zverejneného na podstránke Súdna_mapa webového sídla ministerstva tu).  

Zvažovali sme aj jeho začlenenie k OS Bardejov. K Vranovu nad Topľou sme sa nakoniec priklonili kvôli 

tomu, že ide o väčšie mesto (vyjadrené ako súčet počtu bývajúcich a do zamestnania dochádzajúcich 

obyvateľov) a zároveň dostupnejšie pre všetkých obyvateľov časovo a v počte najazdených kilometrov 

ako mesto Svidník, s vyšším stupňom hierarchizácie, čo predpokladá lepšiu vybavenosť pre 

návštevníkov a pod.. Ďalším  dôvodom bola možnosť využitia budovy súdu OS Svidník ako pracoviska 

navrhovaného sídelného súdu Vranov nad Topľou aj pre obyvateľov okresu Stropkov  a aj obyvateľov 

Giraltoviec. Viac informácií možno nájsť v časti 4.20 aktualizovaného materiálu Odporúčania pre 

tvorbu novej súdnej mapy, verzia 3.0 zverejneného na podstránke Súdna_mapa webového sídla 

ministerstva tu. 

Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že ministerstvo uprednostňuje zachovanie budov súčasných súdov ako 

pracovísk mimo navrhovaných sídiel nových súdnych obvodov na prechodné obdobie. 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. Okrem zachovania pracovísk súdov mimo navrhovaných sídiel 

reforma predpokladá 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. 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.  
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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


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. 
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