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Predslov 
V uplynulých troch rokoch mi bolo dopriate viesť riešiteľský kolektív grantového 

projektu VEGA č. 1/039/20 „Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 

(právno-politologická analýza – hodnotenie – perspektívy)“,  tematicky orientovaného na jednu 

z tradičných, ale zatiaľ nedostatočne prebádaných sfér spoločenskovedného výskumu. Už 

z názvu tohto vedeckého projektu vyplýva, že bol koncipovaný  interdisciplinárne a to jednak 

z hľadiska personálnej zostavy riešiteľského kolektívu pozostávajúce  z ústavných právnikov, 

štátovedcov a politológov pôsobiacich na troch fakultách Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 

(Právnickej fakulte, Filozofickej fakulte a Fakulte verejnej správy), ale hlavne z hľadiska 

kľúčových výskumných úloh a cieľov sledovaných jeho riešením. 

Aj keď „pandemické obdobie“ významne obmedzilo osobné pracovné kontakty  

a tvorivý dialóg členov riešiteľského kolektívu, ktoré boli mimoriadne žiadúce zvlášť pri 

hľadaní odpovedí na nosné problémy výskumu, môže sa riešiteľský kolektív pochváliť 

viacerými, z môjho pohľadu, hodnotnými publikačnými výstupmi, či už individuálnymi alebo 

spoločnými. Uvádzací charakter tohto predslovu mi neumožňuje ponúknuť vyčerpávajúci 

prehľad publikačných výstupov členov riešiteľského kolektívu, ktoré vznikli  počas riešenia 

v úvode predstaveného vedeckého projektu. Považujem však za vhodné uviesť aspoň niektoré 

väčšie spoločné publikačné výstupy členov riešiteľského kolektívu, z ktorých chcem  na prvom 

mieste pripomenúť vedecký zborník OROSZ, L. – LEŠKOVÁ, K. – RUMAN, J. (eds.): 

Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 1992 – 2020 (kvantitatívne 

ukazovatele, analýza, hodnotiace poznámky). Košice: Šafárik Press, 2020. Obsah tohto 

zborníka pozostáva z príspevkov členov riešiteľského kolektívu prednesených na 

rovnomennom vedeckom seminári, ktorý sme zorganizovali po ukončení prvej etapy výskumu. 

Príspevky viacerých členov riešiteľského kolektívu sa následne objavili, resp. objavia vo 

vedeckých zborníkoch, ktoré vzišli z tradičných vedeckých podujatí organizovaných fakultami 

našej univerzity. Ide jednak o vedecký zborník z tradičných košických politologických dní, 

organizovaných Katedrou politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach DOBIAŠ, D. - 

DVOSKÝ, T. - RUMAN, J. (eds.): Medzi právnym štátom a bezprávím. Košice: Šafárik Press, 2022 

a najmä vedecký zborník z XI. ústavných dní - medzinárodnej vedeckej konferencie 

organizovanej Ústavným súdom Slovenskej republiky a Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach  

OROSZ, L. – GRABOWSKA, S. – MAJERČÁK, T. (eds.): Ústava Slovenskej republiky ako 

normatívny základ demokratického a právneho štátu (30. rokov Ústavy Slovenskej republiky) -  

XI. ústavné dni. Košice: Šafárik Press, 2022, ktorý bol odovzdaný do tlače len niekoľko dní 

pred finalizáciou tohto vedeckého zborníka.  
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Tento vedecký zborník plní funkciu záverečného spoločného publikačného výstupu 

v zásade celého riešiteľského kolektívu spomínaného vedeckého projektu. Tvoria ho príspevky, 

ktoré odzneli na vedeckom seminári Ústava Slovenskej republiky a jej perspektívy. 

Skvalitňovanie ústavného textu a zvyšovanie autority slovenskej ústavy – reálna možnosť, alebo 

naivná ilúzia (?), uskutočneného v dňoch 23. – 25. novembra 2022 v učebno-výcvikovom 

zariadení UPJŠ v Košiciach v Danišovciach. Finálna podoba príspevkov vzišla 

z konštruktívneho vedeckého diskurzu, ktorý sprevádzal celý priebeh tohto vedeckého 

seminára. Významne k tomu prispela skutočnosť, že medzi hosťami novembrového vedeckého 

seminára sa ocitli vďaka organizátorom aj významné vedecké autority tvoriace väčšinu členov 

autorského kolektívu najnovšieho trojzväzkového ústavného komentáru, ktorého prvé dva 

zväzky už boli publikované (OROSZ, L. – SVÁK, J. a kolektív: Ústava Slovenskej republiky. 

Komentár. Zväzok I. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021 a  OROSZ, L. – SVÁK, J. a kolektív: 

Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Zväzok II. Bratislava: Wolters Kluwer, 2022).  

Obsah vedeckého zborníka, ktorý ponúkame nielen širokej (zvlášť právno-

politologickej) odbornej  verejnosti, ale aj a najmä slovenským ústavodarcom, tvoria popri 

príspevkoch členov riešiteľského kolektívu a pozvaných hostí, aj literárne prvotiny 

doktorandov organizátorskej Katedry ústavného práva a správneho práva Právnickej fakulty 

UPJŠ a Katedry verejnoprávnych disciplín Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach, ktoré 

tematicky korešpondujú úlohám riešeným v rámci  už spomínaného vedeckého projektu 

„„Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky (právno-politologická analýza – 

hodnotenie – perspektívy).“ 

 

                                                                                                       Ladislav Orosz 
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Tri decéniá ústavodarných aktivít Národnej rady Slovenskej republiky) 

(hodnotiace  závery – málo optimizmu, neradostné perspektívy) 

Three decades of constitutional activities of the National Council of the 

Slovak Republic (evaluative conclusions – little optimism, bleak 

perspectives) 

Ladislav Orosz 

Abstrakt: 

Autor ako vedúci riešiteľského kolektívu grantového projektu VEGA „Ústavodarná 

činnosť Národnej rady Slovenskej republiky (právno-politologická analýza – hodnotenie - 

perspektívy)“ formuluje na základe výsledkov trojročného výskumu všeobecné hodnotiace 

závery k ústavodarným aktivitám Národnej rady Slovenskej republiky z obdobia rokov 1992 – 

2022. V druhej časti príspevku sa autor zamýšľa sa nad tým, či možno v krátkodobom, alebo 

aspoň v strednodobom časovom horizonte reálne uvažovať o skvalitnení ústavného textu na 

základe námetov a odporúčaní, ktoré vzišli z riešenia označeného grantového projektu.  

 

Abstract: 

The author as the head of the research team of the VEGA grant project "Constitutional 

activity of the National Council of the Slovak Republic (legal-political analysis - evaluation - 

perspectives)" formulates general evaluation conclusions on the constitutional activities of the 

National Council of the Slovak Republic from 1992 to 2022 based on the results of a three-year 

research. In the second part of the contribution, the author reflects on whether it is possible to 

realistically consider improving the constitutional text in the short term, or at least in the 

medium term, based on the topics and recommendations that arose from the solution of the 

marked grant project. 

 

Kľúčové slová: 

Ústava Slovenskej republiky, ústavodarná činnosť, ústavodarný proces, autorita ústavy 

 

Keywords: 

Constitution of the Slovak Republic, constitutional activity, constitutional process, the 
authority of the constitution 

 
 



 

8 
 

Úvodné poznámky 

Už v predslove k tomuto vedeckému zborníku som uviedol, že predstavuje spoločný 

a pritom záverečný publikačný výstup riešiteľského kolektívu grantového projektu VEGA č. č. 

1/039/20  „Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky (právno-politologická 

analýza – hodnotenie - perspektívy)“, čo vo svojej podstate predznamenáva aj jeho obsah. 

Kľúčovým vedeckým cieľom označeného grantového projektu bolo podrobiť ústavodarné 

aktivity Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „Národná rada“) v troch uplynulých 

decéniách kritickej právnej a politologickej analýze a na tomto základe formulovať hodnotiace 

závery, ako aj námety a odporúčania spôsobilé nielen skvalitniť text platných ústavných 

predpisov, ale aj posilniť spoločenskú autoritu Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len 

„Ústava“, alebo „slovenská ústava“), ako aj ďalších zložiek polylegálneho ústavného systému 

Slovenskej republiky.  

 V prvej etape riešenia predmetného grantového projektu sa riešiteľský kolektív zameral 

na zhromažďovanie dostupných faktografických údajov, informácií a poznatkov o doterajšej 

ústavodarnej činnosti slovenského parlamentu, ako aj iných aktérov ústavodarných aktivít 

s osobitným zameraním na 

-  (vecný) obsah vládnych a poslaneckých návrhov ústavných zákonov oficiálne 

predložených do ústavodarného procesu,  

-     motiváciu ich iniciátorov (navrhovateľov)1,  

-     spôsob ich prerokúvania v Národnej rade a jej orgánoch a  

-   v prípade úspešných ústavodarných iniciatív aj na ich kvalitatívne zhodnotenie 

z hľadiska ich prínosu pre  ústavný text a príp. aj dopadov na spoločenskú autoritu Ústavy 

a ostatných ústavných predpisov.2  

                                                           
1 Ako základné východisko pre rozlišovanie  motivačných faktorov vedúcich k uplatneniu ústavodarnej iniciatívy 
poslúžila kategorizácia ústavných zákonov použitá v monografii PROCHÁZKA, R.: Rozhádzaná republika. 25 
rokov slovenského ústavného neporiadku. Bratislava: N Press, s.r.o., 2018, v ktorej autor rozlišuje medzi  

a) prevádzkovými novelizáciami Ústavy, prostredníctvom ktorých ústavná väčšina reaguje na konkrétny prob-
lém, ktorý sa objavil v ústavnoprávnej praxi ústavnou  „...zmenou či doplnením technickej povahy“,  

b) meritórnymi novelizáciami Ústavy, pre prijímanie ktorých predstavuje primárnu motiváciu vecný zásah do 
ústavnej matérie, „...dosiahnutie substantívnej zmeny, a to buď systémovej, alebo čiastkovej a v zásade bez pos-
tranných úmyslov“, a  

c) komunikačnými novelizáciami Ústavy, pri ktorých „je meritórny dosah kolaterálnou škodou alebo kola-
terálnym úžitkom k hlavnému úmyslu; dať svetu na známosť čo si predmetná väčšina želá, aby sa vedelo, že si želá. 
Alebo možno ani veľmi neželá, ale je aspoň ochotná urobiť,“ pričom v rámci komunikačných novelizácií Ústavy 
ďalej rozlišuje medzi reaktívnymi komunikačnými novelizáciami, prostredníctvom ktorých „ústavná väčšina re-
aguje na tlak verejnej mienky  v konkrétnej regulačnej, prípadne hodnotovej  otázke, a to úpravou ústavného textu“ 
a  proaktívnymi komunikačnými novelizáciami, prostredníctvom ktorých „ústavná väčšina iniciatívne komunikuje 
svoj postoj k hodnotovej, ideovej alebo regulačnej otázke.“ (ibidem, s. 56, 75 a 80).  
2Takto zhromaždený a priebežne dopĺňaný študijný materiál predstavoval k 30. novembru 2022 faktografické 
údaje a ďalšie poznatky o  spolu 275 návrhov ústavných zákonov, ktoré boli predložené do ústavodarného procesu 
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Výsledky prvej etapy výskumu boli skompletizované a prezentované na internom 

vedeckom seminári členov riešiteľského kolektívu a ich hmatateľný rezultát predstavuje   

recenzovaný vedecký  zborník OROSZ, L. – LEŠKOVÁ, K. – RUMAN, J.: Ústavodarná 

činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 1992 – 2020 (kvantitatívne ukazovatele, analýza, 

hodnotiace poznámky). Košice: Šafárik Press, 2021. Súčasťou výsledkov prvej etapy výskumu 

boli aj predbežné  hodnotiace poznámky o doterajších ústavodarných aktivitách formulovaných 

(v zásade) v podobe vedeckých hypotéz, ktorých overovanie bolo predmetom ďalšieho 

výskumu, ktorého výsledky vyúsťujú do príspevkov lokalizovaných v tomto vedeckom 

zborníku. Ambíciou môjho príspevku je sumarizovať zovšeobecňujúce závery, ktoré vzišli z 

„mapovania“ a právno-politologickej analýzy relevantných ústavodarných aktivít Národnej 

rady a ďalších subjektov disponujúcich ústavodarným potenciálom, ku ktorým došlo 

v uplynulých 30-tych rokoch a na ich základe sa prípadne pokúsiť koncipovať aj určité námety 

a odporúčania pro futoro.   

 

I. Vybrané kvantitatívne údaje o ústavodarných aktivitách v období rokov 1992 – 2022  

 Vhodný východiskový informačný podklad pre formulovanie hodnotiacich záverov 

k ústavodarným aktivitám v uplynulých troch desaťročiach predstavujú  vybrané kvantitatívne 

údaje o ústavodarných aktivitách v období od 1. septembra 1992 (schválenie Ústavy) do 30 

novembra 2022 (ďalej len „sledované obdobie“), kedy bol tento zborník odovzdaný do tlače.   

 Z informácií, ktoré ponúka webový portál Národnej rady možno vyvodiť najmä tieto 

skutočnosti: 

1. V sledovanom období bolo do ústavodarného procesu predložených celkom 275 

návrhov ústavných zákonov, z ktorých 175 tvorili návrhy priamych novelizácií Ústavy 

a zvyšných 100 tvorili návrhy ústavných zákonov na vydanie alebo novelizáciu ďalších 

samostatných ústavných zákonov. 

2. V sledovanom období bolo schválených 44 návrhov ústavných zákonov, z toho 20 

priamych novelizácií Ústavy. 

3. Z celkového počtu návrhov ústavných zákonov predložených v sledovanom období 

do ústavodarného procesu predložili poslanci Národnej rady 239 návrhov ústavných zákonov 

(z toho 160 priamych novelizácií Ústavy), z ktorých bolo 20 schválených (z toho 10 priamych 

                                                           
v období od 31. októbra 1992 (deň nadobudnutia účinnosti podstatných častí slovenskej ústavy) do konca novem-
bra 2022. Z týchto ústavodarných iniciatív vzišlo v uplynulých 30 rokoch celkom 20 priamych novelizácií Ústavy 
a 24  ďalších ústavných prepisov (vrátane ich novelizácií), ktoré spolu s Ústavou tvoria v súčasnosti súčasť plat-
ného polylegálneho  ústavného systému Slovenskej republiky.  



 

10 
 

novelizácií Ústavy), výbory Národnej rady šesť návrhov ústavných zákonov (z toho dve priame 

novelizácie Ústavy), z ktorých boli štyri schválené (z toho dve priame novelizácie Ústavy) 

a vláda 30 návrhov ústavných zákonov (z toho 13 priamych novelizácií Ústavy), z ktorých bolo 

20 schválených (z toho osem priamych novelizácií Ústavy).  

3. Z celkového počtu návrhov ústavných predpisov, ktoré boli v sledovanom období 

predložené do ústavodarného procesu poslancami Národnej rady predložili  

- opoziční poslanci3 spolu 177 návrhov ústavných zákonov (z toho 132 priamych 

novelizácií Ústavy), z ktorých bol schválený len jeden návrh,  

- poslanci vládnej koalície 49 návrhov ústavných zákonov (25 priamych novelizácií 

Ústavy), z ktorých bolo 10 schválených (z toho osem priamych novelizácií Ústavy) a  

- opoziční poslanci a poslanci vládnej koalície spoločne 13 návrhov ústavných zákonov 

(z toho tri priame novelizácie Ústavy), z ktorých bolo osem schválených (z toho dve priame 

novelizácie Ústavy). 

5. V sledovanom období bolo do ústavodarného procesu predložených celkom 44 

návrhov ústavných zákonov len jedným poslancom (z toho 33 návrhov smerujúcich k priamej 

novelizácii Ústavy).4   

 

II. Vysoký (zvyšujúci) sa počet návrhov ústavných zákonov predkladaných do 

ústavodarného procesu 

Z vyššie uvedených kvantitatívnych údajov udrie do očí v prvom rade vysoký počet 

návrhov ústavných zákonov predkladaných do ústavodarného procesu, ktorý sa v poslednom 

desaťročí významne zvyšuje. Vychádzajúc z uvedených údajov vyplýva, že priemerne 

každých 40 dní (vrátane obdobia tradičných letných parlamentných prázdnin a tiež mesiacov 

nečinnosti parlamentu z dôvodu volebných kampaní pred nadchádzajúcimi voľbami do 

Národnej rady a následne politických rokovaní smerujúcich k vytvoreniu novej vlády) bol do 

ústavodarného procesu predložený jeden návrh ústavného zákona. Túto skutočnosť 

nemožno hodnotiť inak ako prejav neúcty a nedostatku rešpektu politických elít k základnému 

zákonu, ktorý v konečnom dôsledku významnou mierou devalvuje ústavodarný proces v očiach 

verejnosti. Zbavuje totiž ústavodarný proces (rokovanie o návrhoch ústavných zákonov) 

                                                           
3 Medzi návrhy opozičných poslancov som zahrnul aj návrhy aj tzv. nezávislých poslancov, za ktorých som na 
účely tohto príspevku považoval tých, ktorí v čase uplatnenia svojej ústavodarnej iniciatívy neboli členmi žiadneho 
poslaneckého klubu pôsobiaceho v Národnej rade.  
4 Najviac, celkom päť,  individuálnych návrhov ústavných zákonov predložil do ústavodarného procesu poslanec 
P. Gabura (všetky vo volebnom období 2006 – 2010) , nasledovaný  R. Ficom,  ktorý počas svojho pôsobenia 
v Národnej rade sám predložil do ústavodarného procesu štyri návrhy ústavných zákonov. Po tri návrhy ústavných 
zákonov predložili počas svojho poslaneckého pôsobenia J. Drgonec, D. Lipšic a I. Matovič.  
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exkluzivity a radí ho do mozaiky bežných politických aktivít relevantných politických strán 

a v zásade „každodennú“ súčasť práce parlamentu.    

Nemalé obavy do budúcnosti vyvoláva skutočnosť, že v sledovanom období dochádzalo 

v jednotlivých volebných obdobiach Národnej rady najprv k postupnému a v poslednom 

desaťročí (od volebného obdobia 2012 – 2016) k výraznému nárastu počtu návrhov ústavných 

zákonov predkladaných do ústavodarného procesu.5 Zatiaľ najviac návrhov ústavných zákonov 

bolo do ústavodarného procesu predložených v VII. volebnom období Národnej rady (2016 – 

2020), celkovo išlo o 70 návrhov ústavných zákonov (z toho 51 smerovalo k priamej 

novelizácii Ústavy).  

V prebiehajúcom VIII volebnom období Národnej rady bolo do 30. novembra 2022 (za 

dva roky a 9 mesiacov) predložených do ústavodarného procesu 36 návrhov ústavných zákonov 

(z toho 29 návrhov priamych novelizácií Ústavy),6 pričom v druhej polovici tohto volebného 

obdobia ich počet rastie geometrickým radom. Možno to dokumentovať na v čase finalizácie 

tohto príspevku prebiehajúcej 75. schôdzi Národnej rady (začatej 19. októbra 2022),  do 

programu ktorej bolo zaradených celkom 8 návrhov ústavných zákonov (z toho 6 návrhov 

priamych novelizácií Ústavy), pričom 6 z nich mala Národná rada na tejto schôdzi prerokovať 

v druhom a následne aj treťom čítaní (!).7 Ide o bezprecedentný a mimoriadne nelichotivý 

rekord, ktorý vo svojej podstate dehonestujúco pôsobí nielen na ústavno-politický význam 

a spoločenskú závažnosť ústavodarného procesu ale aj spoločenskú autoritu Ústavy.8  

Z už uvedených kvantitatívnych údajov vyplýva, že z nositeľov ústavodarnej iniciatívy 

najmenej (šesť) návrhov ústavných zákonov  do ústavodarného procesu  predložili výbory 

Národnej rady, čo predstavuje len 2,18% z celkového počtu návrhov ústavných zákonov. Na 

druhej strane je však úspešnosť ústavodarných iniciatív mimoriadne vysoká, keďže zo šiestich 

                                                           
5 V X. volebnom období SNR (1992 – 1994) šesť návrhov ústavných zákonov, v I. volebnom období Národnej 
rady (1994 – 1998) 17 návrhov ústavných zákonov, v II. volebnom období Národnej rady (1994 – 1998) 23 návr-
hov ústavných zákonov, v III. volebnom období Národnej rady (2002 – 2006) 35 návrhov ústavných zákonov, 
v IV. volebnom období Národnej rady (2006 – 2010) 3čnávrhov ústavných zákonov, v V. volebnom období  (2010 
– 2012) 11 návrhov ústavných zákonov, v VI. volebnom období (2012 – 2016) 43 návrhov ústavných zákonov, 
v VII. volebnom období Národnej rady (2016 – 2020) 70 návrhov ústavných zákonov a  v VIII. volebnom období 
Národnej rady (2020 – 2024) zatiaľ 36 návrhov ústavných zákonov.  
6 Podrobnejšiu analýzu ústavodarných aktivít v prebiehajúcom volebnom období Národnej rady pozri OROSZ, L.: 
Ústavodarné aktivity Národnej rady Slovenskej republiky v VIII. volebnom období – predbežné hodnotenie (žiadne  
pozitívne zmeny, skôr naopak ...). In. DOBIAŠ, D. – DVOSKÝ, T. – RUMAN, J. (eds.): Medzi právnym štátom 
a bezprávím. Košice: Šafárik Press, 2022. 
7 Nakoniec bol na 75. schôdzi Národnej rady schválený len jeden z týchto návrhov (ptč. 1119). Ide o v poradí 20-
tu priamu novelizáciu Ústavy, ktorou došlo k predlženiu funkčného obdobia verejného ochrancu práv až do ujatia 
sa funkcie novozvoleným verejným ochrancom práv  (ústavný zákon č. ..../2022 Z.z.). 
8 K tomu pozri aj OROSZ, L.: Ústavodarné aktivity a ich vplyv na autoritu Ústavy Slovenskej republiky. Kritická 
reflexia. In. OROSZ, L. – GRABOWSKA, S. – MAJERČÁK, T. (ed.): Ústava Slovenskej republiky ako 
normatívny základ demokratického a právneho štátu (30. rokov Ústavy Slovenskej republiky) -  XI. ústavné dni. 
Košice: Šafárik Press, 2022 (v tlači). 
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návrhov predložených výbormi Národnej rady boli štyri schválené (66,6 % úspešnosť). 

Z uvedeného dôvodu možno vysloviť ľútosť nad tým, že výbory Národnej rady neboli 

v ústavodarnej oblasti iniciatívnejšie o to viac, že za nimi predkladanými návrhmi ústavných 

zákonov sa spravidla skrýva aspoň minimálny koalično-opozičný konsenzus, ktorý je 

primárnym predpokladom úspešnosti jednotlivých ústavodarných iniciatív a zároveň je 

vyjadrením spôsobilosti poslancov vládnej koalície a opozície spolupracovať aj v ústavodarnej 

sfére. Navyše u návrhov ústavných zákonov pripravovaných n na pôde výborov Národnej rady 

sa dá predpokladať vyššia miera súčinnosti a odbornej pomoci špecializovaných odborných 

útvarov Kancelárie Národnej rady, než u poslaneckých návrhov ústavných zákonov 

pripravovaných spravidla v odborných grémiách parlamentných politických strán. 

V neprospech načrtnutých úvah však pôsobí novelizácia Ústavy uskutočnená ústavným 

zákonom č. 356/2011 Z.z., predložená do ústavodarného procesu Ústavnoprávnym výborom 

Národnej rady, ktorá  bola schválená v skrátenom legislatívnom konaní a vyvolala a stále 

vyvoláva množstvo kritických hodnotení v publikačných výstupoch predstaviteľov domácej 

ústavnej teórie.9 

Vládne návrhy a poslanecké návrhy ústavných zákonov predkladané v sledovanom 

období do ústavodarného procesu si zaslúžia osobitnú pozornosť, a preto budú analyzované 

a vyhodnocované podrobnejšie v ďalších častiach tohto príspevku. 

 

II. 1 Vládne návrhy ústavných zákonov  

Pokiaľ ide o vládne návrhy ústavných zákonov, treba na prvom mieste zdôrazniť, že 

v komparatívnom porovnaní je podiel v zásade všetkých doterajších vlád na celkovom počte 

ústavodarných aktivít veľmi nízky, keďže celkom 30 vládnych návrhov ústavných zákonov 

predstavuje v percentuálnom vyjadrení len necelých 11 % z celkového počtu návrhov 

ústavných zákonov predložených v sledovanom období do ústavodarného procesu.  Na druhej 

strane úspešnosť vládnych iniciatív bola veľmi vysoká, keďže z celkového počtu 

predložených vládnych návrhov ústavných zákonov predložených v sledovanom období do 

ústavodarného procesu bolo schválených 20 návrhov, čomu zodpovedá 66, 6 %  úspešnosť 

vládnych ústavodarných iniciatív (rovnaká ako u návrhov predložených výbormi Národnej 

                                                           
9Pozri napr. DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax. Bratislava: C. H. Beck, 2015, s. 1079 -
184 a s. 1175-1178;  SVÁK, J. - BALOG, B.:  Právo a politika alebo štvorhodinové blúdenie slovenskou ústavou. 
In.  JIRÁSEK, J. (ed.):  Ústava ve stínu politiky ? Sborník příspěvků sekce ústavního práva z mezinárodní vědecké 
konference Olomoucké právnické dny 2012. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o. p. s., 2012, s. 23-40,  alebo 
OROSZ, L.:  Ústava Slovenskej republiky a jej priame novelizácie. In. OROSZ, L. – BREICHOVÁ LAPČÁ-
KOVÁ, M. – MAJERČÁK, T. (eds.): 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky – I. ústavné dni: zborník príspevkov 
z medzinárodnej vedeckej konferencie I. zväzok. Košice 3. – 4. októbra 2012. Košice: UPJŠ,  s. 135-136 atď.  
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rady).  K tomu však treba uviesť, že na vysokej úspešnosti vládnych návrhov ústavných 

zákonov sa významne podpísala  špecifická skupina ústavných zákonov, ktorú tvoria ústavné 

zákony o zmene hraníc Slovenskej republiky vydávané na základe čl. 3 Ústavy (100 % 

úspešnosť). Negatívne treba hodnotiť aj skutočnosť, že z celkového počtu 20 „úspešných“ 

vládnych návrhov ústavných zákonov bolo schválených  sedem v skrátenom legislatívnom 

konaní (z toho štyri priame novelizácie Ústavy)10, t.j. 35 % (!), čo nemožno hodnotiť inak 

ako prejav mimoriadne nízkej cieľavedomosti až chaotickosti vládnych ústavodarných 

iniciatív.  

Nelichotivo pre vládu vyznieva aj obsahová analýza vládnych návrhov ústavných 

zákonov. Ak si odmyslíme skutočnosť, že pôvodné znenie Ústavy bola schválené na základe 

vládneho návrhu, ktorý však vykazoval zásadné nedostatky a bolo ho nevyhnutné korigovať 

v parlamente,11 tak možno konštatovať, že prípravu významnejších meritórnych zásahov do 

ústavného textu vláda prenechala poslancom Národnej rady. Z vládnych návrhov priamych 

novelizácií Ústavy možno oceniť snáď len novelizáciu uskutočnenú ústavným zákonom č. 

463/2005 Z.z., ktorej obsah tvorilo rozšírenie a precizovanie kompetencií Najvyššieho 

kontrolného úradu. Príprava tejto novelizácie Ústavy vychádzala z legislatívnych cieľov a úloh 

explicitne zahrnutých do programového vyhlásenia vtedajšej vlády. Oceniť možno aspoň 

z pohľadu prípravy (korešpondujúcej taktiež vládnemu programu) a pôvodnej podoby 

predloženej do pripomienkového konania,  snáď aj v poradí 19 priamu novelizáciu Ústavy, 

uskutočnenú ústavným zákonom č. 422/2020 Z.z. (tzv. justičná novela Ústavy). Jej finálna 

podoba schválená ústavodarným orgánom sa však opodstatnene stala predmetom tvrdej kritiky 

zo strany celého radu predstaviteľov domácej ústavnej teórie.12   

                                                           
10 V skrátenom legislatívnom konaní boli schválené novelizácie Ústavy uskutočnené ústavným zákonom č. 
244/1998 Z.z., ústavným zákonom č. 323/2004 Z.z., ústavným zákonom č. 427/2015 Z.z. a ústavným zákonom č. 
71/2017 Z.z. Z ostatných ústavných zákonov boli v skrátenom legislatívnom konaní schválené ústavné zákony č.  
82/2006 Z.z.  a č. 330/2011 Z.z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady a ústavný zákon č. 414/2020 Z.z., 
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výni-
močného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.  
11 K tomu pozri najmä OROSZ, L. a kol.: Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, 
perspektívy). Košice: UPJŠ, 2009, s. 29 – 49. tiež OROSZ, L. – SVÁK, J. a kol.: Ústava Slovenskej republiky. 
Komentár. Zväzok I. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021, s. XXVI – XXXIV. 
12Pozri napr.   BRÖSTL, A. - GAJDOŚÍKOVÁ, Ľ. : Ústavné súdnictvo v mlyne ústavných reforiem. In. OROSZ, 
L. - GRABOWSKA, S. - MAJERČÁK, T. (eds.).: Úvahy o zmenách v ústavnej úprave súdnej moci a ich dopady 
na rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky – IX. ústavné dni. Košice: UPJŠ, 2021, s. 61 – 78,   
OROSZ, L.: Justičná novela Ústavy (solídne zámery – rozpačité závery). In. OROSZ, L.-  GRABOWSKA, S., - 
MAJERČÁK, T. (eds.) : Úvahy o zmenách v ústavnej úprave súdnej moci a ich dopady na rozhodovaciu činnosť 
Ústavného súdu Slovenskej republiky – IX. ústavné dni. Košice: UPJŠ, 2021, s. 79 – 97; GIBA, M.: Súdna moc 
po ústavných zmenách v roku 2020. In. Pocta Karlu Klímovi k 70. narozeninám. Ústavnost jako kritérium právního 
řádu (národního i evropského). Praha: Metropolitan University Prague Press Wolters Kluwer, 2021, s. 335 - 348; 
BALOG, B.: (Ne)rozhodovanie o súlade ústavného zákona s ústavou. Právny obzor, 2021, roč. 104, č. 2, s. 99 – 
115 alebo  ĽALÍK, T.: K odňatiu právomoci Ústavného súdu SR posudzovať ústavné zákony – kritické reflexie. 
Právny obzor, 2021, roč. 104, č. 2, s. 116 – 140 atď.  
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 Ani podiel vlády na príprave a predkladaní návrhov ďalších (samostatných) 

ústavných zákonov do ústavodarného procesu nemožno hodnotiť pozitívne. Súčasťou tejto 

skupiny vládnych návrhov ústavných zákonov tvorili v prvom rade štyri návrhy ústavných 

zákonov, ktorými Národná rada vyslovila súhlas so zmenami štátnych hraníc a ďalej dva (už 

svojou povahou problematické) návrhy ústavných zákonov o skrátení volebného obdobia 

Národnej rady, oba prerokované a schválené v skrátenom legislatívnom konaní. Vláda do 

ústavodarného procesu predložila tiež, s viac ako desaťročným oneskorením od vzniku 

samostatnej Slovenskej republiky,  návrh ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, 

vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu publikovaný pod č. 227/2002 Z.z.  a následne 

aj päť jeho novelizácií, z ktorých najmä posledná uskutočnená ústavným zákonom č. 414/2020 Z.z. si 

zaslúži tvrdú kritiku a to nielen z hľadiska jej obsahu, ale najmä z dôvodu jej chaotickej prípravy, na 

poslednú chvíľu, čo vyústilo do  skráteného legislatívneho konania, ktoré prebiehalo v núdzovom stave 

a aj za prítomnosti poslancov, ktorí mali byť na základe pozitívneho nálezu o prítomnosti koronavírusu 

COVID 19 izolovaní (!). 

    Na tomto základe možno konštatovať, že aktivita slovenskej vlády v ústavodarnej 

oblasti v sledovanom období nezodpovedala jej miestu a úlohám v ústavnom systéme 

Slovenskej republiky, ani odbornému aparátu, ktorým disponuje. 

  

II. 2 Ústavodarné iniciatívy poslancov Národnej rady 

 Analýzu návrhov ústavných zákonov predložených v sledovanom období do 

ústavodarného procesu poslancami Národnej rady sa najmä z politologického hľadiska zdá 

vhodné uskutočniť, tak aby bolo možné v rámci ich vyhodnocovania rozlíšiť návrhy ústavných 

predložených do ústavodarného procesu 

- opozičnými poslancami,  

- poslancami patriacimi do vládnej koalície, a  

- spoločne koaličnými a opozičnými poslancami 

 

II.2. 1  Ústavodarné iniciatívy opozičných poslancov Národnej rady 

Z vyššie uvedených kvantitatívnych údajov vyplýva, že opoziční poslanci Národnej 

rady majú dominantný podiel na celkovom počte návrhov ústavných zákonov predložených do 

ústavodarného procesu v sledovanom období. Opoziční poslanci predložili celkom 177 návrhov 

ústavných zákonov (z toho 132 priamych novelizácií Ústavy), čo predstavuje 64, 4 % 

z celkového počtu ústavných iniciatív a 74, 1 % z návrhov ústavných zákonov predložených 

poslancami Národnej rady. Z opozičných poslaneckých návrhov ústavných zákonov bol 
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schválený zatiaľ len jeden návrh13, z čoho logicky a prirodzene vyplýva ich ústavodarné 

aktivity majú najnižšiu úspešnosť (0,36%),  

Samostatné ústavodarné iniciatívy opozičných poslancov treba považovať za 

prirodzenú súčasť parlamentnej demokracie. Ich hlavným účelom by mala byť úsilie 

prezentovať v rámci demokratickej súťaže politických síl predstavu opozičných parlamentných 

politických strán o optimálnej podobe základného zákona štátu, ktorá spravidla tvorí alternatívu 

k predstave presadzovanej politickými stranami tvoriacimi vládnu koalíciu. K  týmto 

ústavodarným aktivitám opozície v zásade  nemožno mať vážnejšie výhrady, najmä pokiaľ 

neprerastú z kvantitatívneho hľadiska rozumnú mieru a z obsahového hľadiska nebudú 

poznamenané prejavmi extrémizmu, neprimeraného populizmu, či úsilím formovať 

autokratický model vlády v spojení s obmedzovaním ľudských práv a základných slobôd 

v rozpore s medzinárodnými štandardmi. Žiaľ tieto požiadavky návrhy ústavných zákonov 

predkladané  do ústavodarného procesu opozičnými poslancami Národnej rady (zvlášť v 

poslednom desaťročí) zďaleka nespĺňajú.  

Vzhľadom na prevládajúcu absenciu akejkoľvek konštruktívnej komunikácie medzi 

koaličnými a opozičnými parlamentnými politickými stranami príznačnej v zásade (žiaľ)  pre 

celé sledované obdobie si predkladatelia opozičných návrhov ústavných zákonov museli byť 

vedomí toho, že ich  ústavné iniciatívy sú s vysokou pravdepodobnosťou (hraničiacou s istotou)  

odsúdené na neúspech. Za týchto okolností mali a majú opozičné ústavodarné iniciatívy 

predovšetkým komunikačný charakter a sledujú primárne záujem zvyšovať si prostredníctvom 

nich svoje politické  preferencie. Nie zriedka sú opozičné ústavodarné iniciatívy orientované aj 

na vnášanie rozkolov do vnútra koaličných poslaneckých klubov a to zvlášť v hodnotových 

otázkach, ktoré sú už svojou podstatou uspôsobené k tomu, aby vo vnútro-koaličných vzťahov 

vyvolali ak už nie konflikty, tak aspoň politické napätie. Vzhľadom na sledované ciele je 

pochopiteľné, že z obsahového hľadiska opozičné návrhy ústavných zákonov charakterizuje 

vysoká  miera populizmu14 a orientácia na okruhy problémov hodnotovo korešpondujúce 

preferenciám voličskej základne jednotlivých opozičných politických strán, ktoré však nie  

                                                           
13 Návrh  poslancov za SDĽ a Maďarskej koalície (čpt. 447, X. volebné obdobie SNR)) publikovaný ako ústavný 
zákon č.74/1994 Z.z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky. 
14O populistických ústavodarných iniciatívach v slovenskom parlamente pozri viac  RUMAN, J.: Avantúry slo-
venských ústavodarcov alebo ústava v osídlach populizmu v období rokov 1992-2020. In. OROSZ, L. – GRA-
BOWSKA, S. – MAJERČÁK, T. (eds.): Ústava Slovenskej republiky ako normatívny základ demokratického a 
právneho štátu (30. rokov Ústavy Slovenskej republiky) - XI. ústavné dni. Košice: Šafárik Press, 2022 (v tlači). 
K tomu pozri aj modelovú charakteristiku populistických návrhov ústavných predpisov v publikačných výstupoch 
českých autorov KYSELA, J.: Populismus a právo, populismus v právu: průniky, střety, míjení., alebo  MA-
REŠOVÁ, A. – SLAVÍK, M.: Populismus v návrzích na změnu ústavního pořádku České republiky.  In. KYSELA, 
J. a kolektív: Populismus v demokratickém právním státě: hrozba nebo výzva ? Praha: Leges, 2019, s. 11 – 43, 
resp. 177 – 192. 
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zriedka odporujú princípom a hodnotám, na ktorých je založená slovenská ústava. Navyše 

viacero návrhov ústavných zákonov,  predkladaných spravidla poslancami zvolenými za ĽSNS, 

charakterizujú aj prvky extrémizmu, ale i politickej recesie.15  

Na neprimerane vysoký počet opozičných ústavných iniciatív, ktoré sa zásadným 

spôsobom premietajú do znižovania autority Ústavy v občianskom povedomí,  má významný 

vplyv aj skutočnosť, že opozičné politické strany pri príprave a predkladaní návrhov ústavných 

zákonov nekomunikujú a predkladajú do ústavodarného procesu vlastné návrhy, čo len 

zvýrazňuje ich zjavnú politickú účelovosť.16 Možno teda konštatovať, že návrhy ústavných 

zákonov predložené do ústavodarného procesu poslancami viacerých opozičných 

parlamentných klubov predstavujú v rámci opozičných ústavodarných iniciatív vzácnu 

výnimku.  

 

II.2.2 Ústavodarné iniciatívy koaličných poslancov Národnej rady  

Poslanci vládnej koalície predložili do ústavodarného procesu spolu 49 návrhov 

ústavných zákonov (z toho 25 priamych novelizácií Ústavy), z ktorých bolo 10 schválených (z 

toho osem priamych novelizácií Ústavy).17 Ich podiel na celkovom počte ústavodarných 

iniciatív predstavuje 17, 82 %, pričom na poslaneckých iniciatívach sa koaliční poslanci 

podieľali 20,5 %.  Úspešnosť koaličných poslaneckých iniciatív je pomerne vysoká, keďže 20, 

41 % návrhov ústavných zákonov z celkového počtu ústavodarných návrhov predložených  do 

ústavodarného procesu koaličnými poslancami bolo aj schválených. V tejto súvislosti sa zdá 

vhodné pripomenúť, že politické strany vládnej koalície disponovali ústavnou väčšinou hlasov 

v dvoch volebných obdobiach, konkrétne v II. volebnom období Národnej rady (1998 – 2002)  

a v aktuálne prebiehajúcom VIII. volebnom období Národnej rady.18 V tomto čase bolo 

                                                           
15 Pozri napr. návrh skupiny opozičných poslancov (ptč. 495, VIII. volebné obdobie Národnej rady), ktorého obsah 
tvorí rozšírenie podmienok pre vymenovanie za predsedu vlády a členov vlády o preukázanie duševnej spôsobi-
losti na výkon týchto verejných funkcií, ktorú by mal posudzovať klinický psychológ podľa pravidiel ustanove-
ných vo vykonávacom zákone (!). Dostupné na internete:  
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=495. 
16 Mimoriadne vysokým počtom opozičných poslaneckých iniciatív sa v ostatnom desaťročí prezentovali najmä 
politické strany OĽANO (v období, keď tvorili súčasť opozície) a ĽSNS. Líder OĽANO Igor Matovič  bol pred-
kladateľom, resp. spolupredkladateľom celkom 36 návrhov ústavných zákonov, ktoré boli predložené do ústavo-
darného procesu v období rokov 2010 až 2020. Líder ĽSNS Marián  Kotleba stihol v období rokov 2016- 2022 
predložiť spolu s ďalšími poslancami SNS do ústavodarného procesu celkom 32 návrhov ústavných zákonov. 
17Do tejto skupiny ústavných zákonov som  po krátkom zamyslení  zaradil aj v poradí poslednú novelizácii Ústavy 
z 8.novembra 2022 uskutočnenú ústavným zákonom č. 378 /2022 Z.z.  i keď jej zaradenie môže vyvolať polemiku 
spôsobenú skutočnosťou, že jej návrh (ptč. 1119) predložili do ústavodarného procesu poslanci za SaS, v čase keď 
ešte boli súčasťou vládnej koalície, ale k jeho schváleniu došlo v čase, keď SaS už bolo v opozícii. 
18 Ako je známe od 1. septembra 2022 aktuálna vládna koalícia už nedisponuje ústavnou väčšinou, naopak dostala 
sa do pozície menšinovej vlády.   
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schválených celkom päť návrhov koaličných poslancov,  z toho tri priame novelizácie Ústavy.19 

Z uvedeného vyplýva, že ústavodarné iniciatívy koaličných poslancov Národnej rady 

schvaľované v čase, keď vládna koalícia disponovala ústavnou väčšinou v parlamente sa 

zásadnejším spôsobom nepremietli do ich vyššej úspešnosti (27,7 % úspešnosť, z 18 návrhov 

predložených koaličnými poslancami boli päť schválených). Na druhej strane nemožno 

opomenúť, že v období, keď vládna koalícia disponovala ústavnou väčšinou v Národnej rade 

boli schválené dve mimoriadne významné a rozsiahle novelizácie slovenskej ústavy, 

uskutočnené ústavnými zákonmi č. 9/1999 Z.z. a č. 90/2001 Z.z. (tzv. veľká novela Ústavy). 

K tomu však treba dodať, že v záverečnom hlasovaní tieto novelizácie Ústavy nepodporil 

žiadny opozičný poslanec (!).  

Z obsahového hľadiska vyznievajú návrhy ústavných zákonov predložené do 

ústavodarného procesu koaličnými poslancami v sledovanom období kontroverzne. Na jednej 

strane treba poukázať na už spomínané novelizácie Ústavy z rokov 1999 a 2001, ktoré 

predstavujú zrejme najzávažnejšie meritórne zásahy do základného zákona v doterajšej 

ústavnej histórii samostatnej Slovenskej republiky, pričom navyše sú väčšinovo hodnotené ako 

najvydarenejšie.20 Na druhej strane nemožno opomenúť novelizáciu Ústavy uskutočnenú 

ústavným zákonom č. 210/2006 Z.z., prostredníctvom ktorej došlo v rozpore s deklarovaným 

zámerom predkladateľov nie k zúženiu, ale naopak rozšíreniu poslaneckej imunity 

o priestupkovú imunitu a zrejme aj tzv. Drgoncovú novelu Ústavy uskutočnenú ústavným 

zákonom č. 140/2004 Z.z., prostredníctvom ktorej sa tiež nepodarilo naplniť deklarovaný cieľ 

- zrušiť občianskoprávnu zodpovednosť poslancov za výroky zasahujúce do práv tretích osôb.  

Medzi návrhmi koaličných poslancov možno nájsť aj viacero návrhov s významným 

nádychom populizmu. Za všetky z nich možno pripomenúť novelizáciu Ústavy uskutočnenú 

ústavným zákonom č. 99/2019 Z.z.,  prostredníctvom ktorej na základe návrhu poslancov v tom 

čase najsilnejšej vládnej strany SMER-SD sa súčasťou Ústavy stal inštitút minimálnej mzdy 

(podľa môjho názoru bez priameho dopadu na jej adresátov, keďže spôsob výpočtu a výšku 

minimálnej mzdy ustanovuje obyčajný zákon a to bez ohľadu na ústavný text) a tzv. 

                                                           
19 V II. volebnom období išlo o tri návrhy ústavných zákonov, z ktorých išlo v dvoch prípadoch o priame noveli-
zácie Ústavy uskutočnené ústavnými zákonmi č. 9/1999 Z.z. a č. 90/2001 Z.z. a z dielne kolaičných poslancov 
vzišiel aj ústavný zákon č. 332/1998 Z.z. o predlžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených vo 
voľbách v roku 1994 (schválený v skrátenom legislatívnom konaní). V VIII. volebnom období predložili koaliční 
poslanci do ústavodarného procesu úspešne  jednu priamu novelizáciu Ústavy uskutočnenú ústavným zákonom č.   
378/2022 Z.z.   a na základe ich návrhu bola schválená aj novelizácia ústavného zákona č. 254/2006 Z.z. o zriadení 
a činnosti výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, us-
kutočnenú ústavným zákonom č. 168/2022 Z.z. 
20Príkladom možno poukázať na hodnotenie R. Procházku, ktorý ich označuje ako „pilierné novely“. Pozri PRO-
CHÁZKA, R.: Rozhádzaná republika. 25 rokov slovenského ústavného neporiadku. Bratislava: N Press s. r. o., 
2018, s. 64, 59. 
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dôchodkový strop, ktorý bol z Ústavy na základe vládneho návrhu bezprostredne nasledujúcou 

novelizáciou Ústavy, uskutočnenou ústavným zákonom č. 422/2020 Z.z., vypustený (!).   

 

II.2. 3 Spoločné ústavodarné iniciatívy koaličných a opozičných poslancov Národnej rady 

Jedným z hmatateľných dôkazov potvrdzujúcich „nevraživé“ vzťahy medzi koaličnými 

a opozičnými poslancami a zanedbateľnú mieru konštruktívnej (nielen v ústavodarnej oblasti) 

spolupráce medzi nimi v celom sledovanom období potvrdzuje skutočnosť, že za uplynulých 

30 rokov predložili spoločne len 13 návrhov ústavných zákonov (z toho tri priame novelizácie 

Ústavy), čo predstavuje len 4,73% podiel na celkovom počte ústavných iniciatív v období rokov 

1992 – 2022 a  5,44 % podiel na celkovom počte návrhov ústavných zákonov predložených 

v tomto období poslancami Národnej rady.  

Vzhľadom na skutočnosť, že k úspešnému zavŕšeniu ústavodarného procesu je potrebné 

dosiahnutie kvalifikovanej ústavnej väčšiny hlasov neprekvapuje vysoká  úspešnosť 

spoločných ústavodarných iniciatív koaličných a opozičných poslancov – osem schválených 

návrhov ústavných zákonov (z toho dve priame novelizácie Ústavy), čo percentuálne 

predstavuje ich 61,54 % úspešnosť. V tejto súvislosti opäť zrejme neprekvapí, že medzi 

spoločnými  ústavodarnými iniciatívami koalície a opozície sú významne zastúpené návrhy 

s nezanedbateľným populistickým nádychom spôsobilé pozitívne vplývať na rast, prípadne 

aspoň udržateľnosť politických preferencií (tzv. komunikačné návrhy ústavných zákonov). Do 

tejto skupiny možno zaradiť najmä novelizácie Ústavy uskutočnené ústavným zákonom č. 

232/2012 Z.z. (zrušenie poslaneckej imunity) a ústavným zákonom č. 161/2014 Z.z. 

(zakotvenie ústavnej definície manželstva a zavedenie „protiústavných“ previerok 

spoľahlivosti sudcov a kandidátov na sudcov). Do kategórie reaktívnych, príp.  proaktívnych 

komunikačných návrhov ústavných zákonov, v ktorých taktiež možno nájsť prítomnosť 

populizmu, možno zaradiť aj návrhy ústavných zákonov upravujúcich ochranu verejného 

záujmu pri výkone verejných funkcií (v súčasnosti už neplatného ústavného zákona č. 119/1995 

Z.z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych 

funkcionárov a následne ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov).  

Dojemná zhoda medzi koaličnými a opozičnými poslancami sa našla aj pri príprave a 

schvaľovaní ústavného zákona č. 254/2006 Z.z. o zriadení a činnosti Výboru Národnej rady 

Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu, ktorým 

došlo k prelomeniu nálezu Ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 6/04 z 19. októbra 2005, a stal sa 
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zaslúžene predmetom intenzívnej kritiky zo strany predstaviteľov ústavnej teórie, politológov 

a politických komentátorov.21  

Zo spoločných poslaneckých ústavných iniciatív vládnej koalície a opozície zatiaľ 

zrejme najvýznamnejší pozitívny prínos do ústavného systému Slovenskej republiky 

predstavuje ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, predložený do 

ústavodarného procesu skupinou poslancov, v ktorej mali zastúpenie všetky koaličné 

i opozičné poslanecké kluby, ktorý v záverečnom hlasovaní podporilo 146 poslancov. Je na 

škodu, že takéto pozitívne vysvedčenie už zrejme nemožno priznať žiadnej ďalšej koalično-

opozičnej ústavodarnej iniciatíve.  

 

II. 2. 4 Individuálne poslanecké ústavodarné  iniciatívy  

Už vyššie som uviedol, že v sledovanom období bolo do ústavodarného procesu 

predložených 44 návrhov ústavných zákonov, ktorých navrhovateľom bol len jeden poslanec, 

čo predstavuje percentuálne 16 % (!) z celkového počtu ústavodarných iniciatív a 18,4 % 

z celkového počtu poslaneckých návrhov ústavných zákonov. Individuálne ústavné iniciatívy 

treba v prvom rade pripísať nemalej dávke exhibicionizmu ich navrhovateľov, resp. v lepšom 

vyznení záujmu posilniť si osobné politické preferencie. Návrhy ústavných zákonov 

predkladané do ústavodarného procesu jednotlivými poslancami majú mizivú šancu na 

schválenie22 a predstavujú preto zbytočnú záťaž do pracovného potenciálu poslaneckého zboru 

a predovšetkým významným spôsobom znižujú vážnosť ústavodarného procesu a tým aj 

spoločenskú autoritu Ústavy.  

Ak ku skupine individuálnych návrhov ústavných zákonov pripočítame aj návrhy 

ústavných zákonov predložené v uplynulých troch desaťročiach do  ústavodarného procesu 

dvojicou poslancov Národnej rady (spolu ich bolo 30), tak ich celkový podiel na všetkých 

návrhoch ústavných zákonov predložených do ústavodarného procesu v sledovanom období 

                                                           
21 Z kritických hodnotení tohto ústavného zákona možno poukázať najmä na kritiku J. Vozára, ktorý tento ústavný 
zákon hodnotí ako prelomový, keďže „... ignoruje nález Ústavného súdu SR, nerešpektuje Ústavu SR, zneužíva 
právo, vytvára nebezpečný precedens pro futuro“ a svoju kritiku uzatvára konštatovaním: „Nestalo sa ešte v no-
vodobej histórii, aby parlament takým flagrantným spôsobom a v jednote koaličných a opozičných poslancov ig-
noroval Ústavu SR. Je to určite zlý signál do budúcna. Ako sa ukazuje, ak sa nájde ústavná väčšina je možné 
schváliť akýkoľvek zákon a neexistujú páky na jeho zmenu.“ VOZÁR, J.: Súd locuta causa finita (niekoľko pozná-
mok k prijatému ústavnému zákonu č. 254/2006 Z. z.). Právny obzor. 2006, roč. 89, č. 3, s. 239 a 243. Tvrdej kritike 
podrobil tento ústavný zákon aj J. Svák, ktorý hodnotí jeho schválenie ako akt, ktorý „naráža na samotnú podstatu 
Slovenskej republiky ako právneho štátu“. SVÁK, J. – CIBULKA, Ľ. – KLÍMA, K.:  Ústavné právo Slovenskej 
republiky. Všeobecná časť. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2008, s. 153. 
22 Potvrdzuje to aj skutočnosť, že jedinou výnimkou z neúspešnosti individuálnych poslaneckých iniciatív 
predstavuje  návrh poslanca J, Drgonca, ktorý vyústil do diskutabilnej novelizácie Ústavy uskutočnenej ústavným 
zákonom č. 140/2004 Z.z. 
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predstavuje spolu 25,45 % (!), pričom v rámci celkového počtu  poslaneckých ústavodarných  

iniciatív ich podiel dosahuje percentuálne až 32,2 %, t.j. tvoria takmer tretinu predložených 

poslaneckých návrhov. Ak zároveň zohľadníme už spomenutú skutočnosť, že len minimálny 

počet návrhov ústavných zákonov bol v sledovanom období predložený do ústavodarného 

procesu poslancami patriacimi do viac ako jedného poslaneckého klubu, tak sa núka idea, či by 

sa nemalo v záujme zvýšenia prestíže ústavodarného procesu a jeho efektívnosti uvažovať 

o tom, že by právo ústavodarnej iniciatívy patrilo len kvalifikovanej skupine poslancov 

ústavodarného zboru. V komparatívnom porovnaní nejde o nezvyklé riešenie,  skôr naopak.23 

Domnievam sa, že presadenie tohto námetu do ústavného textu je spôsobilé nezanedbateľnou 

mierou prispieť k zvyšovaniu spoločenskej autority Ústavy a tiež k zvýšeniu jej stability 

a významným spôsobom by motivovalo parlamentné politické strany ku konštruktívnej 

spolupráci v ústavodarnej oblasti. 

 Integrálnou súčasťou tohto ústavného námetu by malo byť aj hľadanie odpovede na 

otázku, koľko poslancov Národnej rady by tvorilo kvalifikovanú skupinu spôsobilú vyvolať 

svojim návrhom ústavodarný proces. Zohľadňujúc platný text Ústavy sa ponúka ustanoviť 

právo ústavodarnej iniciatívy buď skupine 15 poslancov (pozri čl. 101ods. 3 Ústavy, v zmysle 

ktorého môže najmenej 15 poslancov Národnej rady navrhnúť kandidáta na prezidenta), alebo 

skupine najmenej 1/5 poslancov všetkých poslancov (pozri čl. 130 ods. 1 písm. a) Ústavy, 

v zmysle ktorého môže najmenej  30 poslancov podať návrh na začatie konania pred Ústavným 

súdom).  

 

III. Stabilita Ústavy a ostatných zložiek ústavného systému Slovenskej republiky 

Aj keď som vyššie kriticky hodnotil vysokú frekvenciu zvlášť poslaneckých ústavných 

iniciatív, ktorá už sama osebe devalvuje v očiach verejnosti význam ústavodarného procesu 

a negatívne vplýva  na autoritu Ústavy, možno síce paradoxne, ale predsa len s (ohľadom  na 

ich) obsah nemalým uspokojením  konštatovať, že návrhy ústavných zákonov predložené 

v sledovanom období do ústavodarného procesu vykazujú nízku úspešnosť. V percentuálnom 

vyjadrení bolo z celkového počtu 275 návrhov ústavných zákonov schválených len 44, čo 

                                                           
23 Z celého radu príkladov možno spomenúť napr. Poľsko, kde môže návrh na zmenu ústavy predložiť najmenej 
1/5 poslancov Sejmu (čl. 235 ods. 1 Ústavy Poľskej republiky). Obdobne v Chorvátsku právo navrhnúť zmenu 
ústavy patrí tiež  najmenej 1/5 poslancov parlamentu  (čl. 136 Ústavy Chorvátskej republiky). Ešte vyššia ústavná 
väčšina poslancov sa vyžaduje v Litve,  kde návrh novelizácie ústavy môže predložiť najmenej ¼ všetkých členov 
Seimasu (čl. 147 Ústavy Republiky Litva. Rovnako sa k iniciovaniu revízie Ústavy vyžaduje ¼ poslancov alebo 
¼ senátorov v Rumunsku (čl. 146 ods. 1 Ústavy Rumunska). Porovnateľná je úprava v Slovinsku, kde  môže 
iniciovať konanie o zmene ústavy najmenej  20 poslancov Štátneho zhromaždenia z celkového počtu 90 poslan-
cov. (čl. 168 Ústavy Slovinskej republiky).  
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predstavuje v percentuálnom vyjadrení 16 % úspešnosť, pričom úspešnosť návrhov ústavných 

zákonov predložených poslancami Národnej rady je ešte rádovo nižšia, keďže z 239 

poslaneckých návrhov ústavných zákonov bolo schválených len 20, t.j. 6, 69 % z celkového 

počtu.24  

Napriek nízkej úspešnosti ústavných iniciatív sa domáca ústavná veda väčšinovo 

zhoduje v tom, že celkový počet 44 ústavných zákonov schválených za 30 rokov je 

neprimerane vysoký, pričom toto hodnotenie sa primárne vzťahuje na priame novelizácie 

Ústavy.25 Aj keď v komparatívnom porovnaní možno ponúknuť aj príklady  vyššej frekvencie 

ústavných zmien26,  skutočnosť, že Ústava bola za 30 rokov od nadobudnutia účinnosti 20 krát 

priamo novelizovaná (jedna novelizácia Ústavy za každých 18 mesiacov) nepochybne 

významne znižuje jej stabilitu a to aj vzhľadom na závažnosť niektorých jej novelizácií. V tejto 

súvislosti treba brať na zreteľ, že stabilita ústavy predstavuje v recentnom „...štáte mimoriadne  

významnú hodnotu. Ak sa totiž ústava neprimerane často mení, vyvoláva ako právny predpis 

najvyššej právnej sily objektívne potrebu ďalších zmien v právnych predpisoch nižšej právnej 

sily, čo v konečnom dôsledku negatívne vplýva, na právnu istotu, ktorá má v modernom 

demokratickom a právnom štáte povahu ústavného princípu. Nestabilnosť ústavnej regulácie 

sa tak môže stať jedným z hlavných dôvodov, ktorý zásadným spôsobom spochybňuje kvalitu 

ústavy, keďže sťažuje plnenie jej regulatívnej funkcie.“ 27 

Nemalá časť domácich konštitucionalistov, ako i politológov pripisuje 

neprimerane vysoký počet doposiaľ schválených novelizácií Ústavy primárne 

mimoriadne nízkej rigidite slovenskej ústavy. Aj keď je naša Ústava v porovnaní s ústavami 

všetkých ostatných členských štátov Európskej únie najflexibilnejšia,28 nemožno neprimerane 

                                                           
24K uvedenému treba ešte možno dodať, že úspešnosť návrhov ústavných zákonov smerujúcich k priamej noveli-
zácii Ústavy je ešte nižšia, keďže z celkového počtu  175 návrhov bolo schválených len 20, t.j.  11, 43 %. Úspeš-
nosť  návrhov priamych novelizácií Ústavy predložených do ústavodarného procesu poslancami Národnej rady je 
taktiež  výraznejšie nižšia, keďže zo 160 poslaneckých návrhov bolo schválených len 10, t.j. 6, 25 %.  
25Popri Ústave vykazuje (neprimerane) vysoký počet novelizácií aj ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane ve-
rejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorý bol za 18 rokov od svojho schválenia päťkrát 
novelizovaný, ako aj ústavný zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu ,výnimoč-
ného stavu a núdzového stavu, ktorý bol od roku 2002 taktiež päťkrát novelizovaný.  
26 Napr. v Maďarsku za 11 rokov od schválenia Základného zákona maďarský parlament schválil 11 jeho priamych 
novelizácií. O tom pozri HALÁSZ, I.: Základný zákon Maďarska a hlavné trendy jeho zmien po roku 2011. In. 
OROSZ, L. – GRABOWSKA, S. – MAJERČÁK, T. (eds.): Ústava Slovenskej republiky ako normatívny základ 
demokratického a právneho štátu (30. rokov Ústavy Slovenskej republiky) - XI. ústavné dni. Košice: Šafárik Press, 
2022 (v tlači). Nie lichotivú mieru stability vykazuje aj Základný zákon SRN, ktorý bol  za 73 rokov svojej 
platnosti viac ako 60 krát novelizovaný. K ešte vyššiemu počtu ústavných zmien došlo v rakúskom polylegálnom 
ústavnom systéme. 
27 OROSZ, L. – SVÁK, J. – BALOG, B.: Základy teórie konštitucionalizmu. Bratislava: EUROKÓDEX, 2011, s. 
40. 
28 K tomu pozri napr. BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, M.: Ústava a ústavné zákony. Bratislava: Kalligram, 2013, 
s. 209 – 237, alebo OROSZ, L. – SVÁK, J. – BALOG, B.: Základy teórie konštitucionalizmu. Bratislava: EURO-
KÓDEX, 2011, s. 38 – 40. 
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vysokú frekvenciu ústavných zmien pripisovať len jej nízkej rigidite. Na základe hlbšej analýzy 

doposiaľ uskutočnených ústavných zmien totiž možno identifikovať viacero ďalších faktorov, 

ktoré vyvolali vysoký počet úspešných ústavných iniciatív smerujúcich k priamej novelizácii 

Ústavy, príp. iných ústavných predpisov. Ide najmä o 

1. Nedostatky, resp. nedomyslenosť pôvodnej ústavnej úpravy, či následných 

novelizácií, ktoré vyvolávajú potrebu,  a niekedy až nevyhnutnosť, 29 reagovať na nich ďalšími 

novelizačnými zásahmi do ústavného textu (podľa Procházkovej klasifikácie tzv. prevádzkové 

novelizácie Ústavy);  

2.  Dynamika spoločensko-politického vývoja vyžadujúca zásah do ústavného textu 

v záujme naplnenia zahranično-politických, či  iných dôležitých verejných záujmov (podľa 

Procházkovej  klasifikácie tzv. meritórne novelizácie Ústavy);30 

3. Prevažne monotematické zameranie väčšiny ústavných novelizácií vyvolávajúce ich 

následné množenie, ktoré je motivované jednak úsilím predkladateľov zabezpečiť ich „ľahšiu“ 

priechodnosť v parlamente a spravidla aj úsilím zvýšiť ich politickú údernosť koncentrovaním 

ich pozitívneho  pôsobenia na politické preferencie ich politických nositeľov;    

4. Záujem vyvolať verejný diskurz o príťažlivých otázkach verejného záujmu 

spôsobilých posilniť politické preferencie predkladateľov, ktorého dôsledkom je  celý rad 

v „zásade zbytočných“ ústavných novelizácií neprinášajúcich do ústavného textu žiadnu 

pridanú hodnotu, pričom pre právnu reguláciu predmetnej ústavnej úpravy by postačovala 

právna regulácia na úrovni bežného zákonodarstva (podľa Procházkovej klasifikácie tzv. 

proaktívne komunikačné novelizácie Ústavy)31; 

5.  Nespokojnosť občanov vyvolávajúca mediálny tlak a tlak občianskej verejnosti  

smerujúci k zásahom do ústavného textu  (podľa Procházkovej klasifikácie tzv. reaktívne 

komunikačné novelizácie Ústavy).32  

Bez ohľadu na prítomnosť uvedených faktorov zvyšujúcich početnosť zásahov do 

ústavného textu sa možno stotožniť s potrebou ba nevyhnutnosťou posilniť rigiditu 

slovenskej ústavy. V domácej ústavnej tvorbe vznikol už celý rad hodnotných publikačných 

výstupov,  ktorých autori prezentovali aj komplexnejšie, resp. alternatívne formulované návrhy 

de constitutione ferenda a tiež námety de lege ferenda smerujúce k podrobnejšej, precíznejšej 

                                                           
29 Pozri napr. v poradí prvú novelizáciu Ústavy uskutočnenú ústavným zákonom č. 244/1998 Z.z. 
30 Typicky predovšetkým v poradí tretia novelizácia Ústavy uskutočnená ústavným zákonom č. 90/2001 Z.z. 
(označovaná niekedy aj ako „euronovela ústavy“). 
31 Typicky napr. novelizácia Ústavy uskutočnená ústavným zákonom č. 100/2010 Z.z. (explicitné deklarovanie 
všeobecne známej skutočnosti , že „Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva"). 
32 Typicky napr. novelizácia Ústavy uskutočnená ústavným zákonom č. 232/2012 Z.z. (zrušenie poslaneckej imu-
nity). 
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a predovšetkým rigidnejšej ústavnej a zákonnej úprave ústavodarného procesu s osobitným 

zreteľom  na jeho finálnu fázu, teda schvaľovanie návrhov ústavných predpisov. Podrobnejšia 

obsahová analýza týchto legislatívnych podnetov a odporúčaní predstavuje možno námet pre 

samostatnú vedeckú monografiu a aj preto nie je mojou ambíciou venovať sa im v tomto 

príspevku bližšie.  

Považujem však za potrebné venovať v mojom príspevku aspoň rámcovo pozornosť 

otázke, na základe akej ústavodarnej procedúry, rešpektujúcej princíp legality a zároveň 

aj princíp legitimity,  by bolo vhodné a aj možne posilniť rigiditu Ústavy a príp. aj ďalších 

ústavných zákonov tvoriacich polylegálny ústavný systém Slovenskej republiky. Na prvý 

pohľad sa ponúka na túto otázku jednoduchá odpoveď. Vychádzajúc z platného textu Ústavy 

totiž stačí,  aby jeden zo subjektov ústavodarnej iniciatívy, teda aj jeden poslanec Národnej 

rady, pripravil a predložil do ústavodarného procesu návrh ústavného zákona o zmene 

a doplnení Ústavy, ktorého predmetom by bolo zásadnejšie posilnenie rigidity Ústavy a získal 

by pre podporu tohto svojho návrhu súhlas aspoň 90 poslancov.33 Takýto postup by sa síce 

zrejme dal aspoň z formálno-právneho pohľadu hľadiska považovať za legálny, ale nastolil by 

s vysokou intenzitou otázku, či ho možno hodnotiť aj ako legitímny. Jednoznačne negatívna 

odpoveď na túto otázku je v domácej odbornej literatúre čitateľná z publikačných výstupov B. 

Baloga, ktorý už pred desaťročím vyslovil, že „...národná rada by na takýto krok – zvýšenie 

tuhosti ústavy – nemala potrebnú legitimitu“,34 argumentujúc predovšetkým tým, že by sa takto 

zásadným spôsobom skomplikovala budúcim ústavným generáciám možnosť uskutočniť 

legálnym spôsobom výraznejšie ústavné zmeny, hoci sama (rozumej aktuálna ústavná 

generácia) takýmto obmedzeniam nebola vystavená.   

                                                           
33 Na všemocnosť slovenskej „ústavnej 90-tky“ kriticky poukázalo kriticky viacero významných predstaviteľov 
domácej ústavnej vedy. Na jej reálnu (priam ničivú) silu bez akejkoľvek priamej ingerencie ľudu ako suveréna  
poukazuje napr. J. Svák, keď uvádza „...ak Národná rada Slovenskej republiky prijme trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov ústavný zákon, potom jeho obsahom môže byť úplne nová ústava, zásadná zmena ústavy, čias-
tková zmena ústavy, doplnenie ústavy a vlastne všetko ...“ (SVÁK, J. – CIBULKA, Ľ. – KLÍMA, K.: Ústavné 
právo Slovenskej republiky. Všeobecná časť. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008, s. 89.). Rovnako  
R. Procházka konštatujúc, že niet na Slovensku „vyššej zverenej moci, ako je tá, ktorou disponuje ústavodarca, 
v minimálnej zostave deväťdesiatich a v maximálnej zostave stopäťdesiatich poslancov“, zdôrazňuje, že „Najzá-
važnejším dôsledkom ústavnoprávnej omnipotencie deväťdesiatky je však absencia potreby akejkoľvek konzultácie 
so spoločenstvom ako takým – ak chce ústavodarca zmeniť parametre ktoréhokoľvek prvku formy štátu, môže tak 
urobiť sám ...“ (PROCHÁZKA, R.: Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., s. 89). 
Veľké obavy z ústavnej konštrukcie „ústavnej 90-tky vyjadruje aj M. Briechová Lapčáková, ktorá čerpajúc z čes-
koslovenskej ústavnej histórie varuje, že „Trojpätinová ústavná väčšina a absentujúce referendum už raz zjedno-
dušili zánik ČSFR. Rovnako dobre môžu poslúžiť aj zániku našej demokracie, ktorú sme počas 20. stor. niekoľko-
krát stratili ...“ (BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, M.: Nezrušiteľné ústavné princípy vo viacúrovňovom právnom 
systéme. Košice: Šafárik Press, 2020, s. 100). 
34BALOG, B.: Stabilizácia (súčasnej) Ústavy Slovenskej republiky. In. OROSZ, L.– BREICHOVÁ 
LAPČÁKOVÁ, M. – MAJERČÁK, T. (eds.): 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky – I. ústavné dni: zborník 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie II. zväzok. Košice 3. – 4. októbra 2012. Košice: UPJŠ, 2012, s. 
51.  
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V súvislosti s už uvedeným sa žiada krátke odbočenie od účelu sledovaného 

predchádzajúcimi riadkami, ktoré je motivované úsilím zrozumiteľne identifikovať pojem 

ústavná generácia a to aj vzhľadom na skutočnosť, že ide pojem, ktorý si postupne nachádza 

trvalé  miesto  v bežnom konštitucionalistickom slovníku.  Zjednodušene by mohla byť  ústavná 

generácia zhmotnená ústavodarným orgánom v  personálnom zložení, ktoré zodpovedá 

výsledkom posledných volieb do tohto ústavného orgánu  (v podmienkach Slovenskej 

republiky teda po voľbách do Národnej rady), pričom  nasledujúce voľby do tohto orgánu by 

vytvorili  základ formovania novej ústavnej generácie. Inými slovami orgán s ústavodarnou 

právomocou, ktorý si ľud ako suverén zvolí v slobodných,  všeobecných, rovných a priamych 

volieb  stelesňuje novú ústavnú generáciu a je zároveň jej reprezentantom navonok. Tomuto 

vnímaniu v zásade korešponduje aj pokus R. Procházku o pojmové vymedzenie ústavnej 

generácie, podľa ktorého možno za ústavnú generáciu považovať „Takú, ktorá je ochotná 

a schopná na také sústredené vzopätie svojho konštitutívneho (spoločenstvotvorného) 

potenciálu, aké základný zákon komunity na svoju revíziu či doplnenie vyžaduje. Inak povedané, 

každá, ktorá sa dokáže prejaviť rovnakým spôsobom, ako tá prvá....“35 Domnievam sa však, že 

citované treba doplniť, resp. precizovať, pretože v ňom absentuje jednoznačnejšie rozlíšenie 

medzi originálnym a odvodeným ústavodarcom.   

Podľa môjho názoru o novej  (samostatnej) ústavnej generácii možno hovoriť vtedy, ak 

je spôsobilá vyvolať také „vzopnutie konštitutívneho (spoločenstvotvorného) potenciálu“, 

ktorého intenzita umožní aj zásah do konštrukčných základov základného zákona, teda 

materiálneho jadra ústavy. Zároveň sa domnievam, že pojem ústavná generácia nestačí 

stotožňovať s jej reprezentantom, teda orgánom s ústavodarnou právomocou, ktorý vzišiel z 

ostatných slobodných všeľudových volieb, v takomto prípade by išlo len o parlamentnú 

ústavnú generáciu. Pojem parlamentná ústavná generácia je,  už aj vzhľadom na použitý 

prívlastok, užší než pojem ústavná generácia, do ktorého treba zahrnúť nevyhnutne  aj ľud, 

ktorý svojim suverénnym aktom poskytol nim ustanovenému ústavodarnému orgánu 

(parlamentnému ústavodarcovi) ústavný mandát na zásadnú zmenu ústavy, pričom ľud zároveň 

predstavuje subjekt, ktorý je  spôsobilý v reálnom čase potvrdiť, ale naopak derogovať výsledky 

legálneho ústavodarného procesu realizovaného nim povereným parlamentným ústavodarcom. 

Ľud ako suverén a originálny ústavodarca charakterizovaný v reálnom čase aktuálnymi 

hodnotovými preferenciami totiž vždy má, resp. presnejšie „... musí mať stále možnosť 

nakladať s materiálnym jadrom ústavy a ustanovenie ústavy, ktoré by ho z toho vylučovalo 

                                                           
35 PROCHÁZKA, R.: Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2011, s. 89.  
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nemôže požívať ochranu ako súčasť materiálneho jadra“, keďže „Materiálne jadro ústavy nie 

je uzatvorené, do ústavného procesu môže v historicky pohnutej dobe opätovne vstúpiť nová 

ústavná generácia a jadro ústavy zmeniť spôsobom, ktorý uzná za vhodný a nutný.“36 

Vracajúc sa k hľadaniu odpovede na otázku, či ústavodarný orgán, ktorý vzišiel  zo 

slobodných všeľudových volieb a reprezentujúci formujúcu sa novú ústavnú generáciu,  

disponuje legitimitou na zásahy do základného zákona, ktoré posilnia (aj významnejšie) jej 

rigiditu,  sa zdá vhodné pripomenúť, že B. Balog na ňu pred desaťročím odpovedal takto: 

„jediný suverén, ktorý je oprávnený rozhodnúť o tom, že slovenská ústava bude skutočne 

rigidná, a tým obmedzí, zaviaže a limituje nasledujúce parlamentné ústavodarné generácie 

a urobí tak vo forme novej slovenskej ústavy je ľud v referende. Referendum ako výraz priamej 

demokracie a suverenity ľudu by malo v tomto prípade prevážiť nad demokraciou 

zastupiteľskou a s ňou spojenou suverenitou parlamentu realizovanou v medziach ústavy,“37 

Z citovaného vyplýva rigorózne formulovaný záver, v zmysle ktorého možno zásadným 

spôsobom rigiditu slovenskej ústavy posilniť len  

a) ľudovým ústavodarným referendom,  ktorého predmetom  

b) je nová slovenská ústava.  

Citovaný záver B. Balog rozvíja,  a podľa môjho názoru aj čiastočne koriguje,  vo svojej 

nedávno vydanej monografii, v ktorej zdôrazňujúc, že „výkon originálnej  ústavodarnej moci 

je výnimočný a jeho predmetom by nemala byť akákoľvek zmena ústavy“ dospieva k názoru, že 

ústavodarná  pôsobnosť originálneho ústavodarcu by sa mala uplatniť vtedy, ak by išlo  

a) o prijatie novej ústavy,  

b) o zásah do materiálneho jadra ústavy, 

c)  o prípadné ďalšie zmeny danej ústavy, ktoré síce neznamenajú zásah do materiálneho 

jadra ústavy, ale prekračujú rámec bežných adaptácií ústavy na nové spoločenské skutočnosti.38 

Možno viesť diskusiu o tom, či každé, alebo len zásadnejšie  posilnenie rigidity Ústavy 

predstavuje zásah do jej materiálneho jadra. V každom prípade však podľa môjho názoru ide 

o tak závažný zásah do textu základného zákona, že by na ňom mal ľud ako suverén priamo 

participovať meritórnym vyjadrením svojho postoja v referende. Domnievam sa, že 

k naplneniu tejto požiadavky postačuje a je aj vhodnejšie ratifikačné (ex post) referendum. 

Zároveň by som považoval za vhodné pristúpiť k  zásadnému posilneniu rigidity Ústavy 

                                                           
36BALOG, B.: Materiálne jadro ústavy. Ústavný systém v pohybe. Bratislava: Woters Kluwer, 2022, s. 238. 
37BALOG, B.: Stabilizácia (súčasnej) Ústavy Slovenskej republiky. In. OROSZ, L.– BREICHOVÁ LAPČÁ-
KOVÁ, M. – MAJERČÁK, T. (eds.): 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky – I. ústavné dni: zborník príspevkov 
z medzinárodnej vedeckej konferencie II. zväzok. Košice 3. – 4. októbra 2012. Košice: UPJŠ, 2012, s. 54.   
38BALOG, B.: Materiálne jadro ústavy. Ústavný systém v pohybe. Bratislava: Woters Kluwer, 2022, s. 228 -229.  
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prostredníctvom dvoch na seba nadväzujúcich ústavodarných krokov spojených 

s ratifikačným referendom. V prvom kroku by sa do ústavného textu formou novelizácie 

platnej Ústavy včlenil inštitút ratifikačného ústavodarného referenda (tak obligatórneho, ako aj 

fakultatívneho), pričom táto ústavná zmena by podliehala obligatórnemu ratifikačnému 

referendu. Druhý krok uskutočnený formou ďalšej novelizácie Ústavy by spočíval v samotnom 

posilnení rigidity Ústavy, pričom v tomto prípade by už postačovalo vykonať ratifikačné 

referendum len fakultatívne a to v prípade ak sa ho kvalifikovaným spôsobom domáhali 

v primeranej ústavnej lehote Ústavou splnomocnené subjekty (do úvahy by prichádzala 

kvalifikovaná ústavná menšina členom ústavodarného orgánu, priamo volený prezident a príp. 

aj kvalifikovaná skupina občanov).  

 Načrtnutý ústavodarný postup garantujúci legitimitu  posilnenia rigidity slovenskej 

ústavy by bol síce z môjho pohľadu optimálny, ale možno si predstaviť aj iné (a možno aj 

jednoduchšie) procesné postupy, ktoré by boli taktiež spôsobilé zaručiť legitimitu takejto 

závažnej ústavnej zmeny a zodpovedali by pritom konceptu demokratického a právneho štátu.  

Inou a z praktického hľadiska závažnejšou otázkou je či nasledujúce ústavné generácie budú 

mať nielen deklarovaný, ale aj skutočný záujem posilniť rigiditu slovenskej ústavy. Obávam 

sa, že realita ústavno-politického života ponúka skôr negatívnu odpoveď na túto otázku. Pre 

súčasné politické elity totiž ponúka ďaleko viac možností k uplatňovaniu ich „ústavnej 

invencie“ flexibilná Ústava.   

 

IV. Kultúra parlamentného rokovania a politická a právna kultúra slovenských 

ústavodarcov  

 Najviditeľnejší a pritom zrejme aj jeden z najvýznamnejších zdrojov poznatkov 

o činnosti parlamentov ponúka priebeh parlamentných rokovaní, ktoré sú v súčasnej 

postmodernej spoločnosti spravidla prístupné všetkým interesujúcim sa osobám v živom 

televíznom vysielaní, príp. aspoň v televíznom zázname a sprostredkúvané v každodennom 

mediálnom spravodajstve.  O parlamentnom rokovaní, resp. presnejšie kultúre parlamentného 

rokovania si vo všeobecnosti nemožno robiť veľké ilúzie. Parlament je v zásade všade vo svete,  

a teda aj vo vyspelých demokraciách, prirodzenou arénou politického zápasu, v ktorej sa nie 

zriedka ventilujú politické emócie a používajú aj výrazové prostriedky, z ktorých  nie všetky 

patria do spisovného jazyka. Navyše nie je celkom neobvyklé, že verbálne parlamentné  

šarvátky vyústia aj do fyzických potýčok medzi poslancami.  

Aj pri rešpektovaní uvedených skutočností nemožno prehliadať, že kultúra rokovania  

Národnej rady o návrhoch ústavných zákonov významne ovplyvňuje vzťahy a hodnotiace 
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postoje zvlášť laickej verejnosti k finálnym produktom ústavodarnej činnosti 

a sprostredkovane sa premieta sa aj do úcty a rešpektu občanov k základnému zákonu 

a teda aj spoločenskej autority Ústavy. V naznačených súvislostiach treba brať na zreteľ, že 

„parlament ako ústavný orgán s priamou demokratickou legitimitou predstavuje najsilnejšie 

prepojenie inštitucionálnej sústavy orgánov vytvárajúcich vo vzájomných vzťahoch formu vlády 

a občanov ako zdroja moci. Kultúra parlamentu pôsobí na kultúru spoločnosti  ale aj kultúra 

spoločnosti pôsobí na kultúru parlamentu, ako prirodzený dôsledok demokratickej legitimity 

parlamentu.“39 

Aj keď problematike kultúry parlamentného rokovania, resp. možno presnejšie kultúre 

slovenského parlamentu bola venovaná pri riešení grantového projektu „Ústavodarná činnosť 

Národnej rady Slovenskej republiky (právno-politologická analýza – hodnotenie - 

perspektívy)“, ktorého vyústením je tento vedecký zborník, len okrajová pozornosť, dovolím si 

aj vo vzťahu k nej formulovať aspoň niekoľko rámcových hodnotiacich poznámok.  

Na prvom mieste treba k téme kultúry parlamentného rokovania uviesť predovšetkým 

to, že je (všade vo svete)  viac, či menej verným odrazom  celkovej spoločensko-politickej 

atmosféry, ktorá panuje v sledovanom období v posudzovanom štáte a zároveň odzrkadľuje 

vzťahy medzi kľúčovými parlamentnými politickými stranami, ktoré sú priamo podmienené 

politickou a právnou kultúrou politických elít.  

V naznačenom kontexte sa však treba vyvarovať zjednodušených a často až 

zautomatizovaných negatívne ladených hodnotiacich postojov. Možno len súhlasiť 

s príslovečnou skepsou E. Báránya, podľa ktorého v objektívnych reáliách demokraticky 

zvolených parlamentov treba „počítať aj s časťou poslancov, ktorí sa na výkon svojej ústavnej 

funkcie osobnostne a vzdelanostne nehodia, ale boli riadne zvolení ...“40 Treba totiž brať na 

zreteľ, že „Spojenie slobodných volieb s reálnou možnosťou výberu z viacerých kandidátov 

a/alebo politických strán so štandardným fungovaním parlamentu vedie v podmienkach tzv. 

informačnej spoločnosti s mocou masmédií a internetu k nevhodnosti veľkej časti poslancov na 

zastávanie ich funkcií. Dokonca i na pôde parlamentu je v strednodobej perspektíve najbližších 

volieb pre poslanca usilujúceho o znovuzvolenie, a tých je väčšina, výhodnejšie upútať 

pozornosť porušením pravidiel práce zákonodarného zboru, ako fundovane vystúpiť v rokovaní 

                                                           
39BALOG, B.: Kultúrny parlament. In. NEUMAMM, J. (ed.).: Parlamentná kultúra. Zborník z vedeckej konferen-
cie Trnavské právnické dni 2020 „Právna politika a legislatíva“ zo dňa 24. a 25. septembra 2020. Trnava: TYPI 
UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, 2020, s. 16. 
40BÁRÁNY, E.: Stať sa a byť poslancom. In. NEUMAMM, J. (ed.).: Parlamentná kultúra. Zborník z vedeckej 
konferencie Trnavské právnické dni 2020 „Právna politika a legislatíva“ zo dňa 24. a 25. septembra 2020. Trnava: 
TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, 2020, s. 11.  
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...To vedie k neradostnej dileme. Buď sa parlament stane menej významným a skutočné 

rozhodnutia budú mimo jeho dosahu, keď je menej dôležitá kvalita poslaneckého zboru, alebo 

svojim rozhodovaním poškodí spoločnosť.“41  

Aj pri rešpektovaní načrtnutých parlamentných reálií je nezastupiteľnou úlohou právnej 

vedy a možno ešte viac iných spoločenských vied, ako aj médií a aktívnej časti občianskej 

verejnosti pomenúvať a pranierovať  prejavy parlamentnej nekultúry a ak to je možné tak aj 

formulovať námety na ich obmedzenie, či neutralizáciu a to aj vo forme legislatívnych 

námetov.  Ambíciou tohto príspevku nie je pomenovať všetky prejavy  slovenského 

parlamentného folklóru premietajúce sa aj do jeho ústavodarných aktivít. Zdá sa však vhodné 

poukázať aspoň na niektoré opakované neduhy charakterizujúce ústavodarné aktivity Národnej 

rady v uplynulých tridsiatich rokoch. 

1. Z ústavnoprávneho hľadiska je zrejme namieste v prvom rade spomenúť aktivity 

aktuálnej ústavnej väčšiny v Národnej rade smerujúce k prelamovaniu  rozhodnutia 

Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd“) za účelom vyňatia 

vybranej časti právnej regulácie spod súdnej kontroly ústavnosti. Takáto nelichotivá 

motivácia parlamentnej ústavnej väčšiny, je čitateľná najmä z týchto doposiaľ schválených 

ústavných predpisov: 

a) z ústavného zákona č. 254/2006 Z.z. o zákona o zriadení a činnosti Výboru na 

preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu, ktorého schválením došlo k 

prelomenia právnych názorov Ústavného súdu   vyjadrených v náleze sp. zn. PL. ÚS 6/04 z 19. 

októbra 2005 (Ústavný súd v tomto náleze vyslovil nesúlad niektorých ustanovení zákona č. 

215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov s 

Ústavou),  

b) z novelizácie Ústavy uskutočnenej ústavným zákonom č. 100/2010 Z.z., ktorou 

Národná rada, podľa môjho názoru nadbytočne a bez naplnenia sledovaného efektu, reagovala 

na nález Ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 29/05 z 3. septembra 2008, ktorým vyslovil nesúlad 

zákona č. 335/2005 Z.z. o preukazovaní pôvodu majetku ako celku s viacerými ustanoveniami 

Ústavy,  

c) z novelizácie Ústavy uskutočnenej ústavným zákonom č. 161/2014 Z.z., motivovanej 

úsilím prelomiť nález Ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 17/08 z 20. mája 2009,  ktorým vyslovil 

protiústavnosť viacerých ustanovení zákona č.  458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a 

                                                           
41 Tamtiež, s. 14-15. 
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Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vrátane tzv. 

bezpečnostných  previerok sudcov), 

d) a najmä z novelizácie Ústavy uskutočnenej ústavným zákonom č. 422/2020 Z.z., 

ktorou slovenský ústavodarca,  v reakcii  na nález  sp. zn. PL. ÚS 21/2014 z 30. júna, ktorým 

Ústavný súd okrem iného vyslovil aj nesúlad niektorých ustanovení Ústavy týkajúcich sa tzv. 

bezpečnostných previerok sudcov a kandidátov na sudcov s viacerými ustanoveniami Ústavy 

(tieto sa stali súčasťou ústavného textu na základe novelizácie Ústavy uskutočnenej ústavným 

zákonom č. 161/201 Z.z.),   explicitne zakázal Ústavnému súdu preskúmavať súlad ústavných 

zákonov s Ústavou.42  

2.  Prerokúvanie návrhov ústavných zákonov v skrátenom legislatívnom konaní, 

ktoré sa v sledovanom období stalo v zásade stabilnou súčasťou ústavodarného procesu. 

Skutočnosť, že zo 44 schválených návrhov ústavných zákonov bolo deväť, t.j. viac ako každý 

piaty z týchto návrhov bol prerokovaný a schválený v skrátenom legislatívnom konaní 

nepotrebuje žiaden  komentár a len potvrdzuje hrozivý deficit úcty a rešpektu slovenských 

ústavodarcov k Ústave a ostatným právnym predpisom najvyššej právnej sily43  

3. V predchádzajúcej časti tohto príspevku už analyzovaný vysoký, neprimeraný 

a rastúci počet návrhov ústavných zákonov predkladaných do ústavodarného procesu 

zvlášť opozičnými poslancami Národnej rady, ktorých primárnym cieľom nie je 

skvalitnenie ústavného textu (a niekedy ani úspešné zavŕšenie ústavodarného procesu), ale 

upútanie mediálnej pozornosti za účelom posilňovania politických preferencií, resp. vnášania 

rozkolov medzi koaličných poslancov. Vďaka týmto aktivitám sa ústavodarný proces stáva 

štandardnou súčasťou ostrého politického zápasu a devalvuje sa jeho význam v očiach 

verejnosti.  

4. Nekontrolovateľné schvaľovanie ústavných zákonov bez ústavného splnomoc-

nenia, vďaka čomu dochádza k rozširovaniu polylegálneho ústavného systému Slovenskej 

                                                           
42 Kritická reakcia ústavnej vedy na tento ústavodarný počin nedala na seba dlho čakať (pozri napr. už vyššie 
spomenuté vedecké štúdie BALOG, B.: (Ne)rozhodovanie o súlade ústavného zákona s ústavou. Právny obzor, 
2021, roč. 104, č. 2, s. 99 – 115 a ĽALÍK, T.: K odňatiu právomoci Ústavného súdu SR posudzovať ústavné zákony 
– kritické reflexie. Právny obzor, 2021, roč. 104, č. 2, s. 116 – 140) a následne na parlamentný zákaz reagoval aj 
sám Ústavný súd, síce na prvý pohľad zdržanlivo, ale dôsledne si brániac priestor na ochranu materiálneho jadra 
Ústavy, ktorú si osoboval v predmetnom náleze PL. ÚS 21/2014 z 30. januára 2019. Pozri k tomu uznesenia sp. 
zn.  PL. ÚS 8/2022 z 25. mája 2022 a sp. zn. PL. ÚS 12/2022 z 12. októbra 2022. 
43 V skrátenom legislatívnom konaní bolo schválených sedem vládnych návrhov ústavných zákonov uvedených 
vyššie v poznámke pod čiarou č. 10. V skrátenom legislatívnom konaní bol ďalej schválený aj jeden návrh ústav-
ného zákona predložený do ústavodarného procesu Ústavnoprávnym výborom Národnej rady (novelizácia Ústavy 
uskutočnená ústavným zákonom č. 356/2011 Z.z.) a jeden návrh predložený skupinou koaličných poslancov Ná-
rodnej rady (ústavný zákon č. ústavný zákon č. 332/1998 Z.z. o predlžení volebného obdobia orgánov samosprávy 
obcí zvolených vo voľbách v roku 1994). 
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republiky. V domácej ústavnej vede je  vo všeobecnosti prijímanie takýchto ústavných záko-

nov predmetom sústredenej kritiky a to predovšetkým vzhľadom na skutočnosť, že vyvolávajú 

vážne interpretačné problémy,  sťažujú prehľadnosť ústavného systému a nie zriedka narušujú 

aj jeho vnútornú kompatibilitu. Niektorí autori vyjadrujú s touto ústavnou praxou kategorický 

nesúhlas a ústavné zákony, ktoré Národná rada prijala napriek tomu, že  na ich prijatie výslovne 

neodkazuje, označujú ako „neústavné ústavné zákony“44,  príp. „kvázi ústavné zákony.“45 Na 

margo týchto ústavných zákonov sa žiada tiež uviesť, že ich vydaním dochádza k prelamovaniu 

Ústavy a to buď k materiálnemu (vtedy, keď ide o časovo obmedzené suspendovanie Ústavy, 

alebo ustanovenie vecnej, či osobnej výnimky zo všeobecnej platnosti ústavnej normy), alebo 

k formálnemu (pri formálnom prelomení dochádza k zmene Ústavy, avšak táto zmena sa ná-

sledne neprejaví v zmene textu Ústavy, t.j. ide vo svojej podstate o nepriame novelizácie Ús-

tavy),46 nemožno hodnotiť pozitívne. 

5.     Nekoherentnosť resp. premenlivosť postojov parlamentných politických strán 

k niektorým ústavným problémom nastoleným v ústavodarných iniciatívach prostredníc-

tvom ich politických oponentov, ktoré sa modifikujú spravidla podľa toho, či sú dotknuté 

politické strany v konkrétnom časovom období súčasťou vládnej koalície, alebo naopak sú v 

politickej opozícii.47 Premeny v náhľadoch kľúčových aktérov politického zápasu na aktuálne 

ústavné problémy, ktoré občianskej verejnosti sprostredkúvajú predovšetkým masmédiá, sa 

taktiež nemalou mierou podpisujú na rastúcej nedôvere občanov k ústavodarcom a negatívne 

pôsobia aj na autoritu Ústavy.     

6. Nekultúrnosť parlamentnej rozpravy o návrhoch ústavných zákonov. 

Charakterizuje ju najmä konfrontačná  a nekultúrnymi invektívami dotváraná atmosféra 

parlamentného rokovania prebiehajúca pred televíznymi kamerami a teda priamo dostupná 

v každej domácnosti, vďaka čomu sa dostáva obsahová náplň prerokúvaného návrhu ústavného 

zákona, dostáva do úzadia a v povedomí verejnosti zostáva len obraz nechutných politických 

                                                           
44Pozri napr. BRÖSTL, A.: O ústavnosti ústavných zákonov. In. MASOPUST, Z. – JERMANOVÁ, H. (eds.): 
Metamorfózy práva ve střední Evropě. Praha: Ústav státu a práva, 2008, s. 11 – 24, alebo BREICHOVÁ LAPČÁ-
KOVÁ, M.: Neústavné ústavné zákony ? – II. časť. Justičná revue. 2011, roč. 63,. č. 2, s. 181 – 192. 
45 DRGONEC, J.: Ústavné právo hmotné. 1. vydanie. Bratislava: C.H. Beck, 2018, s. 16.  
46 Pozri BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, M.: Ústava a ústavné zákony. Bratislava. Kalligram, 2013, s. 98 a nasl., 
tiež KROŠLÁK, D. a kol.: Ústavné právo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, s. 114. 
47V ostatnom období sú sledovateľné zmeny postojov niektorých parlamentných politických strán napr. k možnosti 
skrátiť volebné obdobie Národnej rady referendom,  príp. samotným parlamentnom, alebo znižovaniu kvóra po-
trebného pre platnosť celoštátneho referenda. Premenlivosť postojov kľúčových aktérov politického možno zare-
gistrovať aj vo vzťahu k návrhom na zníženie počtu poslancov Národnej rady, či sprísňovaniu povinností a obme-
dzení verejných funkcionárov upravených predovšetkým v ústavnom zákone o ochrane verejného záujmu pri vý-
kone funkcií verejných funkcionárov. 
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šarvátok.48  Parlamentné vystúpenia predkladateľov návrhov ústavných zákonov sú ladené 

spravidla účelovo a konfrontačne,  pričom  vo väčšine prípadov sú argumentačne založené na 

tvrdení, že Ústava, príp. iné ústavné zákony sú nekvalitné,  nezodpovedajú záujmom 

a hodnotovým preferenciám väčšiny obyvateľstva a preto ich treba zmeniť, príp. nahradiť 

novou Ústavou, či novým ústavným zákonom.  Priamym dôsledkom účelových, spravidla 

neobjektívnych  a Ústavu znevažujúcich hodnotiacich úsudkov, ktoré artikulujú politické elity 

počas parlamentnej rozpravy je ich negatívny dopad na vnímanie Ústavy a jej spoločenskú 

autoritu. 

