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ROK BEZ POJEDNÁVANÍ? 

KOMENTÁR 
 

Na okresných súdoch sa v roku 2020 v hlavných agendách (civilná, obchodná, rodinná, trestná) 

uskutočnilo medziročne o vyše 40 000 menej pojednávaní. Najväčší pokles oproti roku 2019 nastal 

počas prvej vlny pandémie koronavírusu. Aj keď sa v lete (jún, júl, august) situácia zlepšila a v 

hlavných agendách okresných súdov sa uskutočnilo o 5 200 pojednávaní viac ako rok predtým, so 

začínajúcou druhou vlnou začal ich počet opäť klesať. 

Pojednávania sa menej nariaďovali, ale vo väčšej miere boli aj rušené. Napríklad v civilnej agende 

okresné súdy v porovnaní s rokom 2019 nariadili o 20 000 pojednávaní menej, zrušených muselo byť  

takmer o 10 000  pojednávaní viac. Celkovo sa v tejto agende uskutočnilo približne 62 000 

pojednávaní oproti 82 000 pojednávaniam rok predtým.  

V hlavných agendách okresných súdov vzrástol počet zrušených pojednávaní medziročne v priemere 

takmer dvojnásobne. Najviac v rodinnej agende (2,4-násobný nárast) a najmenej v spomínanej 

civilnej agende (1,7-násobne). Nominálne bolo v roku 2020 v hlavných agendách zrušených viac ako 

54 000 nariadených pojednávaní oproti vyše 28 000 zrušeným pojednávaniam v roku 2019. Počet 

nezrušených pojednávaní oproti predchádzajúcemu roku klesol z približne 197 000 na takmer 

157 000 (80 % hodnoty roku 2019, od 70 % v obchodnej agende až po 86 % v rodinnej agende). 

Najväčší pokles oproti predchádzajúcemu roku nastal počas prvej vlny pandémie. V mesiacoch 

marec, apríl a máj sa pojednávalo len v 53 %, 20 %, 59 % prípadov ako v rovnakých mesiacoch roku 

2019. Začínajúca druhá vlna v októbri a novembri spôsobila zníženie počtu nezrušených pojednávaní 

na 73 %, respektíve 75 % oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku. 

Na krajských súdoch možno pozorovať podobný vývoj, hoci pokles bol o niečo nižší. Krajské súdy 

štandardne nevykazujú taký vysoký počet pojednávaní ako okresné, preto sa počet uskutočnených 

pojednávaní v hlavných agendách krajských súdov (civilná, obchodná, správna, trestná) medziročne 

znížil „len“ o 3 900, z viac ako 27 100 na vyše 23 200 (86 % pojednávaní oproti predchádzajúcemu 

roku). 

Aj na krajských súdoch najväčší (no v porovnaní s okresnými súdmi podstatne menej dramatický) 

pokles nastal v  marci a apríli (na 63 %, resp. 58 % oproti rovnakému obdobiu roku 2019), no už v máji 

sa počet pojednávaní takmer dorovnal hodnote z mája 2019. Na rozdiel od okresných súdov krajské 

súdy počas letných mesiacov nepojednávali viac, ale približne v rovnakom rozsahu ako 

v predchádzajúcom roku. V októbri a novembri aj na krajských súdoch opäť zaznamenali výrazný 

pokles počtu nezrušených pojednávaní (69 %, resp. 80 % oproti roku 2019). 

Počet zrušených pojednávaní na krajských súdoch oproti roku 2019 vzrástol približne dvojnásobne 

v správnej agende, pol druha násobne v obchodnej a trestnej agende a 1,3-násobne v civilnej agende. 

Celkovo vo všetkých hlavných agendách o takmer 1 300 pojednávaní. 

