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Primárnym cieľom reformy súdnej mapy je špecializácia sudcov a zlepšenie kvality rozhodnutí. Z
dlhodobejšieho hľadiska bude mať však nová reorganizácia súdov  dopad aj na rýchlejšie a
predvídateľnejšie rozhodnutia súdov. V neposlednom rade  sa zníži riziko existencie a pretrvania
korupčných väzieb v súdnictve. 
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 Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková verejne predstavila veľký reformný zámer novej
súdnej mapy. Primárnym cieľom reformy súdnej mapy je špecializácia sudcov a zlepšenie
kvality rozhodnutí. Z dlhodobejšieho hľadiska bude mať však nová reorganizácia súdov 
dopad aj na rýchlejšie a predvídateľnejšie rozhodnutia súdov. V neposlednom rade  sa zníži
riziko existencie a pretrvania korupčných väzieb v súdnictve. 
„Súdna mapa je dôležitá preto, aby sme mali kvalitnejšiu justíciu. To znamená, aby sme mohli očakávať,
že rozhodnutia dostaneme rýchlejšie a istým spôsobom aj kvalitnejšie, pretože ak sa sudca bude
venovať jednej téme, ktorá je pre neho hlavná, tak možno očakávať, že bude vedieť rýchlejšie o spore
rozhodnúť a aj jednoduchšie bude vedieť vysvetliť, prečo rozhodol tak ako rozhodol. Aj pre ľudí bude
potom skôr dôveryhodnejšie, že rozhodnutie súdu je spravodlivé, pretože mu budú rozumieť. A to je
vlastne to najdôležitejšie. Faktom je, že bonusom súdnej mapy je aj to, že zväčšením súdnych obvodov
sa pretrhávajú aj korupčné väzby. Som presvedčená, že pri viacerých sudcoch, ktorí zrazu prichádzajú
do úvahy, že by o veci rozhodovali, bude skutočne zložitejšie pre ľudí, ktorí majú zlý úmysel a chcú
ovplyvňovať výsledok konania na súdoch, mať ku všetkým z nich vychodené chodníčky. Zväčšenie
možného počtu sudcov, ktorí o veciach budú rozhodovať, je tak už samo o sebe protikorupčným
nástrojom. Toto platí pre prvý stupeň súdov, toto platí aj pre odvolacie súdy, aj pre otázku vytvorenia
nového správneho súdnictva,“ uviedla pri predstavení novej súdnej mapy ministerka spravodlivosti M.
Kolíková. 
 
Špecializácia sudcov a sudkýň je jedným zo základných cieľov novej súdnej mapy.
Špecializácia sudcov sa predpokladá pre trestnú, civilnú, rodinnú a obchodnú agendu na
všeobecných súdoch a pre správnu agendu v samostatnom správnom súdnictve. Súčasná sieť
54 okresných súdov neumožňuje splniť podmienku, aby boli na súde vyťažení traja špecializovaní
sudcovia, ktorá je nevyhnutná na fungovanie náhodného prideľovania spisov. Na malých súdoch sa
sudca musí venovať viacerým oblastiam, čo ho môže dostať aj do znevýhodneného postavenia voči úzko
špecializovaným advokátom a účastníkom konania. Obdobne to platí pre vyťaženosť senátov ôsmich
krajských súdov. Nová súdna mapa zohľadňuje aj dlhodobý trend poklesu vecí prichádzajúcich na súdy. 
Nové súdne obvody sú navyše navrhované aj na základe prirodzených spádových a kultúrnych regiónov
a identít. Z dlhodobého hľadiska možno od novej súdnej mapy očakávať nielen zrýchlenie súdneho
konania a funkčný mechanizmus náhodného výberu sudcov, ale aj zlepšenie kvality súdnych rozhodnutí.
Medzi najdôležitejšie výsledky, ktoré reorganizácia súdov na Slovensku prinesie, patrí:
• primeraná dostupnosť – nová súdna mapa prihliada aj na primeranú fyzickú dostupnosť súdu pre
chudobnejšie skupiny obyvateľstva. Vzhľadom na postupujúcu elektronizáciu súdnej agendu a
zriedkavosť ústnych pojednávaní je dostupnosť rýchleho a kvalitného rozhodnutia dôležitejšia ako
fyzická blízkosť budovy súdu.