 

Záver 

V záverečnej časti príspevku sa možno žiada, aby som sa pokúsil formulovať aspoň 

stručnú odpoveď na „logo“ obsiahnuté v názve vedeckého seminára, z ktorého vzišiel tento 

vedecký zborník, teda na otázku, či skvalitňovanie ústavného textu a zvyšovanie autority 

slovenskej ústavy predstavuje v súčasnosti reálnu možnosť, alebo len naivnú ilúziu.  

Finálnym cieľom všetkých ústavodarných aktivít by malo byť v prvom rade skvalitnenie 

a modernizácia  ústavného textu, ale v neposlednom rade aj zvyšovanie spoločenskej kredibility 

a autority Ústavy. Aj keď obsahová analýza ústavných zákonov prijatých  ostatných troch 

desaťročiach nebola aj z hľadiska rozsahových možností predmetom tohto príspevku, dovolím 

si s odkazom na svoje predchádzajúce publikačné výstupy49 konštatovať, že pozitívna odpoveď 

                                                           
48V tejto súvislosti sa žiada možno pripomenúť mimoriadne drsnú a nekultúrnu atmosféru parlamentnej rozpravy 
o dvoch doposiaľ zrejme najvýznamnejších ústavodarných návrhoch – rokovania o vládnom návrhu Ústavy a ro-
kovania o návrhu tzv. veľkej novely Ústavy. Faktografický popis a hodnotenie priebehu  prípravy, prerokúvania a 
schvaľovania vládneho návrhu Ústavy pozri podrobnejšie OROSZ, L. a kol.: Ústavný systém Slovenskej republiky 
(doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy). Košice: UPJŠ, 2009, s. 29 – 49.  K priebehu rozpravy o návrhu tzv. 
veľkej novely Ústavy pozri OROSZ, L. – KRESÁK, P.: Príprava a schvaľovanie tzv. veľkej novely Ústavy – prob-
lémy a úskalia (poznámky navrhovateľov). In. 30 rokov Ústavy Slovenskej republiky – skúsenosti v dobrom aj 
v zlom počasí. Zborník z konferencie Bratislavské právnické fórum 2022. Bratislava: Wolters Kluwer, 2022 (v 
tlači).    
Pozri k tomu tiež stenografický záznam z rokovania 5. schôdze SNR v 10. volebnom období  (31. 8. – 1. 9. 1992)  
a z rokovania 45. schôdze Národnej rady, v II.  volebnom období Národnej rady (6. 2. – 23. 2. 2001). Dostupné na 
internete: Spoločná Česko-Slovenská Digitálna parlamentná knižnica (nrsr.sk). 
V aktuálnom volebnom období Národnej rady mimoriadne vybičovaná konfrontačná politická atmosféra sprevá-
dzala rokovanie o novelizácii ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného 
stavu a núdzového stavu, ktorá prebiehala 28. decembra 2020 na 20. schôdzi Národnej rady.      
Stenografický záznam z tejto schôdze Národnej rady dostupný na internete: 
https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Default?legId=13&termNr=8. 
49Pozri najmä OROSZ, L. a kolektív: Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, per-
spektívy). Košice: UPJŠ, 2009, s. 49 – 127; OROSZ, L.: Ústava Slovenskej republiky a jej priame novelizácie. In. 
OROSZ, L. – BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, M. – MAJERČÁK, T. (eds.): 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky 
– I. ústavné dni: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie I. zväzok. Košice 3. – 4. októbra 2012. 
Košice: UPJŠ,  s. 135-136, alebo OROSZ, L.: Formovanie ústavných základov Slovenskej republiky a ďalší vývoj 
ústavného systému. In. OROSZ, L. – SVÁK, J. a kolektív: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Zväzok I. 
Bratislava: Wolters Kluwer, 2021, s. XV – LXVII. 
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na otázku, či sa plejádou priamych novelizácií Ústavy a celým radom ďalších nie zriedka 

diskutabilných ústavných zákonov podarilo skvalitniť ústavný text, by bola príliš odvážna 

a značne  zjednodušená.   

Vo vzťahu k druhému finálnemu cieľu, do ktorého by mali vyústiť ústavodarné aktivity, 

t.j. zvyšovaniu  spoločenskej autority Ústavy a ostatných ústavných predpisov,  musím žiaľ,  

s odkazom na hodnotiace poznámky a závery formulované v tomto príspevku, ale i v iných 

mojich publikačných výstupoch50,  odpovedať negatívne. Spôsob akým boli pripravované, 

prerokúvané a schvaľované návrhy ústavných zákonov v uplynulých troch decéniách boli 

nepochybne „... spôsobilé zanechať mimoriadne negatívne stopy v očiach verejnosti,. Tieto  sa 

premietajú nielen do negatívneho hodnotenia politických elít a vôbec politického života na 

Slovensku, ale celkom prirodzene aj do hodnotiacich postojov verejnosti k základnému zákonu 

štátu, ktorý považujú len za predmet politického zápasu bez konkrétneho prínosu a významu 

pre každého občana a v konečnom dôsledku spôsobujú odcudzenie Ústavy.“51  

Na základe uvedeného zastávam názor, že nielen v krátkodobom, ale žiaľ 

i strednodobom časovom horizonte možno politickými elitami opakovane proklamovaný zámer 

skvalitňovanie Ústavu a posilniť jej spoločenskú prestíž považovať len za propagandistické 

heslo,  na ktorého realizáciu nie sú vytvorené v súčasnom spoločensko-politickom prostredí 

objektívne predpoklady. Naopak podľa môjho názoru reálne hrozí, že ústavný text a autorita 

základného zákona sa v krátkodobej perspektíve môžu ešte zhoršiť. To tvrdím napriek tomu, 

že som si vedomý toho, že nastupujúca generácia slovenských konštitucionalistov je pripravená 

ponúknuť a už aj ponúka politickým elitám celý rad námetov a odporúčaní, ktoré by boli 

spôsobilé skvalitniť a modernizovať slovenskú ústavu a zároveň aj posilniť jej spoločenskú 

autoritu. Zásadnou je však otázka, či si politické elity takéto námety a odporúčania vôbec chcú 

vypočuť a následne ich aj reálne presadzovať v ústavno-politickej praxi. 

 

 

                                                           
50Pozri napr. OROSZ, L.: Spôsoby presadzovania ústavných zmien v doterajšej ústavno-politickej praxi v Sloven-
skej republike. In. Ústava Slovenskej republiky. 20 rokov v národnom a európskom pohľade. Zborník príspevkov 
z medzinárodnej vedeckej konferencie k 20. výročiu prijatia Ústavy Slovenskej republiky, konanej pod záštitou 
prezidenta Slovenskej republiky J.E. Ivana Gašparoviča. Bratislava: Lonfinger, s.r.o., 2012, s. 108 – 122, alebo už 
citovaný publikačný výstup OROSZ, L.: Ústavodarné aktivity a ich vplyv na autoritu Ústavy Slovenskej republiky. 
Kritická reflexia. In. OROSZ, L. – GRABOWSKA, S. – MAJERČÁK, T. (eds.): Ústava Slovenskej republiky ako 
normatívny základ demokratického a právneho štátu (30. rokov Ústavy Slovenskej republiky) – XI. ústavné dni. 
Košice: Šafárik Press, 2022 (v tlači). 
51OROSZ, L.: Ústavodarné aktivity a ich vplyv na autoritu Ústavy Slovenskej republiky. Kritická reflexia. In. 
OROSZ, L. – GRABOWSKA, S. – MAJERČÁK, T. (eds.): Ústava Slovenskej republiky ako normatívny základ 
demokratického a právneho štátu (30. rokov Ústavy Slovenskej republiky) – XI. ústavné dni. Košice: Šafárik Press, 
2022 (v tlači).  
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Je zasahovanie do ľudských práv druhej generácie neobmedzené? 

Is the interference with the human rights of second generation unlimited? 

Ján Svák 

Abstrakt: 

Na základe najnovších trendov v rozhodovaní Európskeho súdu pre ľudské práva ako 

aj kritického komentára rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky sa rozoberá závada 

neznížiteľnosti úrovne ochrany hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv ako súčasti 

princípu neodňateľnosti ľudských práv. Vymedzuje limity zásahov politikov pri novelách Ústavy 

SR ako aj zákonov dotvárajúcich v tejto oblasti medze a rozsah ľudských práv. V druhej časti 

poukazuje na nedostatky rozhodovacej praxe Ústavného súdu SR pri abstraktnej ale aj 

konkrétne ochrane  ústavnosti hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv. 

 

Abstract: 

Based on the recent trends at the European Court of Human Rights as well as critical 

commentary on the decisions of the Constitutional Court of the Slovak Republic, the defect of 

irreducibility of the level of protection of economic, social and cultural rights as part of the 

principle of the inalienability of human rights is discussed. It defines the limits of politicians' 

interventions in the amendments to the Constitution of the Slovak Republic as well as the laws 

shaping the limits and scope of human rights in this area. In the second part, it points out the 

shortcomings of the decision-making practice of the Constitutional Court of the Slovak 

Republic in the abstract and concrete protection of the constitutionality of economic, social and 

cultural rights. 

 

Kľúčové slová: 

právny štát, neodňateľnosť ľudských práv, novelizácie ústavy a jej autorita, limity 

zásahov do ľudských práv, ochrana ústavnosti 

 

Keywords: 

Rule of law, inalienability of human rights, amendments to the Constitution and its 

authority, limits to interference with human rights, protection of constitutionality 
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 Na prvý pohľad odťažitý názov príspevku v porovnaní s hlavnou témou konferencie, 

ktorou je skvalitňovanie ústavného textu a zvyšovanie autority slovenskej ústavy, sa pokúsi 

(bez toho, aby sa tomuto názvu spreneveril) odhaliť jednu z doteraz v odbornej spisbe málo 

vychodených ciest. Táto cesta vedie cez hľadanie miesta hospodárskych, sociálnych 

a kultúrnych práv nielen z pohľadu ich ústavnej úpravy ale aj ich postavenia v živote 

spoločnosti. Je pokusom o odpoveď na otázku akú autoritu má táto tzv. druhá generácia 

ľudských práv v troch kľúčových vrstvách spoločnosti, a to medzi politikmi, odborníkmi 

a ľudom. 

 Ústava Slovenskej republiky („Ústava SR“) nedefinuje postavenie hospodárskych, 

sociálnych a kultúrnych práv v zmysle programového smerovania ich ďalšieho vývoja a tak si 

na úvod možno pripomenúť dnes už zabudnutý text čl. 15 ústavného zákona č. 100/1960 Zb.  

Ústava Československej socialistickej republiky v znení platnom ku dňu zániku už 

demokratickej Českej a Slovenskej Federatívnej republiky v roku 1992. Podľa neho sa Česká 

a Slovenská Federatívna republika „svojou hospodárskou politikou usiluje o rozmnožovanie 

národného bohatstva, o sociálne spravodlivú spoločnosť a o vytvorenie nevyhnutných 

podmienok pre slobodný rozvoj osobnosti, rozvoj národov a národností.“ Pripomenutie tu nemá 

byť nostalgickou spomienkou ale otázkou či aj po tridsiatich rokov od formálneho zániku 

účinnosti tohoto ustanovenia sa niečo zmenilo na programovom smerovaní kultivácie 

hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv v súčasnej Slovenskej republike. Zrejme ťažko 

spochybňovať či hľadať alternatívu k tomu kam by sa mala uberať nielen hospodárska politika 

nášho štátu, ak nie k 

- rozmnožovaniu národného bohatstva, 

- vytvoreniu sociálne spravodlivej spoločnosti, 

- vytvoreniu nevyhnutných podmienok pre slobodný rozvoj spoločnosti, 

- rozvoju národa a národností. 

Môže takéto programové smerovanie ústavnej úpravy hospodárskych, sociálnych 

a kultúrnych práv viesť k zvýšeniu autority Ústavy SR? Nemusíme zrejme túto otázku klásť do 

referenda, aby sme zistili kladný postoj „ľudu“ k nej a preto v ďalšom texte a pri tejto 

prezumpcii už bude v ďalšom texte posudzovaná otázka autority hospodárskych, sociálnych 

a kultúrnych práv rozoberaná z pohľadu politikov (I.) a odborníkov (II.). 

 

I.  Autorita hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv v rukách politikov. 

Autorita Ústavy SR z pohľadu politikov je okrem iného nespochybniteľne merateľná, 

a to aj kvantifikovateľne, zásahmi do jej textu prostredníctvom politických zástupcov (vznešene 
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označovaných zástupcami ľudu) v parlamente. Po krátkom počiatočnom otáľaní po vzniku 

Slovenskej republiky (nemožno tu hovoriť o úcte k  „autorite ústavy“ ale skôr o „valcovaní“ 

parlamentu politickou vôľou vtedajšej dominujúcej politickej strany nazvanej Hnutie za 

demokratické Slovensko) sa poslanci Národnej rady Slovenskej republiky („NR SR“) stále viac 

osmeľovali a bez ohľadu na vládu prinášali do parlamentu vlastné predstavy o čiastkových 

zmenách ústavy bez rozdielu či sa nachádzali vo vládnej väčšine alebo v opozičnej. Napriek 

siláckej politickej rétorike sa však za 30 rokov neobjavil žiaden návrh variantného textu novej 

ústavy. Postupne si poslanci osvojili pohľad na ústavu ako na zákon, s tým rozdielom, že jej 

prijatie je sťažené kvalifikovaným kvórom NR SR. V zásade poslanci nerozlišujú (možno to 

konštatovať vzhľadom na obsahové zameranie navrhovaných noviel Ústavy SR) medzi 

ústavnou úpravou štátneho mechanizmu a ústavnou úpravou ľudských práv. 

V rámci novelizačných iniciatív smerujúcich do obsahu ľudských práv sú tu však určité 

špecifiká spojené so zásadou neznížiteľnosti úrovne ochrany ľudských práv, ktorý možno 

odvodiť od princípu neodňateľnosti ľudských práv. Stále viac prevládajú tendencie zasahovať 

do ústavnej úpravy hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv, pričom navyše pokusy 

o zmenu ústavnej úpravy tejto skupiny ľudských práv sú aj vzhľadom na ich podiel (opäť 

z kvantitatívneho hľadiska) na celkovej ústavnej úprave nadštandardné. Z kvantitatívneho 

hľadiska (počet článkov Ústavy SR) zaberajú hospodárske, sociálne a kultúrne práva približne 

jednu pätnástinu ústavného textu, avšak len z pohľadu úspešných návrhov na zmenu ústavnej 

úpravy bolo do hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv zasiahnuté šiestimi ústavnými 

zákonmi,52 čo predstavuje štvrtinu noviel Ústavy SR. 

Tendenciu k oslabovaniu autority Ústavy SR v spojení s rastom počtu poslaneckých 

iniciatív zameraných na zmenu Ústavy SR najlepšie dokumentuje druhá dekáda tohoto storočia, 

z ktorej síce neprešli ani tri roky ale už došlo k 26 pokusom (aj úspešným) zasiahnuť do textu 

Ústavy SR novelizačným ústavným zákonom, pričom štyri poslanecké návrhy smerovali 

k ústavnej úprave hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv. Pre objektívnosť treba uviesť, 

že podstatná časť z nich sa vecne opakovala a týkala sa zásadnej kultúrnohodnotovej orientácie 

Slovenska.53 

                                                           
52 Išlo o ústavné zákony č. 90/2001 Z. z. (zmeny k dĺžke zadržania osoby, ochrane občana pred núteným opúšťa-
ním územia Slovenskej republik, k ochrane životného prostredia), č. 161/2014 Z. z. (zásah do ústavnej úpravy 
manželstva), č. 306/2014 Z. z. (nešlo síce formálne o zásah do ľudských práv druhej generácie ale vecne išlo 
o ochranu životného prostredia v súvislosti s nakladaním s vodou), č. 137/2017 Z. z. (zmeny súvisiace s ochranou 
životného prostredia) č. 99/2019 Z. z. (zásahy do ústavnej úpravy minimálnej mzdy a dôchodkového zabezpečenia 
a č. 422/2020 Z. z. (dôchodkové zabezpečenie). 
53 Predovšetkým išlo o ústavnoprávne zdôraznenie inštitútu manželstva ako jedinečného zväzku medzi mužom 
a ženou, pričom sa v návrhoch zdôrazňovalo, že otcom dieťaťa môže byť len muž a matkou dieťaťa len žena, čím 
sa malo zrejme zabrániť legalizácii osvojenia dieťaťa párom rovnakého pohlavia. 
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Základnou otázkou, v duchu názvu príspevku a v kontexte základnej otázky konferencie 

či je zvyšovanie autority slovenskej ústavy reálnou možnosťou alebo naivnou ilúziou, potom je 

či sú poslanci v ich rozlete zasahovania do hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv niečím 

limitovaní. Keď si odmyslíme ústavnú garanciu v čl. 73 ods. 2 Ústavy SR  (výkon mandátu 

poslanca podľa svojho svedomia a presvedčenia) a uznáme na jednej strane politické 

podfarbenie súčasného parlamentarizmu a na druhej strane pôvod a normatívnu hodnotu 

ľudských práv tak nám vznikne určitá predstava o možnom limitovaní politikov (v tomto 

prípade zhmotnených do poslancov) pri znižovaní autority ústavy neuváženým navrhovaním 

novelizačných ústavných zákonov. Formálnym korektívom v tomto smere by mohol byť 

ústavnoprávny výbor NR SR, ktorého úlohou je  v zmysle § 59 písm. b) zákona č. 350/1996 Z. 

z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov aj 

parlamentná kontrola ústavnosti. V tejto právomoci sa vlastne stelesňuje definícia Slovenskej 

republiky nielen ako demokratického štátu (slobodný výkon poslaneckého mandátu) ale aj ako 

právneho štátu založeného okrem iného aj na princípe ochrany ľudských práv. Pri absencii 

ústavou vytýčeného programového smerovania hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv 

nezostáva nič iné len vymedziť ich ústavnoprávne zakotvenie pri zohľadnení politického 

kontextu tak vnútroštátneho ako aj nadnárodného. 

Z vnútroštátneho hľadiska bola pre zakotvenie hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 

práv kľúčová Listina základných práv a slobôd.54 Formálne ich oddelila od základných 

ľudských práv a slobôd, ktoré vymedzila v druhej hlave a hospodárske, sociálne a kultúrne 

práva potom zakotvila v samostatnej štvrtej hlave. Predmetnú vnútornú štruktúru ústavnej 

úpravy ľudských práv prevzala aj Ústava SR. Prevzala však aj podstatu a význam čl. 41 ods. 1 

Listiny základných práv a slobôd, ktorý väčšinu hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv 

podmienil prijatím zákonov, ktoré majú stanoviť „medze“ ich aplikácie. K tomu je však 

potrebné pripomenúť minimálne dve notoriety, a to, že 

- čl. 51 Ústavy SR  predstavuje pre poslancov povinnosť prijať predmetné zákony s im-

peratívom stanoveným v čl. 13 ods. 4 Ústavy SR, ktorý zaručuje minimálnu obsahovú 

kvalitu zákona (musí dbať na zachovanie podstaty a zmyslu konkrétneho ľudského 

práva a tak ak je to napríklad právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe potom 

pre poslancov vyplýva ústavná povinnosť zákonom vytvoriť taký systém dôchodkového 

                                                           
54 K súčasnému významu Listiny základných práv a slobôd, ktorá bol uvedená do slovenského právneho poriadku 
ústavným zákonom č. 23/1991 Zb. pozri OROSZ, L. – SVÁK, J. a kol.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. 
Zväzok I. Základné princípy a ľudské práva. Bratislava: Wolters Kluwer SR, s.r.o., 2021, s. LXIV-LXVI. 
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zabezpečenia, ktorí umožní dôchodcom kompatibilnú životnú úroveň s ostatnými pra-

cujúcimi občanmi vzhľadom na princíp rovnosti, pričom sa samozrejme zohľadní pri-

meranosť k ich veku), 

- aj v oblasti hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv platí čl. 7 ods. 5 resp. čl. 154c 

ods. 1 Ústavy SR, ktorý uprednostňuje medzinárodné zmluvy pred zákonom nielen pri 

ich aplikácii ale aj pri tvorbe zákonov.55 

Otvorenou otázkou je či platí aj tretia limitujúca skutočnosť, ktorá je notorietou pri 

ústavnej úprave základných práv a slobôd zakotvených v rovnomenne nazvanom druhom 

oddiely Ústavy SR. Ide o zásadu neznížiteľnosti úrovne ľudských práv odvodenú od princípu 

neodňateľnosti ľudských práv, ktorý bráni politikom zasiahnuť do ústavnej úpravy ľudských 

práv spôsobom obmedzujúcim ochranu konkrétneho ľudského práva nad mieru únosnú pre 

demokratickú spoločnosť. Predmetná zásada nepredstavuje síce absolútny zákaz zasahovania 

do ústavnej úpravy ľudských práv (okrem absolútnych práv akými sú zákaz mučenia, zákaz 

retroaktívneho pôsobenia trestných noriem či zákaz trestu smrti) avšak minimalizuje mieru 

voľnej úvahy ústavodarcu vo vzťahu k legitímnemu cieľu takéhoto zásahu, pričom aj tu treba 

brať do úvahy medzinárodné záväzky, ktoré Slovenská republika prijala vstupom do 

nadnárodných organizácií osobitne, resp. výlučne sa zaoberajúcimi ochranou ľudských práv 

ako je najmä Rada Európy. Príkladom takéhoto zásahu bol ústavný zákon č. 90/2001 Z. z., ktorý 

okrem iného v čl. 17 ods. 3 a 4 Ústavy zvýšil maximálny čas zadržania, resp. rozhodnutia súdu 

o väzbe z 24 hodín na 48 hodín a v prípade obzvlášť závažných trestných činoch až na 72 hodín. 

V tomto prípade legitímny cieľ bol naplnený nielen v prospech efektívneho boja proti 

kriminalite ale aj v prospech samotnej zatknutej, resp. obvinenej osobe, v ktorej záujme bolo 

tiež to, aby vyšetrovateľ mohol získať čo najviac dôkazov pre aj proti väzbe a tak mohol sudca 

objektívnejšie rozhodnúť o jeho väzbe. Predmetné predĺženie obmedzenia osobnej slobody 

bolo aj v rámci času tolerovaného Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd 

(„Dohovor“), ktorý vo svetle rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva („ESĽP“) pripúšťa 

možnosť zbavenia osobnej slobody zadržanej osoby až na štyri dni.56 Na druhej strane 

slovenskému ústavodarcovi nič nebráni (ani medzinárodné dokumenty, ktoré predstavujú 

                                                           
55 J. Drgonec vo svojich komentároch k Ústave SR hneď na úvod a pravidelne pri každom predmetnom článku 
uvádza ako napríklad v súvislosti s čl. 38 Ústavy SR: „Všetkých základných práv, ktoré sa priznávajú podľa čl. 
38, sa možno domáhať iba v medziach zákonov, ktoré vykonávajú ustanovenia čl. 38. Výnimku z tohto pravidla 
predstavuje situácia, keď Slovenská republika pristúpila k medzinárodnej zmluve s prednosťou pred zákonmi 
podľa čl. 7 ods. 5 alebo čl. 154c ods. 1 Ústavy SR alebo keď existuje právne záväzný akt Európskych spoločenstiev 
a Európskej únie (čl. 7 ods. 2). 
56 Pozri rozhodnutie vo veci Brogan a ostatní proti Spojenému kráľovstvu (z 29. novembra 1988, č. 11209/84 
a ďalšie), kde však už čas 4 dni a šesť hodín bol netolerovateľný. 
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minimálny štandard) v tom, aby rozsah ochrany základných práv a slobôd zväčšil. V rovnakom 

ústavnom zákone č. 90/2001 Z. z. tak urobil napríklad úpravou druhej vety čl. 23 ods. 5 Ústavy 

SR, ktorou zakázal štátu, aby občana Slovenskej republiky z jeho územia vyhostil a ani inak ho 

nenútil opustiť svoju vlasť.57 

Pri možnosti/nutnosti aplikácie zásady neznížiteľnosti úrovne hospodárskych, 

sociálnych a kultúrnych práv treba vziať do úvahy ich 

a) komparáciu so základnými právami a slobodami, 

b) kreáciu nielen prostredníctvom ústavy ale aj zákona. 

Ad a) Delenie ľudských práv na generácie zavedené nenápadným a viac úradnícky 

ladeným príspevkom českého rodáka K. Vašáka58 presiahlo svoj propedeutický význam a stalo 

sa postupne jedným z argumentov na odôvodnené rozlišovanie medzi základnými ľudskými 

právami a slobodami na jednej strane a hospodárskymi, sociálnymi a kultúrnymi právami na 

druhej strane. Dôvodom pre rozlíšenie ľudských práv na základe tzv. generácií je jedine čas ich 

kodifikácie. Základne ľudské práva a slobody boli kodifikované v čase revolučných zmien 

v 17. a 18. storočí, kým hospodárske, sociálne a kultúrne práva až v 19. a 20. storočí. Tento 

časový posun neznamená ich hierarchizáciu  a ani dôvod odlišného prístupu k ich uplatňovaniu. 

 Druhým formálnym argumentom ich odlíšenia je skutočnosť, že na univerzálnej úrovni 

ich medzinárodnoprávnej úpravy sa normatívne záväzná úprava vychádzajúca z deklaratórnej 

Všeobecnej deklarácie ľudských práv rozčesla na dva pakty, a to Medzinárodný pakt 

o občianskych a politických právach a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych 

a kultúrnych právach. Dôvody v geopoliticky rozdelenom svete boli v politickej preferencii 

existujúcich protipólnych svetových zoskupení štátov. 

 Celkom pochopiteľne krajiny západného sveta presadzovali myšlienku rozdelenia 

medzinárodnoprávnej normatívnej úpravy na dve časti, kým štáty socialistického „východného 

bloku“ uprednostňovali jednotnú úpravu, ktorá by aj na formálnej úrovni prezentovala jednotu 

a nedeliteľnosť ľudských práv. Riešením bolo napokon síce formálne rozdelenie 

medzinárodnej úpravy na dva samostatné akty, ktoré však bolo sprevádzané politickými 

                                                           
57 Išlo tu aj o reakciu na doteraz neobjasnený únos syna vtedajšieho prezidenta M. Kováča do Rakúska. 
58 Pozri VAŠAK, K. Human Rights: A Thirty – Year Struggle: the Sustained Efforts to give Force of law to the 
Universal Declaration of Human Rights. In: The UNESCO Courier: a window open on the world, XXX, 11., s. 28 
a nasl. Dostupné na: unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000048063. 
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deklaráciami najmä vo forme rezolúcií Valného zhromaždenia OSN, kde sa zdôrazňovala 

nedeliteľnosť a vzájomná závislosť ľudských práv.59 

 Popri propedeutickom a politickom rozdelení ľudských práv na dve veľké skupiny 

argumentačne najsilnejšie pôsobí právnofilozofické zdôvodnenie, ktoré vychádza 

z prirodzenoprávnej koncepcie základných práv a slobôd. Na rozdiel od nich potom 

hospodárske, sociálne a kultúrne práva majú svoj pôvod a zdroj v štáte. Z toho pramení nielen 

zjednodušená floskula, že kým prvú skupinu ľudských práv štát obmedzuje tak druhú sám dáva 

ale aj právnonormatívne teórie tzv. negatívnych a pozitívnych záväzkov štátu voči ochrane 

ľudských práv. 

 K prekonaniu tejto teoretickej koncepcie veľkou  mierou prispel v Európe kľúčový 

garant normatívnej ochrany ľudských práv, a to ESĽP, ktorý mal paradoxne asi najťažšie 

postavenie v tomto smere, pretože jeho úlohou bolo poskytovať súdnu ochranu Dohovoru ako 

klasickému reprezentantovi liberálnej koncepcie ľudských práv. Jej jadrom bola výlučná 

ochrana základných práv a slobôd. Z tejto koncepcie vychádza až do súčasnosti aj ESĽP, ktorý  

v najnovšom zásadnom rozhodnutí v zostave Veľkej komory vo veci Beeler proti Švajčiarsku 

(z 11. októbra 2022, č. 78630/12) v bode 50 rozsudku uviedol: „Katalóg práv zaručených 

Dohovorom a Dodatkovým protokolom č. 1 k Dohovoru prijatým v roku 1952 bol jednoznačne 

založený na občianskych a politických právach, ku ktorým Európska sociálna charta z roku 

1961 pridala hospodárske a sociálne práva. Okrem toho z prípravných prác na Európskej 

sociálnej charte vyplýva, že tento nástroj mal tvoriť ,príspevok' k Dohovoru v sociálnej oblasti.“ 

Vzhľadom na nie veľmi presvedčivý ďalší vývoj aplikácie Európskej sociálnej charty jej 

ochranným inštitucionálnym mechanizmom60 ESĽP už po pomerne krátkej rozhodovacej 

činnosti v ikonickom rozhodnutí vo veci Airey proti Írsku (z 9. októbra 1979, č. 6289/73) 

uviedol, že „neexistuje žiadne neprípustné oddelenie, ktoré by túto oblasť (hospodárskych, 

sociálnych a kultúrnych práv – pozn. autora) oddelilo od oblasti, na ktorú sa vzťahuje 

Dohovor“. 

                                                           
59 Napríklad v rezolúcii VZ OSN č. 32/130 z roku 1977 sa okrem prehlásenia o nedeliteľnosti ľudských práv dek-
laruje, že rovnaká pozornosť by mala byť venovaná „implementácii, podpore a ochrane ako občianskych a poli-
tických tak aj hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv.“ 
60 Jej skutočnému osudu ako aj súčasnému významu sa venuje širšia pozornosť v príspevku, ktorý odznel na kon-
ferencii organizovanej Ústavným súdom SR a UPJŠ v Košiciach dňa 28. 9. 2022. Pozri SVÁK, J. Premietne sa 
akceptácia medzinárodných dohovorov Európskeho súdu pre ľudské práva do rozhodnutí Ústavného súdu SR? In: 
Zborník Ústava Slovenskej republiky ako normatívny základ demokratického a právneho štátu. 30 rokov Ústavy 
Slovenskej republiky – XI ústavné dni (v tlači). 
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Jedinou výnimkou v  pôvodnom texte Dohovoru bol čl. 11 ods. 1, ktorý výslovne založil 

právo každého „zakladať na ochranu svojich záujmov odbory,“61 ako súčasti všeobecného 

práva na združovanie. Bez ohľadu na túto skutočnosť dal ESĽP tomuto právu aj hmotnoprávny 

rozsah v podobe samostatného práva na kolektívne vyjednávanie62 a práva na štrajk.63 Druhú 

výnimku priniesol neskôr Dodatkový protokol č. 1 k Dohovoru, ktorý vo svojom čl. 2 zakotvil 

právo na vzdelanie. 

 Ďalším smerom rozširovania účinnosti Dohovoru aj na práva hospodárske, sociálne 

a kultúrne je aplikácia čl. 14 Dohovoru (zákaz diskriminácie) a neskôr aj (v  oveľa menšej 

miere) Dodatkového protokolu č. 12 k Dohovoru, ktorý zakazuje diskrimináciu nielen vo 

vzťahu k ľudským právam chráneným čl. 14 Dohovoru ale vo všeobecnosti. Už pred prijatím 

predmetného Dodatkového protokolu ESĽP inkorporoval ochranu hospodárskych, sociálnych 

a kultúrnych  do rámca Dohovoru najmä prostredníctvom spojenia čl. 14 Dohovoru s 

- čl. 1 ods. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru chrániaceho vlastnícke právo,64 

- čl. 8 Dohovoru, ktorý chráni právo na súkromný a rodinný život.65 

                                                           
61 Už v rannom štádiu svojej rozhodovacej činnosti ESĽP z tohoto osobitného združovacieho práva vygeneroval 
jeho „antitézu“ v podobe práva nebyť nútený vstupovať do odborov v rozhodnutí vo veci Young, James a Webster 
proti Spojenému kráľovstvu (z 13. augusta 1981, č. 7601/76 a 7806/77). Bližšie pozri SVÁK, J. – GRÜNWALD, 
T.: Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv. I. zväzok. Štruktúra systémov a ochrana politických práv. Brati-
slava: Wolters Kluwer, 2019, s. 403-426. 
62 Predmetné právo spočiatku ESĽP nepovažoval za súčasť ochrany čl. 11 Dohovoru v zmysle rozhodnutia vo veci 
Švédsky syndikát rušňovodičov (Swedish Engine Drivers Union) proti Švédsku (zo 6. februára 1976, č. 5614/72). 
K zásadnej zmene judikatúry pristúpil ESĽP v rozhodnutí vo veci Demir a Baykara proti Turecku (z 12. novembra 
2008, č. 34503/97), kde považoval zrušenie kolektívnej zmluvy ex tunc za rozporné s čl. 11 Dohovoru.  
63 K právu na štrajk spočiatku ESĽP zaujal tiež negatívne stanovisko v rozhodnutí vo veci Schmidt a Dalhström 
proti Švédsku (zo 6. februára 1976, č. 5589/72). Právo na solidárny štrajk subsumoval pod čl. 11 Dohovoru v roz-
hodnutí The National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (R.M.T.) proti Spojenému kráľovstvu (z 8. 
apríla 2014, č. 31045/10). Pozri aj rozhodnutie vo veci Enerji Yapi –Yol Sen proti Turecku (z 21. apríla 2009, č. 
68959/01). 
64 Precedentným v tomto smere je rozhodnutie Veľkej komory ESĽP vo veci Stec a ostatní proti Spojenému krá-
ľovstvu (z 12. apríla 2006, č. 65731/01 a 659900/01), kde sťažovatelia namietali rozdielny prístup k mužom a že-
nám vo vzťahu k dôchodkovému zabezpečeniu. Vo svojom rozhodnutí o prijateľnosti sťažnosti zo dňa 6. júla 2005 
ESĽP rozhodol, že  čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru neobsahuje právo na nadobudnutie majetku 
a teda ani právo na sociálne a dôchodkové zabezpečenie. V prípade, že sa však zmluvný štát Rady Európy roz-
hodne vytvoriť systém sociálnych dávok alebo dôchodkov musí tak urobiť takým spôsobom, ktorý je zlučiteľný 
s Dohovorom. 
65 V rámci širokého výkladu pojmu „súkromie“ ESĽP vkomponoval pod ochranu čl. 8 Dohovoru aj právo na 
osobnú autonómiu a rozvoj, vrátane práva nadväzovať a udržiavať vzťahy s ostatnými ľuďmi a vonkajším svetom, 
ktoré môže byť porušené napríklad v prípade osôb s telesným postihnutím. Vo všeobecnosti síce ESĽP uznáva, že 
štáty majú pomerne široký priestor v oblasti všeobecnej sociálnej, hospodárskej či kultúrnej politiky avšak v prí-
pade, keď sa zásah do ľudských práv, týka osobitne zraniteľných ľudí, ktorí boli v minulosti veľmi diskriminovaní 
tak sú osoby so zdravotným postihnutím alebo staršie osoby odkázané na pomoc iných, potom je priestor pre voľnú 
úvahu štátu podstatne užší a štát musí mať pre dané obmedzenia veľmi závažné dôvody K tomu pozri napríklad 
nedávne rozhodnutie vo veci Arnar Helgi Lárusson proti Islandu (z 31. mája 2022, č. 23077/19), ktoré je komen-
tované v príspevku SVÁK, J. Nadnárodná ochrana osôb so zdravotným postihnutím. Justičná revue, 74, 2022, č. 
8-9, s. 1012-1017. 
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Evolučnou metódou  výkladu čl. 14 Dohovoru, ktorým sa rozšírila ochrana Dohovoru aj na 

hospodárske, sociálne a kultúrne práva,  ESĽP rozvíja záruky poskytované týmto Dohovorom 

aj 

- samostatným poskytovaním ochrany hospodárskym sociálnym a kultúrnym právam 

najmä na základe extenzívneho výkladu práva na súkromie66 a práva na pokojné užíva-

nie majetku,67 

- inkorporovaním medzinárodných dokumentov ako „živého medzinárodného práva“, 

ktoré ESĽP pri svojej rozhodovacej praxi berie do úvahy a podľa ich významu (spra-

vidla im ho priznáva sám) sa stávajú pre ESĽP prameňom práva, pričom medzi najvý-

znamnejšie takéto nástroje medzinárodného práva stále intenzívnejšie zaraďuje Doho-

vor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. 

Z rozhodovacej praxe ESĽP možno napokon odvodiť aj štvrtý normatívnoprávny 

argument potreby rozlišovania medzi základnými právami a slobodami na jednej strane 

a hospodárskymi, sociálnymi a kultúrnymi právami na druhej strane, a to, že kým do prvých 

môže štát zasiahnuť negatívne tak do druhých pozitívne, pričom negatívne zásahy sú zakázané 

a pozitívne prikázané. Vo svojej rozhodovacej praxi ESĽP najprv pri preskúmavaní zásahov do 

základných práv a slobôd „objavil“ tzv. pozitívny záväzok štátu. 

                                                           
66 Pozri k tomu z novších rozhodnutí prípad Jivan proti Rumunsku (z 8. mája 2022, č. 62250/19). Zásadný smer 
pre aplikáciu čl. 8 Dohovoru na oblasť sociálneho a dôchodkového zabezpečenia však udala Veľká komora ESĽP 
v zjednocujúcom rozhodnutí vo veci Beeler, kde išlo o diskrimináciu mužov na základe ich pohlavia voči ženám 
v súvislosti s vdovským dôchodkom poberaným na plnoleté dieťa. Vdova tento dôchodok poberala, kým muži nie, 
pretože tento sa na rozdiel od ženy dokáže o seba a rodinu postarať sám. V kontexte rozsudku vo veci Konstantin 
Markin proti Rusku (z 22. marca 2012, č. 30078/06) Veľká komora ESĽP uviedla, že kľúčovým referujúcim dô-
vodom pre uplatnenie čl. 14 Dohovoru v spojení s čl. 8 Dohovoru je to, akým predmetné opatrenie „nevyhnutne 
ovplyvnilo spôsob organizácie rodinného života“ (bod 71 rozsudku). Pri hodnotení naplnenia tohoto dôvodu je 
potrebné podľa Veľkej komory ESĽP zohľadniť najmä 
- účel sociálnej dávky, tak ako ho vníma ESĽP, 
- kritéria na priznanie tejto dávky, jej výpočet ako aj ukončenie v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov, 
- účinky na spôsob organizácie rodinného života vo svetle príslušnej legislatívy, 
- praktické dopady priznania či odobrania dávky na situáciu sťažovateľa a jeho rodinného života. 
Pri zohľadnení týchto faktorov na rodinný život sťažovateľa Veľká komora ESĽP rozhodla, že bol porušený čl. 
14 Dohovoru v spojení s čl. 8 Dohovoru, pretože sťažovateľ ako vdovec, ktorý od smrti manželky vychovával 
svoje deti sám od ich útleho veku, bol diskriminovaný v porovnaní s vdovami v porovnateľnej situácii z dôvodu, 
že stratil nárok na vdovecký dôchodok nadobudnutím plnoletosti jeho detí, kým takýto dôchodok sa naďalej pri-
znáva vdovám s deťmi v rovnakom veku. 
67 Pozri judikatúru ESĽP odvolávajúcu sa na rozhodnutie vo veci Gubernina proti Chorvátsku (z 22. marca 2016, 
č. 23682/13). Dôležité v tomto smere bolo aj rozhodnutie Veľkej komory ESĽP vo veci Kopecký proti Slovenskej 
republike (z 28. septembra 2004, č. 44912/98) v ktorom vytvorila priestor pre sociálne dávky ako právo (bez 
ohľadu na to či vznik tohoto práva bol alebo nebol podmienený odvádzaním príspevkov do príslušných fondov), 
ktoré je potrebné  považovať za právne predpisy zakladajúce majetkový záujem. Bližšie k sociálnym dávkam ako 
„majetku“ v zmysle Dohovoru ako legitímneho očakávania pozri SVÁK, J.: Nadnárodné systémy ochrany ľud-
ských práv. III. zväzok. Ochrana súkromia a majetku. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021, s. 517-526. 
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Tak napríklad v súvislosti s právom na život je možné jeho porušenie nielen negatívnym 

zásahom, t. j. zabitím človeka orgánmi verejnej moci ale aj nenaplnením si svojho pozitívneho 

záväzku prijať príslušné opatrenia na ochranu života človeka 

- zakotvením takých trestnoprávnych predpisov, ktoré sú spôsobilé odradiť od páchania 

trestných činov proti životu človeka, 

- poskytnutím účinných preventívnych nástrojov, ktoré sú spôsobilé ochrániť život člo-

veka nielen pred zasahovaním do života človeka inými jednotlivcami ale aj prírodnými 

či priemyselnými katastrofami, 

- vytvorením a aplikáciou účinných prostriedkov vyšetrovania násilnej smrti človeka. 

Na druhej strane začal ESĽP odhaľovať aj možné porušenia hospodárskych, sociálnych 

a kultúrnych práv negatívnymi zásahmi zo strany orgánov verejnej moci. Typickým príkladom 

môže byť pozastavenie vyplácania sociálnych dávok, čím sa porušuje nielen princíp právnej 

istoty ale aj ochrana nadobudnutých práv ako tomu bolo napríklad v súvislosti s výsluhovými 

dôchodkami v prípade Bucheň proti Českej republike (z 26. novembra 2002, č. 36541/97). 

Predmetný vývoj dospel napokon do štádia, keď ESĽP výslovne rezignuje na potrebu 

rozlišovania medzi negatívnymi a pozitívnymi zásahmi do ľudských práv, čím úplne neguje 

tento argument pre opodstatnenosť rozlišovania medzi základnými právami a slobodami na 

jednej strane a hospodárskymi, sociálnymi a kultúrnymi právami na druhej strane. 

V precedentnom rozhodnutí vo veci Broniowski proti Poľsku (z 22. júna 2004, č. 31443/96) 

Veľká komora ESĽP v bode 144 rozsudku uviedla: „Hranice medzi pozitívnymi a negatívnymi 

povinnosťami štátu vyplývajúcimi z čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru sa nedajú 

presne zadefinovať. Zásady, ktoré sa majú na ne aplikovať sú veľmi podobné. Bez ohľadu na to 

či vec je preskúmavaná podmienkami pozitívnej povinnosti štátu alebo podľa podmienok 

vyžadovaných pri zásahoch verejnej moci, tak kritériá, ktoré je potrebné aplikovať nie sú vo 

svojej podstate rozdielne. V obidvoch prípadoch je potrebné zohľadniť zachovanie spravodlivej 

rovnováhy medzi navzájom si konkurujúcimi záujmami jednotlivca a spoločnosti ako takej. 

Rovnako je pravdou aj to, že ciele uvedené v predmetnom ustanovení (čl. 1 Dodatkového 

protokolu č. 1 k Dohovoru – pozn. autora) sú do určitej miery relevantné pri posudzovaní či 

bola dosiahnutá rovnováha medzi požiadavkami verejného záujmu a základným právom 

sťažovateľa na ochranu majetku. V obidvoch prípadoch má však štát určitý priestor pre voľnú 

úvahu pri výbere opatrení tak aby tieto boli v zhode s Dohovorom.“ 

Ad b) Pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva je typické, že k ich kreácii dochádza 

nielen na úrovni ústavy ale aj na úrovni zákonov, pri ktorých je zákonodarca už priamo viazaný 

nadzákonnými prameňmi práva. Okrem Ústavy SR a jej výkladu prostredníctvom Ústavného 
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súdu Slovenskej republiky („Ústavný súd SR“) tu ide aj o nadnárodné dokumenty, pričom 

z hľadiska efektívnosti a účinnosti vo vnútroštátnom prostredí majú najvýznamnejšie 

postavenie 

- Dohovor a na jeho základe vydané rozhodnutia ESĽP, 

- právo  Európskej únie,68 

- medzinárodné zmluvy v rozsahu čl. 7 ods. 5 a čl. 154c ods. 1 Ústavy SR a osobitne tie, 

ktoré považuje v zmysle už uvedeného za „živé medzinárodné právo“ ESĽP69 a takto sa 

k nim stavia aj Ústavný súd SR. 

Je to práve rozhodovacia prax ESĽP, ktorá zaväzuje politikov a zákonodarcov pri 

prijímaní zákonov, ktoré v zmysle čl. 51 ods. 1 Ústavy tvoria obsah hospodárskych, sociálnych 

a kultúrnych práv. Nejde tu o konkrétny spôsob úpravy napríklad dôchodkového systému, ktorý 

je plne v právomoci zmluvných štátov Rady Európy. Slovami Veľkej komory v bode 19 

rozsudku vo veci Stec a ostatní proti Spojenému kráľovstvu (z 12. apríla 2006, č. 65731/01 a č. 

65900/01) Dohovor  „neobmedzuje slobodu zmluvných štátov rozhodnúť sa či zavedú alebo 

nezavedú akúkoľvek formu systému sociálneho zabezpečenia, ani zvoliť si druh či výšku dávok, 

ktoré budú v rámci takého systému poskytnuté. Ak sa však štát rozhodne vytvoriť systém dávok 

alebo dôchodkov, potom ho musí vytvoriť takým spôsobom, ktorý je zlučiteľný s článkom 14 

Dohovoru“ a v zmysle už uvedeného aj ostatnými relevantnými článkami Dohovoru, ktoré 

v súvislosti s hospodárskymi, sociálnymi a kultúrnymi právami voviedol ESĽP do „hry“. Ide 

tu predovšetkým o základné zásady a princípy, na ktorých je Dohovor založený a medzi nimi 

osobitne zásadu neznížiteľnosti úrovne ochrany týchto práv, ktorú už raz zákonom ustanoví. 

Týka sa to prijímania nielen nových zákonov ale aj novelizácií existujúcich, a to bez ohľadu na 

formu či spôsob zásahu do týchto práv. Môže ním byť v krajnom prípade negatívny zásah, keď 

už raz priznaná dávka sa odníme, a to pod akoukoľvek zámienkou a v tomto prípade už ide 

o porušenie princípu neodňateľnosti ľudských práv.  V prípade Béláné Nagy proti Maďarsku (z 

13. decembra 2016, č. 53080/13) to bola neskoršia zákonom zavedená metodika určenia stupňa 

                                                           
68 Príklad vývoja judikatúry ESĽP k Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím bol uvedený na 
nedávnej konferencii organizovanej v septembri 2022 UPJŠ a Ústavným súdom SR. Pozri SVÁK, J.: Premietne 
sa akceptácia medzinárodných dohovorov Európskeho súdu pre ľudské práva do rozhodnutí Ústavného súdu SR? 
In. Zborník Ústava Slovenskej republiky ako normatívny základ demokratického a právneho štátu. 30 rokov Ús-
tavy Slovenskej republiky – XI. ústavné dni. (v tlači). 
69 Pri práve Európskej únie treba pripomenúť dôvod vzniku Európskej únie, ktorým nebola ochrana ľudských práv 
ale umožnenie liberálneho rozvoja ekonomík jej členských štátov, najmä voľného pohybu kapitálu a slobodného 
trhu. Napriek Lisabonskej zmluve, ktorá zdôraznila záväznosť Charty základných práv EÚ (osobitne štvrtej hlavy 
nazvanej „Spravodlivosť“, ktorá upravuje hospodárske, sociálne a kultúrne právo) sú tam uvedené práva a zásady 
ochrany sociálnych práv odkázané na implementáciu sekundárneho práva Európskej únie. Sociálne práva napriek 
politickým deklaráciám (naposledy bol na summite v Göteborgu v roku 2017 prijatý Európsky pilier sociálnych 
práv) zostávajú tieto v tieni potreby zabezpečenia jednotného trhu Európskej únie. 
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invalidity v korelácii s druhom a vážnosťou zdravotného postihnutia pre účely výpočtu výšky 

invalidného dôchodku.70 Zásadu, že nie je zásahom do vlastníckeho práva také odňatie 

dôchodku, keď osoba prestane spĺňať zákonné podmienky na jeho priznanie, však podľa názoru 

Veľkej komory ESĽP nemožno aplikovať mechanicky. Podmienky, ktoré sa následne zmenili 

novelou zákona nebolo možné predvídať a fakticky ich ani naplniť, čo nie je zlučiteľné 

s princípom právneho štátu najmä vtedy, keď sťažovateľka prispievala do systému povinnými 

odvodmi vyplývajúcimi zo zákona. Sťažovateľka sa mohla v tomto prípade spoľahnúť na 

prísľub zákona, že keď naplní zdravotné podmienky na invalidný dôchodok tak na ne bude mať 

právny nárok. Preto je čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru aplikovateľný na prípad 

sťažovateľky a ESĽP odmietol argument námietky vlády, že sťažnosť je nezlučiteľná ratione 

materiae s Dohovorom.71 

Pri hodnotení možného porušenia čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru potom 

Veľká komora ESĽP pripomenula, že uznáva širokú mieru voľnej úvahy štátu a osobitne vtedy, 

keď dochádza k zmene politického alebo ekonomického režimu či k potrebe úsporných 

opatrení vyvolaných veľkou hospodárskou krízou. Podmienkou však je, že zásah musí byť 

primeraný svojmu cieľu, ktorý sa má dosiahnuť. Musí sa pri tom zohľadniť aj to či takýto zásah 

nespôsobil nadmernú individuálnu záťaž a musí sa posudzovať v kontexte konkrétneho 

prípadu. 

V prejednávanej veci bol legitímnym cieľom všeobecný záujem na ochrane verejných 

financií prostredníctvom racionalizácie systému dávok sociálneho zabezpečenia súvisiacich so 

zdravotným postihnutím. Pri skúmaní primeranosti zásahu Veľká komora ESĽP vzala do úvahy 

skutočnosť, že sťažovateľke bol úplne odobraný invalidný dôchodok a nie „len“ úmerne 

znížený, pričom sťažovateľka nemala žiadny iný významnejší príjem. Podľa Veľkej komory 

                                                           
70 Sťažovateľka bola od roku 1975 do roku 1997 zamestnaná a odvádzala zákonné odvody do systému sociálneho 
zabezpečenia. Z dôvodu 67 % straty pracovnej spôsobilosti pre rôzne ochorenia jej bol v roku 2001 priznaný in-
validný dôchodok. V roku 2008 sa zmenila zákonná úprava metodiky určovania poškodenia zdravia v kontexte 
spôsobilosti vykonávania pracovnej činnosti. Podľa novej metodiky bol stupeň invalidity sťažovateľky ohodno-
tený na 40 % a preto jej bol od februára 2010 odňatý nárok na invalidný dôchodok. Namietala porušenie čl. 1 
Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru (právo na pokojné užívanie majetku) z dôvodu straty zdroja príjmu za-
bezpečeného invalidným dôchodkom len na základe novelizovanej právnej úpravy bez toho, aby sa jej zdravotný 
stav zlepšil. 
71 Vláda tvrdila, že sťažnosť je nezlučiteľná ratione materiae s Dohovorom, pretože legitímne očakávanie sťažo-
vateľka stratila odňatím jej nároku na invalidný dôchodok v roku 2010. Rozšírenie pojmu legitímneho očakávania 
v zmysle názoru sťažovateľky by bolo v rozpore s judikatúrou ESĽP a znamenalo by nadmerné finančné bremeno 
pre zmluvné štáty. Vláda varovala ESĽP pred tým, aby sa nestal tvorcom nezávislého európskeho sociálneho zá-
kona na nedefinovanom základe a bez záruky bŕzd a protiváh existujúcich vo vnútroštátnej legislatíve. Právna 
úprava ex post facto je typická pre každý systém sociálneho zabezpečenia, kde sa jeho dávky posudzujú podľa 
zákona platného v čase rozhodovania o nároku. Bolo by nerozumné očakávať, že systém sa bude vzťahovať na 
každého komu už raz vznikol nárok na dávku sociálneho zabezpečenia bez ohľadu na možnú stratu takéhoto ná-
roku v budúcnosti. To by znamenalo podľa názoru maďarskej vlády veľkú a nadmernú záťaž pre systémy člen-
ských štátov Rady Európy. 
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ESĽP medzi sledovaným cieľom a použitými prostriedkami neexistoval primeraný vzťah 

proporcionality, pretože bola prijatá legislatíva so spätným účinkom a bez prechodných 

opatrení zodpovedajúcich konkrétnej situácii, čo má za následok zbavenie sťažovateľky jej 

legitímneho očakávania, že bude poberať dávky v invalidite, čo predstavuje porušenie jej práv 

chránených čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru. 

V prípade akceptácie zásady neznížiteľnosti úrovne hospodárskych, sociálnych 

a kultúrnych práv ako súčasti (za určitých okolností) princípu neodňateľnosti ľudských práv sa 

však musí určiť povestný bod nula, od ktorého je možné merať zníženie, resp. zvýšenie úrovne 

ochrany týchto práv. V prípade, že ho priamo určí ústavodarca tak bod nula je ústavnoprávne 

uchopiteľný bez väčších diskusií. Príkladom takejto ústavnej úpravy je časť vety pred čiarkou 

v čl. 42 ods. 2 Ústavy SR: „Občania majú právo na bezplatné vzdelanie v základných 

a stredných školách.“ Otázka na širšiu diskusiu je či sa tohoto ústavného práva môže vzdať 

napríklad platením školného na súkromnom gymnáziu. Ešte širšiu diskusiu však vyvoláva 

otázka ako určiť bod nula pri ústavnoprávne nejasnom pojme, ktorého upresnenie si vyžaduje 

aktivitu zákonodarcu ako je tomu v prípade čl. 39 ods. 1 Ústavy: „Občania majú právo na 

primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu ako aj pri strate 

živiteľa.“ Ústava SR v tomto prípade úplne rezignuje na určenie bodu nula alebo len poskytuje 

širší priestor úvahy pre zákonodarcu?  

Princíp neznížiteľnosti úrovne ľudských práv sa vzťahuje na neskoršiu zákonodarnú 

činnosť ale čo s tou, ktorá je už stanovená zákonom? Slovami J. Kratochvíla: „Míra ochrany 

nastavená dřivějším zákonem mohla tak být například nedostatečná, či mohla by být 

i nadměrná, tedy zákon mohl jít nad nutnou míru ústavní ochrany, a potom snížení standardu, 

ktoré stále nepodkročí ústavní hranici, nečiní vůbec žádny problém z hladiska Listiny.“ Kto 

však dá odpoveď na otázku či takto stanovený bol nula je ústavnoprávne „primeraný“.72 Skepsa 

autora predchádzajúceho citátu voči zákonodarcovi môže byť namieste osobitne vtedy, ak sa 

na hospodárske, sociálne a kultúrne práva nebude možné pozrieť očami odborníkov. Títo 

v postavách sudcov Ústavného súdu SR „primeranosť“ v oblasti sociálnych práv videli 

v rozhodnutí sp. zn. PL. ÚS 41/2015 z 15. februára 2017 takto: „V rámci priestoru, ktorým 

zákonodarca disponuje pri regulácii zákonnej matérie stelesňujúcej tzv. sociálne práva 

nemožno považovať predstavu o „primeranosti“ podľa čl. 39 ods. 1 ústavy (za konštantnú 

veličinu) a determinant relevantnej zákonnej právnej úpravy. Ak je primerané hmotné 

zabezpečenie v starobe stelesnené do podoby inštitútu ústavného „rangu“, potom je 

                                                           
72 KRATOCHVIL, J.: Test racionality: skutečně vhodný test pro sociální práva? Právník. 2015, č. 12, s. 10, s. 
1057. 
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zákonodarca v záujme jeho reálnosti povinný jeho zákonné stvárnenie priebežne modelovať 

v závislosti od ekonomickej kondície spoločnosti a z nej plynúceho očakávania „primeraného 

sociálneho statusu jednotlivca, ktorý sa na celospoločenskej ekonomickej prosperite svojou 

hospodárskou aktivitou dosiaľ podieľal, no v dôsledku uznanej sociálnej udalosti sa možnosti 

jeho aktívneho postoja obmedzili resp. zanikli.“ Konkrétnejší je Ústavný súd SR k vymedzeniu 

kritérií pre určenie „primeranosti“ hmotného zabezpečenia v starobe v náleze sp. zn. PL. ÚS 

27/2014 z 8. júna 2016, kde je primeranosť potrebné posudzovať vo vzťahu: 

„-   k predchádzajúcej životnej úrovne občana, teda k úrovni, ktorú dosahoval pred tým ako 

dospel do štádia staroby (princíp zásluhovosti), 

- k priemernej úrovni hmotného zabezpečenia v danej krajine (princíp solidarity), 

- k ekonomickým možnostiam zabezpečenia určitej životnej úrovne (princíp ekonomickej 

únosnosti).“ 

 

II. Autorita hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv v očiach odborníkov 

Podobne ako v prípade politikov, kde sa pozornosť zúžila na poslancov v parlamente 

zastávajúcich svoju funkciu nielen prostredníctvom svojho svedomia a presvedčenia ale aj 

predstav politických strán (z časti príspevku vyplýva, že by sa navyše mali riadiť aj ústavou 

a jej princípmi ako aj relevantnými prameňmi medzinárodného práva), tak aj v prípade 

„odborníkov“ bude pozornosť zúžená na sudcov Ústavného súdu SR. Hospodárske, sociálne 

a kultúrne práva sú pod ich ochranou pri 

a) abstraktnej kontrole ústavnosti,     

b) konkrétnej kontrole ústavnosti. 

Ad a) Ústavný súd SR si vo svojich už ustálených východiskách k prieskumu ústavnosti 

zákonov upravujúcich hospodárske, sociálne a kultúrne práva osvojil propedeutické členenie 

ľudských práv a zaradil ich do druhej generácie,73 ktorých „podoba a obsah v podstatnej miere 

závisí od ekonomických a hospodárskych možností štátu“.74 Podobnú závislosť uplatňovania 

hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv na možnostiach národného hospodárstva 

rešpektuje aj ESĽP, ktorý napríklad v súvislosti s uplatňovaním sociálnych dávok v prípade 

                                                           
73 Zrejme len povestným pošmyknutím pera autora v  odôvodnení k nálezu sp. zn. PL. ÚS 7/2013 z 25. júna 2014 
došlo k zaradeniu hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv medzi ľudské práva tretej generácie („aj pri uplat-
ňovaní základných práv tretej generácie...“). Zrejme len nesústredenosťou autorov ďalších odôvodnení rozhodnutí 
Ústavného súdu SR sa toto pošmyknutie pera stáva precedenčnou normou ako je tomu napríklad v rozhodnutí sp. 
zn. PL. ÚS 27/2014 z 8. júna 2014 (s. 55). 
74 Predmetnú citáciu si vybral do svojich rozhodnutí Ústavný súd SR ako precedentnú v náleze sp. zn. PL. ÚS 
19/09 z 18. mája 2010. 
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Béláné Nagy uviedol, že „rozhodnutie o prijatí zákonov týkajúcich sa dávok sociálneho 

poistenia bude bežne zahŕňať zváženie ekonomických a sociálnych otázok.“ 

Rovnako tak aj ESĽP akceptuje veľmi všeobecné východisko, ktoré Ústavný súd SR 

naformuloval v rozhodnutí sp. zn. PL. ÚS 12/2014 z 10. júna 2015 tak, že „ústava poskytuje 

zákonodarcovi nepochybne väčší priestor (v porovnaní s inými skupinami základných práv 

a slobôd) pre voľnú úvahu (uváženie) na účely určenia, v akom rozsahu, kvalite a za akých 

podmienok ich bude garantovať.“ Keď sa však už ústavodarca rozhodne ich ústavne zaručiť 

potom platí, že im musí poskytnúť ochranu porovnateľnú k ochrane poskytnutej základným 

právam v prípade ich subsumpcie najmä pod vlastnícke právo a právo na súkromie. V súvislosti 

so sociálnym zabezpečením v precedentnom prípade vo veci Moskal proti Poľsku (z 15. 

septembra 2009, č. 10373/05) ESĽP zdôraznil, že síce nezaručuje právo na nadobudnutie 

majetku avšak „toto ustanovenie neobmedzuje zmluvný štát v slobodnom rozhodnutí či bude 

alebo nebude zavedená akákoľvek forma systému sociálneho zabezpečenia alebo vybrať si druh 

a výšku dávok, ktoré sa v rámci tohoto systému poskytnú. Ak však má štát platné právne 

predpisy stanovujúce práva na vyplácanie sociálnych dávok – bez ohľadu na to či sú alebo nie 

sú podmienené predchádzajúcou platbou príspevkov (odvodov do príslušných poisťovní – 

pozn. autora) – tak tieto právne predpisy sa musia považovať za právne predpisy vytvárajúce 

vlastnícky záujem spadajúci do rozsahu pôsobnosti čl. 1 ods. 1 Dodatkového protokolu č. 1 

k Dohovoru pre osoby spĺňajúce tieto požiadavky“ (bod 38 rozsudku).75 

Z pohľadu uplatňovania zásady neznížiteľnosti úrovne ochrany takto chápaných 

hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv teda vypláva nielen povinnosť ju rešpektovať 

politikmi v parlamente ale aj Ústavným súdom SR pri určovaní kritérií prieskumu zákonov 

v tejto oblasti. Možno tu akceptovať všeobecný právny názor Ústavného súdu SR vyslovený 

v náleze sp. zn. PL. ÚS 11/2013 z 22. októbra 2014, ktorý v ďalších rozhodnutiach považuje 

Ústavný súd SR ako základné východisko, že „priestor pre voľnú úvahu poskytnutý ústavou 

zákonodarcovi pri prijímaní týchto zákonov nemožno chápať absolútne; jej limity treba hľadať 

predovšetkým v ústavných princípoch a v požiadavke ochrany ďalších hodnôt, na ktorých je 

ústava založená a ktoré chráni. Tieto základné práva už svojou povahou síce nabádajú 

k právnej úprave zo strany štátu (ktorá naplní jeho obsah), ten však nesmie zasiahnuť samotnú 

                                                           
75 Pre vysvetlenie môže slúžiť hneď nasledujúci bod 39 rozsudku vo veci Moskal, kde ESĽP uviedol: „V modernom 
demokratickom štáte sú mnohí jednotlivci počas celého svojho života alebo jeho časti úplne odkázaní na sociálne 
zabezpečenie a sociálne dávky. Mnohé vnútroštátne právne systémy uznávajú, že takýto jednotlivci vyžadujú určitý 
stupeň istoty a preto poskytujú vyplácanie týchto dávok – za predpokladu splnenia podmienok oprávnenosti – ako 
právo. Ak má jednotlivec nárokovateľné právo podľa vnútroštátneho práva na sociálne dávky tak dôležitosť tohoto  
práva sa odráža aj v aplikovateľnosti čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru na toto právo.“ 
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podstatu týchto práv a ani sa dotknúť iných práv zakotvených ústavou a dohovorom. Ústavný 

súd môže v rámci abstraktnej kontroly ústavnosti vysloviť nesúlad len v prípadoch, ak právna 

norma nerešpektuje konkrétne ústavné garancie niektorého zo základných práv, na ktoré 

odkazuje čl. 51 ods. 1 ústavy“. 

Predmetný právny názor si však Ústavný súd SR vysvetľuje skreslene, v rámci 

prieskumu obidvoch základných zásahov do týchto hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 

práv, a to z hľadiska 

- prekročenia miery zásahu, ktorý by porušil zmysel a podstatu predmetného práva, 

-  porušenia zákazu diskriminácie cez prizmu porušenia zásady neznížiteľnosti úrovne 

ochrany ľudských práv. 

V prvom prípade si Ústavný súd SR zrejme osvojil ako základný diferenciačný znak 

medzi základnými právami a slobodami na jednej strane a hospodárskymi, sociálnymi 

a kultúrnymi právami na druhej strane, tzv. negatívny status pri prvých a tzv. pozitívny status 

pri druhých. V pomerne rozsiahlom „teoreticko-filozofickom“ úvode k prieskumu ústavnosti 

v náleze sp. zn. PL. ÚS 27/2014 z 8. júna 2016 uviedol, že „realizácia sociálnych práv 

jednotlivca na rozdiel od garancie základných ľudských, občianskych a politických práv 

vyžaduje aktívny prístup štátu (tzv. status pozitivus).“ Z toho mu pre neho samého vyplynulo 

to, že „tento prístup vyjadruje dôležitú skutočnosť, že medze sociálnych práv nie sú zaručené 

ústavou ale zákonom.“ Dotiahnuté do dôsledkov to znamená, že zákonodarca má voľné ruky, 

aby tieto medze a tým aj zmysel a podstatu sociálnych práv sám určil.76 Pri takomto chápaní je 

potom logické, že v prípade prieskumu tzv. sociálnych zákonov spravidla nedošiel k vysloveniu 

porušenia zmyslu a podstaty sociálnych práv, ktoré tieto upravovali.  Rozhodnutím, v ktorom 

konštatoval Ústavný súd SR porušenie niektoré z práv upravených v rámci hospodárskych, 

sociálnych a kultúrnych práv, je najmä nález sp. zn. PL. ÚS 3/09 z 26. januára 2011.77 

                                                           
76 Na dôvažok v predmetnom náleze Ústavný súd SR došiel aj k ďalšej ním vymyslenej „črty“ sociálnych práv vo 
vete: „Realizácia sociálnych práv vrátane práva na hmotné zabezpečenie v starobe tak determinuje ich ďalšiu 
črtu, a to ich relativitu na rozdiel od ľudských práv, ktoré sú absolútne.“ Tomuto nezmyslu by som nevenoval 
väčšiu pozornosť nebyť uvádzaného zdroja, z ktorého pri jej formulácii Ústavný súd SR vychádzal, a tým je prí-
spevok A. Bröstla na konferencii „Ľudské práva na prahu tretieho tisícročia“, čo ponechávam bez komentára. 
77 Podľa Ústavného súdu SR: „Došlo k ústavne neakceptovateľnému zásahu do základného práva súkromných 
(neštátnych) zdravotných poisťovní podnikať podľa čl. 35 ods. 1 ústavy vo sfére verejného zdravotného poistenia, 
ktoré im bolo priznané pôvodným znením zákona o zdravotných poisťovniach, čomu zodpovedala do nadobudnutia 
účinnosti novelizácie zákona o zdravotných poisťovniach vykonanej zákonom č. 530/2007 Z. z. aj právno-apli-
kačná prax formou odňatia možnosti autonómne rozhodovať o použití kladného hospodárskeho výsledku (zisku) 
vytvoreného vo sfére verejného zdravotného poistenia, pričom ide o legislatívne opatrenie, ktoré má charakter 
nepravej retroaktivity nerešpektujúce podstatu a zmysle základného práva podľa čl. 35 ods. 2 ústavy a ktoré záro-
veň nebolo nevyhnutné z hľadiska cieľa, ktorý ním zákonodarca sledoval, a je z hľadiska svojich dôsledkov zjavne 
neprimerané vo vzťahu k legitímnym záujmom a legálne nadobudnutým právam súkromných (neštátnych) zdra-
votných poisťovní a ich akcionárov.“ 
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 V druhom prípade zasa Ústavný súd SR úzko vykladá diskriminačné dôvody, ktoré 

môžu viesť k nerovnakému zachádzaniu medzi rôznymi skupinami subjektov. V náleze sp. zn. 

PL. ÚS 12/2014 z 10. júna 2015 neuznal za dôvod diskriminácie skutočnosť, ktorá „nie je 

identifikovaná so žiadnymi ústavou v čl. 12 ods. 2 zakázanými diskriminačnými dôvodmi 

(pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, viera a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný 

alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok alebo rod), teda 

nemôže vykazovať relevantný faktický a v nadväznosti na to aj akýkoľvek právom uznaný vplyv 

na plnenie pozitívneho záväzku štátu na primerané hmotné zabezpečenie v starobe, a preto nie 

je ani zásahom do navrhovateľmi označených základných práv.“ 

 Predmetný kategorický názor sám nie  príliš rešpektuje, resp. účelovo 

nerešpektuje78  (navyše  ide priamo v rozpore)  tendenciu ESĽP pri extenzívnom výklade 

diskriminačných dôvodov vymedzených v čl. 14 Dohovoru, ktoré sú takmer identické 

s dôvodmi vymedzenými v čl. 12 Ústavy SR. V súvislosti s čl. 14 Dohovoru panuje aj druhý 

mýtus, resp. zjednodušené videnie v komparácii s najnovšou judikatúrou ESĽP, ktorá údajne 

naväzuje  uplatnenie čl. 14 Dohovoru len na hmotnoprávne vymedzenie konkrétneho ľudského 

práva chráneného Dohovorom. Podľa tohoto názoru  k diskriminačnému konaniu môže dôjsť 

z pohľadu Dohovoru len vo vzťahu ku konkrétnemu právu vymedzenému v Dohovore. Tento 

mýtus sa vo vzťahu k hospodárskym, sociálnym a kultúrnym právam oslabil už extenzívnym 

výkladom pojmov „majetok“ (chránený čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru – právo 

na pokojné užívanie majetku) a „súkromný a rodinný život“ (chránený čl. 8 Dohovoru – právo 

na súkromie). Ešte ďalej však ESĽP zachádza v najnovšej judikatúre, keď hmotnoprávnu 

ochranu Dohovoru rozširuje aj na vnútroštátnu právnu úpravu, ktorou sa poskytuje 

ústavnoprávna ochrana hospodárskym, sociálnym a kultúrnym právam. V bode 48 prípadu 

Beeler Veľká komora ESĽP uvádza: „aplikácia článku 14 nevyhnutne nepredpokladá 

porušenie niektorého z hmotných práv zaručených Dohovorom. Je nevyhnutné, ale aj 

postačujúce, aby skutkové okolnosti prípadu spadali do jedného alebo viacerých článkov 

Dohovoru. Okrem toho však zákaz diskriminácie zakotvený v článku 14  presahuje rámce 

používania práv a slobôd, ktorých zaručenie vyžaduje Dohovor a jeho protokoly. Vzťahuje sa 

aj na tie dodatočné práva, ktoré patria do pôsobnosti ktoréhokoľvek článku Dohovoru a ktoré 

sa štát dobrovoľne rozhodol poskytnúť.“79 To znamená, že ak sa štát rozhodol poskytnúť 

                                                           
78 V rozhodnutiach, kde využíva test proporcionality však sám Ústavný súd SR vytvára aj nové diskriminačné 
dôvody. Napríklad v náleze sp. zn. PL. ÚS 27/2014 z 8. júna 2016 do diskriminovanej skupiny zaraďuje tzv. níz-
kopríjmových sporiteľov. 
79 Pri tomto závere sa Veľká komora ESĽP odvolala na rozhodnutie vo veciach Konstantin Markin proti Rusku (z 
22. marca 2012, č. 30078/06), Petrovic proti Rakúsku (z 27. marca 1998, č. 20458/92), Yocheva a Ganeva proti 
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v Ústave SR práva hospodárske, sociálne a kultúrne a v zákonom stanovených medziach tak 

tieto zákonné medze sú povestným bodom nula80 od ktorého sa potom odvíja prieskum 

Ústavného súdu SR z pohľadu či bolo do nich zasiahnuté z pohľadu Dohovoru. To síce 

formálne uznáva aj Ústavný súd SR avšak pri teste diskriminácie, ktorý najčastejšie využíva pri 

prieskume namietania porušenia hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv precedensy 

ESĽP takmer úplne ignoruje, resp. opiera sa o jeho staršie rozhodnutia ešte z prelomu 

tisícročí,81 čo môže viesť aj k záveru aký prezentuje  v náleze sp. zn. PL. ÚS 12/2014 z 10. júna 

2015: „Z judikatúry ESĽP k zákazu diskriminácie vyplýva, že ospravedlniteľnosť odlišného 

zaobchádzania sa odvíja aj od jeho dôvodu. Zatiaľ čo pre odlišné zaobchádzanie z dôvodu rasy 

či etnického pôvodu, pohlavia, sexuálnej orientácie, národnosti či pôvodu dieťaťa je nutné 

predložiť veľmi presvedčivé ospravedlnenie [Ponomaryov v. Bulharsko, rozsudok vo veci 

sťažnosti č. 5335/05 z 21. 6. 2011 (národnosť); Ünal Tekeli v. Turecko, rozsudok vo veci 

sťažnosti č. 29865/96 zo 16. 11. 2004 (pohlavie)], u ostatných dôvodov odlišného 

zaobchádzania je prieskum zo strany ESĽP menej intenzívny.“ 

 Predmetný zjednodušený názor Ústavného súdu SR nielenže nevychádza z judikatúry 

ESĽP ale ju priamo obchádza. Príkladom je diskriminačné zaobchádzanie (bez ohľadu na to či 

ide o priamu diskrimináciu alebo pozitívnu diskrimináciu) s osobami so zdravotným 

postihnutím. V rozhodnutí vo veci Guberina proti Chorvátsku (z 22. marca 2016, č. 

23682/12)82 ESĽP zdôraznil, že pri prijímaní opatrení k osobitne zraniteľným skupinám 

                                                           
Bulharsku (z 11. mája 2021, č. 18592/15 a 43683/15) a Stec a ostatní proti Spojenému kráľovstvu (z 12. apríla 
2006, č. 65731/01 a 65900/01). 
80 Absencia bodu nula z dôvodu „mlčania“ zákona bola dokonca dôvodom pre Ústavný súd SR, aby nevyhovel 
námietke ústavnosti zákonnej úpravy pomoci v hmotnej núdzi v náleze sp. zn. PL. ÚS 3/04 z 30. marca 2006: 
„Podľa názoru ústavného súdu namietané diferencované zabezpečenie základných životných podmienok upravené 
v čl. I § 10 ods. 2 písm. a) až f) zákona neznamená, že ide o nesúlad s čl. 39 ods. 2 ústavy práve vzhľadom na to, 
že absencia definovania základných životných podmienok umožňuje zákonodarcovi zvážiť, akým spôsobom zabez-
pečenie tohto základného práva zrealizuje...“ 
81 V náleze sp. zn. PL. ÚS 27/2014 z 8. júna 2016, v ktorom Ústavný súd SR použil najviac odkazov na judikatúru 
ide o rozhodnutia spred roka 2010, pričom v čase rozhodovania bolo už známe precedentné rozhodnutie vo veci 
Konstantin Markin. 
82 V predmetnom prípade išlo o presťahovanie sťažovateľa kvôli dieťaťu so zdravotným postihnutím z nevyhovu-
júceho panelového bytu na treťom poschodí do bezbariérového domu na vidieku. Na tom základe musel zaplatiť 
daň a sťažovateľ namietal, že táto daňová povinnosť nezohľadnila osobitné potreby zdravotne postihnutých osôb. 
Štát tu podľa ESĽP porušil čl. 14 Dohovoru v spojení s čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru, pretože pri 
právnej úprave a jej aplikácii nezohľadnil nerovnosť situácie, v ktorej sa sťažovateľ nachádzal a neurobil potrebné 
opatrenia v smere pozitívnej diskriminácie rodín starajúcich sa o osoby so zdravotným postihnutím Paradoxne 
Ústavný súd SR tým, že takýto intenzívnejší prieskum právnej úpravy dotýkajúcej sa osôb so zdravotným postih-
nutím neurobil v náleze sp. zn. PL. ÚS 11/08 z 30. júna 2010 fakticky sa priklonil k námietke vlády, že vylúčenie 
poberateľov invalidného dôchodku zo starobného poistenia,  by podľa nej viedla k „neodôvodnenej pozitívnej 
diskriminácii okruhu poberateľov invalidného dôchodku vo vzťahu k poistencom, ktoré invalidný dôchodok nepo-
berali, a to v starobnom poistení...“ (s. 38). Podobne neúspešne bola namietaná absencia pozitívnej diskriminácie 
aj v neskoršom náleze sp. zn. PL. ÚS 16/2017 z 13. februára 2019, kde išlo o umožnenie pre potreby priznania 
invalidného dôchodku započítať do obdobia dôchodkového poistenia aj výkon vojenskej služby v rozsahu, za ktorý 
už bol priznaný výsluhový dôchodok. „Podľa názoru ústavného súdu by ale riešenie, ktoré by v rámci sociálneho 
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obyvateľstva, ktoré boli v minulosti diskriminované je miera voľnej úvahy štátu pri 

rozhodovaní podstatne užšia a teda aj ich prieskum pri ochrane práv poskytnutých Dohovorom 

je prísnejší. Tieto skupiny boli v minulosti vystavené predsudkom s trvalými následkami, ktoré 

viedli k ich sociálnemu vylúčeniu a legislatívnej stereotypizácii ignorujúcej individualizáciu 

ich potrieb. Na základe toho musí aj vnútroštátny orgán ochrany ústavnosti podrobiť svoj 

prieskum voľnej úvahy štátu prísnejším kritériám z dôvodu, že diskriminovanou skupinou sú 

zdravotne postihnuté osoby. Článok 14 Dohovoru a ani článok 12 ods. 2 Ústavy SR síce 

zdravotný stav ako diskriminačný dôvod expressis verbis neuvádzajú  ale napriek tomu musia 

predmetný právny predpis podrobiť nie menej prísnemu ale naopak ešte intenzívnejšiemu 

prieskumu. 

 Samotné zdôvodnenie prečo sa Ústavný súd vo väčšine prípadov (fakticky vždy, keď je 

to aspoň trochu možné) rozhodol preskúmať ústavnosť zákonov upravujúcich hospodárske, 

sociálne a kultúrne práva prostredníctvom tzv. diskriminačného testu čiastočne poskytol 

v náleze sp. zn. PL. ÚS 12/2014 z 10. júna 2015, kde vylúčil vhodnosť testu proporcionality. 

Odvolal sa pri tom na rozhodovaciu prax Ústavného súdu Českej republiky, ktorý namiesto 

testu proporcionality využíva test racionality,83 ktorý považuje za menej prísny.84 Ústavný súd 

SR sa v citovanom náleze „berúc do úvahy už uvedené  východiská a názory priklonil 

k rozhodovacej praxi ESĽP, v ktorej sa ustálil test diskriminácie, ktorý už ústavný súd vo svojej 

                                                           
poistenia bez ďalšieho favorizovalo určitú skupinu subjektov z iného systému sociálneho zabezpečenia – odpustiac 
alebo znížiac bez ďalšieho všeobecne ustanovenú potrebnú dobu účasti na sociálnom poistení pre vznik nároku na 
invalidný dôchodok – by bolo vo vzťahu k ostatným účastníkom systému sociálneho poistenia nesystémové a ne-
spravodlivé.“ 
83 V náleze sp. zn. PL. ÚS 12/2014 z 10. júna 2015 na str. 25 uviedol: „V súvislosti s posudzovaním ústavnosti 
právnej úpravy sociálnych práv však napr. Ústavný súd Českej republiky vo svojej rozhodovacej činnosti (PL. ÚS 
1/08) zase konštatoval, že je vylúčené, aby metodológia ich prieskumu bola totožná s metodológiou prieskumu 
využívanou vo vzťahu k tzv. klasickým základným právam, a preto uzavrel, že dosiaľ aplikovaný test proporciona-
lity je vychádzajúc z povahy sociálnych práv príliš „prísny“, pretože výrazne obmedzuje zákonodarcu pri prijí-
maní právnej úpravy majúcej za cieľ regulovať túto oblasť spoločenských vzťahov.“ Nepriamo sa k testu raciona-
lity vyjadril Ústavný súd SR v náleze sp. zn. PL. ÚS 27/2014 z 8. júna 2016: „Vychádzajúc z zvedených skutočností 
ústavný súd v závere dodáva, že v oblasti sociálnych práv by jeho úloha nemal spočívať v snahe nahradiť racio-
nálnu úvahu zákonodarcu svojou vlastnou akokoľvek racionálnejšou. Zodpovednosť za voľbu spôsobu naplnenia 
práva na hmotné zabezpečenie na starobu vzhľadom na jeho materiálnu povahu prináleží zákonodarcovi, ktorý je 
povinný dbať na to, aby právna úprava, ktorou stanovuje obsah tohto práva, nezasiahla do jeho podstaty a zmyslu. 
Preskúmavaná právna úprava podľa ústavného súdu nijako neodporuje účelu garancie vyplácania dôchodkových 
dávok sporiteľom zúčastnených na starobnom dôchodkovom sporení, nie je v nesúlade s čl. 12 ods. 2 ani čl. 20 
ods. 1 ústavy.“ 
84 J. Kratochvíl predmetný test považuje za vhodný na prieskum sociálnych práv pri splnení troch podmienok, že 
- pri jednotlivých krokoch testu si treba uvedomiť, že pri sociálnych právach ide spravidla o judikovanie pozitív-
nych záväzkov, 
- posledný krok testu racionality sa bude chápať ako vyvažovanie protichodných záujmov, 
- sa bude systematicky a konzistentne pristupovať k definovaniu jadra sociálnych práv a potom na toto jadro apli-
kovať horizontálny test proporcionality. Bližšie KRATOCHVÍL, J.: Test racionality: skutečně vhodný test pro 
sociální práva? Právnik. 2015, č. 12, s. 1052-1066. 
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judikatúre aplikoval (PL. ÚS 7/2013, PL. ÚS 98/2011, PL. ÚS 11/2013). Test diskriminácie sa 

vo všeobecnosti člení na zisťovanie, či 

- v posudzovanom prípade ide o rovnaké alebo objektívne porovnateľné subjekty (prvý 

krok),  

- sa nerovnaké zaobchádzanie opiera o ústavne prípustný dôvod nerovnakého zaobchá-

dzania (druhý krok), 

- porušenie rovnosti spôsobuje ujmu (tretí krok), 

- zásah možno alebo nemožno ospravedlniť (štvrtý krok).“ 

Otázne je však to ako sa Ústavný súd SR „priklonil“ k rozhodovacej praxi ESĽP, ktorá 

sama nie je veľmi konzistentná a najmä vo štvrtom kroku skúma raz či je „rozdiel 

v zaobchádzaní objektívne a primerane odôvodnený“ a zároveň musí byť zachovaná 

proporcionalita medzi použitými prostriedkami a dosiahnutým cieľom (rozsudok Beeler)85 

a inokedy či je zachovaná spravodlivá rovnováha medzi ochranou záujmov spoločnosti ako 

celku a rešpektovaním práv a slobôd jednotlivca chránených Dohovorom [rozhodnutie vo veci 

Glor proti Švajčiarsku (z 30. apríla 2009, č. 13444/04)]. Ústavný súd SR spravidla „pribrzdil“ 

pri skúmaní ústavnosti tak ako v náleze sp. zn. PL. ÚS 12/2014 z 10. júna 2015 po zistení, že 

„argumenty uvedené navrhovateľmi (sú – pozn. autora) ako nedostatočné na to, aby bolo možné 

napadnuté ustanovenia zákona o sociálnom poistení označiť za také neprimerané, že by 

narúšali princíp rovnosti v právach garantovaný v čl. 12 ods. 1 ústavy a znamenali neprijateľné 

bezdôvodné zvýhodnenie určitej skupiny osôb pri riešení identickej sociálnej situácie 

s dôsledkom nerešpektovania princípu zákazu zvýhodnenia/znevýhodnenia v právach podľa čl. 

12 ods. 1 a 2 ústavy a zákazu diskriminácie podľa čl. 13 ods. 3 ústavy.“86 

Jednou z mála výnimiek bol nález sp. zn. PL. ÚS 41/2015 z 15 februára 2017, v ktorom 

išlo o jednu z mnohých legislatívnych „fínt“ ako znevýhodniť sporiteľov v II. pilieri 

                                                           
85 Pozri tiež analogicky rozhodnutie vo veci Belli a Arquier-Martinez proti Švajčiarsku (z 11. decembra 2018, č. 
65550/13). V bode 90 tohoto rozsudku ESĽP uviedol, že „podľa judikatúry Súdneho dvora (ESĽP-pozn. autora) 
je rozdielne zaobchádzanie diskriminačné zaobchádzanie v zmysle článku 14 vtedy, ak nemá žiadne objektívne 
a primerané odôvodnenie. Existencia takéhoto odôvodnenia sa musí posudzovať vo vzťahu k cieľu napadnutého 
opatrenia so zreteľom na zásady, ktoré bežne prevládajú v demokratických spoločnostiach. Rozdielne zaobchá-
dzanie pri výkone práva garantovaného Dohovorom nesmie len sledovať legitímny cieľ: článok 14 bude tiež po-
rušený, ak sa jasne preukáže, že neexistuje primeraný vzťah proporcionality medzi použitými prostriedkami a sle-
dovaným cieľom.“ 
86 V tomto prípade išlo o to, že nesplnenie zákonnej podmienky nepretržitosti zamestnania hoci len v rozsahu jed-
ného dňa k 31. decembru 2003 nepripúšťalo vykonanie porovnávacieho prepočtu dôchodkovej dávky a výška 
sumy sa tak určila podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003. Táto však bola v prípade poistencov 
s vyššími príjmami zo zárobkovej činnosti nižšia ako suma, ktorá by bola stanovená podľa zákona o sociálnom 
poistení účinného od 1. januára 2004. V dôsledku splnenia, resp. nesplnenia podmienky nepretržitého zamestnania 
sa tak v identických prípadoch aplikovala rôzna právna úprava, ktorá priamo ovplyvnila úroveň primeranosti 
hmotného zabezpečenia v starobe v zmysle  čl. 39 ods. 1 Ústavy SR. 
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dôchodkového systému oproti poistencom v I. pilieri. K tomu mal poslúžiť inštitút tzv. 

minimálneho dôchodku, ktorý by mal byť garantovaný len pre poistencov v I. pilieri 

a v prípade, že by poistenec výšku minimálneho dôchodku nedosiahol tak doplatok by bol 

financovaný nie zo starobného poistenia ale zo štátneho rozpočtu. Sporiteľ v druhom pilieri tu 

možnosť zákonom nedostal, čím napriek rovnakým zásluhám (rovnaké odvody) bude mať 

nižšiu garanciu minimálnej úrovne dôchodkového zabezpečenia v porovnaní s tým, ktorý 

využíval len I. pilier. Ústavný súd SR pri prieskume ústavnosti tejto novely zákona o sociálnom 

poistení nenápadne upravil štvrtý krok diskriminačného testu, ktorý tak v predmetnom náleze 

vyzeral ako hľadanie odpovedí na tieto okruhy otázok: 

     „a)  či došlo k vyčleneniu porovnateľného jednotlivca alebo skupiny hlavne vo väzbe     

           alebo v spojitosti s výkonom základných práv a slobôd, 

            b)  či sa tak udialo na základe kvalifikovaného kritéria alebo podobného  

                  neospravedlniteľného dôvodu, 

c) pričom vyčlenenie je na príťaž jednotlivcovi alebo skupine a 

d) uvedené vyčlenenie nemožno ospravedlniť, pretože buď absentuje dôvod ospravedl-

nenia (verejný, legitímny záujem), alebo ide o neprimeraný, neproporcionálny zá-

sah.“ 

Ústavný súd SR predovšetkým v tomto pozoruhodnom náleze prepojil hospodárske, 

sociálne a kultúrne práva s ľudskou dôstojnosťou,87 pričom podľa neho starobný dôchodok 

„prispieva k zachovaniu dôstojnosti jednotlivca, ktorý v ekonomicky aktívnom období svojho 

života napomáhal dosahovaniu istej úrovne spoločenského bohatstva a tým, že sám solidárne 

prispieval na starobné dôchodky iných a postupne kládol základy budúceho právneho nároku 

na svoj vlastný starobný dôchodok. Teda sám aktívne a pre budúcnosť chránil svoju ľudskú 

dôstojnosť. Po ukončení hospodársky produktívnej etapy svojho života sa stáva odkázaným na 

systém, do ktorého ekonomicky prispieval. Ak sa mu v tej chvíli štát otočí chrbtom, bude priamo 

atakovať jeho ľudskú dôstojnosť, lebo za realizáciu svojich základných ľudských práv (práv 

prvej generácie) nebude môcť prevziať náležitú zodpovednosť a materiálne ich sám 

garantovať“ (bod 55 nálezu). 

Na základe toho potom Ústavný súd SR pod pojem „iné postavenie“ v zmysle čl. 12 

ods. 2 Ústavy SR ako diskriminačný dôvod zaradil aj „postavenie občana v systéme 

                                                           
87Podľa bodu 54 nálezu: „aj keď sociálne práva patria do tzv. druhej generácie ľudských práv so všetkými z toho 
plynúcimi dôsledkami, nemožno prehliadať ich silné prepojenie na ústavou chránenú hodnotu ľudskej dôstojnosti. 
Tá by sa bez náležitých zábezpek sociálneho statusu zo strany štátu stala iluzórnou. Kategória ľudskej dôstojnosti 
preto má vykazovať zásadný interpretačný význam pri stanovovaní minimálneho štandardu konkrétneho základ-
ného sociálneho práva.“  
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dôchodkového zabezpečenia v období jeho aktívneho života.“ Za nelegitímny považoval už 

samotný cieľ (účel) rozdielneho zaobchádzania uvádzaný v dôvodovej správe k inkriminovanej 

novele zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorý spočíval v snahe vylúčiť „možnosť 

vzniku morálneho hazardu“, pretože ak by získali sporitelia v II. pilieri istotu minimálneho 

dôchodku potom by stratili záujem starať sa o svoju investičnú stratégiu. Zákonodarca v zmysle 

dôvodovej správy potom „považuje za amorálne, aby sa v prípade zlého zhodnotenia úspor 

spotrebiteľov, skladali takýmto dôchodcom ostatní daňovníci na minimálny dôchodok 

v nekrátenej sume. Ústavnému súdu SR vadilo, že sa zákonodarca „snaží legálne aprobované 

rozhodovanie dôchodkovo poistených fyzických osôb hodnotiť kategóriami morálky“ (bod 63 

nálezu). Dôležitá je podľa Ústavného súdu SR miera zásluhovosti a táto „sa musí merať 

celkovou sumou, ktorú dôchodkovo poistená osoba do systému dôchodkového zabezpečenia 

každý mesiac v produktívnom období svojho života odviedla. Zásluhovosť nemožno merať 

rozdelením tejto sumy do každého z dvoch zákonom dovolených systémov dôchodkového 

zabezpečenia... Ústavne nesúladným spôsobom sú však pri minimálnom dôchodku 

diferencovaní tí, ktorí boli dôchodkovo poistení v I. pilieri, a tí, ktorí využili právo priznané 

zákonodarcom, a zvolili si okrem I. piliera aj sporivý pilier. Miera ich zásluh len vďaka 

uvedenej voľbe nie je odlišná. Ak občan pracoval pre spoločnosť, nemožno jeho prácu, z ktorej 

platil povinné poistné do I. piliera, ale aj do II. piliera, považovať za menej cennú v porovnaní 

s rovnakou prácou iného občana, ktorý z nej platil povinné poistné len do I. piliera. Výsledkom 

je potom vyčleňovanie znižujúce dôstojnosť človeka, ktoré je morálne nevyhovujúce“ (body 66 

a 67 nálezu). Sudca spravodajca potom predložil plénu návrh na vyslovenie nesúladu zákonnej 

úpravy minimálneho dôchodku garantovaného len poistencom v I. pilieri dôchodkového 

systému. Plénum bolo zrejme prekvapené nielen odvahou zasiahnuť vláde a parlamentu do ich 

širokej miery voľnej úvahy v oblasti zákonnej úpravy hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 

práv ale aj originálnosťou riešenia a prepojenia týchto ľudských práv na ich základnú 

hodnotovú podstatu, a to ľudskú dôstojnosť. A tak „pri hlasovaní o návrhu nebola dosiahnutá 

nadpolovičná väčšina hlasov všetkých sudcov.“ 

Predmetný prípad ponúka dve zásadné otázky vo vzťahu k autorite ústavy, a to 

- v akej miere jej môže napomôcť previazanie ľudských práv s ľudskou dôstojnosťou pri 

preskúmavaní (nielen) hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv, 

- v akej miere môže znížiť autoritu ústavy rozhodnutie Ústavného súdu SR, v ktorom je 

petit odlišný od odôvodnenia. 
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Ešte väčší ústavný „galimatiáš“ však spôsobilo pokračovanie príbehu posudzovania 

ústavnosti inštitútu minimálneho dôchodku, ktoré sa odohralo v konaní a náleze sp. zn. PL. ÚS 

9/2018 zo 4. novembra 2020 

- pred sudcami Ústavného súdu SR v zásadne odlišnom personálnom obsadení, 

- na základe rovnakého návrhu, pričom navrhovateľom bola opäť skupina poslancov 

v personálne rovnakom právnom zastúpení, 

- vďaka tomu, že „ústavný súd meritórne neskúmal súlad napadnutého ustanovenia 

s označenými článkami ústavy, predchádzajúce rozhodnutie ústavného súdu nezakladá 

prekážku rozhodnutej veci (bod 13 nálezu) – naozaj?, 

- kde Ústavný súd SR rozhodol o tom, že predmetná novela zákona o sociálnom poistení 

zavádzajúca „minimálny dôchodok“ len pre poistencov v I. pilieri dôchodkového sys-

tému je protiústavná, 

- kde odôvodnenie nálezu sp. zn. PL. ÚS 9/2018, zo 4. novembra 2020 je takmer identické 

s odôvodnením nálezu sp. zn. PL. ÚS 41/2015 z 15. februára 2017. 

