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Vážený pán predseda,  

ďakujem Vám za zaslanie uznesenia Súdnej rady SR č. 327/2020 zo 4. decembra k Reforme súdnej 

mapy.  

Veľmi si vážim uznesením vyjadrenú podporu novej súdnej mapy, za čo by som sa Vám a členom Súdnej 

rady Slovenskej republiky chcela úprimne poďakovať. Teší ma, že sme našli zhodu v úsilí 

o racionalizáciu a redukciu okresných súdov Slovenskej republiky a v myšlienke zriadiť mestské súdy 

v Bratislave a Košiciach. Rovnako ma teší podpora Súdnej rady Slovenskej republiky vyjadrená  

myšlienke zriadiť Najvyšší správny súd Slovenskej republiky a prvostupňové správne súdy na úrovni 

krajských súdov.  

Veľmi pozorne sledujem aj diskusiu a rôznorodosť názorov v otázke reorganizácie a racionalizácie 

krajských súdov Slovenskej republiky, v ktorej ani samotní  členovia Súdnej rady SR nedokázali 

dosiahnuť väčšinové stanovisko. Vnímam to ako významný pozitívny signál toho, že návrh reformy 

súdnej mapy nie je v otázke reorganizácie a racionalizácie krajských súdov odmietaný, vyžaduje si skôr 

dôkladnú diskusiu a čas na jeho akceptáciu.  

Beriem na vedomie stanoviská a výhrady, ktorými vo Vašom uznesení podmieňujete svoju podporu 

reforme súdnej mapy. Môžem Vás ubezpečiť, že všetky Vami vyjadrené predpoklady boli pri návrhu 

súdnej mapy brané do úvahy  a starostlivo posudzované.  

Zároveň Vám dávam do pozornosti, že ministerstvo spravodlivosti predložilo 14.12.2020 do 

medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o sídlach a obvodoch súdov, čím 

vytvorilo legitímny priestor pre zapojenie sa širokej odbornej verejnosti do možnosti zmien návrhu 

novej súdnej mapy.   

 



 
 

 
Cieľom návrhu je legislatívne pokryť realizáciu novej súdnej mapy tak, aby bol naplnený hlavný zámer 

reformy, a síce  špecializácia sudcov, zlepšenie kvality rozhodnutí a z dlhodobejšieho hľadiska aj 

rýchlejšie a predvídateľnejšie rozhodovanie súdov. 

Vzhľadom na dôležitosť materiálu a s ohľadom na nadchádzajúce vianočné a s tým spojené aj 

dovolenkové obdobie je lehota pripomienkového konania predĺžená na dvojnásobok oproti štandardu, 

teda až na 30 pracovných dní. Materiál je tak možné pripomienkovať do 01. februára 2021 a jeho celé 

znenie je dostupné na:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/587. 

Záverom si dovoľujem  ešte doplniť, že naďalej som pripravená posudzovať  aj pripomienky, ktoré  budú 

Vami či členmi Súdnej rady Slovenskej republiky vznesené v rámci vyššie uvedeného prebiehajúceho 

medzirezortného pripomienkového konania.   V neposlednom rade Vám dávam tiež do pozornosti, že 

informácie súvisiace s reformou súdnej mapy priebežne aktualizujeme a  sú dostupné na: 

http://web.ac-mssr.sk/sudna-mapa-otazky-a-odpovede/. Ďakujem vopred za všetky Vaše podnety. 

 

S pozdravom, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený pán  

Ján Mazák 

predseda 

Súdnej rady SR     
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