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A) DSD – AKTUALIZÁCIA
• Hlavička – OS SR
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C E1 E2 F1 F2 G1 G2 G3 G4 H I J K

E1 - Príprava na 

vyhlásenie rozh. 

bez 

pojednávania

E2 - Príprava na 

pojednávanie

F1 - Vyhlásenie 

rozh. bez 

pojednávania

F2 - Vedenie 

pojednávania

G1 - Procesné 

rozh., ktorým sa 

nekončí kon.

G2 - Meritórne 

rozhodnutie

G3 - Meritórne 

rozh. skrátené 

ALEBO Procesné 

rozh., ktorým sa 

končí kon.

G4 - Rozkazy

C E1 E2 F1 F2 G1 G2 G3 G4 H I J K

Pracovný čas strávený prípravou 

na vyhlásenie rozhodnutia alebo 

prípravou na pojednávanie

(vyznačte X)

Pracovný čas strávený 

vyhlásením rozhodnutia alebo 

vedením pojednávania

(vyznačte X)

Pracovný čas strávený procesom tvorby rozhodnutia o uplatnenom nároku 

vo veci samej alebo procesného rozhodnutia, ktorým sa končí/nekončí 

konanie

 (vyznačte kód S/N/D a počet strán)
Administratíva 

súvisiaca s Vašou 

vecou (vyznačte 

X)

Sudcovské aktivity súvisiace s vecou

Sudcovské 

aktivity 

nesúvisiace s 

Vašou vecou

 (vyznačte X)

Prestávky/ 

osobné 

aktivity

(vyznačte X)

Aktivity 

venované 

denníku

(vyznačte X)

Typ veci

(zadajte typ 

veci podľa 

súdneho 

registra)



C E1 E2 F1 F2 G1 G2 G3 G4 H I J K

E1 - Príprava na 

vyhlásenie rozh. 

bez 

pojednávania

E2 - Príprava na 

pojednávanie

F1 - Vyhlásenie 

rozh. bez 

pojednávania

F2 - Vedenie 

pojednávania

G1 - Procesné 

rozh., ktorým sa 

nekončí kon.

G2 - Meritórne 

rozhodnutie

G3 - Meritórne 

rozh. skrátené 

ALEBO Procesné 

rozh., ktorým sa 

končí kon.

G4 - Rozkazy

C E1 E2 F1 F2 G1 G2 G3 G4 H I J K

Pracovný čas strávený prípravou 

na vyhlásenie rozhodnutia alebo 

prípravou na pojednávanie

(vyznačte X)

Pracovný čas strávený 

vyhlásením rozhodnutia alebo 

vedením pojednávania

(vyznačte X)

Pracovný čas strávený procesom tvorby rozhodnutia o uplatnenom nároku 

vo veci samej alebo procesného rozhodnutia, ktorým sa končí/nekončí 

konanie

 (vyznačte kód S/N/D a počet strán)
Administratíva 

súvisiaca s Vašou 

vecou (vyznačte 

X)

Sudcovské aktivity súvisiace s vecou

Sudcovské 

aktivity 

nesúvisiace s 

Vašou vecou

 (vyznačte X)

Prestávky/ 

osobné 

aktivity

(vyznačte X)

Aktivity 

venované 

denníku

(vyznačte X)

Typ veci

(zadajte typ 

veci podľa 

súdneho 

registra)

A) DSD – AKTUALIZÁCIA
• Hlavička – OS SR
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C D E1 E2 F1 F2 G1 G2 G3 H I J K

E1 - Príprava na 

vyhlásenie rozh. 

bez 

pojednávania

E2 - Príprava na 

pojednávanie

F1 - Vyhlásenie 

rozh. bez 

pojednávania

F2 - Vedenie 

pojednávania

G1 - Procesné 

rozh., ktorým sa 

nekončí kon.

G2 - Meritórne 

rozhodnutie

G3 - Meritórne 

rozh. skrátené 

ALEBO Procesné 

rozh., ktorým sa 

končí kon.

