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UKAZOVATELE PRE TVORBU SÚDNEJ MAPY - NEZMENENÉ
Pri tvorbe súdnej mapy boli použité kritérií odporúčané pracovnou skupinou „Súdna mapa“:
1. nápad vecí v súdnej sústave a jeho štruktúra;
reálna zaťaženosť súdov podľa nápadu za vybrané agendy a použitého kritéria minimálne
troch špecializovaných sudcov, ku ktorým bude možné prideliť veci/spisy náhodným spôsobom;
2. veľkosť
(minimálne
traja
špecializovaní
sudcovia
v
obvode
podľa nápadu v agendách rodinná, civilná, trestná)
3. počet obyvateľov;
4. potrebný počet sudcov;
odhad minimálneho potrebného počtu sudcov pre modelovanie súdnych obvodov na základe
ukazovateľa č. 1
4. produktivita sudcov;
5. blízkosť iných orgánov štátnej správy (polícia, prokuratúra, správne orgány, ústavy na
výkon trestu odňatia slobody...);
blízkosť inštitúcií (prokuratúra a ústav na výkon trestu odňatia slobody) v prípade súdov
trestného konania.
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CIELE A PRÍNOSY REFORMY SÚDNEJ MAPY - NEZMENENÉ
Ciele

Špecifické ciele

Špecializácia
sudcov

Špecializácia sudcov
- v hlavných súdnych agendách
trestná, rodinná, civilná,
obchodná, správna,
- vo väčších súdnych obvodoch,
- s väčším počtom sudcov na
agendu,
- za predpokladu min 3
špecializovaných sudcov v danej
agende (pre náhodné
prideľovanie spisov)

Predpokladané efekty
riešenia
Rýchlejšie , kvalitnejšie,
predvídateľnejšie
rozhodnutia súdov
(dlhodobý efekt)

Predpokladané efekty v detaile

Transparentnosť

Skutočný náhodný výber
sudcov
Kvalitné personálne
obsadenie
(dlhodobý efekt)

Väčší počet sudcov v jednej agende na jednom súde
zabezpečí nielen dobré personálne obsadenie
odborného úseku a ich komunikáciu, ale aj skutočný
náhodný výber sudcov, senátov a vyšších súdnych
úradníkov.

Efektívnosť konania

Menší počet súdnych
obvodov, nižšie nároky
na ľudské a finančné
zdroje
(dlhodobý efekt)

Špecializovaní a koncentrovaní sudcovia v menšom
počte súdnych obvodov zabezpečia vo svojich
agendách efektívne vybavenie vecí. Malé súdne obvody
vyžadujú viac personálnych a materiálnych kapacít ako
väčšie súdne obvody.

Rýchlosť, predvídateľnosť, kvalita, dostupnosť
- Rýchlejšie skončenie zložitejších vecí
- Vyššia kvalita - špecializácia sudcov a zamestnancov
- Minimálny počet pojednávaní
- Potreba dostupnosti súdu je pre občana výnimočná
(ani raz v živote, raz v živote, výnimočne viackrát).
- Vyššia kvalifikácia (nielen na všeobecné agendy) –
potreba sústavného dovzdelávania sa
- Vyššia kvalita, vyššia kvalifikácia – predvídateľnosť
súdnych rozhodnutí
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AKTUALIZOVANÝ NÁVRH SÚDNEJ MAPY – ZMENY (1)
Návrh jeseň 2020

Návrh jeseň 2021

Do MPK sa predložil 1 zákon
• upravujúci sídla a obvody okresných a krajských súdov a zriaďujúci
mestské súdy v BA a KE a prvostupňové správne súdy

Do MPK sa 13.09.2021 predložili 4 návrhy zákonov upravujúcich
všeobecné súdnictvo (koniec MPK 4.10.2021)
• návrh zákona o zriadení Mestského súdu Bratislava a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
• návrh zákona o zriadení Mestského súdu Košice a o zmene a
doplnení niektorých zákonov,
• návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s
novými sídlami a obvodmi okresných súdov,
• návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s
novými sídlami a obvodmi krajských súdov.
Do MPK sa 27.09.2021 predložil 1 návrh zákona upravujúci správne
súdy (koniec MPK 15.10.2021)
• návrh zákona o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Oddelené všeobecné a správne súdnictvo

