
Príloha:  

Pripomienky a okruh otázok k Reforme súdnej mapy:  Sudcovská rada KS BA 

1. KS BA je najväčší súd. Prečo ste ho nezapojili do príprav súdnej mapy a nedovolili ste mu poskytnúť 

odborné pripomienky a praktické skúsenosti?  

Diskusia k súdnej mape prebieha od zverejnenia správy organizácie CEPEJ o stave súdnictva na 

Slovensku (2017). V roku 2018 diskusia vyústila do vytvorenia širšej pracovnej skupiny, ktorá okrem 

iného určila ukazovatele a faktory pre tvorbu súdnej mapy. Uplatnením týchto kritérií vznikol návrh, 

ktorý dopracovala pracovná skupina aktívne fungujúca od marca 2020.  

Ministerstvo spravodlivosti SR v súlade so zákonom o tvorbe zákonov a legislatívnymi pravidlami 

zverejnilo v máji 2020 informáciu, že začína proces prípravy k zákonu o sídlach a obvodoch súdov a 

formálne tak vytvorilo možnosť pre verejnosť kedykoľvek do tohto procesu vstúpiť.  

Diskusia k návrhu reformy prebieha naďalej v rámci aktuálneho medzirezortného pripomienkového 

konania  k súvisiacim zákonným úpravám. 

Implementácia bude nastavená po finálnom schválení súdnej mapy. Predsedovia nových súdnych 

obvodov budú mať možnosť zrealizovať spolu so sudcami a personálom súdov vnútorné nastavenie 

svojho obvodu podľa jeho špecifík. Je to historická príležitosť, ktorá tu doposiaľ nebola. Priestor na 

vnútorné usporiadanie obvodu bude až do 30.06.2022 pre všeobecné súdy a 31.3.2022 pre správne 

súdy.  

 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. Prečo meníte súdnu mapu týmto spôsobom, keď práve KS BA je dostupný a má špecializovaných 

sudcov? 

Za účelom špecializácie sudcov sa navrhuje vytvoriť nový Západoslovenský súdny obvod, ktorého 

územie sa zväčšilo a pohltilo územne menšie súdne obvody. V navrhovanom Západoslovenskom 

obvode má Trnava centralistické postavenie a je najvhodnejšia aj v rámci dostupnosti (viac podrobností 

k obvodom krajských súdov pozri v časti 3 a 3.1.3 a v prílohe 4 aktualizovaného materiálu 

Odporúčania_pre_tvorbu_novej_súdnej_mapy_verzia_3.0 zverejneného na podstránke Súdna_mapa  

webového sídla ministerstva tu).  

Zväčšený obvod zlúči väčšie množstvo sudcov na špecializovanú agendu, čo predpokladá zvyšovanie 

kvalifikácie sudcov a kvalitnejšie a rýchlejšie rozhodnutia. Cieľom reformy justície je mať efektívne a 

kvalitné súdy. Návrh súdnej mapy predpokladá rozloženie súdov tak, aby sa súdna moc 

nekoncentrovala iba v niektorých sídlach, ale bola - ak to iné faktory reformného návrhu dovolia - 

proporčne rozložená do viacerých sídiel. 

Chceme Vás ubezpečiť, že ministerstvo uprednostňuje zachovanie budov súčasných súdov v zlúčených 

súdnych obvodoch ako pracovísk navrhovaných sídelných súdov. Pracoviská bude zriaďovať minister 

spravodlivosti po prerokovaní s príslušným predsedom súdu na prechodnú dobu, najneskôr do 

vytvorenia podmienok na výkon súdnictva v sídle krajského súdu alebo okresného súdu, ak je to 

nevyhnutné na zabezpečenie riadneho výkonu súdnictva a chodu krajského súdu. 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 
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justičným personálom vypracovať rozvrh práce a rozdeliť sudcov do špecializácií tak, aby na danom 

mieste bola situácia stabilizovaná. Máme záujem udržať každého kvalitného sudcu aj justičného 

zamestnanca. 

 


