
Semafor plnenia míľnikov 
Plánu obnovy a odolnosti SR v rezorte spravodlivosti 

stav 
plnenia

poznámka  
k plneniu

opis reformy termín

Účinnosť nadobudne legislatíva upravujúca zaistenie a správu zaisteného majetku, zákon o reforme súdnictva, 
ústavný zákon, novelizovaný zákon o prokuratúre a novela trestného zákona. Príjme sa a zverejní disciplinárny 
poriadok pre Najvyšší správny súd SR

Q3/ 2021

08/2021 Sfunkčnenie Najvyššieho správneho súdu SR Q3/ 2021

06/2021 Začne sa medzirezortné pripomienkovanie: zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR Q3/ 2021

08/2021 Legislatíva schválená vládou: zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR Q3/ 2021

11/2021 Legislatíva schválená Národnou radou SR: zákon o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR Q3/ 2021

08/2021 Sfunkčnenie Úrad pre zaisťovanie majetku Q3/ 2021

12/2021 Účinnosť zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR Q4/ 2021

očakávané splnenie splnené
malé oneskorenie/ 
čiastočné nesplnenie

veľké oneskorenie/ 
nesplnenie

Boj proti korupcii, posilňovanie integrity a nezávislosti súdnictva



stav 
plnenia

poznámka  
k plneniu

opis reformy termín

Účinnosť nadobudne zákon o sídlach a obvodoch súdov SR. Zmeny mapy súdnictva upravia sieť 
prvostupňových všeobecných súdov, vytvoria prvostupňové správne súdy, upravia všeobecné odvolacie súdy 
a vytvorí sa Najvyšší správny súd Slovenskej republiky

Q4/ 2021

09/2021 Proces medzirezortného pripomienkovania začatý a materiály predložené na pripomienkovanie: 

zákon o sídlach a obvodoch súdov SR Q4/ 2021

01/2022 Legislatíva schválená vládou: zákon o sídlach a obvodoch súdov SR Q4/ 2021

04/2022 Legislatíva schválená Národnou radou SR: zákon o sídlach a obvodoch súdov SR Q4/ 2021

stav 
plnenia

poznámka  
k plneniu

opis reformy termín

NSS SR 
vytvorený 
01/2021

Zmeny mapy súdnictva upravia sieť prvostupňových všeobecných súdov, vytvoria prvostupňové správne súdy, 
upravia všeobecné odvolacie súdy a vytvorí sa Najvyšší správny súd Slovenskej republiky Q1/ 2023

Reforma súdnej mapy: úprava legislatívy

Reforma súdnej mapy: zmena siete súdov



stav 
plnenia

poznámka  
k plneniu

opis reformy termín

Účinnosť nadobudnú predpisy, ktoré stanovia právny rámec na zjednotenie a úplnú digitalizáciu likvidácie, 
konkurzu, reštrukturalizácie a oddlženia, prípadne riešenie hroziaceho bankrotu. Zároveň upravia právne a 
procesné postupy rámcov digitalizácie procesov nútenej likvidácie. Zahŕňa to aj zavedenie nástrojov včasného 
varovania a špecializáciu v oblasti konkurzov na úrovni správnych súdov 

Q1/ 2023

03/2021
Predložený prvý súbor zákonov: zákon o neverejnej finančnej reštrukturalizácii a verejnej preventívnej reštrukturalizácii, 
novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, novela zákona o správcoch,                                                                                                                
novela zákona o súdoch, novela zákona o sídlach a obvodoch súdov SR                   

Q3/ 2021

07/2021 Prvý súbor zákonov predložený do predbežného pripomienkového konania Q3/ 2021

09/2021 Prvý súbor zákonov predložený do medzirezortného pripomienkového konania Q3/ 2021

12/2021 Prvý súbor zákonov schválený vládou SR Q4/ 2021

03/2022 Prvý súbor zákonov schválený Národnou radou SR Q1/ 2022

05/2022 Predložený druhý súbor zákonov: novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, novela zákona o dobrovoľných dražbách, 
novela Obchodného zákonníka, novela Exekučného poriadku, novela Civilného mimosporového poriadku      Q1/ 2022

11/2022 Druhý súbor zákonov predložený do predbežného pripomienkového konania Q3/ 2022

12/2022 Druhý súbor zákonov predložený do medzirezortného pripomienkového konania Q3/ 2022

predložený 
na 

schválenie
Druhý súbor zákonov schválený vládou SR Q4/ 2022

Druhý súbor zákonov schválený Národnou radou SR Q1/ 2023

Reforma insolvenčného konania: úprava legislatívy



stav 
plnenia

poznámka  
k plneniu

opis investície termín

Zavedenie moderného IT systému, ktorý umožňuje podnikateľom a súdom vykonávať činnosti súvisiace s 
obchodným registrom plne elektronicky Q3/ 2023