Oddelené všeobecné a správne súdnictvo
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Súčasný stav

Pôvodný návrh – jeseň 2020

ANALYTICAL CENTRE, MINISTRY OF JUSTICE OF THE SLOVAK REPUBLIC
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Súčasný stav

Aktualizovaný návrh – jeseň 2021
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Aktualizovaný návrh novej súdnej mapy - všeobecné súdy
jeseň 2021
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AKTUALIZOVANÝ NÁVRH SÚDNEJ MAPY – ZMENY (2) - OS
Návrh jeseň 2020

Návrh jeseň 2021

Cieľový stav:

Cieľový stav:

•

zriadenie dvoch mestských súdov v BA a v KE
• BA - bez satelitných okresov (okres Senec); KE – s priľahlými
satelitným územím mesta KE

•

zriadenie dvoch mestských súdov v BA a v KE
• BA - bez satelitných okresov (okres Senec); KE – s priľahlými
satelitným územím mesta KE

•

nové usporiadanie sídiel a obvodov okresných súdov, ktorých počet
sa znižuje z 54 na 30 a
• úprava obvodov vybraných OS (pričlenenie okresu BŠ do obvodu
OS ZV; okresu ZM do obvodu OS ZH
• 11 obvodov OS bez zmeny
• pre niektoré OS - zmena obvodov odvolacích súdov

•

nové usporiadanie sídiel a obvodov okresných súdov, ktorých počet
sa znižuje z 54 na 30
• úprava obvodov vybraných OS (vrátenie okresu BŠ do obvodu OS
ZH; okresu ZM do obvodu OS NR)
• 13 obvodov OS bez zmeny
• zachová sa OS BJ a ruší sa OS VT
• pre niektoré OS - zmena obvodov odvolacích súdov

•

Sídla okresných súdov bez určených pracovísk

•

Sídla okresných súdov s pracoviskami OS (mimo sídla) určenými zo
zákona
• pracovisko MA (OS SE) a RK (OS LM) – trestná agenda
• pracovisko BR (OS BB), PB (OS ZA)

•

úprava jediného registrového súdu (OR) a zavedenie špecializácie
na obchodnoprávnu agendu
• jediný registrový súd – OS ZA
• obchodnoprávna agenda – na 3 OS v sídle kraja + 2 mestské súdy

•

úprava jediného registrového súdu a zavedenie špecializácie na
obchodnoprávnu agendu
• jediný registrový súd pre OR a RPVS – OS ZA, pracovisko PB
• obchodnoprávna agenda - na 4 OS v sídle kraja + 2 mestské súdy

alternatívny stav: 8 OS v sídle súčasných KS s upravenými obvodmi OS podľa
návrhu 30 obvodov OS
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Pôvodný návrh novej súdnej mapy – jeseň 2020 – všeobecné prvostupňové súdy
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Aktualizovaný návrh novej súdnej mapy – jeseň 2021 - obvody okresných súdov
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Súdne obvody okresných súdov, ktorých sa zmena súdnej mapy dotýka

12

Jeseň 2020 – pôvodné územia, ktorých sa dotýkala zmena obvodov prvostupňových súdov civilnej, rodinnej
a trestnej agendy

ANALYTICAL CENTRE, MINISTRY OF JUSTICE OF THE SLOVAK REPUBLIC
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Jeseň 2021 - zmenené súdne obvody v aktualizovanom návrhu novej súdnej mapy – okresné súdy
Prehľad zmenených obvodov OS
(územie vyznačené modrou farbou)
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Veľkosti obvodov okresných súdov

15

Veľkosť súčasných okresných súdov SR (54) podľa odhadovaného počtu špecializovaných sudcov
vo vybraných agendách (rodinnoprávna (P), civilná (C), trestná (T))