C D E1 E2 F1 F2 G1 G2 G3 H I J K

Sudcovské aktivity súvisiace s vecou

Sudcovské 

aktivity 

nesúvisiace s 

Vašou vecou

 (vyznačte X)

Prestávky/ 

osobné 

aktivity

(vyznačte X)

Aktivity 

venované 

denníku

(vyznačte X)

Typ veci

(zadajte typ 

veci podľa 

súdneho 

registra)

Pracovný čas strávený prípravou 

na vyhlásenie rozhodnutia alebo 

prípravou na pojednávanie

(vyznačte X)

Pracovný čas strávený 

vyhlásením rozhodnutia alebo 

vedením pojednávania

(vyznačte X)

Pracovný čas strávený procesom tvorby rozhodnutia o 

uplatnenom nároku vo veci samej alebo procesného 

rozhodnutia, ktorým sa končí/nekončí konanie

 (vyznačte kód S/N/D a počet strán)
Administratíva 

súvisiaca s Vašou 

vecou (vyznačte 

X)

Sudca 

spravodajca

(vyznačte X)

A) DSD – AKTUALIZÁCIA
• Hlavička – KS SR
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A) DSD – ŤAHÁK A PRÍKLADY
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B) WWW.VAHAVECI.SK – PRIHLÁSENIE
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•Na školení:

Zalepené obálky s anonymnými 
prihlasovacími údajmi

Účastník si vyžrebuje z kôpky obálok 
určených pre jeho súd

http://www.vahaveci.sk/


B) WWW.VAHAVECI.SK – SUDCOVIA S FUNKCIOU
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•Prvé prihlásenie:

Povinná položka, či daný sudca 
vykonáva alebo nevykonáva 
manažérsku funkciu (t. j. predseda a 
podpredseda súdu).

• Predseda/podpredseda má iný pomer celkového 
času aktivít súvisiacich a nesúvisiacich s vecou v 
porovnaní s ostatnými sudcami.

• Túto skutočnosť potrebujeme zachytiť a 
reflektovať v rozdielnej priemernej hodnote času, 
ktorý je k dispozícii na sudcu s manažérskou 
funkciou na rok.

http://www.vahaveci.sk/


B) WWW.VAHAVECI.SK – PREHĽAD DNÍ
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•Prehľad všetkých dní – informácie:

Termín uzamknutia

• Po uplynutí 4 a viac dní od daného dátumu

Stav evidovania

• Nevyplnené - nezadaná žiadna aktivita, t. j. 
evidovaných 0 minúta aktivít v daný deň.

• Vyplnené – evidovaná aspoň jedna aktivita, t. j. 
evidovaná minimálne 1 minúta aktivít v daný deň.

• Počet riadkov – umožňuje kontrolu, či daný denník 
je dostatočne vyplnený

Úpravy

• Kliknutím na symbol „ceruzka“ sa otvorí prehľad 
daného dňa

http://www.vahaveci.sk/


B) WWW.VAHAVECI.SK – VYPĹŇANIE AKTIVÍT (3)
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•Prehľad dňa DSD:

Možnosti pridávania aktivít (riadkov)

a) pridať na začiatok – automaticky prevezme čas 
konca podľa času začiatku predošlej aktivity

b) pridať na koniec – automaticky prevezme čas 
začiatku podľa času konca predošlej aktivity

Možnosti úpravy vyplneného riadka:

• Kliknúť na symbol „ceruzka“

• V samostatnom okne možno meniť všetko okrem 
časov (kvôli preberacím väzbám medzi 
začiatočnými a koncovými časmi)

• Vymazávanie – možné iba po jednom riadku 
odpredu/odzadu 

http://www.vahaveci.sk/


B) WWW.VAHAVECI.SK – VYPĹŇANIE AKTIVÍT (1)
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•Vkladanie riadka DSD:

Čas OD:/DO: - 2 možnosti

a) Vpisovanie čísla

b) Výber z ponuky v hodinách

Typ veci (register):