Najviac pojednávaní, takmer 9 800, sa na krajských súdoch uskutočnilo v trestnej agende (mierny 

pokles z vyše 10 000 v predchádzajúcom roku) a v civilnej agende (viac ako 8 700, čo však predstavuje 

len 75 % z počtu pojednávaní z roku 2019). Najmenej pojednávaní oproti predchádzajúcemu roku sa 

uskutočnilo v obchodnej agende (vyše 1 400), kde krajské súdy dosiahli len 71 % hodnoty z roku 

2019. Napriek dvojnásobnému nárastu počtu zrušených pojednávaní v správnych veciach, krajské 

súdy v tejto agende pojednávali takmer rovnako ako v roku pred pandémiou a uskutočnili približne 

3 300 pojednávaní. 
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Na okresných a krajských súdoch sa v minulom roku celkový počet pojednávaní znížil o 20 %, 

respektíve o 14 % oproti roku 2019. V obchodnej agende okresných súdov tento prepad dosiahol až 

30 %. Časť poklesu je možné vysvetliť aj nižším počtom podaní (nápadu) na súdy, ktorému sa budeme 

venovať v niektorom z ďalších komentárov, prípadne vyššou mierou procesnej efektivity v snahe 

koncentrovať počas pandémie dokazovanie do menšieho počtu pojednávaní.  

V prevažnej miere však ide o prípady, keď súd v záujme predchádzania šíreniu koronavírusu zrušil 

pojednávanie, ktoré by sa v štandardnej situácii uskutočnilo. Spoločne s ďalšími opatreniami 

týkajúcimi sa napríklad plynutia lehôt sa rušenie pojednávaní nevyhnutne prejaví v bilancii rýchlosti 

rozhodovania súdov, teda vo vekovej štruktúre nerozhodnutých vecí a v priemernej dĺžke 

právoplatne skončených súdnych konaní. Výzvou pre nasledujúce obdobie bude prispôsobiť postup 

v konaní tak, aby sa čo najviac priblížil rámcom práva na prerokovanie veci v primeranej lehote spred 

pandémie. 

Pre úplnosť upozorňujeme, že medzi pojednávania pre účely tohto komentára, ktorými sa v zmysle § 

2 ods. 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom 

poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení 

neskorších predpisov rozumie hlavné pojednávanie, predbežné prejednanie sporu, pojednávanie, 

verejné zasadnutie a neverejné zasadnutie, zaraďujeme aj verejné vyhlásenie rozsudku, resp. 

vyhlásenie rozsudku, keďže boli podobne ako pojednávania vo zvýšenej miere rušené. Tak, ako 

v prípade pojednávaní, môže ich rušenie mať vplyv na priemernú dĺžku konania a vekovú štruktúru 

nerozhodnutých vecí. 

Analýze vývoja na súdoch vrátane pojednávaní, nápadu, rozhodnutých a vybavených vecí, dĺžky 

konania a ďalších ukazovateľov počas pandemického roka 2020 sa budeme podrobnejšie venovať 

v pripravovanej správe, ktorej publikáciu predpokladáme začiatkom mája 2021. Dovtedy odporúčame 

sledovať naše sociálne siete, kde budeme v najbližších týždňoch prinášať ďalšie priebežné výstupy a 

komentáre z tejto správy.  

 

POZNÁMKY 
 

 súdy: okresné a krajské súdy (bez Špecializovaného trestného súdu) 

 nápad: úradne evidované podania, ktorým je pridelená spisová značka 

 hlavné agendy na okresných súdoch: civilná (súdne registre: C, Cpr, Cr, Csr, Csp, Ca, Cd, 

Ccud), obchodná (súdne registre: Cb, CbPv, Cbcud, CbR, Cbd, CbBu, CbHs, Cbi, CbZm, Zm, 

CbVO, CbVyl), rodinná (súdne registre: P, PPOm, Pc, Ps, Po, Pu, Pd, Pcud), trestná (súdne 

registre: T, Tk, Tv, Nt, Ntd, Pp, Td, Tp, Tcud, Pr, M, Ntt)  

 hlavné agendy na krajských súdoch: civilná (súdne registre: Co, CoPr, CoR, CoSr, CoCsp, CoD, 

CoP, CoUp, CoE, CoEk, CoPom, CoPno, NcC, C, Cd, Cudz), obchodná (súdne registre: Cob, 

CoPv, CoZm, Zm, CoKR, CobVO, Ncb, Cbi, NcKV, NcCb, Cbnl, Cbm, Cbs), správna (súdne 

registre: S, Sa, SaZ, NcS, Scud, Sd, Sn, So, Sp), trestná (súdne registre: To, Tov, Tpo, Tos, Nto, 

