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STANOVISKO CELOREPUBLIKOVEJ RADY  

ZDRUŽENIA SUDCOV SLOVENSKA  

K NÁVRHU REFORMY SÚDNEJ MAPY 

 

 

Z ústavnej úpravy vyplýva právo občana i podnikateľov na spravodlivé súdne konanie 

v primeranom čase pred nezávislým a nestranným súdom.  

Z oznámenia cieľa reformy súdnej mapy vyplýva zámer na zvýšenie dôveryhodnosti súdnictva, 

jeho výkonu a kvality pri súčasnom zabezpečení lepších podmienok na prácu a rozhodovanie 

pre sudcov a zamestnancov súdov a v podstate aj návrat do stavu súdnych obvodov v roku 

1996.  

Proklamovaný cieľ je teda v súlade s ústavnou úpravou základného práva občana na súdnu 

ochranu.  

Viaceré argumenty o dôvodoch a spôsobe realizácie reformy sú obsahovo neakceptovateľné 

a reálne môžu spôsobiť značné zhoršenie (deformáciu) podmienok výkonu súdnictva a tým aj 

kvality, včasnosti a kvantity nezávislého súdenia. 

 

I. Tvrdený návrat v podstate do stavu v roku 1996  z dôvodu, že zmena súdnej mapy 

v roku 1997 za vlády V. Mečiara znamenala, že 4 odvolacie súdy (Krajský súd 

v Bratislave, Mestský súd v Bratislave, Krajský súd v Banskej Bystrici, Krajský súd 

v Košiciach) a 42 obvodných prvostupňových súdov (9 bratislavských a košických 

a 33 ostatných) boli nahradené 8 odvolacími (krajskými) súdmi a 55 obvodnými 

prvostupňovými súdmi (8 bratislavských a košických a 47 ostatných) malo by 

ovšem v podstate znamenať zakotvenie (ponechanie) existencie sídla pôvodných 

krajských súdov (odvolacie v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach) a zníženie 

počtu len tých prvostupňových súdov, ktorých zlúčením sa zabezpečí špecializácia 

sudcov podľa kritérií Odporúčania CEPEJ.  

V podstate sa teda nerešpektuje funkčný model súdnej mapy existujúcej za vlády 

premiéra J. Čarnogurského uvádzaním netransparentnej a nepreskúmateľnej 

vecnej argumentácie, takže návrh obsahovo spĺňa kritéria experimentu (pokusu) 
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ministerstva spravodlivosti, ktorého dôsledky reálne môžu viesť k zhoršeniu (k 

deformácii) výkonu súdnictva.  

 

V roku 1996 neexistovali Krajské súdy v Trnave, Žiline a Prešove, ktoré vznikli na 

časti územných obvodov odvolacích súdov – Mestský súd Bratislava, Banská 

Bystrica a Košice. Nejde teda o tvrdený návrat (pri odvolacích súdoch) do stavu 

v roku 1996. 

Najvýznamnejšie hospodárske, vzdelávacie, kultúrne i politické centrá v Slovenskej 

republike sú nepochybne v Bratislave a v Košiciach, kde počas celej histórie od 

vzniku spoločného štátu (Československo – rok 1918) mali vždy sídla odvolacie súdy 

všeobecného súdnictva.  

 

II. Tvrdenie predkladateľa, že tieto odvolacie súdy (Bratislava, Košice), ktoré sú 

v dvoch najvýznamnejších hospodárskych centrách bezpochyby čelia vysokému 

tlaku a riziku korupčného prostredia (motiváciou je snaha pretrhať korupčné väzby 

na území mesta Bratislavy) je absolútne neakceptovateľné.  

Tvrdenie bez uvedenia akýchkoľvek vecných podkladov (údajov) preukazuje 

vytvorenie politicky vymyslenej konštrukcie, t.j. fabulovanej skutočnosti.  

Zhodná je aj fabulácia (výmysel), že rozdrobené súdy (t.j. všetky takéto súdy) príliš 

zrástli s regionálnym prostredím, nedokázali sa vyrovnávať s pribúdajúcimi výzvami 

a neboli dosť odolné voči tlaku okolia.  

V rovnakom prostredí sú nielen súdy, ale aj iné orgány štátnej moci i verejnej 

správy, nevynímajúc ani politických predstaviteľov zákonodarnej a výkonnej moci. 