• Rovno vpisovať

• Bez ohľadu na veľké/malé písmená

• Kontrola na pozadí oproti číselníku

• Dynamická ponuka registrov – postupne podľa 
vložených písmen (tzv. autocomplete)

• História zadaných hodnôt – ak má používateľ 
nastavené ukladanie histórie v prehliadači

Sudca spravodajca áno/nie – iba pre KS

G4 - Rozkazy – iba pre OS

Iba pre KS

Iba pre OS

http://www.vahaveci.sk/


B) WWW.VAHAVECI.SK – VYPĹŇANIE AKTIVÍT (2)
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•Vkladanie riadka DSD 
(pokračovanie):

Typ aktivity:

• Register ÁNO => možnosti E1- H

• Register NIE => možnosti I - K

Typ prípravy:

• S / N / D

Počet strán:

• S – počet strán sa neuvádza

• N – počet hotových strán za zaznamenaný čas, ak 
je možné ho určiť

• D – celkový počet strán rozhodnutia - výroku a 
odôvodenia (v papierovom DSD napr. N3; D14 ...)

http://www.vahaveci.sk/


B) WWW.VAHAVECI.SK – VYPĹŇANIE AKTIVÍT (3)
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•Pomoc pri vypĺňaní:

? = Metodika zberu

a) Návod na vypĺňanie DSD

b) Často kladené otázky + odpovede

c) Príručka k obsluhovaniu konkrétnej obrazovky

i = Nápoveda = ŤAHÁK

 Definície a príklady jednotlivých aktivít (podobne 
ako v papierovej verzii ŤAHÁK)

 Po rozkliknutí sa otvorí samostatné okno s 
možnosťou skrolovania v prípade objemnejšieho 
obsahu

http://www.vahaveci.sk/


B) WWW.VAHAVECI.SK – VYPĹŇANIE AKTIVÍT (4)
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•Pomoc pri vypĺňaní:

? = Metodika zberu

a) Návod na vypĺňanie DSD

b) Často kladené otázky + odpovede

c) Príručka k obsluhovaniu konkrétnej obrazovky

i = Nápoveda = ŤAHÁK

 Definície a príklady jednotlivých aktivít (podobne 
ako v papierovej verzii ŤAHÁK)

 Po rozkliknutí sa otvorí samostatné okno s 
možnosťou skrolovania v prípade objemnejšieho 
obsahu

http://www.vahaveci.sk/


B) WWW.VAHAVECI.SK – CHYBNÉ PRIHLÁSENIE
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• Bezpečnosť:

Ochrana pre počítačovými programami, 
ktoré sa pokúšajú vniknúť do aplikácie –
tzv. roboty.

V prípade, že bude zadané 3x po sebe 
chybné heslo, alebo neexistujúce 
prihlasovacie meno.

Aplikácia vyžiada kliknutie na check-
box:

Nie som robot

http://www.vahaveci.sk/


B) WWW.VAHAVECI.SK – ZMENA HESLA
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• Heslo je možné kedykoľvek 
zmeniť

Ak používateľ heslo stratí/zabudne 
alebo je presunutý na iný súd – budú mu 
poskytnuté nové prihlasovacie údaje

http://www.vahaveci.sk/


B) WWW.VAHAVECI.SK – ZMENA POZÍCIE
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• ZMENA POČAS ZBERU:

V prípade zmeny pozície sudcu, bude 
možnosť uviesť túto skutočnosť 
poznámkou v textovom poli v osobných 
nastaveniach.

http://www.vahaveci.sk/


B) PAPIER WWW.VAHAVECI.SK

18

A B C D E1 E2 F1 F2 G1 G2 G3 H I J K

E1 - Príprava 

na vyhlásenie 

rozh. bez 

pojednávania

E2 - Príprava 

na 

pojednávanie

F1 - 

Vyhlásenie 

rozh. bez 

pojednávania

F2 - Vedenie 

pojednávania

G1 - Procesné 

rozh., ktorým 

sa nekončí 

kon.