16

Veľkosť navrhovaných okresných súdov SR (30) podľa odhadovaného počtu špecializovaných
sudcov vo vybraných agendách (rodinnoprávna (P), civilná (C), trestná (T))
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Veľkosť súčasných a navrhovaných okresných súdov SR podľa odhadovaného počtu
špecializovaných sudcov v obchodnoprávnej agende (Cb)
Úroveň súčasných OS

Úroveň navrhovaných 30 obvodov okresných súdov

Úroveň súčasných 8 OS v sídle kraja

Úroveň navrhovaného riešenia obchodnej agendy na OS v
sídle kraja
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Dostupnosť obvodov okresných súdov

19

Dostupnosť - dotknuté obce – nové obvody okresných súdov

20

Dostupnosť súčasných OS, kde nie je navrhované sídlo, do navrhovaných sídiel OS verejnou dopravou

Poznámka: údaje za priemernú hodnotu tam aj späť počas pracovného dňa (streda), časový údaj počítaný z najrýchlejšieho spoja.
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Návrh 30 OS

Dostupnosť automobilom

Súčasný stav 54 OS
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Návrh 30 OS

Dostupnosť verejnou dopravou

Kedy musím vyjsť z mojej obce verejnou
dopravou, aby som bol v obci súdu o 9:30?
Súčasný stav 54 OS
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AKTUALIZOVANÝ NÁVRH SÚDNEJ MAPY – ZMENY (3) – KS
Návrh jeseň 2020

Návrh jeseň 2021

Cieľový stav:

Cieľový stav:

•

nové usporiadanie sídiel a obvodov krajských súdov, ktorých počet
sa znižuje z 8 na 3 (KS TT, KS BB, KS PO)

•

Sídla krajských súdov bez určených pracovísk a bez rozdelenia
agendy v rámci pracovísk

•

•

nové usporiadanie sídiel a obvodov krajských súdov, ktorých počet
sa znižuje z 8 na 4 (KS TT, KS BB, KS PO, KS ZA)

alternatívny stav – zachovanie terajších 8 KS s upravenými obvodmi KS podľa
návrhu 30 obvodov OS

Sídla krajských súdov so zachovanými špecializovanými
pracoviskami určenými zo zákona (a prerozdelením agendy)
• KS TT pracovisko BA, KS BB pracovisko NR, KS ZA pracovisko TN,
KS PO pracovisko KE
• Prerozdelenie agendy
KS ZA – agenda T, Cb, C, P pracovisko TN – agenda C
KS TT – agendy Cb, C, P pracovisko BA - agendy T, C
KS BB – agendy T, Cb, C, P pracovisko NR –agenda C
KS PO – agendy
C, P pracovisko KE – agendy T, C, Cb
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Pôvodný návrh – obvody všeobecných odvolacích súdov – jeseň 2020

ANALYTICAL CENTRE, MINISTRY OF JUSTICE OF THE SLOVAK REPUBLIC
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Aktualizovaný návrh – obvody všeobecných odvolacích súdov - jeseň 2021
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Veľkosti obvodov krajských súdov

27

Veľkosť súčasných krajských súdov SR (8) podľa odhadovaného počtu špecializovaných plne obsadených
senátov vo vybraných odvolacích agendách
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Veľkosť navrhovaných krajských súdov SR podľa odhadovaného počtu špecializovaných senátov
vo vybraných agendách

30

Dostupnosť obvodov krajských súdov

31

Dostupnosť - dotknuté obce – nové obvody krajských súdov
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Návrh 4 KS

Dostupnosť automobilom

Súčasný stav 8 KS
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Návrh 4 KS

Dostupnosť verejnou dopravou

Kedy musím vyjsť z mojej obce verejnou
dopravou, aby som bol v obci súdu o 9:30?
Súčasný stav 8 KS
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Inštitúcie súvisiace s výkonom súdnictva v kontexte navrhovaných súdnych
obvodov

