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Operačný program Efektívna verejná správa
Európsky sociálny fond
2. Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva
Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných
správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v
záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy
2.1 Zvýšená efektívnosť súdneho systému, 2.2 Zvýšená kvalita a
posilnená nezávislosť súdneho systému

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu:

2 398 315,15 €

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:

1/2018

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:

8/2021

Stručný opis projektu:
Hlavným cieľom národného projektu je zefektívnenie činnosti Najvyššieho súdu, zvýšenie
transparentnosti NS SR, optimalizácia organizácie práce Kancelárie NSSR a implementácia inovatívnych
riešení, v súlade s cieľmi Operačného programu Efektívna verejná správa, podporujúc prioritnú os
„Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva“. Počas jeho implementácie sa vybudujú
a posilnia odborné a analytické kapacity NS SR, zrealizuje sa procesno-organizačný audit, zavedú sa
štandardizované postupy a metodiky a zavedie sa funkčný systém zberu údajov pre zabezpečenie
analytickej podpory rozhodovacej činnosti sudcov NS SR. Vybudovaním a následnou činnosťou
analytického oddelenia NS SR dôjde k zefektívneniu interných procesov rozhodovania NS SR a
k zvýšeniu kvality súdnych rozhodnutí NS. Súčasťou projektu je vykonanie procesno-organizačného
auditu, ktorého účelom bude identifikovať existujúce procesy, analyzovať ich z pohľadu nedostatkov a
navrhnúť odporúčania pre optimalizáciu procesov a detailné procesné mapy činností KNS SR.
Posilnenie spolupráce s odbornou verejnosťou a zvýšenie transparentnosti justície sú základnými

cieľmi národného projektu. Zámerom realizácie projektu je proaktívne poskytovanie kvalitných
informácií zo strany NS SR o rozhodovacej činnosti a dianí na NS SR, a to tak odbornej, ako aj laickej
verejnosti.

Merateľné ukazovatele, ktoré sa budú sledovať v rámci projektu:
P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
P0517 - Počet vyškolených zamestnancov pracujúcich v rámci analytickej jednotky justície v období 2
roky po ukončení projektu
P0539 - Počet zamestnancov analytickej jednotky justície, ktorí boli vyškolení a absolvovali prax za
účelom vykonávania analytických činností v oblasti justície
P0587 - Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít
P0721 - Počet subjektov VS s novo vytvorenými a/alebo posilnenými analytickými jednotkami
Miesto realizácie projektu:









Banskobystrický kraj
Bratislavský kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Žilinský kraj

Po ukončení realizácie projektu sa predpokladá zmodernizovaný a štandardizovaný výkon súdnictva na
Najvyššom súde v podmienkach priestoru Európskej únie a súčasnej doby. V podmienkach analytiky sa
očakáva najmä prehĺbenie odborného aspektu činnosti sudcov a asistentov sudcov, zvýšenie odbornej
kvality podkladov rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu, podpora zjednocovacej činnosti a v
neposlednom rade aj zefektívnenie práce sudcov a zvýšenie kvality súdneho rozhodnutia ako výsledku
súdneho konania. Realizáciou projektu sa zlepší prístup k informáciám, zvýši sa ich kvalita a zlepší sa
ich proces využívania, s prínosom pre inštitúcie súdneho systému, štátnej správy, univerzity, právnickú
akademickú obec, slobodné právnické povolania a verejnosť. Zabezpečí sa efektívnejšie poskytovanie
informácií a celkový prehľad o súdnych konaniach. Skvalitní sa pracovné prostredie a aplikujú sa
moderné pracovné postupy Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Zvýši sa efektivita práce
zamestnancov KNS SR a zoptimalizuje sa vykonávanie podporných činností KNS SR.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.