Každá odrážka sledujúca priebeh a výsledok tohoto  druhého preskúmania ústavnosti 

inštitútu minimálneho dôchodku prináša samostatný ústavnoprávny problém avšak vo vzťahu 

k názvu konferencie možno zostať pri otázke či predmetné konanie zvyšuje alebo znižuje 

autoritu Ústavy SR s neľahkou odpoveďou. 

Ad b) Pri posudzovaní konkrétnej kontroly ústavnosti aplikácie zákonov upravujúcich 

hospodárske, sociálne a kultúrne právo možno len prolongovať platnosť slov Ľ. Gajdošíkovej, 

že „nízky počet sťažností a ešte nižší počet nálezov s vyslovením porušenia niektorého zo 

sociálnych práv (základných práv hmotného charakteru) vo vzťahu k celkovému počtu sťažností 

je podmienený predovšetkým tým, že pri rozhodovaní o sťažnostiach podľa čl. 127 ústavy 

uplatňuje ústavný súd svoju judikatúru, v ktorej zmysle všeobecný súd zásadne nemôže byť 

sekundárnym porušovateľom základných práv a práv hmotného charakteru, ku ktorým patria 

aj sociálne práva, ak toto porušenie nevyplýva z toho, že všeobecný súd súčasne porušil 

ústavnoprocesné princípy vyplývajúce z čl. 46 až 48 ústavy, resp. čl. 6 ods. 1 dohovoru. Táto 

judikatúra ústavného súdu sa však postupne prekonáva.“88 

Postupné „prekonávanie“ tejto judikatúry som preveril v príspevku, ktorý bol 

prednesený na medzinárodnej konferencii organizovanej Ústavným súdom SR a UPJŠ v dňoch 

28. – 29. septembra 2022, kde som konštatoval, že postupnosť prekonávania reštriktívneho 

                                                           
88 GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ.: Ochrana sociálnych práv pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Právny obzor. 
2017, roč. 100, č. 3, s. 223. 
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prístupu Ústavného súdu SR k ochrane hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv ide 

„slimačím“ tempom.89 

* 

Na záver sa vraciam  k úvodnému zamysleniu nad ústavným smerovaním hospodárskej, 

sociálnej a kultúrnej politiky nášho štátu. Jej obsah tvoria pri „mlčaní“ Ústavy SR tak politici 

ako aj odborníci. Je preto na  politikoch, aby kultivovali svoje zásahy do hospodárskych, 

sociálnych a kultúrnych práv a na odborníkov, aby tieto zásahy pomeriavali cieľmi, ktoré by 

viedli na jednej strane k rozmnoženiu národného bohatstva (ESĽP za takýto cieľ akceptuje 

zabezpečenie „blahobytu štátu“) a vytvoreniu sociálne spravodlivej spoločnosti a na druhej 

strane aby bol zachovaný individuálny záujem jednotlivca potrebný pre rozvoj spoločnosti. To 

je aj hutný odkaz tohoto príspevku, ktorý mal za úlohu pokúsiť sa zodpovedať otázku či je 

zasahovanie do ľudských práv druhej generácie niečím obmedzené. 
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Výkon štátnej moci referendom90 

Exercise of state power by referendum 

Boris Balog 

Abstrakt: 

Príspevok sa venuje priamemu výkonu štátnej moci občanmi v referende. V tejto 

súvislosti polemizuje s nálezom Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 7/2021 v tých častiach, ktoré 

kvalifikujú referendum ako výkon ustanovenej moci. Príspevok apologeticky kvalifikuje 

referendum ako výkon ustanovujúcej moci občanov napĺňajúcej v čistej podobe suverenitu 

ľudu. 

 

Abstract: 

The contribution is devoted to the direct exercise of state power by citizens in a 

referendum. In this context, it argues with the finding of the Constitutional Court of the Slovak 

Republic sp. zn.PL. ÚS 7/2021 in those parts that qualify the referendum as the exercise of 

constituted power. The contribution apologetically qualifies the referendum as the exercise of 

the constituent power of the citizens, fulfilling in its pure form the sovereignty of the people. 

 

Kľúčové slová: 

ústava, referendum, Ústavný súd SR, Národná rada SR, ustanovujúca moc, ustanovená 

moc 

 

Keywords: 

Constitution, referendum, Constitutional Court of the Slovak Republic, National 

Council of the Slovak Republic, constituent power, constituted power 

 

Úvod 

Dňa 21. januára 2023 budú mať občania Slovenskej republiky historicky prvýkrát 

možnosť rozhodovať a možno aj rozhodnúť v referende, priamo, o zmene Ústavy Slovenskej 

republiky (ďalej len „ústava“). V tomto ústavne jedinečnom momente sa po 30 aktívneho 

vykonávania ústavodarnej moci parlamentom táto moc aspoň na tento jeden moment dostane 

                                                           
90 Tento príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu VEGA 1/0587/22 Dopady pandémie Covid-19 na 
právny poriadok Slovenskej republiky. 
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do rúk tých, od ktorých všetka a každá štátna moc, vrátane ústavodarnej moci, pochádza, a to 

občanov Slovenskej republiky. Pôjde o naplnenie ich práva na formovanie ústavy ako 

spoločenskej zmluvy zakladajúcej vzťah medzi nimi a štátom, v ktorom žijú, resp., ktorého 

personálny znak vytvárajú. 

Pokladám za symbolické, že predmetom prvého ústavodarného referenda bude práve 

iná dôležitá otázka verejného záujmu týkajúca sa generálnej ústavnej úpravy predčasného 

skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“). 

Aj keď každá a všetka štátna moc pochádza od občanov, nie je v ústavnom systéme iný ústavný 

orgán s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý by mal bližší vzťah s občanmi ako národná rada. Tento 

nie je daný iba tým, že občania poslancov volia a tým národnú radu v konkrétnom volebnom 

období personálne vytvárajú, ale poslanci národnej rady sú ich zástupcovia. 

Vzťah občanov a národnej rady sa tým líši od vzťahu občanov a prezidenta. Občania 

síce prezidenta priamo volia a vybavujú ho priamou demokratickou legitimitou, dokonca ho 

môžu aj v ľudovom hlasovaní odvolať, ústava ho ale nepostuluje ako ich zástupcu. Prezident 

reprezentuje Slovenskú republiku ako takú, vrátane, ale nielen, aj jej občanov. U poslancov 

národnej rady ústava presne stanovuje ich základné postavenie, sú to zástupcovia občanov. 

Mandát získavajú vo voľbách na zastupovanie občanov. Ako zástupcovia občanov majú tak 

užší vzťah s občanmi ako prezident a neporovnateľný vzťah ako ústavné orgány bez priamej 

demokratickej legitimity. 

Ak je preto možné odvolať priamo zvoleného prezidenta, o čo viac je opodstatnené, aby 

predmetom odvolania nemohli byť aj poslanci národnej rady, a to predčasným skončením 

volebného obdobia. Návrh novely ústavy toto rozhodnutie zveruje tak občanom v referende, 

ako aj samotnej národnej rade uznesením na základe nadpolovičnej väčšiny všetkých jej 

poslancov. Pre prípad zmeny ústavy tak, ako je pre referendum na deň 21. januára 2023 

vyhlásená, by išlo o možnosť v referende rozhodnúť o skončení volebného obdobia národnej 

rady čím by nastal zánik mandátov všetkých jej poslancov. 

Tak ako je toto konkrétne referendum politickou reakciou na nález Ústavného súdu 

Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) sp. zn. PL. ÚS 7/2021, tak je aj tento príspevok 

reakciou na tie názory ústavného súdu, ktoré rámcujú referendum ako výkon ustanovenej moci 

a vsádzajú jej výkon do deľby ustanovenej moci.  

 

Referendum ako ľudové rozhodovanie 

Úpravou v čl. 2 ods. 1 ústavy sa táto zaradila medzi tie ústavy vyspelých 

demokratických štátov, pre ktoré je charakteristické, že ustanovujú výkon suverenity ľudu 
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dvoma základnými formami: prostredníctvom volených zástupcov a priamo ľudom.91 Výhodou 

priamej demokracie vo všeobecnosti je totožnosť vôle zúčastneného ľudu s obsahom jeho 

rozhodnutia, čiže nízka miera skreslenia medzi tým, čo si občania prajú, a verejnomocenským 

rozhodnutím. Súvisí s tým aj mobilizácia ich samosprávneho potenciálu a zodpovednosť za 

jeho realizáciu. Ak ľuďom zveríte možnosť o niečom rozhodnúť, vtiahnete ich do účasti na 

moci, ponúkate im ventil z ich frustrácie z toho, čo v ich mene robia volení zástupcovia.92 

Emancipácia ľudu na európskom kontinente vyjadrená vo francúzskej revolúcii priniesla 

jeho prerod, resp. zrod ako homogénneho celku, ktorý sa stáva zdrojom samotnej existencie 

štátu. Národná pospolitosť sa stala novým spojítkom sekularizovaného štátu potom, čo 

revolúcia odsunula kresťanskú hodnotovú základňu do pozadia.93 

V ústavodarnej rovine je ľud ako tvorca štátu večný a je reprezentovaný jednotlivými 

ľudovými ústavodarnými generáciami, ktoré sa priamo alebo prostredníctvom zástupcov 

podieľajú na prijímaní, zmenách a odstraňovaní ústav a na prijímaní nových ústav. Večnosť 

ľudu predstavuje prepojenie jednotlivých ľudových ústavodarných generácií v jeden celok.  

Ľud formuluje svoje predstavy o svojom štátnom živote, o štáte, jeho forme, zriadení 

a režime, v ktorom chce prežívať svoj život a hľadať svoje šťastie. Tieto predstavy vyjadruje 

v ústave a osobitne sú koncentrované v jej materiálnom jadre, ktoré reprezentuje hodnoty, na 

ktorých je štát postavený. 

Ustanovujúca moc ľudu zahŕňa v prvom rade prijatie ústavy, ktorá je základom moci 

ustanovenej. Prijatie ústavy ľudom, jeho slobodné rozhodnutie o jej obsahu a jeho slobodné 

právo ňou nakladať je základným prejavom a výrazom demokracie. V ústavodarnom procese 

to znamená prijatie ústavy spoločenstva a štátu v otvorenom, transparentnom, demokratickom 

procese, výsledkom ktorého bude ústava chránená najvyššou legitimitou. 

Ľud je súčasne ústavou sám viazaný, pokiaľ ju nezmení. Možnosť ľudu kedykoľvek 

a akokoľvek zmeniť ústavu je prítomná stále. Ľud je v tomto smere neobmedzený a existujúci 

text ústavy pre neho nie je zaväzujúci v tom, že nemôže byť v jeho celosti alebo vo vzťahu 

k niektorej jeho časti predmetom revízie. Ľud by mal/mohol takto konať najmä vtedy, ak by 

ústava už viac nezodpovedala jeho predstavám o správnom, vhodnom a potrebnom usporiadaní 

štátneho a spoločenského života. 

                                                           
91 OROSZ, L.: Priama demokracia v Maďarskej republike – právna úprava a aplikačná prax. Justičná revue. 
2005, roč. 57, č. 10, s. 1281. 
92 PROCHÁZKA, R. – KÁČER, M.: Teória práva. Bratislava: C. H. Beck, 2013, s. 90. 
93 HAMUĽÁK, O.: Suverenita státu včera a dnes – k dynamice pojmu a hermeneutickým posunům v jeho chápání. 
Právny obzor. 2013, roč. 96, č. 3, s. 227. 
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Ak je referendum ústavným nástrojom na ľudové rozhodovanie, tak je to referendum, 

ktoré predstavuje priame, nesprostredkované a nezastúpené rozhodovanie ľudu o veciach 

verejného záujmu, vrátane prijímania, zmien, ale aj odstránenia ústavy. Ľud tak vykonáva svoju 

vlastnú, od nikoho a ničoho neodvodenú moc, ktorá ustanovuje štát. 

 

Referendum v štruktúre moci ustanovujúcej a moci ustanovenej 

Ustanovujúca moc je tá, ktorá ustanovuje ustanovenú moc, ale sama ustanovená nie je. 

Nie je ustanovená, pretože ustanovenie nepotrebuje. Ustanovená moc je ustanovená 

ustanovujúcou mocou. Je ustanovená preto, lebo inak by mocensky nepôsobila a na mocenské 

pôsobenie potrebuje ustanovenie. Ustanovená moc v demokratickom štáte potrebuje na výkon 

svojej moci ustanovenie v podobe mandátu získaného v legitimizačnom procese 

predstavovanom v demokratickom a právnom štáte slobodnými voľbami. Nimi sa získava 

dočasný mandát na výkon mocenských právomocí ustanovených orgánov. Tento mandát môže 

byť priamy alebo nepriamy, ale stále má demokratický základ vo voľbách, ktoré 

inštitucionalizovanú štruktúru ústavných orgánov spájajú s občanmi. Ustanovujúca moc sa 

neprejavuje (len) v tom, že fyzicky niečo vytvára, ale v tom, že to, čo je vytvorené „oživuje“ 

tým, že mu poskytuje demokratický mandát na mocenské pôsobenie. 

Občania ustanovenú moc nemajú a nevykonávajú. Ustanovenie sa vzťahuje na 

vytvorenie možnosti nástroj na výkon moci použiť. Občania nevykonávajú ustanovenú moc, 

pretože im ju nemá kto ustanoviť. Ustanovenie moci občanom by bolo v rozpore s princípom 

suverenity ľudu, pretože by vyžadovalo existenciu ešte vyššej moci ako občania, ktorá by im 

dala mandát na výkon moci. Občania ale moc majú sami zo seba a v sekulárnom štáte iná, 

vyššia moc nie je. Aby v referende mohli občania rozhodnúť, nepotrebujú, aby im niekto na to 

ustanovil mandát. Ten mandát je spojený priamo so zdrojovým charakterom moci. Moc 

občanov je originálna, priama a ustanovujúca. 

Referendum ako nástroj výkonu priamej moci sa odlišuje od volieb a ľudového 

hlasovania, ktoré nepredstavujú nástroje priamej demokracie v zmysle výkonu moci. 

Referendum na jednej strane a voľby na strane druhej majú úplne inú funkciu v demokratickom 

štáte a len preto, že v nich občania hlasujú ich nemožno stotožňovať, resp. chápať ako dva 

rovnaké nástroje ľudovej/občianskej moci. Referendum predstavuje priame rozhodnutie 

občanov o otázke vo veci, je to teda meritórne rozhodnutie, výsledkom ktorého je právna norma 

so silou ústavného zákona, ktorá predstavuje priame nezastúpené rozhodnutie občanov 

o konkrétnej veci. Voľby predstavujú nástroj demokratickej legitimácie zástupcov občanov na 

zastupiteľský výkon štátnej moci. Voľby neprinášajú rozhodnutie o obsahu nejakej otázky, nie 
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sú meritórne rozhodnutie so silou ústavného zákona, ale sú rozhodnutie občanov o dočasnom 

prenose mandátu na výkon štátnej moci na zástupcov občanov. Je to rozhodnutie procesné, 

pretože sa týka procesu prenosu spôsobu výkonu moci. Rovnako tak ľudové hlasovanie je 

demokratické rozhodnutie o odňatí prezidentského mandátu, ale inak neprináša žiadne 

rozhodnutie o vecnej otázke so silou ústavného zákona. Ani voľby a ani ľudové hlasovanie 

nevytvárajú generálne právne pravidlo so silou ústavného zákona. 

 Ustanovujúca moc sa prejavuje pri prijímaní ústavy. Nemôže byť pochybnosti o tom, že 

ústava je právny predpis a požiadavku, že ide o inú dôležitú otázku verejného záujmu, vrátane 

ústavou nepoznanej, ale ústavným súdom „objavenej“ podmienky generality by splnila. Ústava 

je spôsobilý predmet referenda ako nástroja priameho rozhodovania občanov. Takto to chápe 

aj ústavný súd, ktorý prejav ustanovujúcej moci spojil v náleze sp. zn. PL. ÚS 7/2021 s prijatím 

ústavy. Kritickému pohľadu ale podrobujem tento názor vzhľadom na kontext, v ktorom 

ústavný súd tento názor vyslovil. Názor ústavného súdu, že „ustanovujúca moc ... 

reprezentujúca suverenitu občanov (čl. 2 ods. 1 ústavy) sa prejavila prostredníctvom zástupcov 

občanov pri prijímaní ústavy“ sa nevzťahuje na ústavu ako takú (ako na základný zákon 

vyjadrujúci spoločenskú zmluvu), ale na konkrétnu Ústavu Slovenskej republiky č. 460/1992 

Zb. V jej prijatí sa podľa ústavného súdu prejavila ustanovujúca moc občanov. Ústavu ale 

prijala Slovenská národná rada, resp. jej poslanci. Nespochybňujem legitimitu tohto prijatia, ale 

iste nepredstavovalo naplnenie suverenity občanov podľa čl. 2 ods. 1 ústavy. Prijatie ústavy 

Slovenskou národnou radou 1. septembra 1992 nemohlo predstavovať naplnenie suverenity 

občanov podľa čl. 2 ods. 1 ústavy preto, lebo v tom momente čl. 2 ods. 1 ústavy neexistoval. 

V práve vieme bezpečne identifikovať, či norma existuje alebo neexistuje. V jednom 

jedinečnom okamžiku norma nemôže byť vytváraná a súčasne aj existovať a napĺňať sa. Platí 

to aj na čl. 2 ods. 1 ústavy, ale aj na ústavu ako takú. Ústava nebola základom pre svoj vlastný 

vznik a jej prijatie nemohlo predstavovať výkon ustanovujúcej moci občanov podľa nej samej. 

Ústavný súd tým prejav ustanovujúcej moci vytesnil časovo mimo existenciu 

Slovenskej republiky, pretože ustanovujúcu moc spojil s konaním ústavného orgánu dnes 

neexistujúceho štátu, ktorý reprezentoval občanov dnes neexistujúceho štíátu. Po 1. januári 

1993 tak už žiadna ustanovujúca moc nie je. Ústavný súd totiž ďalej pokračuje, že „v chode 

štátu (Slovenskej republiky) sa však už na základe ústavy vykonáva výlučne moc ustanovená“. 

Znamená to, že ustanovujúca moc je iba jednorazová. Ustanovujúca moc je výnimočná 

a jedinečná v tom, že jej existencia je obmedzená iba na jej jeden jediný prejav, po ktorom 

definitívne a nezvratne zanikne. To by v ústavných podmienkach Slovenskej republiky 

znamenalo, že takáto moc v nej nikdy ani neexistovala. Ak sa táto vyčerpala prijatím ústavy 1. 
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septembra 1992 Slovenskou národnou radou, dnes neexistujúcim ústavným orgánom 

neexistujúceho štátu, a v chode štátu, ktorý vznikol 1. januára 1993 sa už prejavuje iba moc 

ustanovená, tak ústavné spoločenstvo samostatnej Slovenskej republiky nielenže nemalo ešte 

nikdy možnosť takúto jedinečnú erupciu ustanovujúcej moci zažiť, čo je ale zásadnejšie, ani ju 

už nikdy nezažije, kým bude tento štát existovať, pretože sa nezvratne vyčerpala ešte pred jeho 

vznikom. Ústava totiž nič iné, ako priamy a zastupiteľský výkon štátnej moci nepozná. Ak preto 

priamy výkon moci občanmi v referende nie je ustanovujúca moc, tak tá potom v Slovenskej 

republiky nie je a ani nebude. Tým ale priamy výkon štátnej moci občanmi stráca význam 

a zmysel a moc občanov je redukovaná iba na to, aby ju vo voľbách odovzdali svojim 

zástupcom. 

Ak by sme priamy výkon ústavodarnej moci občanov a zastupiteľský výkon 

ústavodarnej moci prostredníctvom národnej rady nivelizovali ako výkon tej istej ustanovenej 

ústavodarnej moci, ako máme chápať obiter dictum v náleze sp. zn. PL. ÚS 21/201, že 

„vyslovené právne závery o možnosti preskúmania súladu ústavného zákona (jeho časti) s 

ústavou sú limitované takou prípadnou úpravou ústavy, ktorá umožní originárnemu 

ústavodarcovi (ľudu) potvrdiť prípadnú zmenu či doplnenie ústavy v rámci ústavodarného 

referenda“? Podľa neho by ľud/občania ako originálny ústavodarca mal disponovať možnosťou 

potvrdzovať zmenu či doplnenie ústavy prijaté národnou radou v ústavodarnom referende. Táto 

myšlienka ale nemá zmysel, ak by originálny ústavodarca a národná rada ako parlamentný 

ústavodarca vykonávali tú istú ustanovenú moc a ak by zmena ústavy ústavným zákonom 

národnej rady a jej potvrdenie v ústavodarnom referende boli prejavmi tej istej ustanovenej 

moci. Schopnosť občanov v ústavodarnom referende potvrdiť alebo nepotvrdiť zmenu alebo 

doplnenie ústavy prijaté národnou radou je daná iba a jedine tým, že občania vykonávajú 

ustanovujúcu moc. Iba ustanovujúca moc môže potvrdzovať akty ustanovenej moci.94 
 

 

                                                           
94 V tejto súvislosti dávam do pozornosti disent sudcu Miroslava Duriša k nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. PL. 
ÚS 7/2021, v ktorom o. i. vyslovil, že „Pôvodná, ustanovujúca, konštitutívna moc ľudu či občanov nie 
jednorazová, ona sa prijatím ústavy prostredníctvom zástupcov občanov nevyčerpala ani nevyprázdnila, nezanikla 
a ani sa nestratila. Občania svojou pôvodnou ustanovujúcou mocou disponujú stále, má ale latentný charakter až 
do momentu, kým ju občania nevykonajú. V opačnom prípade by potom bol čl. 2 ods. 1 ústavy v rozsahu slov 
„Štátna moc pochádza od občanov“ už v momente prijatia ústavy obsolétny, pretože by sa týmto momentom 
nezvratne naplnil. Ak má ale pôvod moci od občanov trvať počas celej existencie Slovenskej republiky ako 
demokratického štátu, čo ústava predpokladá, musia mať občania možnosť svoju pôvodnú moc aj vykonávať. 
Princíp suverenity ľudu, ktorý napokon sám ústavný súd zaradil medzi princípy demokratického a právneho štátu 
(PL. ÚS 7/2017), sa prijatím ústavy ani nestratil a ani netransformoval na suverenitu demokratického a právneho 
štátu, ako to uvádza bod 139 odôvodnenia disentovaného nálezu, práve naopak, princíp suverenity ľudu vytvára 
obsahovú náplň demokratického a právneho štátu vrátane jeho suverénneho, zvrchovaného postavenia, v ktorom 
sa moc neodvodzuje z iného zdroja, ale iba od vlastných občanov.“. 
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Ustanovujúca moc občanov 

Zdroj štátnej moci v Slovenskej republike je len jeden. Každá/všetka štátna moc 

pochádza od občanov a žiadna štátna moc nemá iný zdroj. Čl. 2 ods. 1 ústavy nevymedzuje len 

zdroj štátnej moci, ale aj základné štátoprávne vymedzenie jej výkonu – občania vykonávajú 

štátnu moc „prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo“.95 Napokon, toto uznal 

aj ústavný súd, ktorý tiež vychádzal z toho, že „Deľba moci je produktom výkonu ustanovujúcej 

(vopred nedelenej) štátnej moci občanmi podľa čl. 2 ods. 1 ústavy.“ Panuje tak zhoda na tom, 

že moc občanov je jedna a nedelená. V úvode čl. 2 ods. 1, kde ústava vymedzuje zdroj štátnej 

moci, nepôsobí deľba moci, pretože na zdroji sa moc nedelí. 

Z čl. 2 ods. 1 ústavy vyplýva deľba výkonu moci. Ústava používa 

vylučovaciu/alternatívnu spojku „alebo“ čo znamená, že výkon štátnej moci prostredníctvom 

svojich volených zástupcov a aj výkon štátnej moci priamo sú samostatné spôsoby výkonu moci 

a predstavujú dva základné spôsoby výkonu moci. Deľba výkonu moci pôsobí tak, že je 

stanovená deľba výkonu moci pri priamom výkone štátnej moci a výkone štátnej moci 

prostredníctvom volených zástupcov (ústavnými orgánmi).  

Výkon  štátnej moci  priamo občanmi  je samostatnou formou uplatnenia  moci  v 

štáte   občanmi,  ktorí   sú  originálnymi nositeľmi  moci. Reálny rozsah priameho výkonu 

štátnej moci je limitovaný tým, že pre priamy výkon výkonnej moci a pre priamy výkon súdnej 

moci ústava nestanovuje žiadne nástroje. Tým nie je ani referendum. Referendum je nástroj na 

priamy výkon (iba) ústavodarnej moci občanov. Táto je ďalej limitovaná tým, že občania 

v referende nemôžu rozhodovať o základných právach a slobodách, daniach, odvodoch 

a o štátnom rozpočte. Podľa deľby výkonu moci je toto rozhodovanie vyhradené iba voleným 

zástupcom občanov. 

Ústavodarná moc občanov nie je rovnaká ako ústavodarná moc parlamentu a už vôbec 

nie ako zákonodarná moc parlamentu. Ústavný súd na jednej strane konštatuje, že v referende 

sa „rozhoduje o právnych normách (tzn. záväzných pravidlách správania sa určených pre 

neurčitý počet prípadov rovnakého druhu), a to s právnou silou ekvivalentnou ústavnému 

zákonu“ a súčasne na tom istom mieste uvádza, že „v referende ide (tak, ako ho konštituujú čl. 

93 až 100 ústavy) o výkon zákonodarnej moci rovnocenný s výkonom zákonodarnej moci 

národnou radou“. Potiera sa tým nielen rozdiel medzi priamym a zastupiteľským výkonom 

štátnej moci, ale aj elementárny rozdiel medzi ústavodarnou a zákonodarnou mocou v tom, že 

                                                           
95 Tu je potrebné dať do pozornosti rozdiel oproti napr. Ústave ČR, ktorá v čl. 2 ods. 1 hovorí – „Lid je zdrojem 
veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“. a v ods. 2 – 
„Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.“. 



 

69 
 

platný výsledok referenda, ktorému sa priznáva právna sila ústavného zákona sa vzápätí 

nivelizuje na úroveň zákonodarnej moci. 

Neplatí preto podľa mňa, že v referende vykonávajú občania priamo štátnu, 

zákonodarnú moc, a to spôsobom rovnocenným s národnou radou. Takáto rovnocennosť by 

bola priamym popretím rozdielu medzi občanmi a národnou radou, ktorý spočíva v tom, že kým 

vo vzťahu k národnej rade musí existovať delegácia na výkon ustanovenej ústavodarnej 

a zákonodarnej moci a transfer dočasného mandátu na ich výkon z občanov na volených 

zástupcov slobodnými voľbami, takáto delegácia neexistuje pri občanoch samotných, ktorí 

nielenže nemusia, ale predstavovalo by to aj ústavný a logický nezmysel, aby sami sebe 

delegovali moc. Navyše na delegáciu moci občanmi na občanov neexistuje ani žiadny ústavný 

nástoj. A iste ním nie je referendum ako nástroj meritórneho rozhodovania občanov a nie 

funkčnej delegácie. 

Ústavný súd k zákonodarnej moci hovorí, že „V rámci sekundárnej (ustanovenej) 

mocenskej sústavy sú už vzťahy medzi jednotlivými druhmi moci a ich orgánmi, resp. iným 

spôsobom výkonu moci (referendom), limitované súborom bŕzd a protiváh, reprezentujúcim 

deľbu kompetencií (právomoci, pôsobnosti), tak ako je vymedzená v ústave (a v nadväznosti na 

ústavnú úpravu v podústavných právnych predpisoch). Tieto vzájomné limity sa týkajú aj 

jednotlivých druhov moci interne a v rámci zákonodarnej moci sa týkajú aj referenda...“. 

Ústavný súd tu dokonca už ani nehovorí o priamom výkone moci, ale referendum označuje ako 

nejaký „iný“ spôsob výkonu moci, pričom ale práve spôsob výkonu moci priamo je podstatou 

referenda. 

Otázka znie, čo ústavný súd sledoval tým, že zasadil referendum do moci ustanovenej? 

Urobil to preto, aby ochránil materiálne jadro ústavy pred jeho ohrozením práve referendom? 

Ak sám správne hovorí o ochrane materiálneho jadra ústavy tvoreného tak princípmi 

demokratického štátu ako aj princípmi právneho štátu, nie je možné v záujme ochrany jedného 

princípu právneho štátu úplne poprieť iný princíp demokratického štátu. Ústavný systém musí 

byť vyvážený a tieto princípy musia byť v ústavnej jednote a rovnováhe. 

 

Ochrana materiálneho jadra ústavy 

Nebezpečenstvom pre materiálne jadro ústavy nie je možnosť jeho zmeny, ale 

nebezpečenstvom pre materiálne jadro ústavy je práve nemožnosť jeho zmeny. V žiadnom 

momente vývoja ústavy spoločenstva nie je možné pokladať obsah a rozsah existujúceho 

materiálneho jadra ústavy za dostatočný, stále je možné jeho obsah a rozsah prehodnocovať 

a vyhodnocovať, či skutočne zodpovedá potrebám a požiadavkám spoločenstva. Základným 
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prostriedkom jeho ochrany je preto jeho spôsobilosť na zmenu. Jeho nemennosť by mohla 

spôsobiť, že toto jadro by už nezodpovedalo požiadavkám spoločenstva a spoločenstvo by bolo 

nútené hľadať a nachádzať neústavné cesty, ako toto jadro prekonať. 

Ochrana materiálneho jadra ústavy spočíva v tom, že ľud je jediný spôsobilý toto jadro 

ustanoviť a následne rozšíriť, obohatiť ho o nové prvky, nové komponenty, znamenajúce 

naplnenie plnohodnotného spoločenského, občianskeho, či politického života ľudu, naplnenie 

jeho štátnych potrieb. Ak by materiálne jadro ústavy nebolo možné meniť, a to ani ľudovým 

ústavodarcom, iba vysoká predvídavosť a magické, jasnovidecké schopnosti prvej ústavodarnej 

generácie by umožnili také naformulovanie materiálneho jadra ústavy, ktoré by prežilo a ustálo 

desaťročia vývoja života spoločenstva a štátu. Spravidla tomu ale tak nie je. Preto každá ľudová 

ústavodarná generácia má také isté postavenie ako prvá, zakladajúca ľudová ústavodarná 

generácia. Môže svojej ústavodarnej moci vystaviť, či podrobiť celú ústavu, všetok jej text. 

Tým sa odlišuje od parlamentných ústavodarných generácií, ktoré sú podriadené jej 

rozhodnutiam. 

Nemennosť materiálneho jadra ústavy je preto jeho ohrozením, možnosť zmeny jeho 

ochranou. Súčasne možnosť zmeny materiálneho jadra ústavy neznamená aj jej nutnosť či 

potrebu. Znamená najmä ochranu materiálneho jadra ústavy v tom, že stanovuje jasnú a vopred 

známu cestu kto to môže urobiť a ako sa to dá dosiahnuť. Nevystavuje spoločenstvo potrebe 

hľadania neštandardných riešení v záujme prekonania nemenného jadra.  

Možnosť disponovať materiálnym jadrom ústavy zostáva na originálnym 

ústavodarcovi, tejto právomoci sa nemôže vzdať, nemá ju na koho preniesť a nemožno mu ju 

vziať či odňať. Ide o právomoc, ktorá je výrazne latentná, pretože nakladanie s materiálnym 

jadrom ústavy nebude každodennou záležitosťou ani z pohľadu originálneho ústavodarcu, ale 

jej latentná prítomnosť poskytuje materiálnemu jadru ústavy najlepšiu ochranu – ochranu pred 

konaním orgánov moci ustanovenej, osobitne parlamentného ústavodarcu. 

Zmena ústavy zo strany originálneho ústavodarcu nebude každodennou záležitosťou 

najmä s ohľadom na skutočnosť, že takáto zmenu bude vyžadovať vytvorenie a nájdenie 

konsenzu ľudu o tom, ako ústavu zmeniť v záujme dosiahnutia vyššieho uspokojenia svojich 

potrieb. Väčšina, ktorá sa na zmenu ústavy vyžaduje je potom formálnym vyjadrením tohto 

konsenzu, resp. jeho miery. Materiálna obtiažnosť zmeny ústavy priamo ľudom je ale práve 

v potrebe hľadania a dosiahnutia konsenzu. To súčasne chráni materiálne jadro ústavy pred 

zmenami zo strany originálneho ústavodarcu – nachádzanie konsenzu o tom, ako zmeniť ústavu 

nemusí byť v prostredí výrazne heterogénneho ľudu jednoduché. 
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Záver 

Za nesporný prínos nálezu ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 7/2021 pokladám ukončenie 

diskusie o záväznosti a právnej sile platného výsledku referenda. Referendum s právnou silou 

ústavného zákona pokladám za skutočné naplnenie suverenity ľudu v podmienkach Slovenskej 

republiky. Kriticky ale hodnotím tie názory ústavného súdu, ktoré zaradili referendum do 

výkonu ustanovenej moci. Takýto názor zotrel podstatu priame ľudového rozhodovania, ktorá 

je v totožnosti vôli vládnucich a ovládaných. Totožnosť vôle vládnucich a ovládaných je 

prejavom ustanovujúcej moci. Tú vykonávajú vládcovia, nad ktorými už nie je vyššia moc. 

Občania vykonávajúci ustanovenú moc sú ovládaní, nikdy ale nie vládcovia. Postavenie 

vládcov im bolo upreté, ale súčasne ani nie je zrejmé, kto týmto vládcom stojacim nad občanmi 

je. 

Naplnenie princípu suverenitu ľudu neznamená len možnosť občanov voliť svojich 

zástupcov a tým vytvárať orgány zastupiteľskej demokracie, ale naplnením princípu suverenity 

ľudu je aj skutočnosť, že po voľbách zastupiteľských orgánov zostáva občanom ako nositeľovi 

primárnej originálnej moci právo rozhodovať o niektorých zásadných otázkach týkajúcich sa 

verejného záujmu priamo v referende, nezávisle na parlamente, a tým vykonávať svoju 

primárnu, neodvodenú moc.96 
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Potrebuje Ústava Slovenskej republiky fixáciu klauzuly večnosti?97 

Does the Constitution of the Slovak Republic need to fix the eternity clause? 

Kamil Baraník 

Abstrakt: 

Centrálnou tézou tohto textu je analytické zhodnotenie otázky, či by Ústava Slovenskej 

republiky mohla byť doplnená o tzv. klauzulu večnosti. V prvej časti príspevku sa vysvetlí 

teoretický význam a praktické dôsledky existencie klauzúl večnosti v ústavných poriadkoch. Pri 

tom sa načrtne podstata ústavnej nezmeniteľnosti a jej prepojenie na doktrínu materiálneho 

jadra ústavy. V druhej časti sa zhodnotí doterajšia rozhodovacia činnosť Ústavného súdu 

Slovenskej republiky, ktorá sa venovala ústavnej nezmeniteľnosti a  doktríne materiálneho 

jadra ústavy. Následne sa prepoja komparatívne skúsenosti s ústavnou nezmeniteľnosťou 

v rozhodovacej činnosti slovenského ústavného súdu preto, aby sa zodpovedala úvodná dilema, 

teda otázka potrebnosti doplnenia klauzuly večnosti do slovenského ústavného textu. 

 

Abstract: 

The principal objective of this contribution is to analytically evaluate the potential 

introduction of the so-called eternal clause into the Constitution of the Slovak Republic. The 

first part of the article explains the theoretical meaning and practical effects of the eternal 

clauses in constitutional systems. It outlines the essence of constitutional unamendability and 

its connection to the doctrine of the material constitutional core. The second part assesses the 

decisions of the Constitutional Court of the Slovak Republic, which dealt with constitutional 

immutability and the doctrine of the material constitutional core. The final part connects the 

comparative experiences with the Slovak understanding of constitutional unamendability to 

address the initial dilemma, i.e., the demand for the eternal clause in the Constitution of the 

Slovak Republic. 

 

Kľúčové slová: 

Nezmeniteľný ústavný článok, Materiálne jadro ústavy, Ústavná nezmeniteľnosť, 

Ústavný súd Slovenskej republiky. 

 

                                                           
97 Príspevok je výsledkom riešenia projektu „Hodnoty v práve“, ktorý je financovaný Vedeckou grantovou agen-
túrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (projekt č. 
1/0619/2021). 
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I. Klauzuly večnosti 

Tento príspevok sa na pozadí teoretických východísk a komparatívnej ústavnej praxe 

zaoberá otázkou, či Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) potrebuje vo svojom texte 

(nové) zakotvenie klauzuly večnosti. Pri hľadaní odpovede na túto otázku sa v druhej časti 

príspevku analyzuje rozhodovacia činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len 

„ústavný súd“) dotýkajúca sa otázky nezmeniteľnosti a s tým úzko súvisiacej doktríny 

implicitného materiálneho jadra ústavy. Napokon sa pri odpovedaní centrálnej otázky 

príspevku prepoja teoretické poznatky a praktické skúsenosti s otázkou ústavnej 

nezmeniteľnosti. 

Klauzuly večnosti, nezrušiteľné, resp. nezmeniteľné ústavné články, či explicitne 

vyjadrené materiálne ohniská ústav sú odlišné názvy pre obsahovo identické označenia častí 

ústavného textu, ktorým ich tvorcovia ab initio vštepili ultimátnu, t. j. večnú formu trvácnosti. 

Takto označené ústavné články by mali „naveky“ resp. po generácie fixovať ústavný text.98 

Túto skutočnosť by nemal ohroziť ani ústavodarný proces, t. j. ani ústavodarný orgán. Jedinou 

teoreticky prípustnou možnosťou odklonu od nezmeniteľných ústavných článkov je ich zmena 

cestou ústavnej revolúcie. Jellinek hovorí že nezmeniteľné ustanovenie môže byť zrušené 

násilím, nie však právom.99 

Nezmeniteľné ústavné klauzuly nie sú recentným úkazom. Objavili sa hneď so vznikom 

moderných ústav. Napríklad už Ústava štátu Delaware z roku 1776 pri niektorých 

ustanoveniach zakazovala ich zmenu pomocou ústavných dodatkov (napr. pri základných 

právach, s ohľadom na existenciu dvojkomorového zákonodarného orgánu či zákazu dovozu 

otrokov).100  Ďalej, v čl. V Ústavy Spojených štátov, ktorý rieši spletitosti prijímania ústavných 

dodatkov, boli zakotvené dokonca dve formy nezmeniteľnosti – dočasná a trvalá. Dočasná 

nezmeniteľnosť do roku 1808 zakazovala, hoc aj ústavným dodatkom, riešiť otázku predaja 

otrokov a vyrubovania nových daní. Trvalá nezmeniteľnosť Ústavy Spojených štátov, platná 

dodnes, stanovuje pravidlo, ktoré de iure zmeniť možné je, no s ohľadom na všetky okolnosti 

amerického politického a ústavného systému je treba chápať ako de facto nezmeniteľné („Bez 

                                                           
98 ALBERT, R.: Constitutional Handcuffs. Arizona State Law Journal. 2010, vol. 42, p. 672. 
99 Podľa HOLLÄNDER, P.: Filosofie práva. 2. rozšírené vydaní. Aleš Čeněk, s. 54 – 55. 
100 ROZNAI, Y.: Unconstitutional Constitutional Amendments. The Limits of Amendment Powers. Oxford: Uni-
versity Press, 2017, s. 19. 
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súhlasu členského štátu nie je členský štát možné zbaviť rovnocenného zastúpenia 

v Senáte.“).101 Práve preto sa takáto forma nezmeniteľnosti označuje aj ako konštruktívna 

nezmeniteľnosť.102 

V Európe možno prvú klauzulu večnosti nájsť už v roku 1814, keď čl. 112 Ústavy 

Nórskeho kráľovstva stanovil pravidlo, podľa ktorého ústavné dodatky „nesmú nikdy protirečiť 

princípom stelesneným v tejto ústave, môžu len modifikovať určité ustanovenia, ktoré nemenia 

duch ústavy“.103 V našom geografickom susedstve sa otázka ústavnej nezmeniteľnosti 

intenzívne riešila v právnej vede na konci devätnásteho storočia. Naplno sa rozvinula v období 

prvej svetovej vojny medzi Alfredom Verdroßom, Františkom Weyrom a Adolfom 

Merklom.104 Aj na tieto doktrinálne diskusie, ako aj na skúsenosti s totalitným nacistickým 

režimom sa nadviazalo pri tvorbe Základného zákona, ktorý ju premietol do formulácie čl. 79 

ods. 3 prvej vety Základného zákona (1949).105 Toto explicitné zakotvenie nezmeniteľnosti, 

ako aj následná rozhodovacia činnosť Spolkového ústavného súdu inšpirovala tvorbu čl. 9 ods. 

2 Ústavy ČR106.  

Existencia nezmeniteľných ústavných článkov rozhodne nie je reliktom minulosti. 

Práve naopak, nezmeniteľné ústavné články sa stali globálnym fenoménom.107 Kým v období 

1789 do 1944 malo nanajvýš 20% ústav zakotvenú určitú formu nezmeniteľnosti, v súčasnosti 

ich už v nejakej podobe má takmer 40% ústav.108 V období 1989 – 2015 obsahovalo až 54% 

všetkých ústav nezmeniteľné ustanovenia.109  

Aký je však dôvod existencie nezmeniteľných ustanovení? Je rovnaký dôvod pre ich 

existenciu prítomný od počiatku moderného konštitucionalizmu alebo naopak sa vývoj 

                                                           
101 K tomu bližšie napr. ALBERT, R.: Constitutional Amendments. Making, Breaking and Changing Constitutions. 
New York: Oxford University Press, 2019, s. 96 – 98. 
102 Tamtiež, s. 158 – 162. 
103 ROZNAI, Y.: Unconstitutional Constitutional Amendments. The Limits of Amendment Powers. Oxford: Uni-
versity Press, 2017, s. 20. 
104 HOLLÄNDER, P.: Filosofie práva. 2. rozšírené vydaní. Aleš Čeněk, s. 55 – 57.   
105 Tamtiež, s. 107 – 108. 
106 K tomu pozri nález Ústavného súdu ČR Pl. ÚS 19/93 z 21 decembra 1993 o absencii hodnotovej neutrality 
Ústavy ČR („Naše nová ústava není založena na hodnotové neutralitě, není jen pouhým vymezením institucí a 
procesů, ale včleňuje do svého textu i určité regulativní ideje, vyjadřující základní nedotknutelné hodnoty demo-
kratické společnosti. Česká ústava akceptuje a respektuje princip legality jako součást celkové koncepce právního 
státu, neváže však pozitivní právo jen na formální legalitu, ale výklad a použití právních norem podřizuje jejich 
obsahově-materiálnímu smyslu, podmiňuje právo respektováním základních konstitutivních hodnot demokratické 
společnosti a těmito hodnotami také užití právních norem měří. To znamená i při kontinuitě se „starým právem“ 
hodnotovou diskontinuitu se „starým režimem.“). 
107 GARLICKI, L. ROZNAI, Y.: Introduction: Constitutional Unamendability in Europe. European Journal of 
Law Reform. 2019, roč. 21, s. 222. 
108 ALBERT, R.: Constitutional Amendments. Making, Breaking and Changing Constitutions. New York: Oxford 
University Press, 2019, s. 140. 
109 ROZNAI, Y.: Unconstitutional Constitutional Amendments. The Limits of Amendment Powers. Oxford Uni-
versity Press, 2017, s. 20. 
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a formulácie nezmeniteľných článkov v čase vyvíjal? Majú nezmeniteľné ustanovenia 

v jednotlivých právnych poriadkoch rovnaké účinky? Zodpovedanie týchto otázok bude 

predmetom ďalších častí tohto príspevku. 

 

II. Podstata a formy ústavnej nezmeniteľnosti 

Prítomnosť nezmeniteľných článkov v ústave efektívne spôsobuje rozdelenie ústavného 

práva na „jadrové“, t. j. nezmeniteľné bežným ústavodarným procesom a ostatné (zvyškové) 

ústavné právo, ktoré zostáva v dispozícii ústavodarného orgánu. Takéto kategorizovanie 

ústavného práva na zmeniteľné a nezmeniteľné vychádza z koncepcie deľby ústavodarnej moci 

na moc ustanovujúcu (pouvoir constituant) a moc ustanovenú (pouvoir constitué). Vo svetle 

tohto rozdelenia sú nezmeniteľné ústavné články produktom ustanovujúcej moci. Ich úlohou je 

zvýraznenie či dokonca fixácia základných hodnôt v ústavnom poriadku. Pomocou 

nezmeniteľných článkov sa vybrané ústavné hodnoty stávajú imúnnymi proti výkonu 

ustanovenej ústavodarnej moci. V tomto svetle sú potom nezmeniteľné ústavné články 

efektívnym vyjadrením nedôvery pôvodnej, teda ustanovujúcej ústavodarnej moci k výkonu 

odvodenej, t. j. ustanovenej ústavodarnej moci.110 Nezmeniteľné ústavné články sú totiž 

deklaráciou hodnôt, ktoré by mali zostať zachované, a to aj napriek aktuálnemu politickému 

nesúhlasu, resp. snahy o ich zmenu.111 Matéria, ktorú pokrývajú nezmeniteľné články je 

pôvodným ústavodarcom vyňatá z dispozície každého ďalšieho (delegovaného) ústavodarného 

orgánu. Takto označené hodnoty ústavného poriadku sú pôvodným ústavodarným orgánom 

fixované raz a navždy. Každý ďalší ústavodarný orgán je následne týmto rozhodnutím viazaný, 

a to bez ohľadu na to, či s rozhodnutím pôvodného ústavodarcu súhlasí alebo nie.  

Jedinou cestou, ako sa vysporiadať s „večnými“ hodnotami, ktoré môžu stratiť 

relevanciu, prípadne sa od nich spoločnosť chce odkloniť, je reaktivácia pôvodnej ústavodarnej 

moci. Keďže priamo z definície nemôže právo vytvárať formálne podmienky výkonu pôvodnej 

ústavodarnej moci112, predstavuje už len jej samotná identifikácia a aktivácia ohromný 

praktický problém.113 Situácie, v ktorých nepochybne „prehovorí“ samotný suverén sú 

                                                           
110 Tamtiež, s. 17. 
111 Roznai rozlišuje 5 základných funkcií nezmeniteľných ústavných článkov: zachovanie, transformácia, ašpirá-
cia, konflikt, improvizácia (ROZNAI, Y.: Unconstitutional Constitutional Amendments. The Limits of 
Amendment Powers. Oxford : Oxford University Press, 2019, s. 26 – 37), kým Albert až sedem funkcií takýchto 
zakotvení: uistenie, zmierenie, zachovanie, transformácia, krízový manažment, urovnanie, vyjadrenie (ALBERT, 
R.: Constitutional Amendments. Making, Breaking and Changing Constitutions. New York: Oxford University 
Press, 2019, s. 141 – 149).  
112 ĽALÍK, T.: Ústavodarná moc – včera, dnes a zajtra. Právník. 2016, č. 6, s. 511. 
113 Podobne BALOG, B.: Materiálne jadro Ústavy Slovenskej republiky. 1. vydanie. Žilina: Eurokódex, s. 142 – 
144. 
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v drvivej väčšine prípadov v prítomnosti vždy spochybniteľné. To, či išlo skutočne o akt 

ustanovujúcej moci sa zväčša „odobruje“ až ex post. Zakotvenie nezmeniteľných článkov tak 

vytvára potrebu identifikovať výkon pôvodnej ústavodarnej moci. Tento „technický“ problém 

vysokej relevancie je per definitionem odsunutý do budúcnosti. 

Realizácia originálnej ústavodarnej moci je najzreteľnejšia pri úspešných 

revolúciách.114 Pri neúspešných pokusoch o revolúcie je potenciálny prejav pôvodnej 

ústavodarnej moci zväčša označený za zradu proti (aktuálnemu) ústavnému poriadku. Koncept 

pôvodnej ústavodarnej moci, t. j. moci ustanovujúcej, vychádzal z myšlienok Emmanuela 

Josepha Sieyèsa.115 Tento revolucionár ale nemal v úmysle fixovať francúzsky ústavný 

poriadok na akúkoľvek nezmeniteľnosť. Práve naopak. Obhajoval legitimitu zvrhnutia starého 

režimu a jeho nahradenie novým ústavným poriadkom.116 Na myšlienky výnimočnosti moci 

ustanovujúcej nadviazal v dvadsiatom storočí Carl Schmitt.117 Ten sa odkazom na pôvodnú 

ústavodarnú moc snažil legitimizovať vlastné ústavné preferencie (predovšetkým odpor proti 

právnemu pozitivizmu Hansa Kelsena118). Napriek tomu, že sa obaja zmienení „ústavní 

revolucionári“ v mnohých ohľadoch zdiskreditovali, predstavujú ich myšlienky dodnes 

predmet relevantných ústavnoprávnych diskusií limitácii výkonu ústavodarnej moci.119 Sieyès 

a Schmitt však obhajovali silu politických, nie súdnych orgánov. Spojenie pôvodnej (mýtickej 

a nespútanej) ústavodarnej moci a jej ochrany pred mocou ustanovenou pomocou orgánov 

súdneho typu by preto v ich ušiach vyznievalo mimoriadne paradoxne.120 

Podľa logiky deľby ústavodarnej moci je teória klauzúl večnosti konceptuálnym 

výtvorom moci ustanovujúcej. Klauzuly večnosti by totiž do ústavy mal vpísať jedine suverén, 

t. j. pôvodný tvorca ústavy. V praxi však takýto postup originálneho odobrovania vidieť len 

sporadicky. Prvá ústavodarná generácia konkrétneho ústavného poriadku často koná na 

existenčnom okraji legitimity, napr. po úspešnej revolúcii či pri vzniku samostatného štátu.121 

                                                           
114 BARANÍK, K.: Ústavodarná moc a politika. In. VEČEŘA, M. – HAPLA, M. (eds.).: Weyrovy dny právní 
teorie. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 36. 
115 SIEYÈS, E.: Qu’est-ce que le Tiers état ? Éditions du Boucher, 2002, s. 53. 
116 KÁČER, M. – NEUMANN, J.: Materiálne jadro v slovenskom ústavnom práve. Doktrinálny disent proti zru-
šeniu sudcovských previerok. Praha: Leges, 2019, s. 129. 
117 ROZNAI, Y.: Unconstitutional Constitutional Amendments – The Migration and Success of a Constitutional 
Idea. American Journal of Comparative Law. 2013, vol. 61, s. 674 – 675. 
118 SEITZER, J. – THORNHILL, CH.: An Introduction to Carl Schmitt’s Constitutional Theory: Issues and Con-
text. In. SCHMITT, C.: Constitutional Theory. Durham and London: Duke University Press, 2008, p. 5 – 7. 
119 Napr. STACEY, R.: Constituent power and Carl Schmitt’s theory of constitution in Kenya’s constitution-ma-
king process. International Journal of Constitutional Law. 2011, vol. 9, no. 3–4, p. 587 – 614. 
120 Pôvod súdnej ochrany ústavnej nezmeniteľnosti možno hľadať v povojnovom Nemecku. Odtiaľ sa táto myš-
lienka rozšírila do celého sveta. K tomu ROZNAI, Y.: Unconstitutional Constitutional Amendments – The Migra-
tion and Success of a Constitutional Idea. American Journal of Comparative Law. 2013, vol. 61, p. 676 – 677. 
121 ACKERMAN, B.: Revolutionary Constitutions. Belknap Press, 2019, p. 27 – 42. 
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Táto existenčná nestabilita je vyvážená práve možnosťou „vštepenia“ ústavných vízií 

rodiacemu sa ústavnému poriadku. Pomocou klauzúl večnosti tým pôvodný, resp. prvý 

ústavodarný orgán získava možnosť pripútať ďalšie generácie k vlastným preferenciám.  

Klauzuly večnosti môžu mať viaceré zámery. V prvom rade môže nezmeniteľný článok 

ústavy slúžiť ako reflexia pozitívneho odkazu minulých (historických) skúseností. Takáto 

formulácia spoločnosť fixuje k úrovni dosiahnutého ústavného statusu quo. Pri tom možno 

spomenúť napr. čl. 89 ods. 5 francúzskej ústavy, ktorá upiera svoju pozornosť k republikánskej 

forme zriadenia. Tá viac nemala byť predmetom monarchistickej revízie. Po druhé, 

nezmeniteľný ústavný článok môže mať ambíciu  spoločnosť transformovať a odpútať ju od 

minulosti. Ústavná nezmeniteľnosť tým vytvára pro futuro ašpiráciu, ku ktorej má spoločnosť 

smerovať. K tomu možno uviesť napr. fixáciu k demokratickým hodnotám v pôvodne 

autoritárskom štátnom režime, napr. Ústava Portugalska (1976), ktorá v čl. 288 inter alia 

uvádza nezmeniteľnosť týkajúcu sa demokratických procesov. Po tretie, ústavná 

nezmeniteľnosť môže symbolizovať úsilie k zmiereniu rozdelených frakcií v štáte.122 Ústavná 

nezmeniteľnosť môže mať aj symbolickú hodnotu, napr. čl. 3 Ústavy Turecka, ktorý za 

nezmeniteľnú označuje aj tureckú vlajku, príp. čl. 2 Ústavy Bahrajnu, ktorý inter alia stanovuje 

arabčinu ako nezmeniteľný oficiálny jazyk štátu. 

Praktické dodržiavanie hodnôt vyplývajúcich z nezmeniteľných ustanovení je priamo 

úmerné úrovni politickej kultúry, ktorá v konkrétnom ústavnom poriadku panuje. Pri vysokom 

stupni politickej kultúry nie je potrebné v ústave hľadať imperatív nezmeniteľnosti 

zachovávania základných hodnôt, na ktorých je konkrétny štát postavený, resp. hodnôt ku 

ktorým vzhliada. Tieto princípy budú totiž nepochybne nasledovať všetky zainteresované 

subjekty, vrátane  ústavodarcov, a to bez ohľadu na to, či ich k tomu bude vyzývať 

nezmeniteľný ústavný článok. Na druhej strane, pri nízkom stupni politickej kultúry, nemusí 

nezmeniteľným článkom formulovaný apel nič znamenať. Bez vynútiteľnosti je tak 

nezmeniteľný ústavný článok (len) politickou ašpiráciou smerujúcou k budúcim ústavodarcom. 

Pri tom sa dostávame k paradoxu zakotvenia klauzuly večnosti. Tá tkvie v tom, že v praktickej 

realizácii nie je ústavná nezmeniteľnosť o procese zakotvovania prianí a túžob pôvodnej 

ústavodarnej moci, ale o jej následnej interpretácii a vynútiteľnosti. A tú nevykonávajú 

„záhrobní“ reprezentanti originálneho ústavodarcu, ale orgány moci ustanovenej, 

predovšetkým sudcovia súdnych inštancií s ultimátnou, t. j. finálnou interpretačnou 

                                                           
122 ALBERT, R.: Constitutional Handcuffs. Arizona State Law Journal. 2010, vol. 42, p. 666 – 667.  
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právomocou vo vzťahu k ústavnému textu. V ďalšej časti sa preto pozornosť upriami na 

prepojenie ústavnej nezmeniteľnosti a výkonu interpretačných právomocí ústavného súdu. 

 

III. Ústavná nezmeniteľnosť a ústavný súd 

Žiadna ústava explicitne nesplnomocnila nijaký orgán k tomu, aby z obsahového 

hľadiska bránil nezmeniteľné ústavné články proti ústavodarnému orgánu123. Napriek tomu 

ústavné súdy, resp. súdne orgány s interpretačným ústavným primátom, začali na explicitne 

deklarovanú nezmeniteľnosť niektorých článkov odkazovať vo svojich rozhodnutiach.124 Tým 

nadviazali na teóriu nezmeniteľnosti, t. j. že niektoré časti ústavy sa z vôle originálneho 

ústavodarcu nachádzajú mimo dispozície (odvodeného) ústavodarného orgánu.125 Práve 

nezmeniteľné klauzuly vytvorili formálne (textové) predpoklady pre vystavanie teórie limitov 

výkonu (odvodenej) ústavodarnej moci. Inými slovami, klauzula večnosti v mnohých 

prípadoch slúžila ako silný argument v prospech vyvodenia právomoci ústavného súdu 

posudzovať ústavnosť prijatých ústavných zákonov.126 Identifikácia ohniska, t. j. materiálneho 

jadra ústavy je však veľmi kontroverzná myšlienka.127 Jej centrálnou ideou je snaha o 

vytvorenie poslednej ústavnej hrádze proti nástupu totality.128 Aj keď výstavbová pointa 

materiálneho jadra zväčša smeruje k nezmeniteľným článkom ústavy, nevyhnutne sa s nimi 

kryť nemusí.129 V konečnom dôsledku obsah materiálneho jadra ústavy závisí od kreativity 

ústavných súdov. Nejednotný prístup k ochrane nezmeniteľných ústavných článkov a ich 

prepojenie s konceptom materiálneho jadra možno demonštrovať na niekoľkých 

komparatívnych príkladoch. 

                                                           
123 Ústavy niektorých štátov však povoľujú prieskum ústavných zákonov z formálnej stránky, napr. Maďarsko (čl. 
25 ods. 5), či Turecko (čl. 148). K tomu bližšie KÁČER, M. – NEUMANN, J.: Materiálne jadro v slovenskom 
ústavnom práve. Doktrinálny disent proti zrušeniu sudcovských previerok. Praha: Leges, 2019, s. 79 – 81. 
124 K príkladom z Nemecka, Indie a Južnej Afriky pozri ALBERT, R.: Nonconstitutional Amendments. Canadian 
Journal of Law and Jurisprudence. 2009, vol. 22, no. 1, p. 21 – 31. 
125 V tomto svetle sú nezmeniteľné ustanovenia súčasťou formálnej ústavodarnej procedúry, ktorými je viazaný 
každý ďalší ustanovený ústavodarný orgán (ROZNAI, Y.: Unconstitutional Constitutional Amendments. The Li-
mits of Amendment Powers. Oxford University Press, 2017, s. 136 – 138). 
126 KÁČER, M. – NEUMANN, J.: Materiálne jadro v slovenskom ústavnom práve. Doktrinálny disent proti zru-
šeniu sudcovských previerok. Praha: Leges, 2019, s. 90. 
127 Venovalo sa jej množstvo autorov. Pre zaujímavé príspevky pozri napr. BARAK, A.: Unconstitutional Consti-
tutional Amendments. Israel Law Review. 2011, vol. 44, p. 321341; DIXON, R. – LANDAU, D.: Transnational 
constitutionalism and a limited doctrine of unconstitutional constitutional amendment. International Journal of 
Constitutional Law. 2015, vol. 13, no. 3, p. 606 – 638. 
128 KÁČER, M. – NEUMANN, J.: Materiálne jadro v slovenskom ústavnom práve. Doktrinálny disent proti zru-
šeniu sudcovských previerok. Praha: Leges, 2019, s. 90. 
129 Podobne KÁČER, M. – NEUMANN, J.: Materiálne jadro v slovenskom ústavnom práve. Doktrinálny disent 
proti zrušeniu sudcovských previerok. Praha: Leges, 2019, s. 94. 
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Ústavná rada sa napriek existencii už spomínanej klauzuly večnosti v čl. 89 ods. 5 

Ústavy Francúzska jej vynútiteľnosti nielen dlhodobo vyhýbala, ale ju aj aktívne odmietla.130 

V Českej republike ústavný súd vystaval koncept materiálneho ústavného ohniska 

bezprostredne na nezmeniteľnom ústavnom čl. 9 ods. 2.131 V Nemecku sa zase dlhodobo vedie 

debata o tom, čo všetko môže byť súčasťou materiálneho jadra a či pod tento koncept má okrem 

nezmeniteľného ústavného článku (najmä čl. 79 ods. 3 Spolkovej ústavy) má spadať aj ďalšia 

matéria (najmä zákaz transferu ústavnej identity na integračný projekt Európskej únie).132 

V Indii sa pri neexistencii nezmeniteľných ústavných článkov „vynašiel“ koncept implicitnej 

limitácie ústavodarného orgánu pomocou doktríny základnej (ústavnej) štruktúry.133 Napokon, 

na Slovensku si ústavný súd vytvoril konštrukt implicitného materiálneho jadra ústavy cez 

základné nezmeniteľné ústavné hodnoty, a to aj napriek zneniu druhej vety čl. 12 ods. 1 ústavy, 

ktorá odkazuje na nezrušiteľnosť základných práv. 

Načrtnuté odlišné prístupy ústavných súdov k nezmeniteľnosti poukazujú na 

skutočnosť, že pomocou klauzúl večnosti nedokáže pôvodný ústavodarca efektívne zviazať, 

resp. predvídať interpretačné tendencie súdnych orgánov ochrany ústavnosti. Zakotvenie 

klauzúl večnosti však nepochybne zvyšuje šance pre budúci zásah súdnej moci proti činnosti 

ústavodarného orgánu. Inými slovami, klauzula večnosti pro futuro posilňuje možnosti 

ústavného súdnictva zasiahnuť do výkonu právomoci (zväčša) demokraticky legitimovaného 

ústavodarného orgánu. Nezmeniteľné články totiž nepripúšťajú (praktickú) možnosť zmeny 

a ich zahrnutím do ústavného textu sa oslabujú politické procesy na úkor procesov súdnych 

(=nedemokratických). Každá forma nezmeniteľnosti je prejavom nedôvery v demokratické 

procesy. Aj keď to síce súdne orgány nezvyknú vo svojich „grands arrêts“ deklarovať, práve 

„objavenie“ ústavnej nezmeniteľnosti či materiálneho jadra ústavy predstavuje povahou svojho 

dopadu ďaleko zásadnejšiu ústavnú revolúciu ako samotné explicitné vymedzenie klauzuly 

večnosti v ústavnom texte. 

 
 

 

                                                           
130 Rozhodnutie Ústavnej rady Décision n° 2003-469 DC du 26 mars 2003. 
131 Nález Ústavného súdu ČR Pl. ÚS 27/09 (tzv. kauza Melčák) z 10. septembra 2009, ktorým došlo k deklarácii 
neústavnosti ústavného zákona o skrátení piateho volebného obdobia Poslaneckej snemovne. 
132 POLZIN, M.: Constitutional identity, unconstitutional amendments and the idea of constituent power: The 
development of the doctrine of constitutional identity in German constitutional law. International Journal of Con-
stitutional Law. 2016, vol. 14, no. 2, p. 411–438. 
133 ALBERT, R.: Constitutional Amendment and Dismemberment. Yale Journal of International Law. 2018, vol. 
43, no. 1, p. 18 – 20. 
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IV. Materiálne jadro ústavy – proces identifikácie a doplnenia 

V zmysle už naznačeného, je potrebné odlíšiť nezmeniteľné články ústavy od 

materiálneho jadra, a to napriek tomu, že sa v tomto smere diskusia v právnej vede často 

prelína. Právna doktrína odlišuje tzv. explicitné a implicitné jadro ústavy.134  

Ak ústava obsahuje nezmeniteľné články, je pre ústavný súd len veľmi náročné 

odignorovať ich pri prípadnej formulácii ústavnej nezmeniteľnosti, príp. materiálneho jadra 

ústavy. Nezmeniteľné články ústavy ústavný súd využíva pre posilnenie legitimity svojich 

argumentov pre zásah do výkonu ústavodarnej moci. Ich existenciou sa nadväzuje na 

„mýtického“ pôvodného ústavodarcu. Ústavný súd potom môže tvrdiť, že pri rozhodovaní 

o ochrane nezmeniteľného ustanovenia len nasleduje víziu pôvodného ústavodarcu. Formulácie 

nezmeniteľných článkov sú zväčša pomerne vágne, a preto ústavnému súdu ponúkajú pomerne 

široký priestor pre jeho interpretáciu. Okrem toho sa výkladom nezmeniteľných článkov obsah 

ústavného jadra vyčerpať nemusí. Ústavný súd si tak aj pri prítomnosti nezmeniteľného 

ustanovenia môže do materiálneho jadra ústavy v podstate „vpísať“ všetko, čo v ňom nájsť 

chce. 

Pri implicitnom materiálnom jadre je miera potenciálnej kreativity ústavného súdu ešte 

väčšia. Každá hodnotovo založená ústava by totiž mala mať nejaký jednotiaci bod, svoje 

materiálne ohnisko, okolo ktorého je „vystavaná“. Od tejto implicitne vyjadrenej podstaty sa 

odvíja jej interpretácia.135 Hodnotový základ výkladu ústavy naznačuje Barak, keď uvádza, že 

„dobrý sudca sa nepozerá len na jazyk jednej klauzuly ústavy, zákona, zmluvy alebo závetu, 

ktoré musí vyložiť. Sudca sa pozerá na text v jeho celistvosti. Ten, kto vykladá jednu klauzulu 

ústavy, vykladá celú ústavu“136. Obdobne požiadavky vyjadruje aj ústavný súd, keď vo svojej 

stabilizovanej judikatúre uvádza, že ústava predstavuje právny celok, ktorý je potrebné 

aplikovať (a teda aj interpretovať) vo vzájomnej súvislosti všetkých ústavných noriem.137 Pri 

absencií nezmeniteľných článkov môže (aktivistický) ústavný súd vlastnú interpretačnú víziu 

ústavného poriadku označiť za nezmeniteľnú. Miera obsahovej voľnosti takejto proklamácie je 

                                                           
134 K explicitnej a implicitnej limitácii výkonu ústavodarnej moci v Slovenskej republike pozri BARANÍK, K.: 
Limity výkonu ústavodarnej moci v Slovenskej republike. In: Právny obzor, 2021, roč. 104, č. 1, s. 3 – 25. 
135 K tomu asi najvplyvnejšia teória základnej štruktúry ústavy (the basic structure doctrine), ktorej podstata spo-
číva vo vytvorení implicitných prekážok nezmeniteľnosti ústavného poriadku. K tomu napr. ALBERT, R.: Con-
stitutional Amendments. Making, Breaking and Changing Constitutions. New York : Oxford University Press, 
2019, s. 20. 
136 BARAK, A.: Sudca v demokracii. Bratislava : Kalligram, 2016, s. 408. 
137 Napr. II. ÚS 31/97, PL. ÚS 13/97, PL. ÚS 15/98, II. ÚS 10/99, I. ÚS 53/01. 
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maximálna, no úroveň legitimity takéhoto zásahu je v porovnaní s naviazaním materiálneho 

jadra na nezmeniteľné články veľmi nízka.138  

Pri identifikácii materiálneho jadra ústavy je vhodné sa ešte vyjadriť k dileme, či je 

možné nezmeniteľné články do ústavy doplniť ústavnou novelou. Z doteraz uvedeného 

vyplýva, že explicitné či implicitné materiálne jadro by mala tkvieť v podstate vízie pôvodnej 

ústavodarnej generácie. Nemalo by teda ísť o ustanovenie, ktoré sa do ústavy dostalo 

formalizovaným ústavodarným procesom. Ten totiž implikuje právom zviazanú delegovanú 

ústavodarnú moc. Pri tom je však potrebné spomenúť komparatívne príklady, ktoré preukazujú, 

že doplniť nezmeniteľný ústavný článok nie je nemožné. Ústavnou novelou zo 14. augusta 1884 

sa do ústavy tretej francúzskej republiky z roku 1875 pridal čl. 8 ods. 3, vyjadrujúci 

nezmeniteľnosť republikánskej formy vlády139. Úmyslom jej tvorcov, vtedajšej politickej 

väčšiny, bolo na večné časy vypudiť všetky prvky umožňujúce reštauráciu monarchie, ktoré sa 

v texte ústavy z roku 1875 ešte nachádzali. Rovnaká klauzula večnosti bola v čl. 95 prebratá 

do ústavy štvrtej (1946) a napokon aj do čl. 89 ods. 5 ústavy piatej republiky (1958).140 Jedna 

z najznámejších európskych klauzúl večnosti sa tak do ústavného textu dostala „obyčajnou“ 

ústavnou novelou.141 O legitimite a legalite takéhoto postupu sa vedú diskusie.142 Doplnenie 

nezmeniteľného článku pomocou ústavnej novely však svedčia aj ďalšie (z európskeho 

pohľadu, exotickejšie) komparatívne príklady.143 

V prípade implicitného materiálneho jadra by mala byť základná štruktúra ústavy jej 

pôvodným výstavbovým princípom (originalistický koncept). Tá by nemala byť negatívnym 

spôsobom ovplyvnená následnými ústavodarnými procesmi, vrátane interpretačnej činnosti 

ústavného súdu. Inými slovami, pôvodná ústavná architektúra by nemala byť nahradená novou 

konštrukciou bez toho, aby nenarazila na ústavný pôdorys, ktorý reprezentuje originálnu 

                                                           
138 Zásadným protiargumentom k vytváraniu implicitného jadra ústavy je tvrdenie, podľa ktorého, ak by ústavo-
darca chcel, aby niektorá časť ústavy bola nezmeniteľná, potom by ju do nej explicitne vpísal (PROCHÁZKA, R.: 
Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, s. 31 – 32;) A contrario, ak ústavodarný 
orgán nezmeniteľnú časť ústavy nechcel, potom to bolo dôvodom, prečo sa v nej nenachádza. Absencia klauzuly 
večnosti v ústavnom texte by teda nemala byť výsledkom nepozornosti, ale ústavne relevantného dôvodu (KÁ-
ČER, M., NEUMANN, J.: Materiálne jadro v slovenskom ústavnom práve. Doktrinálny disent proti zrušeniu sud-
covských previerok. Praha : Leges, 2019, s. 91). 
139 V znení ústavy tretej republiky: „La forme républicaine du ouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition 
de révision.“  
140 V znení ústavy piatej republiky: „La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.“ 
141 DEROSIER, J.-P.: Les limites constitutionnelles à l'intégration européenne : étude comparée : Allemagne, 
France, Italie. L.G.D.J., 2015, s.  s. 30 – 33. 
142 Ku kritike dodatočného zavádzania explicitnej nezmeniteľnosti v Ústave Francúzska pozri ROZNAI, Y.: Un-
constitutional Constitutional Amendments. The Limits of Amendment Powers. Oxford University Press, 2017, s. 
135 – 136.  
143 Napr. v roku 2011 bol na základe predošlých súdnych rozhodnutí do Ústavy Bangladéša ústavnou novelou 
doplnený nezrušiteľný článok 7B.   
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ústavnú myšlienku. Možné narušenie tohto konceptu by muselo mať kvality ústavnej revolúcie, 

resp. zásadnej rekonfigurácie ústavného systému. V tom prípade by už ale došlo k vytvoreniu 

novej ústavy. Ústavná revolúcia by mala byť jedinou možnosťou pre zmenu základnej štruktúry 

ústavy.144 Materiálne jadro totiž svoju legitimitu čerpá z  činnosti pôvodného ústavodarného 

orgánu. Práve tú by malo materiálne jadro konzervovať proti produktom neskoršej ústavodarnej 

moci.  

Na druhej strane by ale mohla byť prípustná možnosť interpretačného rozšírenia 

implicitného materiálneho jadra (progresívny koncept). V takomto prípade sa ďalšie hodnoty 

do materiálneho jadra pridávajú postupne, bez narušenia tých pôvodných. Na rozdiel od 

zrušenia materiálneho jadra sa pri jeho doplnení ústavná revolúcia nevyžaduje. Postačia 

expanzívne interpretačné rozhodnutia ústavného súdu. Argumentom v prospech takéhoto 

postupu je skutočnosť, že ústavný súd materiálne jadro do ústavy nevpisuje, ale ho „len“ 

nachádza v už existujúcej ústavnej konštrukcii. Rizikom takejto interpretačnej expanzie je stav, 

keď nosné myšlienky ústavnej konštrukcie „zapadnú prachom“, resp. sa postupom času výrazne 

pozmenia. Evolučne tým môže dôjsť k zásadnej úprave, resp. prekrytiu pôvodných myšlienok, 

na ktorých bol koncept konkrétnej ústavy pôvodnou ústavodarnou mocou vybudovaný. 

Z týchto príkladov identifikácie a dopĺňania materiálneho jadra ústavy vyplýva, že 

tvorcovia akejkoľvek ústavy nemôžu predpovedať budúci vývoj (napr. nové technológie, 

spoločenský vývoj, sociálne trendy, rozhodnutia medzinárodných orgánov či politických 

aktérov apod.). Preto by materiálne jadro ústavy malo byť pružné a v čase sa vyvíjajúce. Tým 

sa však môže vzďaľovať od zámeru pôvodných tvorcov ústavných dokumentov. Praktickosť 

uvedeného konceptu sa však nevyhnutne podpisuje na oslabovaní jeho legitimity.145 Koncepty 

explicitne alebo implicitne vyjadreného materiálneho jadra sú navyše zväčša rozšíriteľné, resp. 

formovateľné. Materiálne jadro je v srdci konzervatívnou obranou zámeru pôvodného 

ústavodarcu. Interpretačná pružnosť materiálneho jadra ústavy je jeho definičným prvkom, hoc 

by mala byť jeho antitézou.146 Ak akceptujeme existenciu pružne sa rozvíjajúceho materiálneho 

jadra ústavy, potom sa pôvodný ústavodarca v zásade nemusí vôbec trápiť otázkou 

nezmeniteľných klauzúl. Z materiálneho jadra si môže ústavný súd urobiť nástroj, ktorý si 

                                                           
144 Ku kvalitatívnym rozdielom medzi ústavnými zmenami pozri ALBERT, R.: Constitutional Amendment and 
Dismemberment. Yale Journal of International Law. 2018, vol. 43, no. 1, p. 2 – 8. 
145 Ústavný súd by však pri koncipovaní materiálneho jadra, resp. ducha ústavy mal zostať obozretný, zdržanlivý 
a snažiť sa čo možno najviac reflektovať výsledok činnosti pôvodnej ústavodarnej moci (BARANÍK, K.: Ústavo-
darná moc a politika. In. VEČEŘA, M. – HAPLA, M. (eds.): Weyrovy dny právní teorie. Brno: Masarykova 
univerzita, 2017, s. 46). 
146 Balog sa prihovára za pružnosť materiálneho jadra smerujúcemu proti ústavnému skameneniu (BALOG, B.: 
Materiálne jadro Ústavy Slovenskej republiky. 1. vydanie. Žilina: Eurokódex, 2014, s. 54 – 55).  
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prispôsobuje aktuálnej situácii. Materiálnym jadrom sa stáva to, čo za materiálne jadro označí 

aktuálna väčšina ústavného súdu.  

Po týchto teoretických úvahách sa pozornosť prenesie na koncept materiálneho jadra 

v slovenskom ústavnom systéme. 

 

V. Nezmeniteľné články a materiálne jadro ústavy – slovenská skúsenosť 

 O limitácii nezvyčajne jednoduchého výkonu ústavodarnej právomoci národnej rady sa 

v slovenskej ústavnoprávnej doktríne popísalo pomerne dosť. Väčšina akademickej obce sa 

pred rokom 2019 prikláňala k existencii implicitných limitov tejto právomoci.147 V dovtedajšej 

rozhodovacej praxi ústavný súd naznačoval nezmeniteľnosť, resp. nezrušiteľnosť či 

nedotknuteľnosť len s ohľadom na niektoré ústavne princípy a aj to len nepriamo (napr. PL. ÚS 

16/95, PL. ÚS 12/01 či PL. ÚS 24/2014).  

K existencii právne vynútiteľnej ústavnej nezmeniteľnosti sa priklonil v januári 2019. 

Ústavný súd v náleze PL. ÚS 21/2014 totiž inter alia označil niektoré časti ústavy za neústavné. 

Pri koncepte ústavnej nezmeniteľnosti bolo v tomto rozhodnutí odkázané na výsledok činnosti  

ústavodarného orgánu.148 Národná rada totiž s účinnosťou od 4. apríla 2017 prijala ústavný 

zákon č. 71/2017 Z. z., ktorý jej umožnil uzniesť sa na zrušení rozhodnutia prezidenta o udelení 

individuálnej milosti alebo amnestie. Takéto rozhodnutie bolo naviazané na situácie, v ktorých 

došlo k rozporu s princípmi demokratického a právneho štátu. Preskúmanie splnenie týchto 

podmienok bolo zverené ústavnému súdu. 

Predmetná novela ústavy bola prijatá ako dôsledok celospoločenského tlaku na 

dlhoročnú, takmer nekonečnú snahu o zrušenie tzv. „Mečiarových amnestií“149. Takmer 

okamžite, po jednom dni od jej účinnosti, bola táto právomoc národnej rady aktivovaná 

uznesením č. 570. V zmysle zavedeného kontrolného ústavného mechanizmu putovalo 

uznesenie národnej rady na ústavný súd, ktorý zrušenú milosť a amnestie posúdil s ohľadom na 

                                                           
147 Napr. BALOG, B.: Materiálne jadro Ústavy Slovenskej republiky. 1. vydanie. Žilina: Eurokódex, 2014, s. 71 – 
107; ĽALÍK, T.: Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, s. 92 – 
97; DRGONEC, J.: Základné práva a slobody a vyvodená pôsobnosť Ústavného súdu SR. In. OROSZ, L. – MA-
JERČÁK, T. a kol.: Ochrana ľudských práv a základných slobôd ústavnými súdmi a medzinárodnými súdnymi 
orgánmi – III. ústavné dni. Košice, 2014, s. 177 – 178; BARANÍK, K.: Ústavodarná moc a politika. In. VEČEŘA, 
M. – HAPLA, M. (eds.): Weyrovy dny právní teorie. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 43 – 47). K opačnému 
pólu argumentov pozri: PROCHÁZKA, R.: Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, 
s. 47 – 48 
148 PL. ÚS 21/2014, bod 53. 
149 Amnestie predsedu vlády Slovenskej republiky Vladimíra Mečiara, vykonávajúceho niektoré právomoci pre-
zidenta Slovenskej republiky, obsiahnuté v rozhodnutiach predsedu vlády Slovenskej republiky z 8. marca 1998 o 
amnestiách číslo 55/1998 Z. z. a číslo 214/1998 Z. z. a tiež aj udelená milosť prezidentom Slovenskej republiky 
M. Kováčom zo dňa 12. decembra 1997 č. k. 3573/96-72-2417. 
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to, či ich udelenie bolo v rozpore s princípmi demokratického a právneho štátu. Ústavný súd vo 

veci PL. ÚS 7/2017 z 31. mája 2017 rozhodol, že zrušenie dotknutých aktov hlavy štátu 

a zastupujúcej hlavy štátu bolo v súlade s ústavou. Pri tom uviedol, že predmetnou 

„novelizáciou sa vytvorila nová ústavná situácia, v rámci ktorej sú rozhodnutia prezidenta 

o vyhlásení amnestií alebo udelení milostí preskúmateľné a v konečnom dôsledku aj zrušiteľné 

národnou radou, pričom takéto „derogačné“ rozhodnutie národnej rady podlieha ex 

constitutione ústavnému prieskumu ústavným súdom“150. Súčasne dodal, že novela ústavy 

spôsobila stratu relevancie predošlých rozhodnutí ústavného súdu, ktoré vyslovili 

nezrušiteľnosti už vyhlásenej amnestie alebo udelenej milosti. 

Ústavný súd pri tomto ústavnom posudzovaní interpretoval obsahový význam princípov 

demokratického a právneho štátu. Odkázal pri tom na prvú vetu čl. 1 ods. 1 a „okrídlenú“ 

formuláciu z nálezu PL. ÚS 12/01, podľa ktorej „žiadna moderná ústava, Ústavu Slovenskej 

republiky nevynímajúc, nie je hodnotovo neutrálna, naopak, je založená na relatívne ucelenej 

sústave hodnôt, ktoré si štát váži, rešpektuje ich a prostredníctvom orgánov verejnej moci 

zabezpečuje ich ochranu. Tieto hodnoty majú objektívny charakter a sú vyjadrením spoločensky 

uznávaného všeobecného „dobra“ a majú spravidla nemateriálnu povahu...“.  

V tomto rozhodnutí sa po prvýkrát spomenulo materiálne jadro ústavy. Ústavný súd pri 

tom uviedol, že obsahom materiálneho jadra sú práve princípy demokratického a právneho 

štátu. Pri tom tvrdil, že touto formuláciou nadväzuje na ústavným textom stanovenú logiku 

posudzovania ústavnosti zrušenia amnestií a milosti. Uviedol, že princípy demokratického 

a právneho štátu sú kľúčové (ústavné) konštitutívne hodnoty, ktoré sú nedotknuteľné a tvoria 

základné kritérium ústavného prieskumu akéhokoľvek rozhodnutia orgánu verejnej moci. 

Týmito zásadnými formuláciami vytvoril predpoklady pre budúce posudzovanie súladnosti 

ústavného zákona s ústavou, ku ktorému sa onedlho aj odhodlal.151 

Pri vymedzovaní obsahu princípov demokratického a právneho štátu ústavný súd 

nesiahol po originalistickej vízii pôvodného ústavodarného orgánu.152 Naopak, nadviazal na 

vlastnú, progresívne sa vyvíjajúcu (bohatú) judikatúru týkajúcu sa uvedených ústavných 

                                                           
150 PL. ÚS 7/2017, s. 100. 
151 S tým však nesúhlasil sudca Mészáros. V odlišnom stanovisku uviedol, že podľa jeho názoru rozhodnutie PL. 
ÚS 7/2017 nevytváralo materiálne jadro ako referenčné kritérium pre zrušovanie ústavných zákonov. Pojem jadra 
vnímal ako synonymum princípu demokratického a právneho štátu. 
152 Veľmi nekonzistentne k tomu vyznieva bod 140 z PL. ÚS 7/2021, podľa ktorého „...ustanovujúca moc (ktorá 
nie je delená) reprezentujúca suverenitu občanov (čl. 2 ods. 1 ústavy) sa prejavila prostredníctvom zástupcov 
občanov pri prijímaní ústavy, v chode štátu (Slovenskej republiky) sa však už na základe ústavy vykonáva výlučne 
moc ustanovená“. K tomu možno doplniť aj odlišné stanovisko sudcu Orosza (bod 6 a 7) k PL. ÚS 24/2014 „... 
ďalšie ústavné princípy, ktoré tvoria materiálne jadro Ústavy Slovenskej republiky schválenej v roku 1992, ktoré 
je ústavný súd povinný chrániť v prvom rade (čl. 124 ústavy), t. j. musí prostredníctvom a v rámci svojich právo-
mocí zabraňovať takým jej zmenám, ktoré by viedli k zmene jej podstaty (identity)“. 
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princípov.153 Ústavu vykladal vo vzájomnej súvislostí jednotlivých ústavných článkov. 

Nijakým spôsobom pri tom ale neriešil materiálne ohnisko ústavy či nezmeniteľné princípy, 

ktoré nie sú k dispozícii (delegovanému) ústavodarnému orgánu. Práve naopak, rozhodnutie 

poukazuje na široké možnosti národnej rady zmeniť ústavu. Pri právomoci podľa čl. 129a 

„ústavný súd zdôrazňuje, že jeho úlohou (zvlášť v tomto type konania) nie je kritická analýza, 

resp. kritické hodnotenie ústavného textu, ktorého tvorba patrí do výlučnej pôsobnosti 

ústavodarcu, ale jeho autoritatívna interpretácia. Na tomto základe ústavný súd považuje za 

žiaduce zdôrazniť, že ústavodarcom vykonaná novelizácia základného zákona sa (aj vzhľadom 

na ústavou taxatívne vymedzený okruh jeho ústavných právomocí) vymyká jeho ústavnému 

prieskumu“.154 V tomto konštatovaní je evidentný príklon argumentácie k legitimite 

ústavodarného orgánu. Na druhej strane je potrebné dodať, že ústavný súd je v tomto rozhodnutí 

k činnosti ústavodarcu výrazne kritický.155 Uvádza aj to, že v zásade žiadne rozhodnutie 

ústavného orgánu nie je mimo ústavného prieskumu. Prieskumu ústavnosti ústavných zákonov 

sa však nevenuje. 

V náleze PL. ÚS 21/2014 ústavný súd však už materiálne jadro obhajoval ako dôvod 

pre vynútiteľné obmedzenie výkonu ústavodarnej právomoci národnej rady.156 Od tohto 

momentu sa novelizácia ústavy prestala vymykať možnému ústavnému prieskumu. Pri 

objavovaní jadra ústavy sa ústavný súd snažil nadväzovať na PL. ÚS 7/2017. Avšak 

v centrálnom argumente je PL. ÚS 21/2014 zásadným odklonom od jeho predošlej 

rozhodovacej činnosti. Ústavný súd preto spája existenciu implicitného jadra ústavy aj 

s činnosťou ústavodarcu. Opätovne pri tom argumentuje ústavným zákonom č. 71/2017 Z. z., 

ktorý pri porušení princípov demokratického a právneho štátu umožnil zrušiť právomoci 

prezidenta podľa čl. 86 písm. i) ústavy. 157 Taktiež sa pritom opiera aj o rozhodnutie PL. ÚS 

16/95. To je síce dôležité vo vzťahu ku klasickému trojdeleniu moci. V PL. ÚS 21/2014 však 

ide o kvalitatívne odlišnú deľbu moci, t. j. rozdelenie ústavodarnej moci na ustanovujúcu 

                                                           
153 PL. ÚS 7/2017, s. 107 – 108. 
154 PL. ÚS 7/2017, s. 105. 
155 PL. ÚS 7/2017, s. 105 – 106. 
156 Táto deklarácia sa v právnej doktríne stretla s rozporuplnými stanoviskami. Ku kritickým komentárom pozri 
napr. KÁČER, M.: Od ochrany pred hrôzami koncentračných táborov k ochrane „profesionálnej existencie“ vy-
dierateľných sudcov. In. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. 2019, roč. 38, č. 1, s. 261 – 273. 
Naopak k pozitívnym reakciám na rozhodnutie pozri napr. ĽALÍK, T.: Nález PL. ÚS 21/2014 ako nevyhnutný liek 
na ústavné zákonodarstvo na Slovensku. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. 2019, roč. 38, č. 1, 
s. 274 – 297. 
157 Nespomína pri tom ale skutočnosť, že implicitné vyjadrenie materiálneho jadra je úplnou európskou raritou. 
Ústavný súd SR bol prvým súdom v Európe, ktorý „objavil“ implicitné jadro ústavy (GARLICKI, L. – ROZNAI, 
Y.: Introduction: Constitutional Unamendability in Europe. European Journal of Law Reform. 2019, vol. 21, p. 
217 – 218).  
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a ustanovenú. Tento kvalitatívny rozpor medzi druhmi mocí však ústavný súd nijako 

neobjasňuje.  

Napriek zneniu druhej vety čl. 12 ods. 1 ústavy, ústavný súd v rozhodnutí tvrdí, že 

ústava sa výslovne neprihlásila k nemennosti niektorých ústavných noriem pomocou klauzuly 

večnosti.158 Materiálne jadro ústavy však napriek tomu existuje. Spomína sa pri tom aj 

rozhodnutie, v ktorom senát ústavného súdu (IV. ÚS 294/2012) deklaroval za hodnotový základ 

ústavy prvú vetu čl. 1 ods. 1 ústavy. Jadro ústavy sa na tomto mieste prirovnáva k de facto 

klauzule večnosti.159 Druhá veta čl. 12 ods. 1 a čl. 93 ods. 3 ústavy sa využívajú na ochranu 

nezmeniteľnosti ústavných článkov, teda na procesnú ochranu a nie na hmotnoprávne 

vymedzenie materiálneho jadra.160  

Medzi princípy tvoriace materiálne jadro ústavy bol zaradený aj princíp deľby moci a s 

ním súvisiaca nezávislosť súdnej moci či princíp právnej istoty. Pre účely tohto príspevku je 

podstatné, že ústavný súd uviedol aj to, že „zásah do materiálneho jadra môže mať dve kvality: 

buď je pozitívny, alebo je negatívny. Za pozitívny zásah možno označiť zásah, ktorým sa bez 

pochybností zvýši alebo rozšíri ochrana zaručená materiálnym jadrom ústavy. Negatívnym 

zásahom je taký zásah do materiálneho jadra, ktorým sa znižuje úroveň ochrany zaručenej 

materiálnym jadrom.“161 Pri pozitívnom zásahu do materiálneho jadra tým odkázal na PL. ÚS 

24/2014. S úrovňou ochrany materiálneho jadra bola analogicky prepojená logika zákazu 

znižovania štandardu vnútroštátnej (ústavnej a medzinárodnej) ochrany základných práv 

a slobôd pri prieskume referendovej otázky podľa čl. 93 ods. 3. A to aj napriek tomu, že úloha 

ľudských práv162 bola pri kreácii materiálneho jadra ústavy enormne malá.163 Z načrtnutej 

analógie následne pre ústavný súd vyplynula prípustnosť zvýšenia takéhoto štandardu 

v referendovej otázke. Na základe toho ďalej vysvetľuje, že nie každý zásah do materiálneho 

jadra je neprípustný. Pri posudzovaní súladu predmetu referenda s ústavou v PL. ÚS 7/2021 

ústavný súd uvedenú logiku ešte rozvinul. Uviedol, že zmena ústavy týkajúca sa materiálneho 

jadra je prípustná, avšak táto nesmie meniť charakter Slovenskej republiky ako demokratického 

a právneho štátu. Ústavný súd si tak „posvieti“ na „zásahy, ktorými sa znižuje úroveň ochrany 

zaručenej materiálnym jadrom ústavy, kým v prípade zásahu, ktorým sa bez pochybností zvýši 

                                                           
158 PL. ÚS 24/2014, bod 52. 
159 PL. ÚS 21/2014, bod 57. 
160 PL. ÚS 21/2014, bod 57 a 96. 
161 PL. ÚS 21/2014, bod 94. 
162 Princíp ochrany ľudských práv a základných slobôd bol do princípu právneho štátu zaradený v náleze PL. ÚS 
7/2017. Táto argumentácia bola v náleze PL. ÚS 21/2014 zopakovaná. 
163 K ďalším zásadným metodologickým pochybeniam v náleze PL. ÚS 21/2014 pozri KÁČER, M. – NEUMANN, 
J.: Materiálne jadro v slovenskom ústavnom práve. Doktrinálny disent proti zrušeniu sudcovských previerok. 
Praha: Leges, 2019, s. 132 – 133. 
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alebo rozšíri ochrana zaručená materiálnym jadrom ústavy, je priestor pre zásah zo strany 

ústavného súdu značne limitovaný.“ Ústavný súd napokon tvrdí, že výpočet princípov, ktoré 

spadajú pod pomyselné krídla demokratického a právneho štátu nie je definitívny. Z toho 

vyplýva, že materiálne jadro ústavy sa vyvíja a môže byť rozšírené.164  

 Na expanzívny výklad právomoci ústavného súdu posudzovať zásahy ústavných 

zákonov do materiálneho jadra ústavy zareagovala národná rada. S účinnosťou od 1. januára 

2021 novelizovala inter alia čl. 125 ods. 4 ústavy tak, že ústavný text explicitne zakázal 

ústavnému súdu využiť túto vyvodenú právomoc. Aj keď deklarácia materiálneho jadra zostala 

touto novelou ústavy nedotknutá, ústavný súd prišiel o možnosť zasiahnuť proti ústavnému 

zákonu odporujúcemu materiálnemu jadru. Materiálne jadro sa tak de iure stalo deklaráciou 

bez právnej vymožiteľnosti. 

Táto časť ústavnej novely bola následne napadnutá na ústavnom súde. Návrh na začatie 

tohto konania ústavný súd v uznesení PL. ÚS 8/2022 zamietol. Urobil to však s výhradou. 