G2 - Meritórne 

rozhodnutie

G3 - Meritórne 

rozh. skrátené 

ALEBO Procesné 

rozh., ktorým sa 

končí kon.

A B C D E1 E2 F1 F2 G1 G2 G3 H I J K

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Denník sudcovského dňa pre používateľa krajského súdu č.: ____________          Dátum: ____ /____ /________          STRANA: _____ z _____ 

Začiatok 

(HH:MM)

Koniec 

(HH:MM)

Sudcovské aktivity súvisiace s vecou

Sudcovské 

aktivity 

nesúvisiace s 

Vašou vecou

 (vyznačte X)

Prestávky/ 

osobné 

aktivity

(vyznačte X)

Aktivity 

venované 

denníku

(vyznačte X)

Typ veci

(zadajte typ 

veci podľa 

súdneho 

registra)

Sudca 

spravodajca

(vyznačte X)

Pracovný čas strávený 

prípravou na vyhlásenie 

rozhodnutia alebo 

prípravou na pojednávanie

(vyznačte X)

Pracovný čas strávený 

vyhlásením rozhodnutia 

alebo vedením 

pojednávania

(vyznačte X)

Pracovný čas strávený procesom tvorby 

rozhodnutia o uplatnenom nároku vo veci 

samej alebo procesného rozhodnutia, ktorým 

sa končí/nekončí konanie

 (vyznačte kód S/N/D a počet strán) Administratíva 

súvisiaca s 

Vašou vecou 

(vyznačte X)

http://www.vahaveci.sk/


C) NÁVOD A FAQ 
•Návod na vypĺňanie vám pošleme emailom spolu so zápisnicou 11.2.

•Uvítali by sme spätnú väzbu - či je návod pre sudcov zrozumiteľný – piatok14.2. ?

19



C) NÁVOD - PODPORA POČAS ZBERU ÚDAJOV
• Počas celého zberu údajov bude dostupná pre zapojených sudcov metodická a technická 
podpora zo strany zamestnancov Analytického centra

• v každý pracovný deň zberu

• v čase od 7.00 do 17.00

• metodické a technické otázky budú môcť byť adresované

• e-mailom: otazka@vahaveci.sk

• telefonicky: 02/ 2 888 xxxxx

• z odpovedí na jednotlivé otázky bude tiež priebežne vytváraná a aktualizovaná databáza odpovedí 
dostupná na www.vahaveci.sk/otazka

20
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D) PREZENTÁCIE NA KS - ROADSHOW
• Prezentácie na krajských súdoch:

21

24.2 

(po)

25.2.

(ut)

NR

(9:30 -11:30)

26.2. 

(str)

KE

(13:00 – 15:00)

27.2. 

(štv)

PO

(9:00 -11:00)

28.2. 

(pia)

29.2 1.3

2.3. 

(po)

BA

(9:00 -11:00)

3.3. 

(ut)

TN

(9:00 -11:00)

4.3. 

(str)

BB

(9:00 -11:00)

5.3. 

(štv)

ZA

(9:00 -11:00)

6.3. 

(pia)

TT

(13:00 – 15:00)

7.3 8.3
:



D) HARMONOGRAM ŠKOLENÍ
• Základné informácie:

Školenia sa budú konať na pôde krajského súdu

V každom kraji budú k dispozícii 4 školiace dni

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

Aký je najvhodnejší spôsob prihlasovania?

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 

22



D) PREZENTÁCIE NA KS A HARMONOGRAM ŠKOLENÍ
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Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa

3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2

10.2 11.2 12.2 13.2 14.2 15.2 16.2

17.2 18.2 19.2 20.2 21.2 22.2 23.2

24.2 25.2 26.2 27.2 28.2 29.2 1.3

2.3 3.3 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3

9.3 10.3 11.3 12.3 13.3 14.3 15.3

16.3 BB BB BB BB 21.3 22.3

BA BA BA BA / KE / PO KE / PO 28.3 29.3

KE / PO / ZA KE / PO / ZA TN / TT / NR / ZA TN / TT / NR/ ZA TN / TT / NR 4.4 5.4

TN / TT / NR 7.4. 8.4 9.4 10.4 11.4 12.4

13.4 14.4 15.4 16.4 17.4 18.4 19.4

20.4 21.4 22.4 23.4 24.4 25.4 26.4

27.4 28.4 29.4 30.4 1.5 2.5 3.5



E) VZOREC - PODSTATA (A)
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ANALÝZA VÁŽENIA PRÍPADOV - USA

Váha veci
V podmienkach SR

IZRAELSKÝ MODEL

• Prečo FREKVENCIA x ČAS?