35

Územné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v kontexte súčasných obvodov okresných súdov
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Územné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v kontexte navrhovaných obvodov okresných súdov
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OBVODY PROKURATÚR V KONTEXTE SÚČASNÝCH OBVODOV SÚDOV
• Sídlom generálnej prokuratúry je Bratislava.
• Sídla a územné obvody krajských prokuratúr sa zhodujú so sídlami
a územnými obvodmi súčasných krajských súdov.
• Sídla a územné obvody krajských prokuratúr sa zhodujú so sídlami
a územnými obvodmi súčasných okresných súdov.
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Obvody okresných prokuratúr v kontexte navrhovaných obvodov okresných súdov
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Obvody krajských prokuratúr v kontexte navrhovaných obvodov krajských súdov
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Aktualizovaný návrh novej súdnej mapy – okresné súdy s vyznačením infraštruktúry ZVJS
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Aktualizovaný návrh novej súdnej mapy – krajské súdy s vyznačením infraštruktúry ZVJS
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Aktualizovaný návrh novej súdnej mapy – správne súdy
jeseň 2021

43

AKTUALIZOVANÝ NÁVRH SÚDNEJ MAPY – ZMENY (4) – SPRÁVNE SÚDY
Návrh jeseň 2020

Návrh jeseň 2021

Cieľový stav:

Cieľový stav:

•

Zákonom sa zriaďujú 3 správne súdy - KE, ZA, NR

•

•

obvody správnych súdov navrhnuté nad sieťou obvodov 30
prvostupňových všeobecných súdov

•

Zákonom sa zriaďujú 3 správne súdy – KE, BB, TT

alternatívny stav – zachovanie terajších 8 KS s upravenými obvodmi KS podľa
návrhu 30 obvodov OS

novonavrhnuté obvody správnych súdov kopírujú obvody
územnosprávneho členenia SR (predovšetkým z dôvodu
príslušnosti správnych orgánov)
SpS TT – obvody krajov BA, TT, TN
SpS BB – obvody krajov BB, NR, ZA
SpS KE – obvody krajov KE, PO

44

Súčasný stav

Aktualizovaný návrh

45

– jeseň 2021
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VÝCHODISKÁ PRE ZMENU NÁVRHU SPRÁVNYCH SÚDOV (1)
• kritérium efektivity fungovania súdu, s ohľadom na potrebnú mieru jeho špecializácie,
dlhodobý trend poklesu nápadu v správnom súdnictve a dostupnosť – potvrdzuje dostatočnosť
3 prvostupňových správnych súdov (mapa veľkosti obvodov nižšie).
• obvody týchto súdov sa navrhuje naviazať na obvody administratívno-správnych krajov
ustanovených zákonom (č. 221/1996 Z. z.). Účelom správneho súdnictva je najmä súdny
prieskum rozhodnutí, opatrení alebo iných postupov či zásahov orgánov verejnej správy, ktoré
sú spravidla konštituované tak, že zohľadňujú územné a správne usporiadanie Slovenskej
republiky. Preto sa návrh priklonil k tomu, aby obdobným spôsobom bolo kreované aj
vymedzenie územných obvodov správnych súdov.
• zníženie počtu sídiel spôsobí len relatívne malú zmenu v dostupnosti oproti veľkým výhodám
v špecializácii, ktorá by sa tým mohla dosiahnuť.
• neoptimálne rozloženie krajských miest v praxi znamená, že aj pri výraznom znížení počtu
obvodov z ôsmich na tri je strata na dostupnosti len relatívne veľmi malá. Zatiaľ čo v prípade 8
súdov bolo možné z najvzdialenejšej obce dôjsť v ideálnej premávke do sídla súdu pri
dodržiavaní rýchlostných obmedzení do dvoch hodín aj šiestich minút, v prípade 3 súdov je to
len o 19 minút viac. Podobný rozdiel (20 minút) je aj v priemernej dostupnosti pre jedného
obyvateľa, ak by sa všetci obyvatelia rozhodli zo svojej obce vycestovať (mapa nižšie).
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Veľkosť súčasných a navrhovaných správnych súdov SR podľa odhadovaného počtu
špecializovaných sudcov/senátov v správnej agende (S)
Správna agenda na súčasných 8 KS

