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Stretnutie: Váhy vecí: Panel predsedov PS (COVID-19 lockdown) - online ZOOM 

Dátum a čas: 23.10.2020 o 13:00 

Miesto: Online meeting  

Prítomní: JUDr. Duman, JUDr. Pavláková, JUDr. Valocká, JUDr. Kadlicová, JUDr. Behranová, 
JUDr. Jakubová, Peter Šulek, Danka Kovaľová 

Vypracoval: Peter Šulek 

Dátum:  23.10.2020 

 

Zápis: Rozhodnutie o prebiehajúcom zbere v súvislosti s COVID-19 lockdown od 24.10.2020 

 

 Prerušenie zberu dát 

 November/december vs. jar 2021 

JUDr. Duman 

 súhlas s prerušením zberu 

 možné spustenie opätovného zberu koncom roka v prípade priaznivej situácie súvisiacej 

s pandémiou COVID 19 

 otázky: 

o  Bude zber údajov pokračovať po lockdowne od 1.11.2021? 

 P. Šulek – Áno aj, ale rátame rizikovejší scenár. 

 D. Kovaľová – Áno, MS SR usmernenie súvisiace s lockdownom je platné do 

1.11.2021, ale aj napriek tomu nevieme aká bude situácia a čo bude 

s účastníkmi. 

JUDr. Pavláková 

 November/december je štandardné obdobie, okolo Vianoc majú niektorí sudcovia viac práce 

a dobieha, odchýlky sa môžu spriemerovať 

o otázne je ako sa bude situácia vyvíjať 

o p. Pavláková je skeptická voči situácii 

o na trestnom úseku sa ospravedlňujú kvôli obavám z nakazenia, už súčasná situácia 

nie je veľmi štandardná 

o ak odložíme spustenie opätovného zberu na jar, vôbec nevieme, ako sa situácia 

vyvinie 

o navrhuje dozber v čo najbližšom možnom termíne, aspoň na 4 týždne v nov/dec  

o týždeň prerušenia zberu je krátka doba, odročuje sa aj na december v prípade 

akútnejších vecí, menej akútne veci sa odručujú až na január 

o  vždy je to riziko, že situácia bude nepriaznivá  

o argument je – sudcovia si na vypĺňanie zvykli, kolegovia so zberom zžijú, prerušenie 

by nemuselo znamenať že si nespomenú a nebudú sa vedieť vrátiť k zberu 

 Ak sa zber presunie na jar 2021, je potrebné uskutočniť opätovné online školenie 

o možnosť zapojiť sa do zberu budú mať aj tí, ktorí sa doposiaľ nezapojili 
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JUDr. Valocká 

 kolegovia vravia nov/dec je štandardný ale zároveň sa finišuje/dovolenkuje = nie je 

štandardné obdobie 

o  na získavanie informácii je vhodné 

o  súčasná situácia už aj teraz ovplyvnila počty pojednávaní 

o  ak sa nebude týždeň/dva/tri pojednávať, odzrkadlí sa to na konci roka 

o  najvhodnejšie uber odložiť na jar: týka sa to OS, na KS situácia iná 

o  kto sa chcel zúčastniť sa zúčastní aj na jar 

JUDr. Kadlicová 

 kvôli COVID 19 sa odročuje na jar 2021, menila sa situácia a muselo sa operatívne odročovat 

 podľa súčasných obmedzení sa nemôžu vykonávať ani VVR  

 nikto nevie ako to bude situácia od 1.11. vyzerať = testy, karantény, nevieme ako sa čo bude 

posúvať 

 do konca roka 2020 nevidí zber dát relevantný vo vzťahu k práci 

 agendy C, Cb, T – , musí byt účasť, prítomní sú obžalovaní a advokáti, čo je v rozpore so 

súčasnou situáciou 

 agenda S – tam, kde účastníci navrhnú pojednávania ich musia vytýčiť a nebudú ich vytyčovať 

do konca roka 

 v prípade, že by nebol COVID, zber by bol v poriadku od polky novembra do polky decembra, 

ale v súčasnosti so situáciou  COVID NIE 

 od polky decembra sú dovolenky 

 vypovedacia hodnota zberu – reálna práca na súde aj doma – aby bežal proces, radšej jar 

2021 

 nabehnutie na systém vypĺňania – kolegovia vypĺňajú bez problémov, zaškolení pochopili, 

prejavili záujem a nebudú maž problém pokračovať v zbere 

 dáta z 2 týždňov = kontakt a spätná väzba sú dobré a pokiaľ vyhodnotíte a namotivujete 

sudcov pre obdobie s dobrou vypovedacou schopnosťou OS, pridá sa možno aj viac sudcov 

JUDr. Behranová 

 súhlasí s JUDr. Kadlicovou – pokračovať v zbere na jar 2021 

 agenda civil – odročuje sa, nevieme predpovedať, aká bude situácia 

 

JUDr. Jakubová 

 súhlasí s predchádzajúcimi názormi– dozber v novembri/decembri je v poriadku 

 bolo by lepšie pokračovať po lockdowne, mohlo by sa to však predlžovať 

o  dozber na jar 2021: ak by sme vedeli že situácia sa zlepší, tak by bolo vhodnejšie 

o  nevieme, či nepríde 3. vlna pandémie 

o dôležité je, aby obdobie bolo relevantné k tomu ako sa naozaj pracuje 

Danka Kovaľová  

 pani Ministerka dáva voľnú ruku v rozhodnutí 

 predpokladaný zber dát bude prebiehať pravdepodobne na jar 2021 

 zvážime pre a proti a ešte dnes budeme informovať sudcov o záveroch 


