
ZEFEKTÍVNENÝ SÚDNY SYSTÉM  

A  

ZVÝŠENÁ VYMÁHATEĽNOSŤ PRÁVA  



IDENTIFIKÁCIA PROBLÉMOV 

• dĺžka súdnych konaní 

• nedostatočná efektívnosť súdneho systému  

• nestabilita a netransparentnosť právneho 

poriadku 



PRIORITNÁ OS 2: ZEFEKTÍVNENÝ SÚDNY 

SYSTÉM A ZVÝŠENÁ VYMÁHATEĽNOSŤ PRÁVA 

 

 Špecifický cieľ 2.1: Zvýšená efektívnosť 

súdneho systému 

 

 Špecifický cieľ 2.2: Zvýšená kvalita a posilnená 

nezávislosť súdneho systému 



ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1: ZVÝŠENÁ EFEKTÍVNOSŤ 

SÚDNEHO SYSTÉMU 

 
 zameraný na: 

 nedostatočnú efektívnosť súdneho systému, prieťahy v 
rámci súdnych konaní, netransparentnosť a slabá 
vymáhateľnosť práva, 

 RĽZ a na zlepšený systém vzdelávania a odmeňovania 
zamestnancov v rámci súdneho systému(zamestnanci 
okrem sudcov a a ostatného súdneho personálu 
zapojeného do rozhodovacej činnosti súdu), 

 optimalizáciu procesov, skrátenie dĺžky súdnych konaní, 
zvýšenie miery vybavenosti nápadu vecí na súdoch, 
zníženie prieťahov v konaní a administratívnej záťaže 



OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY 

 efektívne fungujúci súdny systém (skrátenie dĺžky súdneho konania, zníženie počtu 
nevybavených vecí, zvýšenie miery vybavenia nápadu vecí a obmedzenie prieťahov,  
zlepšenie vymáhateľnosti práva,  

 optimalizácia procesov organizácií rezortu spravodlivosti, zvýšenie ich účinnosti a 
zlepšenie kvality výkonu a poskytovaných služieb smerom navonok bez zbytočnej 
administratívnej záťaže,  

 implementovaný systém riadenia pracovného výkonu a previazania výsledkov 
hodnotenia so systémom odmeňovania administratívneho, riadiaceho a podporného 
personálu, efektívny súdny systém s kvalitnými a motivovanými zamestnancami,  

 implementovaný moderný systém vzdelávania zamestnancov organizácií rezortu 
spravodlivosti, ktorý sa nepodieľa na rozhodovacej činnosti súdov, a zvyšovanie 
kvality a efektivity ich práce,  

 vytvorenie podmienok na zlepšenie interoperability procesov medzi jednotlivými 
organizáciami súdneho systému na účely zefektívnenia a zrýchlenia výkonu 
rozhodovacej činnosti a poskytovania služieb organizáciami súdneho systému,  

 analýza prístupu a výmeny informácií medzi orgánmi súdneho systému, identifikácia 
oblastí na zlepšenie, návrh legislatívnych zmien, štandardov efektívnosti, rýchlosti a 
transparentnosti výkonu súdnej moci (benchmarkové hodnotenie), zefektívnenie a 
zrýchlenie súdneho konania a zlepšenie vymáhateľnosti práva.   

 zefektívnenie poskytovania právnej pomoci   

 

 

  

 



AKTIVITY 

 reforma štruktúry a optimalizácia procesov v súdnictve 

 vytvorenie systému kontinuálneho vzdelávania 

 rozpočtové plánovanie  

 RĽZ- podpora efektívneho riadenia ľudských zdrojov 

 manažment kvality  

 elektronizácia súdneho spisu a výmeny informácií  

 poskytovanie právnej pomoci  Centrom právnej pomoci  

 informačné centrá súdov- modernizácia informačných 
centier súdov  

 



ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.2: ZVÝŠENÁ KVALITA A 

POSILNENÁ NEZÁVISLOSŤ SÚDNEHO SYSTÉMU  

 Zameraný na: 

  vytvorenie moderného systému vzdelávania sudcov, 
prokurátorov a ostatného súdneho personálu podieľajúceho 
sa na rozhodovacej činnosti súdov, 

 opatrenia, ktoré podporia prehľadnosť právneho poriadku,  

 podporu opatrení na zníženie počtu rozhodnutí 
prvostupňových súdov zrušených odvolacím súdom, 
zvýšenie kvality súdnych rozhodnutí a možností 
alternatívneho riešenia sporov.  

 podporu pri implementácii systému hodnotenia kvality a 
posilnení analytických a metodických kapacít v rámci 
rezortu spravodlivosti.  



OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY 

 zvýšenie kvality rozhodovania súdov, v rámci ktorej bude 
zvýšená konzistentnosť, znížený počet zrušených 
prvostupňových rozhodnutí , zlepšenie vymáhateľnosti práva  

 moderný systém vzdelávania sudcov, prokurátorov a 
odborného personálu a zamestnancov rezortu spravodlivosti 
podieľajúcich sa na rozhodovacej činnosti súdov  

 zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu, ako aj 
systém modelovania dopadu legislatívnych opatrení a politík 
súvisiacich s agendou rezortu  

 zvýšenie využívania alternatívneho riešenia sporov 
prostredníctvom rozhodcovských súdov a následne zníženie 
nápadu súdneho systému  

 zlepšenie stability a prehľadnosti právneho poriadku   

 



AKTIVITY 

 

 kvalita súdnych rozhodnutí- podpora zvyšovania kvality súdnych rozhodnutí  

 modernizácia vzdelávania  

 hodnotenie dopadov regulácií implementácia systému hodnotenia dopadov 
regulácií (RIA)  

 skvalitnenie legislatívnej činnosti a zjednodušenie a sprehľadnenie 
právneho poriadku-  

 systém monitorovania a evaluácie kvality  

 strategické plánovanie  

 alternatívne metódy riešenia sporov 

 transparentnosť a nezávislosť súdnictva   

 vzdelávanie zamerané na získanie zručností v používaní elektronického 
súdneho spisu a súdnemu manažmentu  

 zapojenie mimovládneho sektora do monitorovania a hodnotenia a 
legislatívneho procesu  

 