Navrhované riešenie správnej agendy na
nových správnych súdoch

47

Návrh 3 správne súdy

Dostupnosť automobilom

Súčasný stav 8 KS
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VÝCHODISKÁ PRE ZMENU NÁVRHU SPRÁVNYCH SÚDOV (2)
• o relatívne nízkej strate dostupnosti môžeme hovoriť aj pre obyvateľov, ktorí by sa chceli
dopraviť na súd výlučne verejnou dopravou, keďže z navrhovaných sídiel premávajú priame
spoje do takmer každého súčasného sídla okresného súdu (mapa nižšie).
• najlepší obraz je však možné si urobiť z výsledkov nájdených spojov počas pracovného dňa
z elektronických cestovných poriadkov s časom príchodu do 9:30 (mapa 7). Rozdiel
v priemernej dobe vycestovania pri ôsmich a troch obvodoch je len 39 minút (8:01 oproti 7:22).
Pre väčšinu obcí SR je spoj dostupný ešte v ten istý deň. Tie obce, pre ktoré to neplatí, sú pritom
zväčša tie isté v oboch alternatívach, čo znamená, že nejde o problém obvodov, ale o problém
dostupnosti ktoréhokoľvek mesta z danej obce (mapa nižšie).

49

Dostupnosť správnych súdov priamymi spojmi verejnou dopravou
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Dostupnosť verejnou dopravou

Návrh 3
správne súdy

Kedy musím vyjsť z mojej obce verejnou
dopravou, aby som bol v obci súdu o 9:30?
Súčasný stav 8 KS

Cesta
priemerného obyvateľa

3 súdy

8 súdov

Najrýchlejší spoj

83 min

52 min

Priemerný spoj počas dňa

116 min

72 min

Priemerná doba vycestovania s
pricestovaním na súd do 9:30

7:22

8:01
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Zmeny v návrhu jeseň 2021 - všeobecne
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AKTUALIZOVANÝ NÁVRH SÚDNEJ MAPY – ZMENY (5) – FUNGOVANIE SÚDOV
Návrh jeseň 2021
Všeobecné súdy:
• nanovo sa nastavuje kreovanie a fungovanie mestských súdov, výberové konanie na predsedu, riadenie súdu
prostredníctvom podpredsedov, autonómne postavenie mestských súdov v rámci riadenia a správy,
• nedotýkame sa funkcií predsedov a podpredsedov okresných a krajských súdov s výnimkou okresných súdov
zanikajúcich v dôsledku zriadenia mestských súdov
• zavádza sa možnosť prerozdeľovania minoritnej agendy na účely špecializácie sudcov
• upravuje sa časový harmonogram implementácie

Správne súdy:
• nanovo sa nastavuje kreovanie a fungovanie správnych súdov, výberové konanie na predsedu správneho súdu,
obsadzovanie správneho súdu preložením sudcu alebo výberovým konaním,
• upravuje sa časový harmonogram implementácie
Navrhuje sa zvýšenie platov zamestnancov súdov s výnimkou sudcov na úrovni 10 % aktuálne priznaných tarifných
platov za účelom personálnej stabilizácie. Všetky ďalšie náhrady pre sudcov a zamestnancov justície ostanú
zachované.
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AKTUALIZOVANÝ NÁVRH SÚDNEJ MAPY – ZMENY (6) – HARMONOGRAM
Návrh jeseň 2021
• mestské súdy vzniknú 1.3.2022, činnosť začnú vykonávať 1.1.2023
• nové sídla a obvody OS a KS začnú platiť od 1.1.2023 (vznik a činnosť v rovnakom dátume)
• sídla a obvody správnych súdov vzniknú 1.3.2022, činnosť začnú vykonávať 1.9.2022

54

CIEĽOVÝ FINÁLNY NÁVRH 30/4
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ALTERNATÍVNY NÁVRH PRE PRECHODNÉ OBDOBIE 30/8
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Zmeny v riešení okresných súdov – aktualizácia
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A. ZLÚČENIE OS BARDEJOV A OS SVIDNÍK
1. Je to možné, avšak výsledný obvod OS Bardejov-OS Svidník bude príliš malým.
2. Vznikne tiež nedostatočne veľký OS Vranov nad Topľou, ktorý sa navrhuje potom pričleniť k
OS Humenné.
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Porovnanie riešení oproti pôvodnému návrhu – veľkosť rodinnej agendy
Pôvodný návrh 30

Nevýhody: vznikne nová
výnimka vo veľkosti. Iní sa
môžu pýtať, prečo aj oni
nemajú výnimku.