Ich ovplyvňovanie (zákonodarnej a výkonnej moci) reálne preukazuje napr. verejne 

prístupná informácia vo veci „Gorila“ (privatizovanie štátneho majetku), v ktorej 

nie je žiadna zmienka o sudcoch.  

Ide o dehonestujúce tvrdenie, ktorého verejné uvádzanie znamená vyslovenie 

kolektívnej viny všetkých sudcov v uvedených obvodoch (pre existenciu trestných 

stíhaní niektorých sudcov). 

Týmto tvrdením sa deformuje potrebná objektívna informovanosť občanov 

a znižuje dôveryhodnosť súdnictva, pričom tieto argumenty spĺňajú kritériá 
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o porušení čl. 10 ods. 2 Dohovoru o obmedzení slobody prejavu (útok na 

nezávislosť súdnictva ako celku). 

Je potrebné zdôrazniť, že sudcovia (súdy) sú taktiež súčasťou celého spoločenského 

prostredia (nežijú a nesmú žiť v skleníku), čo je žiaduce i pre náležité spoznávanie 

spoločenských pomerov Slovenska, ale  to vôbec neznamená ich automatické 

podriaďovanie sa vonkajších vplyvom. 

Z povahy činnosti sudcu (nezávislý výkon súdnictva) vyplýva, že bez ohľadu na 

záujmy účastníkov konania (ktorým je aj štát) vždy musia konať podľa zákonných 

kritérií, čo sa prejavuje v ich rozhodnutiach, ktoré sú sprístupnené aj občianskej 

verejnosti.  

 

III. Pri návrhu umiestniť sídla odvolacích súdov do spádových centier, lebo doterajšie 

sídla (Bratislava, Košice) bezpochyby čelia korupčnému prostrediu, vôbec nie je 

faktograficky argumentované, že novozriadené centrá všeobecných odvolacích 

súdov nepôsobia v zhodnom negatívnom prostredí.  

Ide obsahovo výlučne o politicky motivovaný argument bez akejkoľvek vecnej 

opodstatnenosti, ktorý má dosiahnuť likvidáciu aj historicky osvedčeného modelu 

o existencii prirodzeného centra odvolacích súdov v Bratislave a v Košiciach.  

Dopravná infraštruktúra v Bratislave a jej okolí i v Košiciach a okolí je pritom 

výrazne výhodnejšia, než  v obvode KS v Trnave a KS v Prešove.  

 

IV. Z argumentácie predkladateľa vyplýva odkaz ministerstva spravodlivosti na 

Odporúčanie Európskej komisie pre efektívnosť súdnictva (CEPEJ), ktoré je 

uvádzané v jej správe z novembra 2017 „Efektívnosť a kvalita slovenského súdneho 

systému“. Cituje argumentáciu o potrebe zavedenia užšej špecializácie sudcov 

vzhľadom na náročnosť súdnych sporov.  

Vynechané (nepublikované) sú ďalšie časti významných odporúčaní uvádzanej 

správy CEPEJ (CEPEJ-COOP (2017) 14, kde pracovná skupina ocenila aj aktívne 

participovanie nášho združenia na jej vypracovaní. 

Ich absencia poukazuje na tendenčnosť a jednostrannosť (nekomplexnosť) 

prístupu predkladateľa pri vypracovaní návrhu reformy.  
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Správa obsahuje časť „Hlavné zhrnutie“, kde sú uvádzané závery a odporúčania pre 

viaceré oblasti nášho súdnictva – k organizácii súdov, k rozpočtovým otázkam, 

k ľudským zdrojom súdov, k riadeniu súdov, k efektívnosti a kvalite súdov. 

 

Dôvody (argumenty) návrhu reformy súdnej mapy nie sú v súlade s viacerými 

odporúčaniami CEPEJ.  

Pri špecializácii sudcov sa konštatuje, že je potrebné určiť minimálny počet sudcov, 

ktorý sa vypočítava na základe niekoľkých faktorov, aby bolo možné zaručiť kvalitné 

a účinné rozhodovanie a náhodné prideľovanie vecí v rámci jednotlivých právnych 

odvetví. Zdôrazňuje  sa, že špecializácia sudcov by nemala viesť iba k užšej kategórii 

veci, ale napríklad aj k užšie vymedzeným právnym odvetviam, aby bolo možné sa 

vyhnúť nadmernej špecializácii, ktorá by mohla ohroziť širšie vedomostné 

spektrum sudcu a možnosť prípadného presúvania sudcov medzi právnymi 

odvetviami.  