Ntro, T, Ntok, Ntol, Ntod, Ntc, Ntt, Ntn, Td) 

 pojednávania: po vzore § 2 ods. 4 vyhlášky MS SR č. 543/2005 Z. z. sa v tomto prípade 

pojednávaním rozumie hlavné pojednávanie, predbežné prejednanie sporu, pojednávanie, 

verejné zasadnutie a neverejné zasadnutie. Taktiež sú medzi pojednávaniami zarátané 

verejné vyhlásenia rozsudku, resp. vyhlásenia rozsudku, keďže aj pri týchto dochádzalo 

k zrušeniam s možným vplyvom na dĺžku konania. 
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 ne/zrušené (ne/vymazané): v prípade zrušeného (vymazaného) pojednávania je predpoklad, 

že ide o pojednávanie, ktorého termín bol zrušený, a preto došlo k jeho výmazu zo systému 

(príčiny výmazu však môžu byť aj iné, napr. omyl pri zápise). V prípade nezrušených 

(nevymazaných) pojednávaní je predpoklad, že pojednávanie sa uskutočnilo (hoci následne 

mohlo byť odročené). 

 zdroj: databáza Centrálneho informačného systému („Súdny manažment“), 8.2.2021 – údaje 

sú približné, v databáze sa môžu v čase meniť. Korekcie možno predpokladať predovšetkým 

v poslednom kvartáli, kedy je možné, že v dôsledku protipandemických obmedzení na 

pracoviskách ku dňu exportu dát súdy nestihli zaznamenať všetky zmeny 

v zrušených/nezrušených pojednávaniach. 

 kontakt: ac.info@justice.sk  

  

mailto:ac.info@justice.sk
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TABUĽKY A GRAFY 
 

 

 

Tabuľka 1: Nezrušené (nevymazané) pojednávania na okresných súdoch  

v hlavných agendách mesačne 

mesiac nezrušené pojednávania 
2019 

nezrušené pojednávania 
2020 

január 18467 16316 

február 17864 16166 

marec 18526 9815 

apríl 18029 3654 

máj 18528 10929 

jún 17530 17809 

júl 10047 13629 

august 7987 9344 

september 18826 17637 

október 21332 15607 

november 18011 13548 

december 11976 12278 

celý rok 197123 156732 
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Graf 1: Nezrušené (nevymazané) pojednávania na okresných súdoch 
v hlavných agendách mesačne 

2019 2020 
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Tabuľka 2: Nezrušené (nevymazané) pojednávania na krajských súdoch  

v hlavných agendách mesačne  

mesiac nezrušené pojednávania 
2019 

nezrušené pojednávania 
2020 

január 2442 2293 

február 2376 2358 

marec 2569 1621 

apríl 2457 1423 

máj 2470 2315 

jún 2401 2547 

júl 1677 1731 

august 1351 1384 

september 2435 2214 

október 2694 1859 

november 2421 1948 

december 1835 1535 

celý rok 27128 23228 
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Graf 2: Nezrušené (nevymazané) pojednávania na krajských súdoch v 
hlavných agendách mesačne 

2019 2020 
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Tabuľka 3: Pojednávania na okresných súdoch v hlavných agendách  

agenda rok zrušené (vymazané) 
pojednávania 

nezrušené 
(nevymazané) 
pojednávania 

celkový 
súčet 

civilná 2019 14209 82455 96664 

 2020 23974 62417 86391 

obchodná 2019 2841 14635 17476 

 2020 5100 10190 15290 

rodinná 2019 5877 50498 56375 

 2020 14078 43545 57623 

trestná 2019 5334 49535 54869 

 2020 11177 40580 51757 

celkom hlavné 
agendy 

2019 + 
2020 

82590 353855 436445 
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Graf 3: Pojednávania na okresných 
súdoch v hlavných agendách 

zrušené (vymazané) nezrušené (nevymazané) 
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Tabuľka 4: Pojednávania na krajských súdoch v hlavných agendách  

agenda rok zrušené (vymazané) 
pojednávania 

nezrušené 
(nevymazané) 
pojednávania 

celkový 
súčet 

civilná 2019 1027 11702 12729 

 2020 1311 8761 10072 

obchodná 2019 155 2031 2186 

 2020 228 1435 1663 

správna 2019 527 3303 3830 

 2020 1099 3237 4336 

trestná 2019 683 10092 10775 

 2020 1036 9795 10831 

celkom hlavné 
agendy 

2019 + 
2020 

6066 50356 56422 
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Graf 4: Pojednávania na krajských 
súdoch v hlavných agendách 

zrušené (vymazané) nezrušené (nevymazané) 