04/2022 Definovanie funkčných požiadaviek systému pre obchodný register, CBA a štúdia uskutočniteľnosti, stanovenie kritérií 
pre verejné obstarávanie        Q4/ 2021

06/2022 Pripravené podklady na verejné obstarávanie informačného systému Q4/ 2021

spustené 
verejné 

obstarávanie
Výber dodávateľa informačného systému verejným obstarávaním a pripravený návrh zmluvy Q2/ 2022

čaká sa na 
ukončenie VO Predložená a schválená analýza a návrh riešenia pre vývoj informačného systému Q3/ 2022

Ukončený vývoj informačného systému, pripravené kmeňové údaje Q1/ 2023

Zabezpečený potrebný hardvér, ukončené testovanie systému, protokol o výsledku testovania schválený 
objednávateľom Q2/ 2023

Informačný systém odovzdaný a uvedený do prevádzky, protokol schválený objednávateľom Q3/ 2023

Reforma súdnej mapy: obchodný register



stav 
plnenia

poznámka  
k plneniu

opis investície termín

Jednotný plne digitalizovaný insolvenčný proces je otestovaný a spustený do používania pre všetky 
insolvenčné konania. Do prevádzky je uvedený informačný systém verejnej správy (technický rámec) so 
zameraním na insolvenčné právo a výstupné procesy s modulmi pre viacerých používateľov (správcovia, 
veritelia, súdy, verejnosť, realizácia majetku) a ďalšími funkciami včasného varovania hroziaceho úpadku, 
oddlženia fyzických osôb, cezhraničnej výmena informácií, poskytovania štatisticko-analytických údajov a 
zverejňovania informácií

Q2/ 2024

realizácia

projektu


prostredníctvom

SLA

Definovanie funkčných požiadaviek digitalizácie insolvenčných konaní, CBA a štúdia uskutočniteľnosti, stanovenie 
kritérií pre verejné obstarávanie        Q1/ 2022

Pripravené podklady na verejné obstarávanie informačného systému Q2/ 2022

Výber dodávateľa informačného systému verejným obstarávaním a pripravený návrh zmluvy Q2/ 2022

Predložená a schválená analýza a návrh riešenia pre vývoj informačného systému Q4/ 2022

Ukončený vývoj informačného systému, pripravené kmeňové údaje Q4/ 2023

Zabezpečený potrebný hardvér, ukončené testovanie systému, protokol o výsledku testovania schválený 
objednávateľom Q1/ 2024

Informačný systém odovzdaný a uvedený do prevádzky, protokol schválený objednávateľom Q2/ 2024

Reforma insolvenčného konania: digitalizácia procesov



stav 
plnenia

poznámka  
k plneniu

opis investície termín

Z celkového cieľa zrekonštruovať 86-tisíc m2 sa zrekonštruuje najmenej 77,5-tisíc m2 súdnych budov so zámerom 
modernizovať a zvýšiť ich kapacitu v dôsledku zvýšenia počtu zamestnancov a sudcov v sídlach zlúčených 
súdnych obvodov. Projektová dokumentácia pre rekonštrukcie sa vypracuje do Q2/2022

Q4/ 2024

12/2022 Pripravený a schválený návrh výzvy na rekonštrukciu budov súdov Q1/ 2022

12/2022 Vyhlásená výzva na rekonštrukciu budov súdov Q1/ 2022

v príprave Pripravené podklady na verejné obstarávanie projektovej dokumentácie a realizácie rekonštrukcií Q1/ 2022

Hotová projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je energetické hodnotenie budov a harmonogram priebehu 
rekonštrukcie Q2/ 2022

Získanie stavebného povolenia Q3/ 2022

Výber zhotoviteľa a podpísaná zmluva Q1/ 2023

Ukončená prvá fáza rekonštrukcie podľa harmonogramu stavebných prác, vrátane podania žiadosti o kolaudačné 
rozhodnutie Q1/ 2024

Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu pre prvú fázu rekonštrukcie Q1/ 2024

Ukončená druhá fáza rekonštrukcie podľa harmonogramu stavebných prác, vrátane podania žiadosti o kolaudačné 
rozhodnutie Q4/ 2024

Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu pre druhú fázu rekonštrukcie Q4/ 2024

Zrekonštruovaná plocha 86-tisíc metrov štvorcových súdnych budov Q2/ 2025

Reforma súdnej mapy: rekonštrukcie budov súdov



stav 
plnenia

poznámka  
k plneniu

opis investície termín

Z celkového cieľa postaviť alebo kúpiť 89 216 m2 moderných budov pre potreby najväčších súdov v súdnom 
systéme (mestské súdy, niektoré odvolacie súdy a správne súdy) musí byť vybudovaných alebo zakúpených 
najmenej 80,5-tisíc m2. Projektová dokumentácia pre rekonštrukcie sa vypracuje do Q2/2022

