
Príloha:  

Pripomienky a okruh otázok k Reforme súdnej mapy: Mesto Svidník, mesto Stropkov 

1. Pri tvorbe súdnej mapy ste vychádzali z časovej dostupnosti. Avšak časová dostupnosť zo 

severnejších častí do Vranova nad Topľou je aj nad vami stanovený limit. V mnohých prípadoch je 

nutnosť dokonca viacnásobného prestupovania. Zároveň pripomíname, že pre obyvateľov obcí bude 

po Svidníku a Bardejove Vranov nad Topľou tretím mestom, kde budú vybavovať úradné záležitosti. 

Neprehodnotíte teda zachovanie súdu v Svidníku?  

Menej obvodov môže v niektorých prípadoch znamenať nutnosť dochádzať, aj na väčšie vzdialenosti 

oproti súčasnému stavu, 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. Fyzická dostupnosť súdu v krajine o rozlohe SR a navrhovanej sieti 

súdov je po cestnej sieti maximálne (t.j. z najodrezanejšej obce k budove súdu v centre, t.j. keby nebolo 

vytvorené ani jedno pracovisko mimo navrhovaného sídla súdu) 2 hod. 46 minút, predtým 2 hod., ako 

uvádza publikovaný dokument Reforma súdnej mapy  na str.18. Uvedené sa pri očakávanej zvýšenej 

kvalite dá považovať za únosné. Prospešnosť zlučovania súdov a optimalizácie štruktúry 

prostredníctvom vytvorenia efektívnych stredne veľkých riešení zdôvodňujú aj nedávne zahraničné 

skúsenosti mnohých krajín (Holandsko, Belgicko, Rumunsko, Chorvátsko, Rakúsko). Vo všetkých 

uvedených prípadoch to umožňovalo riadne poskytovanie súdnej služby, pričom nedošlo ani k zníženiu 

spokojnosti s dostupnosťou spravodlivosti.  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. 

Ponechanie OS Svidník ako samostatného súdneho obvodu by neumožnilo špecializáciu sudcov 

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

zväčšenia súdneho obvodu. Pre návrh sídla Hornozemplínskeho obvodu (buď Svidník alebo Vranov nad 

Topľou) sme robili simulačné prepočty toho, keď by každý občan vycestoval z centra svojej obce (po 

ceste) k budove súdu. Pri prepočtoch osobnej dopravy po cestnej sieti v prípade Svidníka by občan 

Hornozemplínskeho obvodu musel prejsť v priemere 39,38 km a trvalo by mu to 35,59 minút, v prípade 

Vranova nad Topľou by musel prejsť v priemere 26,13 km za 24,24 minút. Z rovnakých prepočtov tiež 

vyplýva, že dostupnosť budovy súdu vo Vranove nad Topľou je po cestnej sieti najviac 73,84 km za 

67,73 min. (obec Šarbov). Zvažovali sme aj začlenenie OS Svidník 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 ako pre obyvateľov obvodu 

OS Svidník tak aj pre obyvateľov okresu Stropkov. Viac informácií možno nájsť v časti 4.20  a v prílohe 

č. 1 časť Hornozemplínsky obvod 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 v 

zlúčených súdnych obvodoch ako pracovísk mimo navrhovaných sídiel nových 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 
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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. 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 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. 

Rovnako Vás chceme 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. Zmena súdnej mapy sa môže dotknúť aj fungovania polície a prokuratúry v regióne. Prečo ste pri 

tvorbe súdnej mapy nebrali do úvahy sociálne hľadisko a možný následný úpadok regiónu? 

Ako sa už vyššie uvádza, hlavným cieľom novej súdnej mapy je zlepšiť prístup občanov k spravodlivému 

procesu, a tento cieľ je dôležitejší ako  kritérium fyzickej dostupnosti budovy súdu, ktorú občan podľa 

štúdií navštívi v priemere raz za život.  Reforma prihliada na sociálne aspekty, zraniteľné skupiny a 

citlivé agendy a predpokladá, okrem zachovania pracovísk 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. 

Fungovanie polície sa viaže k okresom a je v kompetencii Ministerstva vnútra SR. Zmena súdnej mapy 

neznamená, že sa musí meniť štruktúra prokuratúr. Zmena sústavy prokuratúry je v zásade v 

kompetencii Generálnej prokuratúry SR. Ministerstvo nemení sústavu prokuratúry, ale „odpája“ ju od 

sústavy súdov. Niet racionálneho dôvodu na to, aby sa sústava prokuratúry vždy a za každých okolnosti 

stotožňovala so sústavou súdov.  
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