Deklaroval, že doktrína materiálneho jadra zostáva zachovaná. Opätovne pritom zdôraznil 

rozdelenie ústavodarnej moci na ustanovujúcu a ustanovenú. Uviedol, že národná rada je 

mocou ustanovenou, a preto je výkon jej právomocí obmedzený základným ústavným rámcom, 

ktorý bol vytvorený už pri prijatí ústavy.165 Ústavný súd zopakoval aj nezmeniteľnosť 

základných princípov demokratického a právneho štátu. Ústava je podľa ústavného súdu 

vyjadrením prejavu vôle ustanovujúceho suveréna, teda občanov. V rozhodnutí sa napokon 

formuluje, že napriek novelizovanému zneniu čl. 125 ods. 4 ústavný súd nepopustí z úlohy 

nezávislého ochrancu ústavnosti. Do výkonu ústavodarnej právomoci národnej rady by 

zasiahol, ak by bolo narušené materiálne jadro ústavy s intenzitou meniacou charakter 

Slovenskej republiky ako demokratického a právneho štátu. Podľa ústavného súdu by v takej 

situácii totiž nad zákazom podľa čl. 125 ods. 4 ústavy prevládla jeho povinnosť vyplývajúca 

z čl. 124, t. j. konať ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti.166 

 

VI. Záverečné úvahy 

Ak ústavodarnému procesu dominuje zákonodarný orgán, potom zmeny ústavy riadi 

politická matematika. V nej môže kvalifikovaná väčšina začať znevýhodňovať názorové 

menšiny. Pri diktáte väčšiny a nedostatku ďalších bŕzd a protiváh môžu vo výnimočných 

prípadoch porušení základných princípov ústavné súdy nadobudnúť zásadné nutkanie 

                                                           
164 PL. ÚS 21/2014 bod. 97. 
165 PL. ÚS 8/2022, bod 21. 
166 PL. ÚS 8/2022, body 27 – 29. 
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zasiahnuť v prospech ochrany ústavnosti.167 Doktrína materiálneho jadra je práve reakciou 

ústavného súdnictva na zneužívanie politických procesov v ústavodarnom procese. Klauzuly 

večnosti sú tradičným aktivačným prvkom materiálneho jadra ústavy. Nemusia však garantovať 

tlmenie kreativity ústavných súdov o tom, čo všetko môže byť do materiálneho jadra zahrnuté. 

Vzťah klauzúl večnosti a materiálneho jadra býva občas veľmi voľný. 

Text slovenskej ústavy nezrušiteľnosť explicitne uvádza (len) v druhej vete čl. 12 ods. 

1. V rozhodovacej činnosti sa ústavný súd opakovane dovolával nezmeniteľnosti niektorých 

ústavných princípov. Do roku 2019 to však boli len deklarácie na úrovni morálneho apelu k ich 

dodržiavaniu. Právna sankcia vo vzťahu k výkonu ústavodarnej moci, t. j. deklarácia 

neústavného ústavného zákona pre rozpor s materiálnym jadrom ústavy sa v PL. ÚS 21/2014 

stala realitou. Ústavný súd materiálne jadro ústavy obsahovo ukotvil na čl. 1 ods. 1 

v kombinácii s právomocou národnej rady podľa čl. 86 písm. i), t. j. rušiť individuálne milosti 

alebo amnestie udelené prezidentom, ak boli udelené v rozpore s princípom demokratického 

a právneho štátu.  

Materiálne jadro ústavy chápe ústavný súd progresívne, t. j. nie vo vízii prvej ústavnej 

generácie.168 Nefixovanie materiálneho jadra na pôvodnú ústavodarnú generáciu znamená, že 

materiálnym jadrom je čokoľvek, čo aktuálna väčšina ústavného súdu posúdi za hodné tak 

zásadnej ochrany. Ústavný súd tento postoj potvrdil, keď v kľúčových rozhodnutiach prepájal 

význam materiálneho jadra so svojou predošlou rozhodovacou činnosťou a nie s názormi 

zakladajúcej ústavnej generácie.169 Akcentujúc logiku (ľudskoprávnej časti) nálezu PL. ÚS 

24/2014, ústavný súd pripustil možnosť ďalšieho interpretačného rozširovania materiálneho 

jadra. Deklaroval, že materiálne jadro bude vynucovať len v prípade negatívneho, nie 

pozitívneho zásahu ústavodarného orgánu. To znamená, že do materiálneho jadra sa princípy 

dajú vkladať, nie však odoberať.  

Na základe uvedeného je preto možné sformulovať záver týkajúci sa potreby doplnenia 

nezmeniteľného článku do ústavy. Poukázaním na historické komparatívne prípady sa 

preukázalo, že klauzuly večnosti môžu byť do ústav doplnené aj len ústavnou novelou. Preto je 

                                                           
167 BARANÍK, K.: Ústavodarná moc a politika. In. VEČEŘA, M. – HAPLA, M. (eds.): Weyrovy dny právní 
teorie. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 50. 
168 Legitimita slovenských „founding fathers“ je viac ako sporná. K tomu napr. BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, 
M.: Nezrušiteľné ústavné princípy vo viacúrovňovom právnom systéme. Košice: UPJŠ, 2020, s. 89. Pre iný názor 
pozri napr. ĽALÍK, T.: Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, s. 
95 – 97.  
169 Určité prepojenie na pôvodnú ústavodarnú moc z roku 1992 bolo naznačené v PL. ÚS 7/2021 (body 112 – 113) 
a PL. ÚS 8/2022 (bod 22). 
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možné konštatovať, že na doplnenie klauzuly večnosti nie je potrebná ústavná revolúcia, a preto 

nie je takýto úkon formálne nemožný. Aj keď by bol nepochybne kontroverzný. 

Klauzula večnosti môže v ústave zohrávať buď len úlohu morálneho apelu alebo môže 

nadobudnúť právnu vynútiteľnosť. Nízka úroveň politickej kultúry v Slovenskej republike 

nepraje doplneniu klauzuly večnosti ako morálneho apelu.170 Právne vynútiteľný nezmeniteľný 

článok umožňuje kreovať doktrínu materiálneho jadra. Ústavný súd ju však u nás už aktivoval 

a navyše pri tom uviedol, že ju môže interpretačne ďalej rozvíjať. Zavedenie právne 

vynútiteľnej klauzuly večnosti preto nedáva zmysel s ohľadom na aktiváciu materiálneho jadra 

a ani pri snahe o prípadné redukovanie princípov, ktoré do materiálneho jadra môžu spadať. 

Práve preto možno centrálnu dilemu príspevku uzavrieť tým, že aj keď nie je z formálneho 

hľadiska nepredstaviteľné nezmeniteľný článok do ústavy zakotviť, z obsahového hľadiska to 

nedáva zmysel. 

Napokon sa ešte v tejto časti pristúpi k návrhom de constitutione ferenda. Jedným zo 

základných dôvodov pre aktiváciu právomoci ústavného súdu posudzovať ústavnosť ústavných 

zákonov je koncentrácia ústavodarnej právomoci v rukách politického orgánu, t. j. parlamentu 

a súčasne, sústredenie primárnej ochrany ústavnosti na ústavnom súde.171 Slovenská situácia, 

v ktorej je len ťažko možné hľadať explicitné limity výkonu ústavodarnej moci a súčasne si 

ústavný súd bez konkrétnych obmedzení vyvodil právomoc posudzovať súlad ústavných 

zákonov s ústavou, má potenciál vyvolať budúce ústavné konflikty. Takáto situácia totiž 

nevytvára predpoklady predvídateľnosti zásahov oboch ústavných orgánov.  

Namiesto nezmeniteľných ustanovení ústavy, ktoré absolútnym spôsobom nepripúšťajú 

zmenu by bolo vhodnejšie apelovať práve na zvýšenie predvídateľnosti kontroly ústavodarného 

procesu. To by mohla priniesť zmena nastavenia ústavodarného procesu. Zvýšenie rigidity 

slovenského ústavodarného procesu je už tradičným apelom právnej vedy. K tomu je však 

možné doplniť aj druhým návrh. Tým by bolo explicitné priznanie existencie, nie však 

nezmeniteľných článkov ústavy, ale právomoci ústavného súdu preskúmavať prijaté ústavné 

zákony. Táto právomoc by sa mohla týkať len vybranej skupiny ústavných vzťahov. Akákoľvek 

konkretizácia štandardu prieskumu by samozrejme zostávala v interpretačnej dispozícii 

ústavného súdu. V záujme zvýšenia internej kontroly by pri posudzovaní ústavnej súladnosti 

ústavných zákonov mohlo dostatočnú poistnú funkciu spĺňať zvýšenie rozhodovacieho kvóra 

ústavného súdu. Ten by napríklad na rozhodnutie o neústavnom ústavnom zákone potreboval 

                                                           
170 Napr. BARANÍK, K.: Limity výkonu ústavodarnej moci v Slovenskej republike. Právny obzor. 2021, roč. 104, 
č. 1, s. 9 – 10. 
171 Tamtiež, s. 50 – 51. 
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súhlas 11 z 13 sudcov. Tento prístup by výrazne limitoval ústavný súd, ktorý by pri tak 

zásadných rozhodnutiach musel v pléne dosahovať vysoký názorový konsenzus. Rozhodnutia 

o súlade ústavného zákona s ústavou sú z pohľadu legitimity v každom ústavnom poriadku 

zväčša veľmi kontroverzné. Potreba vysokého rozhodovacieho konsenzu by posilnila 

práve legitimitu takéhoto rozhodnutia. Nevyhnutou by sa stala potreba takmer konsenzuálnej 

zhody. Traja sudcovia by totiž mohli efektívne zablokovať rozhodnutie celého ústavného súdu. 

Túto právomoc by mal ústavný súd v ústave vyjadrenú explicitne. Implicitne by ju už viac 

nepotreboval „ohýbať“ preto, aby dokázal kontrolovať ústavodarný orgán. 

Naznačené zmeny zvýšenia rigidity ústavodarného procesu a súčasne kvalifikovaného 

rozhodovania ústavného súdu pri prieskume ústavnej súladnosti ústavných zákonov by 

posilňovali status quo. Na druhej strane by však nevylučovali jeho zmenu. Tieto návrhy sú 

v protiklade k aktuálnym debatám týkajúcim sa materiálneho jadra ústavy a obmedzení výkonu 

ústavodarnej právomoci národnej rady. Tie sa totiž takmer výlučne sústreďujú na súboj o 

mýtické posledné slovo.  

Deľba moci pri výkone ústavodarnej moci predstavuje základný predpoklad 

nepotrebnosti ultimátne stanoveného materiálneho jadra, deklarácie neústavnosti ústavných 

zákonov či úvah o potrebnosti nezmeniteľných článkov ústavy. Nezmeniteľné články sú snahou 

o maximalizáciu ochrannej úlohy ústavného súdu proti ústavodarnému orgánu tým, že 

ultimátnu úlohu presúvajú z politického na súdny orgán (t. j. z demokratickej legitimity na 

legitimitu expertnú). Navrhovaný participatívny prístup k ústavodarnému procesu a jeho 

kontrole naopak rozkladá rozhodovaciu „ťarchu“ na viaceré orgány, posilňuje demokraciu a nič 

z nej na večné veky nevyníma z dispozície suveréna.  
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Kritická reflexia ústavnoprávnej úpravy lokálnej priamej demokracie 

v podmienkach inteligentných miest a obcí172 

Critical reflection of the constitutional regulation of local direct democracy 

in the conditions of smart cities and municipalities 

Lívia Trellová 

Abstrakt:  

Cieľom príspevku je poukázať na niektoré nedostatky aktuálne existujúcej právnej 

regulácie inštitútov priamej demokracie lokálnej úrovni, ktoré v aplikačnej praxi opakovane 

spôsobujú problémy a minimalizujú efektívne použitie miestneho referenda a zhromaždenia 

obyvateľov obce. 

 

Abstract:  

The aim of the contribution is to point out some of the shortcomings of the currently 

existing legal regulation of the institutions of direct democracy at the local level, which in 

application practice repeatedly cause problems and minimize the effective use of local 

referendums and assemblies of residents of the municipality. 

 

Kľúčové slová:  

miestne referendum, zhromaženie obyvateľov obce, priama demokracia, inteligentná 

obec 

 

Keywords:  

local referendum, assembly of residents of the municipality, direct democracy, 

intelligent municipality 

 

Úvod 

Ústavnoprávne východiská priamej demokracie na celoštátnej aj miestnej úrovni sú 

vyjadrené najmä v úprave čl. 2 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky publikovanej pod č. 

460/1992 Zb. (ďalej ako Ústava SR), kde je vymedzený jeden zo základných znakov 

                                                           
172 Tento príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu VEGA 1/0757/20 Prostriedky priamej demokracie 
v podmienkach inteligentných miest a obcí. 
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demokratického právneho štátu v podobe princípu suverenity ľudu. K ponímaniu konceptu 

suverenity ľudu možno uviesť, že jeho podstatou je abstraktný, ale ústavnoprávne exaktný 

konštrukt, že všetka moc v štáte patrí občanom, t. j. ľudu (národu v politickom zmysle). Moc 

patrí občanom ako celku, nie jednotlivcom ani skupinám jednotlivcov, patrí ľudu ako 

imaginárnemu subjektu odlišnému od každého jednotlivca. Preto ani víťaz volieb, akokoľvek 

silná by bola jeho väčšina, ani žiadny iný verejný funkcionár, akokoľvek silná by bola jeho 

právomoc či celková mocenská pozícia, nikdy nevykonáva moc zo svojej autority. Moc, ktorú 

má v rukách, mu nepatrí, nie je jej držiteľom, iba vykonávateľom. Právne táto moc patrí jedine 

ľudu ako celku.173 Ústavná úprava čl. 2 ods. 1  Ústavy SR vytvorila predpoklady pre možnosť 

občanov realizovať moc prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Podobne 

rozvíja tento koncept ústavná úprava čl. 30 ods. 1 Ústavy SR, kde je vyjadrené základné 

politické právo v podobe práva občanov zúčastňovať sa na správe vecí verejných priamo alebo 

slobodnou voľbou svojich zástupcov. Fyzické osoby majú tak ústavnoprávne vytvorené 

podmienky podieľať sa na rozhodovaní o veciach verejných.  

Pod vplyvom spôsobu akým je územná samospráva upravená v ústave SR, zaradená v 

jej štruktúre (v IV. hlave) a v intenciách ústavného vývoja (právo na samosprávu je priznané 

ako základné právo, avšak kvalitatívne odlišné od základných práv a slobôd174) je možno 

konštatovať, že územná samospráva patrí medzi podstatné náležitosti demokratického právneho 

štátu. Zákonodarca upravil pri územnej samospráve možnosť uskutočňovať moc obyvateľov 

územných samosprávnych celkov priamo, a to v rámci úpravy čl. v článku 67 ods. 1 Ústavy 

SR, ktorý svojím obsahom komplementárne dopĺňa ústavnú úpravu čl. 2 ods. 1 a čl. 30 ods. 1 

Ústavy SR. Ide o vytvorenie ústavného základu pre výkon viacerých foriem priamej lokálnej 

demokracie. Obecná samospráva sa na základe toho uskutočňuje na zhromaždeniach 

obyvateľov obce a miestnym referendom. V rámci tohto príspevku by sme chceli stručne 

poukázať na vybrané oblasti „nedotiahnutej“ právnej úpravy foriem lokálnej priamej 

demokracie a nadviazať na vyjadrenie Ústavného súdu SR v rozhodnutí PL. ÚS 4/2016 z 10. 

mája 2017, kde sa vyjadril „V prípade obce ako základu územnej samosprávy ide o miestne 

referendum, ako aj o zhromaždenie obyvateľov obce. Marginálne hodno uznať, že regulačná 

konkretizácia uvedených ústavných inštitútov v zákone o obecnom zriadení je, žiaľ, nedôsledná 

a chýba jej náležitá realizačná ‚koncovka‘. Pre ústavný súd je však rozhodujúce zahrnutie 

                                                           
173 OROSZ, L. – SVÁK, J. a kol.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Zväzok I. Bratislava: Wolters Kluwer 
SR, 2021, s. 45. 
174 Pozri: Rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 5/97 z 19. novembra 1997, Rozhodnutie Ústavného 
súdu SR sp. zn. I. ÚS 103/03 z 28. mája 2003. 
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miestneho referenda i zhromaždenia obyvateľov obce do podoby ústavou predpokladaných 

kategórií slúžiacich obyvateľom obce na uskutočňovanie ich kolektívneho práva na 

samosprávu.“ Upriamiť pozornosť na niektoré nedostatky existujúcej právnej úpravy priamej 

demokracie v aplikačnej praxi možno najmä vďaka výskumu zrealizovaného v rámci riešenia 

projektu VEGA 1/0757/20 s názvom Prostriedky priamej demokracie v podmienkach 

inteligentných miest a obcí. 

Inteligentná obec alebo inteligentné mesto sú moderným pojmom, ktorý by mal byť 

vykladaný v tom zmysle, že pod označením „ inteligentné mesto“ sa zvykne chápať 

samosprávna jednotka, ktorá využíva informačné a komunikačné technológie na zvýšenie 

prevádzkovej efektívnosti, zdieľanie informácií s verejnosťou a zlepšenie kvality služieb 

verejnej správy a blahobytu občanov.175  Inteligentné mesto je miesto, kde sa zefektívňujú 

tradičné siete a služby s využitím digitálnych riešení v prospech jeho obyvateľov a biznisu. 

Inteligentné mesto presahuje rámec používania digitálnych technológií pre lepšie využívanie 

zdrojov a menej emisií. Znamená to aj interaktívnejšiu a pohotovejšiu správu mesta, 

bezpečnejšie verejné priestory a uspokojovanie potrieb starnúcej populácie.176 Ide tak o 

koncepciu, pri ktorej budú obce využívať najmodernejšie technológie v snahe zefektívniť ich 

správu a zjednodušiť ich prevádzku, ako aj vytvoriť podmienky pre ľahšiu komunikáciu s ich 

obyvateľmi.177   
 

I. Zhromaždenie obyvateľov obce 

Zákonodarca na obecnej úrovni ústavnoprávne na prvom mieste upravil lokálnu priamu 

demokraciu vo forme  zhromaždenia obyvateľov obce, t. j. plebiscitu na miestnej úrovni (čl. 67 

ods. 1 Ústavy SR). Na to nadväzuje minimalistická úprava tohto inštitútu v § 11b zákona o 

obecnom zriadení.178  

                                                           
175 Porovnaj napr.: DESDEMOUSTIER,J. – CRUTZEN, N. – GIFFINGER, R.: Municipalities' understanding of 
the Smart City concept: An exploratory analysis in Belgium. Technological Forecasting and Social Change. 2019, 
Volume 142, p. 129-141. 
176 Podľa charakteristiky použitej Európskou komisiou, dostupné online:  https://ec.europa.eu/info/eu-regional-
and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/city-initiatives/smart-cities_en. 
177 DEAKIN, M: Smart cities: Governing, modelling and analysing the transition. New York: Routledge, 2013. 
ALIZADEH, T.: Global Trends of Smart Cities: A Comparative Analysis of Geography, City Size, Governance, 
and Urban Planning. USA: Elsevier, 2021. 
 MOREL, L.: Types of referendums, provisions and practice at the national level worldwide. In. MOREL, L. -
QVORTRUP, M.: The Routledge Handbook to Referendums and Direct Democracy. UK: Routledge, 2020, s. 27. 
178 Podľa ust. § 11b zákona o obecnom zriadení: „Obecné zastupiteľstvo alebo starosta môže zvolať zhromaždenie 
obyvateľov obce alebo jej časti na prerokovanie vecí územnej samosprávy, ak § 2aa ods. 2 neustanovuje inak.“ 
Inštitút zhromaždenia obyvateľov obce je ešte osobitne upravený pre potreby mesta a jeho mestskej časti v § 5 
písm. d) v spojitosti s §10 zákona o hlavnom meste Bratislave, a podobne v § 5 písm. d) a e) v spojitosti s §9 
zákona o meste Košice, kde sa medzi formy samosprávy uskutočňované obyvateľmi mesta radí zhromaždenie 
obyvateľov mesta a zhromaždenie obyvateľov mestskej časti mesta. Inú osobitnú formu úpravy zhromaždenia 
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Minimalizmus aktuálnej právnej úpravy zhromaždenia obyvateľov obce prináša so 

sebou viaceré komplikácie. Zákonodarca ponechal obciam prílišnú voľnosť v interpretácii tohto 

inštitútu a tiež v tom, že obce samotné si určujú jeho spôsob a formu úpravy v rámci ich 

pôsobnosti. Úpravu zhromaždenia obyvateľov obce tak obce robia rôzne od úpravy vo forme 

všeobecne záväzného nariadenia, uznesenia, alebo úplne iného typu predpisu (napr. pravidlá 

alebo zásady organizovania), či ju prakticky opomínajú. V komunálnej praxi sa možno stretnúť 

aj s tým, že obce nerozlišujú medzi terminologicky podobným inštitútom (verejným) 

zhromaždením (ústavný základ čl. 28 Ústavy SR) a zhromaždením obyvateľov obce (ústavný 

základ čl. 67 ods. 1 Ústavy SR), a preto nevhodne na inštitút zhromaždenia obyvateľov obce 

podľa zákona o obecnom zriadení subsidiárne uplatňujú úpravu zhromažďovacieho práva 

podľa zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov.179 

Rovnako si obce odlišne upravujú aj podobu výsledkov zhromaždenia obyvateľov obce, keď 

stanovia napr. nesmú mať podobu rozhodnutia; inde stanovia, že ide o vyhlásenie obyvateľov; 

alebo aj vôbec neupravia v akej forme sa prijme rozhodnutie na zhromaždení obyvateľov obce. 

Okruh subjektov oprávnených zvolať zhromaždenie obyvateľov obce tvorí obecné  

zastupiteľstvo a starosta obce, v jednom prípade tzv. pričlenenia nefunkčnej obce ho povinne 

zvoláva v závislosti od územnej polohy nefunkčnej obce určený okresný úrad v sídle kraja, 

ktorý tak urobí len na základe podnetu od Ministerstva vnútra SR. Podľa aktuálnej právnej 

úpravy zvolávateľov zhromaždenia obyvateľov obce, kedy starosta nemá povinnosť vyhovieť 

podnetu od ľubovoľného subjektu a zvolať zhromaždenie obyvateľov obce, je to domnievame 

sa skôr naďalej inštitút určený pre potreby orgánov obce. Zákon o obecnom zriadení sa rokmi 

nezmenil v tom, že by explicitne priznal obyvateľom obce možnosť priamo zvolať 

zhromaždenie obyvateľov obce.  

Zákonodarca je nedôsledný v zachytení zmien právnej úpravy v texte samotného 

zákona, pretože medzi výhradné oprávnenie obecného zastupiteľstva naďalej patrí podľa 

zákona o obecnom zriadení úpravy §11ods. 4 písm. f) vyhlasovať miestne referendum o 

najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce. 

Logicky tak po novele zákona o obecnom zriadení z roku 2018, ktorou sa rozšíril okruh 

subjektov oprávnených zvolať zhromaždenie obyvateľov obce, nie je potom zastupiteľstvo 

jediným oprávnený orgánom, avšak  zákon naďalej nesystematicky radí túto kompetenciu 

                                                           
obyvateľov obce ešte obsahuje úprava v zákone č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (najmä v § 15a zhromaždenie obyvateľov obce na 
prerokovanie petície). 
179 TEKELI, J. – HOFFMANN, M. – TOMAŠ, L.: Zákon o obecnom zriadení. Komentár. 2. vydanie. Bratislava: 
Wolters Kluwer SR, 2021, s. 509. 
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medzi výhradné kompetencie zastupiteľstva. Preto je nanajvýš vhodné minimálne tento jav 

z textu zákona odstrániť, zbytočne to nesystematicky terminologicky mätie a vnútorne 

v štruktúre predpisu odporuje zneniu §11b zákona o obecnom zriadení. 

Vzhľadom na charakter inštitútu priznáva platná zákonná regulácia zhromaždeniu 

obyvateľov obce len poradný, resp. konzultatívny charakter. Zákonná úprava nespája s touto 

formou uskutočňovania obecnej samosprávy žiadne právne účinky a rovnako nestanovuje 

počet, resp. podiel obyvateľov obce, ktorí sa na takomto zhromaždení musia zúčastniť. V 

prípade zhromaždenia obyvateľov obce ide o neformálne vyjadrenie názoru obyvateľov vo 

vzťahu k orgánom obce.180 Úprava zhromaždenia obyvateľov obce je založená na jeho právne 

nezáväznej povahe a konzultatívnom charaktere. V aplikačnej praxi sa možno stretnúť s nie 

celkom pochopením tohto inštitútu, čo naznačuje jednak jeho rozdielna úprava ( ak vôbec je 

upravené), minimálne využívanie obcami, či nahrádzanie napr. vo forme listov, obežníkov, 

niekedy sa zas orgány obce zdráhajú ho vyhlásiť na podnet, čím sa snažia vyhnúť verejnej 

debate. Konkretizácia zo strany zákonodarcu by bola vhodná aj pri súčasne široko vymedzenom 

predmete zhromaždenia obyvateľov obce v podobe prerokovania vecí územnej samosprávy. 

Takto nakoncipovaný predmet zhromaždenia obyvateľov obce je pre niektoré obce prakticky 

„neuchopiteľný“ a vedie to skôr k nevyužitiu potenciálu tohto inštitútu. Je pomerne málo obcí, 

kde zhromaždenie obyvateľov obce prakticky využívajú a vydiskutujú si tak obecné problémy 

ekonomickejšie v porovnaní s miestnym referendom, pričom orgány obce takto prijatý záver 

rešpektujú vo svojej ďalšej činnosti. 

V jedinom prípade, kedy povinne zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce okresný úrad 

v sídle kraja, ide o pripojenie nefunkčnej obce k susediacej obci. Predpokladaným účelom 

zhromaždenia obyvateľov obce je prerokovanie vecí samosprávy obce, avšak v tomto prípade 

ide skôr o informovanie obyvateľov nefunkčnej obce o postupe, o ďalšom možnom vývoji v 

obci v zmysle plánovaného pričlenenia nefunkčnej obce k susediacej obci. Zákonodarca tu účel 

zhromaždenia zredukoval na čisto informatívny, pričom záver prijatý na tomto zhromaždení 

vôbec nezaváži v konečnom rozhodnutí o pripojení ku konkrétnej susediacej obci.181  

                                                           
180 VOLOCHOVÁ, J.: Zhromaždenie obyvateľov obce ‒ efektívna forma uskutočňovania obecnej samosprávy 
v Slovenskej republike? Comen IUS, február 2019. Dostupné na: 
https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/2019/02/27/zhromazdenie-obyvatelov-obce-efektivna-forma-
uskutocnovania-obecnej-samospravy-v-slovenskej-republike/. 
181 Pozn. autorky: Prvou obcou, ktorá mala prejsť mechanizmom pričlenenia nefunkčnej obce bola obec Ondavka 
v okrese Bardejov. Ondavka sa stala nefunkčnou obcou, pretože nemala starostu ani žiadneho poslanca obecného 
zastupiteľstva po dvoch vykonaných voľbách, od roku 2015, pričom posledné doplňujúce voľby sa tu uskutočnili 
13. apríla 2019, no ani v týchto voľbách nikto neprejavil záujem o samosprávne funkcie v zadlženej obci. Po 
spustení mechanizmu pričlenenia tu vykonali zhromaždenie obyvateľov obce (obec so 16 obyvateľmi), avšak jeho 
výsledok či ľudia chcú pričlenenie alebo nie, a ak chcú ku ktorej z dvoch susediacich obcí sa radšej pričleniť 
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Pokiaľ ide o inteligentnú obec alebo mesto, domnievame sa, že práve na takomto fóre  by 

vznikol najlepší predpoklad vyskúšať elektronickú platformu na diskusiu a tiež elektronickú 

formu hlasovania. V rámci inštitútu, ktorý ponúka možnosť prediskutovať komunálne otázky, 

odkomunikovať si súvisiace informácie bez potreby určitej účasti obyvateľov pre jeho platnosť, 

a bez právnej relevancie jeho výsledku, je to v konečnom dôsledku priestor, kde nie je čo 

pokaziť, ak by slúžil ako pilotný projekt elektronickej formy diskusie a hlasovania. V zásade tu 

zrejme nie je ani obava z ukradnutia identity hlasujúcich, či napadnutia systému hackermi, resp. 

obava z úniku osobných údajov, čo je najväčším strašiakom pri iných formách elektronického 

hlasovania. Jediný problém, ktorý slovenské obce isto naďalej aj po Covid-e majú je nízka 

miera elektronického a technického vybavenia domácností spôsobilých takto online 

participovať na moci.  
 

II. Miestne referendum 

Lokálna priama demokracia sa vyvinula v širšom kontexte participatívnej demokracie 

a konceptov demokratických inovácií. Medzi inštrumenty priamej demokracie viazané na 

komunálnu úroveň Ústava SR v čl. 67 ods. 1 zaraďuje popri obecných zhromaždeniach aj 

explicitne miestne referendum ako formu priameho rozhodovania oprávnených osôb v oblasti 

územnej samosprávy. Správa vecí verejných je prvkom územnej samosprávy a toto právo je 

vyjadrené v čl. 30 ods. 1 Ústavy SR. Obyvateľ obce má právo zúčastňovať sa aj priamo na 

správe obce ako základnej jednotky územnej samosprávy v Slovenskej republike. V najužšom 

zmysle slova je participácia občanov na správe verejných vecí viazaná len na skutočnú 

realizáciu moci, teda na také kroky, výsledkom ktorých je určité právotvorné rozhodnutie. Tu 

sa štandardne radia referendá, resp. iné prvky priamej demokracie so silou realizácie moci, 

zväčša zákonodarnej moci. Práve táto forma participácie zvykne byť označovaná aj ako tzv. 

priama participácia.182 Uvedený ústavnoprávny základ miestneho referenda dopĺňa na zákonnej 

úrovni najmä úprava obsiahnutá v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej ako „ 

zákon o obecnom zriadení“). V rámci tohto príspevku poukazujeme len na vybrané otázky, 

ktoré potvrdzujú, to, na čo teória dlhodobo poukazuje. Vývoj si už prakticky pýta podrobne 

                                                           
(k obci Becherov alebo Vyšná Polianka) nebol dôležitý a vzatý v úvahu. Prvýkrát spustený mechanizmus 
pričlenenia obce v roku 2019 nakoniec zastavili sami obyvatelia obce, ktorí nesúhlasili s pričlenením obce 
v doplňujúcich voľbách konaných dňa 3. októbra 2020 zvolením starostu a obecného zastupiteľstva. V 
komunálnych voľbách dňa 29. októbra 2022 boli opäť zvolené oba orgány obce.  
182 KRUNKOVÁ, A.: Ústavné limity v participácii občanov Slovenskej republiky na správe verejných vecí. In. 
OROSZ, L. – BREICHOVÁ, M. – MAJERČÁK, T. (eds.).: 20 rokov Ústavy Slovenskej republiky I. ústavné dni: 
zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie II. zväzok. Košice 3. – 4. októbra 2012. Košice: UPJŠ 
v Košiciach, 2012, s. 261. 
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upraviť lokálne referendum v osobitnom právnom predpise. Na existujúci nedostatok právnej 

regulácie  poukázala aj súdna prax.183  

V rámci výkonu demokracie a jej vplyvu na spoločenskú realitu má rozhodujúcu úlohu 

zastupiteľská demokracia a formy jej realizácie. Priama demokracia sa vyznačuje 

suplementárnou úlohou vo vzťahu k zastupiteľskej demokracii. Dôležitým nástrojom priamej 

demokracie je referendum, ktoré možno považovať za možný doplňujúci inštrument pre 

demokratickú legitimáciu politických rozhodnutí.184 Zároveň je v tomto smere nevyhnutné 

pripomenúť základný cieľ konceptu miestneho referenda v podobe zaistenia skutočnej 

politickej vôle hlasujúcich. V referende nie je obmedzený počet osôb, ktorý rozhoduje, jediný 

limit je počet oprávnených voličov, je zároveň anonymné a vychádza z individuálnej vôle 

jednotlivca bez potreby vysvetľovať individuálne pohnútky pre rozhodnutie. Rozhodnutie sa 

tým vlastne vzďaľuje od jeho pôvodcov a niekedy prispieva k vzniku pochybnosti 

o kompetentnosti rozhodujúcich. 

Lokálne referendum je ústavnoprávnym inštitút etablovaným do právneho poriadku za 

účelom zabezpečiť obyvateľom obce bezprostrednú účasť na spolupôsobení pri tvorbe obecnej 

vôle. V zásade je možné podľa znenia zákona o obecnom zriadení  iniciovať konanie miestneho 

referenda tromi rôznymi spôsobmi: sú obligatórne referendá; referendá vyhlasované orgánom 

územnej samosprávy; a referendá na žiadosť časti voličov. Žiadalo by sa, aby zákonodarca 

podrobnejšie vymedzil oblasti, v rámci ktorých sa dá uvažovať o využití lokálneho referenda. 

Ústavná úprava v čl. 67 ods. 1 Ústavy SR neurčuje okruh vecí, ktoré môžu alebo nemôžu byť 

predmetom miestneho referenda. Zákon o obecnom zriadení podrobnejšie upravuje inštitút 

referenda v § 11a, resp. § 13a ods. 3. Napriek tomu tam pre prípad prípadných (nepovinných) 

miestnych referend nie je obsiahnutá explicitná definícia predmetu, dospieť k nej je možné len 

interpretačným spôsobom. Všeobecne je definované, že predmetom miestneho referenda majú 

byť také verejné komunálne záležitosti, ktoré možno podradiť pod uskutočňovanie územnej 

samosprávy. Predmetom miestneho referenda môžu byť výlučne otázky patriace do samostatnej 

pôsobnosti obce, čiže patriace do samosprávy obce.  

Pri absencii podrobnejšej úpravy miestneho referenda sa možno oprieť len o všeobecné 

obmedzenie platné na celoštátnej úrovni, ktoré vyplývajú zo všeobecne rešpektovaných 

                                                           
183 Pozri k tomu rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. IV. ÚS 128/04 zo 16. apríla 2004; rozhodnutie Ústavného 
súdu SR sp. zn. IV. ÚS 219/04 z 22. júla 2004. 
184 K tomu pozri TRELLOVÁ, L.: Lokálne referendum a jeho legislatívny potenciál v podmienkach inteligentných 
miest a obcí. In. TRELLOVÁ, L. – MÁČAJ, Ľ. (eds.): Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej 
samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave: 
Právnická fakulta, 2021, s. 6. 
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obmedzení kladených na výkon petičného práva podľa čl. 27 Ústavy SR a tiež sú nepriamo 

ustanovené zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (v § 1 ods. 

3 a 4).  Podľa tohto zákona sa petíciou nesmie zasahovať do nezávislosti súdov a petícia nesmie 

vyzývať k porušovaniu Ústavy SR, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, 

popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv. Podobne sa dá 

predpokladať, že „referendum je priamym výkonom zákonodarnej moci občanmi, musí 

predmet referenda rešpektovať ústavný princíp deľby moci (nemožno v ňom napríklad 

rozhodovať o veciach, rozhodovanie ktorých patrí do právomoci súdov a iných orgánov 

verejnej moci s individuálnou rozhodovacou právomocou).185  Práve nedostatočne určité 

vymedzenie predmetu miestneho referenda spôsobuje v praxi časté problémy, najmä v podobe 

vecne neprípustných referend, pretože obecné zastupiteľstvá nie sú spravidla kompetentné 

vyhodnotiť ústavnosť, resp. protiústavnosť položenej otázky. Na miestnej úrovni neexistuje ani 

možnosť využiť inštitút preventívnej kontroly predmetu miestneho referenda, ako je to pri 

celoštátnom referende. Zákonodarca možnosť preventívnej kontroly súladu predmetu 

miestneho referenda s Ústavou SR (a zákonmi) nerieši, čoho dôsledkom je zrejme to, že nie je 

ustanovený subjekt, ktorý by bol oprávnený  obrátiť sa na Ústavný súd SR v tejto veci.  

Pre vyhlásenie jedného z typov miestneho referenda obligatórneho typu podľa §11a ods. 

1 písm. c) zákona o obecnom zriadení je jeho podmienkou petícia skupiny obyvateľov obce 

aspoň 30 % oprávnených voličov. Počet požadovaných podpisov petentov je dôležitým 

indikátorom prístupu zákonodarcu k miestnemu referendu, nakoľko môže vytvoriť liberálny 

alebo reštriktívny model. V porovnaní s niektorými európskymi krajinami je 30% -ná iniciatíva 

stanovená pomerne reštriktívne. Požiadavka na iniciovanie miestneho referenda v podobe 

petície obyvateľov spravidla variuje od hranice 5% pre petíciu vyššie do 30%: Slovinsko 

vyžaduje 5% elektorátu, Lichtenštajnsko 16,7%, Francúzsko 20% a Nórsko 25%. V Bulharsku 

je to od roku  2009 z pôvodných 25% znížené na 10% podpisov elektorátu, v nemeckých 

spolkových krajinách sa požiadavky na počet podpisov líšia od 5 do 15% s priemerne okolo 

10%. V Českej republike je to odstupňované do 3000 obyvateľov 30% až po mestá nad 200 000 

obyvateľov tam stačí 6% oprávnených voličov, aby podpisom podporilo návrh na referendum. 

Zdá sa teda, že celková tendencia sa skôr prikláňa k pomerne reštriktívnym požiadavkám na 

podpis vo výške 10% a viac.186 V európskom meradle sa slovenská úprava požiadavky na počet 

podpisov spôsobilých vyvolať miestne referendum radí to prísnejšej oblasti úpravy. Možno by 

                                                           
185 Podľa rozhodnutia Ústavného súdu SR sp. zn. 7/2021 z 3. mája 2021. 
186 MOREL, L. – QVORTRUP, M.: The Routledge Handbook to Referendums and Direct Democracy. New York: 
Routledge, 2018, s. 72. 
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tu stálo za zváženie odstupňovať požadovanú %- hranicu na iniciovanie miestneho referenda 

v podobe petície obyvateľov obce podľa počtu obyvateľov, aby to bolo v praxi viac využívané, 

alebo mierne znížiť hranicu a tak viac sprístupniť tento inštitút obyvateľom obce. 

V súvislosti s organizovaním miestneho referenda sa predpokladá, že obec prijme 

adekvátnu právnu úpravy na úrovni obce o miestnom referende.  Zákon o obecnom zriadení v 

§ 4 ods. 5 písm. a) bode 4 určuje, že obecné zastupiteľstvo má podrobnosti o organizácii 

miestneho referenda v obci upraviť prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia obce. 

Čiže zákon predpokladá pri obciach špecifickú úpravu v podobe prijatia všeobecne záväzného 

nariadenia (VZN) obce týkajúceho sa organizácie miestneho referenda.187 Aplikačná prax 

potvrdzuje, že obce nevedia ako správne upraviť miestne referendum vo VZN obce tak, aby 

nešlo o identickú úpravu so zákonom o obecnom zriadení.  

Ďalším problémom s ktorým sa obce potýkajú je komplikácie, ktoré so sebou prináša 

neupravenie lehoty, resp. časového obmedzenia, ktorej splnenie podmieňuje možnosť 

zopakovať miestne referendum v rovnakej veci. Zákonodarca rovnako neustanovil časový limit 

ani pre možnosť zrušiť alebo zmeniť výsledky miestneho referenda. 

Často kritizovaným aspektom úpravy miestneho referenda je už tradične prísne určená 

podmienka účasti. Pre platné miestne referendum je potrebné, aby sa na ňom zúčastnila aspoň 

polovica oprávnených voličov a aby bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných 

hlasov účastníkov miestneho referenda (§11 a ods. 8 zákona o obecnom zriadení). Obecné 

zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o 

výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli a na webovom sídle obce. Potreba nadpolovičnej 

väčšiny hlasov platne odovzdaných účastníkmi referenda je predpokladom prijatia rozhodnutia. 

Tu zvíťazí povestných 51% pretože v procese zodpovedania položenej otázky pomocou slov „ 

áno“ a „ nie“ nie je možný kompromis, takže vyhráva väčšina a menšina prehráva. Avšak 

v podmienkach obcí ako čím ďalej tým viac heterogénnych spoločností, ktorými sa viac menej 

stávajú takmer všetky, a to vďaka migrácii, spoločenskej polarizácii rôzneho typu, je čím ďalej 

tým viac markantné oslabenie spoločenského konsenzu. Najmarkantnejší je však problém 

s dlhodobo nízkou účasťou v miestnych referendách. Vysoko stanovená hranica pre platnosť 

výsledkov miestneho referenda stavia tento inštitút do svetla možnosti voľby neúčasti ako 

spôsobu rozhodnutia hlasovania bez toho, aby voliči boli reálne politicky angažovaní 

                                                           
187 K tomu pozri napr. TRELLOVÁ, L.: Lokálne referendum a jeho legislatívny potenciál v podmienkach 
inteligentných miest a obcí. In. TRELLOVÁ, L. – MÁČAJ, Ľ. (eds.): Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov 
na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí. Bratislava: Univerzita Komenského 
v Bratislave: Právnická fakulta, 2021, s. 7. 
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v samotnom procese. Väčšina miestnych referend je týmto spôsobom vopred odsúdená na 

neúspech.188 Obyvatelia obce sa tak veľakrát „strategicky“ nezúčastnia referenda, lebo 

predpokladajú podobný postup u väčšiny obyvateľov obce, čím prakticky rozhodnú o platnosti 

hlasovania bez využitia volebného práva. Nie je to šťastné riešenie. V niektorých švajčiarskych 

kantónoch a v krajinách s nízkym kvórom pre platnosť hlasovania je referendová politika 

založená skôr na predpoklade, že volič využije svoje právo, lebo inak vie, že jeho otázku môže 

rozhodnúť relatívne malá skupina voličov, ktorej názory vôbec nemusia reprezentovať ideové 

presvedčenie väčšiny spoločnosti. Práve spoločenský tlak a neistota, nepredvídateľnosť 

rozhodnutia malej aktívnej skupiny môže aktivizovať inak pasívnych voličov k účasti na 

miestnom referende.  

Najviac prax však zrejme ovplyvňuje nedostatok zákonom definovanej právnej 

záväznosti výsledkov miestneho referenda, s jednou výnimkou v podobe miestneho referenda 

o odvolaní starostu obce záväzného priamo zo zákona (ex lege). Obligatórna aj fakultatívna 

forma miestneho referenda sú z pohľadu záväznosti svojich platných výsledkov rovnocenné. 

Lokálne referendum je spôsobom výkonu územnej samosprávy a nie spôsobom výkonu štátnej 

(zákonodarnej) moci, v porovnaní s referendom predpokladaným v piatej hlave Ústavy SR tak 

adresátom jeho výsledku nie je štát či jeho orgány. Vzhľadom na uvedené, musí byť logickým 

dôsledkom konštatovanie, že výsledok miestneho referenda štátne orgány formálne 

nezaväzuje.189 V zákone o obecnom zriadení nie je určená žiadna imperatívna sila platných 

výsledkov referenda voči obecnému zastupiteľstvu.190  Záväznosť platných výsledkov 

miestneho referenda vo všeobecnosti naráža na koncept zákazu imperatívneho mandátu  pri 

poslancoch obecného zastupiteľstva, a preto fakticky o právnej záväznosti výsledkov miestneho 

referenda voči obecnému zastupiteľstvu nemožno hovoriť. Tu možno poukázať na podobný 

problém pri fakultatívnom celoštátnom referende, kde vzhľadom na existenciu zákazu 

imperatívneho mandátu poslancov preto nie je možné ich prinútiť realizovať výsledok 

referenda, hoci je aj pre nich právne záväzný. Zodpovednosť poslancov za uskutočnenie 

výsledku takéhoto referenda je týchto prípadoch tak voči občanom len politická. „Napriek tomu 

však možno hovoriť o právnej záväznosti referenda aj v týchto prípadoch, pretože na výsledok 

                                                           
188 Pozn. autorky: Pri záveroch použitých v tomto príspevku vychádza autorka z prieskumu realizovaného v rámci 
grantovej úlohy, kde cieľom nášho výskumu bolo zistiť ako obce/ mestá pristupujú v praxi k inštitútu miestneho 
referenda jeho využívaniu a či by boli schopné a ochotné realizovať hlasovanie v miestnom referende elektronicky, 
resp. aké prekážky im v tom potencionálne bránia. Zároveň nás zaujímalo aj aký postoj majú obce k inštitútu 
zhromaždenie obyvateľov obce a jeho využitiu. Išlo o analýzu 525 odpovedí od obcí a miest.  
189 DOMIN, M.: O adresátovi miestneho referenda. Nielen toho gabčíkovského. Justičná revue. 2016, roč. 68, č. 8 
– 9, s. 886.  
190 KRUNKOVÁ, A.: Miestne referendum (vybrané problémy). Právny obzor. 2010, roč. 93, č. 5, s. 479. 
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referenda môže ústavný súd v odôvodnených prípadoch prihliadnuť pri svojom rozhodnutí ako 

na referenčnú normu.“191  Súčasná úprava miestneho referenda, tak ako je vymedzená, 

vychádza z poradného, konzultatívneho právneho účinku miestneho referenda a predpokladá 

politickú zodpovednosť poslancov za uskutočnenie výsledkov referenda. Preto by obecné 

zastupiteľstvo malo rešpektovať výsledky platného miestneho referenda a prispôsobiť tomu 

svoje konanie, avšak takéto konanie nie je možné právne vynútiť.192  

Ako praktický príklad a prejav komplikácií spôsobených okrem iného aj existujúcimi 

nedostatkami právnej úpravy lokálneho referenda, možno z ostatného obdobia poukázať na 

miestne referendum v meste Sliač, ktoré je zaujímavé z viacerých hľadísk. Dňa 29.októbra 

2022 sa tu spolu s komunálnymi voľbami konalo miestne referendum so záväzným 

odporúčaním193.   

Mesto Sliač má upravené vo všeobecne záväznom nariadení č. 01/2020 o miestnom 

referende (ďalej aj len ako „VZN“)194 článok 2 §3 ods. 6 a 7 s nasledovným znením: „6. 

Miestnym referendom so záväzným odporúčaním sa na účely tohto nariadenia rozumie miestne 

referendum, ktorého výsledky sú platné a záväzné bez ohľadu na počet oprávnených voličov, 

ktorí sa ho zúčastnia. 7. Rozhodnúť o tom, že vyhlasované miestne referendum je miestnym 

referendom so záväzným odporúčaním môže zastupiteľstvo iba v uznesení o vyhlásení 

referenda, a to nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.“ K tomuto VZN je nutné 

podotknúť, že okrem drobných formálnych nedostatkov napríklad v označovaní častí VZN 

(napr. v čl. 2 chýba medzi §3 a §5 úprava §4), obsahuje aj závažnejší nedostatok v podobe 

odkazov na neplatnú zákonnú úpravu volieb ( napr. v odkaze č. 2 vo VZN na  zákon č. 346/1990 

Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov; v odkaze č. 5 na § 4 

až 6 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov), či na iné zrušené právne predpisy ( napr. v odkaze č.7 na § 18 ods. 3 

zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.)195 Na 

základe tohto VZN bolo Mestským zastupiteľstvom v Sliači dňa 08.09.2022 uznesením č. 

736/2022 vyhlásené miestne referendum so záväzným odporúčaním.  

                                                           
191 Pozri k tomu rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. 7/2021 z 3. mája 2021, resp. PL. ÚS 24/2014. 
192 TRELLOVÁ, L. – VRABKO, M.: Priame prejavy práva na samosprávu obce v kontexte verejnej správy. Praha: 
Leges, 2022, s. 170. 
193 Bližšie k miestnemu referendu vyhláseného Mestským zastupiteľstvom v Sliači dňa 08.09.2022 uznesením 
č.736/2022, bližšie k tomu pozri: https://www.sliac.sk/samosprava/volby-2022/referendum/. 
194 Dostupné online: https://www.sliac.sk/vzn/vzn_01-2020_o-miestnom-referende/. 
195 Pozn. autorky: Pre úplnosť je potrebné dodať, že v čase prijatia VZN bol platný, ale aktuálne už zrušený je aj 
predpis uvedený v odkaze č. 9 na § 2 ods. 1 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení zákona č. 221/2011 Z. z. 
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K forme vyhláseného miestneho referenda je možno podotknúť, že ide o variáciu 

zákonom ustanovených podôb miestneho referenda. Z úpravy VZN sa zrejme možno 

domnievať, že mestské zastupiteľstvo podľa čl. 2 §2 ods. 1 malo pravdepodobne ambíciu 

vyhlásiť miestne referendum typovo v zmysle §11a ods. 4 zákona o obecnom zriadení„ aj pred 

rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce (§ 4)“. Pričom si vytvorili osobitný 

typ miestneho referenda nad rámec zákonnej úpravy v podobe miestneho referenda so 

záväzným odporúčaním, ktorého výsledky sú platné a záväzné bez ohľadu na počet oprávnených 

voličov, ktorí sa ho zúčastnia. Vytvorili si tak pre miestne potreby referendum so záväzným 

odporúčaním, ktoré má byť právne záväzné pre mestské zastupiteľstvo bez ohľadu na naplnenie 

zákonom ustanovenej podmienky pre platnosť výsledkov hlasovania. Na tomto príklade je 

zrejmé ako veľmi môže byť inštitút miestneho referenda nesprávne pochopený a aplikovaný. 

Takto nad rámec platnej zákonnej úpravy vytvorený modifikovaný typ miestneho referenda mal 

zrejme za cieľ prilákať voličov (nezávisí od počtu účastníkov, každý hlas môže platne 

rozhodnúť) a uistiť ich, že výsledok bude právne záväzný, a tým pádom rešpektovaný 

mestským zastupiteľstvom ( bez ohľadu na typ voľného mandátu poslancov zastupiteľstva 

a vyplývajúcej nemožnosti ich takto zaväzovať; a umelo vytvoriť právnu záväznosť a platnosť 

referenda, aby tento inštitút dával obyvateľom motiváciu a zmysel prísť a zúčastniť sa na 

hlasovaní).  

Domnievame sa, že sporná a vecne nepríslušná je aj otázka položená 

v skúmanom miestnom referende. Predmetom tohto referenda bola otázka s nasledovným 

znením: „ Súhlasím s tým, aby mestské zastupiteľstvo mesta Sliač podniklo všetky zákonné 

opatrenia k tomu, aby zabránilo umiestneniu vojenskej základne Spojených štátov amerických 

na území letiska Sliač.“. Odhliadnuc od zložitej formulácie s cieľom zaväzovať zastupiteľstvo 

mesta, predmetom je rozhodnutie o zabránení umiestnenia vojenskej základne cudzieho štátu 

na území SR. V tomto prípade sa nejedná o dôležitú otázku samosprávy obce, nepatrí do 

samostatnej pôsobnosti obce, nakoľko vytvorenie vojenskej základne, čiže schválenie 

prítomnosti zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky podlieha súhlasu 

vlády SR (čl. 119 písm. o)  Ústavy SR) a Národnej rady SR ( čl. 86 písm. m) Ústavy SR).  

Na základe uvedeného sa v zásade domnievame, že v miestnom referende v meste Sliač 

išlo právne nezáväzný prieskum verejnej mienky o štátnej politike v oblasti umiestňovania 

cudzích vojenských ozbrojených základní, ktorá by sa mohla dotknúť obyvateľov mesta Sliač.  

 

 

 



 

105 
 

Záver 

Miestne referendum je spojené s kritickým nahliadaním na nevyhnutnosť 

zjednodušovania riešených problémov a manipuláciou prostredníctvom formulácie 

referendovej otázky. Rovnako sa stretávame s kritickými hlasmi vo vzťahu ku referendovej 

kampani, ktorá by po správnosti mala vniesť svetlo do riešenej oblasti pre voličov, avšak 

niekedy naopak skôr inklinuje k zjednodušovaniu až zastieraniu možných dôsledkov 

rozhodnutia, či zámernému „nepochopeniu témy“ s cieľom favorizovať isté riešenie.  

Minimálne využívanie miestneho referenda v podmienkach slovenských obcí nám 

prostredníctvom nízkej občianskej angažovanosti ukazuje zvýšený nezáujem o veci obecné 

a len zvýrazňuje citlivosť vykonávanej samosprávnej moci. Napriek tomu, že obyvatelia obce 

referendom majú zákonodarcom priznanú možnosť nevyjadrovať sa len prostredníctvom 

parlamentu ( na komunálnej úrovni zastupiteľstvom), získali nový „komunikačný kanál“196, 

dokonca možno hovoriť o možnosti obyvateľov obce priamo vstupovať do procesov vládnutia 

v medzivolebnom období, tak skúsenosti s nízkou úspešnosťou miestnych referend skôr 

odhaľujú nevyužívanie potenciálu tohto právneho inštitútu. Môže to byť tiež odrazom 

nedokonalej právnej úpravy.  

Pri výsledkoch miestneho referenda môže byť osobitne citeľná nechuť niektorých 

obyvateľov obce k systému vládnutia, vedenia obce, čo sa obvykle prejavuje odmietaním 

oficiálnych procesov a postupov, či demonštratívnou ignoranciou participovať na miestnej 

priamej demokracii v akejkoľvek forme. Potom je nastavenie kvóra platnosti miestneho 

referenda na úroveň účasti aspoň polovice oprávnených voličov veľmi limitujúce a môže 

naopak smerovať k zníženiu reprezentatívnosti jeho výpovednej hodnoty. Správanie osôb pri 

politických procesoch  na komunálnej úrovni je odlišné od celoštátnej úrovne, a mierne 

odlišnosti sú badateľné aj pri väčších obciach v porovnaní s menšími obcami. Na obecnej 

úrovni, pri menších obciach o to viac, možno predpokladať intenzívnu debatu na referendovú 

tému, a to aj bez organizácie. Pochybnosť však môže vzniknúť o nestranných podkladoch do 

referendovej debaty, priebehu kampane ovplyvnenej obmedzenými podmienkami 

a dôležitosťou samosprávnej otázky. Pri väčších obciach je zrejme väčšie riziko, že pri otázkach 

lokálneho významu možno pre občanov nebude tak podstatné participovať na rozhodovaní, keď 

majú vedomosť o územnej obmedzenosti potencionálne prijatého riešenia a jeho miery 

záväznosti, čo môže viesť k tomu,  že sa upustí od deliberatívnych praktík a výsledok šokuje. 

Politická angažovanosť odporcov danej referendovej otázky (či odporcov predstaviteľov 

                                                           
196 BAXA, B.: Parlament a parlamentarismus. In. Slovník veřejného práva československého. III. sv. Brno: Po-
lygrafia, 1934 (reprint Praha: Eurolex Bohemia, 2000), s. 11. 
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obecnej moci) sa nezvyšuje vysoko nastaveným kvórom účasti pre platnosť miestneho 

referenda, skôr naopak ich utvrdzuje v tom, že svojou neúčasťou prispejú k želanému prejavu 

neúspechu systému v podobe neplatnosti miestneho referenda. 

Záverom možno konštatovať, že je veľmi pravdepodobné, že koncepčnejšia 

a precíznejšia úprava miestneho referenda  by mohla významne prispieť k početnejšiemu 

praktickému využívaniu tohto inštitútu obcami. Zrejme by bolo vhodné, ak by zákonodarca 

zvážil aj možnosť súdnej kontroly a priori v oblasti konzistentnosti formy a predmetu 

miestneho referenda, čím by sme sa v praxi vyvarovali zbytočne konaných referend. Vhodné 

by bolo zvážiť možnosť uskutočňovať aspoň zhromaždenie obyvateľov obce v online priestore 

ako formu flexibilnej konzultatívnej demokracie, avšak sme si vedomí aktuálne zrejme 

nedostatočného technického a materiálneho vybavenia obcí a miest.  
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Politické aspekty ústavodarného procesu (1992 – 2020) 

Political aspects of the constitution-making process (1992 – 2020) 

Jana Šutajová 

Abstrakt: 

Príspevok sa zaoberá vybranými politickými aspektami ústavodarného procesu 

v období rokov 1992 – 2020. Štúdia analyzuje výsledky parlamentných volieb, vzťahy vo vnútri 

vládnej koalície a prípadne aj vo vnútri opozície, či vzťahy medzi vládnymi a opozičnými 

stranami. Tieto vzťahy výrazne ovplyvňovali aj ústavodarný proces, preto štúdia venuje 

zvláštnu pozornosť ústavným iniciatívam, ktoré spoločne predkladali koaliční a opoziční 

poslanci a miere ich úspešnosti.  

Kľúčové slová: ústavodarné aktivity, Národná rada Slovenskej republiky. 

 

Abstract: 

The paper deals with selected political aspects of the constitution-making process in the 

period 1992-2020. The study analyses the results of the parliamentary elections, relations 

within the ruling coalition and possibly also within the opposition, and relations between the 

ruling and opposition parties. These relations have also had a significant impact on the 

constitution-making process, so the study pays particular attention to the constitutional 

initiatives jointly tabled by coalition and opposition MPs and their success rate. 

 

Kľúčové slová: 

 ústavodarné aktivity, Národná rada Slovenskej republiky. 

 

Keywords:  

constitution-making activities, the National Council of the Slovak Republic. 

 

Úvod 

Vzhľadom na charakter projektu Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej 

republiky (právno-politologická analýza – hodnotenie – perspektívy) sme sa v rámci 

predkladanej štúdie zamerali na ústavodarnú činnosť NR SR a vybrané politické aspekty 

ústavodarného procesu v období rokov 1992 – 2020. Štúdia je vnútorne členená podľa 

jednotlivých volebných období, pričom v rámci jednotlivých volebných období analyzuje 
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výsledky parlamentných volieb, vzťahy vo vnútri vládnej koalície a prípadne aj vo vnútri 

opozície, či vzťahy medzi vládnymi a opozičnými stranami. Tieto vzťahy výrazne ovplyvňovali 

aj ústavodarný proces, preto sme sa v štúdii zamerali aj na posúdenie spolupráce koalície 

a opozície pri predkladaní ústavných iniciatív, pričom zvláštna pozornosť bola venovaná 

spoločným návrhom ústavných iniciatív a miere ich úspešnosti. 

   

X. volebné obdobie Slovenskej národnej rady (1992 – 1994) 

Posledné voľby do SNR, ktoré sa uskutočnili ešte v rámci Českej a Slovenskej 

Federatívnej Republiky sa konali 5. – 6. júna 1992. Voľbám predchádzalo prijatie zákona SNR 

č. 104/1992 Zb., ktorý menil a dopĺňal zákon SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej 

národnej rady. Zákonom sa zvýšila volebná klauzula z 3 % na 5 % pre samostatne kandidujúcu 

politickú stranu alebo hnutie, určila sa 7 % volebná klauzula pre koalície zložené z dvoch alebo 

troch politických subjektov a 10 % volebná klauzula pre koalície zložené najmenej zo štyroch 

subjektov. Cieľom novelizácie bolo zníženie počtu politických strán, ktoré sa dostanú do 

parlamentu.197 

Víťazom volieb sa stalo Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) so ziskom 37,3 % 

platných hlasov. Strana demokratickej ľavice (SDĽ) vo voľbách získala 14,7 % hlasov, 

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) 8,9 % hlasov, Slovenská národná strana (SNS) 8,0 % 

hlasov a koalícia Maďarské kresťanskodemokratické hnutie (MKDH) – Spolužitie získala 7,4 

% hlasov. Účasť vo voľbách bola 84,2 % oprávnených voličov.198   

V parlamentných voľbách HZDS nezískalo nadpolovičnú väčšinu poslaneckých 

mandátov, ale napriek tomu sa rozhodlo nevytvoriť koaličné spojenectvo s niektorou 

z ostatných parlamentných politických strán, aj keď do úvahy v tom čase pripadalo spojenectvo 

s SNS alebo SDĽ. Po parlamentných voľbách sa teda sformovala vláda HZDS na čele s V. 

Mečiarom, v ktorej však jeden z ministerských postov obsadil predseda SNS Ľudovít Černák. 

Tieto dve politické strany však spočiatku nepodpísali koaličnú dohodu a zo strany SNS išlo o 

„tichú“ podporu vlády. Hnutie za demokratické Slovensko získalo 74 mandátov a Slovenská 

národná strana 15 mandátov. Ostatné politické strany sa ocitli v opozícii. Strana demokratickej 

                                                           
197 KRÁĽOVÁ, V.: Ústavodarná činnosť Slovenskej národnej rady a Národnej rady Slovenskej republiky 
súvisiaca so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a vznikom samostatného štátu. In. OROSZ, L. – 
LEŠKOVÁ, K. – RUMAN, J. (eds.): Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 1992 – 2020 
(kvantitatívne ukazovatele, analýza, hodnotiace poznámky). Košice: UPJŠ, 2021, s. 24 – 25. 
198 Štatistický úrad SR. Dostupné na internete: https://volby.statistics.sk/nrsr/snr1992/volby92s/php92.htm.  
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ľavice získala 29 mandátov, Kresťanskodemokratické hnutie 18 mandátov a Maďarské 

kresťanskodemokratické hnutie – Spolužitie 14 mandátov.199 

Po spore s Vladimírom Mečiarom podal Ľ. Černák demisiu a od marca 1993 na 

Slovensku vládla jednofarebná menšinová vláda HZDS, ktorá sa však v parlamente mohla 

oprieť o hlasy poslancov SNS a SDĽ. Až v dôsledku ďalších rozkolov v HZDS, ktoré mali za 

následok stratu väčšiny v parlamente, bola v októbri 1993 podpísaná koaličná dohoda medzi 

HZDS a SNS. Táto koalícia však vydržala len krátko, pretože ju oslabili odchody ďalších 

politikov z HZDS, ale aj rozkol v SNS. Tento rozkol viedol k odchodu tzv. 

národnodemokratickej frakcie okolo Ľ. Černáka zo SNS. Odídenci z HZDS okolo M. Kňažka 

založili tzv. Alianciu demokratov a odídenci z HZDS okolo J. Moravčíka vytvorili Alternatívu 

politického realizmu. Odchod poslancov HZDS zo strany súvisel s tým, že sa už v tomto 

volebnom období začali prejavovať v spôsobe uplatňovania moci HZDS a V. Mečiara mnohé 

negatívne prvky, ktoré sa neskôr naplno prejavili po víťazstve HZDS vo voľbách v roku 1994. 

Obe tieto zoskupenia neskôr s odídencami zo SNS vytvorili spoločný politický subjekt pod 

názvom Demokratická únia (DÚ).200 Koaliční partneri v dôsledku ďalšieho štiepenia HZDS 

a SNS stratili v parlamente väčšinu. Po kritickom vystúpení prezidenta SR M. Kováča poslanci 

NR SR 11. marca 1994 v tajnom hlasovaní vyslovili nedôveru predsedovi vlády SR V. 

Mečiarovi. Následne bol prijatý ústavný zákon č. 70/1994 Z. z. o skrátení volebného obdobia 

Národnej rady Slovenskej republiky a vypísané predčasné voľby, ktoré sa konali 30. septembra 

a 1. októbra 1994. Po odvolaní V. Mečiara z postu predsedu vlády a demisii celej vlády došlo 

k vymenovaniu vlády širokej koalície na čele s Jozefom Moravčíkom, predsedom 

Demokratickej únie (DÚ) vytvorenej z odídencov dovtedajších koaličných strán.201 Novú 

vládnu koalíciu (DÚ, KDH, SDĽ) podporoval aj poslanecký klub Maďarskej koalície, aj keď 

                                                           
199 Štatistický úrad SR. Dostupné na internete: https://volby.statistics.sk/nrsr/snr1992/volby92s/pmp92.htm;  
MESEŽNIKOV, G.: Štrukturácia systému politických strán: stavy a trendy. In. SZOMOLÁNYI, S. (ed.): Sloven-
sko: Problémy konsolidácie demokracie. Bratislava: Slovenské združenie pre politické vedy, Nadácia Friedricha 
Eberta, 1997, s. 33. 
200 RYBÁŘ, M.: Stranícka politika a meniace sa vzorce straníckej súťaže na Slovensku. In. GYÁRFÁŠOVÁ, O. 
– MESEŽNIKOV, G. (eds.): Vláda strán na Slovensku: skúsenosti a perspektívy. Bratislava: Inštitút pre verejné 
otázky, 2004, s. 32 – 33; LEŠKA, D.: Hlavné tendencie vývoja politických strán na Slovensku po roku 1990. In. 
HORNÁ, D. – MALÍKOVÁ, Ľ. (eds.): Demokracia a právny štát v kontexte rozvoja politickej vedy. Bratislava: 
Nadácia Friedricha Eberta, 2001, s. 67. 
201 MESEŽNIKOV, G.: Štrukturácia systému politických strán: stavy a trendy. In. SZOMOLÁNYI, S. (ed.): Slo-
vensko: Problémy konsolidácie demokracie. Bratislava: Slovenské združenie pre politické vedy, Nadácia Friedri-
cha Eberta, 1997, s. 34.; KRÁĽOVÁ, V.: Ústavodarná činnosť Slovenskej národnej rady a Národnej rady Sloven-
skej republiky súvisiaca so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a vznikom samostatného štátu. In. 
OROSZ, L. – LEŠKOVÁ, K. – RUMAN, J. (eds.): Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 1992 
– 2020 (kvantitatívne ukazovatele, analýza, hodnotiace poznámky). Košice: UPJŠ, 2021, s. 34 – 35.  
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sa nestal súčasťou koalície.202 „Spolupráca týchto strán vo vláde prispela k celkovej politickej 

stabilizácii a k posilneniu demokratických prvkov v politickom živote.“203 

Napäté vzťahy medzi koalíciou a opozíciou sa prejavovali aj v parlamente. V X. 

volebnom období bolo navrhnutých šesť ústavných iniciatív. Úspešnou bola jediná, a to Návrh 

skupiny poslancov na vydanie ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení 

volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky. Tento návrh bol prijatý 149 

poslancami NR SR a podporili ho všetky parlamentné strany. K novej vládnej koalícii tvorenej 

DÚ, KDH a SDĽ sa pridali aj poslanci za Maďarskú koalíciu, ale návrh podporili aj vtedy už 

opoziční poslanci za HZDS a SNS. Koalícia aj opozícia očakávali, že vo voľbách posilnia svoje 

pozície. Schválený návrh bol publikovaný ako ústavný zákon č.74/1994 Z. z. o skrátení 

volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.204   

 

I. volené obdobie Národnej rady Slovenskej republiky (1994 – 1998) 

Predčasné parlamentné voľby do NR SR sa konali 30. septembra a 1. októbra 1994. Boli 

to prvé parlamentné voľby po vzniku SR, a teda už do Národnej rady Slovenskej republiky. Už 

pred voľbami sa objavili snahy o zjednotenie síl ľavicových politických subjektov, ktoré 

vytvorili koalíciu Spoločná voľba (SV). Spoločnú voľbu tvorili Strana demokratickej ľavice, 

Sociálnodemokratická strana Slovenska (SDSS), Strana zelených na Slovensku (SZ) a Hnutie 

poľnohospodárov Slovenskej republiky (HPSR). Maďarské politické strany pred voľbami 

vytvorili Maďarskú koalíciu, ktorú tvorili Maďarské kresťanskodemokratické hnutie, 

Spolužitie a Maďarská občianska strana (MOS).205 

Vo voľbách však znovu zvíťazilo Hnutie za demokratické Slovensko, ktoré sa o hlasy 

voličov uchádzalo v koalícii s malou Roľníckou stranou Slovenska (RSS) a vo voľbách získali 

                                                           
202 OROSZ, L.: Vývoj ústavného systému Slovenskej republiky v rokoch 1993 – 2007 a ústavno-politické aktivity 
politickej reprezentácie maďarskej menšiny. In. ŠUTAJOVÁ, J. – ĎURKOVSKÁ, M.: Maďarská menšina na 
Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 (Historické, politologické a právne súvislosti). Prešov: Uni-
versum, 2007, s. 23. 
203 MESEŽNIKOV, G.: Štrukturácia systému politických strán: stavy a trendy. In. SZOMOLÁNYI, S. (ed.): Slo-
vensko: Problémy konsolidácie demokracie. Bratislava: Slovenské združenie pre politické vedy, Nadácia Friedri-
cha Eberta, 1997, s. 34. 
204 Podrobnejšie k ústavodarnej činnosti: KRÁĽOVÁ, V.: Ústavodarná činnosť Slovenskej národnej rady a Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky súvisiaca so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a vznikom sa-
mostatného štátu. In. OROSZ, L. – LEŠKOVÁ, K. – RUMAN, J. (eds.): Ústavodarná činnosť Národnej rady 
Slovenskej republiky 1992 – 2020 (kvantitatívne ukazovatele, analýza, hodnotiace poznámky). Košice: UPJŠ, 
2021, s. 35.; OROSZ, L.: Vývoj ústavného systému Slovenskej republiky v rokoch 1993 – 2007 a ústavno-poli-
tické aktivity politickej reprezentácie maďarskej menšiny. In. ŠUTAJOVÁ, J. – ĎURKOVSKÁ, M.: Maďarská 
menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 (Historické, politologické a právne súvislosti). 
Prešov: Universum, 2007, s. 23. 
205 LEŠKA, D.: Hlavné tendencie vývoja politických strán na Slovensku po roku 1990. In. HORNÁ, D. – MALÍ-
KOVÁ, Ľ. (eds.): Demokracia a právny štát v kontexte rozvoja politickej vedy. Bratislava: Nadácia Friedricha 
Eberta, 2001, s. 67. 
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34,97 % platných hlasov. Koalícia Spoločná voľba získala 10,42 % hlasov, Magyar Koalíció – 

Maďarská koalícia 10,19 % hlasov, Kresťanskodemokratické hnutie 10,08 % hlasov, 

Demokratická únia Slovenska 8,57 % hlasov, Združenie robotníkov Slovenska 7,35 % hlasov 

a Slovenská národná strana 5,40 % hlasov.206 Na voľbách sa zúčastnilo 75,65 % oprávnených 

voličov.207 

HZDS a RSS získali 61 poslaneckých mandátov, preto museli hľadať koaličných 

partnerov. Napriek tomu, že HZDS aspoň navonok deklarovalo svoj občiansky 

a protransformačný charakter, vládnu koalíciu nakoniec vytvorili s jednoznačne 

protitransformačne orientovaným ZRS a nacionalistickou SNS, ktoré v parlamente získali 13 

a 9 mandátov. Vládna koalícia teda disponovala 83 kreslami v NR SR. Ostatné politické strany 

sa dostali do opozície, pričom disponovali 67 mandátmi. Spoločná voľba obsadila 18 kresiel, 

Maďarská koalícia 17 kresiel, KDH 17 kresiel a DÚ 15 kresiel.208 Neskôr v priebehu tohto 

volebného obdobia nastáva rozpad koalície SV. Vytvoril sa klub SDĽ, ktorý mal 12 poslancov, 

ostatní 6 poslanci sa stali nezávislými poslancami.209 

Vládna koalícia HZDS – RSS, ZRS a SNS mala problém s dosahovaním konsenzu aj 

v najzásadnejších otázkach, pretože vo vládnej koalícii existovali veľké protirečenia a línie 

delenia (pravica, ľavica, stred; národný a občiansky princíp; liberálny a konzervatívny 

prístup).210 HZDS sa v tomto období prezentovalo ako širokospektrálne hnutie stredu, v ktorom 

fungovalo niekoľko prúdov (národniarske, konzervatívne, sociálnodemokratické) a jednota 

hnutia bola udržiavaná vodcovskými metódami riadenia a charizmatickým predsedom. Aj táto 

širokospektrálnosť umožnila HZDS koalíciu so ZRS a SNS.211 ZRS, ktoré sa vyčlenilo zo SDĽ 

bolo ľavicovým subjektom, vystupujúcim proti vstupu do európskych bezpečnostných 

a hospodárskych štruktúr či privatizácii. SNS vystupovala vo vzťahu k zahraničnopolitickej 

                                                           
206 Štatistický úrad SR. Dostupné na internete: https://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr1994/slov/volby21.htm.  
207 Štatistický úrad SR. Dostupné na internete: https://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr1994/slov/volby2.htm.  
208 Štatistický úrad SR. Dostupné na internete: https://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr1994/slov/volby23_b.htm;  
MESEŽNIKOV, G.: Štrukturácia systému politických strán: stavy a trendy. In. SZOMOLÁNYI, S. (ed.): Sloven-
sko: Problémy konsolidácie demokracie. Bratislava: Slovenské združenie pre politické vedy, Nadácia Friedricha 
Eberta, 1997, s. 32. 
209 ALMAN, T.: Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky v jej prvom volebnom období 1994 – 
1998. In. OROSZ, L. – LEŠKOVÁ, K. – RUMAN, J. (eds.): Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej re-
publiky 1992 – 2020 (kvantitatívne ukazovatele, analýza, hodnotiace poznámky). Košice: UPJŠ, 2021, s. 46. 
210 LEŠKA, D.: Hlavné tendencie vývoja politických strán na Slovensku po roku 1990. In. HORNÁ, D. – MALÍ-
KOVÁ, Ľ. (eds.): Demokracia a právny štát v kontexte rozvoja politickej vedy. Bratislava: Nadácia Friedricha 
Eberta, 2001, s. 68. 
211 MESEŽNIKOV, G.: Štrukturácia systému politických strán: stavy a trendy. In. SZOMOLÁNYI, S. (ed.): Slo-
vensko: Problémy konsolidácie demokracie. Bratislava: Slovenské združenie pre politické vedy, Nadácia Friedri-
cha Eberta, 1997, s. 32.; LEŠKA, D.: Hlavné tendencie vývoja politických strán na Slovensku po roku 1990. In. 
HORNÁ, D. – MALÍKOVÁ, Ľ. (eds.): Demokracia a právny štát v kontexte rozvoja politickej vedy. Bratislava: 
Nadácia Friedricha Eberta, 2001, s. 68. 
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orientácii SR podobne ako ZRS a navyše sa v jej politike prejavoval nacionalizmus, 

predovšetkým vo vzťahu k maďarskej menšine, ale aj vo vzťahu k iným etnikám. Obaja 

koaliční partneri sa podriaďovali štýlu vládnutia HZDS a predsedu vlády V. Mečiara.212 Vo 

vládnutí HZDS, SNS a ZRS sa objavovali tendencie smerujúce k formovaniu autoritárskeho 

režimu a posilňovaniu svojho politického vplyvu.213 U predsedu vlády V. Mečiara sa stále viac 

prejavovali tendencie budovania režimu osobnej moci a prepojenia politickej moci 

s ekonomickou (osobitne v privatizačnom procese), ktoré sa v istej miere objavovali už aj vo 

volebnom období 1992 – 1994. Všetky návrhy opozície boli blokované. HZDS sa pokúšalo 

oslabovať kontrolné funkcie opozície, či blokovať až znefunkčňovať viaceré demokratické 

inštitúcie (zbavenie poslaneckého mandátu poslanca Františka Gauliedera, kauza tzv. 

zmareného referenda, ignorovanie rozhodnutí Ústavného súdu). Navyše sa v tomto období 

Slovenská republika dostáva do medzinárodnej izolácie, keď ako jediná zo štátov Vyšehradskej 

štvorky nebola prijatá do NATO a bola vyradená aj z prvej skupiny štátov, s ktorými sa začali 

prístupové rokovania do Európskej únie.214 Môžeme súhlasiť s konštatovaním J. Marušiaka, že 

Slovensko v období „mečiarizmu“ môžeme označiť ako nestabilnú demokraciu, resp. je pre 

Slovensko použiteľná Zakariova koncepcia „neliberálnej demokracie“, „v rámci ktorej 

väčšina, vedená charizmatickým lídrom, prijíma kroky, smerujúce k oslabeniu verejnej kontroly 

moci a k obmedzovaniu slobody jednotlivcov pri formálnom rešpektovaní demokratických 

procedúr.“215    

V snahe vytvoriť protiváhu HZDS, bola opozícia nútená zjednocovať sa, aj napriek 

rozdielnym politickým orientáciám. Prejavovalo sa to v parlamentnom živote, ale neskôr aj 

v predvolebnom boji. Jedným z prvých krokov bol vznik tzv. Modrej koalície, ktorú spočiatku 

tvorili DÚ, KDH a Demokratická strana (DS) a neskôr sa k nim pripojili SDSS a SZS. Strany 

spolu 3. júla 1997 podpísali dohodu o vytvorení volebnej koalície a spoločnom postupe 

                                                           
212 LEŠKA, D.: Hlavné tendencie vývoja politických strán na Slovensku po roku 1990. In. HORNÁ, D. – MALÍ-
KOVÁ, Ľ. (eds.): Demokracia a právny štát v kontexte rozvoja politickej vedy. Bratislava: Nadácia Friedricha 
Eberta, 2001, s. 68. 
213 OROSZ, L.: Vývoj ústavného systému Slovenskej republiky v rokoch 1993 – 2007 a ústavno-politické aktivity 
politickej reprezentácie maďarskej menšiny. In. ŠUTAJOVÁ, J. – ĎURKOVSKÁ, M.: Maďarská menšina na 
Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 (Historické, politologické a právne súvislosti). Prešov: Uni-
versum, 2007, s. 24. 
214 MARUŠIAK, J.: Už nie Východ – ešte nie Západ? Slovenská politika po roku 1993 medzi tradíciou a súčas-
nosťou. In. LONDÁK, M. – MICHÁLEK, S. a kol.: 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a dis-
kontinuita historického vývoja. Bratislava: VEDA, 2013, s. 365 – 366, 372; LEŠKA, D.: Hlavné tendencie vývoja 
politických strán na Slovensku po roku 1990. In. HORNÁ, D. – MALÍKOVÁ, Ľ. (eds.): Demokracia a právny štát 
v kontexte rozvoja politickej vedy. Bratislava: Nadácia Friedricha Eberta, 2001, s. 69. 
215 MARUŠIAK, J.: Už nie Východ – ešte nie Západ? Slovenská politika po roku 1993 medzi tradíciou a súčas-
nosťou. In. LONDÁK, M. – MICHÁLEK, S. a kol.: 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a dis-
kontinuita historického vývoja. Bratislava: VEDA, 2013, s. 367. 
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v parlamentných voľbách. Volebné zoskupenie sa dohodlo na názve Slovenská demokratická 

koalícia (SDK). Dohodli sa na konsenzuálnom princípe rozhodovania a vytvorení spoločnej 

kandidátky na základe priemeru volebných preferencií jednotlivých strán za posledný rok. SDK 

sa na podľa prieskumov volebných preferencií stala reálnou protiváhou HZDS.216 

Po prijatí novely zákona o voľbách do NR SR, ktorú presadilo HZDS, však stratila volebná 

koalícia svoj zmysel, pretože na základe novely zákona by každá z politických strán v koalícii 

musela získať 5 % hlasov. Novela zákona sa tak výrazne dotkla nielen SDK, ale aj Maďarskej 

koalície. Výsledkom bolo, že sa koalícia SDK transformovala na politickú stranu SDK, ktorú 

mali podporovať všetky zúčastnené subjekty. Predsedom SDK sa stal hovorca bývalej koalície 

Mikuláš Dzurinda, pôvodne z KDH. Všetkých päť opozičných strán sa zaviazalo, že nebudú vo 

voľbách kandidovať samostatne, ale podporia kandidátku SDK. Po zaregistrovaní strany na 

Ministerstve vnútra kandidáti na poslancov vystúpili zo svojich pôvodných politických strán 

a vstúpili do SDK. Výnimkou bol predseda KDH J. Čarnogurský a predsedníčka SZS Z. 

Tóthová, ktorým ich materské strany umožnili dvojité členstvo.217 Maďarské politické strany 

zrušili pôvodné strany Maďarskej koalície, MKDH, Spolužitie a MOS a vytvorili Stranu 

maďarskej koalície (SMK).218 Pred voľbami vznikla aj nová politická strana Strana 

občianskeho porozumenia (SOP), ktorej vznik inicioval vtedajší primátor Košíc Rudolf 

Schuster.219 Podľa predsedu strany R. Schustera SOP vznikla ako odpoveď na výzvu doby 

skoncovať s konfrontačnou politikou, ktorá zaviedla Slovensko do slepej uličky. SOP už pred 

voľbami avizovala, že chce spoločne s opozičnými stranami vyhrať voľby a získať v parlamente 

trojpätinovú väčšinu na presadenie žiaducich ústavných zmien.220 „Vládne a opozičné vnímanie 

demokracie bolo navzájom nezlučiteľné a spor medzi nimi sa stal v danej dobe (1994 – 1998) 

                                                           
216 LEŠKA, D.: Hlavné tendencie vývoja politických strán na Slovensku po roku 1990. In. HORNÁ, D. – MALÍ-
KOVÁ, Ľ. (ed.): Demokracia a právny štát v kontexte rozvoja politickej vedy. Bratislava: Nadácia Friedricha 
Eberta, 2001, s. 70. 
217 LEŠKA, D.: Hlavné tendencie vývoja politických strán na Slovensku po roku 1990. In. HORNÁ, D. – MALÍ-
KOVÁ, Ľ. (ed.): Demokracia a právny štát v kontexte rozvoja politickej vedy. Bratislava: Nadácia Friedricha 
Eberta, 2001, s. 70 – 71. 
218 Podrobnejšie k SMK: ÖLLÖS, L.: Programy maďarských strán. In. FAZEKAS, J. – HUNČÍK, P. (eds.): 
Maďari na Slovensku (1989 – 2004). Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2008, s. 59 – 87; 
HAMBERGER, J.: Strana maďarskej koalície v Slovenskej vláde. In. FAZEKAS, J. – HUNČÍK, P. (eds.): Maďari 
na Slovensku (1989 – 2004). Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2008, s. 117 – 136; ŠUTAJ, Š. – 
ŠUTAJOVÁ, J.: Maďarská menšina a vybrané historické a politologické aspekty národnostnej politiky na 
Slovensku (2004 – 2018). Prešov: Universum, 2020, s. 168 – 173. 
219 LEŠKA, D.: Hlavné tendencie vývoja politických strán na Slovensku po roku 1990. In. HORNÁ, D. – MALÍ-
KOVÁ, Ľ. (ed.): Demokracia a právny štát v kontexte rozvoja politickej vedy. Bratislava: Nadácia Friedricha 
Eberta, 2001, s. 70 – 71. 
220 MESEŽNIKOV, G.: Vnútropolitický vývoj a systém politických strán. In. MESEŽNIKOV, G. – IVANTYŠYN, 
M.: Slovensko 1998 – 1999. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1999, s. 
93. 
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najdôležitejšou konfliktnou líniou, ktorá delila slovenskú spoločnosť a politickú 

reprezentáciu.“221  

V I. volebnom období NR SR bolo navrhnutých 17 ústavných iniciatív. Úspešné boli 

štyri z nich. Priama novelizácia ústavy ústavným zákonom č. 244/1998 Z. z. sa týkala 

predovšetkým zastupovania prezidenta v čase, keď nie je prezidentský úrad obsadený. 

Schválené boli aj dva ústavné zákony týkajúce sa zmeny hraníc Slovenskej republiky s Českou 

republikou a zmeny hraníc Slovenskej republiky s Maďarskou republikou. Schválený bol aj 

ústavný zákon č. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných 

činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov.222 Tento návrh bol predložený skupinou koaličných 

a opozičných poslancov Ľ. Fogašom, V. Tkáčom, M. Benčíkom, M. Ftáčnikom a bol jediným 

úspešným návrhov poslancov v tomto volebnom období. Za návrh hlasovalo 92 koaličných 

a opozičných poslancov. Ďalších 6 návrhov koaličných poslancov a 6 návrhov opozičných 

poslancov nebolo úspešných. Na schválení všetkých ústavných iniciatív sa aspoň časťou hlasov 

podieľali aj opoziční poslanci. V prípade vládnych návrhov ústavného zákona č. 244/1998 Z. 

z. a ústavného zákona týkajúceho sa zmeny hraníc Slovenskej republiky s Českou republikou 

išlo o schválenie vysokým konsenzom nad 120 hlasov.223  
 

II. volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky (1998 – 2002) 

  Ďalšie voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konali 24. a 25. septembra 1998 

v riadnom termíne. Vo voľbách zvíťazilo HZDS s 27 % hlasov, nesledované SDK s 26,3 % 

hlasov, SDĽ s 14,7 % hlasov, SMK s 9,1 % hlasov, SNS s 9,1 % hlasov a SOP s 8 % hlasov.224 

Na voľbách sa zúčastnilo 84,24 % oprávnených voličov.225 V týchto voľbách sa prvýkrát 

uplatnila zmena týkajúca sa volebných obvodov, keď boli štyri volebné obvody nahradené 

jedným volebným obvodom.226   

                                                           
221 KOPEČEK, L.: Specifika vývoje slovenského systému politických stran. In. STRMISKA, M. (ed.): Postkomu-
nistické stranické soustavy a politická pluralita. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 60. 
222 OROSZ, L.: Vývoj ústavného systému Slovenskej republiky v rokoch 1993 – 2007 a ústavno-politické aktivity 
politickej reprezentácie maďarskej menšiny. In. ŠUTAJOVÁ, J. – ĎURKOVSKÁ, M.: Maďarská menšina na 
Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 (Historické, politologické a právne súvislosti). Prešov: Uni-
versum, 2007, s. 24 – 25. 
223 Podrobnejšie k ústavodarnej činnosti: ALMAN, T.: Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 
v jej prvom volebnom období 1994 – 1998. In. OROSZ, L. – LEŠKOVÁ, K. – RUMAN, J. (eds.): Ústavodarná 
činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 1992 – 2020 (kvantitatívne ukazovatele, analýza, hodnotiace po-
známky). Košice: UPJŠ, 2021, s. 41 – 55. 
224 Štatistický úrad SR. Dostupné na internete: https://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr1998/results/tab2.jsp.htm.  
225 Štatistický úrad SR. Dostupné na internete: https://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr1998/results/tab1.jsp.htm.  
226 RYBÁŘ, M.: Stranícka politika a meniace sa vzorce straníckej súťaže na Slovensku. In. GYÁRFÁŠOVÁ, O. 
– MESEŽNIKOV, G. (eds.): Vláda strán na Slovensku: skúsenosti a perspektívy. Bratislava: Inštitút pre verejné 
otázky, 2004, s. 39. 
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 Vládu vytvorila SDK, ktorá získala 42 mandátov, SDĽ ktorá získala 23 mandátov, SMK 

ktorá získala 15 mandátov a novovzniknutá strana SOP, ktorá vo voľbách získala 13 mandátov. 

Koaličné strany tak v parlamente obsadili 93 poslaneckých kresiel a disponovali ústavnou 

väčšinou. Predsedom vlády sa stal Mikuláš Dzurinda (SDK) a predsedom parlamentu Jozef 

Migaš (SDĽ). Napriek víťazstvu vo voľbách a zisku 43 mandátov sa HZDS ocitlo v opozícii, 

pretože nemalo s kým utvoriť vládnu koalíciu. Spolu s ním sa v opozícii ocitla aj SNS, ktorá vo 

voľbách získala 14 mandátov. Opozícia tak obsadila 57 poslaneckých kresiel.227 „Vytvorenie 

vládnej koalície bez HZDS neznamenalo okamžitý koniec „mečiarizmu“ ako politického a 

ideologického fenoménu. Stará konfliktná línia vplývala nepriamo na politickú súťaž počas 

celého funkčného obdobia, poznačila ako charakter vládnej koalície, tak aj vznik nových 

politických formácií. Vyriešením dominantnej konfliktnej línie mečiarizmus – antimečiarizmus 

mohla širokospektrálna koalícia začať riešiť problémy na štandardných konfliktných 

líniách.“228 

 Vládnu koalíciu tvorili strany reprezentujúce celé politické spektrum, preto pri formulovaní 

a plnení vládneho programu prebiehali ostré diskusie medzi pravicou a ľavicou. Základnými 

cieľmi, na ktorých sa vláda zhodla, bola zásadná zmena domácej a zahraničnej politiky, 

zaradenie Slovenskej republiky do prvej skupiny štátov pre rozšírenie Európskej únie, získanie 

plnohodnotného členstva v NATO a budovanie demokratického právneho štátu.229 

Vládnu koalíciu okrem SDK, SMK, SDĽ a SOP už od začiatku tvorila aj piata strana, 

Kresťanskodemokratické hnutie, ktoré však formálne pristúpilo ku koaličnej zmluve až v no-

vembri 2000, kedy si strana v NR SR vytvorila poslanecký klub.230 Okrem toho sa po zrušení 

novely volebného zákona objavovali predovšetkým v KDH a DÚ tlaky na zmenu SDK do pô-

vodnej podoby koalície politických strán. Takéto riešenie M. Dzurinda aj časť predsedníctva 

SDK odmietli. Kým štyri politické strany (KDH, DS, SDSS, SZS) potvrdili svoju organizačnú 

                                                           
227 Štatistický úrad SR. Dostupné na internete: https://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr1998/results/tab4.jsp.htm.  
228 LEŠKA, D.: Hlavné etapy formovania systému politických strán na Slovensku po roku 1989. Sociológia 45. 
2013, č. 1, s. 80. 
229 Podrobnejšie: LEŠKOVÁ, K.: II. Volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky (Veľká novela Ústavy 
ako ústavné východisko pre vstup do NATO a EÚ). In. OROSZ, L. – LEŠKOVÁ, K. – RUMAN, J. (eds.): Ústa-
vodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 1992 – 2020 (kvantitatívne ukazovatele, analýza, hodnotiace 
poznámky). Košice: UPJŠ, 2021, s. 56 – 72. 
230 RYBÁŘ, M.: Stranícka politika a meniace sa vzorce straníckej súťaže na Slovensku. In. GYÁRFÁŠOVÁ, O. 
– MESEŽNIKOV, G. (ed.): Vláda strán na Slovensku: skúsenosti a perspektívy. Bratislava: Inštitút pre verejné 
otázky, 2004, s. 33. 
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samostatnosť, M. Dzurinda nakoniec ohlásil zámer, vytvoriť na báze SDK nový politický sub-

jekt Slovenskú demokratickú a kresťanskú úniu (SDKÚ), ktorá sa chcela uchádzať o hlasy vo-

ličov samostatne. K vzniku SDKÚ došlo zlúčením DÚ s jednou z frakcií z KDH.231   

Po voľbách 1998 vznikla aj ďalšia politická strana Smer. Stranu Smer založil R. Fico, 

ktorý bol do NR SR zvolený za stranu SDĽ. R. Fico v priebehu tohto volebného obdobia 

vystúpil z poslaneckého klubu SDĽ a stal sa nezávislým poslancom. Založenie novej strany 

zdôvodňoval nespokojnosťou s politikou vládnej koalície, ktorá podľa neho neriešila aktuálne 

spoločenské problémy. „Bezprostredne po vytvorení strany ju R. Fico prezentoval ako 

neideologickú stranu nového typu, ktorá sa nedá zaradiť na pravo-ľavej osi delenia, a preto 

tvrdo kritizoval ako vládnu koalíciu, tak aj opozíciu. Akcentoval predovšetkým pragmatickú 

politiku, potrebu vstupu nových osobností do politiky, panujúce právne pomery, korupciu v 

štátnom aparáte. V tejto fáze vývoja je hodnotená ako strana centristického populizmu, ktorá 

sa však vyhýba konfrontačným prístupom. V ďalšej etape svojho vývoja sa posúvala na pozície 

strany „tretej cesty“ po vzore britskej Labour Party, stále však odmietala svoje zaradenie medzi 

socialistické strany.“232 Vznik strany Smer odčerpal časť voličského potenciálu stranám SDĽ 

a SOP. SOP mala však po odchode R. Schustera a niektorých aférach už aj predtým problém s 

klesajúcimi preferenciami. SOP tak môžeme zaradiť k parlamentným politickým stranám „na 

jedno použitie“. Táto politická strana sa v nasledujúcich parlamentných voľbách v roku 2002 

už ani neuchádzala o hlasy voličov.233  

V II. volebnom období NR SR bolo navrhnutých 23 ústavných iniciatív. Úspešné boli 4 

z nich. Išlo o priamu novelizáciu Ústavy, ktorá zaviedla voľbu prezidenta občanmi SR a 

reagovala na zmarené referendum v roku 1997 a na to, že sa parlamentu napriek niekoľkým 

kolám voľby nedarilo zvoliť nového prezidenta, pretože žiaden z kandidátov nezískal 90 hlasov 

poslancov. Na základe tejto ústavnej zmeny bol v máji 1999 v priamych voľbách  zvolený za 

prezidenta kandidát vládnej koalície R. Schuster. Druhá priama novelizácia Ústavy tzv. veľká 

novela Ústavy resp. euronovela mala pripraviť podmienky pre budúce členstvo SR v EÚ 

a NATO a pre naplnenie týchto integračných ambícií SR bola táto zmena Ústavy 

                                                           
231 MESEŽNIKOV, G.: Budovanie koalícií na Slovensku 1990 – 2004. In. GYÁRFÁŠOVÁ, O. – MESEŽNIKOV, 
G. (eds.): Vláda strán na Slovensku: skúsenosti a perspektívy. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2004, s. 87; 
LEŠKA, D.: Hlavné tendencie vývoja politických strán na Slovensku po roku 1990. In. HORNÁ, D. – MALÍ-
KOVÁ, Ľ. (eds.): Demokracia a právny štát v kontexte rozvoja politickej vedy. Bratislava: Nadácia Friedricha 
Eberta, 2001, s. 72. 
232 LEŠKA, D.: Hlavné etapy formovania systému politických strán na Slovensku po roku 1989. Sociológia 45. 
2013, č. 1, s. 79 – 80. 
233 LEŠKA, D.: Hlavné tendencie vývoja politických strán na Slovensku po roku 1990. In. HORNÁ, D. – MALÍ-
KOVÁ, Ľ. (eds.): Demokracia a právny štát v kontexte rozvoja politickej vedy. Bratislava: Nadácia Friedricha 
Eberta, 2001, s. 71 – 73. 
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nevyhnutná.234 Okrem týchto dvoch priamych novelizácii bol schválený aj ústavný zákon č. 

