INŠTRUKCIA
16/2020
MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 26. júna 2020
č. 23828/2020/16,
ktorou sa mení inštrukcia 2/2018 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 5.
februára 2018 č. 36325/2018-130 o súdnej štatistike v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ustanovuje:
Čl. I
Inštrukcia 2/2018 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 5. februára 2018
č. 36325/2018-130 o súdnej štatistike v znení inštrukcie 2/2019 a inštrukcie 3/2019 sa mení
takto:
V čl. 13 odsek 2 znie:
„(2) Vstupným formulárom pre zaznamenávanie informácií o stave a pohybe jednotlivých
druhov súdnych agend na súdoch, ktorým je štatistický výkaz podľa odseku 1, sa rozumie:
Označenie výkazu
Mesačný
V(
) 1 12
V(

) 3 12

V(

) 3 12

V(

)

12

V(

)

12

V(

) 10 12

V (MS SR) 11-12
Polročný

Názov výkazu

Spravodajská
jednotka

mesačný výkaz o pohybe trestnej agendy na okresný
súd,
okresnom súde a špecializovanom trestnom súde Špecializovaný
trestný súd
mesačný výkaz o pohybe trestnej agendy na krajský súd, najvyšší
krajskom súde a najvyššom súde
súd
mesačný výkaz o pohybe občianskoprávnej krajský súd, najvyšší
agendy na krajskom súde a najvyššom súde
súd
mesačný výkaz s priebežným zberom údajov okresný súd, krajský
počas štatistického roka – zoznam väzieb súdu súd, Špecializovaný
prvého druhého stupňa
trestný súd, najvyšší
súd
mesačný výkaz o pohybe agendy obchodného registrový
súd
registra
(okresný súd v sídle
kraja)
mesačný výkaz o obehu vecí na súde
okresný súd, krajský
súd, Špecializovaný
trestný súd, najvyšší
súd
mesačný výkaz o insolvenčných konaniach okresný súd v sídle
a súvisiacej agende na okresnom súde v sídle kraja
kraja

V(

) 1 02

V(

) 2 02

V(

) 3 02

polročný výkaz o vybranej trestnej agende na krajský súd
krajskom súde

V(

)

polročný výkaz o ústavnej starostlivosti

02

polročný výkaz o vybranej trestnej agende na okresný
súd,
okresnom súde a špecializovanom trestnom súde Špecializovaný
trestný súd
polročný výkaz o občianskoprávnej agende na okresný súd
okresnom súde

“
Čl. II
áto inštrukcia nadobúda účinnosť 1. júla 2020.

Mária Kolíková v. r.
ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky

okresný súd