Aktualizovaný BJ-SK

Výhody: minimálne zmeny.
Úprava v nerovnomernom
rozložení veľkostí severných
a južných obvodov.

59

59

4. Nedostatočne veľký obvod BJ-SK možno riešiť zlúčením s OS Prešov (Šariš)
5. Po tomto kroku bude na Slovensku o jeden súdny obvod menej (29)
6. S takýmto riešením je možné uvažovať. Keďže však bude potom mapa súdnych obvodov
pôsobiť asymetricky, spolu s ním je vhodné zlúčiť ďalšie obvody (napr. TV-MI) v súlade s „čistou
mapou“ navrhnutou v kapitole 8 dokumentu „Odporúčania pre tvorbu súdnej mapy, verzia 3.0“ –
na str. 22 (zdroj: webové sídlo MS SR)
Agenda C

Agenda P

Agenda T
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Na tomto obrázku je vidieť, že
požadované riešenie nie je optimálne
pre obyvateľov odrezaných obcí okresu
Stropkov, odkiaľ sú lepšie spojenia na
Vranov ako Bardejov.
Ako riešenie sa ponúka
„rozseknutie“ okresov
Bardejov a Stropkov tak,
ako to má sieť úradov
práce.

VYHODNOTENIE DOSTUPNOSTI
DOTKNUTÝCH REGIÓNOV
VEREJNOU DOPRAVOU

Je tiež vidieť, že ak máme rešpektovať kritériá veľkosti (t.j. zlúčiť OS BJ a
OS SK do OS PO), Stropkovčania by si týmto oproti súčasnému stavu
pohoršili (dostupnosť do PO je oveľa horšia ako do VT) a Svidníčania tiež.
Preto je súčasný návrh pre nich najlepší.

Cesta priemerného obyvateľa

Súčasný stav

Požadovaný stav
(nerešpektuje kritériá veľkosti)

Riešenie rešpektujúce
kritériá veľkosti

Najrýchlejší spoj

30 min

25 min

34 min

Priemerný spoj počas dňa

41 min

37 min

46 min

Priemerná doba vycestovania
s pricestovaním na súd do 9:30

8:29

08:34

8:20
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B. NAVRÁTENIE OKRESU ZLATÉ MORAVCE DO OS NITRA
A OKRESU BANSKÁ ŠTIAVNICA DO OS ŽIAR N/H
1.

2.

Aktuálny návrh vracia OS Žiar nad Hronom do
pôvodného stavu. Avšak tento stav (t.j. ani s okresom
Banská Štiavnica) neplní požiadavku veľkosti na
špecializáciu v agende P a je na hraničnej veľkosti v
agende T. Územie
OS Žiar nad Hronom (bez Banskej Štiavnice) patrí
Súčasné
historicky pod región Tekov, ktorý sa ťahal
OS
cez Zlaté Moravce Levice na juh. Jeho centrum
boli Levice a Zlaté Moravce.