V návrhu reformy je zakotvená podmienka, aby boli na každom súde traja 

špecializovaní sudcovia. 

Absentuje ovšem požadovaný údaj, na základe akých viacerých faktorov sa dospelo 

k presadzovaniu uvedeného počtu sudcov. Pre náhodný výber je totiž zrejme 

postačujúce aj obligatórne určenie minimálne dvoch sudcov, čo obsahovo 

zodpovedá aj Odporúčaniu Benátskej komisie z roku 2010.  

 

Ďalej sa uvádza, že v súlade so zisteniami týkajúcich sa ľudských zdrojov 

a v kontexte špecializácie a súdnej mapy sa odporúča o.i. prideliť ľudské zdroje 

súdom na základe objektívnych a transparentných kritérií týkajúcich sa obehu vecí 

(pracovnej záťaže, špecializácie a pod.). Počet sudcov a súdnych úradníkov 

pridelených na súdy má preto vychádzať z jasných a objektívnych kritérií na základe 

analýzy nápadu, administratívnej pracovnej záťaže a odhadov priemerného času 

potrebného na výkon rôznych súdnych a úradníckych funkcií súdu.  

Tvrdenie uvedené v návrhu reformy, že riešenie nemôže byť zvyšujúci sa počet 

sudcov, neobsahuje žiadne vecné faktografické údaje požadované uvedeným 

odporúčaním (závery na základe analýzy). 
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Pri štruktúre nápadu vecí (roky 2013-2016) CEPEJ konštatoval, že zistené 

ukazovatele za uvedené obdobie týkajúce sa vecí na sudcu a vecí na zamestnancov 

súdu poukazujú na potrebu pristúpiť k hlbokej analýze kritérií uplatňovaných 

v rámci prideľovania personálu a ich aj podrobiť revízii na základe výsledkov 

analýzy nápadov, keďže spoľahlivé údaje potrebné pre analýzy pripravované súdmi 

a analytickým centrom ministerstva spravodlivosti predstavujú nevyhnutnú 

podmienku (conditio sine qua non) pre účely navrhovania, plánovania 

a implementácie akejkoľvek politiky riadenia .  

Pri riešení otázky nadmernej dĺžky súdnych konaní je konštatované, že sa často 

v krajinách EÚ vychádza z odporúčaní CEPEJ, kde sa vždy musí zohľadňovať 

osobitný kontext fungovania súdov.  

Navrhli preto viaceré opatrenia vhodné pre podmienky  nášho súdnictva (15 

opatrení), ktoré je potrebné podrobnejšie prerokovať v nasledujúcich fázach 

projektu a stanoviť, ktoré môžu byť objektívne realizované v slovenskom 

súdnictve, ako a kedy. 

 

Na základe odporúčania CEPEJ o zohľadňovaní osobitného kontextu fungovania 

súdov a potreby realizácie analýzy začal sa realizovať na ministerstve spravodlivosti 

výskumný projekt „Váženie prípadov“. V prípravnej fáze projektu (od júna 2019) 

boli zapojení aj experti CEPEJ.  

 

Cieľom projektu „Váženie prípadov“ je zvýšiť efektívnosť a transparentnosť 

prideľovania personálnych zdrojov a súvisiacich finančných zdrojov krajským 

a okresným súdom, ako aj dosiahnuť rovnomerné pracovné zaťaženie týchto súdov 

a ich sudcov vo výkone.  

Základnou axiómou (zásadou) výskumu je aplikácia merania váženia prípadov 

v podmienkach SR podľa izraelského modelu, ktorého matematickou podstatou je 

vynásobenie priemernej hodnoty sudcovského času venovaného jednotlivým 

sudcovským aktivitám (údaje o pojednávaniach – 11 položiek, údaje 

o rozhodnutiach – 33 položiek). 
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Predmetný projekt má byť realizovaný do konca roka 2021. V súčasnom období 

(november 2020) prebieha zber časových údajov, ktorý bol posunutý pre dopad 

pandémie, pričom vyhodnocovanie (piata fáza) má byť realizovaná v období január 

až jún 2021 a následne (od júla 2021 do konca roka 2021) sa má zabezpečiť 

implementácia (uskutočnenie) váh prípadov na podmienky SR (šiesta fáza). 

