
Okresné súdy

V roku 2011 bolo v agende T okresným súdom Slovenskej republiky doručených 33 188 vecí, čo je oproti roku 2010 menej o 1 515 vecí agendy T.

Vybavených vecí v tejto agende v roku  2011 bolo o 1 431 vecí menej ako v roku 2010.

   V roku 2011 v agende C bolo okresným súdom Slovenskej republiky doručených 104  905 vecí, vybavených vecí bolo 104 057  vecí .

   V agende P napadlo  v roku 2011  47 063 vecí, vybavených bolo 39 869 vecí. 

Údaje o vybavovaní agend C a P za rok 2011 sa nedajú porovnať s údajmi za predchádzajúce roky. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č.

148/2011 Z.z. totiž zmenila a doplnila vyhlášku č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy. Účinnosťou od 1. septembra 2011 sa

návrhy v pracovnoprávnych a obdobných sporoch sa vykazovali už v samostatnom, novozavedenom registri Cpr a register P - dovtedy len pre

opatrovnícke veci a veci starostlivosti o maloletých - sa rozšíril o ďalšie veci podľa zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine.     

V agende Cb bolo v roku 2011 doručených 24 296 vecí, čo predstavuje pokles nápadu oproti roku 2010 o 4 317 vecí, vybavených vecí bolo 27 165, o 2

727 menej ako v predchádzajúcom roku.

V agende S bolo doručených v roku 2011 274 vecí, čo bolo oproti minulému roku o 105 návrhov menej , vybavených v tejto agende bolo 299 vecí, čo

predstavuje pokles o 102 vecí oproti roku 2010.

V agende D v roku 2011 došlo na okresné súdy spolu 72 372 vecí, čo predstavuje pokles nápadu oproti roku 2010 o 1 882 návrhov, vybavených v roku

2011 bolo 74 392 vecí, čo je pokles  oproti roku 2010 o 4 899 vybavených vecí tejto agendy.

Spolu bolo v roku 2011 na okresné súdy v trestnej a občianskoprávnej agende, v ktorých sa sleduje viac ukazovateľov, doručených 289 235 vecí, čo

predstavuje pokles  oproti roku 2010  o   5 995  vecí. Okresné súdy oproti roku 2010  vybavili spolu o 12 639 vecí menej.        

Krajské súdy

V roku 2011 boli v agende T krajským súdom Slovenskej republiky doručené 4 veci a Špecializovanému trestnému súdu 190 vecí. Vybavených vecí

v tejto agende v roku 2011 bolo 247 vecí, z čoho krajské súdy vybavili 52 a Špecializovaný trestný súd 195 vecí.

Na krajské súdy v SR v roku 2011 v agende C došlo 22 vecí, čo je o 6 vecí viac ako v roku 2010, krajské súdy vybavili v roku 2011 v tejto agende 29

vecí, čo je o 16 viac ako v roku 2010. V agende Cb bolo krajským súdom doručených 26 vecí,  vybavených bolo 254 vecí.

V agende Co v roku 2011 došlo 44 576 vecí, čo je o 8 237 vecí viac, ako v roku 2010, vybavených bolo 35 305 vecí, čo je o 5 605 vecí viac, ako v roku

2010.

V agende Cob došlo v roku 2011 na krajské súdy 6 107 vecí, čo je oproti roku 2010 pokles o 90 vecí, vybavených bolo v roku 2011 v tejto agende

5 089 vecí, čo je o 914 vecí menej, ako v roku 2010.

   V agende S bolo v roku 2011 doručených 8 836 vecí,  vybavených bolo 8 766  S vecí. 

Spolu bolo v roku 2011 na krajské súdy v Slovenskej republike v trestnej a občianskoprávnej agende, v ktorých sa sleduje viac ukazovateľov,

doručených 67 331 návrhov a vybavených  63 719 vecí .



Súdni exekútori a exekučná činnosť

V exekučnej agende Er vybavovanej súdmi podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, bolo súdom v Slovenskej

republike v roku 2011 doručených spolu 552 093 žiadostí o poverenie na vykonanie exekúcie, čo oproti roku 2010 predstavuje nárast  o 91 752 žiadostí.

Súdy v roku 2011 vybavili 548 092 žiadostí o poverenie na vykonanie exekúcie, čo je o 95 426 vybavených žiadostí viac ako v roku 2010. V roku 2011

bolo súdmi vydaných 509 441 poverení na vykonanie exekúcie, čo predstavuje oproti roku 2010  nárast o 71 408 vydaných poverení.

Exekútori v Slovenskej republike vybavili v roku 2011 spolu 225 805 exekúcií, čo znamená oproti roku 2010 nárast o 33 103 vybavených exekúcií.

Vrátením poverenia po skončení exekučného konania bolo ukončených 166 583 exekúcií, čo je o 21 503 viac ako v roku 2010. Nevybavených exekúcií ku

koncu roka 2011 bolo už 2 169 770, čo oproti roku 2010 predstavuje  nárast o ďalších 288 536 nevybavených exekúcií.


