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Stručný opis projektu: 

Zámerom Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej aj len ako „KNS SR“ alebo 

„Kancelária NS SR“) je zefektívnenie činností Najvyššieho súdu, optimalizácia organizácie práce a 

implementácia inovatívnych riešení. Projekt Informačný systém KNS SR (ďalej aj „IS KNS SR“) je 

zameraný na vytvorenie efektívnej komunikačnej platformy a na komplexné pokrytie špecifických 

potrieb pre riadenie a výkon činností Najvyššieho súdu SR. Cieľové riešenie má poskytovať komplexnú 

podporu pre rozhodovaciu činnosť a administratívne činnosti s tým súvisiace, a to jednak 

prostredníctvom elektronického obehu a schvaľovania dokumentov a prostredníctvom analytickej 

podpory s elektronickou zbierkou rozhodnutí Najvyššieho súdu SR. Zavedením IS KNS SR sa zefektívni 

celkové fungovanie Najvyššieho súdu SR. Elektronizáciou procesov sa zefektívni výkon spravodlivosti 



a zároveň zvýši dôvera verejnosti v súdnictvo. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie efektívnosti práce 

Kancelárie Najvyššieho súdu SR, ako aj zvýšenie efektívnosti práce sudcu a zvýšenie transparentnosti 

Najvyššieho súdu SR. Cieľovou skupinou projektu sú zamestnanci Kancelárie Najvyššieho súdu 

SR, sudcovia Najvyššieho súdu SR a verejnosť.  

 Merateľné ukazovatele, ktoré sa budú sledovať v rámci projektu:  

• P0051 Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované 

analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík) 

• P0151 Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci 

ISVS (ako služieb v cloude SaaS) 

• P0224 Počet nových optimalizovaných úsekov 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 skončení projektu bude vybudovaný a zavedený do prevádzky nový komplexný centralizovaný 

Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu SR, ktorý pokryje všetky existujúce, ako aj nové 

požadované agendy a služby, čím prispeje k zvýšeniu efektívnosti a modernizácii Najvyššieho súdu SR. 

Vytvorí tak prostredie, prostredníctvom ktorého bude možné lepšie riadiť a plánovať interné procesy, 

čo zvýši kvalitu poskytovaných služieb a skráti dĺžku súdnych konaní. Automatizácia interných procesov 

a postupov a ich štandardizácia zabezpečí efektívne fungovanie systému v podmienkach Kancelárie NS 

SR. Informačný systém KNS SR umožní spracovať rozhodnutia (ako vstupné dáta) do podoby informácií 

(výstup) s cieľom ich následného členenia podľa interných požiadaviek, čo umožní efektívne 

vyhľadávať informácie pre účely súdneho konania. Tým budú zabezpečené kvalitné informácie 

spĺňajúce konkrétne vlastnosti (presnosť, úplnosť, spoľahlivosť, relevantnosť, aktuálnosť, prístupnosť 

a bezpečnosť). Vytvorená databáza pomôže zadefinovať vzájomnú prepojenosť medzi rozhodnutiami 

a overiť cyklicitu jednotlivého rozhodnutia tak, aby Najvyšší súd SR mohol pôsobiť ako regulátor 

konfliktov judikatúry a uplatňovať mechanizmus zjednocovania právnych názorov súdov. Projekt 

prinesie priame výhody pre všetky cieľové skupiny, ktorými sú sudcovia, asistenti, analytici, orgány 

riadenia a správy Kancelárie Najvyššieho súdu SR, ako aj občania a podnikatelia, pre ktorých sa 

zrýchlením súdnych konaní a ich skvalitnením zlepší prístup k spravodlivosti. Po skončení projektu 

Kancelária Najvyššieho súdu SR zabezpečí udržateľnosť výsledkov projektu.  

 

 

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  