Q4/ 2024

zmena 
realizácie 
projektu 

prostredníctvom 
obstarania 

nových 
budov

Predložený a schválený plán výstavby a časový harmonogram Q3/ 2021

Podpísaná kúpna zmluva na pozemok, predložený výpis z katastra nehnuteľností Q4/ 2021

Pripravené podklady na verejné obstarávanie projektovej dokumentácie a výstavbu Q4/ 2021

Predložené právoplatné územné rozhodnutie Q2/ 2022

Hotová projektová dokumentácia a harmonogram priebehu výstavby Q2/ 2022

Získanie stavebného povolenia Q4/ 2022

Výber zhotoviteľa a podpísaná zmluva Q4/ 2022

Ukončená prvá fáza výstavby podľa harmonogramu, vrátane podania žiadosti o kolaudačné rozhodnutie Q2/ 2024

Ukončená druhá fáza výstavby podľa harmonogramu, vrátane podania žiadosti o kolaudačné rozhodnutie Q2/ 2024

Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu pre prvú fázu výstavby Q3/ 2024

Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vrátane energetického certifikátu pre druhú fázu výstavby Q3/ 2024

Postavené nové budovy súdov s celkovou plochou 89 216 m2 Q2/ 2025

Reforma súdnej mapy: nové budovy súdov



stav 
plnenia

poznámka  
k plneniu

opis investície termín

Zavedenie moderného IT systému, ktorý umožňuje manažment súdnych spisov, ponúka prehľad o zaťaženosti 
súdov a sudcov, prácu s elektronickým súdnym spisom. Spustenie Centralizovaného systému súdneho 
riadenia zahŕňa migráciu existujúcich dát všetkých súdov z existujúcich lokálnych databáz, elektronizáciu 
všetkých nových súdnych podaní, prepojenie všetkých súdov a prepojenie s ostatnými relevantnými 
systémami verejnej správy

Q1/ 2025

04/2022 Definovanie funkčných požiadaviek centralizovaného systému súdneho riadenia, CBA a štúdia uskutočniteľnosti, 
stanovenie kritérií pre verejné obstarávanie        Q4/ 2021

v príprave Pripravené podklady na verejné obstarávanie informačného systému Q4/ 2021

Výber dodávateľa informačného systému verejným obstarávaním a pripravený návrh zmluvy/ v prípade in-house 
vývoja dokončený nábor IT špecialistov Q1/ 2022

Predložená a schválená analýza a návrh riešenia pre vývoj informačného systému Q2/ 2022

Ukončený vývoj informačného systému Q3/ 2023

Ukončené testovanie systému, protokol o výsledku testovania schválený objednávateľom Q1/ 2024

Informačný systém odovzdaný a uvedený do prevádzky, protokol schválený objednávateľom Q4/ 2024

Reforma súdnej mapy: centralizovaný systém súdneho riadenia



stav 
plnenia

poznámka  
k plneniu

opis investície termín

Moderné digitálne vybavenie pre súdy na zefektívnenie práce a možnosť pojednávania a úkony na diaľku. Z 
cieľa vybaviť 6 100 zamestnancov súdu bude po reforme súdnej mapy modernizované IT vybavenie (notebooky, 
dokovacie stanice, monitory, telefóny) najmenej 6 000 zamestnancov súdu

        Q2/ 2026      

Pripravená a schválená analýza potrieb IT vybavenia a príjemcov IT vybavenia  Q3/ 2021

12/2022 Výber dodávateľa pre nákup IT vybavenia verejným obstarávaním a pripravený návrh zmluvy Q3/ 2022

Pripravené podklady na verejné obstarávanie digitalizačného strediska a nákup zvyšného IT vybavenia Q1/ 2023

Výber dodávateľa digitalizačného strediska a zvyšného IT vybavenia verejným obstarávaním, návrh zmluvy Q3/ 2023

IT vybavenie dodané a nainštalované Q1/ 2026

Všetkých plánovaných 6 100 zamestnancov súdu má potrebné vybavenie Q4/ 2026

stav 
plnenia

poznámka  
k plneniu

opis investície termín

Súdy majú podporu analytických kapacít. Databáza judikatúry umožňuje zrýchliť študovanie spisov      Q2/ 2026     

Ukončený nábor 25 analytikov Q4/ 2022

Analytická platforma má organizačnú štruktúru a je plne funkčná Q1/ 2026

Reforma súdnej mapy: modernizácia IT vybavenia

Reforma súdnej mapy: analytická platforma pre súdy


