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Prioritná os:

2. Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva

Investičná priorita:

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

Špecifický cieľ:

2.1 Zvýšená efektívnosť súdneho systému, 2.2 Zvýšená kvalita a
posilnená nezávislosť súdneho systému

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu:

6 438 017,83 €

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:

3/2019

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:

2/2022

Stručný opis projektu:
Hlavným cieľom projektu je zefektívnenie činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej ako
,,NSSR“) prostredníctvom kvalitatívneho a kvantitatívneho posilnenia analytických kapacít spolu so
zefektívnením procesov rozhodovacej činnosti NSSR, ďalej tiež nastavenie systému automatizácie
procesov, ako aj zvýšenie informovanosti, skvalitnenie súdnych rozhodnutí a zabezpečenie kvalitnejšej
a efektívnejšej softvérovej podpory Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej ako
„KNS SR“). Realizáciou projektu dôjde k skvalitneniu a zautomatizovaniu poskytovania knižničných
služieb, k zvýšeniu kvality tvorby podkladov a sprístupneniu zahraničných podkladov pre
rozhodovaciu činnosť NSSR. Vytvoria
sa dve nové
regionálne Informačné centrá v
regiónoch
stredného a východného Slovenska za súčasného vyškolenia kľúčových zamestnancov pracujúcich v
kontakte s verejnosťou. Vypracujú sa viaceré koncepčné a metodické materiály pre nastavenie
systému deľby práce, systému vzdelávania, relevantných pracovných postupov a práce so softvérmi, a
to aj za účelom zachovania udržateľnosti výsledkov projektu. Výsledkom národného projektu budú tiež

podklady opisujúce požiadavky na obsah a funkcionalitu Centralizovaného systému súdneho riadenia
z hľadiska požiadaviek NSSR za účelom vyhovujúceho nastavenia tohto systému. Projekt priamo
nadväzuje na implementáciu projektu „Najvyšší súd – fáza 1“, ktorý je v realizácii od januára 2018.

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
P0595 Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
P0720 Počet subjektov VS, ktoré získali podporu na zavedenie a / alebo posilnenie analytických
jednotiek
P0722 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
P0729 Počet osôb zapojených do vzdelávania
P0892 Počet analytických a koncepčných materiálov vypracovaných za účelom podpory
vzniku/rozvoja IT nástrojov vo VS
P0894 Počet miest prvého kontaktu pri poskytovaní služieb verejnej správy

Miesto realizácie projektu:









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

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu
Po ukončení realizácie projektu sa predpokladá zmodernizovaný a štandardizovaný výkon súdnictva na
Najvyššom súde v podmienkach priestoru Európskej únie a súčasnej doby. NSSR zníži byrokraciu,
odbremení zamestnancov od opakovaných činností, vytvorí kvalitnejšie prostredie pre osobnostný rast
sudcov a zamestnancov KNS SR a zautomatizuje množstvo procesov.
Po ukončení projektu, KNS SR zabezpečí z vlastných rozpočtových zdrojov udržateľnosť výsledkov
projektu a bude pokračovať v nastavených štandardoch podpory rozhodovacej činnosti sudcov NSSR
a udržiavať modernizované postavenie NSSR v justícii aj smerom k verejnosti. Zároveň sa po skončení
projektu zachovajú vybudované Informačné centrá s cieľom skvalitňovania poskytovaných služieb
verejnosti.
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