332/1998 Z. z. o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí zvolených vo voľbách 

v roku 1994 a ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového 

stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.235 Obe priame novelizácie ústavy boli schválené 

len hlasmi koaličných poslancov. Dve nepriame novely však získali aj podporu opozičných 

poslancov a novela ústavného zákona č. 332/1998 Z. z., ktorá riešila problém zabezpečenia 

ústavného priebehu volieb do samospráv, bola dokonca schválená vysokým konsenzom. 

Koaliční a opoziční poslanci spolu predložili len jednu ústavnú iniciatívu, Návrh na 

vydanie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov 

(parl. tlač 1332), ktorá však nebola úspešná. Zo 121 prítomných poslancov za návrh hlasovalo 

75 poslancov, proti 7 poslancov, 36 sa zdržalo a 3 nehlasovali. Opoziční poslanci samostatne 

predložili tri ústavné iniciatívy a žiadna z opozičných iniciatív nebola schválená.236   

 

III. volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky (2002 – 2006) 

Nasledujúce voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konali 20. a 21. septembra 

2002. Vo voľbách znovu zvíťazilo Hnutie za demokratické Slovensko, ktoré získalo 19,50 % 

platných hlasov. Na druhom mieste sa umiestnila Slovenská demokratická a kresťanská únia, 

ktorá získala 15,09 % hlasov. Nasledoval Smer, ktorý získal 13,49 % hlasov, Strana maďarskej 

koalície, ktorá získala 11,17 % hlasov, Kresťanskodemokratické hnutie, ktoré získalo 8,25 % 

hlasov, Aliancia nového občana (ANO), ktorá získala 8,01 % hlasov a Komunistická strana 

Slovenska (KSS), ktorá získala 6,33 % hlasov.237 Na voľbách sa zúčastnilo 70,06 % 

oprávnených voličov.238 SDĽ sa do parlamentu nedostala. „Neúspech SDĽ sa pripisuje jej 

účasti v pravicovej vláde, ktorá prijímala viaceré nepopulárne opatrenia a vnútorným 

turbulenciám vnútri strany.“239 Do parlamentu sa tak dostali až tri nové politické strany, 

                                                           
234 LEŠKOVÁ, K.: II. Volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky (Veľká novela Ústavy ako ústavné 
východisko pre vstup do NATO a EÚ). In. OROSZ, L. – LEŠKOVÁ, K. – RUMAN, J. (eds.): Ústavodarná činnosť 
Národnej rady Slovenskej republiky 1992 – 2020 (kvantitatívne ukazovatele, analýza, hodnotiace poznámky). Ko-
šice: UPJŠ, 2021, s. 57. 
235 OROSZ, L.: Vývoj ústavného systému Slovenskej republiky v rokoch 1993 – 2007 a ústavno-politické aktivity 
politickej reprezentácie maďarskej menšiny. In. ŠUTAJOVÁ, J. – ĎURKOVSKÁ, M.: Maďarská menšina na 
Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 (Historické, politologické a právne súvislosti). Prešov: Uni-
versum, 2007, s. 27 – 28. 
236 Podrobnejšie k ústavodarnej činnosti: LEŠKOVÁ, K.: II. Volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky 
(Veľká novela Ústavy ako ústavné východisko pre vstup do NATO a EÚ). In. OROSZ, L. – LEŠKOVÁ, K. – 
RUMAN, J. (eds.): Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 1992 – 2020 (kvantitatívne ukazo-
vatele, analýza, hodnotiace poznámky). Košice: UPJŠ, 2021, s. 56 – 72. 
237 Štatistický úrad SR. Dostupné na internete: https://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2002/webdata/slov/tab/tab3.htm.  
238 Štatistický úrad SR. Dostupné na internete: https://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2002/webdata/slov/tab/tab1.htm.  
239 LEŠKA, D.: Hlavné etapy formovania systému politických strán na Slovensku po roku 1989. Sociológia 45. 
2013, č. 1, s. 80. 
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novovzniknuté ANO, už spomínaný Smer a Komunistická strana Slovenska. KSS sa o hlasy 

voličov uchádzala v každých voľbách od roku 1992, ale prvýkrát sa jej v dôsledku rozkladu 

sociálnodemokraticky orientovanej ľavice podarilo prekročiť 5 % hlasov potrebných na vstup 

do parlamentu až v roku 2002. Nereformovaná KSS ako antisystémová strana mala nulový 

koaličný potenciál. Aliancia nového občana vznikla v máji 2001 a profilovala sa ako politický 

subjekt liberálnej orientácie. Okrem ekonomického programu s liberálnejšími prvkami Aliancia 

nového občana pred voľbami zdôrazňovala svoju novosť, neskopromitovanosť a expertnosť.240  

Napriek tomu, že vo voľbách opäť zvíťazilo HZDS, vládnu koalíciu napokon utvorili 

strana SDKÚ ktorá disponovala 28 mandátmi, SMK ktoré získalo 20 mandátov, KDH ktoré 

získalo 15 mandátov a novovytvorená ANO, ktorá získala tiež 15 mandátov. Koalícia tak spolu 

disponovala 78 mandátmi, ktoré stačili na utvorenie vlády. V opozícii sa okrem HZDS,241 ktoré 

získalo 36 poslaneckých mandátov, ocitol aj Smer s 25 mandátmi a KSS s 11 poslaneckými 

mandátmi. Opozícia teda mala 72 poslaneckých mandátov.242 Najmä Smer-SD vystupoval ako 

nezmieriteľný kritik neoliberálnych reforiem.243 

Vládna koalícia sa spočiatku snažila nadviazať na politiku predchádzajúcej vlády, ktorú 

z veľkej časti tvorili rovnakí koaliční partneri. Neskôr sa však objavovali konflikty medzi ANO 

a ostatnými koaličnými partnermi, ktoré súviseli s niektorými snahami o liberálnejšiu politiku 

zo strany ANO, ktorá nebola v súlade s kresťansko-konzervatívnymi tendenciami ostatných 

koaličných partnerov. Po odchode troch poslancov, ktorí nesúhlasili s politikou vedenia strany 

z ANO a konflikte v SDKÚ, ktorý súvisel s vládnou krízou a vyvrcholil odchodom 6 poslancov 

z SDKÚ, Dzurindova vláda stratila väčšinu v parlamente.244 Vláda koalícia však aj 

                                                           
240 LEŠKA, D.: Hlavné etapy formovania systému politických strán na Slovensku po roku 1989. Sociológia 45. 
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nejšiu profiláciu strany. Zmenilo svoj názov na Ľudová strana – HZDS (ĽS-HZDS), čím chcelo demonštrovať 
posun na programové pozície konzervatívnej strany. (LEŠKA, D.: Hlavné etapy formovania systému politických 
strán na Slovensku po roku 1989. Sociológia 45. 2013, č. 1, s. 80.) 
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KRIVÝ, V. Výsledky parlamentných volieb 2002. In. KOLLÁR, M. – MESEŽNIKOV, G.: Slovensko 2002. 
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243 LEŠKA, D.: Hlavné etapy formovania systému politických strán na Slovensku po roku 1989. Sociológia 45. 
2013, č. 1, s. 81. 
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v menšinovej podobe dokázala naďalej prijímať legislatívu, predovšetkým vďaka hlasom 

nezaradených poslancov.245 Vládnej koalícii v tejto situácii pomohlo aj to, že HZDS pod tlakom 

postupnej straty elektorátu a minimálneho koaličného potenciálu, zmenila opozičnú taktiku 

a začala voči vládnej koalícii vystupovať umiernenejšie a dokonca často pri hlasovaní podporila 

jej návrhy zákonov a vo viacerých situáciách vládnu koalíciu podržala.246 

Ďalší otras vo vládnej koalícii priniesla v lete 2005 kauza „zmenky“ do ktorej bol 

zapletený minister Pavol Rusko zo strany ANO. Aj keď P. Rusko odmietol odstúpiť 

z ministerského postu, napokon bol odvolaný prezidentom. Strana ANO sa tak presunula do 

opozície a postupne došlo k rozkolu v tejto strane. Aj keď sa potom v nasledujúcich voľbách 

strana ešte uchádzala o hlasy voličov, bola neúspešná a k 5 % hlasov potrebným na vstup do 

parlamentu sa ani nepriblížila. Aj táto politická strana sa tak zaradila k stranám „na jedno 

použitie“. III. volebné obdobie sa skončilo predčasne, potom ako KDH vystúpilo z vládnej 

koalície potom, ako SDKÚ odmietlo predloženie a podpísanie dodatku Vatikánskej zmluvy, 

ktorý sa týkal výhrady vo svedomí. Nové voľby sa tak konali už 17. júna 2006 a nie až 

v septembri.247  

V III. volebnom období NR SR bolo navrhnutých 35 ústavných iniciatív. Úspešných 

bolo až 14 z nich, z toho päť priamych novelizácií ústavy, 3 ústavné zákony dopĺňajúce ústavný 

systém Slovenskej republiky; ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov, ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej 

rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie 

a ústavný zákon č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti Výboru Národnej rady Slovenskej 

republiky na preskúmanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. Schválené boli aj 3 

novelizácie ústavného zákona č. 227/2002 Z. z., jeden ústavný zákon týkajúci sa zmien hraníc 

s Poľskou republikou a ústavný zákon č. 82/2006 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej 

rady Slovenskej republiky. 

Všetky ústavné iniciatívy boli schválené hlasmi koaličných aj opozičných poslancov 

a v troch prípadoch išlo o schválenie vysokým konsenzom (Vládny návrh ústavného zákona, 

ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, 
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vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, Vládny návrh ústavného zákona, 

ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, 

vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 113/2004 

Z. z. a o Ústavný zákon č. 82/2006 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady 

Slovenskej republiky). 

Koaliční a opoziční poslanci spolu predložili 5 ústavných iniciatív, z nich 4 boli úspešné 

a jedna nebola schválená. Schválené boli spoločné návrhy koaličných a opozičných poslancov 

na vydanie Ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov (parl. tlač č. 547), schválený ako Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a Ústavný zákon č. 545/2005 Z. 

z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov (parl. tlač č. 1282). Prijatiu Ústavného zákona č. 

357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

predchádzalo niekoľko neúspešných pokusov o presadenie rôznych verzií zákona. V decembri 

2003 bol na rokovanie parlamentu predložený návrh ministerstva spravodlivosti, ale po 

schválení niektorých pozmeňujúcich návrhov poslancami, minister spravodlivosti Daniel 

Lipšic tento návrh z rokovania parlamentu stiahol.248 „Nesúhlas ministra spravodlivosti vyvolal 

najmä pozmeňujúci návrh schválený poslancami, aby na začatie konania pri zistení konfliktu 

záujmov bola potrebná trojpätinová väčšina členov Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií.“ 

249 Tento pozmeňujúci návrh podporilo až 96 zo 146 prítomných poslancov. Za návrh hlasovala 

väčšina prítomných poslancov SDKÚ, ANO, SMK, HZDS, KSS a Klubu nezávislých 

poslancov (KNP). Väčšina poslancov za KDH, Smer a nezávislí poslanci (členovia SF) 

hlasovali proti návrhu alebo sa zdržali. Po stiahnutí návrhu ministerstvom spravodlivosti, 

poslanci koalície a opozície podali spoločný návrh ústavného zákona o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Za tento poslanecký návrh hlasovalo 118 

zo 148 prítomných poslancov. Proti hlasovali len dvaja poslanci za HZDS (Vladimír Mečiar 

a Dana Podracká) a 22 poslancov HZDS sa zdržalo.250 „Zákon ráta s potrebou trojpätinovej 
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väčšiny vo Výbore NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií pri iniciovaní konania o konflikte záujmov 

a trojpätinovej väčšiny poslancov NR SR pri schválení príslušného uznesenia.“251 

Ďalší návrh ústavného zákona o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády 

Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie (parl. tlač č. 673) reagoval no to, že 

v marci 2004 v NR SR neprešiel návrh širšej novely ústavy, obsahujúci túto problematiku. 

Krátko na to, skupina poslancov na čele s predsedom NR SR P. Hrušovským podala návrh 

ústavného zákona o spolupráci NR SR a vlády v záležitostiach Európskej únie. Pod návrh sa 

podpísali poslanci KDH, ANO, SMK, KSS a nezávislí poslanci. Chýbali teda podpisy 

poslancov HZDS, SDKÚ a Smeru. Za prijatie ústavného zákona hlasovalo 104 zo 133 

prítomných poslancov. Za návrh zahlasovali poslanci KDH, SMK, ANO, HZDS, KSS, KNP a 

nezávislí poslanci). Proti boli len dvaja poslanci, jeden z ANO a jeden z SDKÚ. Zdržali sa 23 

poslanci, vrátane všetkých ostatných poslancov z SDKÚ. Štyria poslanci nehlasovali. Tento 

ústavný zákon ukladal vláde povinnosť predkladať Národnej rade SR právne záväzné akty a iné 

akty EÚ.252 „Schválené stanoviská NR SR (pôsobnosť v tejto veci má Výbor NR SR pre európske 

záležitosti) by mali byť pre členov vlády záväzné pri rokovaniach v inštitúciách EÚ. Od 

schváleného stanoviska sa bude môcť člen vlády od− chýliť iba v nevyhnutných prípadoch a so 

zreteľom na záujmy SR; pritom bude musieť neodkladne informovať parlament a zdôvodniť svoj 

postup.“253 Posledným schváleným spoločným návrhom bol návrh na Ústavný zákon o zriadení 

a činnosti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmanie rozhodnutí Národného 

bezpečnostného úradu (parl. tlač č. 1482). Opozícia samostatne predložila 5 ústavných iniciatív, 

ale žiadna z nich nebola úspešná.254  

„Množstvo schválených návrhov je pozoruhodné prinajmenšom z toho dôvodu, že 

vtedajšia vládna koalícia už na začiatku volebného obdobia disponovala len veľmi tesnou 

väčšinou (78 mandátov), ktorú zakrátko stratila, a od konca roku 2003 možno hovoriť 

o menšinovej vláde. Všetky ústavné návrhy teda boli schválené kombináciou hlasov koaličných 

i opozičných poslancov.“255 To, že parlament bola aj po rozpade koalície schopný prijímať 
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zákony, vrátane ústavných iniciatív, bolo vo viacerých prípadoch výsledkom politických dohôd 

všetkých parlamentných strán a nezávislých poslancov.256  

 

IV. volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky (2006 – 2010) 

  Predčasné voľby do NR SR sa konali 17. júna 2006. Vo voľbách zvíťazila strana Smer-

SD,257 ktorá získala 29,14 % platných hlasov voličov. Na druhom mieste skončila strana 

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ-DS) s 18,35 % 

hlasov. Slovenská národná strana vo voľbách získala 11,73 % hlasov voličov a Strana 

maďarskej koalície 11,68 % hlasov. Do NR SR sa dostalo aj Ľudová strana – Hnutie za 

demokratické Slovensko s 8,79 % hlasmi voličov a Kresťanskodemokratické hnutie, ktoré 

získalo 8,31 % hlasov voličov.258 Na voľbách sa zúčastnilo 54,67 % voličov.259 

V predchádzajúcom volebnom období sa vytvorila nová politická strana Slobodné fórum (SF), 

ktorá isté obdobie dosahovala v prieskumoch verejnej mienky volebné preferencie nad 5 %. Aj 

kvôli vnútorným konfliktom v strane SF v parlamentných voľbách získalo len 3,47 % hlasov 

voličov. Do parlamentu sa teda nedostala žiadna nová politická strana, ale po voľbách sa do NR 

SR vrátila SNS. Mesežnikov tento návrat SNS do parlamentu v roku 2006 charakterizoval ako 

špecifický prípad a čiastočnú výnimku z pravidla, že „ten kto je ráz z kola von už sa doň 

nevráti“. Zároveň identifikoval, že dôvodom posilnenia pozícií SNS bolo aj prekonanie rozkolu 

a znovuzjednotenie dvoch súperiacich krídiel, keď sa SNS, zlúčila s „alternatívnou“ PSNS.260 

  Po voľbách prezident SR Ivan Gašparovič poveril zostavením vlády predsedu víťaznej 

strany Smer-SD Roberta Fica. Nová vládna koalícia pozostávala zo strán Smer-SD, ktorá 

získala 50 mandátov, SNS ktorá získala 20 mandátov a ĽS-HZDS, ktoré získalo 15 mandátov. 

Koalícia tak disponovala 85 mandátmi. Ostatné politické strany sa ocitli v opozícii. SDKÚ-DS 
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získala vo voľbách 31 mandátov, SMK 20 mandátov a KDH 14 mandátov. Dňa 4. júla 2006 

prezident Gašparovič vymenoval novú vládu SR na čele s Robertom Ficom.261 Počas tohto 

volebného obdobia sa „prvý raz v ponovembrovej histórii sa stalo, že strane Smer-SD rástli 

preferencie aj ako vládnej strane a to aj napriek prepuknutiu hospodárskej a finančnej krízy, 

ktorá nielen že spomalila či zastavila hospodársky rast, ale spôsobila prepad tvorby HDP a 

ďalší rast nezamestnanosti. Je to pravdepodobne odraz skutočnosti, že veľká časť sociálne 

slabších skupín bola nespokojná s hospodárskou politikou pravicových koalícií, so svojim 

sociálnym postavením a prikláňala sa k ľavicovejšiemu Smeru-SD.“262 

 V priebehu volebného obdobia došlo k zmenám v počtoch poslancov u niektorých 

politických strán. Počet mandátov si však zachovali Smer-SD aj ĽS-HZDS. Ostatné politické 

strany opustili niektorí poslanci. KDH opustili R. Bauer, F. Mikloško, V. Palko, P. Gabura a P. 

Minárik. SDKÚ-DS opustili Ľ. Micheľ, M. Kuruc a J. Liška. SNS opustili dvaja poslanci, A. 

Korba a M. Kotian. Z ĽS-HZDS odišiel T. Mikuš, ale nahradil ho poslanec z SNS M. Kotian. 

SMK opustili T. Bastrnák, G. Gál, L. Nagy, Zs. Simon a B. Bugár. Po voľbách 2006 sa totiž 

zmenilo vedenie SMK a B. Bugára, ktorý stál na čele SMK od jej vzniku v júni 1998, vystriedal 

vo funkcii predsedu P. Csáky.263 Tieto zmeny vo vedení strany mali viaceré príčiny. Jednou 

z dôvodov bola pravdepodobne potreba vnútornej zmeny, po dlhom čase, keď bol vo vedení 

SMK B. Bugár. Významné zmeny vo vedení strany však výrazne ovplyvnili aj ďalšie pomery 

v strane. B. Bugár v nasledujúcom období viackrát vystúpil s kritikou nového vedenia strany. 

Vystúpil najmä v súvislosti so spôsobom, akým sa začalo diskutovať o závažných 

vnútropolitických otázkach napr. dekréty prezidenta republiky Edvarda Beneša, problematika 

odškodnenia Maďarov za udalosti po druhej svetovej vojne, ale aj k spôsobu, akým sa zmenilo 

vedenie strany. Po zmene vedenia sa poslaneckého mandátu vzdal exminister výstavby L. 

Gyurovszky a v strane sa postupne začali vyostrovať aj osobné konflikty medzi členmi. 

Aktérmi týchto sporov boli predovšetkým B. Bugár so svojim krídlom na jednej strane a P. 

Csáky a M. Duray na strane druhej.264 Problémy v strane vyústili až do odchodu Zsolta Simona 

z SMK aj z poslaneckého klubu v apríli 2009. Podobne ako Zs. Simon, aj B. Bugár, L. Nagy 

a G. Gál čoskoro ohlásili vystúpenie z poslaneckého klubu SMK, ale na rozdiel od Zs. Simona 
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oni aj naďalej ostali členmi strany. B. Bugár v tom čase ešte odmietal tvrdenia o vzniku novej 

politickej strany. K vystúpeniu štyroch poslancov NR SR (štvrtým bol primátor Komárna T. 

Bastrnák) došlo 7. júna 2009. Začiatkom júla 2009 Ministerstvo vnútra zaregistrovalo novú 

politickú stranu Most-Híd.265 Stranu Most-Híd266 založilo spomínaných päť bývalých 

poslancov za SMK. Ako sa ešte pred vznikom strany vyjadril B. Bugár, strana mala byť 

postavená na občianskom, nie na etnickom princípe a miesto v nej si mali nájsť aj viaceré 

slovenské osobnosti.267 O tom, že sa strana orientovala aj na slovenského voliča svedčí aj to, že 

sa snažili vyrovnávať pomer medzi maďarskými a slovenskými predstaviteľmi v najvyšších 

funkciách v strane. Na treťom sneme strany bol za ďalšieho podpredsedu zvolený I. Švejna.268 

Tým, že sa strana Most-Híd snažila osloviť širšie spektrum voličov, sa výrazne odlíšila od 

SMK. Strana Most-Híd sa pred parlamentnými voľbami v roku 2010 snažila o získanie podpory 

nielen od voličov z radov maďarskej menšiny, ale aj od voličov z radov ostatných menšín i 

občanov slovenskej národnosti. Tomuto zámeru prispôsobili aj kandidátnu listinu, na ktorú 

zaradili viac ako tretinu kandidátov slovenskej národnosti. Strana Most-Híd tiež pred voľbami 

uzavrela dohodu o spoločnej kandidátke vo voľbách s Občianskou konzervatívnou stranou 

(OKS), ktorej členovia sa tak tiež dostali na kandidátku strany.269 

V IV. volebnom období NR SR bolo navrhnutých 34 ústavných iniciatív. V priebehu 

štvrtého volebného obdobia však bola schválená len jedna priama novelizácia Ústavy, a to na 

základe vládneho návrhu ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 

460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (parl. tlač č. 1414). Za návrh hlasovalo 112 

koaličných aj opozičných poslancov, proti bolo 14 poslancov a zdržalo sa 5 poslancov. Návrh 

bol schválený a publikovaný v Zbierke zákonov SR ako ústavný zákon č. 100/2010 Z. z., 

ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.270 

Kľúčovým zámerom tejto novely ústavy bolo, vytvoriť ústavný priestor pre opätovne 
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schválenie zákona o preukazovaní pôvodu majetku obmedzením ochrany vlastníckeho práva. 

Ústavný súd totiž predchádzajúcim nálezom PL. ÚS 29/05 z 3. septembra 2008 vyslovil nesúlad 

zákona č. 335/2005 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku ako celku, s čl. 1 ods. 1 prvou vetou 

v spojení s čl. 20 ods. 1 a 4 ústavy.271 

V tomto volebnom období koaliční a opoziční poslanci spolu nepredložili ani jedinú 

ústavnú iniciatívu. Opoziční poslanci predložili 20 ústavných iniciatív, ale žiadna z nich nebola 

schválená.272 
 

V. volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky (2010 – 2012) 

 Nasledujúce voľby do NR SR ktoré sa konali 12. júna 2010 vyhral Smer-SD s 34,79 % 

hlasmi voličov, SDKÚ-DS získala 15,42 % hlasov, Sloboda a solidarita (SaS) získala 12,14 % 

hlasov, Most-Híd 8,12 %, KDH 6,52 % a SNS 5,07 % hlasov voličov. Do parlamentu sa 

nedostali HZDS, ktorá získala 4,32 % a SMK ktorá získala len 4,33 % hlasov voličov.273 Volieb 

sa zúčastnilo 58,83 % oprávnených voličov.274 Vo voľbách sa do parlamentu dostali dve nové 

politické strany. Už spomínaná strana Most-Híd a strana SaS. Strana Sloboda a solidarita bola 

založená v roku 2009 a iniciátorom jej založenia bol liberálny ekonóm Richard Sulík, ktorý 

predtým pôsobil ako poradca ministra financií za SDKÚ−DS I. Mikloša a neskôr určitý čas aj 

ako poradca ministra za Smer−SD J. Počiatka. Strana ako svoje základné hodnotové piliere 

definovala rešpektovanie slobody jednotlivca a spoločenskú solidaritu v čase ťažkých 

životných situácií. Strana pred voľbami poukazovala na to, že je novým subjektom, ktorý 

nenadväzuje na nijakú stranu a nie je ani produktom štiepenia existujúcich strán.275 SaS 

„programovo vychádza z princípov „neoliberalizmu“, požaduje čo najviac trhu a čo najmenej 

štátu, privatizáciu nielen v hospodárstve ale aj v sfére služieb (školstve, zdravotníctve, 

sociálnom zabezpečení a pod.). Zásady trhovej ekonomiky by chcela presadiť do všetkých sfér 

spoločenského života. Reprezentuje záujmy podnikateľských kruhov, ktoré výrazne profitovali 

z reforiem druhej Dzurindovej vlády. Prvky neoliberalizmu sa výrazne prejavili aj vo vzťahu k 
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Európskej únii, ktorú považuje za „socialistický“ projekt z dôvodu prvkov regulácie a zásahov 

do trhovej ekonomiky.“276  

 Predseda Smeru R. Fico po voľbách nedokázal vytvoriť vládnu koalíciu, pretože ĽS-HZDS 

sa nedostala do parlamentu a SNS bola oslabená a len tesne prekročila 5 % hranicu na vstup do 

NR SR.277 Vládu preto zostavila volebná líderka SDKÚ-DS I. Radičová.278 SDKÚ-DS získalo 

vo voľbách 28 mandátov, SaS získalo 22 mandátov, KDH získalo 15 mandátov a Mostu-Híd 

pripadlo 14 mandátov. Koalícia teda disponovala 79 mandátmi. Parlamentnú opozíciu tvoril 

Smer – SD a jeho 62 poslancov a SNS s 9 poslancami.279 Predsedníčkou novej vlády sa stala 

Iveta Radičová a za predsedu NR SR bol zvolený R. Sulík zo strany SaS. 

Vládna koalícia sa už od začiatku trieštila, keď sa svoje vlastné témy a priority snažili 

presadzovať aj skupiny poslancov, ktoré sa do parlamentu dostali na kandidátke SaS a Most-

Híd. Štvorčlenná skupina Obyčajných ľudí okolo I. Matoviča a štyria členovia OKS sa čoskoro 

začali správať ako samostatné politické subjekty. Vytvorená koalícia sa teda v nasledujúcich 

mesiacoch ďalej trieštila. Krehká vládna koalícia sa opierala o podporu 79 poslancov.280 

„Vládna koalícia však bola vnútorne veľmi nejednotná a len ťažko hľadala kompromisy. 

Kľúčovými sa pre ňu stali vnútorné protirečenia, konflikty medzi liberálnymi a konzervatívnymi 

požiadavkami vo vnútornej politike (dekriminalizácia marihuany, registrované partnerstvá 

homosexuálov) medzi SaS a KDH, a konfliktná línia vo vzťahu k Európskej únii, resp. 

opatreniam, ktoré prijíma Únia na záchranu Eurozóny.“281 V priebehu volebného obdobia 

poslanecký klub politickej strany SaS opustili 4 poslanci za Obyčajných ľudí a poslanecký klub 

KDH opustil A. Ďurkovský.   

V. volebné obdobie bolo zatiaľ najkratším volebným obdobím. Toto volebné obdobie 

sa skončilo predčasne. Na premiérku I. Radičovú bol vyvíjaný permanentný tlak nielen zo 

strany opozičného Smeru-SD, ako aj z radov koaličných partnerov, ba čo viac – obzvlášť 

z radov (časti) vlastnej politickej strany SDKÚ-DS. Aj keď vládnu koalíciu už dlhodobejšie 

trápili medzistranícke ale aj vnútrostranícke nezhody, problémy a škriepky, osudné sa jej stalo 

                                                           
276 LEŠKA, D.: Hlavné etapy formovania systému politických strán na Slovensku po roku 1989. Sociológia 45. 
2013, č. 1, s. 84. 
277 LEŠKA, D.: Hlavné etapy formovania systému politických strán na Slovensku po roku 1989. Sociológia 45. 
2013, č. 1, s. 83 – 84. 
278 MESEŽNIKOV, G. – BÚTORA, M. (eds.): Slovensko 2010. Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na 
rok 2011. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2011, s. 45. 
279 Štatistický úrad SR. Dostupné na internete: https://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2010/sr/tab4.jsp@lang=sk.htm.  
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až hlasovanie o tzv. eurovale, ktoré sa predsedníčka vlády I. Radičová rozhodla spojiť 

s hlasovaním o dôvere vlády.282 Výsledkom hlasovania 24. schôdze dňa 11. októbra 2011 bolo, 

že zo 124 prítomných poslancov NR SR za predložený Radičovej návrh zahlasovalo 55 

poslancov (všetci poslanci SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd a tiež M. Fecko z Obyčajných ľudí, F. 

Šebej z OKS i nezaradený A. Ďurkovský), 9 poslancov SNS hlasovalo proti návrhu, 60 

poslancov strany SMER-SD nehlasovalo a 26 poslancov sa hlasovania nezúčastnilo. 

Hlasovania sa nezúčastnili všetci poslanci poslaneckého klubu SaS, ako aj traja poslanci 

Obyčajných ľudí (I. Matovič, E. Jurinová i J. Viskupič) a tiež traja poslanci OKS (O. Dostál, P. 

Osuský a P. Zajac).  

Ešte v ten deň sa predstavitelia jednotlivých strán (vrátane opozičného Smeru) dohodli 

na vypísaní nových parlamentných volieb, ktoré sa mali konať 10. marca 2012. Dôsledkom 

hlasovania bolo aj následné odvolanie R. Sulíka z postu predsedu NR SR a jeho nahradenie P. 

Hrušovským z KDH.283 

V V. volebnom období NR SR bolo navrhnutých 11 ústavných iniciatív. Schválené boli 

tri z nich: Vládny návrh ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady 

Slovenskej republiky (ČPT 533), Návrh Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej 

republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 

460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (ČPT 548) a Návrh skupiny poslancov Národnej 

rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti (ČPT 

556). Všetky tri ústavné iniciatívy boli schválené koaličnými aj opozičnými poslancami 

a všetky tri ústavné iniciatívy boli schválené vysokým konsenzom. 

V tomto volebnom období koaliční a opoziční poslanci spolu predložili jedinú ústavnú 

iniciatívu, a to vyššie spomínaný ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý bol 

schválený 146 poslancami. V tomto volebnom období opoziční poslanci samostatne 

nepredložili ani jednu ústavnú iniciatívu.284 

                                                           
282 Podrobnejšie:  ONUFRÁK, A.: Analýza ústavodarných aktivít v (doteraz najkratšom) volebnom období NR SR 
(2010 – 2012). In. OROSZ, L. – LEŠKOVÁ, K. – RUMAN, J. (eds.): Ústavodarná činnosť Národnej rady Slo-
venskej republiky 1992 – 2020 (kvantitatívne ukazovatele, analýza, hodnotiace poznámky). Košice: UPJŠ, 2021, 
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283 ONUFRÁK, A.: Analýza ústavodarných aktivít v (doteraz najkratšom) volebnom období NR SR (2010 – 2012). 
In. OROSZ, L. – LEŠKOVÁ, K. – RUMAN, J. (eds.): Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 
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284 Podrobnejšie k ústavodarnej činnosti: ONUFRÁK, A.: Analýza ústavodarných aktivít v (doteraz najkratšom) 
volebnom období NR SR (2010 – 2012). In. OROSZ, L. – LEŠKOVÁ, K. – RUMAN, J. (eds.): Ústavodarná čin-
nosť Národnej rady Slovenskej republiky 1992 – 2020 (kvantitatívne ukazovatele, analýza, hodnotiace poznámky). 
Košice: UPJŠ, 2021, s. 105 – 136. 
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VI. volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky (2012 – 2016) 

Predčasné voľby do NR SR sa konali 10. marca 2012. Reálnym dôsledkom vládnutia 

stredopravých politických subjektov počas vlády I. Radičovej bol výrazný prepad bývalých 

koaličných strán v parlamentných voľbách 2012. Výnimkou bolo KDH.285 Vo voľbách 

zvíťazila strana Smer-SD, ktorá získala 44,41 % hlasov voličov, Kresťanskodemokratické 

hnutie získalo 8,82 % hlasov, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) získali 8,55 

% hlasov, Most-Híd získal 6,89 % hlasov, SDKÚ-DS získalo 6,09 % hlasov a SaS získalo 5,88 

% hlasov. Za bránami NR SR ostala znovu SMK, ktorá získala len 4,28 % ale aj SNS s 4,55 % 

hlasov voličov.286 Volieb sa zúčastnilo 59,11 % voličov.287 V parlamente sa udržali Most-Híd 

a SaS a aj v týchto voľbách sa do parlamentu dostal novozaložený subjekt – OĽaNO, ktoré sa 

dalo charakterizovať skôr ako voľnejšie združenie osôb na kandidačnej listine, nie štandardná 

politická strana.288 Aj v nasledujúcich rokoch ostalo OĽaNO neštandardnou formáciou, ktorá 

stále nemá charakter rozvinutejšieho politického subjektu s klasickou straníckou organizačnou 

štruktúrou, fungujúcimi mechanizmami vnútrostraníckeho života a plnohodnotným 

registrovaným členstvom.289 

Strana Smer-SD disponovala 83 mandátmi a nepotrebovala na zostavenie vlády 

koaličného partnera. V parlamentných voľbách 2012 sa prvýkrát od roku 1990 podarilo 

víťaznej politickej strane získať nadpolovičnú väčšinu mandátov v parlamente a vytvoriť vládu 

bez toho, aby potrebovala v parlamente podporu ďalšej strany. Žiadna z ostatných 

parlamentných politických strán nezískala vo voľbách viac ako 9 % hlasov.290 Do opozície sa 

dostalo KDH so 16 mandátmi, novovzniknutá strana Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti so 

16 mandátni, maďarsko-slovenský Most – Híd s 13 mandátmi SDKÚ-DS s 11 mandátmi 

a liberálna Sloboda a Solidarita s 11 mandátmi. Opozičné strany mali spolu 67 mandátov.291 Aj 

po voľbách pokračovali vnútrostranícke boje v SDKÚ – DS, ktorá si aj napriek generačnej 

obmene predsedníctva strany nedokázala udržať predchádzajúce pozície. Podobný vývoj však 

môžeme vidieť aj v KDH, z ktorého už krátko po marcových predčasných parlamentných 

                                                           
285 Štatistický úrad SR. Dostupné na internete: https://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2012/sr/tab3.jsp@lang=sk.htm.  
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288 MESEŽNIKOV, G.: Stranícky systém po voľbách 2012 – zmeny a kontinuita. Dostupné na internete: 
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voľbách odišli dvaja podpredsedovia D. Lipšic a J. Žitňanská, aby neskôr založili nové politické 

hnutie pod názvom Nová väčšina (NOVA). V roku 2013 KDH opustil aj R. Procházka.292  

Predsedom Národnej rady sa stal Pavol Paška, ktorý túto funkciu zastával od 4. apríla 2012 do 

24. novembra 2014, kedy ho na tomto poste vymenil Peter Pellegrini. Predsedom vlády 

Slovenskej republiky bol od 4. apríla 2012 do 23. marca 2016 Róbert Fico. S vládou strany 

Smer-SD v rokoch 2012–2016 „sa ťahalo nepriaznivé politické dedičstvo v podobe 

kontroverzných zákonov, problematických exekutívnych rozhodnutí a plejády klientelisticko-

korupčných káuz, často nevyšetrených.“293 

V VI. volebnom období NR SR bolo navrhnutých 44 ústavných iniciatív. Schválených 

bolo 6 z nich. V 5 prípadoch išlo o priamu novelizáciu Ústavy a v jednom prípade šlo o zmenu 

ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Všetkých 6 ústavných 

iniciatívy bolo schválených koaličnými aj opozičnými poslancami a dve ústavné iniciatívy boli 

schválené vysokým konsenzom.294 

V tomto volebnom období koaliční a opoziční poslanci spolu predložili dve ústavné 

iniciatívy, ktoré boli aj schválené. Prvou bol ústavný zákon č. 232/2012 Z. z. z 26. júla 2012, 

ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 

(parl. tlač 64), ktorý bol predložený predsedami všetkých poslaneckých klubov a došlo ním k 

zrušeniu trestnoprávnej imunity poslancov a jedinými prvkami osobitnej ochrany zostali 

predchádzajúci súhlas Národnej rady na vzatie poslanca do väzby a následný súhlas 

mandátového a imunitného výboru na zadržanie poslanca, ktorý bol pristihnutý pri páchaní 

trestného činu. Za tento ústavný zákon hlasovali všetci prítomní poslanci. Druhou spoločnou 

ústavnou iniciatívou bol ústavný zákon č. 161/2014 Z. z., ktorým sa mení Ústava Slovenskej 

republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorý predložili P. Paška zo Smeru 

a P. Hrušovský z KDH. Ústavný zákon sa zaoberal vymedzením pojmu manželstva na ústavnej 

úrovni a zvýšením ochrany inštitútu manželstva, zakotvením možnosti obnovenia konania pred 

Ústavným súdom Slovenskej republiky, ak je Slovenská republika zaviazaná k tomuto kroku, 

zúžením imunity sudcov, zrušením potreby súhlasu Ústavného súdu Slovenskej republiky na 

                                                           
292 ONUFRÁK, A.: Analýza ústavodarných aktivít v (doteraz najkratšom) volebnom období NR SR (2010 – 2012). 
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trestné stíhanie sudcov a rozšírením pôsobnosti Súdnej rady, zmenou spôsobu kreovania 

funkcie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky a novým zložením jej členov.295 Opoziční 

poslanci samostatne predložili 31 ústavných iniciatív. Žiadna z nich nebola schválená. 

 

VII. volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky (2016 – 2020) 

Voľby do NR SR sa konali v riadnom termíne 5. marca 2016. Víťazom volieb sa stal 

opäť Smer-SD, ktorý získal 28,28 % hlasov voličov. Na druhom mieste sa umiestnila strana 

SaS s 12,10 % hlasov, OĽaNO získalo 11,02 % hlasov, SNS získalo 8,64 % hlasov, ĽSNS 

získalo 8,04 % hlasov, Most-Híd získal 6,50 % hlasov, Sme rodina získala 6,62 % hlasov 

voličov a Sieť získala 5,6 % hlasov. SMK aj tentokrát ostala pred bránami parlamentu, keď vo 

voľbách získala iba 4,04 %. Mimo parlamentu sa však ocitlo aj KDH, ktoré získalo 4,94 % 

hlasov a SDKÚ-DS, ktoré získalo 0,26 % hlasov.296 Volieb sa zúčastnilo 59,82 % oprávnených 

voličov.297 V roku 2016 sa do NR SR prvýkrát dostala pravicovo-extrémistická ĽSNS. Strana 

sa o vstup do parlamentu usilovala už aj vo voľbách 2010 a 2012. ĽSNS sa priamo do 

vládnoopozičných konfliktov nezapájala, ťažisko svojich verejných aktivít sústreďovala na 

kritiku existujúceho liberálno-demokratického systému a usilovala sa získať podporu občanov 

s podobným hodnotovým nastavením. Novou stranou v parlamente bolo aj sociálno-

populistické hnutie Sme rodina a strana Sieť.298  

V opozícii sa ocitli politické strany SaS s 21 mandátmi, OĽaNO s 19 mandátmi, ĽSNS 

so 14 mandátmi a Sme rodina s 11 mandátmi. Spolu mali 65 mandátov.299 Po voľbách sa 

vytvorila vládna koalícia zo strán Smer-SD, ktorá získala 49 mandátov, SNS ktorá získala 15 

mandátov, Most-Híd získal 11 mandátov a Sieť získala 10 mandátov. Most-Híd aj Sieť pritom 

patrili k politickým stranám, ktoré pred voľbami ostro kritizovali mocenské praktiky i spôsob 

vládnutia strany Smer-SD a koaličnú spoluprácu so Smerom-SD odmietali.300 Tieto štyri strany 

vo voľbách získali 85 mandátov, ktoré postačovali na vytvorenie vlády.301 V strane Sieť a v 

Moste-Híd však vznikli vnútorné konflikty, pretože niektorí členovia týchto strán, ktorí boli 

zvolení za poslancov, nesúhlasili s rozhodnutím vedenia Siete a vedenia Mosta-Híd vstúpiť do 
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koalície so Smerom-SD. Po odchode niektorých nespokojných poslancov z poslaneckých 

klubov týchto dvoch strán, vládna koalícia už na začiatku svojho pôsobenia disponovala 

v parlamente len 78 mandátmi.302  

Rozhodnutie Mostu-Híd a Siete vstúpiť po voľbách 2016 do vládnej koalície so 

Smerom-SD viedlo v prípade novovytvorenej strany Sieť takmer ihneď po voľbách k 

faktickému zániku strany, v dôsledku vnútorných konfliktov vyvolaných nesúhlasom 

niektorých jej členov so vstupom do vládnej koalície so Smerom-SD. Viacerí poslanci stranu 

opustili a jej poslanecký klub sa rozpadol. Strana prestala byť formálnym členom vládnej 

koalície a v auguste 2016 došlo aj k úprave koaličnej zmluvy, takže vládna koalícia ďalej 

fungovala ako trojkoalícia Smer-SD, SNS a Most-Híd. Viacerí poslanci NR SR zvolení za Sieť 

vstúpili do poslaneckého klubu strany Most-Híd. V prípade strany Most-Híd došlo počas 

volebného obdobia 2016 – 2020 k postupnému poklesu jej volebnej podpory a v parlamentných 

voľbách 2020 sa už nedostala do NR SR. Naplnili sa tak slová jej predsedu B. Bugára, ktorý 

ešte pred parlamentnými voľbami v roku 2012 povedal: „ak sa niektorá pravicová strana spojí 

so Smerom, zničí ju to.“303  

Predsedom vlády sa stal R. Fico.304 Predsedovia SNS A. Danko a Mostu-Híd B. Bugár 

pôsobili ako predseda a podpredseda NR SR. B. Bugár rozhodnutie strany Most-Híd vstúpiť do 

koalície zdôvodňoval tým, že je potrebné zabrániť nárastu extrémizmu na Slovensku 

a úradnícka vláda a predčasné voľby nie sú vhodným riešením.305 Most-Híd obsadil dva 

ministerské posty a zároveň sa ich minister stal podpredsedom vlády (L. Žitňanská).306 Podľa 

Mesežnikova bola vládna koalícia Smer-SD, SNS, Most-Híd a Sieť zoskupením s výraznejšou 

programovou heterogenitou. „Smer-SD a SNS zbližovalo podobné nastavenie na klientelistický 

model výkonu moci, etnický nacionalizmus, preferencia silného štátu a istá, hoci čiastočne 

kamuflovaná, geopolitická neujasnenosť, zatiaľ čo Most-Híd a na začiatku volebného obdobia 

aj Sieť boli prevažne občiansky orientované strany s výraznejšou protrhovou ekonomickou 

politikou a jednoznačnou prozápadnou zahraničnopolitickou a bezpečnostnou orientáciou.“307  

                                                           
302 MESEŽNIKOV, G.: Parlamentné voľby 2020: politické strany a stranícka politika. In. MESEŽNIKOV, G. 
(ed.): Slovenské voľby ´20. Akú zmenu priniesli. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2020, s. 105. 
303 So Smerom môžu skončiť Most i Sieť. In Sme, 15.3.2016.  
304 Prezident vymenoval novú vládu. Úrad vlády Slovenskej republiky. Dostupné na internete:  
http://www.vlada.gov.sk/prezident-vymenoval-novu-vladu/.   
305 B. Bugár: vstupom do koalície sme urobili ´obetu´ v prospech Slovenska. In. Teraz, 4. 3. 2017. Dostupné na 
internete: http://www.teraz.sk/slovensko/rada-mosta-hid-volby-vuc/247074-clanok.html.  
306 Vláda SR od 24.3.2016 do 20.3.2020. Dostupné na internete: https://www.vlada.gov.sk//vlada-sr-od-24-03-
2016-do-20-03-2020/.  
307 MESEŽNIKOV, G.: Parlamentné voľby 2020: politické strany a stranícka politika. In. MESEŽNIKOV, G. 
(ed.): Slovenské voľby ´20. Akú zmenu priniesli. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2020, s. 108. 
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K rekonštrukcii vládneho kabinetu došlo v roku 2018 a bola vyvolaná silným tlakom 

rozmanitých spoločenských aktérov – angažovaných občanov, prezidenta, médií, nezávislých 

osobností, opozície a jednej z vládnych strán (Mostu-Híd) – v reakcii na vraždu Jána Kuciaka 

a Martiny Kušnírovej. Na svoju funkciu rezignoval minister vnútra Robert Kaliňák a neskôr aj 

premiér Fico, ktorý však trval na pokračovaní koaličnej spolupráce až do skončenia volebného 

obdobia. Predseda Mosta-Híd B. Bugár následne oznámil, že strana akceptuje odchod Fica z 

premiérskej pozície a vo vláde zostáva. Po demisii vlády R. Fica prezident Kiska poveril 

zostavením novej vlády podpredsedu Smeru-SD Petra Pellegriniho. Strana Most-Híd prišla o 

časť voličov pre spoluprácu so Smerom-SD a SNS, ale o ďalších voličov ju pripravilo 

rozhodnutie strany podržať vládu aj v období politickej krízy v jari 2018 (v súvislosti s vraždou 

novinára J. Kuciaka) a postoj ku korupčným aféram spojeným nielen s vládou ich koaličného 

partnera.308 

Vzťahy medzi stranami vládnej koalície a prodemokratickými opozičnými 

parlamentnými aj mimoparlamentnými stranami boli „poznačené výraznou nedôverou, 

sústavnou konfrontáciou, konfliktmi, snahou o vzájomnú diskreditáciu a často aj verbálnou 

kriminalizáciou a obviňovaním z nezákonných aktivít.“309 Napriek tomu najmä poslanci hnutia 

Sme rodina často hlasovali v parlamente za legislatívne návrhy vlády a vládnej koalície.310 

V opozičnom tábore dochádzalo k pomerne veľkým posunom. Z poslaneckého klubu 

SaS odišlo až 11 poslancov, z poslaneckého klubu OĽaNO 9 poslancov. Kým na začiatku 

volebného obdobia bolo v NR SR 11 nezaradených poslancov, na konci volebného obdobia ich 

už bolo 36.311 V druhej polovici volebného obdobia sa na politickej scéne objavujú aj nové 

opozičné politické subjekty strana Za ľudí a koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu.312 

V VII. volebnom období NR SR bolo navrhnutých 70 ústavných iniciatív. Schválených 

bolo 8 z nich: úst. zákon č. 44/2017 Z. z. z 2. februára 2017 (o jednorazovom predlžení 

volebného obdobia VÚC), úst. zákon č. 71/2017 Z. z. z 30. marca 2017 (o právomoci 

parlamentu zrušiť amnestiu alebo individuálnu milosť a o právomoci ústavného súdu 

                                                           
308 MESEŽNIKOV, G.: Parlamentné voľby 2020: politické strany a stranícka politika. In. MESEŽNIKOV, G. 
(ed.): Slovenské voľby ´20. Akú zmenu priniesli. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2020, s. 112. 
309 MESEŽNIKOV, G.: Parlamentné voľby 2020: politické strany a stranícka politika. In. MESEŽNIKOV, G. 
(ed.): Slovenské voľby ´20. Akú zmenu priniesli. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2020, s. 114. 
310 MESEŽNIKOV, G.: Parlamentné voľby 2020: politické strany a stranícka politika. In. MESEŽNIKOV, G. 
(ed.): Slovenské voľby ´20. Akú zmenu priniesli. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2020, s. 122. 
311 FARKAŠOVÁ, S.: Ústavnoprávne zhodnotenie ústavodarnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky v 7. 
volebnom období (2016 – 2020) s osobitným zreteľom na ústavnú iniciatívu opozičných poslancov. In. OROSZ, 
L. – LEŠKOVÁ, K. – RUMAN, J. (eds.): Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 1992 – 2020 
(kvantitatívne ukazovatele, analýza, hodnotiace poznámky). Košice: UPJŠ, 2021, s. 148 – 149. 
312 MESEŽNIKOV, G.: Parlamentné voľby 2020: politické strany a stranícka politika. In. MESEŽNIKOV, G. 
(ed.): Slovenské voľby ´20. Akú zmenu priniesli. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2020, s. 66 – 67. 
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preskúmať ústavnosť predmetného zrušenia), úst. zákon č. 137/2017 Z. z. z 16. mája 2017 

(ústavne zakotvenie ochrany pôdy a zásad potravinovej bezpečnosti), úst. zákon č. 99/2019 Z. 

z. z 28. marca 2019 (ústavná fixácia veku na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie 

v starobe a garancie práva zamestnanca na minimálnu mzdu), tri novelizácie ústavného zákona 

č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a 

Ústavný zákon č. 84/2017 Z. z. o súhlase so zmenami štátnych hraníc medzi SR a Maďarskom. 

Všetky ústavné iniciatívy boli schválené koaličnými aj opozičnými poslancami a 3 ústavné 

iniciatívy boli schválené vysokým konsenzom (úst. zákon č. 71/2017 Z. z. z 30. marca 2017 (o 

právomoci parlamentu zrušiť amnestiu alebo individuálnu milosť a o právomoci ústavného 

súdu preskúmať ústavnosť predmetného zrušenia), Ústavný zákon č. 84/2017 Z. z. o súhlase so 

zmenami štátnych hraníc medzi SR a Maďarskom a jedna z novelizácií ústavného zákona č. 

357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorá 

mala odstrániť pochybenia pri rokovaní a schvaľovaní predchádzajúceho poslaneckého návrhu 

v tejto veci).313 

V tomto volebnom období koaliční a opoziční poslanci spolu predložili jednu ústavnú 

iniciatívu, a to Návrh na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii, 

ktorú však navrhovatelia vzali späť. Opoziční poslanci samostatne predložili 52 ústavných 

iniciatív. Žiadna z nich nebola schválená.314 

 

Záver 

V sledovanom období (1992 – 2020) opoziční poslanci predložili do ústavodarného 

procesu až 120 ústavných iniciatív z celkovo 239 ústavných iniciatív (Tabuľka 1). Z týchto 120 

návrhov predložených do ústavodarného procesu opozičnými poslancami, NR SR schválila len 

jeden. Išlo o návrh poslancov zo SDĽ a Maďarskej koalície na vydanie ústavného zákona 

Národnej rady SR o skrátení volebného obdobia NR SR po páde Mečiarovej vlády. Schválenie 

tohto ústavného zákona až 149 poslancami NR SR však súviselo predovšetkým s očakávaniami 

koaličných i opozičných poslancov, že v nových parlamentných voľbách posilnenia svoje 

pozície.  

                                                           
313 FARKAŠOVÁ, S.: Ústavnoprávne zhodnotenie ústavodarnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky v 7. 
volebnom období (2016 – 2020) s osobitným zreteľom na ústavnú iniciatívu opozičných poslancov. In. OROSZ, 
L. – LEŠKOVÁ, K. – RUMAN, J. (eds.): Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 1992 – 2020 
(kvantitatívne ukazovatele, analýza, hodnotiace poznámky). Košice: UPJŠ, 2021, s. 152 – 163. 
314 Podrobnejšie k ústavodarnému procesu: FARKAŠOVÁ, S.: Ústavnoprávne zhodnotenie ústavodarnej činnosti 
Národnej rady Slovenskej republiky v 7. volebnom období (2016 – 2020) s osobitným zreteľom na ústavnú inicia-
tívu opozičných poslancov. In. OROSZ, L. – LEŠKOVÁ, K. – RUMAN, J. (eds.): Ústavodarná činnosť Národnej 
rady Slovenskej republiky 1992 – 2020 (kvantitatívne ukazovatele, analýza, hodnotiace poznámky). Košice: UPJŠ, 
2021, s. 152 – 163. 
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O nedostatku komunikácie a napätých vzťahoch koalícií a opozícií v jednotlivých 

volebných obdobiach svedčí aj to, že v rokoch 1992 – 2020 bolo do ústavodarného procesu 

predložených len 13 ústavných iniciatív, ktoré spolu predkladali poslanci koalície a opozície. 

Úspešných však bolo až 7 z nich. Kým v X. volebnom období (1992 – 1994), II. volebnom 

období (1998 – 2002) a VII. volebnom období (2016 – 2020) mali predložené spoločné návrhy 

koaličných a opozičných poslancov 0 % úspešnosť, v I. volebnom období (1994 – 1998), V. 

volebnom období  (2010 – 2012) a VI. volebnom období (2012 – 2016) mali predložené 

spoločné návrhy koaličných a opozičných poslancov až 100 % úspešnosť. O niečo nižšia, 80 

%, bola úspešnosť spoločne predložených návrhov v III. volebnom období, ale treba dodať, že 

v tomto volebnom období bolo predložených najviac, až 5 spoločných ústavných iniciatív. Toto 

volebné obdobie však bolo špecifické tým, že koaličné strany už od konca roku 2003 stratili 

väčšinu a nemohli sa opierať len o hlasy koaličných poslancov preto bolo v tomto období viac 

legislatívy výsledkom politických dohôd všetkých (alebo väčšej časti) parlamentných strán 

a nezávislých poslancov. IV. volebné obdobie bolo jediným, v ktorom spolu koaliční a opoziční 

poslanci nepredložili ani jedinú ústavnú iniciatívu. (Tabuľka 2). 

 

Tabuľka 1. Schválené a neschválené ústavné iniciatívy 1992 – 2020 

 

Volebné 

obdobie 

Ústavné 

iniciatívy 

Schválené Neschválené 

10. (1992-

1994) 

6 1 5 

1. (1994-

1998) 

17 4 13 

2. (1998-

2002) 

23 4 19 

3. (2002-

2006) 

35 14 21 

4. (2006-

2010) 

34 1 33 

5. (2010-

2012) 

11 3 8 
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6. (2012-

2016) 

44 6 38 

7. (2016-

2020) 

70 8 62 

Spolu 239 40 199 

 

Tabuľka 2. Schválené a neschválené ústavné iniciatívy poslancov 

 X. 

volebn

é 

obdobi

e (1992 

– 1994) 

I. 

volebn

é 

obdobi

e (1994 

– 1998) 

II. 

volebn

é 

obdobi

e (1998 

– 

2002) 

III. 

volebn

é 

obdobi

e (2002 

– 

2006) 

IV. 

volebn

é 

obdobi

e (2006 

– 

2010) 

V. 

volebn

é 

obdobi

e (2010 

– 

2012) 

VI. 

volebn

é 

obdobi

e (2012 

– 

2016) 

VII. 

volebn

é 

obdobi

e (2016 

– 

2020) 

Spolu 

 S

c

h

v. 

Ne

sc

hv. 

S

c

h

v. 

Ne

sc

hv. 

S

c

h

v. 

Ne

sc

hv. 

S

c

h

v. 

Ne

sc

hv. 

S

c

h

v. 

Ne

sc

hv. 

S

c

h

v. 

Ne

sc

hv. 

S

c

h

v. 

Ne

sc

hv. 

S

c

h

v. 

Ne

sc

hv. 

S

c

h

v. 

Ne

sc

hv. 

Ko

alič

ní 

pos

l. 

0 0 0 6 3 5 1 7 0 1 0 4 0 1 4 0 8 24 

Op

ozi

ční 

pos

l.315 

1 2 0 6 0 3 0 5 0 20 0 0 0 31 0 52 1
316 

11

9 

Ko

alič

ní 

0 2 1 0 0 1 4 1 0 0 1 0 2 0 0 1 8 5 

                                                           
315 Len ústavné iniciatívy opozičných poslancov. V tabuľke nie sú započítané ústavné iniciatívy nezávislých pos-
lancov. 
316 Návrh na skrátenie volebného obdobia po páde Mečiarovej vlády. 
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a o

poz

iční 

pos

l.317 

Spo

lu 

1 4 1 12 3 9 5 13 0 21 1 4 2 32 4 53 1

7 

14

8 

 

Môžeme tak potvrdiť hypotézu L. Orosza zo zborníka z projektu Ústavodarná činnosť 

Národnej rady Slovenskej republiky (právno-politologická analýza – hodnotenie – 

perspektívy), že „konštruktívna spolupráca zástupcov koaličných a opozičných parlamentných 

politických strán pri príprave návrhov ústavných zákonov, ktoré vznikali na pôde 

ústavodarného orgánu bola v sledovanom období vzácne výnimočná.“318 

Ak sa však pozrieme na vzťahy koaličných a opozičných strán v rokoch 1992 – 2020, 

nízka miera spolupráce medzi koaličnými a opozičnými stranami v jednotlivých volebných 

obdobiach nie je žiadnym prekvapením. Môžeme totiž identifikovať dve stabilné skupiny 

politických strán, ktoré spoločne vytvárali vlády a spolupráca zástupcov politických strán z 

týchto dvoch skupín so zástupcami z druhej skupiny pri príprave návrhov ústavných zákonov 

bola minimálna. Parlamentné voľby v rokoch 1992 až 2016 mali v percentuálnom vyjadrení len 

dvoch víťazov, HZDS a Smer-SD. Víťazstvo vo voľbách však automaticky neznamená, že bude 

víťazná strana schopná zostaviť vládu. Po parlamentných voľbách na Slovensku sa teda 

uplatňovali dva spôsoby vytvorenia vlády. V rokoch 1992, 1994, 2006, 2012 a 2016 vládu 

vytvorila strana s najväčším volebným ziskom (HZDS alebo Smer-SD). Víťazným stranám sa 

v týchto volebných obdobiach podarilo či už samostatne (Smer-SD v roku 2012) alebo 

v koalícii s inými politickými stranami zostaviť vládu. V rokoch 1998, 2002 a 2010, bol pri 

formovaní vládnych koalícií uplatnený iný model, keď vládu nezostavoval víťaz volieb (HZDS 

alebo Smer-SD), ale zostavovali ju politické strany s druhým najvyšším počtom získaných 

voličských hlasov a poslaneckých mandátov, ktoré však na rozdiel od víťaznej strany mali 

koaličný potenciál na zostavenie väčšinovej vlády (SDK, SDKÚ, SDKÚ-DS).319 Strany 

                                                           
317 Len spoločné ústavné iniciatívy koaličných a opozičných poslancov. V tabuľke nie sú započítané ústavné ini-
ciatívy koaličných a nezávislých poslancov a opozičných a nezávislých poslancov.  
318 OROSZ, L. – LEŠKOVÁ, K. – RUMAN, J. (eds.): Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 
1992 – 2020 (kvantitatívne ukazovatele, analýza, hodnotiace poznámky). Košice: UPJŠ, 2021, s. 19. 
319 MESEŽNIKOV, G.: Parlamentné voľby 2020: politické strany a stranícka politika. In. MESEŽNIKOV, G. 
(ed.): Slovenské voľby ´20. Akú zmenu priniesli. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2020, s. 120. 
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zoskupené v týchto dvoch blokoch (Tabuľka 3) pritom až do volieb v roku 2016 nemali snahu 

a ani potrebu, vytvoriť koalíciu s niektorou politickou stranou zo súperiaceho bloku. 

Mesežnikov v tejto súvislosti píše o uplatnení „modelu plnej mocenskej rotácie, keď miesto 

vládnych strán obsadzovali strany, ktoré predtým boli v opozícii......... Tento model sa na 

Slovensku uplatňoval od roku 1990 a po každých voľbách do vládnych koalícií tu vstupovali 

strany, ktoré predtým spolu pôsobili buď v opozícii alebo vo vláde.“320 

Po voľbách v roku 2016 však po prvýkrát došlo k vzniku „zmiešanej“ koalície, zloženej 

zo strán, ktoré boli pred voľbami vo vláde (Smer-SD, SNS) a opozičných politických subjektov 

(Most-Híd, Sieť). „Po voľbách 2016 totiž vznikol v parlamente taký pomer síl, pri ktorom na 

vytvorenie akejkoľvek väčšinovej vládnej koalície bola potrebná koaličná spolupráca subjektov 

obidvoch typov.“321 

 

Tabuľka 3. Bloky strán, ktoré spolu vytvárali koalície322 

ZRS 

HZDS 

SNS 

SMER-SD 

Sieť 

 

 

DÚ 

SDĽ 

SMK 

SDK/SDKÚ-DS 

SOP 

KDH  

ANO 

SaS 

Most-Híd323 

 

Tieto súperiace skupiny však neboli nemenné, pretože stranícky systém SR sa vyznačuje 

dlhodobou nestabilitou. Niektoré politické strany sa štiepili, iné zlučovali, v takmer každých 

voľbách (s výnimkou volieb v roku 2006) sa aspoň jedna nová politická strana z prostredia 

mimo parlamentu dostala do NR SR. Nové politické strany potom často zohrávali významnú 

úlohu  pri vzniku väčšinových koaličných vlád a nové politické strany boli priberané k „starej 

                                                           
320 MESEŽNIKOV, G.: Stranícky systém po voľbách 2012 – zmeny a kontinuita. Dostupné na internete: 
http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/analyzy/1331900479.txt. 
321 MESEŽNIKOV, G.: Parlamentné voľby 2020: politické strany a stranícka politika. In. MESEŽNIKOV, G. 
(ed.): Slovenské voľby ´20. Akú zmenu priniesli. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2020, s. 104 – 105. 
322 Nie všetky strany v bloku boli spolu v koalícii v rovnakom čase. Jednotlivé koalície a opozície v SNR/NR SR 
sú podľa jednotlivých volebných období farebne vyznačené v Tabuľke 4. 
323 Most-Híd je jedinou politickou stranou, ktorá bola v koalícii so stranami z oboch súperiacich blokov. Vo vo-
lebnom období 2010 – 2012 so stranami SDKÚ-DS, KDH a SaS a vo volebnom období 2016 – 2020 so stranami 
Smer-SD, SNS a krátko aj so stranou Sieť.  
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zostave“ (DÚ a ZRS v roku 1994, SOP v roku 1998, ANO v roku 2002, SaS a Most-Híd v roku 

2010, Sieť v roku 2016). Časť z týchto politických strán však bola len stranami na jedno 

použitie a v nasledujúcich parlamentných voľbách sa už ani neuchádzali o hlasy voličov (SOP, 

Sieť) alebo vo voľbách nezískali dostatok hlasov (ZRS, ANO).324 

 

Tabuľka 4. Koaličné a opozičné politické strany v SNR/NRSR – mandáty  

 

X. 

volebné 

obdobie 

(1992 – 

1994) 

I. volebné 

obdobie 

(1994 – 

1998) 

II. 

volebné 

obdobie 

(1998 – 

2002) 

III. 

volebné 

obdobie 

(2002 – 

2006) 

IV. 

volebné 

obdobie 

(2006 – 

2010) 

V. 

volebné 

obdobie 

(2010 – 

2012) 

VI. 

volebné 

obdobie 

(2012 – 

2016) 

VII. 

volebné 

obdobie 

(2016 – 

2020) 

HZDS
325 

7

4 

HZD

S-

RSS
326 

6

1 

HZ

DS 

4

3 

HZD

S 

3

6 

HZ

DS 

1

5 

      

SNS
327 

1

5 

SNS 9 SNS 1

4 

  SNS 2

0 

SNS 9   SNS 1

5 

SDĽ
328 

2

9 

Spolo

čná 

voľba 

(SV)
329 

1

8 

SDĽ 2

3 

          

                                                           
324 Podrobnejšie o politických stranách a straníckom systéme SR napríklad: LEŠKA, D.: Hlavné etapy formovania 
systému politických strán na Slovensku po roku 1989. Sociológia 45. 2013, č. 1, s. 71 – 88; RYBÁŘ, M.: Stranícka 
politika a meniace sa vzorce straníckej súťaže na Slovensku. In. GYÁRFÁŠOVÁ, O. – MESEŽNIKOV, G. (eds.): 
Vláda strán na Slovensku: skúsenosti a perspektívy. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2004, s. 25 – 47; 
MESEŽNIKOV, G.: Parlamentné voľby 2020: politické strany a stranícka politika. In. MESEŽNIKOV, G. (ed.): 
Slovenské voľby ´20. Akú zmenu priniesli. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2020, s. 97 – 135; KOPEČEK, 
L.: Specifika vývoje slovenského systému politických stran. In. STRMISKA, M. (ed.): Postkomunistické stranické 
soustavy a politická pluralita. Brno: Masarykova univerzita, 1999; MARUŠIAK, J.: Už nie Východ – ešte nie Zá-
pad? Slovenská politika po roku 1993 medzi tradíciou a súčasnosťou. In. LONDÁK, M. – MICHÁLEK, S. a kol.: 
20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. Bratislava: VEDA, 
2013, s. 349 – 379 a i.  
325 Hnutie za demokratické Slovensko. 
326 Roľnícka strana Slovenska. 
327 Slovenská národná strana. 
328 Strana demokratickej ľavice. 
329 Koalíciu tvorili: Strana demokratickej ľavice (SDĽ), Sociálnodemokratická strana Slovenska (SDSS), Strana 
zelených na Slovensku (SZ) a Hnutie poľnohospodárov Slovenskej republiky (HPSR). 
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KDH
330 

1

8 

KDH 1

7 

  KDH 1

5 

KD

H 

1

4 

KD

H 

1

5 

KDH 1

6 

  

MKD

H331 – 

Spolu

žitie  

1

4 

(MK)
332 

1

7 

SM

K333 

1

5 

SMK 2

0 

SM

K 

2

0 

      

  ZRS
334 

1

3 

            

  DÚ
335 

1

5 

SDK
336 

4

2 

SDK

Ú337 

2

8 

SD

KÚ-

DS
338 

3

1 

SD

KÚ-

DS 

2

8 

SDK

Ú-DS 

1

1 

  

    SOP 1

3 

          

      SME

R 

2

5 

Sme

r-SD 

5

0 

Sme

r-SD 

6

2 

Smer-

SD 

8

3 

Sme

r-SD 

4

9 

      ANO
339 

1

5 

        

      KSS
340 

1

1 

        

          SaS
341 

2

2 

SaS 1

1 

SaS 2

1 

          Mos

t-

Híd 

1

4 

Most-

Híd 

1

3 

Most

-Híd 

1

1 

                                                           
330 Kresťanskodemokratické hnutie. 
331 Maďarské kresťanskodemokratické hnutie. 
332 Maďarskú koalíciu tvorili: Maďarské kresťanskodemokratické hnutie, Spolužitie a Maďarská občianska strana. 
333 Strana maďarskej koalície. 
334 Združenie robotníkov Slovenska. 
335 Demokratická únia Slovenska. 
336 Súčasťou aj KDH. 
337 Slovenská demokratická a kresťanská únia. 
338 Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana. 
339 Aliancia nového občana. 
340 Komunistická strana Slovenska. 
341 Sloboda a Solidarita. 
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            OĽaN

O342  

1

6 

OĽa

NO 

1

9 

              ĽSN

S 

1

4 

              Sme 

rodi

na 

1

1 

              Sieť 1

0 

 

Zelená – koaličná strana 

Červená – opozičná strana 

Čierna – strana ešte neexistovala alebo v parlamentných voľbách nekandidovala 

Sivá - strana v parlamentných voľbách kandidovala, ale nezískala dostatok hlasov 

 

Použitá literatúra 

ALMAN, T.: Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky v jej prvom volebnom 

období 1994 – 1998. In. OROSZ, L. – LEŠKOVÁ, K. – RUMAN, J. (eds.): Ústavodarná 

činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 1992 – 2020 (kvantitatívne ukazovatele, analýza, 

hodnotiace poznámky). Košice: UPJŠ, 2021, s. 41 – 55. 

Csáky: Slová Bugára sú prejavom ľudského sklamania z neúspechu. In. Nový čas, 1.4.2007. 

FARKAŠOVÁ, S.: Ústavnoprávne zhodnotenie ústavodarnej činnosti Národnej rady 

Slovenskej republiky v 7. volebnom období (2016 – 2020) s osobitným zreteľom na ústavnú 

iniciatívu opozičných poslancov. In. OROSZ, L. – LEŠKOVÁ, K. – RUMAN, J. (eds.): 

Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 1992 – 2020 (kvantitatívne 

ukazovatele, analýza, hodnotiace poznámky). Košice: UPJŠ, 2021, s. 144 – 174. 

HAMBERGER, J.: Strana maďarskej koalície v Slovenskej vláde. In. FAZEKAS, J. – 

HUNČÍK, P. (eds.): Maďari na Slovensku (1989 – 2004). Šamorín: Fórum inštitút pre výskum 

menšín, 2008, s. 117 – 136. 

KOPEČEK, L.: Specifika vývoje slovenského systému politických stran. In. STRMISKA, M. 

(ed.): Postkomunistické stranické soustavy a politická pluralita. Brno: Masarykova univerzita, 

1999. 

                                                           
342 Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. 



 

142 
 

KRÁĽOVÁ, V.: Ústavodarná činnosť Slovenskej národnej rady a Národnej rady Slovenskej 

republiky súvisiaca so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a vznikom 

samostatného štátu. In. OROSZ, L. – LEŠKOVÁ, K. – RUMAN, J. (eds.): Ústavodarná činnosť 

Národnej rady Slovenskej republiky 1992 – 2020 (kvantitatívne ukazovatele, analýza, 

hodnotiace poznámky). Košice: UPJŠ, 2021, s. 23 – 40. 

LEŠKA, D.: Hlavné tendencie vývoja politických strán na Slovensku po roku 1990. In. 

HORNÁ, D. – MALÍKOVÁ, Ľ. (ed.): Demokracia a právny štát v kontexte rozvoja politickej 

vedy. Bratislava: Nadácia Friedricha Eberta, 2001, s. 65 – 76. 

LEŠKA, D.: Hlavné etapy formovania systému politických strán na Slovensku po roku 1989. 

In. Sociológia 45, 2013, č. 1, s. 71 – 88. 

LEŠKOVÁ, K.: II. Volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky (Veľká novela 

Ústavy ako ústavné východisko pre vstup do NATO a EÚ). In. OROSZ, L. – LEŠKOVÁ, K. – 

RUMAN, J. (eds.): Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 1992 – 2020 

(kvantitatívne ukazovatele, analýza, hodnotiace poznámky). Košice: UPJŠ, 2021, s. 56 – 72. 

LÖRINCOVÁ, K. – RUMAN, J.: Analýza prijatých a neprijatých noviel Ústavy Slovenskej 

republiky a ďalších ústavných zákonov vo volebnom období 2002 – 2006. In. OROSZ, L. – 

LEŠKOVÁ, K. – RUMAN, J. (eds.): Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 

1992 – 2020 (kvantitatívne ukazovatele, analýza, hodnotiace poznámky). Košice: UPJŠ, 2021, 

s. 73 – 89. 

MARUŠIAK, J.: Už nie Východ – ešte nie Západ? Slovenská politika po roku 1993 medzi 

tradíciou a súčasnosťou. In. LONDÁK, M. – MICHÁLEK, S. a kol.: 20 rokov samostatnej 

Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. Bratislava: VEDA, 

2013, s. 349 – 379. 

MESEŽNIKOV, G.: Štrukturácia systému politických strán: stavy a trendy. In. 

SZOMOLÁNYI, S. (ed.): Slovensko: Problémy konsolidácie demokracie. Bratislava: 

Slovenské združenie pre politické vedy, Nadácia Friedricha Eberta, 1997, s. 27 – 46. 

MESEŽNIKOV, G.: Vnútropolitický vývoj a systém politických strán. In. MESEŽNIKOV, G. 

– IVANTYŠYN, M.: Slovensko 1998 – 1999. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: 

Inštitút pre verejné otázky, 1999, s. 17 – 114. 

MESEŽNIKOV, G.: Budovanie koalícií na Slovensku 1990 – 2004. In. GYÁRFÁŠOVÁ, O. – 

MESEŽNIKOV, G. (ed.): Vláda strán na Slovensku: skúsenosti a perspektívy. Bratislava: 

Inštitút pre verejné otázky, 2004, s. 77 – 88. 



 

143 
 

MESEŽNIKOV, G.:  Vnútropolitický vývoj a systém politických strán. In. KOLLÁR, M. – 

MESEŽNIKOV, G.: Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút 

pre verejné otázky 2002, s. 19 – 125. 

MESEŽNIKOV, G.: Vnútropolitický vývoj a systém politických strán. In. KOLLÁR, M. – 

MESEŽNIKOV, G. (eds.): Slovensko 2004. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava : 

Inštitút pre verejné otázky, 2004, s. 19 – 126. 

MESEŽNIKOV, G. Vnútropolitický vývoj a systém politických strán. In KOLLÁR, M. – 

MESEŽNIKOV, G. – BÚTORA, M. (eds.). Slovensko 2006. Súhrnná správa o stave 

spoločnosti. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky 2007, s. 19 – 106. 

MESEŽNIKOV, G.: Vnútropolitický vývoj a systém politických strán. In. KOLLÁR, M. – 

MESEŽNIKOV, G. – BÚTORA, M. (eds.): Slovensko 2007. Súhrnná správa o stave 

spoločnosti. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2008, s. 17 – 118. 

MESEŽNIKOV, G.: Vnútropolitický vývoj a systém politických strán. In. KOLLÁR, M. – 

MESEŽNIKOV, G. – BÚTORA, M. (eds.): Slovensko 2009. Súhrnná správa o stave 

spoločnosti a trendoch na rok 2010. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2010, s. 17 – 107. 

MESEŽNIKOV, G.: Vnútropolitický vývoj a systém politických strán. In KOLLÁR, M. – 

MESEŽNIKOV, G. – BÚTORA, M. (eds.): Slovensko 2010. Súhrnná správa o stave 

spoločnosti a trendoch na rok 2011. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky 2011, s. 15 – 104. 

MESEŽNIKOV, G.: Stranícky systém po voľbách 2012 – zmeny a kontinuita. Dostupné na 

internete: http://www.infovolby.sk/index.php?base=data/parl/2012/analyzy/1331900479.txt  

MESEŽNIKOV, G.: Parlamentné voľby 2020: politické strany a stranícka politika. In. 

MESEŽNIKOV, G. (ed.): Slovenské voľby ´20. Akú zmenu priniesli. Bratislava: Inštitút pre 

verejné otázky, 2020, s. 97 – 135. 

OLEXOVÁ, Z.: Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky v 6. volebnom 

období. In. OROSZ, L. – LEŠKOVÁ, K. – RUMAN, J. (eds.): Ústavodarná činnosť Národnej 

rady Slovenskej republiky 1992 – 2020 (kvantitatívne ukazovatele, analýza, hodnotiace 

poznámky). Košice: UPJŠ, 2021, s. 137 – 143. 

ÖLLÖS, L.: Programy maďarských strán. In. FAZEKAS, J. – HUNČÍK, P. (eds.): Maďari na 

Slovensku (1989 – 2004). Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2008, s. 59 – 87. 

ONUFRÁK, A.: Analýza ústavodarných aktivít v (doteraz najkratšom) volebnom období NR 

SR (2010 – 2012). In. OROSZ, L. – LEŠKOVÁ, K. – RUMAN, J. (eds.): Ústavodarná činnosť 

Národnej rady Slovenskej republiky 1992 – 2020 (kvantitatívne ukazovatele, analýza, 

hodnotiace poznámky). Košice: UPJŠ, 2021, s. 105 – 136. 



 

144 
 

OROSZ, L.: Vývoj ústavného systému Slovenskej republiky v rokoch 1993 – 2007 a ústavno-

politické aktivity politickej reprezentácie maďarskej menšiny. In. ŠUTAJOVÁ, J. – 

ĎURKOVSKÁ, M.: Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 

(Historické, politologické a právne súvislosti). Prešov: Universum, 2007, s. 21 – 31. 

OROSZ, L. – LEŠKOVÁ, K. – RUMAN, J. (eds.): Ústavodarná činnosť Národnej rady 

Slovenskej republiky 1992 – 2020 (kvantitatívne ukazovatele, analýza, hodnotiace poznámky). 

Košice: UPJŠ, 2021. 

PROCHÁZKA, R. – KAĽAVSKÁ, A. OROSZ, L.: Právny štát, tvorba a aplikácia práva. In. 

KOLLÁR, M. – MESEŽNIKOV, G. – BÚTORA, M. (eds.): Slovensko 2006. Súhrnná správa 

o stave spoločnosti. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2007, s. 151 – 174. 

RYBÁŘ, M.: Stranícka politika a meniace sa vzorce straníckej súťaže na Slovensku. In. 

GYÁRFÁŠOVÁ, O. – MESEŽNIKOV, G. (ed.): Vláda strán na Slovensku: skúsenosti 

a perspektívy. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2004, s. 25 – 47. 

Smer chváli Bugára, SDKÚ stojí za Csákym. In. Pravda, 10.6.2009. 

So Smerom môžu skončiť Most i Sieť. In. Sme, 15.3.2016 

ŠUTAJ, Š. – ŠUTAJOVÁ, J.: Maďarská menšina a vybrané historické a politologické aspekty 

národnostnej politiky na Slovensku (2004 – 2018). Prešov: Universum, 2020. 

ŠUTAJOVÁ, J.: Analýza ústavodarných aktivít v Národnej rade Slovenskej republiky 

v štvrtom volebnom období (2006 – 2010). In. OROSZ, L. – LEŠKOVÁ, K. – RUMAN, J. 

(eds.): Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 1992 – 2020 (kvantitatívne 

ukazovatele, analýza, hodnotiace poznámky). Košice: UPJŠ, 2021, s. 90 – 104. 

 

Kontaktné údaje: 

doc. PhDr. Jana Šutajová, PhD. 

jana.sutajova@upjs.sk 

Katedra politológie 

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach 

 

 

 

 

 



 

145 
 

Ideologizácia Ústavy Slovenskej republiky a avantúry slovenských 

ústavodarcov v období rokov 1992 – 2020343 

Ideologisation of the Constitution of the Slovak Republic and the 

adventures of the Slovak founders in the period of 1992-2020 

Ján Ruman 

Abstrakt:  

Cieľom príspevku je zistiť charakter vybraných ústavodarných iniciatív na Slovensku 

v období rokov 1992 – 2020 s ohľadom na ideologické a avanturistické atribúty. Príspevok je 

rozdelený do dvoch častí. V prvej časti sa zaoberá vybranými schválenými a neschválenými 

návrhmi priamych novelizácií Ústavy Slovenskej republiky a samostatných ústavných zákonov, 

ktoré majú ideologický charakter (politizácia ústavnej matérie) a v druhej časti tými, ktoré 

majú avanturistický charakter (ústavná nonkonformita). Príspevok prostredníctvom 

deskriptívnej metódy analyzuje ústavnoprávne témy a problémy v ústavodarnej činnosti ako 

napr. postavenie manželstva, ochranu nenarodeného dieťaťa, kresťanské náboženstvo, štátne 

sviatky či sociálnu pomoc v hmotnej núdzi. V rámci avanturistickej ústavodarnej činnosti 

analyzuje vybrané návrhy týkajúce sa skladania poslaneckého sľubu náhradníkmi, štatútu 

poslaneckého mandátu, konkretizácie volebného systému a zvyšovania hlasovacieho kvóra pri 

schvaľovaní obyčajných zákonov v zákonodarnom pléne. Každý analyzovaný problém je 

interpretovaný a komentovaný z právno-politologického hľadiska v zmysle zachovania a 

udržania stability, integrity a funkčnosti ústavného textu. 

 

Abstract:  

The aim of the paper is to identify the nature of selected constitutional initiatives in 

Slovakia in the period 1992 – 2020 with regard to ideological and adventurist attributes. The 

paper is divided into two parts. The first part deals with selected approved and unapproved 

proposals for direct amendments to the Constitution of the Slovak Republic and separate 

constitutional laws, which have an ideological character (politicization of constitutional 

matter) and the second part with those that have an adventurist character (constitutional non-

conformity). Through a descriptive method, the paper analyses constitutional topics and issues 

                                                           
343 Predkladaný príspevok je výstupom grantového projektu VEGA č. 1/0399/20 – Ústavodarná činnosť Národnej 
rady Slovenskej republiky (právno-politologická analýza – hodnotenie – perspektívy). Hlavný riešiteľ: prof. JUDr. 
Ladislav Orosz, CSc. 
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in constitutional lawmaking, such as the status of marriage, the protection of the unborn child, 

Christian religion, public holidays and social assistance in material need. In the context of 

adventurist constitutionalism, he analyses selected proposals concerning the taking of the oath 

of office by substitutes, the status of the deputy mandate, the concretization of the electoral 

system and the increase of the voting quorum for the approval of ordinary laws in the legislative 

plenary. Each analyzed issue is interpreted and commented upon from a legal-political 

perspective in terms of preserving and maintaining the stability, integrity, and functionality of 

the constitutional text. 

 

Kľúčové slová: 

ideológia, Ústava Slovenskej republiky, ústavný zákon, novelizácia, avanturizmus 

 

Keywords:  

ideology, Constitution of the Slovak republic, constitutional law, amendment, 

adventurism 

 

Úvod 

Od začiatku 3. volebného obdobia (2002 – 2006)344 Národnej rady Slovenskej republiky 

sa začali objavovať návrhy ústavných zmien, ktoré môžeme nazvať prívlastkom 

komunikačné345 a ktoré sa stali etablovanou súčasťou širokej plejády ústavodarných aktivít 

ústavodarcov v podstate až dodnes. Komunikačné novely ústavy slúžia ústavodarcom na 

komunikáciu so spoločnosťou, resp. voličmi. Väčšinou majú hodnotový, politicko-ideologický, 

populistický, ale tiež aj avanturistický charakter. Predkladatelia pri svojich návrhoch častokrát 

strácajú racionálny odstup a ústavnoprávny nadhľad, keďže mnohé návrhy oplývajú 

intoleranciou, nekomplexnosťou, zbytočnosťou a bizarnosťou. Môžu byť účelové, úprimné, 

môžu vznikať ako konsenzus hŕstky poslancov, avšak vo svojej podstate majú po schválení 

potenciál narúšať integritu, stabilitu a funkčnosť ústavného textu. Slovenský konštitucionalista 

Radoslav Procházka definuje komunikačný typ noviel ako „nástroj budovania, resp. 

                                                           
344 Dovtedy prevládali skôr ústavné novely, ktoré nemali komunikačný charakter (až na niektoré výnimky) 
a hlavne početnosť predkladaných návrhov bola oveľa nižšia. 
345 V tejto súvislosti sme sa nechali inšpirovať Procházkovou typológiou ústavných noviel. Procházka diferencuje 
tri typy ústavných noviel: meritórne, prevádzkové a komunikačné. Bližšie viď: PROCHÁZKA, R.: Rozhádzaná 
republika. 25 rokov slovenského ústavného neporiadku. Bratislava: N Press, 2018.  
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artikulácie hodnotovej identity konkrétnych politických strán (proaktívna komunikácia) alebo 

sú odpoveďou na tlak verejnej mienky (reaktívna komunikácia).“346 

Nasledujúci text sme funkčne rozdelili do dvoch kapitol rozčlenených na niekoľko 

podkapitol. Prvá časť sa venuje vybraným komunikačným novelám ideologického charakteru 

– tzv. politizácii ústavy, druhá popisuje vybrané komunikačné novely avanturistického 

charakteru – tzv. dobrodružného vstupovania do ústavného textu.   

  

I. Vybrané schválené a neschválené návrhy priamych novelizácií Ústavy Slovenskej 

republiky a samostatných ústavných zákonov s ideologickým charakterom 

 

I.1 Manželstvo ako „prirodzený“ konštrukt 

Zo schválených návrhov priamych novelizácií Ústavy Slovenskej republiky vyberáme 

schválený návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku a Pavla 

Hrušovského na vydanie ústavného zákona, ktorým sa menila a dopĺňala Ústava Slovenskej 

republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (p. t. č. 921) z júna 2014, 

publikovaného ako ústavný zákon č. 161/2014 Zb. Schválený návrh mal komplexný charakter 

– ústavodarcovia navrhovali zmeny vo viacerých hlavách ústavy.347 Predmetne je pre naše 

účely zaujímavý konkrétne čl. 41 odsek 1 po svojej novelizácii: „Manželstvo je jedinečný 

zväzok jedného muža a jednej ženy. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a 

napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa 

osobitná ochrana detí a mladistvých.“348 V dôvodovej správe bolo uvedené, že vonkajšie 

vplyvy vytvárajú nežiadúci tlak na tradičné usporiadanie rodinných vzťahov.349 Nazdávame sa, 

že uvedený dôvod podporujúci zmenu ústavnej úpravy je v príkrom rozpore s čl. 1 ods. 1: 

„Slovenská republika je zvrchovaný demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu 

ani náboženstvo.“350 Jednak je tomu tak preto, že predmetná schválená ústavná úprava 

fundamentálne vychádza z predpokladu historickej a kultúrnej tradície (konkrétne tradičného 

usporiadania rodinných vzťahov), ktorá je typická a historicky vývojovo zaužívaná pre 

prostredie Slovenska. Navrhované tvrdenie má tak charakter tradicionalistický, konzervujúci 

                                                           
346 PROCHÁZKA, R.: Rozhádzaná republika. 25 rokov slovenského ústavného neporiadku. Bratislava: N Press, 
2018, s. 75. 
347 Parlamentná tlač č. 921 – 6. volebné obdobie – návrh zákona a legislatívny proces. Dostupné na internete: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&ID=921. 
348 Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.  
349 Parlamentná tlač č. 921 – 6. volebné obdobie – dôvodová správa. Dostupné na internete: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&ID=921. 
350 Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 
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staré koncepty usporiadania a vzťahov. Ide o rýdzo konzervatívny motív a ideologický dôvod 

opierajúci sa a vychádzajúci z kresťanských pozícií. Na druhej strane dôvodová správa hovorila 

o vonkajšom tlaku, ktorého politicko-decisionisticky vníma ako nepriateľa ohrozujúceho 

„fungujúce“ status quo. Zmienený dôvod má silno axiomatický a naturalizujúci charakter, kde 

sa prirodzený svet dostáva do rozporu so svetom neprirodzeným. Nepripúšťa možnosť, že 

prirodzené a neprirodzené môžu byť vlastne konceptuálne artificiálne konštrukty, ktoré medzi 

sebou vedú zápas s ohľadom na ich tvorcu. U tohto politicko-právneho myslenia absentuje 

reflexia, politologická a právna objektivita. Fundament náboženstva je jednoducho silnejší. 

Termínom „nežiaduci tlak“ sa konštruuje iluzórne zdanie právnej pravdy odôvodňujúc ho 

potrebou zachovania tradičného ako apriórneho, prirodzeného a pravdivého. Predkladatelia 

návrhu, ktorého intenciou bolo zvýšenie ochrany manželstva na ústavnej úrovni odôvodnili 

jeho relevanciu opierajúc sa o čl. 16 ods. 3 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, kde je 

napísané, že „rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu 

zo strany spoločnosti a štátu.“351Avšak v zmienenom článku nie je na žiadnom mieste 

explicitne vyjadrené, že manželstvo musí byť zväzkom len muža a ženy. Na tom, že rodinu 

možno považovať ako substanciálnu sociálnu kategóriu (jednotku) sa zhodnú oba právne 

dokumenty. Myslíme si ale, že dôslednejšia právna proximácia bola v Ústave Slovenskej 

republiky pred prijatím ústavného zákona č. 161/2014 Zb., ktorý menil základný zákon štátu.352 

Zmienenú zmenu ústavy tak možno považovať skutočne za ideologický boj intenzívne sa 

dotýkajúci právneho kódexu najvyššej právnej sily. Odhliadnuc od nonkonformnej a jalovej 

polemiky, či v ústavnom znení uvádzať termíny muž a žena alebo rodič 1 a rodič 2, v zmysle 

uvažovania o reálne funkčnej ústave, by mala jej matéria poskytovať priestor k ďalšej 

konkretizácii, teda úprave zákonmi nižšou právnou silou a celý text by mal oplývať funkčným 

atribútom vágnosti a tiež nezávislosti na ideológii, na rozdiel od právnych noriem nižšej právnej 

sily. Navyše, táto ideologická záležitosť bola predložená spolu s návrhmi meritórnych zmien, 

preto sa nazdávame, že zaradenie ideologickej vsuvky k meritórnym veciam bolo okrem iného 

aj účelové.   

*** 

                                                           
351 Parlamentná tlač č. 921 – 6. volebné obdobie – dôvodová správa. Dostupné na internete: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&ID=921; 
Všeobecná deklarácia ľudských práv. Dostupné na internete: https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Do-
cuments/UDHR_Translations/slo.pdf. 
352 V Ústave Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 232/2012 Z. z. bolo v čl. 41 ods. 
1 uvedené: „Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a 
mladistvých.“ 
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Už pred prijatím novely ústavy z pera Pavla Pašku a Pavla Hrušovského (p. t. č. 921) 

bol vo februári 2014 na pôde zákonodarného zboru Slovenskej republiky podaný návrh novely 

ústavy (p. t. č. 891) upravujúci len čl. 41 ods. 1 s identicky rovnakým znením. Navrhovatelia 

okrem už zmienených dôvodov z dôvodovej správy (p. t. č. 921) argumentovali, že rovnakou 

ústavnou úpravou disponujú krajiny ako Poľsko, Chorvátsko, Litva či Maďarsko. Z hľadiska 

náboženského vyznania ide o krajiny s dominantným podielom rímsko-katolíckeho 

náboženstva353, a teda tendencia k podpore konzervativizmu bola zjavná. Rozdiel bol v tom, že 

tento návrh (p. t. č. 891) podali opoziční poslanci, menovite Ján Figeľ, Pavol Hrušovský, Béla 

Bugár, Richard Vašečka a Jozef Mikuš, a preto si nenašiel v pléne trojpätinovú podporu 

v treťom čítaní, do ktorého sa dostal po pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch.354 

V konečnom dôsledku bol tento bod návrhu o pár mesiacov neskôr podporený aj koaličnými 

poslancami zo strany Smer-SD (v tom čase jediná vládnuca strana) spolu s ostatnými návrhmi, 

s ktorými prišiel Pavol Paška zo strany Smer-SD – viď už spomínanú p. t. č. 921. Môžeme sa 

domnievať, že politika kompromisov pri schvaľovaní v oboch táboroch parlamentu bola 

v tomto prípade úspešná, hoci účelová.  

*** 

Prvotné snahy ideologicky politizovať ústavný text ale siahajú do 3. volebného obdobia 

(2002 – 2006). Vo februári 2006 skupina poslancov za koaličný poslanecký klub KDH 

iniciovala komplexne spracovaný návrh samostatného ústavného zákona o ochrane manželstva 

(p. t. č. 1530), ktorý postúpil do prvého čítania, ale už sa o ňom nerokovalo. Už v 

jeho preambule sa ústavodarcovia zmienili o rodine ako o prirodzenom spoločenstve, ktoré je 

založené na manželskom zväzku muža a ženy. Samotný predložený návrh obsahoval štyri 

články, ktoré upravovali okrem iného status manželstva – zväzok muža a ženy, výnimočnosť 

spôsobu akým sa manželstvo uzatvára a ktorým nie je možné uzatvoriť iný zväzok, osobitnú 

ochranu manželstva a upozornenie, z ktorého vyplývalo, že ústavné zakotvenie manželstva ako 

zväzku a muža a ženy by bolo rezistentné voči iným schváleným podústavným právnym 

normám, či už by išlo o medzinárodné zmluvy alebo obyčajné zákony vnútroštátneho 

charakteru.355 V rozsiahlej dôvodovej správe, konkrétne v jej všeobecnej časti sa axiomaticky 

vyslovili, že rodina je základnou stavebnou inštitúciou spoločnosti a táto predchádza občiansku 

                                                           
353 The global economy Percent Catholic – Country rankings. Dostupné na internete: https://www.theglobale-
conomy.com/rankings/catholic/Europe/. 
354 Parlamentná tlač č. 891 – 6. volebné obdobie – návrh zákona a legislatívny proces. Dostupné na internete: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&ID=891. 
355 Parlamentná tlač č. 1530 – 3. volebné obdobie – návrh zákona a legislatívny proces. Dostupné na internete: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=3&ID=1530. 
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spoločnosť a štát. Svoje presvedčenie demonštrovali nasledovne: „Poslanie rodiny je 

jedinečné, nenahraditeľné, nezastupiteľné a nescudziteľné. Žiadna iná spoločenská alebo 

štátna inštitúcia nedokáže zastúpiť prínos a spoločenské funkcie, ktoré plní rodina. Rodina je 

priestor, kde dochádza k plodeniu a rodeniu detí, k ich výchove a rozvoju osobnosti, k prenosu 

morálnych a kultúrnych hodnôt, k zabezpečeniu ekonomických a materiálnych potrieb jej 

členov. Rodičia – otcovia a matky – plnia pri výchove dieťaťa jedinečné a navzájom sa 

doplňujúce role. Rodina slúži zabezpečeniu, blahu a rozvoju svojich členov, ako aj prežitiu celej 

spoločnosti. Inštitúcia rodiny, ktorá napĺňa takéto spoločensky prospešné poslanie, je preto z 

povahy vlastnej prirodzenosti hodná ochrany, rešpektu a podpory. Takéto uznanie patrí k 

základným črtám slobodných spoločností a právnych štátov.“356 Inštitútu rodiny tak de facto 

vpísali prirodzenoprávnu funkciu, pri ktorej absentuje potencialita nielen vedenia politického 

zápasu, ale aj elementárnej metadiskusie. Poslanie manželstva spojili s fundamentom založenia 

rodiny a výchovy detí. Naturalizovali postavenie rodiny a manželstva v zmysle základnej 

potreby ľudskej bytosti. Stanovisko podopreli tvrdením, že človek je zo svojej prirodzenosti 

buď muž alebo žena a zároveň spoločenská bytosť.357 Toto je prejav ideológie konzervativizmu 

vo svojej čistej esencii. Natíska sa otázka, či neidentifikácia sa s pohlavím muž/žena tiež nie je 

prirodzenou vecou. A čo je vlastne prirodzené? A podľa akých kritérií? Kto rozhoduje o tom, 

čo je prirodzené?  