Nezaťažovať sudcov => zber len 6 týždňov

Anonymita respondentov => nemôžeme
mapovať vývoj vecí na úrovni spisovej značky

Frekvencia umožňuje vyrátať ročný časový 
ekvivalent

ČASFREKVENCIA



E) VZOREC - PRÍKLAD (A)
Pracovný čas za 

všetky udalosti v 

registri

Pracovný čas na 

udalosť

Frekvencia udalosti

(pravdepodobnosť)

Udalosť

30 minút10 minút3Príprava na pojednávanie

90 minút30 minút3Pojednávanie

75 minút15 minút5Rozhodnutie, ktorým sa 

nekončí konanie

75 minút75 minút1Rozhodnutie ktorým sa 

končí konanie

15 min150 minút10%Administratíva

270 minút = 4,75 hodínVýsledná váha veci v registri



E) VZOREC - ADMNISTRATÍVA (A)
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H Administratíva 
súvisiaca s Vašou 

vecou
„X“

10%

Priemerný čas na administratívu v registri „X"

Administratíva súvisiaca s Vašou 

vecou 

H

Počet minút 

na sudcu na rok

x 0,1



E) VZOREC - PODSTATA (B)

27

ANALÝZA VÁŽENIA PRÍPADOV - USA

Váha veci
V podmienkach SR

IZRAELSKÝ MODEL

• Prečo FREKVENCIA x ČAS?

Nezaťažovať sudcov => zber len 6 týždňov

Anonymita respondentov => nemôžeme
mapovať vývoj vecí na úrovni spisovej značky

Frekvencia umožňuje vyrátať ročný časový 
ekvivalent

ČASFREKVENCIA



E) VZOREC – IDE O PRIEMER (B)
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ANALÝZA VÁŽENIA PRÍPADOV - USA

ČAS

Váha veci

IZRAELSKÝ MODEL

𝒕𝑨𝒙
=

(𝑴𝒙𝟏 + 𝑴𝒙𝟐+ . . . +𝑴𝒙𝒏)

𝒏

• 𝒇 – priemerný počet opakovaní

• 𝒕 – priemerný čas

• 𝐴 – kód aktivity DSD (napr.: F2 -

Vedenie pojednávania, ktoré nie je iba 

vyhlásením rozhodnutia)

• 𝑥 – príslušný register

• 𝑀𝑥𝑛 – počet minút aktivity 𝐴 v registri 

𝑥
• 𝑁𝑥𝑛 – početnosť aktivity 𝐴 v registri 𝑥
• 𝑛 – počet sčítancov v čitateli vzorca

FREKVENCIA

𝒇𝑨𝒙
=

(𝑵𝒙𝟏 + 𝑵𝒙𝟐+ . . . +𝑵𝒙𝒏)

𝒏



E) VZOREC – ČAS (B)
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Priemerný čas na aktivitu v registri "X"

Príprava/Pojednávanie Rozhodnutie

E1, E2, F1, F2 G1, G2, G3, G4

Počet minút 

v registri

Počet minút 

v registri

Počet pojednávaní

v registri

Počet rozhodnutí 

v registri

H Administratíva 
súvisiaca s Vašou 

vecou
„X“

10%

Priemerný čas na administratívu v registri „X"

Administratíva súvisiaca s Vašou 

vecou 

H

Počet minút 

na sudcu na rok

x 0,1



Národný projekt „Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu“. 
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ Projekt „Váženie prípadov“

Dátum: 6.2.2020


