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http://www.vahaveci.sk/


A) HARMONOGRAM- 4. ROADSHOW
• Prezentácie na krajských súdoch: Súdna mapa + Váženie prípadov
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A) HARMONOGRAM – ZAPOJENIE SUDCOV
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A) HARMONOGRAM  - ŠKOLENIA
• Základné informácie:

Školenia sa budú konať na pôde krajského súdu + zabezpečené hygienické opatrenia

V každom kraji budú k dispozícii 4 školiace dni + rezervný termín

Na každý deň budú k dispozícii 2 školiace bloky: 

Doobeda 9:00 – 11:30

Poobede 13:00 – 15:30

Celkovo 8 školiacich blokov: 2 pre sudcov KS a 6 pre sudcov OS

Záujemcovia sa nahlásia na každý školiaci termín/blok – aby sme ustrážili kapacitu školiacich miestností

Anonymné prístupové heslá sa budú žrebovať počas školení => máme záujem len o údaje zaškolených 
používateľov

Školenia budú mať 2 časti:

a) Teoretická – návod na vypĺňanie a obsluha aplikácie

b) Praktická – vytvorenie cvičného denníka pre modelový sudcovský deň 
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A) HARMONOGRAM – OSTATNÉ:
• Vyhodnocovanie dát: 11/2020 – 12/2020

• Pracovné skupiny – revízia a kvalitatívne úpravy: 1-2/2021 

• Výsledné váhy: 3/2021

• Diskusia o váhach a návrhoch legislatívnych zmien: 2Q 2021

• Implementácia legislatívnych zmien: 3Q 2021
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B) METODIKA – PILIERE VÝSKUMU

• Preferovaný bol Izraelský model, ktorý 
sudcom zabezpečí:

a) anonymitu => nie je možné mapovať vývoj 
individuálnych prípadov na úrovni spisovej značky;

b) relatívne nízku záťaž => zber údajov sudcov sa 
realizuje len počas šiestich týždňov, nie dlhodobo 
(polrok/rok a dlhšie).
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B) METODIKA – 1. PILIER „ČAS“
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• Metodika:

Metodická príručka – podrobné inštrukcie k vypĺňaniu denníka sudcovského dňa

Pomôcky:

• Denník sudcovského dňa

• Ťaháky a príklady

• Rozhodovací strom

• Otázky a odpovede

• Nástroje zberu:

Webová aplikácia určená na zber dát od sudcov www.vahaveci.sk

Školiace materiály a postupy (vrátane školiaceho videa)

Organizácia školení sudcov

http://www.vahaveci.sk/


B) METODIKA – 2. PILIER „FREKVENCIE“
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• Dáta zo Súdneho manažmentu:
Skúmané obdobie: 1.1.2017 – 31.12.2019

Okruh vecí: Všetky spisy s vyznačeným dátumom právoplatnosti

Vzorka: 

o OS 2 mil. spisov

o KS 56 tis. spisov

• Metodika klasifikácie pojednávaní a rozhodnutí:
F1 a F2 (pojednávania) = jednoznačne identifikované prostredníctvom príznaku „poj_Typ“

G1-G4 (rozhodnutia) = jednoznačne identifikované prostr. „poj_Proces“ + „poj_Rozhod“ + register (niektoré)

Momentálne pracujeme na rozčlenení „zmiešaných“ skupín rozhodnutí – analýza textov zverejnených rozhodnutí

o Najdôležitejšia skupina G2-G3 (OS – cca 600 tis.; KS – cca 10 tis.)

• Niektoré registre – menej ako 150 spisov za SR:
 OS – 28/75 => 63% registrov má zo štatistického hľadiska relatívne dostatočne veľkú vzorku

 KS – 23/52 => 56% registrov má zo štatistického hľadiska relatívne dostatočne veľkú vzorku

=> budeme sa orientovať na registre, v ktorých je 95% nápadu (napr.: OS – 22, KS - 12 podľa nápadu roka 2018)

=> dôležité, aby sa zapojilo čo najviac sudcov  - aby bolo vôbec možné skonštruovať váhy pre potrebné registre



C) ZBER – WWW.VAHAVECI.SK
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• Aplikáciu testovali aj sudcovia: JUDr. Duman, JUDr. Behranová, JUDr. Pavláková

• Modifikovali sme obrazovku o funkciách/„zníženom nápade“:

http://www.vahaveci.sk/


C) ZBER – WWW.VAHAVECI.SK
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• Online demonštrácia:

http://www.vahaveci.sk/


C) ZBER – METODICKÁ PRÍRUČKA
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C) ZBER – METODICKÁ PRÍRUČKA
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