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v rezorte spravodlivosti



Plán obnovy a odolnosti SR je súčasťou spoločnej reakcie krajín EÚ na 
hospodársku krízu v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Slovenská ekonomika 
klesla v roku 2020 reálne o päť percent. Približne 50-tisíc ľudí prišlo o prácu. Slovensko 
zároveň musí riešiť dlhodobú výzvu ako zabrániť stagnácii životnej úrovne. Kombinácia 
investícií, reforiem a efektívnych verejných politík umožní opäť dobiehať životnú úroveň 
priemeru EÚ a dosiahnuť zlepšenie v kľúčových oblastiach ovplyvňujúcich kvalitu života.

Plán obnovy a odolnosti je kapitálová injekcia, vďaka ktorej môže štát v 
najbližších piatich rokoch viac investovať (ročne o štvrtinu v porovnaní so súčasnosťou). 
Kvalita života a dlhodobý hospodársky rast budú však závisieť od toho, aké reformy 
spolu s investíciami Slovensko urobí. Pre oblasť spravodlivosti a justície vláda SR 
vyčlenila z plánu obnovy celkovú sumu 261 miliónov eur. Ide o investičný balík navyše 
ku kapitálovým výdavkom zo štátneho rozpočtu alebo z európskych fondov. 

Výnimočnosť investícií z plánu obnovy je založená na prepojení s 
reformami. Podľa pravidiel čerpania podmienkou uvoľňovania zdrojov je plnenie 
opatrení – takzvaných CID míľnikov –, ku ktorým sa po dohode s Európskou komisiou 
členské krajiny zaviazali. Podmienkou zo strany európskych inštitúcií bola najmä 
orientácia investícií na plnenie zelených a digitálnych cieľov. 

Výsledkom vhodnej kombinácie reformných opatrení a investičných cieľov 
bude výrazný príspevok k modernizácii súdnictva na Slovensku. Zmena súdnej mapy, 
boj proti korupcii a posilňovanie nezávislosti súdnictva, spoločne s novým legislatívnym  
rámcom pre insolvenčné konania budú podporené investíciami do budov súdov, 
informačných systémov aj technického vybavenia zamestnancov justície. 
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 PLÁN OBNOVY PRE JUSTÍCIU

REFORMY
sú podmienkou 

čerpania 
peňazí

INVESTÍCIE 
v celkovej výške

261 mil. €
2 SÚDNA MAPA

1

3 INSOLVENČNÉ 
KONANIE

BOJ PROTI 
KORUPCII



Investície na podporu reforiem v justícii sú rozdelené do troch hlavných 
oblastí. Takmer 80 percent výdavkov pôjde na výstavbu nových a rekonštrukciu 
existujúcich budov súdov. Druhou významnou oblasťou bude digitalizácia kľúčových 
procesov a modernizácia najdôležitejších informačných systémov a hardvérového 
vybavenia v justícii. A do tretice, investícia do analytických kapacít pomôže odborne 
posilniť súdne oddelenia a sudcov a prispieť k zrýchleniu rozhodovacieho procesu. 

✓ Modernizácia budov súdov bude sprevádzať reformu súdnej mapy, ktorej zámerom 
je umožniť sudcom okresných súdov a senátom krajských súdov špecializáciu na 
niektorú z hlavných agend. Cieľom je zvýšiť kvalitu a rýchlosť spravodlivosti. 
Súčasťou zmeny budú vďaka plánu obnovy aj výstavba nových mestských a 
odvolacích súdov a rozsiahle rekonštrukcie existujúcich súdnych budov. 

✓ Digitalizácia súdnictva bude zahŕňať investície do kľúčových informačných 
systémov – súdny manažment, obchodný register a insolvenčné konanie, ako aj do 
vytvorenia centra pre digitalizáciu dokumentov. Súčasťou investičného plánu je aj 
kompletná obmena výpočtovej techniky a modernizácia IKT na súdoch. 

✓ Posilňovanie analytických kapacít súdov je zamerané na odborné posilnenie 
súdnych oddelení a sudcov a  skvalitnenie a zrýchlenie rozhodovacieho procesu. 
Podľa vzoru Najvyššieho súdu SR vzniknú analytické jednotky na podporu odbornej 
činnosti súdov. Súčasťou investičného plánu je vývoj aplikácie pre spoločnú justičnú 
analytickú platformu. 
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 KAM PÔJDU INVESTÍCIE V JUSTÍCII

261 
mil. €

208 mil. €
budovy súdov

 42 mil. €
  systémy, hardvér

11 mil. €
administratívne 
a analytické kapacity
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  CIEĽOVÉ MÍĽNIKY KĽÚČOVÝCH REFORIEM A INVESTÍCIÍ

Q1 2023: nový

insolvenčný rámec

Q3 2023: plne 
elektronický 
obchodný register

Q4 2024: výstavba a 
rekonštrukcie budov 
súdov

Q1 2023: zavedenie 
novej siete súdov

Q2 2024: plne 
digitálny insolvenčný 
proces

Q1 2025: nový 
systém súdneho 
riadenia

Q2 2026: 
modernizácia IT 
vybavenia súdov

Q2 2026: analytická 
platforma na podporu 
súdov

Q3 2021: Najvyšší 
správny súd funguje

reformy investície
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 ZÁKLADNÉ ROZDELENIE INVESTÍCIÍ

investícia popis očakávaný výsledok

nové budovy  
súdov 
(146,0 mil. €)

výstavba nových budov pre 
mestské a odvolacie súdy ✓ dôstojné podmienky pre 

klientov a pracovníkov 
justície 


✓ zvyšovanie energetickej 
efektívnosti budov  

rekonštrukcie 
budov súdov 
(62,4 mil. €)

modernizácia budov   
sídelných súdov

informačné 
systémy 
(15,4 mil. €)

obchodný register, súdny 
manažment, insolvenčné 
konania

✓ skvalitnenie služieb klientom

✓ zefektívnenie manažmentu 

vo vnútri justície

hardvér 
(20,4 mil. €)

obnova výpočtovej techniky a 
datacentier justície, nákup 
konferenčnej techniky

✓ podmienky pre efektívnejšiu 
prácu zamestnancov justície


✓ posilnenie využívania 
telekonferencií

digitalizačné 
centrum 
(6,3 mil. €)

digitalizácia dokumentov 
Zbierky listín

✓ posun k digitalizácii justície

✓ zvýšenie komfortu klientov 

pri podaniach na súd

analytické a 
administratívne  
kapacity 
(10,7 mil. €)

vytvorenie aplikácie a 
podporných kapacít pre 
odvolacie a najvyššie súdy

✓ zrýchlenie konaní 
odbremenením sudcov


✓ posilnenie odborných 
kapacít súdov

zelené ciele digitálne ciele posilnenie odborných kapacít

Celý Plán obnovy a odolnosti SR obsahuje 58 reforiem a 58 investícií, 
ktorých plnenie je rozdelené do 196 míľnikov a cieľov. Harmonogram 

plnenia je rozdelený na desať balíkov, pričom za každý rok môže členská 
krajina predložiť maximálne dve žiadosti o platbu. Podmienkou získania 

peňazí je riadne splnenie cieľov a míľnikov v každom balíku. Záväzky      
nie je možné dodatočne meniť. Ich prípadné neplnenie významne ohrozuje 

čerpanie peňazí z plánu obnovy.