 

Je  teda jednoznačne zrejmé, že výlučne len na základe vyhodnotenia získaných dát 

(ich hĺbkovej analýzy) je objektívne možné splniť zásadnú podmienku o vecnej 

opodstatnenosti (transparentnosti) návrhu na reformu súdnej mapy, ktorou je 

spoznávanie aktuálneho reálneho stavu podmienok výkonu súdnictva (materiálne, 

personálne, finančné) a súčasne i dosiahnutej úrovne kvality, včasnosti a kvantity 

výkonu súdnictva na všetkých okresných a krajských súdoch.  

 

Bez vyhodnotenia projektu je nemožné (neprípustné) zodpovedne posúdiť otázku, 

či a ktoré súdy sa majú zrušovať, resp. zlučovať, ktoré majú byť všeobecnými 

odvolacími súdmi (ich sídla), aký má byť rozsah špecializácie a na základe akých 

kritérií, aká bude dostupnosť súdov, ktorá musí vylúčiť výrazné sťaženie až popretie 

základného práva občana na prístup k súdu (čl. 46 ods. 1 ústavy).  

 

Nerešpektovanie (prehliadnutie) viacerých významných častí odporúčania CEPEJ 

(ktoré sú realizované v mnohých krajinách EÚ) a úplná absencia faktografických 

reálnych údajov za posledných 5 rokov (2015-2019),  ktoré sa majú vyhodnocovať 

v priebehu roka 2021 (v budúcnosti) v realizovanom projektu „Váženie prípadov“ 

a sú bezpodmienečne nevyhnutné pre objektívne a správne nastavenie 

navrhovanej reformy súdnej mapy, vylučuje vecnú opodstatnenosť výraznej časti 

dôvodov a argumentov predkladaného návrhu reformy súdnej mapy.  

 

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že rozhodnutie každého orgánu verejnej 

moci, ktoré neobsahuje (prípadne vedome neuvádza) komplexné údaje 

o aktuálnom (reálnom) skutkovom stave vecí trpí neodstrániteľnou vadou, ktorá 

vždy má za následok len vecne nesprávne rozhodnutie. V prípade rozhodovania 
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súdu sú pritom splnené zákonné podmienky len na zrušenie takéhoto rozhodnutia 

pre jeho nepreskúmateľnosť a arbitrárnosť.  

Takéto negatívne prvky jednoznačne obsahuje aj návrh reformy súdnej mapy.  

 

V. V tejto súvislosti vznikajú aj ďalšie otázky, na ktoré materiál vôbec neodpovedá 

(neuvádza argumenty o riešenie situácií). 

 

A/ Materiál uvádza aj možnosť existencie prípadného detašovaného pracoviska 

(pobočky) navrhovaného centra odvolacích všeobecných súdov. Nie je pritom 

vôbec uvedené, aké musia byť splnené kritériá pre zriadenie pobočky.  

Ak majú byť doterajšie odvolacie súdy pobočkami navrhovaných centier súdov, 

dokazuje to len tzv. „premaľovanie tabúľ“ a tým aj vecnú neopodstatnenosť zmeny 

sídla odvolacieho súdu. 

Zároveň to výrazne naznačuje zámeru o vytvorení legislatívnych podmienok na 

zmenu vo vedeniach súdov (predsedov a podpredsedov) podľa predstáv súčasného 

vedenia ministerstva.  

 

B/ Aké sú reálne podmienky (personálne, materiálne) na premiestnenie sudcov 

i odborného aparátu zo zrušovaných súdov do doterajších priestorov navrhnutých 

centier odvolacích, ako aj prvostupňových súdov (napr. Z Bratislavy do Trnavy, 

z Košíc do Prešova). 

 

C/ Premiestnenie pracovníkov odborného aparátu (kde je väčšina žien) 

nezohľadňuje negatívny vplyv na rodiny s maloletými deťmi, takže v prípade ich 

odchodu z justície, je otázne (nie je to riešené) ako bude zabezpečená včasná 

a kvalitná (rovnocenná) personálna náhrada. Vzniká opodstatnená otázka ako sa 

reálne zabezpečí proklamovaný zámer o zabezpečení lepších podmienok pre prácu 

a rozhodovanie pre sudcov a zamestnancov súdov.  

 

D/ zámer o obstaranie úplne iných priestorov pre umiestnenie Mestského súdu 

Bratislava (nedostatočná je kapacita Justičného paláca) je iluzórny (nerealistický) 
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a reálne bude mať za následok len sťaženie podmienok výkonu a v dôsledku toho 

aj zhoršenie kvantity, kvality a včasnosti rozhodovania.  