Agenda C

Agenda P

Agenda T

Keďže oba regióny (OS ZH ako „Horný Tekov“
a OS LV ako „Dolný Tekov“ majú hraničnú veľkosť Súčasný
v agende P, súčasný návrh je zároveň predpripravený návrh
na ich spojenie, čím by vznikol veľký „Tekovský obvod“ s
dobrou dostupnosťou (priamy rýchlik Levice-Žiar nad
Hronom). Odčlenením okresu Zlaté Moravce (bývalé
centrum Tekova) by sa narušila jednoliatosť Posudzovaná
predpripraveného územia.
alternatíva
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VYHODNOTENIE DOSTUPNOSTI
DOTKNUTÝCH REGIÓNOV
VEREJNOU DOPRAVOU

Toto riešenie sa neodporúča kvôli horšej veľkostnej štruktúre obvodov a tiež rozbitiu
Tekova, pričom časové úspory nie sú vysoké. Dokonca aj predpripravené riešenie
prirodzeného regiónu „veľkého Tekovského obvodu“, v ktorom problém veľkosti bude
úplne vyriešený, nepredstavuje výraznejšie časové náklady. Vo všetkých prípadoch stačí
v najodrezanejších obciach
vycestovať v rozpätí 5:00-6:00 pre
príchod do centra do 9:00.

Cesta priemerného obyvateľa

Súčasný
návrh

Požadované
riešenie

Predpripravená alternatíva
veľkého Tekovského obvodu

Najrýchlejší spoj

25 min

24 min

27 min

Priemerný spoj počas dňa

38 min

36 min

41 min

Priemerná doba vycestovania
s pricestovaním na súd do 9:30

8:34

08:36

8:27
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VYHODNOTENIE DOSTUPNOSTI DOTKNUTÝCH REGIÓNOV
VEREJNOU DOPRAVOU (V PREPOČTOCH BEZ OS LEVICE)

Cesta priemerného obyvateľa

Súčasný návrh

Požadované riešenie

Najrýchlejší spoj

27 min

24 min

Priemerný spoj počas dňa

39 min

37 min

Priemerná doba vycestovania
8:34
s pricestovaním na súd do 9:30

08:35
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Zmeny v riešení KS – aktualizácia
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OBVODY ODVOLACÍCH SÚDOV S PRIHLIADNUTÍM NA (KURS)
1. Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS2001 v znení KURS 2011) definuje na
Slovensku tieto ťažiská osídlenia:
• bratislavsko-trnavské (prvá skupina)

• košicko-prešovské (druhá skupina)
• banskobystricko-zvolenské a žilinsko-martinské (v abecednom poradí v tretej skupine) a
• nitrianske a trenčianske v štvrtej skupine.

2. Umiestnenie odvolacích súdov v Prešove aj pre Košice a v Trnave aj pre Bratislavu je v
súlade s KURS, pretože sa nachádzajú v ťažisku osídlení.
3. V súlade s KURS je aj umiestnenie tretieho obvodu odvolacieho súdu v Banskej Bystrici.

4. Pre zlepšenie dostupnosti (oproti dvom obvodom – s centrami v ťažiskách BA-TT, KE-PO, BBZV), sa navrhujú zriadiť (z hľadiska optimalizovanej dostupnosti) štyri obvody, pričom štvrtý
by mal byť v ťažisku Žilina-Martin.
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4. KURS preto v rámci dopravnej
regionalizácie navrhuje štyri
dopravno-gravitačné regióny:

• Podunajský región (s gravitačnými
centrami v Trnave,
Nitre a Bratislave)
• Považský región
(s gravitačnými
centrami v Žiline
a v Martine)
• Pohronsko-Ipeľský
(s gravitačnými
centrami vo Zvolene
a v Banskej Bystrici) a
• región Východné Slovensko (s gravitačnými centrami v Košiciach a v Prešove)
5. Navrhujeme v súlade s týmito regiónmi vytvoriť aj obvody odvolacích súdov. Pochopiteľne,
s rešpektovaní hraníc už navrhnutých prvostupňových súdov a s maximálnym využitím existujúcich
budov krajských súdov.
ANALYTICAL CENTRE, MINISTRY OF JUSTICE OF THE SLOVAK REPUBLIC
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VÝCHODISKÁ PRE ZMENU NÁVRHU V POČTE OBVODOV KS (Z 3 NA 4)
- zohľadnená obdobná veľkosť krajských súdov - veľkosť nápadu a zodpovedajúci počet