V rámci dôvodovej správy predkladatelia kritizovali minulé nedemokratické režimy, 

keďže tieto pôsobili proti dôstojnosti človeka, ľudským právam, ale tiež proti rodine 

a manželstvu.358 Vskutku ide o ideologický zápas – jedna ideológia (reálny socializmus) je 

konfrontovaná z inej ideologickej pozície (konzervatívnej). Svojím spôsobom je obava 

z vágnej definície manželstva v texte ústavy pochopiteľná vo vzťahu k potencialite právnej sily 

smerníc a nariadení Európskej únie. V Európskej únii už dlhodobo prevláda liberálny trend 

zákazu diskriminácie párov rovnakého pohlavia a všeobecne ľudskoprávnych iniciatív 

sexuálnych menšín a hnutí. Ak by bola Európska únia v týchto záležitostiach performatívnejšia 

a striktnejšia, slovenskí zákonodarcovia by museli liberálne ladené nariadenia a smernice 

implementovať do zákonnej podoby a konzervatívnej časti Slovenska by nezostali v rukách 

žiadne právne záruky v zmysle vyššej právnej sily, než akú má sekundárne právo Európskej 

                                                           
356 Parlamentná tlač č. 1530 – 3. volebné obdobie – dôvodová správa. Dostupné na internete: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=3&ID=1530. 
357 Parlamentná tlač č. 1530 – 3. volebné obdobie – dôvodová správa. Dostupné na internete: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=3&ID=1530. 
358 Parlamentná tlač č. 1530 – 3. volebné obdobie – dôvodová správa. Dostupné na internete: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=3&ID=1530. 



 

151 
 

únie. Z toho vyplýva, že primárnym účelom konzervatívnych primordialistov nebolo len 

hegemonistické „zabetónovanie“ status quo vo vzťahu k rodine a manželstvu, aby sa ďalej 

nemohla viesť diskusia a ideologický zápas o výslednú podobu inštitútu manželstva/rodiny, ale 

tiež, aby sa vytvorila ústavná ochrana pred konštrukturalistickými tendenciami prichádzajúcimi 

z prostredia Európskej únie.  

V poslednom rade mal tento návrh samostatného ústavného zákona aj ústavno-

populistický charakter (v zmysle antipluralizmu a antiminoritizmu). Predkladatelia sa navyše 

opierali o výskumy vtedajšej verejnej mienky v snahe podporiť svoju iniciatívu aj štatistickým 

ukazovateľom o spoločenskej nálade. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky až 99 % 

opýtaných považovala v tom čase (február 2005) za manželstvo vzťah muža a ženy.359 V tomto 

bode treba priznať, že inklinácia spoločnosti v tom čase nebola naklonená sociálno-

inžinierskym právnym experimentom.    

*** 

V januári 2009 prišli s iniciatívou ústavodarnej úpravy inštitútu manželstva štyria 

nezaradení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, konkrétne Vladimír Palko, František 

Mikloško, Pavol Minárik a Rudolf Bauer (p. t. č. 913). Návrh samostatného ústavného zákona, 

ktorý neprešiel do druhého čítania, bol obsahovo totožný s návrhom z februára 2006, avšak 

zahŕňal jeden odsek (2) v čl. 2 navyše v konkrétnom znení: „Slovenská republika neuznáva 

zväzky medzi osobami rovnakého pohlavia napodobňujúce manželstvo.“360 Obsah dôvodovej 

správy sa niesol v analogickom duchu ako zdôvodnenie k návrhu z februára 2006, avšak 

s bohatšou a rozšírenejšou argumentačnou časťou (viď bod VI. Súvislosť medzi ohrozením 

inštitúcie manželstva a ohrozením občianskych slobôd).361 Trend kultúrne liberalizujúcej sa 

Európy sa potvrdzoval každým rokom, čo vlastne poskytuje aj jeden z dôvodov, prečo táto 

ústavodarná agenda okolo inštitútu manželstva nakoniec vyústila do schválenia ústavnej úpravy 

v roku 2014.  

 

I.2 Ústavná ochrana „dieťaťa“ pred narodením 

V novembri 2009 podal ústavodarný návrh (priama novelizácia ústavy) týkajúci sa 

ochrany ľudského života od jeho počatia až po smrť opozičný poslanec za 

                                                           
359 Parlamentná tlač č. 1530 – 3. volebné obdobie – dôvodová správa. Dostupné na internete: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=3&ID=1530. 
360 Parlamentná tlač č. 913 – 4. volebné obdobie – návrh zákona a legislatívny proces. Dostupné na internete: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=913. 
361 Parlamentná tlač č. 913 – 4. volebné obdobie – dôvodová správa. Dostupné na internete: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=913. 
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Kresťanskodemokratické hnutie Peter Gabura, ktorý nakoniec svoj návrh vzal spať a ten tak 

nebol prerokovaný (p. t. č. 1342). Navrhovateľ vo svojom návrhu mal ambíciu doplniť čl. 15 

Ústavy Slovenskej republiky, konkrétne ods. 1 a ods. 4.362 

*** 

Ten istý poslanec si svoju iniciatívu zopakoval v januári 2010 tiež ako opozičný 

poslanec za poslanecký klub KDH, pričom tento návrh priamej novelizácie ústavy sa stal 

predmetom prvého čítania a nebol schválený (p. t. č. 1465). Išlo po obsahovej stránke o rovnaký 

návrh zmeny ústavného textu ako v novembri 2009 – konkrétne sa týkal doplnenia čl. 15 ods. 

1 a ods. 4. v znení: „(1) Každý má právo na život. Ľudský život je chránený od počatia až po 

prirodzenú smrť.“ (...) „(4) Podľa tohto článku nie je porušením práv, ak bol niekto pozbavený 

života v súvislosti s konaním, ktoré podľa zákona nie je trestné, a to výlučne len v prípadoch, 

ak ide o obranu Slovenskej republiky, ochranu dôležitého bezpečnostného záujmu, nutnú 

obranu, krajnú núdzu, alebo oprávnené použitie zbrane.“363 Navrhovateľ svoj zámer odôvodnil 

tým, že v ústavnej úprave by malo byť určené časové ohraničenie ľudského života, a to od jeho 

počatia až po smrť. V ods. 4 špecifikoval za akých okolností nie je pozbavenie života trestným 

činom.364 Z toho explicitne vyplýva, že vykonanie interrupcie by po schválení danej novely 

a úprave Trestného zákona bolo kategorizované ako trestný čin.  

V ďalšej časti dôvodovej správy sa argumentačne opieral o biblické Desatoro, kde 

prostredníctvom vybraných citátov z knihy Exodus apeloval na významnosť biblického textu 

vo vzťahu k ochrane ľudského života. Tu treba podotknúť, že hoci sa Biblia zaoberá 

dôležitosťou ochrany ľudského života a v konkrétnej knihe priamo vyzýva k nezabíjaniu, na 

žiadnom jej mieste (Biblia sa nepovažuje za právne relevantný zdroj majúci akúkoľvek právnu 

silu) nie je upresnené, že ľudský život trvá od počatia po smrť.365 Čiže, išlo čisto o Gaburovo 

osobné subjektívne a iluzórne pripodobnenie. Čo, ale pri Gaburovej argumentácii možno 

považovať za relevantné, bolo jeho odkázanie sa na zdroj v podobe rímskeho práva, ktoré 

moment počatia považovalo ako narodenie človeka. Gabura sa v tejto súvislosti (dedičné právo 

nenarodeného) odvolával na recipovanú právnu normu upravenú v Občianskom zákonníku č. 

40/1964 Zb. v platnom znení § 7, kde spôsobilosť mať práva a povinnosti nadobúda už počaté 

                                                           
362 Parlamentná tlač č. 1342 – 4. volebné obdobie – návrh zákona a legislatívny proces. Dostupné na internete: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1342.  
363 Parlamentná tlač č. 1465 – 4. volebné obdobie – návrh zákona a legislatívny proces. Dostupné na internete: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1465. 
364 Parlamentná tlač č. 1465 – 4. volebné obdobie – dôvodová správa. Dostupné na internete: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1465.  
365 V Biblii o tom neexistuje zmienka. Viď napr.: Sväté písmo starého i nového zákona. Trnava: Spolok Svätého 
Vojtecha, 2005.  
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dieťa s tým, že sa musí najprv narodiť živé.366 Táto zákonná právna úprava síce zabezpečuje 

práva a povinnosti ešte nenarodenému jedincovi, hoci už počatému, ale zároveň nezakazuje 

matke počatého potomka vykonať potrat, ktorý stanovené práva a povinnosti nenarodenému 

ruší. Odvolávanie sa na Občiansky zákonník je síce svojím spôsobom relevantné, avšak matke 

z toho nevyplývajú žiadne právne povinnosti, a preto z tohto nemožno apriórne ustanovovať 

a naturalizovane objektivizovať časové ohraničenie ľudského života – od počatia jedinca po 

jeho smrť.  

*** 

V snahe pokračovať so zavádzaním ústavnej ochrany nenarodeného dieťaťa, 

pokračovala trojica ortodoxne konzervatívnych opozičných poslancov, menovite Štefan Kuffa, 

Marián Kvasnička a Jozef Mikloško, v októbri 2015. Tento návrh priamej novelizácie ústavy 

skončil v prvom čítaní. Zmienení navrhovatelia prišli s rozsiahlym návrhom, ktorý mal 

novelizovať ústavu vo viacerých jej článkoch (p. t. č. 1843).367 Išlo vskutku o ideologické 

ústavodarné úsilie vychádzajúce z kresťansko-ortodoxných radikálnych konzervatívnych 

pozícií non plus ultra, a teda o kategorický zásah do textu ústavy dotýkajúci sa základných 

ustanovení, základných ľudských práv a slobôd, zákonodarnej moci, referenda, výkonnej moci, 

súdnej moci, prokuratúry, ombudsmana či prechodných a záverečných ustanovení. Návrh mal 

v Ústave Slovenskej republiky upravovať nasledovné: novelizovať čl. 2 ods. 3; čl. 7 ods. 2, ods. 

4, ods. 5 a doplniť ho o ods. 6; čl. 12; čl. 13 ods. 2, ods. 3; čl. 14; čl. 15 ods. 1, ods. 2, ods. 3, 

ods. 4, doplniť ho o ods. 5; novelizovať čl. 16; čl. 18 ods. 2; čl. 19 ods. 1, ods. 2, ods. 3; čl. 20 

ods. 1, ods. 3; čl. 21 ods. 3; čl. 24 ods. 4; čl. 26 ods. 4; čl. 28 ods. 2; čl. 29 ods. 3; čl. 37 ods. 3; 

čl. 40; čl. 41 ods. 1, za ods. 1 vložiť doplňujúci ods. 2, dovtedajšie ods. 2 až 6 označiť ako 3 až 

7, za ods. 5 vložiť nové ods. 6 a 7 s tým, že doterajšie ods. 6 a 7 by sa označovali ako ods. 8 

a 9, novelizovať ods. 9; novelizovať čl. 44 ods. 1; do čl. 46 vložiť ods. 4 za ods. 3; novelizovať 

čl. 47 ods. 2, ods. 3; čl. 48 ods. 1, ods. 2; čl. 51 ods. 2, ods. 3; čl. 52 ods. 2; čl. 84 ods. 3; čl. 86 

písm. d; čl. 102 ods. 1, ods. 2; čl. 105 ods. 1; čl. 113; čl. 119; čl. 125a ods. 2; čl. 127 ods. 1, 

ods. 3; čl. 129 ods. 8; čl. 130 ods. 1; čl. 134 ods. 4; čl. 142 ods. 1; čl. 149; čl. 151a ods. 1, ods. 

2, ods. 6; čl. 152 ods. 4 a doplniť ho odsekom 5 a za čl. 154d vložiť čl. 154e. Vo väčšine 

navrhovaných novelizácií článkov išlo o vkladanie slov „nenarodených detí“, avšak niektoré 

navrhované zmeny sa týkali úpravy medzinárodných vzťahov, ale vyslovene aj zákazov 

                                                           
366 Parlamentná tlač č. 1465 – 4. volebné obdobie – dôvodová správa. Dostupné na internete: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1465; Občiansky 
zákonník č. 40/1964 Zb. 
367 Parlamentná tlač č. 1843 – 6. volebné obdobie – návrh zákona a legislatívny proces. Dostupné na internete: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&ID=1843. 
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a obmedzení v súvislosti s umelým oplodnením, asistovanou reprodukciou, genetickou 

diagnostikou a génovou terapiou, náhradným materstvom, sterilizáciou, eutanáziou či 

registrovaným partnerstvom. Návrh obsahoval aj úpravu inštitútu manželstva, jeho charakteru 

ako aj jeho práv a povinností. Navyše mal vo svojej formálnej podobe (rukopis) predložený 

ústavodarný návrh chyby – opakovali sa niektoré čiastkové návrhy ústavnej zmeny. Rozsiahla 

dôvodová správa spolu s doložkovou časťou mala 32 strán. Predmetní navrhovatelia apelovali 

na morálnu dôležitosť, jedinečnosť a nevyhnutnosť zachovania počatého potomka 

s odvolávaním sa na prirodzené právo – opačný prípad považovali za hrubé porušenie 

prirodzeného práva ako aj vec nemorálnu, nespravodlivú a nedôstojnú. Vo všeobecnosti mal 

návrh prelomový charakter zavádzania definície pojmu nenarodeného dieťaťa – ľudského 

embrya, právnej ochrany pred diskrimináciou nenarodených detí, zrušením interrupčných 

predpisov – legalizácia akéhokoľvek úmyselného potratu, kritikou trestnoprávnych ustanovení 

vo veci prerušenia tehotenstva ako aj kritikou podľa nich nemorálnych aktivistov rôznych 

sociálnych hnutí ako napr. LGBTI.368 Tento návrh mal okrem ideologického charakteru aj 

diskriminačný a ústavno-populistický charakter.  

 

I.3 Sekularizovaný štát uznávajúci kresťanské náboženstvo 

S neúspešným ústavodarným návrhom (priamou novelizáciou ústavy) prišli v novembri 

2009 nezaradení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Vladimír Palko a František 

Mikloško (p. t. č. 1530). Vo svojej ústavodarnej iniciatíve požadovali, aby sa v čl. 1 za ods. 1 

Ústavy Slovenskej republiky doplnil nový ods. 2 (a terajší ods. 2 sa označil ako ods. 3) v znení: 

„Slovenská republika uznáva kultúrne dedičstvo kresťanstva.“369 V dôvodovej správe uviedli, 

že účinnosťou tohto návrhu sa rovnosť občanov vo vierovyznaní zachová, avšak zavedie sa tým 

akási aktivácia historickej pamäte. Takouto klauzulou v tom čase disponovali aj ďalšie ústavy 

vo vybraných štátoch Európy, napr. Írsko, Taliansko či Bulharsko. Opierali sa aj o prieskum 

verejnej mienky, v ktorej drvivá väčšina Slovákov inklinuje ku kresťanskému odkazu – to 

možno tiež označiť ako prejav ústavného populizmu s antipluralistickými tendenciami. Okrem 

toho navrhovatelia očakávali zvýšenie povedomia a hrdosti v súvislosti s historickými koreňmi 

európskej civilizácie a taktiež možné zamedzenie súdneho aktivizmu, t. j. vydávaniu rozsudkov 

Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré niektorými izolovanými judikátmi sekularizujú 

                                                           
368 Parlamentná tlač č. 1843 – 6. volebné obdobie – návrh zákona a dôvodová správa. Dostupné na internete: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&ID=1843. 
369 Parlamentná tlač č. 1350 – 4. volebné obdobie – návrh zákona a legislatívny proces. Dostupné na internete: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1350. 
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spoločnosť do polohy, ktorá je podľa Palka a Mikloška nepriateľská voči kresťanskému 

náboženstvu, a teda je tam tendencia potláčať tradičnú morálku a tradície.370 Z uvedeného 

vyplývajú obavy z prílišnej sekularizácie štátov a intenzifikáciu „zbavovania sa“ 

tradicionalizmu vo výchove, morálke a historicko-symbolickom poriadku. Z dikcie 

navrhovanej zmeny možno usúdiť, že návrh kladie Slovenskej republike povinnosti aké jej 

vyplývajú napr. z čl. 1 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky – uznávať a dodržiavať všeobecné 

pravidlá medzinárodného práva.371 Tak podobne bol formulovaný aj návrh Palka a Mikloška. 

Navyše je veľmi pravdepodobné, že daný návrh by bol v rozpore s čl. 1 ods. 1 ústavy, kde je 

explicitne uvedené, že Slovenská republika sa neviaže na nijaké náboženstvo.372   

 

I.4 Ústavná ochrana nedele a sviatkov  

Nezaradený poslanec Peter Gabura v januári 2010 (p. t. č. 1463) inicioval ústavnú 

zmenu návrhom priamej novelizácie ústavy týkajúcej sa čl. 24, ktorý sa mal doplniť čl. 24a 

v znení: „(1) Každý má právo, aby nedeľa a štátom uznané sviatky boli dňom 

pracovného pokoja a slúžili na duchovné povznesenie ľudí. (2) Podmienky výkonu práva podľa 

odseku 1 možno obmedziť iba zákonom, a to iba vo verejnom záujme a v nevyhnutnej miere.“373 

Gabura aj pri tomto návrhu dôvodil svoju iniciatívu odvolávajúc sa na nemecký Grundgesetz 

(čl. 140) opierajúc sa o cyrilo-metodský odkaz, ktorý asocioval s Desatorom božích prikázaní 

a citoval text Svätého písma (knihu Exodus). Podľa Gaburu, vychádzajúc z kresťanských 

pozícií, je nedeľa, (siedmy deň Pánov) podľa Biblie dňom, kedy sa nemá vykonávať žiadna 

práca okrem činnosti vo verejnom záujme a aj to v nevyhnutnej miere. O tomto návrhu sa 

Národná rada Slovenskej republiky v prvom čítaní uzniesla, že nebude ďalej pokračovať 

v rokovaní o návrhu zákona.374 Opätovne ako pri všetkých ideologicky ladených ústavodarných 

návrhoch, aj pri tomto návrhu sa domnievame, že daná ústavná úprava týkajúca sa nedele ako 

dňa slúžiaceho na duchovné povznesenie ľudí mala byť navrhovaná v zákonnej rovine, za 

predpokladu, že by tento návrh nebol vo svojej podstate protiústavným.  

 

I.5 Podmienená pomoc v núdzi 

                                                           
370 Parlamentná tlač č. 1350 – 4. volebné obdobie – dôvodová správa. Dostupné na internete: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1350. 
371 Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 
372 Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 
373 Parlamentná tlač č. 1463 – 4. volebné obdobie – návrh zákona. Dostupné na internete: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1463. 
374 Parlamentná tlač č. 1463 – 4. volebné obdobie – dôvodová správa a legislatívny proces. Dostupné na internete: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=1463. 
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Návrhom nezaradených poslancov zákonodarného zboru Lucie Nicholsonovej a Jozefa 

Mihála z novembra 2013 (p. t. č. 814) sa mala meniť Ústava Slovenskej republiky, konkrétne 

čl. 39 ods. 2 nasledovne: „(2) Každý, kto je v hmotnej núdzi, má za podmienok ustanovených 

zákonom právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných 

podmienok. Pomoc podľa prvej vety alebo jej časť možno podmieniť vykonaním prác neziskovej 

alebo verejnoprospešnej povahy.“375 Tento návrh ale nezískal potrebnú podporu a skončil 

v prvom čítaní. Predkladatelia sa v dôvodovej správe odvolávali na príliš proklamatívne 

ustanovenia čl. 39 ods. 4 (v tom čase to bol ods. 2), ktoré nedostatočne obsahovo 

korešpondovalo so schváleným Zákonom o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov č. 417/2013 Z. z. Predložený návrh mal byť aj prevenciou pred 

potenciálnym zrušením tohto prijatého zákona rozhodnutím Ústavného súdu Slovenskej 

republiky.376 Obavy sa ale nenaplnili, keďže Ústavný súd Slovenskej republiky svojím nálezom 

PL ÚS 8/2014 z 27. mája 2015 rozhodol, že schválený zákon nie je v rozpore s ústavným 

príkazom – čl. 39 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.377 

Bez ohľadu na skutočnosť, že bol v roku 2013 schválený zákon o pomoci v hmotnej 

núdzi, predložený návrh ústavnej zmeny, ktorý mal nadväzovať na schválený zákon, resp. 

posilniť jeho právnu silu v právnom poriadku s určitosťou možno zaradiť medzi tie, ktoré 

politizujú a teda de facto ideologizujú Ústavu Slovenskej republiky. Navrhovaná zmena mala 

výrazný pravicový atribút (z hľadiska práva sociálneho zabezpečenia išlo o reziduálny typ 

sociálnej politiky) z politicko-hodnotového hľadiska. Z hľadiska ideologickej diferenciácie ju 

možno zaradiť medzi neoliberálne trhovo konformné návrhy nesúce atribúty individualizmu 

(dôraz kladený na vlastnú zodpovednosť občana), zabezpečenia sociálnej prevencie a nie 

sociálnej istoty s minimálnym ohľadom na sociálny aspekt spoločnosti.   

 

II. Vybrané schválené a neschválené návrhy priamych novelizácií Ústavy Slovenskej 

republiky a samostatných ústavných zákonov s avanturistickým charakterom 

 

II.1 Skladanie poslaneckého sľubu ešte pred prvou schôdzou 

Medzi avanturistické návrhy predkladateľov možno s určitosťou zaradiť návrh priamej 

novelizácie ústavy zo septembra 2005 z dielne skupiny nezaradených poslancov (Branislav 

                                                           
375 Parlamentná tlač č. 814 – 6. volebné obdobie – návrh zákona. Dostupné na internete: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&ID=814.  
376 Parlamentná tlač č. 814 – 6. volebné obdobie – legislatívny proces a dôvodová správa. Dostupné na internete: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&ID=814. 
377 Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL ÚS 8/2014 z 27. mája 2015. 
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Opaterný, Zuzana Martináková, Ľubica Navrátilová, Jozef Hurban a Peter Bódy) – p. t. č. 1313, 

ktorí presadzovali, aby nastupujúci náhradník na uprázdnený mandát v Národnej rade 

Slovenskej republiky skladal svoj sľub predsedovi parlamentu ešte predtým, ako sa zúčastní 

prvej poslaneckej schôdze v parlamente. Návrh menil a dopĺňal čl. 75 ods. 1. Predkladatelia 

svoj zámer odôvodnili prevenciou pred možným konfliktom v prípade, ak by plénum nebolo 

uznášaniaschopné, a teda by nebolo možné otvoriť prvú schôdzu pre náhradníka, na ktorej by 

mal skladať sľub. Návrh aj pre svoj bizarný obsah nezískal dostatočnú podporu v 

zákonodarnom pléne.378 S najväčšou pravdepodobnosťou by náhradník skladal sľub mimo 

parlamentnej sály, a teda mimo rokovania Národnej rady Slovenskej republiky, čo znie dosť 

neštandardne.   

 

II.2 Mandátové experimenty 

Za ďalší neúspešný avanturistický prístup možno označiť návrh poslancov opozičného 

poslaneckého klubu Komunistickej strany Slovenska z novembra 2005 (p. t. č. 1390). Ten sa 

týkal priamej ústavnej úpravy čl. 73 ods. 2 a čl. 77 (zmena ods. 1, ods. 2 a doplnenie o ods. 3, 

ods. 4 a ods. 5) v nasledovnom znení: „V Čl. 73 ods. 2, prvá veta znie: (2) Poslanci sú 

zástupcovia občanov, volení na kandidátnej listine politickej strany alebo koalície. Druhá veta 

sa nemení.“ „Čl. 77 znie: (1) Funkcia poslanca je nezlučiteľná s výkonom funkcie člena vlády, 

sudcu, prokurátora, verejného ochrancu práv, príslušníka ozbrojených síl a príslušníka 

ozbrojeného zboru. (2) Ak poslanec na základe vlastného rozhodnutia prestane byť členom 

politického hnutia alebo politickej strany, alebo členom klubu politickej strany za ktorú 

kandidoval, jeho mandát poslanca bez finančnej nárokov (sic!) do konca volebného obdobia 

nezaniká, iba sa neuplatňuje. (3) Ak sa podľa ods. 2 uprázdni mandát poslanca počas volebného 

obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, nastupuje náhradník tej istej politickej strany, 

ktorého určí politická strana z kandidovaných poslancov uvedených na jej kandidátnej listine, 

ktorého mandát sa uprázdnil. To neplatí, ak poslanec, ktorý má uprázdniť mandát, získal toľko 

prednostných hlasov, koľko hlasov získala politická strana za ktorú kandidoval. (4) Ak bolo 

politické hnutie alebo politická strana v tom čase zrušená, alebo bola činnosť politického hnutia 

alebo politickej strany pozastavená, náhradník nenastupuje a mandát zostáva uprázdnený až 

do konca volebného obdobia. (5) Podrobnosti o právach podľa odsekov 2 až 4 ustanoví 

                                                           
378 Parlamentná tlač č. 1313 – 3. volebné obdobie – návrh zákona, dôvodová správa a legislatívny proces. Dostupné 
na internete: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=3&ID=1313. 
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zákon.“379 Navrhovatelia odôvodnili svoj návrh tým, že vtedajší stav legislatívnej úpravy 

považovali za nedostatočný (potenciálny vznik korupcie a klientelizmu), a to dosť 

ťažkopádnym, nezrozumiteľným a bizarným spôsobom s viacerými gramatickými chybami 

(viď dôvodová správa) využívajúc potrebu implementácie inštitútu imperatívneho mandátu. Ich 

zámerom bolo, aby poslanec, ktorý bol zvolený do parlamentu za akúkoľvek stranu, hnutie 

alebo koalíciu, stratil finančný nárok v prípade, že túto stranu, hnutie alebo koalíciu po nástupe 

opustí – jeho mandát poslanca nezanikne, ale nebude sa uplatňovať a na jeho miesto nastúpi 

náhradník. V praxi by to fungovalo rovnako ako v prípade poslancov, ktorí sa po voľbách stanú 

členmi exekutívy.380 Veľmi neštandardne a problematicky sa javilo navrhované doplnenie 

ústavy o ods. 4 v čl. 77 vo svojich dôsledkoch, z ktorého de facto implikovala potencialita 

zníženia počtu poslancov v pléne, v prípade zrušenia politickej strany. Ústavodarcovia nielenže 

navrhovali zavedenie imperatívneho mandátu, ale tiež úpravu, ktorá ustanovovala stratu 

mandátu poslanca pri výkone exekutívy a nemožnosti jeho spätného návratu do poslaneckej 

lavice, v prípade skončenia jeho účasti vo vláde.  

 

II.3 Konkrétna úprava volebného systému 

V apríli 2014 prišla s rozsiahlou ústavodarnou iniciatívou skupina opozičných 

poslancov (Daniel Lipšic, Daniel Krajcer, Jozef Kollár, Martin Chren, Juraj Droba, Jana 

Žitňanská a Juraj Miškov) vo svojom návrhu zaoberajúcou sa zákonodarným orgánom, 

referendom či Súdnou radou (p. t. č. 1004). Pre potreby našej analýzy je významná tá časť 

priamej novelizácie ústavy, ktorá sa dotýkala čl. 74 ods. 1, v ktorom sa malo na konci vety za 

slovo „hlasovaním“ doplniť „tak, že 75 poslancov je volených podľa zásad pomerného 

zastúpenia a 75 poslancov je volených podľa zásad väčšinového systému“.381 Lipšic a spol. 

navrhovanú zmenu odôvodnili tvrdením, že na žiadnom mieste v ústavnom texte nie je uvedená 

ani zmienka o volebnom systéme o voľbách poslancov do parlamentu a tiež sa týmto zámerom 

chceli ako poslanci priblížiť voličom, pretože sa o tom už dlhšiu dobu diskutovalo. Zákon 

neprešiel do druhého čítania.382 Odôvodnenie možno charakterizovať ako potrebu „zapáčenia 

sa“ voličom, čo samozrejme potvrdzuje súčasný trend vstupovať do ústavy štýlom „à la carte“. 

                                                           
379 Parlamentná tlač č. 1390 – 3. volebné obdobie – návrh zákona a legislatívny proces. Dostupné na internete: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=3&ID=1390. 
380 Parlamentná tlač č. 1390 – 3. volebné obdobie – dôvodová správa. Dostupné na internete: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=3&ID=1390. 
381 Parlamentná tlač č. 1004 – 6. volebné obdobie – návrh zákona. Dostupné na internete: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&ID=1004. 
382 Parlamentná tlač č. 1004 – 6. volebné obdobie – dôvodová správa a legislatívny proces. Dostupné na internete: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&ID=1004. 
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Mimochodom konkrétnu úpravu volebného procesu volieb do Národnej rady Slovenskej 

republiky v tom čase upravoval Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov, ktorý bol v júni 2014 nahradený Zákonom č. 180/2014 

Z. z. – Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Stabilita a funkčnosť ústavného textu predpokladá nevyhnutné a funkčné zásahy, 

ktoré nespôsobujú možné komplikácie svojím účinkom, resp. nezamýšľanými dôsledkami 

svojho schválenia. Navyše každá ústavná zmena predpokladá dostatočnú mieru diskusie 

a viacstranný súhlas zainteresovaných. Je dôležité pripomenúť, že v prípade neosvedčenia sa 

ústavnej zmeny v praxi, je k prelomeniu schválenej ústavnej zmeny nutný súhlas 90 

zákonodarcov v pléne, nehovoriac o rastúcej početnosti zásahov do ústavy.   

 

II.4 Zvýšením hlasovacieho kvóra k dosiahnutiu vyššej kvality zákona 

S ústavno-exhibiconistickým383 návrhom priamej novelizácie ústavy upravujúcim 

zvýšiť hlasovacie kvórum poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v špecifickom 

prípade prišiel opozičný poslanec za poslanecký klub ĽSNS Martin Kotleba v septembri 2019 

(p. t. č. 1724). Požadovaná zmena ústavného textu sa týkala úpravy čl. 84 ods. 3 Ústavy 

Slovenskej republiky v nasledovnom navrhovanom znení: „Na vyslovenie súhlasu s 

medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4, na prijatie zákona vráteného prezidentom 

Slovenskej republiky podľa čl. 102 písm. o) a na prijatie zákona schváleného v období kratšom 

ako 6 mesiacov pred skončením volebného obdobia, ktorý má negatívny vplyv na štátny 

rozpočet, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.“384 Hlavným cieľom 

predkladaného návrhu bolo obmedziť schvaľovanie návrhov, ktoré by mohli mať potenciálne 

negatívny vplyv na štátny rozpočet, pred skončením volebného obdobia, keďže v tomto 

predvolebnom období majú vlády a poslanci tendenciu neefektívne a nezodpovedne nakladať 

s verejnými financiami. Kotleba si od tohto návrhu sľuboval vyššiu participáciu poslancov 

počas rokovania a v konečnom dôsledku aj vyššiu kvalitu prijatého zákona.385 Pri hlbšom 

zamyslení, je veľmi zložité dokázať koreláciu – zvýšením hlasovacieho kvóra poslancov sa 

dosiahne aj vyššia kvalita prijatého zákona. Otázne tiež je, kto by určil, že daný návrh zákona 

                                                           
383 Ústavný právnik Ladislav Orosz pripodobňuje ústavný exhibicionizmus k ústavodarným predpisom navrhnu-
tým len jedným samotným ústavodarcom. Bližšie viď: OROSZ, L.: Ústavodarné aktivity Národnej rady Slovenskej 
republiky v VIII. volebnom období – predbežné hodnotenie (žiadne pozitívne zmeny, skôr naopak...). In. DOBIAŠ, 
D. – DVORSKÝ, T. – RUMAN, J.: Medzi právnym štátom a bezprávím. Kam kráčaš demokracia. Košice: Šafá-
rikPress, 2022, s. 17.  
384 Parlamentná tlač č. 1724 – 7. volebné obdobie – návrh zákona. Dostupné na internete: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=1724. 
385 Parlamentná tlač č. 1724 – 7. volebné obdobie – dôvodová správa a legislatívny proces. Dostupné na internete: 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=1724. 
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má negatívny vplyv na rozpočet a v akom rozsahu? Doložka vybraných vplyvov návrhu 

zákona? Hlasovalo by sa o tom ako sa bude hlasovať? A schválilo by sa v konečnom dôsledku 

menej návrhov, ak by bola zaistená stabilná koaličná väčšina? Pravdou ale je, že tento limit, by 

spôsobil nutnosť vyššej účasti poslancov v pléne, teda tých, ktorí by mali ambíciu, aby bol daný 

zákon schválený.   

 

Záver 

Zmienené ideologicky motivované návrhy ústavných predpisov majú v sebe vpísaný 

ústavno-populistický atribút, keďže priorizujú časť spoločnosti, ktorá sa ideovo a hodnotovo 

identifikuje a vyhradzuje voči ostatnej časti. Táto ideologická exkluzivita už vo svojej podstate 

vedie k znásilňovaniu ústavného textu, aby ten vo svojom účinku na báze intolerancie 

diskriminoval tých, na ktorých sa nemyslelo v mene rôznych tradicionalistických sentimentov 

obohatených o punc organickosti. Ideologizácia ústavy odopiera demokratickú politickú súťaž 

politických subjektov a ich zákonodarný prejav. Priamym spôsobom dochádza k limitovaniu 

pluralizmu a zavádzaniu autoritárskych prvkov do procedurálnej stránky demokratických 

mechanizmov.   

Súčasnosť ukazuje, že trend novelizovať základný zákon štátu na Slovensku 

komunikačným typom noviel nemá klesajúcu tendenciu, priam naopak. Ústavodarný 

avanturizmus je v kurze aj po roku 2020. Ten nami analyzovaný vo vybranom období rokov 

1992 – 2020 z určitého hľadiska odkryl charakter právnej a politickej kultúry v parlamente. 

A tá sa netvorí vo vákuu, autonómne sama o sebe, ale je predĺženou rukou spoločnosti, resp. 

zrkadlom sociálnych a kultúrnych zmien v spoločnosti. Ale vplyv je to obojstranný – platí to 

i naopak. Ak sa volení zástupcovia politickej moci stávajú dobrodružnými, legitimizujú 

experimenty a reakciu spoločnosti. Základný zákon štátu je základným rámcom správania sa, 

poriadku povinností a práv. Neustále zmeny a zásahy tento rámec spochybňujú a činia ho 

paralogickým.  
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Súdna rada Slovenskej republiky ako ústavný orgán nového milénia 

(hodnotenie doterajšieho vývoja, súčasného stavu a perspektív) 

The Judicial Council of the Slovak republic as the constitutional body of the 

new millennium (evaluation of the previous development, current state and 

perspectives) 

Simona Farkašová 

Abstrakt: 

Príspevok autorky v širšom kontexte zahŕňa stručný vývoj ústavného postavenia, 

zloženia a právomocí Súdnej rady Slovenskej republiky od jej zriadenia ústavným zákonom č. 

90/2001 Z. z., vrátene zmien, ktoré boli uskutočnené ústavným zákonom č. 161/2014 Z. z. 

a ústavným zákonom č. 422/2020 Z. z. V konkrétnostiach je príspevok zameraný na personálnu 

zložku Súdnej rady Slovenskej republiky, t. j. na zloženie Súdnej rady Slovenskej republiky a na  

subjekty oprávnené ustanovovať členov tohto orgánu. Kľúčovým cieľom tohto príspevku je 

identifikácia systému bŕzd a protiváh pri ustanovovaní jej členov a v samotnom zložení Súdnej 

rady Slovenskej republiky za účelom posilnenia nezávislosti súdnej moci predovšetkým 

elimináciou politického vplyvu na súdnu moc a súdneho korporatizmu v Súdnej rade Slovenskej 

republiky.   

 

Abstract: 

The author's contribution includes a brief summary of the constitutional status, 

composition and powers of the Judicial Council of the Slovak republic since its establishment 

by Constitutional Act No. 90/2001 Coll., including changer made by Constitutional Act No. 

161/2014 Coll. and Constitutional Act No. 422/2020 Coll. Specifically, the contribution is 

focused on the personnel component of the Judicial Council of the Slovak Republic, i.e.  on the 

composition of the Judicial Council of the Slovak Republic and on entities authorized to appoint 

members of this body. The key objective of this contribution is the identification of the system 

of checks and balances by appointing it´s members and in the composition of the Judicial 

Council of the Slovak Republic in order to strengthen the independence of the judiciary 

primarily by eliminating political influence on the judiciary and judicial corporatism in the 

Judicial Council of the Slovak Republic. 
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Úvod 

Nezávislosť súdnictva je jedným zo základných atribútov výkonu spravodlivosti v 

každej demokratickej spoločnosti. Sudcovia všeobecných súdov dostávajú na základe ústavy 

a zákonov významnú moc, aby mohli na základe viazanosti zákonom nezávisle, nestranne 

a profesionálne rozhodovať najmä spory o súkromné právo, rozhodovať o zákonnosti aktov 

verejnej správy a rozhodovať o vine a treste obžalovaných (čl. 142 ods. 1 ústavy) a tým  

zabezpečiť dôslednú ochranu práv a slobôd občanov a spoločnosti. Význam právomocí 

všeobecných súdov v demokratickom a právnom štáte predznamenáva nevyhnutnosť  zriadenia 

ústavného orgánu (samo)správy súdnictva, ktorou je súdna rada. Táto inštitúcia by mala 

v záujme skvalitnenia a transparentnosti rozhodovania súdov a ochrany ich nezávislosti 

prevziať kľúčové právomoci správy súdnictva ako napr. výber a vzdelávanie sudcov, ich 

disciplinárny postih, rozhodovanie o ďalších personálnych otázkach justície vrátane výberu 

predsedov súdov, vybavovanie sťažností na postup súdov, podstatný vplyv pri rozhodovaní o 

rozpočte justície, pri príprave legislatívy, ktorá sa jej dotýka, dbať o etickú úroveň a nezávislosť 

sudcov a pod (PL. ÚS 2/2012).  

Zvolená téma postihuje značne rozsiahly rozmer, no zároveň umožňuje zvoliť si istú 

parciálne obsahovú problematiku ako nosnú. V tom prípade nosnou líniou bude problematika 

zloženia súdnej rady a výberu jej členov, vrátane problematiky členstva sudcov. Je nepochybné, 

že súdne rady majú významnú úlohu v posilnení nezávislosti súdnej moci, ktorá je chránená 

práve vtedy, ak je kolegiálny orgán zložený zo sudcov a ďalších predstaviteľov (nominovaných 

politickými predstaviteľmi štátu) rozhoduje o menovaní sudcov, ich kariére alebo vzdelávaní. 

Treba však dodať, že niektoré aspekty súdnej rady môžu byť kontroverzné, pokiaľ ide 

o potenciálne vnútorné uzavretie súdnej rady (súdny korporatizmus) a to najmä vtedy, ak 

prevažujúcimi členmi sú sudcovia386. Na strane druhej súdna rada môže byť nebezpečným 

nástrojom v rukách politikov, ktorí by mohli zo svojej pozície zasahovať do nezávislosti súdnej 

                                                           
386 SOLOMON, P. H.: Transparency in the Work of Judicial Councils: The Experience of (East) European Coun-
tries. Review of Central and East European Law. 2018, Vol. 43 (1), p. 44. 
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moci.387 Týmto možno (slovami zahraničných akademikov N. Garupa a T. Ginsburga) 

uzavrieť, že „súdne rady ležia niekde medzi dvomi extrémami nechať sudcov riadiť si svoje 

vlastné záležitosti a alternatívou úplnej politickej kontroly menovania, povyšovania a disciplíny 

sudcov."388 Je teda nepochybné, že úvahy o odpolitizovaní súdnictva a zamedzení sudcovského 

korporativizmu sú organicky spojené so zložením sudcovských rád a výberom ich členov. 

Súdne rady by mali byť nezávislé nielen od výkonnej a zákonodarnej moci (vonkajšia 

nezávislosť) a mali by byť oslobodené od nenáležitého vplyvu zvnútra súdnictva (vnútorná 

nezávislosť).389 Preto so všeobecným cieľom zvýšiť nezávislosť súdnictva a prispieť k trvalo 

udržateľnému efektívnemu výkonu ich povinností, hlavným dôraz tohto článku je zameraný na 

problematiku zloženia súdnej rady a výberu jej členov s osobitným zreteľom na členstvo 

sudcov. 

Z vyššie uvedených dôvodov je cieľom tohto príspevku v širšom kontexte pohľad na 

genézu ústavného zriadenia Súdnej rady Slovenskej republiky v ústavnom systéme SR a 

najvýznamnejších zmien v jej postavení a zložení, vrátane ich hodnotenia a v užšom kontexte 

identifikácia systému bŕzd a protiváh v zložení súdnej rady za účelom zabezpečenia nezávislosti 

a efektívnosti súdnej rady s významným presahom do celej oblasti všeobecného súdnictva. 
 

I. Zriadenie Súdnej rady Slovenskej republiky  

Súdna rada Slovenskej republiky ako nový ústavný orgán vybavený právomocami 

rozhodovať o zásadných otázkach chodu súdnictva bola ustanovená v poradí treťou novelou 

ústavy publikovanej v zbierke zákonov pod č. 90/2001 Z. z. Predmetná novelizácia 

predstavovala značne rozsiahly a významný zásah do ústavy, ktorý nepochybne pozitívnym 

spôsobom predznamenala ďalšie smerovanie ústavného systému Slovenskej republiky. 

Podrobnosti o spôsobe ustanovenia predsedu, podpredsedu súdnej rady a jej členov, 

organizáciu, vzťahy k orgánom správy súdnictva a k orgánom sudcovskej samosprávy a jej 

ďalšiu pôsobnosť upravuje zákon č. 185/2002 Z. z. Postavenie, pôsobnosť, či rôzne aspekty jej 

zloženia boli predmetom ďalších pomerne rozsiahlych ústavných zmien a to prostredníctvom 

ústavného zákona č. 161/2014 Z. z. a ústavného zákona č. 422/2020 Z. z. Práve prvá zo 

zmienených ústavných noviel z roku 2014 sa stala predmetom ústavného prieskumu Ústavným 

                                                           
387 BOVEND´EERT, P.: Recruiment and appointment of judges and justices in Europe and the US. Nederlande 
Vereniging voor Rechtspraak. 2018, Vol. 5, p. 6. 
388 GAROUPA, N. – GINSBURG, T.: Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial Independence. 
John M. Olin Program in Law and Economics Working Paper 2008, No. 444, p. 5. 
389 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) Compendium on Councils for the Judiciary, Prijaté 29 
October 2021. 
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súdom Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) a to v súvislosti s preskúmavaním 

predpokladov sudcovskej spôsobilosti sudcov, ako aj kandidátov na sudcov. Ústavný súd tak 

prvýkrát vyslovil nesúlad napadnutých ústavných noriem priamo v texte ústavy s ústavou.  

 

I.1 Prehľad ústavného vývoja Súdnej rady od jej zriadenia až po súčasné obdobie 

Súdna rada Slovenskej 

republiky 

1 2 3 

Obdobie 2001-2014 2014-2021 2021- 

Ústavnoprávna definícia 

nie nie 

áno 

- ústavný orgán 

sudcovskej 

legitimity 

Zloženie 

Ustanovovanie členov 

Postavenie Predsedu a 

Podpredsedu  

18 členov: 

 

- Predseda Súdnej 

rady je predseda 

Najvyššieho súdu 

SR 
 

- 8 sudcovia volení 

a odvolávaní 

sudcami 

všeobecných súdov 
 

- 3 členovia volení 

a odvolávaní 

parlamentom SR 
 

- 3 členovia 

menovaní a 

odvolávaní 

prezidentom SR 
 

18 členov: 

 

- Predseda Súdnej 

rady je menovaný a 

odvolávaný 

spomedzi členov 

Súdnej rady 
 

- 9 sudcovia volení 

a odvolávaní 

sudcami 

všeobecných súdov 
 

- 3 členovia volení 

a odvolávaní 

parlamentom SR 
 

- 3 členovia 

menovaní a 

odvolávaní 

prezidentom SR 

18 členov: 

 

- Predseda a 

Podpredseda 

Súdnej rady sú 

menovaní a 

odvolávaní 

spomedzi členov 

Súdnej rady  

 

- 1 sudca volený a 

odvolávaný 

sudcami 

Najvyššieho súdu 

SR a sudcami 

Najvyššieho 

správneho súdu + 8 

sudcovia volení a 

odvolávaní 

sudcami 

všeobecných súdov 
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Súdna rada Slovenskej 

republiky 

1 2 3 

Obdobie 2001-2014 2014-2021 2021- 

- 3 členovia  

menovaní a 

odvolávaní vládou 

SR 

 

- 3 členovia  

menovaní a 

odvolávaní vládou  

vo viacerých 

volebných 

obvodoch  
 

- 3 členovia volení 

a odvolávaní 

parlamentom SR 
 

- 3 členovia 

menovaní a 

odvolávaní 

prezidentom SR 

 

- 3 členovia  

menovaní a 

odvolávaní vládou 

SR 

Funkčné obdobie 5 rokov 5 rokov 5 rokov 

Možnosť opätovného 

získania funkcie 

áno 

- najviac v dvoch po 

sebe nasledujúcich 

obdobiach 

áno 

- najviac v dvoch 

po sebe 

nasledujúcich 

obdobiach 

áno 

- najviac v dvoch 

po sebe 

nasledujúcich 

obdobiach 

Charakter členstva Členstvo v Súdnej 

rade nie je 

povolanie, ale 

čestná funkcia 

Členstvo v Súdnej 

rade nie je 

povolanie, ale 

čestná funkcia, 

okrem funkcie 

Predsedu Súdnej 

rady 

Členstvo v Súdnej 

rade nie je 

povolanie, ale 

čestná funkcia, 

okrem funkcie 

Predsedu a 
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Súdna rada Slovenskej 

republiky 

1 2 3 

Obdobie 2001-2014 2014-2021 2021- 

Podpredsedu 

Súdnej rady 

Počet sudcov ako členov 
neobmedzený neobmedzený 

obmedzený na 9 

sudcov 

Výslovná možnosť 

odvolať členov 

kedykoľvek pre 

uplynutím funkčného 

obdobia 

nie nie áno 

Právomo

ci 

sudcovská 

kariéra 

(ustanovovan

ie do funkcie, 

pridelenie, 

preloženie) 

áno áno áno 

disciplinárna 

právomoc  

áno  

- vo forme 

ustanovovania a 

odvolávania členov 

a predsedov 

disciplinárnych 

senátov 

áno 

- vo forme 

ustanovovania a 

odvolávania členov 

a predsedov 

disciplinárnych 

senátov 

Nie 

správa 

súdnictva 

nie 

áno 

- zabezpečenie 

plnenie úloh 

verejnej kontroly 

súdnictva 

Áno 

- zabezpečenie 

plnenie úloh 

verejnej kontroly 

súdnictva 
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Súdna rada Slovenskej 

republiky 

1 2 3 

Obdobie 2001-2014 2014-2021 2021- 

rozpočet 

súdov 

áno  

- vyjadrovať sa o 

návrhu rozpočtu 

súdov SR pri 

zostavovaní návrhu 

štátneho rozpočtu 

áno 

- vyjadrovať sa o 

návrhu rozpočtu 

súdov SR pri 

zostavovaní návrhu 

štátneho rozpočtu  

- predkladať 

Národnej rade SR 

stanovisko k 

návrhu rozpočtu 

súdov 

áno 

- vyjadrovať sa o 

návrhu rozpočtu 

súdov SR pri 

zostavovaní návrhu 

štátneho rozpočtu  

- predkladať 

Národnej rade SR 

stanovisko k 

návrhu rozpočtu 

súdov 

sudcovská 

etika 

nie 

áno 

- vo forme 

vydávania zásad 

sudcovskej etiky v 

spolupráci s 

orgánmi 

sudcovskej 

samosprávy 

áno 

- vo forme 

vydávania zásad 

sudcovskej etiky v 

spolupráci s 

orgánmi 

sudcovskej 

samosprávy 

Posudzovanie 

predpokladov sudcovskej 

spôsobilosti kandidátov 

na sudcov a sudcov, ktoré 

dávajú záruku, že 

funkciu sudcu 

budú/vykonávajú riadne 

nie 

áno 

- rozhodnutie o 

sudcovskej 

spôsobilosti malo 

byť prijaté na 

základe podkladov 

od orgánu, ktorý 

plní úlohy späté s 

ochranou 

utajovaných 

informácií 

áno 

- rozhodnutie o 

sudcovskej 

spôsobilosti sa 

prijíma na základe 

vlastného 

overenia, 

obstarávania 

alebo podkladov 

získaných od 

štátnych orgánov 
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Súdna rada Slovenskej 

republiky 

1 2 3 

Obdobie 2001-2014 2014-2021 2021- 

(Národný 

bezpečnostný úrad) 

a na základe 

stanoviska 

dotknutej osoby. 

(bez NBÚ) a na 

základe stanoviska 

dotknutej osoby 

- vykonanie 

dohľadu vo veciach 

majetkových 

pomerov sudcu a 

konania v týchto 

veciach 

Tabuľka 1 - Prehľad ústavného vývoja Súdnej rady390 
 

I.2 Príčiny zriadenia Súdnej rady Slovenskej republiky 

Súdna rada bola ustanovená na začiatku nového milénia v atmosfére pomečiarovskej 

optimistickej europeizácie391 práve s cieľom zvýšiť efektívnosť a ústavné záruky nezávislosti 

celého súdnictva. Základ neuspokojivého právneho stavu v súdnictve sa odrážal v znení 

pôvodného čl. 145 ústavy SR, ktorý takto upravoval spôsob ustanovovania sudov všeobecných 

súdov do funkcie: „sudcov volí Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej 

republiky na štyri roky. Po uplynutí tohto volebného obdobia Národná rada Slovenskej 

republiky na návrh vlády Slovenskej republiky volí sudcov bez časového obmedzenia.“392  

Z dikcie predmetného ustanovenia možno vyvodiť právne (ako aj fakticky) silný vplyv 

výkonnej moci na súdnu moc, vrátane kontroverzného inštitútu tzv. „štvorročných sudcov“, 

ktorého dôsledkom bolo obmedzenie nezávislosti súdnictva a to prostredníctvom zakotvenia 

štvorročnej skúšobnej doby sudcov. Spôsob ustanovovania sudcov na „dvakrát“ kritizovali 

medzinárodné inštitúcie najmä z dôvodu politickej motivácie vlády nepredložiť návrh Národnej 

rade na opätovné zvolenie.393 Navyše, v období pred zriadením neexistoval reprezentant súdnej 

moci a jej záujmov, hoci zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 307/1995 Z. z. boli 

                                                           
390 FARKAŠOVÁ, S.: The constitutional reform of the Judicial Council in the Slovak Republic from European 
comparative context. Juridical Tribune. 2022, vol. 12, Issue 2, p. 164-166. 
391 SPÁČ, S. – ŠIPULOVÁ, K. – URBÁNIKOVÁ, M.: Capturing the Judiciary from Inside: The Story of Judicial 
Self-Governance in Slovakia. German Law Journal. 2018, vol. 19, No. 07, p. 1767. 
392 Por. čl. 145 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v pôvodnom znení 
393 Por. dôvodová správu k ústavnému zákonu č. 90/2001 Z. z. 
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zriadené sudcovské rady a Rada sudcov Slovenskej republiky, avšak so zreteľom na svoje 

výhradne poradné funkcie sa nemohli stať reálnym reprezentantom súdnej moci. Všetky ich 

stanoviská, návrhy či odporúčania mohli totiž byť odmietnuté či nerešpektované bez povinnosti 

vysvetlenia, k čomu počas ich vtedajšej existencie reálne dochádzalo. Ich stanoviská neboli pri 

rozhodovaní o výbere kandidátov na funkciu sudcu a o prideľovaní resp. prekladaní sudcov na 

vyššie súdy pre kompetentné orgány záväzné.394 Na už uvedené „vnútorné“ okolnosti 

v súdnictve doliehal „tlak“ medzinárodných inštitúcií na potrebu reforiem v súdnictve; 

medzinárodné štandardy uvedené (1.) v Rezolúcií Valného zhromaždenia OSN 40/32 z 29. 

novembra 1985 a 40/146 z 13. decembra 1985, (2.) v Odporúčaní Rady Európy No R (94) 12 

Výboru ministrov členských štátov Rady Európy z 13. októbra 1994, (3.) v Európskej charte o 

statuse sudcu prijatej v Štrasburgu 8. -10. júla 1998 podčiarkovali nevyhnutnosť posilnenia 

nezávislosti súdnictva v Slovenskej republike práve z dôvodu nedostatočnej úrovne 

nezávislosti súdnej moci. 

Jednotiacim zámerom pripravovaných zmien bolo posilnenie nezávislosti súdnej moci 

tým, že sa vytvorí osobitný nezávislý ústavný orgán reprezentujúci súdnu moc, garantujúci 

nezávislosť súdnictva a ktorý bude zdrojom sudcovskej legitimity. 

Vzhľadom na to, že na našom území v minulosti nikdy nebol zriadený obdobný ústavný 

orgán, bolo potrebné hľadať inšpiráciu v zahraničných právnych úpravách. Zdrojom inšpirácie 

boli najvyššie sudcovské rady, ktoré vznikali v západnej Európe. Je potrebné dodať, že ide 

o Súdne rady južného typu, ktoré sú väčšinou ústavne zakotvené a primárne plnia svoju funkciu 

pri zabezpečovaní nezávislosti súdnictva a to v súvislosti s otázkami sudcovskej legitimity 

(ustanovovania sudcov do funkcie, resp. ich ďalšia kariéra).395 Tieto typy súdnych rád sa 

vyvinuli z pôvodnej francúzskej Conseil Superieur de la Magistrature z roku 1948, kde 

výkonná a zákonodarná moc zohrávali dôležitú úlohu pri riadení súdnictva, až po taliansku 

Consiglio Superiore della Magistrature, založenú v roku 1958.396 Tieto súdne rady vznikli ako 

reakcia na nedemokratické režimy počas druhej svetovej vojny po páde diktátorských režimov, 

ako obrana proti zásahom politických síl do fungovania súdnictva. Preto sú považované za 

vzorový príklad pre ostatné európske štáty s kontinentálnym systémom práva. Mnohé európske 

krajiny zaviedli súdne rady buď dobrovoľne (popri Francúzsku, Taliansku aj Portugalsko a 

Španielsko), alebo pod tlakom Európskej únie a Rady Európy počas prístupového procesu 

                                                           
394 Por. dôvodová správu k ústavnému zákonu č. 90/2001 Z. z.  
395 VOEARMANS, W.: Councils for the Judiciary in Europe: Trends and Models. The Spanish Constitution in 
the European Constitutional Context, 2003, s. 2134. 
396 PARAU, C. E.: Explaining governance of the Judiciary in Central and Eastern Europe: External Incentives, 
Transnational Elites and Parliamentary Inaction. Europe-Asia Studies. 2015, vol. 67, No. 3, p. 410. 
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(postkomunistické štáty strednej a východnej Európy, okrem Českej republiky).397 Naproti 

tomu stoja súdne rady severného typu (Dánsko, Írsko), ktoré majú výrazne odlišné 

charakteristiky, ako sú kompetencie v oblasti súdnej správy, súdneho manažmentu a rozpočtu 

súdov, známy aj ako systém správy súdov (Court Service system).398 

 

I.3 Súdna rada Slovenskej republiky a jej zmeny v personálnom zložení vo svetle 

ústavných novelizácií 

V Európe existujú rôzne podoby modelov súdnej rady a zároveň žiaden taký, ktorý by 

sa mohol jednotne uplatniť na všetky štáty. Predlohou „novo ustanovenej“ Súdnej rady bola 

súdna rada južného typu, začiatky jej pôsobenia v ústavnom systéme Slovenskej republiky však 

neboli ideálne. Za problematické aspekty (nielen) pôvodnej ústavnej úpravy tak možno 

načrtnúť najmä (1.) absencia ústavnoprávnej definície Súdnej rady, (2.) dominancia pozícia 

Predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“), ktorý bol zároveň 

Predseda súdnej rady, (3.) žiadne obmedzenia týkajúce sa pomeru medzi počtom sudcov a 

ostatnými členmi, (4.) právomoc posudzovať predpoklady sudcovskej spôsobilosti. 

V súlade s cieľom špecifikovaným v úvode tohto príspevku bude jeho predmetom 

predovšetkým personálna zložka Súdnej rady a to z hľadiska pomeru zloženia členov, a tiež z 

pohľadu subjektov, ktorí ustanovujú členov súdnej rady vychádzajúc zo skutočnosti, že len 

samotná existencia súdnej rady nie je zárukou nezávislosti. Ak by totiž členov súdnej rady 

vyberala len vláda alebo parlament, nepochybne by išlo o „rozšírenie vplyvu štátu v rámci 

súdnictva.“399Ak by súdnu radu tvorili len sudcovia, hrozilo by „elitárske uzavretie súdnictva 

a oddelenie od sociálneho prostredia a verejnej kontroly.“400 

Na podporu a zaručenie skutočnej nezávislosti súdnej moci je potrebné, aby súdna rada 

bola oslobodená od akéhokoľvek politického zasahovania a enormného sudcovského vplyvu. 

Aj v tejto oblasti je preto potrebné hľadať a identifikovať systém bŕzd a protiváh a to na 

podklade poznatkov z komparatívnej analýzy, vedeckých poznatkov v ústavnoprávnej oblasti 

                                                           
397 KOSAŘ, D.: Beyond Judicial Councils: Forms, Rationales and Impact of Judicial Self-Governance in Europe. 
German Law Journal. 2018, vol. 19, No. 07, p.1574. 
398 VOEARMANS, W.: Councils for the Judiciary in Europe: Trends and Models. The Spanish Constitution in 
the European Constitutional Context, 2003, p. 2134. 
399 AUTHEMAN, V. – ELENA, S.: Global Best Practices: Judicial Councils, Lessons Learned from Europe and 
Latin America. IFES Rule of Law White Paper Series. 2004, p. 10. 
400 OROSZ, L.: Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy). Košice, UPJŠ, 
2009, s. 122. 
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či odporúčaní Rady Európy, vrátane Benátskej komisie, či odporúčaní Európskej sieti súdnych 

rád401: 

- zastúpenie rovnakého počtu sudcov a ďalších členov s právnickým vzdelaním mimo 

súdneho prostredia (advokáti, akademici) by zabránilo uzavretiu súdnych rád a politi-

zácii súdnictva (Belgicko, Malta, Holandsko, Slovensko);  

- nepatrnú“ väčšinu sudcov nemožno hodnotiť a priori negatívne v porovnaní s značnou 

dominanciou sudcov (Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko); 

- medzi sudcami v súdnej rady by mali byť zastúpení sudcovia z rôznych stupňov a tento 

princíp by mal byť explicitne stanovený (Taliansko, Portugalsko, Rumunsko, Sloven-

sko, Slovinsko a Španielsko); 

- parlamentná voľba členov súdnej rady by mala zahŕňať participáciu opozície, nie vý-

lučne parlamentnej koalície, a to prostredníctvom kvalifikovanej väčšiny, buď 2/3 prí-

tomných poslancov alebo 3/5 väčšiny prítomných poslancov (Belgicko, Bulharsko); 

- predseda súdnej rady by mal byť volený súdnou radou spomedzi svojich členov (Bel-

gicko, Chorvátsko, Maďarsko, Litva, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko).402  

 Súdna rada SR má od začiatku jej ustanovenia 18 členov, ktorí reprezentujú všetky 

zložky štátnej moci (3 členovia nominovaní prezidentom republiky, 3 členovia nominovaní 

vládou SR, 3 členovia volení parlamentom, 9 členovia volení sudcami).  

 Ústavný systém SR vytvára dve nezávislé centrá legitimity, keďže parlament 

a prezident sú volení priamo občanmi. Postavenie vlády je priamo odvodené od postavenia 

parlamentu. Z toho vyplýva, že je legitímne (odhliadnuc od súdnictva), zveriť parlamentu, vláde 

a prezidentovi dôležitú úlohu pri menovaní členov. Benátska komisia uznáva, že „v systéme, 

ktorý sa riadi demokratickými princípmi, sa zdá rozumné, že súdna rada by mala byť spojená s 

reprezentáciou vôle ľudu, ako ju vyjadril parlament“.403 Pokiaľ ide o časť členov, ktorí sú 

sudcovia, ideálnym stavom predstavuje zastúpenie aspoň polovice sudcov (nie menej). Takéto 

zloženie prispieva k „zabezpečeniu komplexného riešenia problémov v súdnictve a zabraňuje 

                                                           
401 ENCJ formuluje znaky najúspešnejších modelov, ktorými sú modely so zastúpením kombinácie sudcov vole-
ných ich kolegami a členmi zvolenými/alebo menovanými z radov právnej, akademickej alebo občianskej spoloč-
nosti. Práve takýto model má slúžiť na posilnenie autonómie súdnej rady (European Network of Councils for the 
Judiciary (ENCJ) Compendium on Councils for the Judiciary, prijaté 29 October 2021.) 
402 FARKAŠOVÁ, S.: The constitutional reform of the Judicial Council in the Slovak Republic from European 
comparative context. Juridical Tribune. 2022,  ol. 12, Issue 2, p. 172. 
403 European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) Compilation of Venice Commission 
Opinions and Reports concerning Courts and Judges, 2015 In. Council of Europe [online]. [2022-02-11].  Do-
stupné na https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI%282015%29001-e. 
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jednostranným rozhodnutiam alebo neúmyselnému ovplyvňovaniu ďalších dvoch štátnych 

mocí“.404  

V načrtnutom kontexte sa vynára sa dôležitá otázka: je zloženie súdnej rady skutočne 

vyvážené? Pri hľadaní odpovede na túto otázku je potrebné nazrieť na vývoj právnej úpravy, 

v rámci ktorého sa vyskytujú minimálne dve rušivé „momenty“; (i) (vnútorná) hrozba súdneho 

korporativizmu, (ii) (vonkajšia) hrozba politickej kontroly súdnej rady. 

Po prvé, vo vzťahu k vnútornej hrozbe súdneho korporativizmu je potrebné uviesť, že 

pôvodná verzia Ústavy SR v rokoch 2001 až 2020 rozlišovala medzi členmi súdnej rady, ktorí 

sú sudcami, a ostatnými členmi, ktorí musia spĺňať požiadavky vysokoškolského právnického 

vzdelania s pätnástimi rokmi odbornej praxe, no neustanovovala žiadne obmedzenie týkajúce 

sa rovnováhy medzi jednotlivými členmi. Táto „nedokonalosť“ spôsobila faktickú vyššiu účasť 

sudcov na obsadení postov členov súdnej rady (pre porovnanie - I. volebné obdobie – 12 

sudcov, II. volebné obdobie – 14 sudcov, III. volebné obdobie – 16 sudcov). Vzostup súdneho 

korporativizmu si uvedomujú aj predstavitelia ústavnoprávnej teórie; napr. D. Kosař poukazuje 

na to, že ústavnoprávna koncepcia súdnej rady predpokladala rovnosť počtu sudcov 

ustanovených sudcami s počtom ostatných členov ustanovených inými zložkami štátnej moci, 

avšak v praxi mali sudcovia väčšinu v súdnej rade.405 Najnovšia ústavná novela napokon 

priniesla rozsahovo malú zmenu o to s výraznejším dôsledkom v znení, že zákonodarná a 

výkonná zložka štátnej moci nominuje do súdnej rady len členov, ktorí nie sú sudcami (čl. 141a 

ods. 3 ústavy). Prijatím tejto zmeny možno očakávať širšiu legitimitu súdnej rady ako aj 

rôznorodosť právnických profesií v nej. 

V súvislosti s naznačenou vonkajšou hrozbou je možné uviesť, že len z ústavného textu 

(dotýkajúceho sa ustanovenia ostatných členov súdnej rady a ich počtu) na prvý pohľad 

politická kontrola nad súdnou radou zrejme nehrozí. Problematickým sa môže javiť širší 

politický kontext, v ktorom súdna rada pôsobí. Môže ísť o situáciu po parlamentných voľbách, 

keď víťazná politická strana získa absolútnu väčšinou v parlamente, čo jej umožní vytvoriť 

jednofarebnú vládu, v rámci ktorej pôsobí Ministerstvo spravodlivosti, ktorý vykonáva správu 

súdov. Nemožno opomenúť ani možnosť, že predstavitelia takejto silne politickej strany 

disponujú „tichou“ podporou prezidenta.  Takto naznačená ústavná konštelácia môže spôsobiť 

bezprostredný vplyv zákonodarnej a výkonnej moci na skutočnú rovnováhu členov súdnej 

                                                           
404 GIBA, M.: Ústavné právo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s. 325. 
405 KOSAŘ, D.: Beyond Judicial Councils: Forms, Rationales and Impact of Judicial Self-Governance in Europe. 
German Law Journal. 2018, vol. 19, No. 07, p. 1588. 
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rady.406 Je potrebné dodať, že takáto situácia na Slovensku bola reálna (v rokoch 2012-2016 

bola jedinou vládnucou stranou politická strana SMER-SD).  

Vychádzajúc z pôvodnej ústavnej úpravy súdnej rady od roku 2001 do roku 2014, 

predstavitelia politických síl mohli do istej miery zasahovať do súdnej moci a to 

prostredníctvom silnej pozície predsedu súdnej rady, ktorým bol z titulu svojej funkcie 

predseda najvyššieho súdu.  Podľa M. Bobeka a D. Kosára: „to bolo obdobie, v ktorom mali 

hlavné slovo vyššie súdne kádre z komunistického obdobia. To môže dokonca znamenať, že 

justičné elity z komunistickej éry uniesli novú inštitúciu a uzavreli ju za závoj nezávislosti 

súdnictva“.407 Funkcia predsedu najvyššieho súdu časom stratila časť svojich právomocí, 

keďže v roku 2014 došlo k rozdeleniu dvojitej úlohy predsedu najvyššieho súdu a predsedu 

súdnej rady, aby sa zamedzilo jeho dominantnému postaveniu. Vyššie uvedené rozdelenie 

funkcií prinieslo významnú zmenu - posilnenie postavenia predsedu súdnej rady, keďže si ho 

členovia súdnej rady volia zo svojich radov; predseda súdnej rady tak vykonáva funkciu ako 

svoje povolanie z dôvodu nezlučiteľnosti iných verejných funkcií. Navyše mu bola zverená 

právomoc iniciovať konanie pred Ústavným súdom vo veci súladu právnych predpisov 

týkajúcich sa výkonu súdnictva (čl. 130 ods. 1 písm. f) ústavy). Nová ústavná zmena v roku 

2021 priniesla aj profesionalizáciu podpredsedu súdnej rady. 

Záver 

V začiatkoch nového milénia bol ustanovený nový ústavný orgán v oblasti súdnej moci 

vybavený právomocami vo sfére sudcovskej legitimity s cieľom zvýšenia ústavných garancií 

nezávislosti súdnej moci nasledujúc európsky model súdnych rád južného typu. Aj keď začiatky 

súdnej rady v kontexte jej ústavného zakotvenia, ale hlavne faktického stavu (kontroverzná 

dvojitá rola predsedu najvyššieho súdu v súdnej rade, prevažujúca väčšina sudcov v zložení 

súdnej rady) sa mohli javiť ako rozpačité a boli nepochybne predmetom kritiky408, jej neskorší 

vývoj prostredníctvom dvoch ústavných novelizácií z roku 2014 a z roku 2020 priniesol 

významné reformy v jej postavení, v zložení ako aj v právomociach.  

                                                           
406 KRUNKOVÁ, A.: K niektorým aspektom ústavnej genézy orgánu sudcovskej legitimity v Slovenskej republiky. 
Organizácia súdnej moci v Poľskej republike, Českej republike a Slovenskej republike. Košice: UPJŠ, 2019, s. 70. 
407 BOBEK, M. – KOSAŘ, D.: Global Solutions, Local Damages: A Critical Study in Judicial Councils in Central 
and Eastern Europe. German Law Journal. 2014, vol. 15, No. 07, p. 1283. 
408 Kritika Súdnej rady Slovenskej republiky je v zahraničnej literatúre spojená najmä s dominanciou sudcov 
v tomto orgáne napr. SPÁČ, S., ŠIPULOVÁ, K., URBÁNIKOVÁ, M.: Capturing the Judiciary from Inside: The 
Story of Judicial Self-Governance in Slovakia. German Law Journal. 2018, vol. 19, No. 07, p. 1767,  BOBEK, M. 
- KOSAŘ, D.: Global Solutions, Local Damages: A Critical Study in Judicial Councils in Central and Eastern 
Europe. German Law Journal. 2014, vol. 15, No. 07, p. 1288. 
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V súlade s čiastkovým cieľom stanoveným v úvode tejto práce možno konštatovať, že 

už ústavnou novelizáciou z roku 2014 dovŕšenou poslednou ústavnou novelizáciou z roku 2020 

došlo za účelom eliminácie politického zasahovania do súdnej rady a enormného sudcovského 

k zakotveniu týchto bŕzd a protiváh:  

- oddelením funkcie predsedu súdnej rady od funkcie predsedu najvyššieho súdu v roku 

2014 a profesionalizácia funkcie výkonu funkcie podpredsedu súdnej rady od roku 

2020; 

- zavedením regionálneho princípu voľby sudcov vo viacerých volebných obvodoch, 

čím došlo z zvýšeniu reprezentatívnosti sudcov ako členov súdnej rady; 

- explicitné obmedzenie počtu sudcov ako členov súdnej rady a tým zrovnoprávnenie 

s ostatnými členmi súdnej rady. 

Potenciálne otvorenou otázkou zostáva  parlamentná voľbu členov súdnej rady a s tým 

spojená otázka zapojenia opozície do procesu voľby troch členov Súdnej rady zavedením 

kvalifikovanej väčšiny (obdobne ako pri voľbe kandidátov na sudcov ústavného súdu) za 

účelom zvýšenia nezávislosti súdnej moci. 
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Plnenie funkcií Ústavy Slovenskej republiky ako základný predpoklad pre 

jej autoritu 

Implementation of the functions of the Constitution of the Slovak Republic 

as an essential prerequisite for its authority 

„Predpoveď, čo súd v skutočnosti urobí a nič honosnejšie, je 

tým čo rozumiem pod pojmom právo.“ 409 

                                                                              Štefan Kseňák410 

Abstrakt: 

Ústava je základným zákonom demokratického a právneho štátu, čo je nepochybný fakt. 

Vo svojej podstate by mala ústava plniť akúsi DNA takéhoto štátu, od ktorej sa odvíjajú jeho 

ďalšie štruktúry, a to vo forme podústavných predpisov. V tomto komplexnom právnom 

zasieťovaní vykonávajú svoju činnosť štátne orgány, ako aj ďalšie orgány verejnej moci. 

Spoločnosť citlivo vníma činnosť orgánov verejnej moci a reaguje na ňu alebo s porozumením, 

alebo prejavuje nespokojnosť, prípadne sa obrní právnym nihilizmom. Autorita ústavy je 

vlastne autoritou štátu. Ak je verejnosť nespokojná, je to jeden zo základných predpokladov na 

zlepšenie stavu. Ak prevládne právny nihilizmus a v spoločnosti začne narastať tvorba 

antiprávnych deregulátorov, tak o autorite ústavy sa hovoriť nedá a vzťah občanov a štátu 

nemožno považovať za priateľský, pretože takýto štát nepožíva dôveru.      

 

Abstract: 

 The Constitution is the fundamental law of a democratic and legal state, which is an 

undoubted fact. In its essence, the constitution should fulfill a kind of DNA of such a state, from 

which its other structures are derived, in the form of sub-constitutional regulations. State 

bodies, as well as other public authorities, perform their activities in this complex legal 

network. Society is sensitive to the activity of public authorities and reacts to it either with 

understanding, or shows dissatisfaction, or arms itself with legal nihilism. The authority of the 

constitution is actually the authority of the state. If the public is dissatisfied, this is one of the 

basic prerequisites for improving the situation. If legal nihilism prevails and the creation of 

                                                           
409 Prognostická definícia pojmu práva Olivera Wendella Holmesa, citované z: ALEXY, R.: Pojem a platnosť 
práva. Bratislava: KALLIGRAM, 2009, s. 38. 
410 Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra ústavného práva a správneho práva  
Kováčska 26, 040 75 Košice, Tel.: +421 (055) 234 4174, e-mail: stefan.ksenak@upjs.sk. 
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anti-legal deregulators begins to grow in society, then the authority of the constitution cannot 

be spoken about and the relationship between citizens and the state cannot be considered 

friendly, because such a state does not enjoy trust. 

 

Kľúčové slová:  

autorita, konsenzus, dôvera, ústava, ústavnosť, interpretácia  
 

Keywords: 

  authority, consensus, trust, constitution, constitutionality, interpretation  

 

Diskurz o ústave, ústavnosti a právnom štáte vo všeobecnosti, pokiaľ sa realizuje na 

pôde vedeckých konferencií, sa prejavuje celým spektrom vzájomných interakcií, v rámci 

ktorých dochádza k výmene názorových postojov. Koniec koncov, právo je o argumentácii 

právna veda nie je axiomatická411. V prípade rozumnej nezhody, teda rôzniacich sa postojov, 

ktoré sú kvalitne argumentačne podložené, je často výsledkom názorová konvergencia, veď 

cieľom akejkoľvek argumentácie je presvedčiť poslucháča (poslucháčov). Právnici sú 

menšinovou časťou spoločnosti a právni teoretici tvoria ešte užšiu skupinu. Nakoľko ide o ľudí 

s podobným vzdelaním, dokonca nezriedka o bývalých pedagógov bývalých študentov, tak ich 

názory podliehajú konvergencii. V konečnom dôsledku tak tvoria dav, ktorý by Gustave Le 

Bon zrejme klasifikoval ako „sektu“. Z uvedeného dôvodu je nanajvýš žiaduce, aby sa diskusia 

o autorite ústavy viedla interdisciplinárne, aby boli na nej účastní nielen právnici, ale aj 

politológovia, sociológovia, historici a prípadne aj ekonómovia venujúci sa makroekonómii. 

Takto interdisciplinárne vedený diskurz vedie často k zmene vnímania skúmanej problematiky, 

resp. k otvoreniu pohľadov na ňu z rôznych uhlov. Takýto prístup znižuje riziko výskytu 

záverov, ktoré by mali prevažne dogmatický charakter. 

Slovenská republika je stredoeurópskym štátom, ktorý, podobne ako jeho susedia, prežil 

obe doteraz vedené svetové vojny a v dvadsiatom storočí aj totalitné režimy, ktoré vo svojich  

dôsledkoch prekonali krutosti predchádzajúcich období. Zároveň ide o región, v ktorom 

prebehla v pomerne rýchlom slede zmena štátoprávneho usporiadania, čo viedlo k tomu, že 

časť obyvateľov sa za svoj život stali postupne občanmi piatich štátnych útvarov, a to aj napriek 

tomu, že celý svoj život prežili v jednom meste. Na druhej strane je ale zrejmé, že ide o región 

s veľkou odolnosťou, ktorého obyvatelia sú v období stability schopní vybudovať funkčný štát 

                                                           
411 KNAPP, V.: Teorie práva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 167. 
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s narastajúcou mierou blahobytu, na čom nič nemení okolnosť, že môžu mať na fungovanie 

spoločnosti kritický pohľad.412  

Ústava Slovenskej republiky upravuje štruktúru a právomoc štátnych orgánov, spôsob 

ich tvorby, ale predovšetkým upravuje vzťah štátu a subjektov, ktoré nedisponujú verejnou 

mocou. Ide o katalóg základných práv a slobôd, ktorý tvorí druhú hlavu ústavy. Deľba štátnej 

moci, kreácia jej zložiek a celkovo jej výkon by boli samoúčelom, keby v konečnom dôsledku 

nezabezpečovali ochranu ľudských práv a základných slobôd. Ľudský život sa realizuje 

v priestore, ktorý je vymedzený, resp. ktorého fundamentálnu bázu tvorí priestor základných 

práv. V konečnom dôsledku nie je až tak podstatné, ako sú v ústave usporiadané, ako ich 

klasifikuje ústavnoprávna teória. Základné práva, a je nakoniec aj jedno, ako ich označíme, 

vyjadrujú základné chcenia človeka. Človek chce, prípadne za to aj bojuje, aby mohol žiť, 

vlastniť majetok, slobodne sa pohybovať, chce byť zdravý, byť so svojimi blízkymi, chce mať 

pocit bezpečia a chce aby sa ostatní voči nemu slušne správali a rešpektovali ho. Akokoľvek 

jednoducho to pôsobí, tak v právnej teórii sa nevenuje dostatočná pozornosť tomu, že tieto 

chcenia majú biologický základ, jednoducho sú nám ako ľudskému druhu vlastné a premietajú 

sa do požiadavky formulovať tieto chcenia, často revolučnou cestou, vo forme ústavne 

zakotvených a štátom garantovaných základných práv. Polemika o prirodzenoprávnej alebo 

pozitívnoprávnej podstate týchto práv je o odôvodnení týchto práv. Podľa môjho názoru ide 

v jadre o otázku ľudskej dôstojnosti, ktorá sa derivuje do pozitívnoprávneho zakotvenia 

v podobe už bližšie špecifikovaných základných práv, pretože predpokladom organizácie 

označovanej ako štát je existencia pravidiel, medzi jednotlivými osobami, ktoré tvoria jeho 

personálny substrát. Pokiaľ sú obyvatelia štátu v prevažujúcej miere spokojní s rešpektovaním 

ich základných práv, tak takýto štát je vnímaný pozitívne a súčasne s tým, že tieto práva sú 

zakotvené v základnom zákone štátu, tak to vedie k tomu, že takýto základný zákon požíva 

autoritu.413 Ak dochádza k nespokojnosti s činnosťou štátnych orgánov a súčasne sa obyvatelia 

cítia byť ukrivdení na svojich základných právach, tak takýto štát nepožíva dôveru svojich 

občanov a autorita jeho základného zákona je v rovine ilúzie. Zakotvenie základných práv v 

Ústave Slovenskej republiky nečiní zásadnejší problém, dokonca na ochranu týchto „dobier“ 

máme aj špecializovaný orgán súdnej ochrany, ale otázne je, do akej miery sú tieto práva 

                                                           
412 V tejto súvislosti je zaujímavé, ako časť občanov Slovenskej republiky hodnotí tzv. Nežnú revolúciu.    
413 Otázne je aj to, čo vlastne rozumieme pod „autoritou“. Slovník cudzích slov ponúka hneď niekoľko výkladov, 
pričom asi najbližší k zvolenej téme je „1. všeobecne prijatý a uznávaný neformálny vplyv osoby al. inštitúcie, 
založených na určitých kvalitách a vzťahoch, úcta, vážnosť:...“ Slovník cudzích slov. Prvé slovenské vydanie, 
Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1997, spracoval kolektív autorov pod vedením Věry Petráčkovej a Jiřího 
Krausa. ISBN 80-08-02673-1, str. 104.    
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rešpektované aj v aplikačnej praxi. Akú dôveru môže mať štát a akú autoritu jeho základný 

zákon v očiach jeho obyvateľov, ktorí sa domáhajú desiatky rokov svojich reštitučných 

nárokov, nezriedka už v postupnosti viacerých generácií. Pre spoločnosť je totiž podstatná 

realizácia základných práv, otázka formálneho zakotvenia je dôležitá skôr pre verejnomocenské 

orgány, pretože normuje priestor aplikačnej praxe.    

Právo je epigenetický systém.414 Ústava prijatá v roku 1992 odrážala realitu 

spoločenských zmien po roku 1989 a zároveň konštituovala nový ústavnoprávny základ 

Slovenskej republiky. Aplikačná prax je zverená štátnym orgánom, predovšetkým súdom, 

pričom vplyv na túto aplikačnú prax je pomerne veľa. V oblasti základných práv sa tieto 

aplikujú konformne napr. s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čo ale 

znamená, že konformne s rozhodovacou praxou Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá 

vzhľadom na to, kedy bol Dohovor prijatý, prešla už pomerne výraznou zmenou, takže sa 

hovorí o tzv. evolutívnej judikatúre.415 Inými slovami, vplyvov na náš pohľad na oblasť 

základných práv, ale v podstate aj na ústavu ako celok, je množstvo a prejavujú sa v procese  

aplikácie jednotlivých ustanovení ústavy. V spoločnosti sa súčasne vytvárajú očakávania, na 

ktoré reagujú politické strany, a to tak, že vytvárajú svoje politiky, ktoré majú vo vzťahu 

k právnemu poriadku vlastne povahu predstáv de consitutione ferenda a de lege ferenda. Pokiaľ 

dochádza v spoločnosti ku konsenzu s existujúcou štruktúrou vzťahov, teda s existujúcim 

právnym poriadkom a súčasne v budúcnosti prijímaná právna úprava zohľadňuje očakávania 

verejnosti, tak výsledkom je dôvera v štát a práve vtedy môžeme hovoriť o autorite ústavy.  

V prípade, že dôjde k deficitu dôvery v štát, tak autorita štátu sa po istý čas môže udržiavať 

stupňovaním represie. Otázne však je, akú dlhú dobu je takýto stav udržateľný a či jeho 

záverečná fáza neprerastie do revolučnej zmeny. V podstate ide o situáciu, kedy právna úprava 

a činnosť štátnych orgánov nereagujú na zmenu metaprávneho kontextu, teda spoločenskej 

reality. Jednou z úloh štátnej moci je flexibilne reagovať na napätia, ktoré môžu nastať medzi 

výkonom štátnej moci a spoločenskou realitou. Z pochopiteľných dôvodov to bude 

zákonodarná moc, ktorá môže na spoločenskú situáciu reagovať legislatívnou zmenou. Ťažko 

totiž predpokladať, že by sa metaprávnym vplyvom mala bezprostredne prispôsobovať 

                                                           
414 Erik Erikson vysvetlil epigenetický princíp vo svojom dialógu s Richardom Evansom tak, že Epi znamená na; 
a genéza znamená vznik. Epigenéza teda znamená, že jeden prvok vzniká na podklade iného v čase a priestore.“ 
DRAPELA, J. V.: Přehled teorií osobnosti, s. 68. Dostupné na internete https://www.gjar-po.sk/~gajdos/psycho-
logia/KNIHY/DRAPELA_V_J.---Prehled_teorii_osobnosti.pdf; reálnemu pôsobeniu práva na spoločnosť, a teda 
aj zohľadnenia pohľadu z pozície sociológie a psychológie, venuje zvýšenú pozornosť právny smer právneho re-
alizmu. 
415 Spomenuté napr. predsedom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Jánom Šikutom 28.09.2022 na konferencii 
Ústavné dni.  
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exekutíva alebo orgány ochrany práva, ktoré sú v svojej činnosti rigidnejšie, pretože ich úlohou 

je aplikovať právny poriadok.  

Dôvera v štát je ohrozená v prípade, ak sa nedodržiava jedna zo základných 

požiadaviek, ktoré musí spĺňať štát, ak sa má označovať ako „právny“ a tou je rovnosť pred 

zákonom. Rovnosť pred zákonom sa spája so zrušením privilégií, teda výsad, ktoré priamo 

zakotvujú nerovnosť medzi ľuďmi. Istá „nerovnosť“, a to v ponímaní spoločenských rozdielov, 

sa môže odôvodniť užitočnosťou pre celok, teda ide o úpravu spoločenských rozdielov vo 

verejnom záujme. Na čele republiky je volená hlava štátu, preto je celkom prirodzené, že práve 

v prípade osoby vykonávajúcej funkciu hlavy štátu, je otázka úpravy prípadných spoločenských 

rozdielov obzvlášť citlivá, a to najmä pokiaľ ide o jej právnu imunitu (ale aj napr. o možnosť 

udeliť milosť).        

Právna úprava imunity prezidenta Slovenskej republiky je na prvý pohľad pomerne 

zrozumiteľná, avšak pri hlbšom zamyslení prináša niekoľko nejasností. Z prvej vety čl. 107 

ústavy vyplýva, že „Prezidenta možno stíhať iba za úmyselné porušenie ústavy alebo za 

vlastizradu.“ Z dikcie predmetného ustanovenia možno vyvodiť možný záver, že prezident 

požíva trestnoprávnu exempciu. „Za akékoľvek iné skutky vykazujúce znaky trestného činu 

spáchané počas výkonu funkcie prezidenta súvisiace či nesúvisiace s výkonom tejto funkcie, nie 

je prezident republiky trestne zodpovedný“416. Ak ide o absolútnu trestnoprávnu exempciu, teda 

o materiálnu imunitu, tak sa takáto úprava môže javiť neprimeranou. Imunita v modernom 

ponímaní sa spája s „privilégiom úradu“ nie priamo s konkrétnou osobou, ktorá funkciu 

vykonáva. To značí, že táto osoba požíva zvýhodnenie skrz výkonu funkcie, ktorú zastáva, teda 

logickým sa javí záver, že sa má jednať imunitu na skutky, ktorých by sa dopustila v súvislosti 

s výkonom tejto funkcie. Takto upravená imunita by nečinila žiadny problém, pretože ak by aj 

prezident spáchal skutok, ktorý by bol trestným činom, v súvislosti s výkonom funkcie, tak by 

to značilo porušenie jeho ústavných povinností, ktoré v prípade, ak by sa jednalo o úmyselné 

zavinenie, by mohlo viesť k podaniu obžaloby voči prezidentovi národnou radou na ústavný 

súd. Lenže v čl. 107 ústavy sa neuvádza, že by sa malo jednať o konanie spojené s výkonom 

funkcie prezidenta.  

Z čl. 107 zároveň nevyplýva, že by imunita mala formu procesnej prekážky trestnej 

stíhateľnosti počas výkonu funkcie prezidenta, teda, že by sa jednalo o procesnoprávnu imunitu. 

                                                           
416 PALÚŠ, I. – SOMOROVÁ, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky. 2. vydanie. Košice: UPJŠ v Košiciach, 2008, 
s. 358. Autori v poznámke pod čiarou č. 16 na str. 358 otvárajú polemiku, či ide o absolútnu trestnoprávnu exem-
pciu hlavy štátu alebo, či by bolo možné prezidenta stíhať po zániku funkcie, klonia sa však záveru, že ide o ab-
solútnu trestnoprávnu exempciu.    
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Ďalej je tu skutočnosť, že čl. 107 nerieši otázku plynutia premlčacej doby v súvislosti so 

spáchaným trestným činom. A ak by sa malo jednať o procesnoprávnu imunitu, tak potom, ak 

by sa prezident dopustil vlastizrady a ústavný súd by rozhodol na základe obžaloby podanej 

národnou radou v jeho neprospech, tak by bol následne zrejme ešte stíhaný v trestnom konaní, 

čo by so sebou prinieslo možné závažné dôsledky. Tým prvým by bolo vyriešenie otázky, či 

v takomto prípade by sa nejednalo o porušenie zásady ne bis in idem. Ak by sa vzhľadom na 

odlišnosť ústavnoprávneho konania pred ústavným súdom a trestného súdneho konania pred 

všeobecným súdom a s prihliadnutím na rozdielnosť právnych dôsledkov rozsudkov ústavného 

súdu a trestného súdu, zaujal názor, že zásada zákazu potrestania dvakrát za ten istý skutok by 

porušená nebola, tak potom by ale mohlo dôjsť k veľmi komplikovanej situácii, ak by ústavný 

súd dospel k záveru, že prezident sa vlastizrady dopustil a neskôr by trestný súd bývalého 

prezidenta spod obžaloby oslobodil. Trestný súd by podľa môjho názoru zrejme nebol viazaný 

právnym názorom ústavného súdu už aj pre odlišnosť konania pred ústavným súdom a pred 

všeobecným súdom, nakoľko v trestnom konaní pred všeobecným súdom sú iné garancie práv 

obžalovaného, a to vrátane riadneho opravného prostriedku. Nehovoriac už o tom, že ústavný 

súd by bol v pomerne výraznom časovom obmedzení, lebo jeho rozhodnutie by malo význam 

vtedy, ak by rozhodol do uplynutia funkčného obdobia prezidenta obžalovaného národnou 

radou. Ako príklad som uviedol vlastizradu, ale úmyselným porušením ústavy by mohlo byť aj 

napr. korupčné správanie sa prezidenta súvisiace s výkonom funkcie alebo zneužívanie 

právomoci prezidenta. Už aj z týchto dôvodov, nehovoriac o pomerne jasnej formulácii prvej 

vety čl. 107 ústavy sa možno prikloniť k tomu, že ide o materiálnu imunitu, teda o absolútnu 

trestnoprávnu exempciu prezidenta Slovenskej republiky.  

Gramatickým výkladom čl. 107 ústavy možno dospieť ešte k možnému riešeniu situácie, keď 

sa po ujatí funkcie prezidenta zistí, že prezident ešte pred zložením sľubu dopustil trestného 

činu vlastizrady. V takomto prípade by zrejme nič nebránilo v tom, aby bola podaná obžaloba 

na ústavný súd. Otvorila by sa tak ale možnosť, aby sa problém s prípadne rôzniacimi sa 

rozhodnutiami ústavného súdu a trestného súdu, teda rôzniaci sa záver týchto súdov v pohľade 

na to, či obžalovaný spáchal alebo nespáchal trestný čin vlastizrady, obnažil v plnej miere.         

Pokiaľ vychádzame z predpokladu, že prezidenta nemožno trestne stíhať, tak celkom 

prirodzene aplikujúc argument a maiori ad minus ho nemožno stíhať ani za priestupok alebo 

správny delikt. Otázne však je, či by mohol byť prezident postihnutý v civilnom konaní, a to 

napr. v súvislosti s rozsudkom vyhláseným v konaní, ktoré by sa začalo žalobou na ochranu 

osobnosti. V prvom rade sa otvára otázka, či možno chápať „postihnutie“ ako „stíhanie“. 

V tomto prípade, ak by prezident zasiahol do osobnosti iného subjektu v súvislosti s výkonom 
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funkcie, a žalovateľný by nemal byť, tak nie je jasné, ako sa vyrovnať s tým, že dotknutej osobe 

bude upreté právo na prístup k súdu. Navyše prezident môže žalovať inú osobu žalobou na 

ochranu osobnosti, tak potom prečo, by aj on nemohol takejto žalobe čeliť. Zároveň si možno 

predstaviť množstvo situácií, kedy by osoba zastávajúca funkciu prezidenta čelila civilnej 

žalobe v súvislostiach, ktoré by sa nijako netýkali výkonu funkcie prezidenta – napr. kvôli 

nezaplateniu dlhu, v prípade rodinnoprávnych sporov a pod. Z uvedeného vyplýva, že prezident 

je žalovateľný v civilnom konaní, pričom riešením pre prípad, ak by sa žaloba týkala súvislostí 

s konaním, ktorého sa dopustil pri výkone funkcie prezidenta, žalovaný by mal byť štát, resp. 

jeho orgán. Zaujímavou by bola iste situácia, keď by prezident spáchal skutok, ktorý by napĺňal 

všetky znaky trestného činu a súčasne by týmto skutkom spôsobil škodu, ale trestne stíhaný byť 

nemôže, takže jedinou satisfakciou pre poškodeného by bola súdom priznaná náhrada škody.       

No a záverom sa treba vyrovnať aj so situáciami, kedy čelí osoba, ktorá bola neskôr 

zvolená za prezidenta Slovenskej republiky, podozreniu, že trestný čin spáchala ešte predtým, 

ako sa stala prezidentom. Ak vychádzame z toho, že ústava zakotvuje absolútnu trestnoprávnu 

exempciu za skutky, ktoré by boli trestnými činmi, ktorých by sa prezident dopustil počas 

svojho funkčného obdobia, ale súčasne sa na neho nevzťahuje imunita vo vzťahu ku skutkom, 

ktorých sa dopustil predtým, tak aj v takomto prípade trestne stíhaný počas výkonu funkcie 

prezidenta nebude, lebo prezidenta nemožno podľa čl. 107 ústavy stíhať, a teda stíhaný bude 

po zániku funkcie, a to s tým, že podľa  § 87 ods. 2 písm. a) trestného zákona sa do premlčacej 

doby nezapočítava  doba, po ktorú nebolo možné páchateľa postaviť pred súd pre zákonnú 

prekážku, hoci ústava nehovorí o tom, že počas funkcie prezidenta premlčacie doby neplynú, 

čo by bolo obvyklé pri úprave formou procesnoprávnej imunity, teda dočasnej procesnej 

nestíhateľnosti. A ako by sa riešila situácia, ak prezident trestnú činnosť začal ešte predtým ako 

sa stal prezidentom, ale trestný čin dokonal počas svojho funkčného obdobia?  