V tejto súvislosti sa prehliada skutočnosť, že už  dlhodobo (niekoľko rokov) sa 

pritom nerieši rekonštrukcia budovy Okresného súdu Bratislava I, takže sudcovia 

tohto súdu sídlia spolu s krajským súdom v Justičnom paláci v nevyhovujúcich 

priestorových podmienkach, čo potvrdzuje taktiež nereálnosť zámeru na 

obstaranie iných priestorov.  

Obdobne to platí i pre budovu súdov v Košiciach. Je zarážajúce, že sa neuvádza 

skutočnosť o postupnej realizácii zámeru schváleného predchádzajúcou vládou na 

rekonštrukciu uvedenej budovy spolu s nadstavbou dvoch poschodí 

(zabezpečených 35 mil. eur na uvedenú akciu).  

Aj táto skutočnosť preukazuje výrazne lepšie priestorové podmienky v Košiciach 

než v Prešove. 

Nie je zrejmé, či budovy navrhovaných zrušených (zlučovaných) súdov ostanú pre 

potreby výkonu súdnictva, alebo dôjde k ich privatizácii, ako to bolo naznačené 

v predchádzajúcom zámere ministerky L. Žitňanskej o zriadenie Mestského súdu 

v Bratislave. 

 

E/ Podľa údajov v časti „Finančné vplyvy rozpočtovo nezabezpečené“ požadované 

výdavky súvisiace so zmenami vyplývajúcimi zo súdnej mapy (usporiadanie nových 

súdnych obvodov) sú aktuálne uplatňované zo zdrojov Fondu obnovy (Európska 

komisia) v odhadovanom rozsahu 285 mil. eur.  

Z verejne prístupných informácií pritom vyplýva, že predmetný fond poskytne 

Európska komisia výlučne na odstraňovanie následkov spôsobených ekonomike 

štátu pandémiou Covid-19. 

Navrhuje sa teda finančné krytie z neprístupného zdroja, lebo zriaďovanie súdnych 

obvodov jednoznačne nie je v príčinnej súvislosti s riešením negatívnych dopadov 

koronavíru na ekonomiku Slovenska.  

 

F/ Pri riešení elektronizácie súdnictva v rodinných, trestných, dedičských 

i pozemkových veciach ťažko bude mať každý občan elektronický prístup k spisom, 

keďže značná časť obyvateľstva nevlastní počítač, ako ani elektronický občiansky 
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preukaz a pritom v týchto veciach sa musí pojednávať, kde sa vykonáva 

dokazovanie v civilnom, trestnom aj obchodnom konaní. 

Tvrdenie o postupnej elektronizácii súdnej agendy a zriedkavosti súdnych 

pojednávaní je nepodloženým všeobecným tvrdením. Prehliada sa napr. že vo 

veciach Cpr, C je len málokedy možné skončiť vec platobným rozkazom 

a rozhodnúť bez pojednávania, pričom v poručenskej agende je pojednávanie 

nevyhnutné na riadne zistenie skutočného stavu vecí. V tejto agende je 

neopodstatnené tvrdenie, ako to vyplýva zo súdnych spisov, že sa človek dostane 

na súd jedenkrát za život.  

 

G/  Pri uvažovanej špecializácii sudcov na rodinnú agendu nie je odôvodnené ako 

budú rozdelené aj ďalšie agendy, napr. Pú (nedobrovoľná hospitalizácia), PPOm 

(24-hodinové neodkladné opatrenie), Ps (obmedzenie spôsobilosti na právne 

úkony, kde je možné vycestovať za účelom výsluchu, čo neprichádza do úvahy pri 

iných typoch P agendy). 

Žiadnym spôsobom nie je riešená otázka archívov ako súčasti súdneho konania, 

agenda probácie a mediácie, kde ide o zabezpečenie výkonu rozhodnutí 

v trestných veciach a v civilných sporoch pri neodkladných opatreniach.  

 

H/ Návrh na jeden obchodný register je neopodstatnený vzhľadom na obrovské 

množstvo agendy a krátke zákonné lehoty, čo neumožní plynulé fungovanie tejto 

agendy, ktoré je zabezpečené podľa súčasného systému registrových súdov. 