• rýchlejšie konania – špecializácia sudcov umožní rýchlejšie skončenie zložitejších vecí. Súdy nemajú
problém vybaviť v reálnom čase došlý počet jednoduchších a rutinných vecí. Skutočným problémom sú
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zložitejšie veci, ktorých vybavenie trvá neprimerane dlhší čas. Občania a podnikatelia to vnímajú ako
nízku vymožiteľnosť práva.
• kvalita rozhodnutí – s rýchlosťou súvisí vyššia kvalita rozhodnutí na základe špecializácie sudcov a
zamestnancov a ich cieleného vzdelávania. Špecializovaný sudca sa ľahšie orientuje vo svojej oblasti, čo
okrem rýchlosti predpokladá aj kvalitnejšie rozhodnutie.
• transparentnosť – na súdoch budú pôsobiť štyri skupiny rovnomerne zaťažených sudcov (trestných,
civilných, obchodných a rodinných). Osobitná bude sústava správneho súdnictva. Dnes na súdoch
pôsobí veľa sudcov s rôznymi agendami v rôznych pomeroch, čo sťažuje procesy porovnávania. V
spojení s elektronickým súdnym manažmentom budú mať lepší prehľad občania, riadiace orgány
súdnictva, bude jednoduchšie zistiť a riešiť problémy. Transparentnosť prispeje k zvýšeniu
dôveryhodnosti súdnictva.
• efektívnosť – špecializovaní sudcovia na menšom počte súdov vo svojich agendách zabezpečia
efektívne vybavenie vecí. Nová súdna mapa umožní aj naozaj náhodné prideľovanie prípadov. Menší
počet budov a postupne aj sudcov bez ujmy na právach občanov povedie postupne k úspore
prostriedkov na súdnictvo.
Mapu všeobecných súdov navrhujeme rozdeliť do tridsiatich obvodov prvostupňových
súdov (vrátane dvoch mestských súdov v Bratislave a v Košiciach) a troch obvodov
odvolacích súdov.
Sídla všeobecných odvolacích súdov by sa mali zriadiť v sídlach doterajších krajských súdov: v
Prešove pre Východoslovenský obvod, v Banskej Bystrici pre Stredoslovenský obvod a v Trnave pre
Západoslovenský obvod. Ide o mestá s centrálnou polohou, čo zaručuje najlepšiu dostupnosť.
Komplexnú obchodnú agendu navrhujeme riešiť kauzálnou príslušnosťou na troch všeobecných
prvostupňových súdoch v sídlach odvolacích súdov: v Prešove, v Banskej Bystrici a v Trnave. Pre časť
obchodnej agendy (spory) navrhujeme zriadiť aj štvrtý obvod na území Mestského súdu Bratislava v
súlade s významom hlavného mesta a rozsahom agendy. Navrhujeme jeden obchodný register na
Slovensku (v Žiline).
Mapu správnych súdov navrhujeme riešiť oddelene od všeobecného súdnictva v troch
obvodoch. Vzhľadom na využite personálnych a materiálnych kapacít zrušených krajských súdov
navrhovanými sídlami prvostupňových správnych súdov sú: Nitra, Žilina a Košice. V Bratislave
navrhujeme zriadiť sídlo Najvyššieho správneho súdu SR s jedným obvodom pre celé Slovensko. Z
dôvodu lepšej dostupnosti navrhujeme, aby správne súdy mali svoje vlastné hranice, optimalizované
podľa dopravnej dostupnosti.
Najvyšší súd SR, Ústavný súd SR a Špecializovaný trestný súd zostanú nezmenené, s obvodom pre celé
Slovensko. Ich sídlami sú: Bratislava pre Najvyšší súd SR, Košice pre Ústavný súd SR a Pezinok pre
Špecializovaný trestný súd.
Realizácia novej súdnej mapy prebehne v 2 fázach: (i) vytvorenie legislatívneho rámca (2021) a
(ii) implementácia (od 2022, okrem Najvyššieho správneho súdu, kde sa implementácia začne v 2021).
Nad rámec rozpočtu kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR sú požadované výdavky súvisiace so
zmenami bezprostredne vyplývajúcimi zo súdnej mapy, ktoré sú aktuálne uplatňované prostredníctvom
Ministerstva financií SR, v celkovej výške 309,545 mil. eur (z toho 285 mil. eur zo zdrojov Európskej
komisie v rámci Fondu obnovy a 24,545 mil. eur zo štátneho rozpočtu). 
Zdroj: www.justice.gov.sk
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