Podstatou, z ktorej vyplýva legitímnosť zakotvenia imunity prezidenta, teda istá 

výnimka z rovnosti pred zákonom, je užitočnosť pre celok spočívajúca v tom, že pre spoločnosť 

je prospešné, ak sa vyznačuje funkcia prezidenta istou nezávislosťou, ktorá sa premieta aj do 

toho, že prezident počas výkonu svojej funkcie bude do istej miery rezistentný voči vplyvom 

zo strany iných štátnych orgánov. Ak sa ale toto premieta do absolútnej trestnoprávnej 

exempcie vzťahujúcej sa na všetky skutky, ktorých sa dopustí prezident, teda nie len tie, ktoré 

súvisia s výkonom jeho funkcie, tak takto ponímaná imunita pôsobí ako privilégium 

jednotlivca, ktorý sa stal prezidentom. Ale súčasne ani takto široko poňatá imunita nebráni 

tomu, aby nebol prezident pod „tlakom“ za skutky, ktorých sa dopustil predtým než sa stal 

prezidentom. Navyše, ako prezident môže využiť svoje funkčné obdobie na to, aby prípadné 
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riziká, ktorým by čelil za skutky, ktorých sa dopustil v minulosti, eliminoval. Pri tomto 

„eliminovaní“ by sa síce zrejme dopustil konania, ktoré by inak napĺňalo znaky trestného činu, 

ale tentoraz pod ochranou čl. 107 ústavy a možno dokonca aj v súvislosti s výkonom svojej 

funkcie. Ťažko však zaujať záver, že úprava by mala smerovať k tomu, že trestnosť skutkov 

spáchaných v období pre ujatím sa funkcie prezidenta zanikne. Skôr treba zvážiť to, aby sa 

v ústave jasne zakotvilo, že absolútna trestnoprávna imunita sa týka len skutkov, ktorých sa 

prezident dopustil v súvislosti s výkonom funkcie a súčasne, že za skutky, ktorých sa dopustil 

počas výkonu funkcie prezidenta, ale nie v súvislosti s výkonom funkcie prezidenta, je 

stíhateľný po zániku funkcie prezidenta.            
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Amnestie v ústavodarnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky 

Amnesties in the constitutional activity of the National Council of the 

Slovak Republic 

Viktória Kráľová 

Abstrakt:  

Autorka v príspevku približuje chronológiu vývoja ústavnej úpravy inštitútu amnestie 

v Slovenskej republike a pristupuje k sumarizácii udalostí sprevádzajúcich vyhlásenie tzv. 

Mečiarových amnestií ako aj k sumarizácii ústavných iniciatív smerujúcich k ich zrušeniu – 

neúspešných návrhov ústavných zákonov prerokovávaných v pléne Národnej rady Slovenskej 

republiky a ústavného zákona, prijatého v roku 2017, ktorým bola Národnej rade Slovenskej 

republiky priznaná právomoc prostredníctvom uznesenia zrušiť amnestie, ktoré sú v rozpore s 

princípmi demokratického a právneho štátu. 

 

Abstract: 

 In the article, the author brings up the chronology of the development of the 

constitutional amendment of the amnesty institute in the Slovak Republic and proceeds to 

summarize the events accompanying the declaration of the so-called Mečiar's amnesties as well 

as a summary of constitutional initiatives aimed at their cancellation - unsuccessful proposals 

for constitutional laws discussed in the plenary session of the National Council of the Slovak 

Republic and the constitutional law adopted in 2017, which granted the National Council of 

the Slovak Republic the authority to cancel amnesties that contradict the principles democratic 

and legal state through a resolution. 
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Národná rada Slovenskej republiky, Ústava Slovenskej republiky, amnestie. 
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Úvod 

V zmysle § 1 zákona č. 301/2005 Z.z. Trestného poriadku v znení neskorších predpisov 

je cieľom trestného konania náležite zistiť trestné činy, potrestať každého páchateľa trestného 
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činu a uložiť mu spravodlivý trest pri súčasnom rešpektovaní koncepcie základných ľudských 

práv a slobôd. Právny poriadok však vymedzuje spôsoby a prostriedky, ktoré môžu ovplyvniť 

predmet trestného konania a súčasne takto významný spoločenský záujem. K najvýznamnejším 

a z pohľadu spoločnosti najcitlivejším patrí inštitút amnestie. Ústavná úprava inštitútu amnestie 

pred rokom 2001 prekračovala štandardy amnestie typické pre demokratické a právne štáty. 

Ústavné poriadky demokratických krajín nešli v prípade zakotvenia a využívania amnestie v 

zásahu do princípu právneho štátu tak ďaleko, ako tomu bolo v Slovenskej republike417, ktorá 

prezidentovi Slovenskej republiky pred rokom 2001 priznávala právomoc udeliť amnestie 

formou abolície, podstatou ktorej je oprávnenie nariadiť, aby sa trestné konanie nezačínalo, 

alebo ak sa už začalo, aby sa v ňom nepokračovalo.  

Predseda vlády Slovenskej republiky, využívajúc právomoci prezidenta podľa čl. 105 

ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. (ďalej len Ústava SR) pristúpil v roku 1998 

k amnestovaniu skutkov súvisiacich so spáchaním závažných trestných činov ohrozujúcich 

demokratickosť Slovenskej republiky. Snahy zabrániť takejto forme zneužívania právomoci zo 

strany hlavy štátu sa premietli vo vývoji ústavnej úpravy a snahy vysporiadať sa so zneužitím 

právomocí a vzniknutým bezprávím, spočívajúcim v krivde pre obete trestných činov, sa 

premietli v ústavodarnej činnosti Národnej rade Slovenskej republiky aj v záujme očistenia 

dejín samostatnej Slovenskej republiky. 

 

I. Vývoj ústavného rámca inštitútu amnestie 
Ústava SR v pôvodnom znení priznávala prezidentovi právo udeľovať amnestiu, ktorou 

bolo možné odpúšťať a zmierňovať tresty uložené trestnými súdmi, nariadiť, aby sa trestné 

konanie nezačínalo, alebo aby sa v ňom nepokračovalo a zahládzať tresty. Amnestia tak 

v zmysle pôvodnej ústavnej úpravy mohla byť realizovaná v troch formách, vo forme 

agraciácie (podstatou je oprávnenie nariadiť, aby sa právoplatný rozsudok nevykonal), 

rehabilitácie (podstatou je zahladenie odsúdenia, čo znamená, že na páchateľa sa hľadí, ako 

keby odsúdený nebol)418 a abolície (podstatou je oprávnenie nariadiť, aby sa trestné konanie 

nezačínalo, alebo ak sa už začalo, aby sa v ňom nepokračovalo) bez potreby kontrasignácie. 

V roku 1999 bol prijatý ústavný zákon č. 9/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb v znení neskorších predpisov. Pôvodný text čl. 

                                                           
417 TITTLOVÁ, M. – BALOG, B. – FAKLA, M.: Amnestie a milosti v právnom poriadku Slovenskej republiky. 
Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s. 49. 
418 MARCZYOVÁ, K. – PIVÁRČEK, M.: Oprávnenia hlavy štátu v trestnoprávnej oblasti – amnestia (kontro-
verzný inštitút?). In. Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi. Bratislava: Akadémia policajného zboru v 
Bratislave, 2015, s. 84. 
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102, ktorý upravoval právomoci prezidenta, bol doplnený o ods. 2, v zmysle ktorého: 

„Rozhodnutie prezidenta vydané podľa čl. 102 písm. b) a i), ak ide o udelenie amnestie, a podľa 

písmena j) je platné, ak ho podpíše predseda vlády Slovenskej republiky alebo príslušný 

minister; v týchto prípadoch za rozhodnutie prezidenta zodpovedá vláda Slovenskej republiky“. 

Prijatím tohto ústavného zákona bola okrem iného419 prezidentovi odobratá právomoc 

vyhlasovať amnestie bez potreby kontrasignácie predsedu vlády Slovenskej republiky.  

V roku 2001 bol prijatý ústavný zákon č. 90/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Na základe 

tohto ústavného zákona došlo okrem iného k zmene pôvodnej ústavnej úpravy vo vzťahu 

k formám amnestie, ktoré mohol prezident Slovenskej republiky udeliť. Prezident tak po prijatí 

ústavného zákona v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. j) „odpúšťa a zmierňuje tresty uložené súdmi v 

trestnom konaní a zahládza odsúdenie formou individuálnej milosti alebo amnestie“. Po prijatí 

tohto ústavného zákona tak bola prezidentovi odňatá možnosť udeľovať amnestie formou 

abolície. 

 

II. Vyhlásenie tzv. Mečiarových amnestií a prvé snahy o ich zrušenie 
Dňa 2. marca 1998 skončilo funkčné obdobie vtedajšieho prezidenta Slovenskej 

republiky Michala Kováča a Národná rada Slovenskej republiky, v ktorej kompetencii bola 

v danom čase aj voľba prezidenta, opakovane nedokázala zvoliť jeho nástupcu. V nadväznosti 

na tieto udalosti vláda Slovenskej republiky dňa 3. marca 1998 poverila vtedajšieho predsedu 

vlády Slovenskej republiky Vladimíra Mečiara výkonom niektorých právomocí prezidenta 

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy SR. 

Predseda vlády Slovenskej republiky využívajúc svoje právomoci podľa čl. 105 ods. 1 

Ústavy SR, v zmysle ktorého „ak nie je prezident zvolený, alebo ak sa úrad prezidenta uvoľní 

a ešte nie je zvolený nový prezident, alebo ak bol zvolený nový prezident, ale ešte nezložil sľub, 

alebo ak prezident nemôže svoju funkciu vykonávať pre závažné dôvody, výkon funkcie 

prezidenta patrí vláde Slovenskej republiky“ a čl. 102 písm. i) (vtedajšieho znenia) Ústavy SR, 

v zmysle ktorého „prezident udeľuje amnestiu, odpúšťa a zmierňuje tresty uložené trestnými 

súdmi a nariaďuje, aby sa trestné konanie nezačínalo, alebo aby sa v ňom nepokračovalo, a 

zahládza tresty“ vyhlásil dňa 3. marca 1998 rozhodnutie o amnestii č. 55/1998 Z.z. Na 

základe tohto rozhodnutia predseda vlády v čl. V nariadil, „aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, 

                                                           
419 Predmetný ústavný zákon tiež zaviedol priamu voľbu prezidenta Slovenskej republiky a zaoberal sa aj inými 
otázkami v súvislosti s jeho postavením. 
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aby sa zastavilo trestné stíhanie za trestné činy spáchané v súvislosti s prípravou a vykonaním 

referenda z 23. mája a 24. mája 1997“. V čl. VI predseda vlády nariadil, „aby sa nezačínalo, 

a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné stíhanie za trestné činy spáchané v súvislosti s 

oznámením o zavlečení Michala Kováča mladšieho do cudziny“. 

V záujme odstránenia sporov o výklad rozhodnutia o amnestii z 3. marca 1998, 

uverejneného pod č. 55/1998 Z.z., vyhlásil predseda vlády využívajúc svoje právomoci podľa 

čl. 105 ods. 1 Ústavy SR a čl. 102 písm. i) (vtedajšieho znenia) Ústavy SR dňa 7. júla 1998 

rozhodnutie o amnestii č. 214/1998 Z.z., na základe ktorého v čl. I nariadil, „aby sa 

nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo trestné konanie pre podozrenie z trestných činov, 

ktoré mali byť spáchané v súvislosti s prípravou a vykonaním referenda z 23. mája a 24. mája 

1997“. V čl. II predseda vlády nariadil, „aby sa nezačínalo, a ak sa začalo, aby sa zastavilo 

trestné konanie pre podozrenie z trestných činov, ktoré mali byť spáchané v súvislosti s 

oznámeným zavlečením Ing. Michala Kováča, narodeného 5. decembra 1961, do cudziny, ku 

ktorému malo dôjsť 31. augusta 1995“. Uvedené rozhodnutia predsedu vlády Vladimíra 

Mečiara sa súhrnne označujú ako tzv. Mečiarove amnestie. Vyhlásenie amnestií bolo okrem 

iného420 reakciou na udalosti z roku 1995 a 1997.  

Dňa 31. augusta 1995 bol do zahraničia násilne odvlečený syn vtedajšieho prezidenta 

Michala Kováča, Michal Kováč ml., pričom podozrivou z organizácie únosu bola Slovenská 

informačná služba, ktorej riaditeľom bol nominant vládnej strany HZDS, Ivan Lexa. 

Dňa 13. marca 1997 vtedajší prezident Slovenskej republiky Michal Kováč vydal 

rozhodnutie č. 76/1997 Z.z. o vyhlásení referenda, pričom pristúpil k spojeniu referenda s troma 

otázkami pochádzajúcimi z dielne HZDS421 s otázkou týkajúcou sa priamej voľby prezidenta 

Slovenskej republiky, ktorá pochádzala od občanov podpisujúcich petície za priamu voľbu 

prezidenta. Dňa 24. apríla 1997 sa vláda Slovenskej republiky obrátila na Ústavný súd 

Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd SR“) s návrhom na podanie výkladu čl. 93 ods. 

2 Ústavy SR422, pričom navrhla, aby Ústavný súd SR uznesením rozhodol, že: „referendom 

nemožno meniť Ústavu Slovenskej republiky“. Vláda Slovenskej republiky 22. apríla 1997 (dva 

dni pred podaním návrhu na Ústavný súd SR) prostredníctvom uznesenia vlády č. 278/1997 

                                                           
420 Predmetným rozhodnutím tiež došlo k odpusteniu nevykonaných nepodmienečných trestov odňatia slobody, 
ktoré boli uložené za úmyselné trestné činy vo výmere neprevyšujúcej šesť mesiacov, alebo ich zvyškov; nevyko-
naných nepodmienečných trestov odňatia slobody, ktoré boli uložené za nedbanlivostné trestné činy vo výmere 
neprevyšujúcej jeden rok, alebo ich zvyškov; trestov odňatia slobody, ktorých výkon bol podmienečne odložený 
a nevykonaných peňažných trestov, ktoré boli uložené ako tresty samostatné vo výmere neprevyšujúcej 20 000 
Sk, alebo ich zvyškov. 
421 Ste za vstup SR do NATO? Ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území SR? Ste za rozmiestnenie vojen-
ských základní na území SR? 
422 Čl. 93 ods. 2 Ústavy SR: „Referendom sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu“. 
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uložila ministrovi vnútra Gustávovi Krajčimu povinnosť zabezpečiť doručovanie hlasovacích 

lístkov obciam len s prvými troma otázkami a nedoručovať obciam hlasovacie lístky so štvrtou 

otázkou. Ústavný súd SR návrh vlády Slovenskej republiky odmietol uznesením (sp. zn. II. ÚS 

30/97 z 13. mája 1997). Dňa 21. mája 1997 Ústavný súd na základe podnetu poslancov 

Národnej rady Slovenskej republiky vydal uznesenie č. 139/19 Z.z., v ktorom konštatoval, že 

„Ústava Slovenskej republiky neobsahuje zákaz, aby predmetom referenda podľa čl. 93 ods. 2 

Ústavy Slovenskej republiky bola otázka o zmene Ústavy Slovenskej republiky alebo jej časti. 

V predmetnom uznesení Ústavný súd SR však tiež konštatoval, že „príloha rozhodnutia 

prezidenta Slovenskej republiky č. 76/1997 Z. z. o vyhlásení referenda k otázke uvedenej v I. 

časti písm. b) 4. bode rozhodnutia odporuje § 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov, ktorým 

sa podľa čl. 100 Ústavy Slovenskej republiky upravuje ústavný režim spôsobu vykonania 

referenda“. Ústavný súd SR tak konštatoval, že referendum má prebehnúť bez akýchkoľvek 

zmien tak, ako ho vyhlásil prezident Slovenskej republiky, zároveň však konštatoval, že došlo 

k porušeniu zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších 

predpisov. Toto rozhodnutie založilo spor o podobe hlasovacieho lístka medzi Ústrednou 

komisiou pre referendum Slovenskej republiky (ktorá za relevantný hlasovací lístok považovala 

ten, ktorý obsahoval všetky štyri otázky) a vládou (minister vnútra nechal na vlastnú 

zodpovednosť vytlačiť lístky len s prvými tromi otázkami). Referendum sa konalo v dňoch 23. 

a 24. mája 1997 za účasti 9,53 % oprávnených voličov. Dňa 25. mája 1997 Ústredná komisia 

pre referendum Slovenskej republiky v záverečnej zápisnici konštatovala, že referendum 

vyhlásené rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky č. 76/1997 Z. z. zo dňa 13. 3. 1997 

bolo zmarené. 

Vo vzťahu k udeleniu amnestií zo strany vtedajšieho predsedu vlády možno konštatovať 

spoločenskú zhodu vo vzťahu k otázke, či udelenie amnestií bolo alebo nebolo výsledkom 

porušenia či zneužitia zastupovanej prezidentskej právomoci. K udeleniu amnestií došlo bez 

zjavnej súvislosti s udalosťou, pri príležitosti ktorej sa amnestie v československých 

podmienkach a tradíciách udeľovali. Ústavná úprava síce udeľovanie amnestie na žiadnu takúto 

okolnosť neviazala a prezident Slovenskej republiky tak mohol urobiť kedykoľvek, 

zachovávala sa ale tradícia spájania amnestie najmä s nástupom prezidenta SR do funkcie alebo 

s výročiami vzniku samostatnej Slovenskej republiky423.  

                                                           
423 SKALOŠ, M.: Inštitút amnestie a jeho uplatňovanie na Slovensku v historickom a právnom kontexte. In. Právne 
rozpravy on-screen II. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2020, s. 57-59. 
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V dňoch 24. a 25. septembra 1998 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej 

republiky, pričom ich výsledky sa premietli do zmeny zastúpenia politických strán 

v zákonodarnom zbore a predovšetkým vo vláde. Vládu vytvorila koalícia piatich bývalých 

opozičných strán pod názvom SDK (Slovenská demokratická koalícia), spolu so stranami SDĽ 

(Strana demokratickej ľavice), SMK (Strana maďarskej koalície) a novovzniknutou stranou 

SOP (Strana občianskeho porozumenia). Predsedom vlády Slovenskej republiky sa stal Mikuláš 

Dzurinda (SDK)424. 

Predseda vlády Slovenskej republiky po nástupe do funkcie, využívajúc svoje 

právomoci podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy SR a čl. 102 písm. i) (vtedajšieho znenia) Ústavy SR v 

záujme odstránenia sporov o ústavnosť rozhodnutia o amnestii z 3. marca 1998, uverejneného 

pod č. 55/1998 Z. z., a rozhodnutia o amnestii zo 7. júla 1998, uverejneného pod č. 214/1998 

Z. z., vyhlásil 8. decembra 1998 rozhodnutie o amnestii č. 375/1998 Z.z. V zmysle čl. I tohto 

rozhodnutia sa „článok V a článok VI rozhodnutia o amnestii z 3. marca 1998, uverejneného 

pod č. 55/1998 Z. z., a článok I a článok II rozhodnutia o amnestii zo 7. júla 1998, uverejneného 

pod č. 214/1998 Z. z., vypúšťajú“. Predseda vlády odôvodňoval vyhlásenie predmetného 

rozhodnutia verejným záujmom na zrušení rozhodnutia o amnestii vzhľadom k odklonu od 

demokratického spôsobu uplatňovania verejnej moci v spoločnosti a tiež záujmom na uplatnení 

zodpovednosti voči tým, ktorí sa dopustili závažných trestných činov. 

Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podala dňa 19. februára 1999 

Ústavnému súdu SR návrh na začatie konania podľa čl. 128 a čl. 130 ods. 1 písm. a) Ústavy SR 

o výklad čl. 102 ods. 1 písm. i) (vtedajšieho znenia) Ústavy SR, v zmysle ktorého bolo právom 

prezidenta udeliť amnestiu niektorou z foriem, ktoré boli v tomto článku obsiahnuté. 

Navrhovatelia namietali, že súčasťou tohto práva nie je oprávnenie prezidenta Slovenskej 

republiky akýmkoľvek spôsobom meniť rozhodnutie o amnestii už uverejnené v Zbierke 

zákonov Slovenskej republiky. Ústavný súd SR v uznesení (sp. zn. I. ÚS 30/99) z 28. júna 

1999 konštatoval, že „právom prezidenta Slovenskej republiky upraveným čl. 102 ods. 1 písm. 

i) Ústavy Slovenskej republiky je udeliť amnestiu niektorou z foriem, ktoré sú v tomto článku 

uvedené. Súčasťou tohto práva však nie je aj oprávnenie prezidenta Slovenskej republiky 

akýmkoľvek spôsobom meniť rozhodnutie o amnestii už uverejnené v Zbierke zákonov 

Slovenskej republiky“. 

 

                                                           
424 Bližšie informácie dostupné na: https://www.nrsr.sk/web/?sid=nrsr/historia. 
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III. Neúspešné návrhy na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí 

o amnestii 

Po vydaní vyššie citovaného uznesenia Ústavného súdu SR sa snahy o zrušenie niektorých 

rozhodnutí o amnestií presunuli do Národnej rady Slovenskej republiky, kde takmer v každom 

volebnom období (s výnimkou 5. volebného obdobia) poslanci pristúpili k prerokovávaniu 

návrhov ústavných zákonov smerujúcich k zrušeniu rozhodnutí o amnestii vydaných bývalým 

predsedom vlády Vladimírom Mečiarom. Prehľad týchto ústavných iniciatív uvádzame 

v tabuľke č. 1. 

 

Tabuľka č. 1: Prehľad neúspešných návrhov ústavných zákonov o zrušení niektorých 

rozhodnutí o amnestii 

Názov návrhu ČPT425 Predkladateľ 

 

Status 

predkladateľa 

2. volebné obdobie NRSR (1998 – 2002)426 

Návrh skupiny 

poslancov NRSR na 

vydanie ústavného 

zákona o zrušení 

niektorých rozhodnutí 

o amnestii 

520 V. Palko, R. Bauer, J. Brocka, P. 

Hrušovský, F. Mikloško, P. Muránsky, 

M. Sabolová, J. Slaný, A. Rakús, A. 

Záborská 

koaliční 

poslanci 

Návrh na vydanie 

ústavného zákona o 

zrušení niektorých 

rozhodnutí o amnestii 

772 V. Palko, R. Bauer, J. Brocka, P. 

Hrušovský, F. Mikloško, P. Muránsky, 

M. Sabolová, A. Rakús, A. Záborská  

koaliční 

poslanci 

Návrh na vydanie 

ústavného zákona 

o zrušení niektorých 

rozhodnutí o amnestii 

1427 V. Palko, J. Brocka, P. Hrušovský, F. 

Mikloško, P. Muránsky, M. Pčolinská, 

M. Sabolová, A. Rakús, A. Záborská 

koaliční 

poslanci 

3. volebné obdobie NRSR (2002 – 2006)427 

Návrh skupiny 

poslancov NRSR na 

1131 P. Abrhan, J. Bielik, J. Brocka, M. 

Demeterová, A. Hajduk, P. Hrušovský, 

koaliční 

poslanci 

                                                           
425 Číslo parlamentnej tlače. 
426 Koalíciu po voľbách vytvorili SDK, SDĽ, SMK a SOP. 
427 Koalíciu po voľbách vytvorili SDKÚ, SMK, KDH, ANO. 
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vydanie ústavného 

zákona o zrušení 

niektorých rozhodnutí 

o amnestii 

S. Kahanec, M. Majdová, F. Mikloško, 

J. Miklušičák, P. Minárik, P. 

Muránsky, A. Přidal, M. Sabolová, J. 

Šimko 

4. volebné obdobie NRSR (2006 – 2010)428 

Návrh skupiny 

poslancov NRSR na 

vydanie ústavného 

zákona o zrušení 

niektorých rozhodnutí 

o amnestii 

103 P. Abrhan, R. Bauer, J. Brocka, M. 

Gibaľová, S. Kahanec, D. Lipšic, F. 

Mikloško, P. Minárik, V. Palko 

opoziční 

poslanci 

Návrh skupiny 

poslancov NRSR na 

vydanie ústavného 

zákona o zrušení 

niektorých rozhodnutí 

o amnestii 

783 R. Bauer, F. Mikloško, P. Minárik, V. 

Palko 

opoziční 

poslanci 

5. volebné obdobie NRSR (2010 – 2012)429 

Návrh poslancov 

NRSR Pavla 

Hrušovského, Milana 

Horta, Jozefa Kollára a 

Lászlóa Solymosa na 

vydanie ústavného 

zákona o zrušení 

niektorých rozhodnutí 

o amnestii 

366 P. Hrušovský, M. Hort, J. Kollár, L. 

Solymos 

koaliční 

poslanci 

7. volebné obdobie NRSR (2016 – 2020)430 

Návrh poslana NRSR 

Jána Budaja na vydanie 

ústavného zákone o 

37 J. Budaj opozičný 

poslanec 

                                                           
428 Koalíciu po voľbách vytvorili SMER-SD, SNS, HZDS. 
429 Koalíciu po voľbách vytvorili SDKÚ-DS, SaS, KDH, MOST-HÍD. 
430 Koalíciu po voľbách vytvorili SMER-SD, SNS, MOST-HÍD, SIEŤ. 
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zrušení niektorých 

rozhodnutí o amnestii 

Návrh skupiny 

poslancov NRSR na 

vydanie ústavného 

zákona o zrušení 

niektorých rozhodnutí 

o amnestii 

318 J. Budaj, I. Matovič, N. Blahová, P. 

Kresák, E. Jurinová, J. Viskupič, M. 

Fecko, V. Remišová, S. Gaborčáková, 

S. Shahzad, O. Žarnay, V. Dubačová, 

E. Heger, J. Lukáč, A. Verešová, M. 

Sopko, M. Krajčí, R. Vašečka, A. 

Suchánek, J. Marosz, G. Grendel, A. 

Baránik, J. Cigániková, O. Dostál, J. 

Droba, L. Ďuriš Nicholsonová, K. 

Galek, Ľ. Galko, B. Grohling, M. 

Ivan, E. Jurzyca, R. Kaščáková, J. 

Kiššová, M. Klus, M. Laurenčík, J. 

Mihál, P. Osuský, M. Poliačik, J. 

Rajtár, V. Sloboda, A. Zemanová, B. 

Kollár, Ľ. Goga, M. Krajniak, P. 

Krištúfková, A. Pčolinská, Z. Šebová, 

P. Štarchoň, M. Beblavý, S. Petrík, K. 

Macháčková, Z. Simon 

koaliční aj 

opoziční 

poslanci 

Zdroj: vlastné spracovanie 

V období rokov 2000 až 2016 bolo v Národnej rade Slovenskej republiky predložených 

8 neúspešných návrhov431 na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí 

o amnestii432. Návrhy predložené v druhom až piatom volebnom období mali takmer totožné 

obsahove znenie. V dôvodovej správe433 predkladatelia uvádzali, že „predseda vlády Vladimír 

Mečiar svojimi rozhodnutiami o amnestii, ktoré sa v jednej časti týkali konkrétneho skutku 

zavlečenia slovenského občana do cudziny a konkrétneho skutku zmarenia riadne vyhláseného 

referenda, nezohľadňoval záujmy občanov, ani zachovávanie a obhajobu ústavy, ktoré 

                                                           
431 Deviaty návrh bol navrhovateľmi vzatý späť. 
432 Išlo o zrušenie: článku V a článku VI rozhodnutia o amnestii z 3. marca 1998, uverejneného pod č. 55/1998 
Z.z.; článku I a článku II rozhodnutia o amnestii zo 7. júla 1998, uverejneného pod č. 214/1998 Z.z.; článku I 
rozhodnutia o amnestii z 8. decembra 1998, uverejneného pod č. 375/1998 Z.z. 
433 Pozri napr. https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=137024; 
https://www.nrsr.sk/dl/Browser/DsDocument?documentId=189901; https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Do-
cument?documentId=157742. 
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predstavujú jediné ústavne upravené dôvody, ktoré musí prezident republiky (zastupovaný 

predsedom vlády) zohľadňovať pri výkone ktorejkoľvek zo svojich ústavných právomocí. 

Svojimi rozhodnutiami negatívne zasiahol do prirodzenej spravodlivosti a slušnosti v práve a 

zneužil právo.“ Predkladatelia tiež odkazovali na vyššie citované uznesenie Ústavného súdu 

SR434, „keďže podľa tohto výkladu nie je možnosť meniť rozhodnutie o amnestii zo strany 

prezidenta SR, čo však nevylučuje možnosť zrušenia amnestie zo strany ústavodarcu“. Ani 

jeden z predmetných návrhov nenašiel v Národnej rade Slovenskej republiky dostatočnú 

podporu, proti opakovane stáli argumenty spočívajúce v rozpore medzi požiadavkou právnej 

istoty a požiadavkou potrestať páchateľov trestných činov či argumenty spočívajúce v narušení 

princípu deľby moci v štáte435. 

V druhom volebnom období Národnej rady Slovenskej republiky boli predložené tri 

iniciatívy smerujúce k zrušeniu Mečiarových amnestií.  Prvou iniciatívou bol návrh skupiny 

poslancov NRSR na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí 

o amnestii (č. PTČ 520) predložený skupinou koaličných poslancov. Návrh neprešiel cez prvé 

čítanie, zo 120 prítomných poslancov ho podporilo 50 poslancov, proti hlasovalo 42 poslancov, 

zdržalo sa 27 poslancov a nehlasoval 1 poslanec436. Druhou iniciatívou bol návrh na vydanie 

ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (č. PTČ 772). Návrh prešiel 

do tretieho čítania, zo 133 prítomných poslancov ho podporilo 61 poslancov, proti hlasovalo 

48 poslancov a zdržalo sa 24 poslancov437. Treťou iniciatívou bol návrh na vydanie ústavného 

zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (č. PTČ 1427). Návrh prešiel do tretieho 

čítania, z 96 prítomných poslancov ho podporilo 56 poslancov, proti hlasovalo 26 poslancov 

a zdržalo sa 14 poslancov438.  

V treťom volebnom období bol skupinou koaličných poslancov predložený návrh 

skupiny poslancov NRSR na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí 

                                                           
434 (sp. zn. I. ÚS 30/99) z 28. júna 1999, v zmysle ktorého „právom prezidenta Slovenskej republiky upraveným 
čl. 102 ods. 1 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky je udeliť amnestiu niektorou z foriem, ktoré sú v tomto článku 
uvedené. Súčasťou tohto práva však nie je aj oprávnenie prezidenta Slovenskej republiky akýmkoľvek spôsobom  
meniť rozhodnutie o amnestii už uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky“. 
435 KRUNKOVÁ, A.: Nové trendy v novelizáciách Ústavy Slovenskej republiky. In: Ústavné dni. 25. výročie 
Ústavy Slovenskej republike – VI. Ústavne dni. Košice: UPJŠ, 2018, s. 101. 
436 Bližšie informácie o hlasovaní dostupné na: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasova-
nie/hlasklub&ID=2650. 
437 Bližšie informácie o hlasovaní dostupné na: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasova-
nie/hlasklub&ID=5512. 
438 Bližšie informácie o hlasovaní dostupné na: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasova-
nie/hlasklub&ID=10800. 
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o amnestii (č. PTČ 1131). Návrh neprešiel cez prvé čítanie, zo 132 prítomných poslancov ho 

podporilo 65 poslancov, proti hlasovalo 54 poslancov a zdržalo sa 13 poslancov439. 

V štvrtom volebnom období boli predložené dve iniciatívy smerujúce k zrušeniu 

Mečiarových amnestií, obe boli predložené skupinou opozičných poslancov. Prvou iniciatívou 

bol návrh skupiny poslancov NRSR na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých 

rozhodnutí o amnestii (č. PTČ 103). Návrh neprešiel cez prvé čítanie, zo 131 prítomných 

poslancov ho podporilo 78 poslancov, proti hlasovalo 52 poslancov a nehlasoval 1 poslanec440. 

Druhou iniciatívou bol návrh skupiny poslancov NRSR na vydanie ústavného zákona o 

zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (č. PTČ 783). Návrh neprešiel cez prvé čítanie, zo 

134 prítomných poslancov ho podporilo 55 poslancov, proti hlasovalo 65 poslancov, zdržalo sa 

13 poslancov a nehlasoval 1 poslanec441. 

V piatom volebnom období bola zo strany koaličných poslancov predložená jedna 

iniciatíva smerujúca k zrušeniu Mečiarových amnestií, a to návrh poslancov NRSR Pavla 

Hrušovského, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie ústavného 

zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (č. PTČ 366). Návrh prešiel do tretieho 

čítania, zo 141 prítomných poslancov ho podporilo 78 poslancov, proti hlasovali 2 poslanci 

a zdržalo sa 61 poslancov442. 

V siedmom volebnom období boli predložené dva návrhy ústavných zákonov. Prvý bol 

predložený opozičným poslancom, jednalo sa o návrh poslanca Národnej rady Slovenskej 

republiky Jána Budaja na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí 

o amnestii (č. PTČ 37). Návrh neprešiel prvým čítaním, zo 129 prítomných poslancov ho 

podporilo 55 poslancov, 4 poslanci hlasovali proti, zdržalo sa 65 poslancov a nehlasovali 5 

poslanci443. Druhou iniciatívou bol návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej 

republiky na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (č. 

PTČ 318). Návrh prešiel do druhého čítania, zo 143 prítomných poslancov ho podporilo 114 

poslancov, zdržalo sa 27 poslancov a nehlasovali 2 poslanci444. Navrhovatelia ho vzhľadom 

                                                           
439 Bližšie informácie o hlasovaní dostupné na: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasova-
nie/hlasklub&ID=17524. 
440 Bližšie informácie o hlasovaní dostupné na: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasova-
nie/hlasklub&ID=19854. 
441 Bližšie informácie o hlasovaní dostupné na: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasova-
nie/hlasklub&ID=23779. 
442 Bližšie informácie o hlasovaní dostupné na: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasova-
nie/hlasklub&ID=29825. 
443 Bližšie informácie o hlasovaní dostupné na: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasova-
nie/hlasklub&ID=37250. 
444 Bližšie informácie o hlasovaní dostupné na: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasova-
nie/hlasklub&ID=38130. 
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k tomu, že účel zákona bol splnený novelou Ústavy SR a prijatím uznesenia NRSR o zrušení 

niektorých rozhodnutí o amnestii (uvádzame nižšie) vzali späť. 

 

IV. Ústavný zákon č. 71/2017 z 30. marca 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Sloven-

skej republiky č. 460/1992 Zb. 
Celý rad neúspešných ústavných iniciatív spočívajúcich v snahe o zrušenie 

Mečiarových amnestií vyvrcholil dňa 30. marca 2017, kedy bol Národnou radou Slovenskej 

republiky schválený vládny návrh ústavného zákona (č. PTČ 483), ktorý bol publikovaný ako 

ústavný zákon č. 71/2017 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 

460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Prijatý ústavný zákon zveril Národnej rade 

Slovenskej republiky právomoc uzniesť sa ústavnou väčšinou na zrušení rozhodnutia 

prezidenta Slovenskej republiky o udelení amnestie alebo individuálnej milosti a Ústavnému 

súdu SR, ako nezávislému súdnemu orgánu ochrany ústavnosti, zveril kompetenciu preskúmať 

ústavnosť takéhoto zrušenia plénom Ústavného súdu SR, pričom pre prijatie uznesenia je 

potrebná nadpolovičná väčšina jeho sudcov. Súčasťou predmetného ústavného zákona je aj bod 

6, v zmysle ktorého sa novelizačné body vzťahujú aj na článok V a článok VI rozhodnutia 

predsedu vlády Slovenskej republiky z 3. marca 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 

55/1998 Z. z., rozhodnutie predsedu vlády Slovenskej republiky zo 7. júla 1998 o amnestii 

uverejnené pod číslom 214/1998 Z. z. a rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky v konaní 

o milosť445 pre obvineného zo dňa 12. decembra 1997 č. k. 3573/96-72-2417. 

Prijatiu predmetného ústavného zákona predchádzal silný spoločenský a politický tlak 

začiatkom roka 2017 vyvolaný predovšetkým smrťou bývalého prezidenta Michala Kováča446 

a nato nadväzujúcimi udalosťami ako výzva právnikov a odborníkov v oblasti ústavného 

a medzinárodného práva adresovaná poslancom NR SR za účelom zrušenia Mečiarových 

amnestií, premiéra filmu Únos, petícia občanov či občianske protesty. Niet tak pochýb, že 

primárnym účelom tejto ústavnej zmeny bolo vytvoriť priestor pre zrušenie Mečiarových 

amnestií a sekundárne vytvoriť derogačný ústavný mechanizmus na zrušovanie takých 

                                                           
445 Milosť udelená bývalým prezidentom Michalom Kováčom st. svojmu synovi Michalovi Kováčovi ml. v kauze 
Technopol. 
446 FARKAŠOVÁ, S.: Ústavnoprávne zhodnotenie ústavodarnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky v 7. 
volebnom období (2016 – 2020) s osobitným zreteľom na ústavnú iniciatívu opozičných poslancov. In. Ústavodarná 
činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 1992 – 2020 (kvantitatívne ukazovatele, analýza, hodnotiace po-
známky). Košice: Šafárik Press, 2021, s. 156. 
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rozhodnutí prezidenta o amnestii alebo individuálnej milosti, ktoré sú v rozpore s princípmi 

demokratického a právneho štátu447. 

Tlak verejnosti, médií a očividný cieľ vládnucich politických strán využiť túto politickú 

krízu vo svoj prospech vyvrcholil prijatím predmetnej ústavnej novelizácie v skrátenom 

legislatívnom konaní, čo predkladatelia odôvodňovali ohrozením základných ľudských práv 

a slobôd448 a naliehavým verejným záujmom. Prijatie ústavného zákona podporilo zo 146 

prítomných 124 poslancov, proti hlasovali 3 poslanci, zdržalo sa 7 a nehlasovalo 12 poslancov. 

Vo vzťahu k ne/možnosti zrušenia Mečiarových amnestií je zaujímavé pozorovať zmenu 

postojov viacerých politických subjektov a ich poslancov, ktorí roky túto možnosť odmetali, čo 

sa prejavovalo aj v spôsobe ich hlasovania a k zrušeniu pristúpili až na základe občianskej 

petície a prieskumu verejnej mienky, v ktorom sa za zrušenie amnestií vyslovilo 63 % 

obyvateľstva449. 

Dňa 5. apríla 2017 prijala Národná rada Slovenskej republiky uznesenie č. 570 z 5. 

apríla 2017 o zrušení článku V a článku VI rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky z 

3. marca 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 55/1998 Z.z., rozhodnutia predsedu vlády 

Slovenskej republiky zo 7. júla 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 214/1998 Z.z. a 

rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky v konaní o milosť pre obvineného zo dňa 12. 

decembra 1997450 č. k. 3573/96-72-2417451 (ďalej len „uznesenie Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 570 z 5. apríla 2017“). Prijatím tohto uznesenia boli Mečiarove amnestie pod 

tlakom verejnosti po takmer dvadsiatich rokoch a mnohých neúspešných pokusoch zrušené.  

Dňa 31. mája plénum Ústavného súdu v SR preskúmalo súlad uznesenia Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 570 z 5. apríla 2017 s Ústavou SR a v náleze (sp. zn. PL. ÚS 7/2017) 

rozhodlo, že predmetné uznesenie je v súlade s Ústavou SR. Ústavný súd SR konštatoval, že 

došlo k splneniu materiálnej podmienky (rozpor rozhodnutia o udelení amnestie alebo milosti 

s princípmi demokratického a právneho štátu452) potrebnej na prijatie uznesenia o zrušení 

                                                           
447 OROSZ, L.: Účelovosť ústavných zmien a kritériá ich hodnotenia. In. Ústavné dni. 25. výročie Ústavy Sloven-
skej republike – VI. Ústavne dni. Košice: UPJŠ, 2018, s. 32 – 33. 
448 FARKAŠOVÁ, S.: Ústavnoprávne zhodnotenie ústavodarnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky v 7. 
volebnom období (2016 – 2020) s osobitným zreteľom na ústavnú iniciatívu opozičných poslancov. In. Ústavodarná 
činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 1992 – 2020 (kvantitatívne ukazovatele, analýza, hodnotiace po-
známky). Košice: Šafárik Press, 2021, s. 155 – 156. 
449 Bližšie informácie dostupné na: https://dennikn.sk/725833/zrusili-co-sa-vraj-zrusit-nedalo-co-doteraz-o-am-
nestiach-hovorili-v-smere-a-inych-stranach/. 
450 Milosť udelená bývalým prezidentom Michalom Kováčom st. svojmu synovi Michalovi Kováčovi ml. v kauze 
Technopol. 
451 Vyhlásené v Zbierke zákonov SR pod č. 74/2017 Z.z. 
452 Ústavný súd SR konštatoval porušenie princípu suverenity ľudu, princípu deľby moci, princípu obmedzenej 
vlády a vylúčenia svojvôle pri výkone verejnej moci, princípu právnej istoty a ochrany dôvery v právo a princíp 
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prezidentskej amnestie. Ústavný súd SR v predmetnom náleze uviedol, že všetky doposiaľ 

aplikované právne prostriedky sa ukázali ako neúčinné vo vzťahu k záujmu na vyšetrení 

amnestovaných skutkov a uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky považuje za vhodný 

prostriedok pre zrušenie amnestie. Vhodnosť takéhoto prostriedku potvrdzuje i predpoklad 

limitu platnosti konkrétneho uznesenia v ohľade na porušenie princípov demokratického a 

právneho štátu, ako aj automatický prieskum a prípadné judikovanie zo strany Ústavného súdu, 

ktoré vytvára jednoznačný právny stav v otázke platnosti alebo neplatnosti rozhodnutí o 

amnestiách. Tento proces tak nepredstavuje nelegitímny zásah do už udelených amnestií, ale 

zrušenie len tých amnestií, ktoré už v okamihu udelenia neboli v súlade s princípmi 

demokratického a právneho štátu, teda i právnym poriadkom Slovenskej republiky453. 
 

Záver 

Inštitút amnestie patrí medzi tradičné historické inštitúty avšak celkom jednoznačne ho 

nie je možné považovať za reziduum minulosti. Téma týkajúca sa amnestií je aktuálna, 

vyvolávajúca diskusie naprieč celospoločenským spektrom. Udeľovanie amnestie patrí 

k výlučným právomociam  prezidenta a výrazne zasahuje do samotného trestného konania. 

Amnestia, by vzhľadom na svoj rozsah, mala byť inštitútom „výnimočného“ charakteru, ktorý 

by sa aplikoval pri „výnimočných“ udalostiach454. 

Nepísaná zásada „výnimočnosti“ udeľovania amnestií pri významných príležitostiach 

bola v roku 1998 zásadným spôsobom narušená. Vtedajší predseda vlády, využívajúc svoje 

právomoci podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy SR, udelil amnestie na trestné činy súvisiace so 

zavlečením prezidentovho syna do cudziny v roku 1995 a v súvislosti so zmarením referenda 

v roku 1997. Je nepochybné, že k udeleniu amnestii došlo bez značnej súvislosti s udalosťami, 

pri ktorých sa amnestie udeľovali a v snahe zabrániť vyšetrovaniu osôb podozrivých zo 

spáchania týchto činov, pričom tieto osoby boli späté, resp. boli súčasťou vládnej strany HZDS. 

Vo vzťahu k udeleniu amnestií zo strany vtedajšieho predsedu vlády možno konštatovať 

spoločenskú zhodu v otázke, či udelenie amnestií bolo alebo nebolo výsledkom porušenia či 

zneužitia zastupovanej prezidentskej právomoci.  

Snahy o odstránenie tejto „škvrny“ z dejín samostatnej Slovenskej republiky ako 

demokratického štátu pretrvávali od roku 1998 až do roku 2017. V takmer všetkých volebných 

                                                           
legitímnych očakávaní, princíp rešpektovania ústavnej zaručenej ochrany základných práv a slobôd a princíp rov-
nosti pred zákonom. 
453 Nález Ústavného súdu SR (sp. zn. PL. ÚS 7/2017). 
454 SKALOŠ, M.: Inštitút amnestie a jeho uplatňovanie na Slovensku v historickom a právnom kontexte. In. Právne 
rozpravy on-screen II. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2020, s. 57-59. 
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obdobiach sa Národná rada Slovenskej republiky touto problematikou zaoberala, pričom 

zrušenie Mečiarových amnestií nenašlo v pléne dostatočnú podporu, orgánom činným v 

trestnom konaní tak nebolo umožnené stíhať páchateľov predmetných skutkov a nezávislému 

súdu nebolo umožnené rozhodnúť o prípadnej vine páchateľov. Proti opakovane stáli 

argumenty spočívajúce v rozpore medzi požiadavkou právnej istoty a požiadavkou potrestať 

páchateľov trestných činov či argumenty spočívajúce v narušení princípu deľby moci v štáte. 

 Vysporiadať sa s týmto stavom podarilo Národnej rade Slovenskej republiky až v roku 

2017, kedy bol prijatý ústavný zákon č. 71/2017 z 30. marca 2017, ktorým sa mení a dopĺňa 

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. Prijatím tohto ústavného zákona bola Národnej 

rade Slovenskej republiky zverená právomoc uzniesť sa ústavnou väčšinou na zrušení 

rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o udelení amnestie a Ústavnému súdu SR, ako 

nezávislému súdnemu orgánu ochrany ústavnosti, bola zverená kompetencia preskúmať 

ústavnosť takéhoto zrušenia plénom Ústavného súdu SR. Na základe uznesenia tak Národná 

rada Slovenskej republiky Mečiarove amnestie zrušila a Ústavný súd SR konštatoval, že došlo 

k splneniu materiálnej podmienky potrebnej na prijatie uznesenia o zrušení prezidentskej 

amnestie.  

 Zrušenie Mečiarových amnestií prispelo k zvýšeniu autority a dôveryhodnosti 

presadzovania práva a spravodlivosti v Slovenskej republike, je však zarážajúce, že obete 

amnestovaných skutkov sa náznaku spravodlivosti dočkali takmer po dvadsiatich rokoch. 

Otázka zrušenia amnestií nepochybne bola diskutabilnou a nejednoznačnou témou v kruhoch 

odbornej verejnosti a k jej konečnému riešeniu musel prispieť silný spoločenský tlak, pod 

ktorým aj zástancovia ich nezrušiteľnosti boli v snahe o zisk politického kapitálu ochotní sa 

s ňou vysporiadať spôsobom, ktorý bude verejnosť akceptovať. Očakávania spoločnosti, 

spočívajúce v potrestaní páchateľov amnestovaných trestných činov však doposiaľ naplnené 

neboli. 
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Volebné právo v kontexte ústavodarných procesov455 

The Election Law in the Context of Constitutional Processes 

Alexander Onufrák 

Abstrakt:  

Autor sa v práci venuje volebnému právu v kontexte ústavodarných procesov. V úvode 

práce sa venujeme významu a úlohu volieb v demokracii za posledných 30 rokov, ako aj 

súčasnému stavu skúmanej problematiky. V ďalších častiach práce rozoberáme vývoj volebnej 

legislatívy v rámci všetkých druhov volieb (parlamentné voľby, voľby do orgánov samosprávy 

obcí, voľby prezidenta SR, voľby do orgánov samosprávnych krajov i voľby do Európskeho 

parlamentu). Práca sa predovšetkým opiera o príslušnú legislatívu, nálezy Ústavného súdu, ale 

aj o odborné práce či štatistické údaje z databázy Štatistického úradu Slovenskej republiky.     

 

Abstract: 

 In the paper, the author deals with election law in the context of constitutional 

processes. In the introduction of the paper, we address the importance and role of elections in 

democracy over the last 30 years, as well as the current state of the researched issue. In the 

core of the paper, we analyse the development of electoral legislation in the framework of all 

kinds of elections (the parliamentary elections, the elections to municipal self-governing bodies, 

the elections of the President of the Slovak Republic, the elections to the self-governing regional 

bodies and the elections to the European Parliament). The paper primarily based on the 

relevant legislations, decisions of the Constitutional Court of the Slovak Republic, but also on 

academic papers and statistical data of the Statistical Office of the Slovak Republic.     
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Význam a úloha volieb v demokracii 

Nastolením demokratizačných procesov (po štyroch dekádach nariaďovania 

a prikazovania) bolo občanom ponovembrového Československa a od roku 1993 i občanom 

oboch nástupníckych štátov konečne umožnené slobodne sa rozhodovať a konať podľa 

vlastného uváženia. Teda „vyberať“ si z nespočetného množstva možností, ktoré sa im zrazu 

ponúkali.   

Kým časť populácie túto novú realitu vrátane demokratického zriadenia privítala s 

nadšením, iná časť populácie s nostalgiou spomínala na časy minulé. Spoločne pre obe časti 

populácie bolo, že počiatočnú eufóriu z ponovembrových udalostí veľmi rýchlo vystriedala 

tvrdá a nekompromisná sociálno-ekonomická i politická realita a niekedy aj tvrdé „rany“ 

osudu, na ktoré neboli ani jedni ani druhí vôbec pripravení. 

Prechod zo šera totality s centrálne riadenou ekonomikou k demokracii fungujúcou na 

(neo)liberálnych princípoch trhovej ekonomiky nebol vždy len príjemný a bezproblémový. 

Čoraz väčšia previazanosť politiky a biznisu, kde rozhodujúcimi boli egoistické záujmy pár 

jednotlivcov, pokles životnej úrovne a prehlbujúce sa sociálne rozdiely mali za následok i také 

javy ako nárast (najmä finančnej) kriminality i organizovaného zločinu, ale aj podkopávanie 

princípov právneho štátu, novo kreovanej štátnosti i samotnej demokracie. 

Neľahké 90. roky pominuli a postupne sme sa v čoraz väčšej miere začali približovať k 

západoeurópskym štátom. Úspešná integrácia (na začiatku nového milénia) do NATO, EÚ, 

Schengenu a v prípade niektorých stredo a východoeurópskych štátov i Eurozóny sú toho 

jasným dôkazom.  

Je smutné, že s odstupom času sa na mnohé udalosti akosi „pozabudlo“. Výdobytky 

novembra ´89 sa dnes berú ako samozrejmosť a nie je sa potrebné o ne ani zaujímať a už vôbec 

nie starať a ochraňovať ich. Rozhodovanie – teda sloboda voľby – sa čoraz častejšie považujú 

za „bremeno“, ktoré občanov „ťaží“ a je sa ho potrebné zbaviť. Nízka volebná účasť je toho 

explicitným príkladom. Naproti tomu narastá politická apatia; nedôvera v politiku 

a v politikov; príklon k názorom krajnej pravice či krajnej ľavice; ale tiež vulgarizácia 

i bulvarizácia politiky. 

Niet pochýb o tom, že za posledné tri dekády sme prešli značný „kus cesty“. Tá sa však 

nekončí a pokračuje ďalej. Preto sa nemôžeme uspokojiť s tým, čo momentálne máme a je 

potrebné „zvoliť“ kurz kam smerujeme. 
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Keďže „voľba“, resp. „voľby“ predstavujú kľúčový prvok demokratického zriadenia, je 

nevyhnutné, aby popri všeobecnosti, rovnosti, priamosti a tajnosti456 boli voľby v prvom rade 

aj spravodlivé a férové. 

Volebné systémy totižto – ako to trefne vo svojej spoločnej štúdii pomenovali P. Spáč, 

P. Voda a J. Zagrapan –  „môžu vytvárať prostredie, ktoré proklamovanú rovnosť podporuje 

a posilňuje, ale tiež sa s ňou môže dostať i do vzťahu vzájomného napätia a konfliktu.“457 

A práve o volebnej legislatíve na Slovensku – presnejšie o jej historickom vývoji, silných 

stránkach i nedostatkoch –  pojednáva táto vedecká práca.        

 

Úvod do skúmanej problematiky 

V prvom rade – tak ako o tom správne pojednáva J. Bardovič – je si potrebné uvedomiť, 

že možnosti angažovania sa v rámci volebného výberu za posledné tri dekády výrazne rozšírili. 

Kým na začiatku 90. rokov išlo len o voľby do celoštátnych parlamentov a do orgánov 

samosprávnych obcí, postupne občania Slovenskej republiky (ďalej SR) získavali právo voliť 

i prezidenta Slovenskej republiky (od roku 1999), orgány vyšších územných celkov (od roku 

2001) a aj zástupcov do Európskeho parlamentu (ďalej EP, od roku 2004).458 Pričom nemožno 

neopomenúť ani možnosť vyjadriť svoj názor a postoj v rámci referenda. Politické udalosti 

z novembra 1989 je tak možné jednoznačne považovať za zásadný medzník v štátnopolitickom 

i spoločenskom vývoji SR. 

Za posledných 30 rokov došlo nielen ku kvantitatívnemu navýšeniu druhov volieb 

(z dvoch na päť), ale aj k nárastu pokiaľ ide o kvalitatívnu a obsahovú rovinu. J. Bardovič 

v tejto súvislosti napísal: „Zásahy sa robili najmä pokiaľ išlo o volebné obvody, matematické 

formuly, volebné kvóra, podoby kandidátnych listín, no tiež v rámci aktívneho a pasívneho 

volebného práva, financovania a priebehu volebnej kampane, zabezpečenia samotnej 

realizácie volieb (vrátane zodpovedných orgánov, priestupkov, udeľovania pokút atď.)“459 

K obdobným záverom sa dopracoval i L. Orosz a kol. v práci Volebné právo z roku 2015 podľa 

ktorých, „politická diskusia sa v sledovanom období orientovala najmä na: a) zachovanie, či 

                                                           
456 Podrobnejšie o danej téme napríklad: BARDOVIČ, J.: Voľby a volebný systém v Slovenskej republike. In. ČAT-
LOCHOVÁ, I. (ed.): Vojenská osveta. 1. časť: spoločenskovedné semináre. Liptovský Mikuláš: Personálny úrad 
OS SR, 2020, s. 3-5. 
457 SPÁČ, P. – VODA, P. – ZAGRAPAN, J.: Abeceda ako nástroj úspechu. Prípad regionálnych volieb na Slo-
vensku. Sociológia.  2016, roč. 48, č. 1, s. 71-90. [online], [cit. 24/06/2021]. Dostupné na internete:  
<https://www.sav.sk/journals/uploads/02181117Spac,%20Voda,%20Zagrapan%20-%20OK.pdf>. 
458 BARDOVIČ, J.: Volebný systém na Slovensku a jeho vybrané problémy v rokoch 1989 – 2019. In. ŠUTAJOVÁ, 
J. – EŠTOK, G. – ONUFRÁK, A.: 1989 – 2019: Dekády zmien. Kam kráčaš demokracia. Košice: Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021, s. 63-64. 
459 BARDOVIČ, J.: Ref. 4, s. 66. 
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zmenu systému pomerného zastúpenia; b) spôsob(y) nastavenia volebného prahu; c) počet 

volebných obvodov; d) efektívnosť prednostného hlasovania.“460 

Aj keď za posledné tri dekády sa o voľbách, volebnej problematike a volebných 

mechanizmoch na Slovensku povedalo a popísalo pomerne veľa, o čom svedčí i nespočetné 

množstvo publikačných výstupov rôzneho charakteru – počnúc kvantitatívne i kvalitatívne 

chudobnejšími príspevkami, cez omnoho bohatšie vedecké štúdie až po obsahovo bohaté 

monotematicky ladené vedecké monografie a zborníky – pravdou zostáva, že prevažná väčšina 

z nich bola upriamená na parlamentné voľby.461 Tento jav je možné považovať za úplne 

prirodzený, keďže práve o parlamentné voľby je i zo strany širokej verejnosti dlhodobo najvyšší 

záujem. Opakovane o tom svedčí i pomerne slušná voličská účasť v týchto voľbách oproti 

voličskej účasti v ostatných druhoch volieb, ktoré na Slovensku máme. 

Naopak absolútne najnižší záujem či už zo strany voličov, ale aj zo strany vedeckej 

komunity je o voľby do EP a o voľby do orgánov samosprávnych krajov. V. Krivý na základe 

realizovaného výskumu ISSP Slovensko 2008, výskumný modul Úloha vlády v tejto súvislosti 

pojednáva o „dôležitých“ a „nedôležitých“ voľbách. Kým za „dôležité voľby“ oslovení respondenti 

považovali voľby komunálne, parlamentné a prezidentské, za „nedôležité voľby“ boli zase označené 

voľby do EP a voľby do orgánov samosprávnych krajov.462 

Počet publikačných výstupov venujúcich sa práve tejto problematike je totiž žalostne nízky.463 

A to už nehovoriac o takmer absolútnom nezáujme zo strany politologickej obce na Slovensku o volebnú 

                                                           
460 OROSZ, L. a kol.: Volebné právo. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, s. 199. 
461 DOBIAŠ, D. – EŠTOK, G. – BZDILOVÁ, R. (eds.): Voľby 2012: Kam kráčaš demokracia. Košice: Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, 494 s.; KRIVÝ, V. (ed.): Slovenské voľby ´12: Čo im predchádzalo, 
postoje a výsledky. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2012, 238 s.; KOPRLA, M. (ed.): Volebné zákony 
v podmienkach Slovenskej republiky [CD-ROM]. Trnava: Acta Universitatis Sanctorum Cyrilli et Methodii 
Tyrnaviae Res Publica, 2011, 137 s.; BÚTOROVÁ, Z. – GYÁRFÁŠOVÁ, O. – KOLLÁR, M. – MESEŽNIKOV, 
G.: Slovenské voľby ´10: Šanca na zmenu. Bratislava: IVO - Inštitút pre verejné otázky, 2011, 276 s.; GBÚROVÁ, 
M. (ed.): Voľby 2006 v štátoch V4. Prešov: Slovacontact, 2006, 374 s.; KOLLÁR, M. – MESEŽNIKOV, G.: Voľby 
2006. Analýza volebných programov politických strán a hnutí. Bratislava: IVO - Inštitút pre verejné otázky, 2006, 
184 s.; GYÁRFÁŠOVÁ, O. – KOLLÁR, M. – MESEŽNIKOV, G.: Slovenské voľby ´02: Výsledky, dôsledky, 
súvislosti. Bratislava: IVO – Inštitút pre verejné otázky, 2003, 262 s.; BÚTORA, M. – BÚTOROVÁ, Z. – 
MESEŽNIKOV, G.: Slovenské voľby ´98: Kto? Prečo? Ako? Bratislava: IVO - Inštitút pre verejné otázky, 1999, 
311 s.; GBÚROVÁ, M.: Politický rozmer novelizácie volebného zákona v roku 1998. In. GBÚROVÁ, M. (zost.): 
Voľby 1998 v Slovenskej republike: (stav - kontexty - perspektíva): zborník prác z medzinárodnej vedeckej 
konferencie, ktorá sa konala na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove 22.-23.10.1998. Prešov: 
Prešovská Univerzita, 1998, s. 30-39; i mnohé ďalšie.   
462 KRIVÝ, V.: Voliči v prezidentských voľbách 2009. In: Sociologický ústav SAV. 2009, s. 3. [online], [cit. 
13/06/2021]. Dostupné na internete: 
<http://www.sociologia.sav.sk/cms/uploaded/1199_attach_volici_v_prezidentskych_volbach_2009.pdf>.   
463 V tejto súvislosti do pozornosti dávame napríklad: MACHYNIAK, J. (ed.): Dynamika regionálnej samosprávy 
na Slovensku – Voľby 2017: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 10. novembra 2017. [CD-
ROM]. Trnava: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied, 2018, 133 s.; ŠVIKRUHA, M. 
(ed.): Transformácia a premeny politických systémov v krajinách Vyšehradskej skupiny. Bratislava: Iris, 201, 264 
s.; MESEŽNIKOV, G. (ed.): Regionálne voľby 2005: Súvislosti a výsledky. Bratislava: IVO  - Inštitút pre verejné 
otázky, 2006, 183 s. 
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problematiku a volebné správanie v rámci územných jednotiek, akými sú samosprávne kraje či 

konkrétne okresy, resp. volebné obvody. Dokonca aj tie publikačné výstupy, ktoré sa tejto problematike 

venujú, vzišli prevažne z radov volebných geografov464 či sociológov465 a nie od politológov, ktorí by 

mali mať k predmetnej problematike najbližšie. 

 

Volebné zákony upravujúce voľby do Slovenskej národnej rady, resp. Národnej rady 

Slovenskej republiky 

Základná podoba volebných zákonov sa sformulovala už počas rokovaní za okrúhlym 

stolom v roku 1990.466 Zúčastnené politické strany a hnutia (Občianske fórum, Verejnosť proti 

násiliu, Komunistická strana Československa, Československá strana socialistická, 

Československá strana ľudová, Demokratická strana a Komunistická strana Slovenska) sa 

zhodli na tom, že poslanci všetkých zákonodarných zborov budú volení systémom pomerného 

zastúpenia v 12 volebných obvodoch (8 v Čechách a 4 na Slovensku). Vstup do parlamentu bol 

limitovaný 5% volebným prahom. Voliči pritom mali možnosť uplatniť prednostné hlasy. Vo 

voľbách mohli kandidovať len politické strany, ktoré mali najmenej 10 tis. členov, alebo mali 

predložiť petíciu podporenú takým istým počtom sympatizantov. Súčasťou politickej dohody 

bolo aj rozhodnutie, že zákonodarne zbory mali byť v prvých demokratických voľbách volené 

len na dvojročné volebné obdobie.467 Pomerne zastúpenie pritom malo platiť tak pre voľby do 

                                                           
464 MADLEŇÁK, T.: Regionálna diferenciácia volebného správania na Slovensku (1998-2010). Bratislava: 
VEDA, 2012, 232 s.; MADLEŇÁK, T.: Hlavné trendy výskumu v súčasnej volebnej geografii. Geografický 
časopis/Geographical Journal. 2010, vol. 62, no. 2, p. 127-145. [online], [cit. 10/06/2021]. Dostupné na internete: 
<http://www.sav.sk/journals/uploads/03121116GC-10-2_Madlenak.pdf>; NESTOROVÁ-DICKÁ, J.- MOLNÁR, 
P.: Geografické aspekty volebnej podpory politických strán na Slovensku v parlamentných voľbách 2012. 
Geographia Cassoviensis. 2013,  vol. VII, no. 2, p. 50-62. [online], [cit. 10/01/2014]. Dostupné na internete: 
<http://geografia.science.upjs.sk/images/geographia_cassoviensis/articles/GC-2013-7-
2/Nestorova_Molnar_tlac3.pdf>; PLEŠIVČÁK, M.: Charakteristika regiónov východného Slovenska z hľadiska 
socio-politického konfliktu medzi mestským a vidieckym priestorom. Geographia Cassoviensis. 2012, vol. VI., no. 
1, p. 37-47. [online], [cit. 10/01/2014]. Dostupné na internete: 
<http://www.geografia.science.upjs.sk/images/geographia_cassoviensis/articles/GC-2012-6-1/06Plesiv-
cak_tlac2.pdf>; PLEŠIVČÁK, M.: Postavenie regiónov Slovenska z hľadiska území volebnej podpory politických 
strán v parlamentných voľbách v rokoch 2002-2010. Geografický časopis/Geographical Journal. 2011, vol. 63, no. 
3, p. 227-251. [online], [cit. 10/01/2014]. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/journals/uplo-
ads/02201326GC-11-3-Plesivcak.pdf>; SZŐLLŐS, J.: Stabilita území volebnej podpory vybraných politických 
strán a ich zoskupení na Slovensku v rokoch 1990-1998. Geografický časopis/Geographical Journal. 2000, vol. 52, 
no. 3, p. 243-267. [online], [cit. 10/01/2014]. Dostupné na internete: <http://www.sav.sk/journals/uplo-
ads/04031019Szollos.pdf>; SZŐLLŐS, J.: Regióny volebnej podpory vybraných politických strán v parlament-
ných voľbách 1998, 2002 a 2006. Geografická revue. 2006, vol. 2, no. 2, p. 650-669. [online], [cit. 10/06/2021]. 
Dostupné na internete: <https://www.fpv.umb.sk/geo-revue/publikovane-cisla/2006/2-2006/>; BUČEK, J. – PLE-
ŠIVČÁK, M. – PRZYBYLA, V.: Politická geografia – politické ideológie, demokracia a voľby. Bratislava: Uni-
verzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2017, s. 180-190. 
465 Napríklad: KRIVÝ, V.: Výsledky regionálnych volieb 2005. In: MESEŽNIKOV, G. (ed.), Regionálne voľby 
2005: Súvislosti a výsledky. Bratislava: IVO  - Inštitút pre verejné otázky, 2006, s. 107-182. 
466 Bližšie pozri: napr.: OROSZ, L. a kol.: Ref. 6, s. 196. 
467 Bližšie pozri OROSZ, L. a kol.: Ref. 6, s. 197 vychádzajúc pritom z SUK, J.: Labyrintem revoluce. Aktéři, 
zápletky a křižovatky jedné politické krize. Praha: Prostor, 2003, s. 271 a násl. a tiež JIRÁSKOVÁ, V.: Změna 
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Federálneho zhromaždenia, ako aj pre voľby do Českej národnej rady (ďalej ČNR), resp. 

Slovenskej národnej rady (ďalej SNR). 

Bezprostredne po spomínaných politických rokovaniach boli návrhy volebných 

zákonov do zákonodarných zborov predložené do federálneho i národných parlamentov 

a v priebehu mesiacov február a marec 1990 aj schválené. Konkrétne išlo o: 

- Zákon č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia  z 27. februára 1990; 

- Zákon č. 54/1990 Zb. o voľbách do Českej národnej rady zo dňa 6. marca 1990; 

- Zákon č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady zo 16. marca 1990. 

Ich prijatiu muselo predchádzať ešte prijatie a) ústavného zákona č. 135/1989 Zb. z 29. 

novembra 1989, ktorým sa mení ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Československej 

socialistickej republiky a ktorým došlo k zrušeniu vedúcej úlohy Komunistickej strany 

Československa; b) ústavného zákona č. 46/1989 Zb. z 27. februára 1990, ktorým sa mení 

a dopĺňa ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Československej socialistickej republiky 

a ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii a ktorým došlo k zrušenie 

imperatívneho mandátu a jeho nahradeniu voľným mandátom na základe vlastného svedomia 

a najlepšieho presvedčenia poslanca; c) zákona č. 15/1990 Zb. z 23. januára 1990 o politických 

stranách.468     

 

Zákon č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady 

Tento zákon platil od 16. marca 1990 do 30. septembra 2004, kedy ho nahradil nový 

volebný zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. 

Na základe volebného zákona č. 80/1990 Zb. sa realizovalo 5 volieb do národného 

parlamentu a to v rokoch 1990 (do SNR), 1992, 1994, 1998 a 2002 (do NR SR)469. Z obsahovej 

stránky tohto zákona možno spomenúť:470 

- Voľby do SNR sa konali na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva 

tajným hlasovaním podľa zásady pomerného zastúpenia; 

- Aktívne volebné právo mali všetci občania, ktorí mali trvalý pobyt na území SR a v deň 

volieb dovŕšili 18 rokov veku. Právo voliť však nemali občania, ktorí boli právoplatne 

pozbavení spôsobilosti na právne úkony pre duševnú poruchu alebo ktorých spôsobilosť 

                                                           
volebního systému: Kdy? In. OROSZ, L. – MAJERČÁK, T. (eds.): Aktuálne problémy volebného práva a voleb-
ného zákonodarstva v Slovenskej republike – II. ústavné dni. Košice: UPJŠ, 2014, s. 121 a násl. 
468 OROSZ, L. a kol.: Ref. 6, s. 197; DOMIN, M.: Volebné právo a volebné systémy: Druhé, aktualizované a pre-
pracované vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021, s. 139. 
469 Po schválení Ústavy Slovenskej republiky v roku 1992 bol jediný ústavodarný a zákonodarný orgán Slovenskej 
republiky premenovaný na Národnú radu Slovenskej republiky (ďalej NR SR).   
470 Zákon č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady. 
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na právne úkony bola pre takúto poruchu obmedzená, pričom prekážkou výkonu voleb-

ného práva bolo aj zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany 

zdravia iných ľudí; 

- Pasívne volebné právo mali všetci občania s trvalým pobytom na území SR, ktorí v deň 

volieb dovŕšili 21 rokov veku; 

- Boli ustanovené 4 volebné kraje a to územie hlavného mesta SR Bratislavy, Západos-

lovenský kraj, Stredoslovenský kraj a Východoslovenský kraj, ktoré sa zhodovali 

s územným člením štátu; 

- Organizáciu a riadenie volieb zabezpečovali volebné komisie – ústredná, krajské, 

okresné a okrskové; 

- Kandidátne listiny mohli predkladať len registrované politické strany, pričom tie museli 

preukázať, že majú najmenej 10 tis. členov, alebo predložiť petíciu podpísanú takým 

počtom občanov, aby súčet členov strany a počet podpisov na petícii dosahoval najme-

nej 10 tis.. Na kandidátnej listine mohla politická strana v rámci jedného volebného 

kraja uviesť najviac 40 kandidátov; 

- Samotné voľby sa mohli konať v dvoch dňoch, ak o tom rozhodlo Predsedníctvo SNR. 

Ak sa voľby konali v jeden deň, tak v čase od 7:00 do 18:00 hod., v prípade, že sa voľby 

konali v dvoch dňoch , tak v prvý deň volieb to bolo v čase od 14:00 do 20:00 hod. 

a v druhý deň volieb od 7:00 hod. do 14:00 hod. Existovala tu aj možnosť skoršieho 

začiatku volieb, ak to miestne potreby vyžadovali;  

- Úprava volebnej kampane bola len rámcová; 

- Voliči mohli hlasovať len za jednu z kandidujúcich politických strán, resp. koalíciu, 

pričom mali zároveň právo prednostného hlasovania a to v prípade najviac 4 kandidátov 

uvedených na hlasovacom lístku. Akákoľvek iná úprava hlasovacieho lístka bola zaká-

zaná; 

- Prednostné hlasovanie platilo, ak ho využila najmenej 1/10 voličov príslušnej politickej 

strany. Mandát získal najskôr ten z kandidátov, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hla-

sov voličov príslušnej politickej strany. V prípade, že politickej strane bolo pridelených 

viac mandátov a viac kandidátov splnilo (vyššie uvedené) podmienky, mandáty získali 

kandidáti postupne v poradí podľa najvyššieho počtu získaných prednostných hlasov;471      

                                                           
471 Orosz a kol. „váhu“ prednostného hlasovania (vo svojej práci) okomentovali ako „pomerne nízku“, pričom 
„reálne mohla poradie prideľovania mandátov ovplyvniť len vo výnimočných prípadoch.“ In: OROSZ, L. a kol.: 
Ref. 6, s. 205.       
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- Prah zvoliteľnosti do SNR pre politickú stranu bol určený na 3% z celkového počtu 

platných hlasov. (V prípade volieb do FZ to bolo 5%, pričom postačovalo, aby sa tak 

udialo v jednej z národných republík); 

- Poslanecké mandáty sa prideľovali na základe pomerného volebného systému v dvoch 

skrutíniách. V prvom skrutíniu na úrovni volebných krajov podľa metódy prirodzeného 

kvocientu a v druhom skrutíniu na celorepublikovej úrovni podľa „modifikovanej“ 

Hagenbach-Bischoffovej metódy.472   

Zákon č. 80/1990 Zb. bol 8 krát novelizovaný, pričom v roku 1999 sa k jeho zneniu 

vyjadril i Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej ÚS SR) a to v Náleze ústavného súdu sp. zn. 

PL. ÚS 15/1998 z 11. marca 1999. 

1. novelizácia zákona č. 80/1990 Zb. sa udiala na základe prijatého zákona č. 8/1992 Zb. 

o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky a konaní pred ním. § 46 tejto novely došlo 

k zrušeniu § 46  zákona č. 80/1990 Zb. o voľbách do SNR, ktorý pojednával o volebnej 

sťažnosti.473     

2. novelizácia – Zákon č. 104/1992 Zb. – bola v podstate zásadnejšia ako tá predošlá. 

Zmeny sa netýkali len formálnych záležitosti (ako napríklad zmena názvu štátu či 

premenovanie na obec namiesto dovtedy používaného pojmu miestny národný výbor), ale aj 

zásadnejších zmien akými boli zvýšenie prahu zvoliteľnosti do národného parlamentu z 3% na 

5% pri samostatne kandidujúcej politickej strane, 7% pri koalícií zloženej z dvoch alebo troch 

politických strán a 10% pri štvor a viac-koalícii politických strán. V prípade, žeby žiadna 

politická strana nesplnila vyššie uvedené kritérium sa hranica mala znížiť u samostatne 

kandidujúcej politickej strany na 4%, resp. na 3%, u dvoj a trojkoalície na 6%, resp. na 5% 

a u koalície štyroch a viacerých politických strán na 9%, resp. na 8%. Zároveň sa ustanovilo 

pravidlo, podľa ktorého sa malo zabezpečiť, „aby do prvého skrutínia mohli postúpiť aspoň 

dve koalície, alebo jedna koalícia a jedna politická strana, prípade politické hnutie, alebo dve 

politické strany, prípadne politické hnutia.“474 Inými slovami, bola tu snaha o to, aby sa do 

národného parlamentu dostali minimálne dva kandidujúce subjekty. 

Cieľom prijatia vyššie uvedeného ustanovenia bolo zníženie počtu politických strán 

v národnom parlamente. Napriek tomu – tak ako to uvádza V. Kráľova odvolávajúc sa pritom 

na M. Krištofíka – vo voľbách v roku 1992 kandidovalo 23 politických subjektov, vrátane 

                                                           
472 OROSZ, L. a kol.: Ref. 6, s. 198. 
473 § 46  zákona č. 8/1992 Zb. z 3. decembra 1991 sa zároveň zrušil aj § 50  zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do 
orgánov samosprávy obcí, ktorý taktiež pojednával o volebnej sťažnosti.  
474 § 41 ods. 2 a 3 zákona č. 104/1992 Zb. z 26. februára 1992. 
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štyroch koalícií.475 Ako na inom mieste V. Kráľová dodáva, aj keď sa vyššie spomenutý zámer 

podarilo naplniť, keďže len 5 politických strán prekročilo prah zvoliteľnosti do národného 

parlamentu, negatívnym dôsledkom tejto novely bol pomerne vysoký podiel prepadnutých 

hlasov (23,8%).476 

3. novelizácia – Zákon č. 518/1992 Zb. – upravila pôvodné znenie volebného zákona 

v tom zmysle, že v §48 vložila nový odsek 5, ktorý stanovil, že „ak sa mandát poslanca 

neuplatňuje, pretože poslanec bol vymenovaný za člena vlády SR, nastupuje náhradník.“477  

4. novelizácia – Zákon č. 157/1994 Z. z. – mala skôr „lingvistický“ charakter (Slovenská 

národná rada bola vo volebnom zákone nahradená Národnou radou Slovenskej republiky; 

Česká a Slovenská Federatívna Republika bola nahradená Slovenskou republikou, bydlisko 

bolo nahradené trvalým pobytom; zariadenia ústavov národného zdravia boli nahradené 

zdravotníckymi zariadeniami a podobne). 

5. novelizácia – Zákon č. 81/1995 Z. z. – sa opätovne venovala § 48 volebného zákona 

do národného parlamentu. Za odsek 1 § 48 sa vložil nový odsek 2, podľa ktorého „Ak sa 

uprázdni mandát v priebehu volebného obdobia po ustanovujúcej schôdzi NR SR, nastupuje 

náhradník tej istej politickej strany, ktorého určí politická strana z kandidovaných poslancov 

uvedených na jej kandidátnej listine v tom istom volebnom kraji s prihliadnutím na odbornosť 

poslanca, ktorého mandát sa uprázdnil.“ To nemalo platiť, „ak na uprázdnený mandát mal 

nastúpiť náhradník, ktorý vo voľbách získal potrebný počet prednostných hlasov podľa § 42 

ods. 4.“478 Vložením tohto odseku následne došlo k prečíslenie dovtedajších odsekov 2 až 6 na 

odseky 3 až 7 § 48.  

6. novelizácia – Zákon č. 187/1998 Z. z. – je do dnešných dní považovaná za 

najkontroverznejšiu novelu volebnej legislatívy. Medzi odbornou i laickou verejnosťou je táto 

novela známa aj ako „Mečiarov zákon“. L. Orosz a kol. túto novelu zase označili za 

„najvýznamnejší prejav volebného inžinierstva v modernej histórii Slovenska.“479 Jej tvorcovia 

totižto tesne pred parlamentnými voľbami 1998 (vo viacerých rovinách) zásadným spôsobom 

pozmenili volebné pravidlá. V podstate išlo o reakciu vládnych strán na novovytvorenú 

spoločnú volebnú koalíciu 5 opozičných politických strán a to Kresťanskodemokratického 

                                                           
475 KRÁĽOVÁ, V.: Ústavodarná činnosť Slovenskej národnej rady a Národnej rady Slovenskej republiky súvi-
siaca so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vznikom samostatného štátu. In. OROSZ, L. – 
LEŠKOVÁ, K. – RUMAN, J. (eds.): Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 1992 – 2020 (kvan-
titatívne ukazovatele, analýza, hodnotiace poznámky). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Práv-
nická fakulta, 2021, s. 24-25. 
476 KRÁĽOVÁ, V.: Ref. 21, s. 27. 
477 Zákon č. 518/1992 Zb., z 5. novembra 1992. 
478 Zákon č. 81/1995 Z. z. zo 7. apríla 1995. 
479 OROSZ, L. a kol.: Ref. 6, s. 201. 
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hnutia (ďalej KDH), Demokratickej strany (ďalej DS), Demokratickej únie (ďalej DÚ), 

Sociálnodemokratickej strany Slovenska (ďalej SDSS) a Strany zelených na Slovensku (SZS). 

Oproti predošlým novelizáciám volebného zákona do národného parlamentu bola táto 

novela podstatne rozsiahlejšie. Svedčí o tom obsah i rozsah vykonaných zmien počnúc 

podrobným popisom zoznamov voličov; cez vytvorenie jedného volebného obvodu (namiesto 

4 pôvodných volebných krajov); úprava formátu kandidátnej listiny (vrátane možnosti uviesť 

grafický znak kandidujúceho politického subjektu pričom max. počet kandidátov vzrástol na 

150); číslovanie kandidátnych listín; formát hlasovacích lístkov; až po management a riadenie 

volieb; podmienky prideľovania mandátov ako aj samotné prideľovanie mandátov (súčet 

platných hlasov odovzdaných pre postupujúce politické strany sa vydelil číslom 151); 

a uverejnenie výsledkov volieb. 

K zmene došlo aj pokiaľ išlo o prednostné hlasovanie. To platilo v tom prípade, ak 

najmenej 1/10 z celkového počtu hlasov pre konkrétnu politickú stranu využilo právo 

prednostného hlasu, pričom kandidát na to aby získal poslanecký mandát musel získať 

minimálne 10% prednostných hlasov. V prípade, že túto podmienku splnilo viacero kandidátov, 

prihliadalo sa na poradie na kandidátnej listine.480    

Spomedzi „kontroverznejších“ ustanovení vyššie uvedenej novely zákony – ku ktorému 

sa kriticky vyjadrovali (a stále vyjadrujú) nielen vtedajší opoziční politici, média, ale aj celá 

odborná i laická verejnosť a dokonca aj ÚS SR – možno spomenúť:   

- Ustanovenie o dopĺňaní členov okrskových volebných komisii prednostom okresného 

úradu; 

- Ustanovenie týkajúce sa volebných koalícií;481  

- Ustanovenie o preskúmavaní kandidátnych listín politických strán Najvyšším súdom 

Slovenskej republiky (NS SR) bez účasti dotknutej politickej strany; 

- Ustanovenie podľa ktorého sa volebná kampaň prostredníctvom rozhlasového a televíz-

neho vysielania mohla viesť len v Slovenskom rozhlase a v Slovenskej televízii. Vo-

lebná kampaň v súkromných rádiách a televíziách bola zakázaná; 

                                                           
480 § 42 ods. 5 Zákona č. 187/1998 Z. z. 
481 V prípade vytvárania spoločnej koalície viacerých politických strán bol prah zvoliteľnosti do NR SR určený 
násobkom 5% v závislosti od počtu politických strán tvoriacich danú koalíciu. Inými slovami, pokiaľ by koalíciu 
tvorili 3 politické strany, uzatváracia klauzula predstavovala 15%. Ak by koalíciu tvorili 4 strany v tom prípade 
by bolo potrebných 20%, atď. V podstate išlo len o reakciu vládnych strán na novovznikajúcu päť koalíciu. 
Protiopatrením zo strany piatich vyššie spomenutých politických strán bolo vytvorenie novej politickej strany – 
Slovenskej demokratickej koalície (ďalej SDK) – ktorej členmi sa stali len kandidáti za poslancov, pričom ich 
materské strany zostali naďalej samostatne pôsobiť na politickej scéne. Bližšie o uzatváracej klauzule pozri 
napríklad: HURČALOVÁ, M.: Volebné systémy na území dnešného Slovenska v minulosti a v súčasnosti 
a uzatváracia klauzula. (Diplomová práca). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022, s. 28-31. 
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- Ustanovenie podľa ktorého o náhradníkovi po uvoľnení mandátu počas volebného ob-

dobia NR SR mala rozhodnúť politická strana za ktorú kandidoval. Na počet prednost-

ných hlasov sa pritom vôbec nemalo prihliadať;  

- Ustanovenie, že územie SR tvorí jeden volebný obvod. 

Bezprostredne po schválení tejto novely zákona napadla skupina opozičných poslancov 

pod vedením poslanca I. Šimka viacero (vyššie spomenutých) ustanovení návrhom na začatie 

konania pred ÚS SR. Ten v Náleze sp. zn. PL. ÚS 15/1998 z 11. marca 1999 v podstatnej časti 

návrhu skupiny poslancov vyhovel. 

Nálezom ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 15/1998 z 18. marca 1999 bolo rozhodnuté, že: 

- Ustanovenie o volebnej kampani upravené v čl. I § 23 ods. 1 tretia, štvrtá a piata veta 

zákona č. 187/1998 Z. z. nebolo v súlade so slobodou prejavu, resp. s čl. 26 ods. 1, 2 a 4 

v spojení s čl. 1 Ústavy SR a s čl. 10 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 

slobôd; 

- Ustanovenie o vysielaní volebných prejavov a volebných programom v rámci volebnej 

kampane v čl. I § 23 ods. 3 prvá veta zákona č. 187/1998 Z. z. (taktiež) nebolo v súlade 

so slobodou prejavu, resp. s čl. 26 ods. 1, 2 a 4 v spojení s čl. 1 Ústavy SR a s čl. 10 

Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd; 

- Ustanovenie o „určovaní“ náhradníkov po uprázdnení mandátu počas volebného obdo-

bia NR SR politickou stranou upravené v čl. I § 48 ods. 1 zákona č. 187/1998 Z. z. 

nebolo v súlade s čl. 30 ods. 4 Ústavy SR. Občania totižto majú za rovnakých podmie-

nok prístup k volebným a iným verejným funkciám; 

- Ustanovenie, že účastníkmi konania vo veciach registrácie kandidátnych listín sú poli-

tická strana a Ústredná volebná komisia upravené v čl. II § 200g ods. 2 zákona č. 

187/1998 Z. z. nebolo v súlade s čl. 48 ods. 2 Ústavy SR, podľa ktorého „každý má 

právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho prítom-

nosti a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom. Verejnosť možno vy-

lúčiť len v prípadoch ustanovených zákonom.“;  

- Ustanovenie o „povinnostiach“ pre média v prípade porušenie zákona uverejnené v čl. 

III § 20a zákona č. 187/1998 Z. z. nebolo v súlade s čl. 13 ods. 1 v spojení s čl. 1 Ústavy 

SR. 
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Návrhu týkajúceho sa volebných koalícií vyhovené nebolo.482 To čo neprešlo na ÚS SR 

prešlo v NR SR a to prijatím ďalšej – v poradí už 7. – novelizácie volebného zákona č. 80/190 

Zb., ktorý rozoberáme v práci (o čosi) nižšie.               

 

Dopady – v podobe jedného volebného obvodu – pociťujeme dodnes 

Aj keď sa viaceré sporné články zákona č. 187/1998 Z. z. v nasledujúcom období 

podarilo odstrániť, resp. vrátiť do stavu pred prijatím spornej novely, ustanovenie o jednom 

volebnom obvode, resp. volebnom kraji, ako to bolo v tom čase vo volebnej legislatíve uvedené, 

ostalo v platnosti dodnes.483 

L. Orosz a kol. v tejto súvislosti konštatovali, že „...pre vývoj domácej politickej scény 

je symptomatické, že v zásade všetky relevantné politické strany si síce osvojili rétoriku 

v prospech opätovného zavedenia rozdelenia volebného územia na viacero volebných obvodov, 

ale vždy, keď sa naskytla reálna príležitosť k tomu, aby sa táto rétorika premietla do zmeny 

volebnej legislatívy, od nej pod rôznymi zámienkami ustúpili. Organizácia parlamentných 

volieb v jednom celoštátnom volebnom obvode väčšine relevantných politických strán 

v skutočnosti vyhovuje.“484  

Politológ R. Štefančík existenciu jedného volebného obvodu dokonca vníma ako 

„patologický prvok slovenského politického systému deformujúci prirodzený vývoj politických 

strán po roku 1998“, ktorý je zároveň aj „jedným z najvýraznejších príčin znechutenia 

z politiky na Slovensku.“485     

Aj napriek značnej kritike tohto ustanovenia od mnohých politikov 

z rôznych politických strán na pravej i ľavej strane politického spektra, ani po viac ako 

dvadsiatich rokoch od jeho prijatia nenašiel nikto odvahu, aby tento nepriaznivý stav zmenil. 

Vytvorením viacerých volebných obvodov by totiž najviac utrpeli centrály politických strán. 

                                                           
482 OROSZ, L. a kol.: Ref. 6, s. 202. 
483 M. Gbúrová v tejto súvislosti napísala: „Napriek účelovej novelizácii volebných pravidiel pred parlamentnými 
voľbami v roku 1998, ktoré významne zasiahli do procesu formovania straníckeho systému v Slovenskej republike, 
mohla vládna koalícia hneď na začiatku svojho vládnutia novelizovať volebný zákon tak, aby odstránil všetky 
prekážky tvorby štandardnej štruktúrovanosti systému politických strán a vytvoril konsenzus medzi straníckymi 
záujmami a záujmami voličov. Namiesto toho schválila zákon skupiny poslancov (I. Šimko, R. Kováč, G. Bárdos, 
P. Bohunický), ktorý nepriniesol zásadné modernizačné zmeny do volebných pravidiel.“ Bližšie pozri: 
GBÚROVÁ, M.: Partokracia po slovensky.  Nové slovo. 2000, roč. X, č. 19, s. 1. [online], [cit. 08/08/2018]. 
Dostupné na internete: <https://www.noveslovo.sk/c/23091/Partokracia_po_slovensky>; Tiež pozri: GBÚROVÁ, 
M.: Ref. 7, s. 30-39.  
484 OROSZ, L. a kol.: Ref. 6, s. 204. 
485 ŠTEFANČÍK, R.: Znechutenie z politiky: Príčiny a dôsledky. In. KOZIAK, T. – EŠTOK, G. – ONUFRÁK, A. 
(eds.): Kríza parlamentarizmu? Kam kráčaš demokracia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
2017, s. 156-157. 
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V NR SR totiž dlhodobo pretrváva stav, keď zastúpenie poslancov s trvalým pobytom 

v Bratislavskom samosprávnom kraji (ďalej BSK) výrazne prevyšuje počty poslancov 

s trvalým pobytom v ostatných samosprávnych krajoch. 

Aj keď počtom obyvateľov BSK patrí k tým menším, počtom poslancov v NR SR 

jednoznačne vedie.486 Ich počet dlhodobo osciluje v rozmedzí 50-60 poslancov, čo v 150-

člennom zákonodarnom zbore predstavuje viac ako jednu tretinu.487 Tento pretrvávajúci stav 

má aj ďalší negatívny rozmer, a to ten, že dochádza k akémusi „volebno-regionálnemu 

paradoxu“, keď zastúpenie poslancov v NR SR z jednotlivých samosprávnych krajov 

nekorešponduje s volebným ziskom konkrétneho politického subjektu v danom regióne, resp. 

v samosprávnom kraji. Inými slovami, existujú regióny, resp. samosprávne kraje, kde miery 

podpory pre konkrétne politické subjekty boli vo voľbách oproti iným regiónom, resp. 

samosprávnym krajom výrazne vyššie, avšak zastúpenie ich zástupcov v NR SR bolo 

minimálne. Aj keď v rámci slovenskej politickej scény tento paradox nie je ojedinelým javom, 

najvypuklejším sa stal v parlamentných voľbách 2010 v prípade politických strán SMER – 

sociálna demokracia (ďalej SMER – SD) a KDH, a to v korelácii s voličskou podporou (v 

oboch prípadoch) v Prešovskom samosprávnom kraji (ďalej PSK) a Žilinskom samosprávnom 

kraji (ďalej ŽSK).488   

Na základe Registra politických strán a politických hnutí, ktorý spravuje Sekcia verejnej 

správy na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej MV SR), majú takmer všetky 

relevantné politické strany, ktoré v minulosti mali alebo ešte stále majú reálny vplyv na domácu 

politickú scénu, sídlo strany v (hlavnom meste SR) Bratislave.489 

Sme presvedčení, že opätovným zriadením viacerých volebných obvodov490 by 

s najväčšou pravdepodobnosťou vzrástol význam regionálnych politikov. Za optimálny počet 

pritom považujeme vytvorenie 8 volebných obvodov, a to tak, aby kopírovali hranice 

existujúcich vyšších územných celkov.491 Na druhej strane si uvedomujeme, že takéto 

                                                           
486 Bližšie o danej problematike napríklad: ONUFRÁK, A.: Jeden volebný obvod: Nevýhoda pre regióny, výhoda 
pre Bratislavu. In. KOPRLA, M.: Volebné zákony v podmienkach Slovenskej republiky [CD-ROM]. Trnava: Acta 
Universitatis Sanctorum Cyrilli et Methodii Tyrnaviae Res Publica, 2011, s. 65-80. [online], [cit. 28/11/2011]. 
Dostupné na internete: <http://www.fsvucm.sk/files/galeria/res-publica/Acta-2011-Volebne-zakony-v-
podmienkach-SR.pdf>. 
487 J. Bardovič v tejto súvislosti konštatoval, že „silná koncentrácia na hlavné mesto je natoľko výrazná, že počtom 
zástupcov ju neprevýšia ani tri najväčšie (počtom obyvateľov) samosprávne kraje.“ BARDOVIČ, J.: Ref. 4, s. 67. 
488 ONUFRÁK, A.: Ref. 32, s. 65-80.  
489 MV SR: Register politických strán a politických hnutí. In: MV SR. [online], [cit. 28/08/2018]. Dostupné na 
internete: <http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/list.aspx?type=ps>. 
490 Aktuálne platná volebná legislatíva – Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – už nepoužíva pojem volebný kraj.  
491 V minulosti sa uvažovalo o viacerých modeloch členenia SR na volebné obvody v počte 1, 3, 4, 8, 12 a 16. 
Bližšie pozri napríklad:  SPÁČ, P.: Zmena volebného systému do NR SR: Opustenie modelu celoštátneho obvodu 



 

215 
 

rozdelenie má i mnohých kritikov, ktorí poukazujú na viaceré nedostatky. Napríklad i na to, že 

občania krajov sa dodnes nestotožnili so súčasným územnosprávnym členením SR, alebo že 

poniektoré historické regióny ako Spiš, Gemer, Hont, Tekov, Podunajsko, Záhorie, Horné 

i Dolné Považie boli rozdelené medzi dva susediace samosprávne kraje. Stále to však 

považujeme za omnoho lepší stav ako ten, ktorý existuje dnes. 

Prínos viacerých volebných obvodov vidíme po prvé v tom, že problémy toho-ktorého 

regiónu budú musieť riešiť volení zástupcovia z regiónov, ktorí (vo väčšine prípadov) danú 

problematiku poznajú omnoho lepšie ako niekto z centrály strany a po druhé v tom, že dokážu 

vytvárať pevnejšie a osobnejšie väzby s voličmi oproti tomu, kto do daného regiónu zavíta raz 

za čas. 

Vytváranie a prehlbovanie čoraz väčšieho počtu osobnejších a priamejších väzieb medzi 

volebnými zástupcami z regiónov a ich voličmi môže viesť nielen k umenšeniu vzdialenosti 

medzi oboma entitami, ale (čo je omnoho dôležitejšie) aj k posilňovaniu dôvery v politikov i v 

politiku samotnú. Profitovať na tom môžu všetci. Voliči tým, že konečne budú vypočuté 

problémy a ťažkosti, ktoré ich trápia a zvolení zástupcovia zase tým, že budú musieť byť 

neprestajne v strehu. Akékoľvek náznaky stagnácie, letargie či neschopnosť posúvať sa ďalej 

budú mať za následok, že v najbližších voľbách to takýmto voleným zástupcom občania-voliči 

v plnej miere zrátajú. De iure v najbližších parlamentných voľbách a de facto kedykoľvek a 

kdekoľvek – na ulici, v parku, v reštaurácii, v krčme, poslaneckej kancelárii, mítingu strany 

atď. 