 

I/ Dokument žiadnym spôsobom nerieši počet zamestnancov a sudcov, ktorí budú 

v jednotlivých agendách v príslušnom obvode zaradení. Zmena zamestnancov 

negatívne ovplyvní riadny chod súdnych oddelení. 

Označovaná tzv. očista justície na základe novej súdny mapy nevyrieši právne 

postavenie sudcov negatívnym spôsobom (nezaniká funkcia) a reálne sa môže 

dotknúť predovšetkým radových zamestnancov vo výkone súdnictva, ako aj správy 

súdov.   

Pri prechode sudcov z Krajského súdu v Košiciach na Krajský súd v Prešove 

(východoslovenský región) a z Krajského súdu v Bratislave na Krajský súd v Trnave 
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(západoslovenský región) nemôže platiť téza o prerušení väzieb, keďže o odvolaní 

bude rozhodovať ten istý okruh sudcov a to dokonca vo väčšom obvode. 

 

 

ZÁVER 

 

Z uvedených námietok je zrejmé, že predkladateľ neakceptuje významné závery 

a odporúčania CEPEJ uvedené v správe z novembra 2017, v dôsledku čoho nevychádza  

z hodnotenia projektu „Váženia prípadov“ a z aktuálnych údajov o podmienkach výkonu 

súdnictva, výsledkov rozhodovacej činnosti všetkých okresných a krajských súdov za obdobie 

rokov 2015-2019, ktoré bude objektivizované výlučne len na základe vyhodnocovania dát 

a realizácie výpočtu váh zistených v projekte „Váženie prípadov“ (hĺbkovou analýzou), ktoré 

sa môžu (majú) realizovať (uskutočniť) podľa schváleného harmonogramu až od júla roku 

2021. Grafické znázorňovanie vývoja priemerného celkového nápadu vecí na sudcu v hlavných 

agendách za roky 2016-2019 je teda jednoznačne nedostatočné.  

 

V návrhu teda absentuje aktuálna relevantná faktografia vychádzajúca z hĺbkovej analýzy 

jednoznačne požadovanej Odporúčaním CEPEJ, čo predstavuje jej zásadnú a neodstrániteľnú 

vadu.  

 

Zároveň neopodstatneným tvrdením fabuluje (vymýšľa) existenciu vplyvu korupčného 

prostredia v obvodoch Krajského súdu v Bratislave, v Košiciach, ako aj tzv. rozdrobených 

súdov, čo vo svojom dôsledku znamená neprípustné vyslovenie kolektívnej zodpovednosti 

(viny) všetkých sudcov za podozrenia, že časť sudcov sa dopúšťala korupcie, ako aj 

presadzovanie domnienky o tendencii účastníkov sporov v uvedených sídlach obvodov na 

podplácanie sudcov.  

 

Neobsahuje riešenie mnohých významných situácií, ktoré nepochybne prinesie realizácia 

návrhu reformy a nereálne uvažuje s finančným zabezpečením reformy v najväčšej časti (285 

mil. eur z celkových 309,50 mil. eur) zo zdrojov Fondu obnovy Európskej komisie, ktorá sa 

môže použiť (podľa verejne prístupných informácií) len na odstraňovanie negatívnych 
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následkov pandémie na ekonomiku štátu, čo samozrejme vecne nesúvisí so zámerom 

zákonodarcu na zmenu obvodov a sídiel súdov v našom štáte.  

 

V prípade, že uvádzané zásadné nedostatky (vady) sa v nasledujúcom období pripravovaných 

legislatívnych úprav neodstránia, reálne dôjde nie k sľubovanej pozitívnej reforme (v prospech 

občanov), ale k výraznému sťaženiu výkonu podmienok súdnictva, ako aj kvality, včasnosti 

a kvantity rozhodovania (t.j. deformácia výkonu súdnictva).  

 

Vzhľadom na tieto výhrady nie je možné stotožniť sa s výraznou časťou návrhu na reformu 

súdnej mapy a vyžaduje si to prehodnotenie uvedeného zámeru tak, aby sa najmä vychádzalo 

z preskúmateľného porovnávania skutočných súčasných podmienok výkonu súdnictva na 

súdoch, ktoré majú byť reformou dotknuté. 

 

Návrh v podstate preukazuje zreteľné znaky politicky motivovanej účelovosti a nie 

požadovanej účelnosti zmeny sídla súdov.   

 

 

 

V Košiciach dňa 27.11.2020 

           JUDr. Juraj Sopoliga 

 prezident Združenia sudcov Slovenska 