sudcov
- rešpektovanie Koncepcie územného rozvoja Slovenska (KURS), ktorá reflektuje okrem iného
tiež prírodné bariéry územia Slovenskej republiky
-vytvorenie štyroch krajských súdov približne zodpovedá štyrom dopravno-gravitačným
regiónom KURS -navrhované sídla: mestá Trnava (pre tzv. bratislavsko-trnavské ťažisko
osídlenia) Žilina (pre žilinsko-martinské ťažisko osídlenia), Banská Bystrica (pre
banskobystricko-zvolenské ťažisko osídlenia) a Prešov (pre košicko-prešovské ťažisko
osídlenia).
- v záujme akceptovania už spomínaných kritérií v porovnaní s obvodmi aktuálnych
odvolacích (krajských) súdov dochádza k určitým – svojou povahou v zásade minimálnym –
zmenám súdnych obvodov. Tieto zmeny spočívajú v presune niektorých územných obvodov
okresov medzi nástupníckymi krajskými súdmi. Napríklad územný obvod okresu Revúca bude
po novom patriť do obvodu KS v Prešove namiesto KS v Banskej Bystrici, územný obvod
okresu Piešťany bude patriť do obvodu KS v Žiline namiesto KS v Trnave a územný obvod
okresu Komárno bude patriť od územného obvodu KS v Trnave, hoci pôvodne spadal do
obvodu KS v Nitre, ktorého nástupníckym súdom je KS v Banskej Bystrici. Okres Revúca bude
súčasťou obvodu OS Rožňava, ktorý spadá do obvodu KS v Prešove. Okres Piešťany bude
súčasťou obvodu OS Nové Mesto nad Váhom, ktorý spadá do obvodu KS v Žiline.
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VÝCHODISKÁ PRE ZMENU NÁVRHU V POČTE OBVODOV KS (Z 3 NA 4)
- Pri odvolacích krajských súdoch je otázka fyzickej dostupnosti (blízkosti) súdu oproti hľadisku
včasnosti a kvality súdneho rozhodnutia ešte menej relevantná, ako je tomu pri okresných súdoch,
keďže ťažisko dokazovania a tým aj potreby bezprostrednej prítomnosti strán a účastníkov konaní
je spojené s činnosťou okresných súdov.

- Zároveň platí, že v jednoznačne najpočetnejšej občianskoprávnej odvolacej agende len veľmi malé
percento/malý počet vecí rozhodovaných odvolacími súdmi si vyžaduje prítomnosť strán a účastníkov
konania, eventuálne ich právnych zástupcov.
- Potreba cestovania do sídla odvolacieho súdu, ktorá vo vzťahu k návrhu 4 odvolacích obvodov
bude časovo o niečo náročnejšia než v prípade aktuálnych súdnych obvodov, nie je osobitnejšie
určujúcou. Inými slovami, pravidlom je rozhodovanie odvolacieho súdu bez nariadenia pojednávania,
t.j. i bez nutnosti cestovania strán, účastníkov konania, či ich právnych zástupcov do sídla súdu.
- Súčasne je však potrebné zdôrazniť, že vo vzťahu ani k jednému z novokreovaných krajských
súdov nedochádza k tomu, že by sa stali pre účastníkov (v tomto smere prioritne fyzické osoby)
ťažko dostupnými štandardnou verejnou dopravou. Napríklad takmer zo všetkých obcí v Slovenskej
republike, aj v tých najodľahlejších, existujú spoje na raňajšie pojednávanie s príchodom do mesta
súdu do 9:30 s odchodom ešte v ten istý deň. Zároveň platí, že navrhovaný model štyroch krajských
súdov v tom nepredstavuje veľký rozdiel oproti pôvodným ôsmim krajských súdom. Kým v prvom
prípade je priemerný čas odchodu z obce 7:31, v tom druhom 8:01 (pozri mapy nižšie).
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Návrh 4 KS

DOSTUPNOSŤ VEREJNOU DOPRAVOU

Kedy musím vyjsť z mojej obce verejnou
dopravou, aby som bol v obci súdu o 9:30?
Súčasný stav 8 KS
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Ďakujeme za pozornosť!
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