Nesplnenie predvolebných sľubov, ktoré dnes zostávajú len v rovine prázdnych 

výhovoriek, vyratujúcich všetky možné i nemožné prekážky a dôvody, prečo ich nebolo možné 

počas predošlého volebného obdobia naplniť, by v prostredí, kde by existovalo viacero 

volebných obvodov, a teda i priama územná a voličská previazanosť, malo reálny efekt. Každý 

zvolený zástupca by bol svojim voličom priamo zodpovedný za svoje konanie tak, ako je to na 

úrovni miestnej či regionálnej samosprávy. Týmto by sa neposilnil len demokratický princíp 

zastupiteľskej formy demokracie, ale aj princíp občianskej spoločnosti a občianskej 

                                                           
ako nástroj posilnenia preferenčného hlasovania. In. KOPRLA, M.: Volebné zákony v podmienkach Slovenskej 
republiky [CD-ROM]. Trnava: Acta Universitatis Sanctorum Cyrilli et Methodii Tyrnaviae Res Publica, 2011, s. 
102-112. [online], [cit. 20/08/2018]. Dostupné na internete: <http://www.fsvucm.sk/files/galeria/res-publica/Acta-
2011-Volebne-zakony-v-podmienkach-SR.pdf>. Tiež pozri: CALETKA, S.: Parlamentní diskuse ohledně 
vytvoření vyšších územních samosprávných celků v České republice a na Slovensku. In. MACHYNIAK, J. (ed.): 
Dynamika regionálnej samosprávy na Slovensku – Voľby 2017: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie, 10. novembra 2017. [CD-ROM]. Trnava: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta 
sociálnych vied, 2018, s. 13-17. 
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participácie. Politika by mala vzísť z verejnej diskusie a verejná diskusia by mala vytyčovať 

ciele i mantinely pre politiku. 

Potom ako SDK získala vo voľbách 1998 druhý najvyšší podiel hlasov hneď za HZDS 

s rozdielom ani nie 1% hlasov a následne po zostavení vládnej koalície spoločne so Stranou 

demokratickej ľavice (ďalej SDĽ), Stranou maďarskej koalície (ďalej SMK) a Stranou 

občianskeho porozumenia (ďalej SOP), sa časť poslancov SDK vrátila do svojich 

„domovských“ politických strán, pričom časť prešla do novovzniknutej politickej strany 

Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKÚ). Prijatím 7. novely – Zákon č. 223/1999 Z. 

z. – došlo k náprave v tom zmysle, že opätovne bola nastolená možnosť kreovania volebných 

koalícií. Pre samostatne kandidujúcu politickú stranu pre vstup do NR SR bola stanovená 5% 

hranica. V prípade dvoj a trojkoalície to bolo 7% a koalície štyroch a viac strán 10%.492 

V podstate išlo o vrátenie sa k tomu, čo bolo prijaté ešte v (2.) novele – teda v zákone č. 

104/1992 Z. z. 

8. novelizácia zákona č. 80/1990 Zb. súvisela s prijatím Zákona č. 515/2003 Zb. 

o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dovtedy 

používané slová ako „okres, okresný úrad či okresná volebná komisia“ boli nahradené slovami 

„obvod, obvodný úrad, obvodná volebná komisia“.      

V roku 2004 bol volebný zákon č. 80/1990 Zb. nahradený zákonom č. 333/2004 z. z. 

o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý na neho (po obsahovej stránke) 

kontinuálne nadväzoval. 

 

Zákon č. 333/2004 Zb. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 

Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov sa počas svojej existencie (od 1. októbra 2004 do 30. júna 2015) dočkal 

celkovo 6 novelizácií, pričom rovnako ako pri jeho predchodcovi – Zákone č. 80/1990 Zb. 

o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov – aj v tomto prípade sa 

k zneniu vyjadroval ÚS SR. A to v Náleze ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 6/08 z 11. februára 

2009. Podľa tohto zákona sa konali 3 parlamentné voľby a to v rokoch 2006, 2010 a 2012. 

1..novelizáciou – Zákon č. 464/2005 Z. z.493 – došlo napríklad k doplneniu § 12 ods. 3, 

ktorý ustanovil označovanie volebných okrskov v rámci obce poradovým číslom; či k prijatiu 

                                                           
492 V prípade, žeby žiadna z politických strán alebo žiadna koalícia neprekročila vyššie uvedené prahy zvoliteľ-
nosti, vo všetkých troch prípadoch sa prah zvoliteľnosti mal znížiť o 1%. Bližšie pozri: § 41 ods. 3 Zákona č. 
223/1999 Z. z.    
493 Táto novelizácia zákona sa vzťahovala aj na Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu 
v znení neskorších predpisov. 
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ustanovenia o podmienkach kaucie, resp. jej vrátanie ak politická strana či koalícia politických 

strán získa aspoň 3% z celkového počtu odovzdaných platných hlasov. 

2. novelizáciou volebného zákona – Zákon č. 192/2007 Z. z. – došlo k vypusteniu ods. 

2 a 3 § 6, ktoré pojednávali o zápise do zoznamu voličov v prípade príslušníkov ozbrojených 

síl SR vykonávajúcich povinnú vojenskú službu. Opätovne došlo aj k úprave § 12 týkajúceho 

sa volebných okrskov či k prijatiu ustanovenia podľa ktorého členom volebnej komisie mohol 

byť len volič. Predošlé znenie bolo o čosi komplikovanejšie, keďže pojednávalo o „občanovi, 

ktorý mal právo voliť a nenastala uňho prekážka vo výkone volebného práva.“  

3. novelizácia – Zákon č. 445/2008 Z. z. – súvisela so zavedením eura. Ustanovenie 

o kaucii vo výške 500 tis. slovenských korún bolo nahradené eurami (16 596 EUR). 

Nálezom ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 6/08 z 11. februára 2009 bolo rozhodnuté, že § 

2  ods. 2 písm. b) vyššie uvedeného zákona – ktorý pojednával o prekážke vo výkone práva 

voliť vo výkone trestu odňatia slobody – nebol v súlade s čl. 1 ods. 1 prvej vety a čl. 2. ods. 1 

v spojení s čl. 30 ods. 1 prvou vetou a s čl. 30 ods. 3 prvou vetou Ústavy SR. (Vo zvyšných 

častiach návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky vyhovené nebolo.) 

4. novelizácia – Zákon č. 58/2010 Z. z. – upravovala prekážku vo výkone práva voliť 

z dôvodu výkonu trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu. Zá-

kon v podstate reflektoval na predošlý nález ÚS SR. 

V 5. novelizácií – Zákon č. 266/2010 Z. z. – sa do volebného zákona vložil § 56a na 

základe ktorého, „politickej strane alebo koalícií, ktorá vo voľbách v roku 2010 získala viac 

ako 3 percentá z celkového počtu odovzdaných platných hlasov v rámci SR, sa mal za každý 

takýto hlas uhradiť zo štátneho rozpočtu SR príspevok vo výške 0,75% priemernej nominálnej 

mesačnej mzdy v hospodárstve za kalendárny rok predchádzajúceho roku, v ktorom sa konajú 

voľby do NR SR.“494       

6..novelizáciou – Zákon č. 204/2011 Z. z. – bola obciam (podľa osobitného predpisu) 

uložená povinnosť zaslať informácie voličom o určení času a miesta konania volieb v obci (§ 

26) nie len v štátnom jazyku, ale aj v jazyku národnostnej menšiny. 

V roku 2014 bol volebný Zákon č. 333/2004 z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej 

republiky nahradený zákonom č. 180/2014 z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa „nového“ volebného zákona z roku 2014 sa 

doteraz konali 2 parlamentné voľby a to v rokoch 2016 a 2020. 

 

                                                           
494 § 56a Zákona č. 266/2010 Z. z.  
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Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Ešte predtým, ako bol v máji 2014 prijatý zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

základným argumentom jeho predkladateľov bolo, že mal „...predstavovať novú legislatívu 

v oblasti volebného práva s cieľom vytvoriť jediný zákon upravujúci všetky druhy volieb, ktorý 

by nahradil sústavu zákonov upravujúcich výkon volebného práva dovtedy pozostávajúci zo 

šiestich zákonov, a to zákon o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, zákon o spôsobe 

voľby prezidenta Slovenskej republiky, zákon o voľbách do Európskeho parlamentu, zákon 

o voľbách do orgánov samosprávnych krajov, zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí 

a zákon o spôsobe vykonania referenda, nakoľko najstaršia z týchto úprav pochádzala z roku 

1990 a najmladšia z roku 2004,“ pričom „existujúce volebné zákony boli z hľadiska praxe 

a zmien v právnom poriadku Slovenskej republiky mnohokrát novelizované; rovnaké inštitúty 

boli v  týchto zákonoch rozdielne a inak právne vyjadrené a aj rôzneho druhu, a to v závislosti 

od toho, v akom časovom období, a v súvislostiach s ktorými voľbami bol zákon upravovaný...“ 

Aspoň takto sa to uvádza vo Všeobecnej časti Dôvodovej správy k vládnemu návrhu zákona 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho poriadku, ktorého 

navrhovateľom bola vláda SR, resp. MV SR.495 Vtedajší minister vnútra SR R. Kaliňák 

predložený volebný systém dokonca označil za „najlepšie, čo máme.“496 

S navrhovateľom tohto zákona sa zhodujeme v tom, že dovtedy existujúca volebná 

legislatíva bola do značnej miery formálne, obsahovo i terminologicky nejednotná, pričom 

nemalý podiel na tom malo i časové hľadisko a spoločensko-politické súvislosti, za ktorých 

jednotlivé novelizácie vznikali. Bolo ju preto potrebné zjednotiť, aby zodpovedala novým 

trendom a potrebám. 

S čím sa už s navrhovateľom tohto zákona nedá súhlasiť, je to, že sa mu to aj reálne 

podarilo. I keď prijatím tohto zákona formálne k zjednoteniu volebnej legislatívy (zo šiestich 

zákonov do jedného) došlo, mnohé ustanovenia ostali aj naďalej nejednotné. V niektorých 

prípadoch prijatím novej legislatívy došlo dokonca k zhoršeniu právneho stavu v rámci 

volebnej legislatívy. V tejto súvislosti dávame do pozornosti najmä zistenia L. Babušík 

                                                           
495 NR SR: Vládny návrh zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene Občianskeho súdneho po-
riadku. In: NR SR. 16. 08. 2013. [online], [cit. 15/08/2018]. Dostupné na internete: 
<https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4612>.  
496 PIŠKO, M.: Kaliňák: Súčasný volebný systém je najlepšie, čo máme. Sme. 29. máj 2014. [online], [cit. 
15/08/2018]. Dostupné na internete: <https://domov.sme.sk/c/7219850/kalinak-sucasny-volebny-system-je-naj-
lepsie-co-mame.html>. 



 

219 
 

Adamčíkovej, ktorá sa danej problematike podrobne venovala vo svojej diplomovej práci 

a neskôr i v ďalších prácach.497 

Za pozitíva zjednotenej volebnej legislatívy L. Babušík Adamčíková uviedla: 

- Prijatie samostatného právneho predpisu o volebnej kampani – Zákon č. 181/2014 Z. z. 

o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách 

a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a v rámci neho ešte aj stanovenie 

finančných stropov či zriadenie transparentných účtov; 

- Zavedenie opatrení a následne i sankcií v prípade vynášania hlasovacích lístkov z vo-

lebných miestností a ich možné ďalšie zneužitie; 

- Zjednotenie právnej úpravy pri označovaní kandidátov (formou krúžkovania). 

Pokiaľ ide o negatíva zjednotenej volebnej legislatívy, za najväčší nedostatok L. 

Babušík Adamčíková uviedla: 

- Ponechanie jedného volebného obvodu v rámci SR; 

- Postavenie (de iure nezávislej) Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania poli-

tických strán, ktorá je mimochodom závislá od politických strán; 

- „Pozabudnutie“ na jednomandátové volebné obvody pri voľbe poslancov do zastupiteľ-

stiev samosprávnych krajov.498 

Aj keď prijatím zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov došlo k zjednoteniu 

viacerých volebných pravidiel, jednou z oblastí, ktorá ostala aj po jeho prijatí naďalej 

nejednotná, je určovanie poradia na kandidátnych listinách a následne i na hlasovacích lístkoch. 

 

(Ne)stranícke zostavovanie kandidátnych listín a poradie na nich 

Kým v prípade volieb prezidenta Slovenskej republiky, volieb do orgánov 

samosprávnych krajov (na predsedov i poslancov zastupiteľstva samosprávnych krajov) i 

volieb do orgánov samosprávnych obcí (na starostov, resp. primátorov a poslancov obecného, 

resp. mestského zastupiteľstva) sú kandidáti na kandidátnych listinách a následne i na 

                                                           
497 Bližšie pozri: ADAMČÍKOVÁ, L.: Voľby a volebné pravidlá na Slovensku (Diplomová práca). Košice: Uni-
verzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 90 s.; BABUŠÍK ADAMČÍKOVÁ, L.: Parlamentné voľby na Slovensku 
v zjednotenom volebnom zákone. In. FEDOROČKO, P. (zost.): Zborník príspevkov zo 4. ročníka Jarnej internaci-
onalizovanej školy doktorandov UPJŠ 2017. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, s. 48-
55; BABUŠÍK ADAMČÍKOVÁ, L.: Volebné paradoxy v kontexte nových volebných kódexov. In. KOZIAK, T. – 
EŠTOK, G. – ONUFRÁK, A. (eds.): Kríza parlamentarizmu? Kam kráčaš demokracia. Košice: Univerzita Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, s. 415-424. 
498 Tento nedostatok bol vyriešený novelizáciou volebného zákona – Zákon č. 69/2017 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 
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hlasovacích lístkoch uvádzaní v abecednom poradí podľa priezviska,499 v prípade volieb do NR 

SR) i volieb do EP takéto pravidlo neexistuje. V týchto dvoch druhoch volieb o poradí na 

kandidátnych listinách a následne i na hlasovacích lístkoch – to sa odvodzuje od poradia na 

zaregistrovanej kandidátnej listine – v podstate rozhodujú členovia konkrétnej politickej strany, 

pričom najväčšie slovo pri rozhodovaní majú vo väčšine prípadov predsedníctva strán. M. 

Gbúrová v jednej svojej práci tento jav nazvala „straníckou vôľou pri tvorbe kandidátnej 

listiny.“500 

Takto „stranícky“ kreované kandidátne listiny majú potom zostupný charakter, kde 

lídrom kandidátky je spravidla predseda danej politickej strany, nasledovaný podpredsedami 

strany, členmi predsedníctva strany, krajskými funkcionármi, okresnými funkcionármi, pričom 

záver kandidátky patrí najmenej známym straníkom i nestraníkom, a dokonca aj kandidátom, 

ktorí s danou politickou stranou v podstate nemusia mať nič spoločné.501 Nie ojedinele sa 

poradie na kandidátnej listine odvíja aj od množstva financií, ktoré je konkrétny kandidát 

schopný a ochotný vložiť do volebnej kampane.502   

                                                           
499 Voľbu prezidenta Slovenskej republiky upravuje Štvrtá časť zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. O abecednom poradí na 
hlasovacom lístku pojednáva § 105 ods. 1. 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sú upravené v Šiestej časti vyššie uvedeného zákona. V § 141 ods. 
1 je okrem iného uvedené, že „...kandidáti sa v zozname zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva 
uvádzajú v abecednom poradí podľa priezviska.“ Pravidlo o abecednom poradí podľa priezviska platí aj pokiaľ 
ide o hlasovacie lístky. Podrobne je toto ustanovenie upravené v § 143 ods. 3 tohto zákona. V abecednom poradí 
podľa priezviska sú v zozname zaregistrovaných kandidátov, ako aj na hlasovacích lístkoch uvádzaní aj kandidáti 
pre voľbu predsedu samosprávneho kraja. Konkrétne o tom pojednáva § 146 ods. 1, resp. § 148 ods. 3. 

Voľby do orgánov samosprávy obcí upravuje Siedma časť vyššie uvedeného zákona. V prípade týchto volieb 
sa abecedné poradie kandidátov podľa priezviska spomína v  § 173 ods. 1, § 175 ods. 3 (v oboch prípadoch ide 
o voľby do obecného zastupiteľstva), § 178 ods. 1 a § 180 ods. 3 (v oboch prípadoch ide o voľby starostu obce). 

O abecednom poradí podľa priezviska pojednáva ešte aj § 9 ods. 2, a to v súvislosti so stálym zoznamom vo-
ličov. Bližšie pozri: Zákon č. 180/2014 Z. z o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
500 GBÚROVÁ, M.: Úvod alebo politologické poznámky k problematike súčasného stavu zastupiteľskej demokra-
cie v podmienkach Slovenskej republiky. In. KOZIAK, T. – EŠTOK, G. – ONUFRÁK, A. (eds.): Kríza parlamen-
tarizmu? Kam kráčaš demokracia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017, s. 12. 
501 To bol príklad štyroch „obyčajných ľudí“ na čele s I. Matovičom na kandidátnej listine politickej strany Sloboda 
a solidarita (ďalej SaS) vo voľbách do NR SR v roku 2010. 

O dva roky neskôr, vo voľbách 2012, sa na kandidátnej listine OĽaNO objavili mená štyroch odídencov 
z KDH, ktorí po svojom odchode z KDH založili politickú stranu Konzervatívni demokrati Slovenska (KDS), 
ďalej viacerí kandidáti z Občianskej konzervatívnej strany (ďalej OKS) i viacero nezávislých osobností. Po 
požiadavke I. Matoviča, aby sa títo kandidáti podrobili výsluchu na detektore lži, až 24 kandidátov sa rozhodlo vo 
voľbách nekandidovať. Bližšie pozri: Matovičovi sa rozpadla kandidátka, KDS, OKS, Mojžiš či Korda odišli. In: 
Pravda. 07.02.2012. [online], [cit. 15/08/2018]. Dostupné na internete: 
<https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/173265-matovicovi-sa-rozpadla-kandidatka-kds-oks-mojzis-ci-korda-
odisli/>; KERN, M.: Matovičovi sa rozpadla kandidátka, odchádza 24 ľudí: OKS a KDS označujú lídra 
Obyčajných ľudí za klamára, s ktorým nechcú nič mať. Sme. 07.02.2012. [online], [cit. 15/08/2018]. Dostupné na 
internete: <https://domov.sme.sk/c/6249505/matovicovi-sa-rozpadla-kandidatka-odchadza-24-ludi.html>.   
502 V tejto súvislosti dávame do pozornosti prácu R. Štefančíka o financovaní politických strán v Nemecku, Rakú-
sku a Švajčiarsku, ktorá by (v mnohých prípadoch) mohla byť vhodnou inšpiráciou aj pre legislatívu na Slovensku. 
Bližšie pozri: ŠTEFANČÍK, R.: Financovanie politických strán na príklade Nemecka, Rakúska a Švajčiarska: 
Výzva pre Slovensko? Praha: Machiavelli Press, 2017, 205 s. 
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V zásade sa dá povedať, že čím menší vplyv v strane, tým nižšie poradie na kandidátnej 

listine, resp. hlasovacom lístku, a tým aj menšie šance na úspech vo voľbách. V takto 

nastavenom prostredí je potom značný rozdiel, či konkrétny kandidát kandiduje z 1., 10., 25., 

72. alebo 138. miesta na hlasovacom lístku. 

Zároveň si však uvedomujeme, že aj z posledného 150. miesta na hlasovacom lístku 

môže byť kandidát úspešný. Tak, ako sa to vo voľbách do NR SR v rokoch 2010, 2012 a ešte 

aj 2016 podarilo I. Matovičovi a jeho ďalším trom kolegom – E. Jurinovej (149.), M. Feckovi 

(148.) a J. Viskupičovi (147.).503 

Vo všetkých štyroch prípadoch išlo skôr o „marketingový ťah“ zo strany konkrétnych 

kandidátov na poslancov NR SR, než o ich reálne šance uspieť. Inými slovami, „voličský 

výtlak“, ktorý všetci štyria dosiahli bol do značnej miery vyvolaný skvele zvolenou 

marketingovou stratégiou, keď sa z posledných kandidátov na hlasovacom lístku stali de facto 

prví. V súvislosti s týmito štyrmi kandidátmi je namieste otázka, či by boli títo štyria vyššie 

menovaní kandidáti vo voľbách rovnako úspešní, ak by poradie na hlasovacom lístku bolo 

zoradené abecedne, poprípade nejakým iným spôsobom – napríklad žrebom.504 

Z našich zistení vyplýva, že pokiaľ by hlasovacie lístky vo voľbách  do NR SR 2016 

boli vytvárané abecedne, M. Fecko by kandidoval za OĽaNO ako 27. v poradí, E. Jurinová by 

bola 64., I. Matovič 95. a J. Viskupičovi by pripadlo poradové číslo 143.505 To isté by sa dalo 

povedať aj o mnohých ďalších čelných predstaviteľoch iných politických strán.  

V minulosti asi najzaujímavejšie by to bolo v prípade priezvisk začínajúcich sa na 

písmeno F. V predošlom desaťročí totižto na čele troch politických strán stáli predsedovia 

s priezviskom začínajúcim práve týmto písmenom. Konkrétne išlo o R. Fica (SMER – SD), J. 

Figeľa (KDH) a P. Freša (SDKÚ – DS). Podľa našich prepočtov – na základe abecedného filtra 

– sa priezviská začínajúce na písmeno F vo väčšine prípadov nachádzali na hlasovacích lístkoch 

v rozmedzí druhej a tretej desiatky. 

Keďže pravdepodobnosť úspešnej kandidatúry sa znižuje priamoúmerne s tým, ako 

klesá poradové číslo na kandidátnej listine, takto nastavené pravidlá nemôžeme považovať ani 

za demokratické, a už vôbec nie za spravodlivé. Výsledky volieb do NR SR i volieb do EP sa 

                                                           
503 Vo voľbách do NR SR 2020 z posledných (dvoch) miest zo štvorice kandidovali už len I. Matovič (150) a M. 
Fecko (149). E. Jurinova a J. Viskupič už v týchto voľbách nekandidovali, nakoľko vo voľbách do orgánov samo-
správnych krajov v roku 2017 boli zvolení za predsedov Žilinského samosprávneho kraja (E. Jurinová) a Trnav-
ského samosprávneho kraja (J. Viskupič).    
504 Volebná legislatíva na Slovensku takýto  inštitút pozná, pričom ho používa pri číslovaní kandidátnych listín. 
Konkrétne o ňom pojednáva § 53 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov, pričom okrajovo je spomenutý aj v § 52 ods. 6 tohto zákona.     
505 Vo voľbách do NR SR 2020 by M. Feckovi abecedne pripadlo 23. miesto na kandidátke OĽaNO a I. Matovičovi 
80. miesto.  
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tak v princípe stávajú len akýmsi oficiálnym potvrdením tých kandidátov, ktorí (v politike) 

majú byť. Súhlasíme s vyjadrením M. Kaliňáka, podľa ktorého volebný výber pripomína 

„nákup, pri ktorom väčšiu šancu majú tí čo sú na očiach.“506 

Stranícke kreovanie kandidátnych listín má pre stranícke centrály ešte jeden obrovský 

význam, a to ten, že vďaka nim sa dajú pomerne ľahko eliminovať „kritici“ vo vnútri strany.507 

V súvislosti s abecedným poradím na kandidátnych listinách či hlasovacích lístkoch je 

potrebné zároveň otvorene priznať, že aj toto volebné pravidlo má svoje limity. Na jeden z nich 

poukázal M. Kaliňák, ktorý zistil, že najmä vo voľbách na miestnej či regionálnej úrovni je 

veľmi dôležité, ktorým písmenom abecedy začína priezvisko kandidáta. Úspešnejšími sa 

stávajú najmä tí kandidáti, ktorých začiatočné písmeno priezviska je z prvej polovice abecedy. 

M. Kaliňák to odôvodňuje tým, že „voliči hlasujú mechanicky, podľa toho, čo vidia na prvý 

pohľad, pričom v takomto prípade nie je dôležitá veľkosť volebného obvodu ani volebná 

účasť.“508 Tento jav pritom pomenúva ako abecednú demokraciu. 

Aj keď s tvrdením M. Kaliňáka súhlasíme, zároveň by sme radi dodali, že mechanickosť 

výberu neexistuje len vo voľbách do orgánov samosprávy a orgánov samosprávnych krajov, 

kde sú kandidáti na hlasovacích lístkoch zoradení abecedne, ale často aj vo voľbách do NR SR 

či volieb do EP, kde o poradí kandidátov rozhodujú ústredné orgány politických strán. Najmä 

v prípade volieb do NR SR je pomerne často sa opakujúcim javom „krúžkovanie“ prvých 

štyroch kandidátov na hlasovacom lístku. (Deje sa tak na základe možnosti využívania inštitútu 

prednostného hlasovania. Volební lídri strany pritom takúto podporu v podstate ani 

nepotrebujú. Voliči v dobrej snahe podporiť „svojho“ kandidáta, ktorého (poväčšine) poznajú 

len z televíznych obrazoviek, si pritom vôbec neuvedomujú, že aj takýmto spôsobom podporujú 

ústredné orgány strany na úkor miestnych či regionálnych štruktúr. Posilňovanie pozície 

                                                           
506 KALIŇÁK, M.: Dvadsať rokov samosprávy, dve dekády demokracie. In. GLOSÍKOVÁ, M. – GERMUŠKA, 
E. (zost.): Výsledky výskumu : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie doktorandov. Prešov: Inštitút 
Politológie, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, s. 69. 
507 Za učebnicový príklad v tomto smere sa považuje eliminácia niekdajšej podpredsedníčky politickej strany KDH 
M. Sabolovej po tom, ako kriticky vystúpila voči vedeniu strany. Nielenže sa dostala do nemilosti viacerých ve-
dúcich osobností strany, ale v predčasných parlamentných voľbách v roku 2012 sa jej priezvisko objavilo až na 
77. mieste kandidátnej listiny strany. Bližšie pozri: ŠÚ SR: Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2012: 
Zoznam kandidátov. [online], [cit. 13/08/2018]. Dostupné na internete:  
<http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2012/info/regkand.jsp@lang=sk.htm>.   
508 KALIŇÁK, M.: Zaberie abecedná demokracia? [online], [cit. 13/08/2018]. Dostupné na internete: 
<https://blogy.hnonline.sk/miso-kalinak/zaberie-abecedna-demokracia>; KERN, M.: Volíme od A po Z. Nespra-
vodlivo. In. Sme. 13.11.2009. [online], [cit. 20/08/2018]. Dostupné na internete: <https://do-
mov.sme.sk/c/5107731/volime-od-a-po-z-nespravodlivo.html>. 
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ústredných orgánov strany a predsedníctva môže viesť (a často aj vedie) k javu, ktorý 

nazývame partokracia.509 

I keď pre mnohých voličov by zoradenie na hlasovacom lístku v abecednom poradí vo 

voľbách do NR SR a voľbách do EP mohlo znamenať istú formu osobnej nepohody, keďže 

výber konkrétneho kandidáta by si vyžadoval omnoho viacej rozvahy a pozornosti ako je to pri 

dnešnom mechanickom výbere, pričom nemožno zabúdať ani na ďalšie faktory, akými sú 

chybovosť pri výbere, zdravotný stav konkrétneho voliča, potreba optických pomôcok 

a podobne, v celkovom súčte by sa posilnila nielen vnútrostranícka súťaživosť kandidátov, ale 

aj demokratický charakter volieb. Výhodná pozícia na čele kandidátnej listiny, resp. 

hlasovacieho lístka by automaticky nemusela znamenať očakávaný úspech. V takto 

nastavenom prostredí by ani najvplyvnejší kandidáti danej politickej strany nemali úspech istý 

vopred. 

V tejto súvislosti by sme ešte radi dodali, že tento zámer sme na verejnom fóre 

predniesli aj trom predsedom  rôznych (v tom čase parlamentných) politických strán,510 pričom 

jedna z nich je v NR SR stále prítomná. Kým prví dvaja si náš návrh vypočuli, no nič 

nepovedali, ten tretí s hrôzou skonštatoval, „...či by sme si vedeli predstaviť situáciu, ak by sa 

predseda politickej strany, ktorá by prekročila 5-percentnú hranicu zvoliteľnosti, nedostal do 

parlamentu?“ Na túto jeho otázku bola naša odpoveď „jednoznačne áno“. 

 

(Ne)funkčnosť prednostného hlasovania 

V nadväznosti na dva vyššie vymedzené okruhy nedostatkov volebných pravidiel 

platných na Slovensku sme sa plynule dostali aj k tretiemu okruhu nedostatkov, ktorý sme 

nazvali ako (ne)funkčnosť prednostného hlasovania. 

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o inštitúte prednostného hlasovania pojednáva 

v § 68 ods. 5 (voľby do NR SR) a tiež v § 94 ods. 5 (voľby do EP). 

                                                           
509 Problematiku partokracie na Slovensku vo svojich prácach podrobnejšie rozobrali napríklad M. Gbúrová a V. 
Kmetóny Gazdová. Bližšie pozri: GBÚROVÁ, M.: Ref. 32, s. 1-2; GAZDOVÁ, V.: Fenomén partokracie v 
slovenskej politike. In. Interpolis' 09: zborník príspevkov zo VI. vedeckej konferencie doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 29. októbra 2009. Banská Bystrica: 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009, s. 104-112; GAZDOVÁ, V.: Partokracia verzus demokracia. 
In. GLOSÍKOVÁ, M. – GERMUŠKA, E. (zost.): Výsledky výskumu: zborník príspevkov z medzinárodnej 
konferencie doktorandov. Prešov: Inštitút Politológie, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2010, 
s. 60-67. 
510 Totožnosť predsedov politických strán nie je potrebné zverejňovať, keďže to v tomto kontexte nie je nevy-
hnutné. 
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Na základe vyššie uvedeného paragrafového znenia teda platí, že prednostné hlasovanie 

má zmysel len v tom prípade, „ak kandidát získa aspoň tri percentá prednostných hlasov 

z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu alebo koalíciu...“. 

Zavedením 3% hranice pre získanie poslaneckého mandátu sa de iure na jednej strane 

posilňujú pozície kandidátov, ktorí sa na hlasovacích lístkoch nachádzajú na popredných 

pozíciách, a na druhej strane sa eliminujú kandidáti, ktorí sa na hlasovacích lístkoch nachádzajú 

nižšie. Určujúcim princípom úspechu v týchto dvoch druhoch volieb nie je celkový počet 

odovzdaných hlasov pre konkrétneho kandidáta, ako je to v prípade volieb prezidenta SR, 

volieb do orgánov samosprávy obcí i volieb do orgánov samosprávnych krajov, ale kombinácia 

(v prvom rade) poradia na hlasovacom lístku a (až v druhom rade) celkového počtu získaných 

prednostných hlasov, ktorý je navyše podmienený celkovým počtom platných hlasov 

odovzdaných pre politickú stranu či koalíciu. To de facto znamená, že úspech, resp. neúspech 

kandidáta sa neodvíja len od poradia na hlasovacom lístku a od počtu prednostných hlasov, 

ktoré vo voľbách kandidát získal, ale tiež od celkového počtu platných hlasov, ktoré získala 

politická strana, resp. volebná koalícia politických strán.511 

Omnoho častejším javom vo voľbách do NR SR či EP je stav, keď niektorí kandidáti aj 

napriek pomerne vysokému počtu prednostných hlasov, no žiaľ s vyšším poradovým číslom, 

ostávajú mimo zákonodarného zboru, zatiaľ čo niektorí iní získavajú poslanecké mandáty, a to 

aj napriek tomu, že počet prednostných hlasov, ktoré vo voľbách svojej politickej strane 

priniesli, je žalostne nízky.512 Takíto kandidáti sú mnohokrát úspešní nie kvôli svojim 

osobnostným kvalitám, ale často kvôli popredným pozíciám na hlasovacích lístkoch. 

V prípade niektorých úspešných kandidátov na poslancov NR SR bol počet 

prednostných hlasov taký nízky, že nedosahoval ani hodnoty, ktoré kandidáti bežne dosahujú 

v komunálnych voľbách. Zisk päť či šesť stoviek prednostných hlasov vo voľbách do NR SR 

                                                           
511 V tejto súvislosti si predstavme modelovú situáciu, v ktorej by politická strana, ktorá prekročila 5 percentnú 
hranicu potrebnú pre vstup do NR SR, získala 200 000 platných voličských hlasov. Počet prednostných hlasov, 
ktoré by musel kandidát získať, aby bol úspešný, by tak musel byť minimálne 6 000. Kandidát by pri tomto počte 
prednostných hlasov bol úspešný aj vtedy, ak by strana získala menej ako 200 000 platných voličských hlasov. 

Ak by však politická strana, za ktorú kandidát kandidoval, získala v celkovom súčte hoci len o jeden voličský 
hlas viacej, teda 200 001, pričom 5 percentná hranica potrebná pre vstup do NR SR by bola zachovaná, kandidátovi 
by už vyššie spomenutých 6 000 prednostných hlasov nestačilo. Ich podiel na celkovom počte voličských hlasov 
určených pre stranu by tak bol 2,999985 %, čím by sa nenaplnila vyššie spomenutá trojpercentná klauzula a kan-
didát by nezískal poslanecký mandát. Aj keď pravdepodobnosť takto zjednodušenej modelovej situácie je v reál-
nych voľbách veľmi nízka, nič to nemení na fakte, že reálne k takejto situácii môže vo voľbách kedykoľvek dôjsť. 
Ako príklad, že k nepredvídanej situáciu môže kedykoľvek reálne dôjsť sme mohli vidieť pri posledných voľbách 
do EP (2019). Jednorazová zákonná úprava prijatá z dôvodu plánovaného odchodu Spojeného kráľovstva z Eu-
rópskej únie priniesla zásadnú deformitu, keď politická strana SaS získala 2 poslanecké mandáty pri zisku 94 839 
voličských hlasov, kým KDH len 1 poslanecký mandát pri zisku 95 588 voličských hlasov. Bližšie o danej prob-
lematike odporúčame pozrieť: BARDOVIČ, J.: Ref. 4, s. 72-78. 
512 ONUFRÁK, A.: Ref. 32, s. 65-80.  
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pre konkrétneho kandidáta považujeme za biedu demokracie na Slovensku. Reprezentatívnosť, 

ale aj legitimita takto zvoleného zástupcu je preto značne otázna. Nad takýmto vývojom 

demokracie a parlamentarizmu by sa mali zamyslieť nielen politológia či médiá, ale najmä 

centrály politických strán. 

Ukazuje sa, že niektoré slovenské politické strany nielenže tento negatívny fenomén 

neriešia, ale zjavne ho nepovažujú za problém. Za najhoršie pritom považujeme to, že tento 

negatívny jav má opakujúcu sa tendenciu. 

Za učebnicový príklad v tejto súvislosti považujeme poslanca M. Kondróta z politickej 

strany SMER – SD. Ten vo voľbách do NR SR v roku 2020 získal 378 prednostných hlasov, 

pričom kandidoval z 31. miesta.513 Štyri roky predtým (voľby do NR SR 2016) to bolo 480 

prednostných hlasov, resp. 35. miesto na kandidátnej listine.514 Vo voľbách do NR SR v roku 

2012, resp. 2010 ten istý poslanec NR SR kandidoval z 31. miesta, resp. z 30. miesta, pričom 

počet prednostných hlasov, ktoré od voličov získal, bol  682, resp. 642.515 

Na tomto konkrétnom prípade vidíme, že aj keď (už aj tak biedna) voličská podpora pre 

konkrétneho poslanca NR SR v každých parlamentných voľbách klesala, nič to nemenilo na 

fakte, že strana – presnejšie vrcholoví predstavitelia strany – aj naďalej daného kandidáta 

umiestňovala pomerne vysoko na straníckej kandidátnej listine. 

Keďže nepredpokladáme, žeby predsedníctvo politickej strany SMER – SD o nízkej 

voličskej podpore pre konkrétneho poslanca – kandidáta nevedelo, vynára sa otázka (a možno 

aj séria otázok), kvôli čomu konkrétna politická strana umiestňuje práve tohto poslanca – 

kandidáta (opakovane) tak vysoko na svojej kandidátnej listine.  

Pokiaľ sa opätovne vrátime k podstate Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 29. mája 2014, tak tento zákon je 

v platnosti od 1. júla 2014 a platí pre všetky druhy volieb. V podstate išlo o formálne 

zjednotenie volebnej legislatívy (zo šiestich volebných zákonov do jedného). 

                                                           
513 ŠÚ SR: Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020: Zoznam súborov na stiahnutie: Počet prednostných 
hlasov pre kandidátov politických subjektov za SR. [online], [cit. 12/06/2021]. Dostupné na internete: 
<https://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2020/sk/download.html>. 
514 ŠÚ SR: Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016: Zoznam kandidátov podľa politických subjektov. 
[online], [cit. 21/08/2018]. Dostupné na internete: 
<http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2016/sk/candidates.html>; ŠÚ SR: Voľby do Národnej rady Slovenskej repub-
liky 2016: Súbory na stiahnutie: Výsledky prednostného hlasovania. [online], [cit. 21/08/2018]. Dostupné na in-
ternete: <http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2016/sk/download.html>. 
515 ŠÚ SR: Voľby do NR SR 2012: Zoznam kandidátov. [online], [cit. 21/08/2018]. Dostupné na internete: 
<http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2012/info/regkand.jsp@lang=sk.htm>; ŠÚ SR: Voľby do NR SR 2010: Zoznam 
kandidátov. [online], [cit. 21/08/2018]. Dostupné na internete: 
<http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2010/info/regkand.jsp@lang=sk.htm>. 
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Zákon bol 13 krát novelizovaný a k jeho zneniu sa vyjadril i ÚS SR. Samotný zákon 

pritom pozostáva z 9 častí, a to: 

- Všeobecné ustanovenia (1. časť, § 1-41); 

- Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (2. časť, § 42-71); 

- Voľby do Európskeho parlamentu (3. časť, § 72-97); 

- Voľby prezidenta Slovenskej republiky (4. časť, § 98-115); 

- Ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta (5. časť, § 116-130); 

- Voľby do orgánov samosprávnych krajov (6. časť, § 131-162); 

- Voľby do orgánov samosprávy obcí (7. časť, § 163-195); 

- Referendum (8. časť, § 196-215);  

- Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia (9. časť, § 216-250zd).  

Prvýkrát sa ÚS SR k vyššie uvedenému zákonu vyjadril v náleze sp. zn. PL. ÚS 18/2014 

z 22. marca 2017. Týmto nálezom bolo rozhodnuté, že nastolenie vzdelanostného cenzu – 

podmienkou kandidatúry na funkciu starostu bolo minimálne stredoškolské vzdelanie . nebolo 

v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 1 a 2 a čl. 13 ods. 4 v spojení s čl. 30 ods. 1, 3 a 4 a čl. 31 

Ústavy SR 

K 1..novelizácií Zákona č. 180/2014 Z. z. došlo prijatím zákona č. 356/2015 Z. z. V § 

16 za ods. 3 sa vložil nový ods. 4, vďaka ktorému sa Štátnej komisii uložila povinnosť 

poskytnúť politickej strane na jej vyžiadanie stanovisko k pravidlám financovania politických 

strán ako aj pravidlá financovania volebnej kampane a kandidátovi na jeho žiadosť stanovisko 

k pravidlám financovania volebnej kampane. 

2. novelizáciou – Zákon č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich 

s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho 

súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov – došlo k lingvistickej zámene 

slova „príslušný“ za „správny“, resp. „príslušný súd“ za „správny súd“. 

Obsahom 3. novelizácie – Zákon č. 69/2017 Z. z. – boli opatrenia týkajúce sa stanovenia 

odmeny zapisovateľovi štátnej komisie; ochrany osobných údajov voličov; či doplnenie § 93a, 

ktorým sa zmenili podmienky prideľovania mandátov v tom zmysle, že ak žiadna politická 

strana alebo koalícia by neprekročila potrebný 5% prah zvoliteľnosti, v tom prípade by sa 

hranica zvoliteľnosti znížila na 4%. Zámerom zákonodarcov bolo, aby pri rozdeľovaní 

poslaneckých mandátov boli aspoň dve politické strany, resp. dve koalície, alebo aspoň jedna 

politická strana a jedna koalícia. Ostatné zmeny mali len lingvistický alebo „upresňujúci“ 

charakter. 



 

227 
 

Druhýkrát sa ÚS SR k Zákonu č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyjadril v Náleze ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 

2/2016 z 22. marca 2017. Zjednodušene povedané - podstatou návrhu verejnej ochrankyne práv 

spočíval v spochybnení ústavnej a medzinárodnoprávnej konformity napadnutého ustanovenia 

§ 4 písm. b) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva stanovujúceho 

ako prekážku práva voliť (výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlásť 

závažného zločinu) v referende a vo všetkých typoch volieb. ÚS SR vo vyššie spomenutom 

náleze rozhodol, že nie je v súlade s viacerými článkami Ústavy SR, ako aj s viacerými článkami 

medzinárodných dokumentov, pričom uviedol Dodatkový protokol k Dohovoru o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd, Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, 

Chartu základných práv Európskej únie či Dohovor o právach osôb so zdravotným 

postihnutím.516      

4. novelizáciou – Zákon č. 165/2017 Z. z. – bol doplnený § 13 ods. 6 o písm. e), ktorým 

bolo ustanovené, že funkcia člena štátnej komisie zaniká na základe rozhodnutia toho, kto ho 

delegoval. Taktiež bol doplnený aj o § 219a, podľa ktorého voľby do orgánov územnej 

samosprávy v prebiehajúcom volebnom období bolo možné vyhlásiť do 31. októbra 2017 podľa 

§ 219 ods. 3, pričom sa mali konať podľa dovtedy platných predpisov. 

Aj keď Zákon č. 344/2018 Z. z. primárne novelizoval Zákon č. 85/2005 Z. z. 

o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, v nemalej miere 

novelizoval aj Zákona č. 180/2014 Z. z.. V podstate išlo o 5. novelu volebného zákona. Za jeho 

najvýznamnejší prínos možno označiť doplnenie ods. 4 § 8, ktorým sa pre hlasovanie 

v referende a vo voľbách do NR SR umožnilo hlasovať poštou pre tých voličov, ktorí nemali 

trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Touto novelou bol zároveň zriadený aj osobitný 

volebný okrsok na Ministerstve vnútra SR (ďalej MV SR).   

V poradí 6. novelizáciou – Zákon č. 177/2019 Z. z. o niektorých opatreniach na 

znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) – došlo k úprave ustanovenia 

o preukazovaní bezúhonností členom štátnej volebnej komisie. 

7. novela volebného zákona – Zákon č. 37/2019 Z. z. – v § 220a ustanovila opatrenia 

súvisiace s odchodom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej 

únie. Poslanecký mandát do EP nemal pripadnúť zvolenému kandidátovi tej politickej strany 

alebo koalície, ktorá vykázala najmenší zostatok delenia. A to dovtedy, kým vystúpenie 

                                                           
516 Bližšie pozri: Nález ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 2/2016 z 22. marca 2017. 
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Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie nadobudne právnu 

účinnosť. 

Hlavným zámerom 8. novelizácie volebných pravidiel – Zákon č. 413/2019 Z. z. – bolo 

odstrániť „vlastné mená“, alebo ich skratky, počnúc zamestnaním, cez názvy organizácií až po 

priezviska kandidátov (vrátane ich používania v názvoch politických strán).  

9. novelizáciou – Zákon č. 73/2017 Z. z. – došlo k spojeniu volieb do orgánov 

samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov. (Podrobnejšie sa danej 

problematike venujeme nižšie v texte.)  

V súvislosti s reformou súdnictva, došlo (aj v rámci volebnej legislatívy) k novelizácií 

volebných zákonov. Zákonom č. 423/2020 Z. z. totižto došlo k premenovaniu Najvyššieho súdu 

Slovenskej republiky na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky. V podstate išlo o 10. 

novelizáciu volebných pravidiel.  

V poradí 11. novelizácia – Zákon č. 512/2021 Z. z. – bola oproti predošlým novelizáciám 

opäť o čosi bohatšia. Do pozornosti možno uviesť napríklad: úpravu § 4, ktorý ustanovil 

obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia; povinnosť pre obce 

zverejniť na úradnej tabuli obce alebo na svojom webovom sídle (ak ho má obec zriadené) 

informáciu o vymedzení územného obvodu  a určení volebných miestnosti (a to aj v jazyku 

národnostnej menšiny); povinnosť pre starostu zabezpečiť pre okrskovú volebnú komisiu na 

účely volieb prístup k internetu; hlasovací preukaz mohla prevziať aj iná osoba a podobne. 

Nateraz poslednou novelou (13) volebných pravidiel je Zákon č. 185/2022 Z. z. 

o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do 

orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Hlavným zámerom zákonodarcov bola úprava 

spoločných volieb do orgánov samosprávnych krajov a volieb do orgánov samosprávy obcí 

z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením Covid-19.         

 

Volebné zákony upravujúce voľby do orgánov samosprávy obcí 

Okamžite po novembri 1989 novo konštituované vládne zoskupenie sa zhodlo na tom, 

že voľby do miestnej samosprávy treba uskutočniť ešte v roku 1990. Ústavný základ k realizácií 

tejto úlohy ustanovil federálny ústavný zákon č. 294/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava 

ČSFR a ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii a ktorým sa skracuje 

volebné obdobie národných výborov z 18. júla 1990. V zmysle tohto ústavného zákona bolo 

zverené prijatie zákonov o voľbách do orgánov miestnej samosprávy do pôsobnosti národných 

republík. Vďaka tejto skutočnosti boli už v roku 1990 v Českej a Slovenskej republike prijaté 
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diametrálne odlišné volebné zákony do orgánov samosprávy obcí. Kým slovenský volebný 

zákon o voľbách do orgánoch samosprávnych krajov bol založený na väčšinovom volebnom 

systéme, tak český volebný zákon sa opieral o pomerný volebný systém s voľnými 

kandidátnymi listinami. 

Ďalší zásadný rozdiel spočíval ešte aj v tom, že volebný zákon platný na Slovensku na 

rozdiel od toho v Čechách upravoval nielen voľbu členov zastupiteľstva, ale aj priamu voľbu 

starostu obce, resp. primátora mesta. L. Orosz a kol. v tejto veci si položili otázku, „či 

ustanovenie priamej voľby starostu bolo v súlade s v tom čase platným ústavným textom, resp. 

či slovenský volebný zákon v časti týkajúcej sa voľby starostu nešiel nad rámec (federálnej) 

ústavnej blankety...“517   

Vládny návrh zákona o voľbách do orgánov územnej samosprávy prerokovala 

novozvolená SNR na svojej 3. schôdzi a schválila ho už 28. augusta 1990. Zákon bol 

publikovaný v Zbierke zákonov ČSFR pod č. 346/1990 Zb. ako zákon o voľbách do orgánov 

samosprávy obcí. Na základe tohto zákona bolo stanovené:  

- Zákon vychádzal zo všeobecne uznávaných demokratických princípov volebného práva 

(všeobecnosť, rovnosť, priamosť a tajné hlasovanie), pričom upravoval priamu voľbu 

starostov obcí, resp. primátorov miest, ako aj voľbu poslancov obecných a mestských 

zastupiteľstiev; 

- Okrem kandidátov politických strán bolo týmto zákonom umožnené kandidovať aj ne-

závislým kandidátom na základe petície podpísanej zákonom predpísaným počtom vo-

ličov; 

- V prípade voľby poslancov bolo územie obce rozdelené na viacero viacmandátových 

volebných obvodov. V menších obciach mohol volebný obvod tvoriť aj celé územie 

obce; 

- V prípade voľby starostu obce tvorilo celé územie obce jeden volebný obvod;  

- Organizáciu a riadenie volieb zabezpečovali volebné komisie. Každá kandidujúca poli-

tická strana mohla delegovať do každej volebnej komisie rovnaký počet svojich zástup-

cov. Nezávislí kandidáti toto právo nemali; 

- Úprava volebnej kampane bola len rámcová; 

- Voliči disponovali na účely volieb len toľkými hlasmi, koľko sa v príslušnom volebnom 

obvode volilo poslancov. Na voľbu starostu mali len jeden hlas; 

- Víťaz volieb vzišiel na základe relatívne väčšinového volebného systému.  

                                                           
517 OROSZ, L. a kol.: Ref. 6, s. 206. 



 

230 
 

Na základe tohto volebného zákona sa do orgánov samosprávy obcí konalo celkovo 7 

volieb a to v rokoch 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 a 2014. Za toto obdobie bol zákon 14 

krýt novelizovaný. Prevažná väčšina novelizácií sa pritom venovala legislatívno-technickému 

skvalitneniu organizácie a riadenia volieb. 

Rovnako ako pri parlamentných voľbách aj pri voľbách do orgánov samosprávy obcí 

v roku 1998 bola snaha „volebným inžinierstvom“ ovplyvniť výsledky volieb. Prijatím novely 

zákona č. 233/1998 Z. z. z 1. júla 1998 – teda len pár týždňov pred uplynutím volebného 

obdobia 1994-1998 – politické strany vtedajšej vládnej koalície v zložení HZDS, SNS a ZRS 

ustanovili pomerné zastúpenie príslušníkov národnostných menšín a etnických skupín, resp. 

príslušníkov väčšinového slovenského národa v obecnom zastupiteľstve prostredníctvom tzv. 

národnostných kvót. Totižto každej národnostnej menšine – vrátane tej slovenskej – mal 

pripadnúť taký počet poslaneckých mandátov, aký zodpovedal jej počtu v rámci celkovej 

štruktúry obyvateľov obce podľa výsledkov ostatného sčítania ľudí, domov a bytov. Systém 

národnostných kvót sa mal uplatniť v obciach kde počet príslušníkov národnostných menšín 

alebo etnických skupín predstavoval viac ako 5% a menej ako 95%. Za ďalšie kontroverzie 

tohto zákona možno považovať podmienku minimálne jednoročného trvalého pobytu 

v príslušnej obci v prípade pasívneho volebného práva či zákaz viesť kampaň v rozhlasovom 

a televíznom vysielaní s výnimkou miestneho rozhlasu a televízie.518 

Bezprostredne po prijatí vyššie uvedenej novely zákona sa skupina opozičných 

poslancov NR SR obrátila na ÚS SR, že daná novela je vo viacerých ustanoveniach v rozpore 

s Ústavou SR. ÚS SR o tomto návrhu rozhodol Nálezom ústavného súdu sp. zn. PL: ÚS 19/1998 

zo dňa 14. októbra 1998, v ktorom okrem iného vyslovil nesúlad napadnutých ustanovení 

zákona č. 233/1998 Z. z. o národnostných kvótach na účely volieb poslancov obecných 

zastupiteľstiev s viacerými ustanoveniami ústavy a tiež neústavnosť jeho ďalších ustanovení 

napadnutých návrhom skupiny poslancov (ustanovenie požiadavky jednoročného trvalého 

pobytu v obci, ako podmienky výkonu pasívneho volebného práva, ako aj ustanovení o zákaze 

vedenia volebnej kampane v médiách). 

Novelizácia zákona č. 346/1990 Zb. vykonaná zákonom č. 233/1998 Z. z. vyvolala 

v spojení s vyššie spomenutým nálezom ústavného súdu Nálezom ústavného súdu sp. zn. PL: 

ÚS 19/1998 zo dňa 14. októbra 1998 mimoriadne závažne problémy súvisiace s organizáciou 

komunálnych volieb v roku 1998. ÚS SR vydal tento nález bezprostredne po parlamentných 

voľbách 1998 – v čase, keď už prebiehala organizačná príprava komunálnych volieb a tiež boli 

                                                           
518 OROSZ, L. a kol.: Ref. 6, s. 208. 



 

231 
 

vykonávané procesné významné úkony (okrem iného končila lehota na predkladanie 

kandidátnych listín). Za takýchto podmienok reálne hrozilo, že najbližšie voľby do orgánov 

samosprávy obcí sa nemusia uskutočniť ústavne korektným spôsobom. Ktokoľvek totižto 

mohol ich ústavnosť napadnúť pred ústavným súdom. L. Orosz a kol. v tejto súvislosti uviedli, 

že „za tejto situácie sa nová vládna koalícia, disponujúca v národnej rade ústavnou väčšinou 

hlasov, rozhodla pre politicky zrejme najlepšie z do úvahy prichádzajúcich zlých riešení keď 

ústavným zákonom č. 332/1998 Z. z. predĺžila volebné obdobie orgánov samosprávy obcí 

zvolených v roku 1994 o štyri týždne a súčasne zákonom č. 331/1998 Z. z. novelizovala zákon 

o voľbách do orgánov samosprávy obcí tak, že odstránila všetky jeho protiústavné ustanovenia 

a vrátila ho do stavu pred predchádzajúcou novelizáciou.“519 Na druhej strane, tak ako to L. 

Orosz a kol. (v poznámke pod čiarou) uvádza, „rozpor tohto riešenia s ústavným princípom 

vlády na vopred ustanovené časové obdobie, ktoré je zakotvené v čl. 30 ods. 2 ústavy – Voľby 

sa musia konať v lehotách nepresahujúcich pravidelné volené obdobie zákonom – bol 

očividný.“520             

Ostatné dvoje voľby do orgánov samosprávny obcí – konané v rokoch 2018 a 2022 – sa 

konali už podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volieb.        

 

Volebné zákony upravujúce voľbu prezidenta Slovenskej republiky 

Politickú kampaň za priamu voľbu prezidenta občanmi opozičné politické strany 

rozbehli už koncom roka 1997. Už od marca 1998 bol pritom úrad prezidenta SR neobsadený. 

Takýto stav totižto vyplýval z dvoch hlavných dôvodov: 

1. Podľa pôvodného znenia Ústavy SR  sa voľba prezidenta mala konať na pôde NR SR 

a to súhlasom 3/5 väčšiny všetkých poslancov. Takáto formulácia mohla viesť a (ne-

skôr) aj reálne viedla k stavu, kedy úrad prezidenta SR zostal dlhšie obdobie neobsa-

dený. 

2. Z autoritárskeho spôsobu vládnutia V. Mečiara.  

Tento stav neskôr vyústil až do predloženia petície prezidentovi na vyhlásenie referenda 

o zavedení priamej voľby hlavy štátu. (Podľa čl. 95 ods. 1 Ústavy SR – Referendum vyhlasuje 

prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350 tis. občanov). Po obštrukciách zo strany 

vládnej koalície sa nakoniec referendum neuskutočnilo, hoci ho prezident riadne vyhlásil.521 L. 

                                                           
519 OROSZ, L. a kol.: Ref. 6, s. 210. 
520 OROSZ, L. a kol.: Ref. 6, s. 210. 
521 Bližšie k danej téme pozri napríklad: LEŠKOVÁ, K.: II. volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky 
(Veľká novela Ústavy ako ústavné východisko pre vstup do NATO a EÚ). In.  OROSZ, L. – LEŠKOVÁ, K. –
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Orosz a kol. v tejto súvislosti napísali: „Myšlienka zavedenia priamej voľby hlavy štátu si ale 

získala mimoriadne významnú spoločenskú podporu a zohrala významnú úlohu aj vo volebnej 

kampani pred parlamentnými voľbami v septembri 1998, pričom zrejme nemalou mierou 

ovplyvnila aj výsledky parlamentných volieb.“522 

Nová vládna koalícia (disponujúca ústavnou väčšinou) po parlamentných voľbách 1998 

presadila ústavnú zmenu – ústavný zákon č. 9/1999 Z. z. zo 14. januára 1999  – ktorou sa priama 

voľba prezidenta občanmi stala súčasťou platnej ústavy.523 

Základné pravidla priamej voľby prezidenta SR občanmi boli ustanovené priamo 

v Ústave SR. Na základe toho bolo v čl. 101 a čl. 103 ústavy ustanovené: 

- O funkciu prezidenta sa môže uchádzať každý občan, ktorý je zvoliteľný do NR SR 

a v deň voľby dosiahol vek 40 rokov. Tá istá osoba mohla byť zvolená za prezidenta 

najviac v dvoch po sebe nasledujúcich päťročných obdobiach; 

- Právo voliť prezidenta SR mali občania, ktorí mali právo voliť do NR SR;        

- Právo navrhovať kandidátov na prezidenta SR mali najmenej 15 poslanci NR SR, alebo 

občania na základe petície podpísanej najmenej 15 tis. občanmi; 

- Za prezidenta bol zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu platných hla-

sov oprávnených voličov, pričom ak ani jeden z kandidátov nezískal potrebnú väčšinu 

hlasov voličov, do 14 dní sa konalo 2. kolo volieb; 

- Zvolený kandidát sa ujal funkcie prezidenta SR zložením sľubu, ktorý zložil pred NR 

SR do rúk predsedu ústavného súdu napoludnie v deň, v ktorom malo skončiť volebné 

obdobie predchádzajúceho prezidenta, resp. v prípade predčasných volieb napoludnie 

nasledujúceho dňa po dni, v ktorom boli vyhlásené výsledky volieb.  

O voľbe prezidenta až do konca júna 2014 pojednával Zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe 

voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a doplnení 

niektorých ďalších zákonov z 18. marca 1999. Samotný zákon bol prijatí veľmi rýchlo a to do 

dvoch mesiacov od schválenia ústavnej novely č. 9/1999 Z. z. 

Prvé voľby prezidenta SR, kedy si občania Slovenskej republiky mohli priamo zvoliť 

hlavu štátu sa tak mohli konať už v apríli 1999. Ich víťazom sa stal bývalý primátor Košíc 

a neskôr predseda politickej strany SOP R. Schuster. Ďalšie voľby podľa tohto zákona sa konali 

v rokoch 2004, 2009 a 2014. Zákon bol pritom 4 krát novelizovaný. 

                                                           
RUMAN, J. (eds.): Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 192 – 2020 (kvantitatívne ukazova-
tele, analýza, hodnotiace poznámky). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 
2021, s. 58-59.  
522 OROSZ, L. a kol.: Ref. 6, s. 210. 
523 LEŠKOVÁ, K.: Ref. 67, s. 59-60.  
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1..novelizácia v poradí – Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 

zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách – sa vyššie uvedeného volebného zákona 

prezidenta týkala len okrajovo. § 32 ods. 10 bolo ustanovené, že vysielanie politickej reklamy 

bolo zakázané, ak osobitný predpis neustanovil inak. 

2. novelizácia – Zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov – pojednávala najmä o legislatívno-technických 

zmenách súvisiacich so zrušením okresných úradov a ich nahradením obvodnými úradmi; 

3. novelizácia – Zákon č. 445/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro 

v Slovenskej republika – súvisela so zavádzaním eura. Podľa znenia vyššie uvedeného zákona 

kandidát na funkciu prezidenta mohol na svoju propagáciu počas kampane vynaložiť najviac 

132 775 Eur.  

4. novelizácia – Zákon č. 204/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. 

z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony – upravovala povinnosť obce zaslať oznámenie o konaní 

volieb prezidenta v štátnom jazyku, ako aj v jazyku národnostnej menšiny.  

Špecifikom vyššie uvedeného zákona bolo, že obsahoval aj ustanovenia, ktoré ostatné 

volebné zákony (dovtedy) nepoznali. Predovšetkým išlo o: 

- Podrobnú úpravu volebnej kampane, ktorej súčasťou bolo (okrem iného) aj právo na 

odpoveď kandidáta počas kampane na šírenie nepravdivých alebo pravdu skresľujúcich 

informácií; 

- Ustanovenie maximálnej výšky výdavkov na volebnú kampaň; 

- Ustanovenie pravidiel získavania finančných prostriedkov na kampaň vrátane mecha-

nizmu ich kontroly a sankcionovanie ich nedodržanie.  

- Aj keď z viacerých kruhov sa na vyššie uvedené ustanovenia zniesla značná vlna kri-

tiky, pravdou zostáva, že viaceré z nich boli neskôr implementované i do Zákona č. 

181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zákon o voľbách prezidenta bol derogovaný taktiež zákonom č. 180/2014 Z. z. 

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.    

 

Volebné zákony upravujúce voľby do orgánov samosprávnych krajov 

Ústava SR už vo svojom pôvodnom znení predpokladala vytvorenie druhého stupňa 

územnej samosprávy – teda samosprávy vyšších územných celkov. Reálny ústavný priestor pre 

konštituovanie plnohodnotnej územnej samosprávy na druhom stupni vytvorila ale až „veľká“ 
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novela ústavy v roku 2001 – ústavný zákon č. 90/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava 

Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov zo dňa 23. februára 2001.524  

Následne boli schválené kľúčové zákony týkajúce sa právneho postavenia samosprávy 

vyšších územných celkov, vrátane Zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov 

samosprávnych krajov a doplnení Občianskeho súdneho poriadku. Tento zákon v podstate 

smeroval k vykonaniu čl. 69 ods. 4 a 5 Ústavy SR, ktoré pojednávajú o (volených) orgánoch 

vyššieho územného celku. Tými sú predseda vyššieho územného celku a zastupiteľstvo 

vyššieho územného celku.    

Zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov v mnohom 

preberá, resp. „kopíruje“ ustanovenia zo zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 

samosprávy obcí. Rovnako ako v prípade volieb do orgánov samosprávy obcí aj v tomto druhu 

volieb je možné, aby vo voľbách sa o priazeň voličov uchádzali nie len kandidáti politických 

strán či koalícií politických strán, ale tiež nezávislí kandidáti. 

Aj pri týchto voľbách bol uplatnený väčšinový princíp, avšak nie relatívne väčšinový 

ako ho poznáme z komunálnych volieb, ale absolútne väčšinový, tak ako ho poznáme z volieb 

prezidenta SR. Víťazom volieb sa stal ten kandidát, ktorý v prvom kole volieb získal 

nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. Ak nikto z kandidátov potrebnú väčšinu nezískal, 

konalo sa druhé kolo volieb, do ktorého postúpili tí dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole 

najviac hlasov. Víťazom 2. kola volieb sa stal ten kandidát, ktorí získal viacej hlasov – teda 

väčšinu hlasov.525 Na základe týchto pravidiel sa regionálne voľby konali v rokoch 2001, 2005, 

2009 a 2013. 

Zákon bol len 2 krát novelizovaný. K 1. novelizácii došlo prijatím Zákona č. 335/2017 

Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrušením krajských úradov 

v roku 2007.  

2. novelizácia – Zákon č. 204/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. 

z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. a ktorým sa 

                                                           
524 K. Lešková v tejto súvislosti napísala: „Táto novela bola kľúčová predovšetkým z dôvodu vytvorenia ústavného 
východiska pre vstup SR do OECD, NATO a EÚ, čiže pre naplnenie integračných ambícií SR, pretože v dovtedajšej 
úprave takáto regulácia absentovala.“ Bližšie pozri: LEŠKOVÁ, K.: Ref. 67, s. 60. 
525 Bližšie pozri napríklad: ONUFRÁK, A.: Esencia „Spoločné voľby 2022“. In. DOBIAŠ, D. – DVORSKÝ, T. -  
RUMAN, J.: Medzi právnym štátom a bezprávím: Kam kráčaš demokracia. Košice: ŠafárikPress, 2022, s. 179; 
DOMIN, M.: Nové pravidlá volieb predsedov samosprávnych krajov. ComenIUS Časopis. Apríl 2017. [online], 
[cit. 02/07.2021]. Dostupné na internete: <https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/2017/04/12/nove-pravidla-vo-
lieb-predsedov-samospravnych-krajov/>; BARDOVIČ, J.: Voľby a volebné systémy. (Vysokoškolská učebnica). 
Trnava: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied, 2021, s. 60-74; BARDOVIČ, J.: Ref. 
2, s. 9-11; MIHÁLIK, J.: Kapitoly z porovnávacej politológie. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 
2017, s. 62-63.  
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menia a dopĺňajú niektoré zákony – zase upravovala povinnosť obce zaslať oznámenie o konaní 

volieb v štátnom jazyku, ako aj v jazyku národnostnej menšiny. 

Tieto voľby boli poznačené i viacerými škandálmi, volebnou korupciou či iným 

spôsobom porušovaním volebnej legislatívy.526 

Okrem toho, veľmi často sa nielen medzi odbornou verejnosťou diskutovalo o počte, 

podstate, ale aj o území samotných samosprávnych krajov. Pri vytváraní samosprávnych krajov 

a vytyčovaní ich hraníc totižto vo viacerých prípadoch došlo k rozdeleniu „historických“ 

regiónov medzi susediace kraje. Učebnicovým príkladom je Spiš, Gemer, Hont, Tekov, 

Podunajsko, Záhorie, Horné i Dolné Považie. Značný nedostatok existuje aj pokiaľ ide 

o vytyčovanie volebných obvodov v rámci samosprávnych krajov, keďže táto právomoc (podľa 

zákona) bola prenechaná na krajské zastupiteľstvá. 

Zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov bol tak ako ostatné 

volebné zákony zrušený zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa znenia „nového“ zákona sa doteraz konali 2 

regionálne voľby a to v rokoch 2017 a 2022. 

Začiatkom februára 2017 bol prijatý ústavný zákon č. 44/2017 Z. z., ktorým sa dopĺňa 

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. z 2. februára 2017.527 Čl. 154e (1) Ústavy SR bolo 

ustanovené, že funkčné obdobie poslancov zastupiteľstiev VÚC a predsedov VÚC zvolených 

vo voľbách v roku 2017 bude päťročné.528 Predlženie funkčného obdobia zo štyroch na päť 

rokov sa malo týkať len volieb 2017. Vo všetkých ďalších voľbách už (opätovne) platí štvor-

ročné volebné obdobie. 

21. marca 2017 bol prijatý Zákon č. 69/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých záko-

nov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Jeho prijatím 

– presnejšie vypustením dovtedy platného § 162 došlo k zrušeniu 2. kola volieb predsedov sa-

mosprávnych krajov.529 Aj keď sa to môže na prvý pohľad javiť ako „formálna záležitosť“, 

v skutočnosti došlo k zásadnej zmene volebných pravidiel. De iure išlo o prechod od absolútne 

                                                           
526 ONUFRÁK, A.: Teória a prax volieb a volebnej problematiky v podmienkach Slovenskej republiky (Habili-
tačná práca). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická Fakulta, 2021, s. 89. 
527 NR SR: Parlamentná tlač 303. In: NR SR. [online], [cit. 15/11/2021]. Dostupné na internete:  
<https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=303>. 
528 Ústavný zákon č. 44/2017 Z. z. z 2. februára 2017, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 
Zb. čl. 154e. Z prítomných 145 poslancov NR SR za návrh hlasovalo 109 poslancov (SMER – SD, MOST – HÍD, 
SNS, ĽSNS a SME RODINA), 29 poslancov sa zdržalo hlasovania (SaS a OĽaNO) a 1 poslanec nehlasoval.   
529 NR SR: Parlamentná tlač 305. In: NR SR. [online], [cit. 15/11/2021]. Dostupné na internete:  
<https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=305>. 
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väčšinového volebného systému predsedov samosprávnych krajov k relatívne väčšinovému vo-

lebnému systému. Hlavnými dvomi argumentmi za zrušenie 2. kola volieb pritom boli: 

1. Nižšia voličská účasť v 2. kole volieb oproti 1. kolu volieb; 

2. Úspora finančných nákladov. 

Mimochodom, k zrušeniu 2. kola volieb predsedov samosprávnych krajov mal výhrady 

aj vtedajší prezident SR A. Kiska. Ten využil čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy SR a vyššie uvedený 

zákon vrátil NR SR na opätovné prerokovanie.530 Keďže výbory NR SR odporučili zákon 

schváliť v pôvodnom znení, zákon bol opätovne schválený 21. marca 2017.    

21. marca 2017 bol prijatý i Zákon č. 73/2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. 

z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene 

a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskor-

ších predpisov.531 Touto novelou zákona – presnejšie vložením nových § 195a až 195d – došlo 

k spojeniu konania volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych 

krajov v rovnaký deň a v rovnaký čas.532  

Hlavnými argumentmi predkladateľov533 návrhu zákona boli: 

1. Pre voliča – voľby na jednom mieste a v jeden deň mali usporiť čas a zvýšiť záujem 

o voľby; 

2. Pre kandidátov a politické strany – mali priniesť lepšie podmienky pri vytváraní voleb-

ných programov a pri výbere kandidátov a tiež tu bol predpoklad, že sa zvýši záujem 

voliča o voľby do samosprávnych krajov, čím by sa mal posilniť mandát zvolených zá-

stupcov.534 

  Spomedzi negatívnych dôsledkov spoločných volieb možno spomenúť: 

- Skrátenie času konania volieb o dve hodiny; 

                                                           
530 NR SR: Parlamentná tlač 438. In: NR SR. [online], [cit. 15/11/2021]. Dostupné na internete:  
<https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=438>.   
531 NR SR: Parlamentná tlač 304. In: NR SR. [online], [cit. 15/11/2021]. Dostupné na internete:  
<https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=304>. 
532 Z prítomných 144 poslancov NR SR za návrh hlasovalo 92 poslancov (SMER – SD, MOST – HÍD, SNS a 
ĽSNS), 49 poslancov hlasovalo proti (SaS, OĽaNO a SME RODINA), 2 poslanci sa zdržali hlasovania  a 1 pos-
lanec nehlasoval. Bližšie pozri: NR SR: Národná rada Slovenskej republiky – hlasovanie. Schôdza č. 12, 2.2.2017 
17:10, č. hlasovania 67. [online], [cit. 15/11/2021]. Dostupné na internete: <https://www.nrsr.sk/web/De-
fault.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=38255>. 
533 Predkladateľmi návrhu zákona boli poslanci V. Faič, M. Glváč, T. Glenda, G. Gál, A. Hrnčiar, D. Jarjabek a 
M. Nemky.   
534 Bližšie pozri: Dôvodová správa k návrhu zákona: Parlamentná tlač 304. 
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- Výrazný nárast počtu neplatných hlasov, keďže k chybovosti môže dôjsť hneď na via-

cerých úrovniach (kandidát, úprava hlasovacích lístkov, volebná obálka, volebná 

schránka); 

- Zložitosť volieb (4 hlasovacie lístky pre voliča, resp. 6 hlasovacích lístkov pre volič 

s trvalým pobytom na území hlavného mesta Bratislavy, alebo mesta Košice); 

- Nárast počtu kandidátov, ktorí sa pokúsili kandidovať vo viacerých druhoch volieb a to 

kvôli tomu, aby zvýšili svoje šance byť zvolení v konkrétnych voľbách, resp. byť ús-

pešní pri získaní konkrétneho voleného mandátu; 

- Benefitovanie z viacnásobnej kandidatúry (mediálne i finančne); 

- Výrazný nárast zaťaženosti všetkých osôb participujúcich na príprave i priebehu volieb 

– počnúc členmi volebných komisii na rôznych úrovniach, cez zamestnancov štátu po-

dieľajúcich sa o bezproblémový priebeh volieb až po materiálovo-technické zabezpeče-

nie.535    

   

Volebné zákony upravujúce voľby do Európskeho parlamentu    

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie bolo potrebné prijať celý rad zákonov, 

vrátane zákona upravujúceho voľby do Európskeho parlamentu. 

Vládny návrh zákona o voľbách do Európskeho parlamentu bol NR SR schválený 10. 

júla 2003 – teda bezprostredne po úspešnom referende o vstupe SR do EÚ – a publikovaný 

v Zbierke zákonov SR pod č. 331/2003 Z. z. (Zákon o voľbách do Európskeho parlamentu). Až 

následne po schválení tohto zákona boli vykonané menšie ústavné zmeny, ktoré organicky 

súviseli s blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu. Ústavná zmena sa vykonala 

ústavným zákonom č. 323/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 

460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Tento ústavný zákon ustanovil právomoc ústavného 

súdu preskúmavať ústavnosť a zákonnosť volieb do EP a ustanovil tiež nezlučiteľnosť funkcie 

poslanca NR SR s funkciou poslanca EP. Ústavný zákon bol schválený len necelý mesiac pred 

konaním prvých volieb do Európskeho parlamentu.536   

Finálna podoba zákona č. 331/2004 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu bola do 

značnej miery predurčená požiadavkami, ktoré kladie na vnútroštátny zákon európske právo. 

                                                           
535 Podrobnejšie k danej téme pozri: ONUFRÁK, A.: Ref. 71, s. 179-194.  
536 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že pokiaľ ide o vek aktívneho i pasívneho volebného práva, to je 
v jednotlivých členských štátoch EÚ upravené rôzne. Bližšie pozri napríklad: BZDILOVÁ, R. – EŠTOK, G. – 
BARDOVIČ, J.: Voľby a volebná problematika v štátoch EÚ. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Koši-
ciach, 2018, 240 s.; BZDILOVÁ, R. – EŠTOK, G. – ONUFRÁK, A.: Politická participácia. Košice: Univerzita 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, s. 41.     
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- Aktívne i pasívne volebné právo nadobudli nielen občania SR, ale aj občania ostatných 

členských štátov EÚ, ktorí majú trvalý pobyt na území SR;  

- Volebné obdobie je 5 ročné; 

- Výber kandidátov sa deje na základe pomerného volebného systému.  

- Po obsahovej stránke tento zákon vychádza zo zákona o voľbách do NR SR. Spomedzi 

odlišnosti možno spomenúť: 

- Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu neumožňoval voľbu poš-

tou; 

- Volebný prah pre kandidujúce politické strany i koalície politických strán bol ustano-

vený jednotne vo výške 5% z celkového počtu odovzdaných platných hlasov. 

- Voliči disponujú len jedným prednostným hlasom, pričom jeho relevancia je len v tom 

prípade, ak niektorý z kandidátov získa viac ako 10% prednostných hlasov príslušnej 

politickej strany, resp. koalície.  

Aj v tomto prípade bol pôvodný volebný Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do 

Európskeho parlamentu zrušený zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

Na záver... 

Na záver možno už len konštatovať, že samotné voľby, resp. výber volených zástupcov 

v najvšeobecnejšom zmysle slova sú v rámci legislatívy SR upravené v Ústave SR. v čl. 30. Od 

nej sa odvíjajú všetky vyššie popísané volebné zákony a bez nej by nemali žiaden význam a ani 

autoritu. 

Popritom je si potrebné uvedomiť aj tú skutočnosť, že s „voľbami“ – aj keď v trochu 

iných kontextoch – sa stretávame ešte aj pri výbere a obsadzovaní ďalších funkcií v rámci 

fungovania štátu (ústavných sudcov, predsedu najvyššieho súdu, členov súdnej rady, 

generálneho prokurátora, špeciálneho prokuratúra, atď.). Zároveň nemožno zabúdať ani na 

inštitút referenda, ktoré opäť predstavuje jednu z možnosti „voľby“ a zároveň jednu z foriem 

priamej demokracie.   
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Úprava volieb v Ústave SR a iniciatívy smerujúce k jej zmenám v období 

1992 – 2022 

Adjusment of Elections in the Constitution of the Slovak Republic and 

Initiatives toward its Changes in the Period 1992 – 2022 

Frederika Fogašová  

 

Abstrakt: 

V článku sa autorka venuje ústavnej úprave volieb v Slovenskej republike. Jeho pred-

metom je stručný popis všetkých úspešných i neúspešných ústavných iniciatív týkajúcich sa 

problematiky volieb v období rokov 1992 až 2022. Prvá kapitola príspevku je venovaná schvá-

leným ústavným zmenám týkajúcich sa volieb, druhá časť je zameraná na neschválené návrhy 

ústavných zákonov, ktoré boli obsahovo orientované na problematiku volieb. Neschválenie 

týchto návrhov sa autorka usiluje stručne odôvodniť poukazom na ich obsah, ciele nimi sledo-

vané, ako aj spoločensko-politické okolnosti za ktorých boli predložené do ústavodarného pro-

cesu. V závere autorka sumarizuje a hodnotí poznatky o  doterajšom vývoji úpravy volieb v Ús-

tave Slovenskej republiky a v samostatných ústavných zákonoch a koncipuje námety pre budúc-

nosť. 

 

Abstract: 

In the article, the author deals with the constitutional regulation of elections in the 

Slovak Republic. Its subject is a brief description of all successful and unsuccessful 

constitutional initiatives related to the issue of elections in the period from 1992 to 2022. The 

first chapter of the article is devoted to approved constitutional changes related to elections, 

the second part is focused on unapproved drafts of constitutional laws, which were content-

oriented on the issue of elections. The author tries to briefly justify the disapproval of these 

proposals by pointing to their content, the goals pursued by them, as well as the socio-political 

circumstances under which they were submitted to the constitutional process. In the end, the 

author summarizes and evaluates knowledge about the development of elections in the 

Constitution of the Slovak Republic and in separate constitutional laws so far and formulates 

topics for the future. 
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Úvod  

Volebné právo Slovenskej republiky pozostáva z ústavnej a zákonnej úpravy. Základné 

východiská ústavnej úpravy volieb tvoria najmä ustanovenia čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 1, čl. 30 a čl. 

31 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. (ďalej len „Ústava SR“).  Ustanovenia čl. 1 

ods. 1 a čl. 2 ods. 1 Ústavy SR majú charakter ústavných princípov, z ktorých vychádza 

samotná ústavná úprava volieb obsiahnutá v čl. 30 Ústavy SR. V ustanovení čl. 1 ods. 1 prvej 

vete Ústavy SR, v ktorom sa deklaruje, že: „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický 

a právny štát. ...“, je vyjadrený princíp demokracie (demokratického štátu). Princíp suverenity 

ľudu je zakotvený v čl. 2 ods. 1 Ústavy SR, ktorý znie: „Štátna moc pochádza od občanov, ktorí 

ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.“537 Okrem 

uvedeného princípu v tomto ustanovení nachádzame aj deklaráciu dvoch základných foriem  

výkonu štátnej, resp. verejnej moci v podobe zastupiteľskej a priamej demokracie.  

Na citované články priamo nadväzujú ustanovenia čl. 30 Ústavy SR, ktoré ustanovujú 

subjektívne aktívne i pasívne volebné právo, ktoré tvorí integrálnu súčasť základného práva 

zúčastňovať sa na správe veci verejných v jej dvoch základných formách. Subjektom volebného 

práva nie sú len slovenskí občania, ale v prípade volieb do orgánov samosprávy obcí a orgánov 

samosprávnych krajov aj cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (čl. 

30 ods. 1 Ústavy SR). V ustanoveniach čl. 30 ods. 2 a 3 Ústavy SR sú zakotvené princípy 

volebného práva a princíp periodicity volieb. Blanketová norma obsiahnutá v druhej vete čl. 30 

ods. 3 Ústavy SR odkazuje na úpravu podmienok volebného práva v osobitnom zákone. 

Súčasťou čl. 30 Ústavy SR je aj odsek 4, ktorý ustanovuje základné právo občanov na prístup 

k voleným a iným verejných funkciám za rovnakých podmienok. Zásadný význam pre zákonnú 

úpravu volieb, ako aj ich uskutočňovanie má princíp slobodnej súťaže politických síl, ktorý 

Ústava SR v čl. 31 vyjadruje takto: „Zákonná úprava všetkých politických práv a slobôd a jej 

                                                           
537 K tomu viac pozri DOMIN, M.: Všeobecnosť volebného práva v Slovenskej republike a jej materiálne zabez-
pečenie. Bratislava: Wolters Kluwer SR s. r. o., 2018, s. 246. 
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výklad a používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl 

v demokratickej spoločnosti.“538 Všetky uvedené ustanovenia, ktoré sme doposiaľ uviedli, sú 

ustanoveniami všeobecného charakteru. 

Ústavnú úpravu volieb dotvárajú aj ďalšie ústavné ustanovenia, ktoré majú spravidla už 

konkrétnejší charakter. Ide najmä o ustanovenia čl. 69 ods. 2, 3, 5 a 6 Ústavy SR, 

konkretizujúce úpravu volieb do orgánov územnej samosprávy, ustanovenia čl. 73 ods. 1 a čl. 

74 Ústavy SR, konkretizujúce úpravu volieb do Národnej rady a ustanovenia čl. 101 a čl. 103 

Ústavy SR, konkretizujúce voľby prezidenta. V širšom kontexte do ústavnej úpravy volieb patrí 

aj ustanovenie čl. 129 ods. 2 Ústavy SR ustanovujúce právomoc Ústavného súdu rozhodovať 

o ústavnosti a zákonnosti volieb do Národnej rady, volieb prezidenta a volieb do Európskeho 

parlamentu, ako aj ustanovenie čl. 142 ods. 2 písm. a) Ústavy SR ustanovujúce právomoc 

Najvyššieho správneho súdu rozhodovať o ústavnosti a zákonnosti volieb do územnej 

samosprávy. 

Dôležité spoločensko-politické zmeny, ktoré naštartovali vývoj demokratického 

volebného práva v Slovenskej republike nastali už v roku 1989, kedy sa začala transformácia 

vtedajšieho autokratického modelu vlády na demokratický model vlády,  ústavne deklarovaný 

v už citovanom čl. 1 ods. 1 Ústavy SR ako demokratický a právny štát. Na nových volebných 

zákonoch, ktoré by spĺňali požiadavku slobodných, demokratických a súťažných volieb, sa 

začalo pracovať už začiatkom roka 1990.539 Napriek tomu, že sa v tomto článku venujeme 

úprave volieb v Ústave SR po roku 1992, považujeme za podstatné zdôrazniť, že kľúčové 

zmeny v zákonnej úprave volieb, z ktorých vychádza aj súčasná úprava volieb, sa uskutočnili 

ešte pred rokom 1992. 

 Za podstatné považujeme pri úprave parlamentných volieb najmä nahradenie 

dovtedajšieho nevyhovujúceho väčšinového volebného systému systémom pomerného 

zastúpenia, z ktorého vychádzal zákon č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady, 

ktorý ustanovil pravidlá pre voľby do Slovenskej národnej rady (ďalej len „SNR“).540 Viaceré 

z hlavných atribútov, ktoré tento zákon zakotvil, sa uplatňujú aj v súčasnosti. Bol nim zavedený 

listinný pomerný volebný systém.541 Územie Slovenskej republiky bolo pre volebné účely 

                                                           
538 K tomu podrobnejšie pozri DOMIN, M.: Všeobecnosť volebného práva v Slovenskej republike a jej materiálne 
zabezpečenie. Bratislava: Wolters Kluwer SR s. r. o., 2018, s. 246. 
539 DOMIN, M.: Volebné právo a volebné systémy. 2. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021, s. 
444. 
540 SPÁČ, P.: PRIAMA A ZASTUPITEĽSKÁ DEMOKRACIA NA SLOVENSKU. BRNO: CDK (CENTRUM PRO 
STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY), 2010, S. 278. 
541 SPÁČ, P.: Tichý hlas voličov: preferenčné hlasovanie v slovenských parlamentných voľbách. 1. vydanie. Brno: 
CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2013, s. 234. 
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rozdelené do štyroch volebných obvodov: Bratislava, Západoslovenský, Stredoslovenský 

a Východoslovenský kraj. Počet mandátov pre jednotlivé volebné obvody nebol pevne 

stanovený, odvíjal sa od výsledkov volieb, t. j. od počtu odovzdaných hlasov. Uzavieracia 

klauzula pre vstup do parlamentu bola ustanovená vo výške 3 %, pre možné koalície sa táto 

klauzula nezvyšovala. Na úrovni volebných obvodov bola ustanovená Hareova kvóta pre 

prideľovanie mandátov kandidujúcim politickým stranám a politickým hnutiam, resp. ich 

koalíciám. Pre ďalšie druhé skrutínium bola ustanovená Hagenbach-Bischoffova metóda 

výpočtu prideľovania zvyškových mandátov v spojení s metódou najväčšieho zbytku. 

V nasledujúcich rokoch bola v rámci volebných zmien navýšená uzavieracia klauzula 

na 5 %, a ustanovilo sa aj jej odstupňované navyšovanie pre prípadné koalície, pričom 

Hagenbach-Bischoffova metóda bola zavedená pre prideľovanie mandátov aj na úrovni 

volebných obvodov.542 Zákon č. 80/1990 Zb. o voľbách do SNR bol viackrát novelizovaný a do 

skončenia jeho platnosti (1. októbra 2004), sa podľa neho uskutočnilo 5 volieb v rokoch 1990, 

1992, 1994, 1998 a 2002.543 V súčasnosti základ zákonnej úpravy volebného práva 

v Slovenskej republike predstavuje zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého analýza 

však netvorí predmet tohto príspevku. 

V článku sa v nasledujúcich častiach zameriame najprv na popis doposiaľ schválených 

priamych a nepriamych novelizácií Ústavy SR, uskutočnených formou samostatných 

ústavných zákonov, usporiadaných v chronologickom poradí podľa jednotlivých volebných 

období od vzniku Slovenskej republiky po súčasnosť, ktoré sa dotýkali priamo, či aspoň 

nepriamo problematiky volieb (ďalej aj „úspešné ústavné iniciatívy“). Následne popíšeme 

rámcovo návrhy ústavných zákonov, smerujúce k priamej, či nepriamej novelizácii Ústavy SR, 

ktoré sa taktiež týkali ústavnej úpravy volieb, ktoré však Národná rada Slovenskej republiky 

neschválila (ďalej aj „neúspešné ústavné iniciatívy“). V závere sa pokúsime o sumarizáciu 

a zhodnotenie poznatkov získaných touto historicko-právnou analýzou. 

 

I.  Úspešné ústavné iniciatívy smerujúce k zmenám ústavnej úpravy volieb v Ústave 

Slovenskej republiky a ďalších ústavných zákonoch 

 Po prijatí Ústavy SR vo volebnom období 1992 – 1994 poslanci Národnej rady 

Slovenskej republiky (ďalej len „Národná rada“) predložili do ústavodarného procesu tri návrhy 

                                                           
542 SPÁČ, P.: Tichý hlas voličov: preferenčné hlasovanie v slovenských parlamentných voľbách. 1. vydanie. Brno: 
cdk (centrum pro studium demokracie a kultury), 2013, s. 234. 
543 OROSZ, L. a kol.: Volebné právo. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2015, s. 290. 
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ústavných zákonov smerujúce ku skráteniu volebného obdobia Národnej rady.544 Iniciatívy 

smerujúce k skráteniu volebného obdobia parlamentu vyústili do schválenia ústavného zákona 

č. 70/1994 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý 

predkladala do ústavodarného procesu skupina opozičných poslancov.545 Schváleniu tohto 

ústavného zákona predchádzali dva iné - neúspešné návrhy ústavných zákonov smerujúce 

k skráteniu volebného obdobia Národnej rady, ako aj snaha vtedajšej najsilnejšej parlamentnej 

politickej strany Hnutia za demokratické Slovensko (ďalej len „HZDS“) zapojiť občanov 

prostredníctvom referenda do rozhodovania o skrátení funkčného obdobia vtedajšej Národnej 

rady.546 Predčasné parlamentné voľby sa javili ako východisko z parlamentnej krízy, ktoré sa 

malo premietnuť aj do podpory stability politických strán v ďalšom volebnom období.547 Prijatý 

ústavný zákon jednorazovo prelamoval všeobecné pravidlo o dĺžke volebného obdobia 

Národnej rady, keďže nemenil ústavne určenú dĺžku volebného obdobia, t. j. jednalo sa 

o spôsob skrátenia volebného obdobia prostredníctvom tzv. ad hoc ústavného zákona na jedno 

použitie. Aj ďalšie prijaté ústavné zákony o skracovaní volebného obdobia Národnej rady 

(uvedené neskôr) mali rovnakú podobu.548 Takýto postup je v právnej vede v súčasnosti 

prevažne hodnotený ako neprípustný.549  

 V prvom volebnom období Národnej rady (1994 – 1998) bola schválená priama 

novelizácia Ústavy SR (navrhnutá vládou), vyhlásená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 

(ďalej len „Zbierka zákonov“) ako ústavný zákon č. 244/1998 Z. z.. V kontexte témy tohto 

príspevku je významná tá časť tejto novelizácie Ústavy SR, v ktorej sa podrobnejšie upravili 

podmienky voľby prezidenta. Išlo o ustanovenie čl. 101 ods. 2 Ústavy SR, ktorý po tejto 

ústavnej zmene znel takto: „Prezidenta volí Národná rada Slovenskej republiky na návrh 

najmenej ôsmich poslancov tajným hlasovaním na päť rokov.“550 Táto v poradí prvá 

                                                           
544 KRÁĽOVÁ, V.: Ústavodarná činnosť slovenskej národnej rady a národnej rady slovenskej republiky súvisiaca 
so zánikom českej a slovenskej federatívnej republiky a vznikom samostatného štátu. In. OROSZ, L. – LEŠKOVÁ, 
K. – RUMAN, J. (eds.): Ústavodarná činnosť národnej rady slovenskej republiky 1992 – 2020 (kvantitatívne uka-
zovatele, analýza, hodnotiace). Zborník vedeckých prác. Košice: Šafárik press, 2021, s. 23-40. 
545 Dostupné na internete: https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-70. 
546 Bližšie informácie k pokusu o referendum a spore medzi prezidentom M. Kováčom a HZDS pozri: LÁŠTIC, 
E.: V rukách politických strán. Referendum na Slovensku 1993 – 2010. Bratislava: Univerzita Komenského v Bra-
tislave, 2011, s. 130. 
547 KRÁĽOVÁ, V.: Ústavodarná činnosť slovenskej národnej rady a národnej rady slovenskej republiky súvisiaca 
so zánikom českej a slovenskej federatívnej republiky a vznikom samostatného štátu. In. OROSZ, L. – LEŠKOVÁ, 
K. – RUMAN, J. (eds.): Ústavodarná činnosť národnej rady slovenskej republiky 1992 – 2020 (kvantitatívne uka-
zovatele, analýza, hodnotiace). Zborník vedeckých prác. Košice: Šafárik press, 2021, s. 23-40. 
548 OROSZ, L. - SVÁK, J. a kol.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Zväzok I. Bratislava: Wolters Kluwer 
SR s. r. o., 2021, s. 892. 
549 Bližšie informácie k jednorazovým  ústavným zákonom skracujúcich volebné obdobie pozri napr. KROŠLÁK, 
D. a kol.: Ústavné právo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, s. 114 a nasl. 
550 Parlamentná tlač č. 1028,  I. volebné obdobie  NR SR. Dostupné na: 
https://www.nrsr.sk/dl/Browser/DsDocument?documentId=175350. 
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novelizácia Ústavy SR bola prijatá v skrátenom legislatívnom konaní, ale na druhej strane treba 

oceniť, že zažehnala hroziacu ústavnú krízu. Ak by sa totiž do parlamentných volieb neobsadila 

funkcia prezidenta Slovenskej republiky, tak by nebolo možné vymenovať novú vládu, nakoľko 

v pôvodnom znení Ústavy SR nebol určený žiaden zastupujúci ústavný orgán, ktorý by bol 

oprávnený zastúpiť prezidenta pri vymenovaní predsedu vlády a jej členov.551 

 V druhom volebnom období Národnej rady (1998 – 2002) boli schválené dve priame 

novelizácie Ústavy SR, ktoré sú vnímané ako doposiaľ najvýznamnejšie. Po zmarení referenda 

o priamej voľbe prezidenta552 a potrebe urýchleného obsadenia prezidentského úradu bol 

predložený koaličnými poslancami bezprostredne po voľbách návrh ústavného zákona, 

ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného 

zákona č. 244/1998 Z. z. /parlamentná tlač č. (ďalej aj „ptč.“) 58/553, ktorý bol Národnou radou 

schválený a publikovaný v Zbierke zákonov ako ústavný zákon č. 9/1999 Z. z.. Nutnosť 

obsadenia funkcie prezidenta (prezidentský úrad bol uvoľnený od marca 1998) táto novela 

Ústavy SR o priamej voľbe prezidenta síce vyriešila, ale na druhej strane pre rýchlu prípravu 

a schválenie tejto novely nebolo možné do nej zakomponovať všetky ústavodarné zámery 

vtedajšej vládnej koalície, čoho následkom boli ďalšie aktivity smerujúce k tretej novelizácii 

Ústavy SR.554  

Novelizácia Ústavy SR vykonaná ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z.555, označovaná 

aj ako „veľká novela ústavy“, je obsahovo najrozsiahlejšou novelizáciou ústavy do dnešných 

čias. Vychádzajúc z rozsiahlej dôvodovej správy (ptč. 643)556 bolo jej hlavným cieľom 

vytvorenie ústavných predpokladov, ktoré by naplnili zahranično-politické integračné ambície 

Slovenskej republiky, ako aj ciele spojené s posilnením postavenia územnej samosprávy, 

prehĺbením ochrany základných práv a slobôd a vytvorením predpokladov na celkovú reformu 

verejnej správy.557 K významným zmenám v ústavnom zakotvení volebného práva, ktoré 

priniesla veľká novela Ústavy SR, patrí doplnenie čl. 30 ods. 1 Ústavy SR, podľa ktorého 

aktívne a pasívne volebné právo vo voľbách do orgánov územnej samosprávy patrí aj 

cudzincom s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Možno v tomto kontexte 

                                                           
551 Rovnako ako v poznámke 12. 
552 Bližšie k zmarenému referendu o priamej voľbe prezidenta pozri: MESEŽNIKOV, G. – BÚTORA, M. (ed.).: 
Slovenské referendum ´97: zrod, priebeh, dôsledky. Bratislava: IVO, 1997, s. 305. 
553Dostupné na internete: https://www.nrsr.sk/dl/browser/document?documentid=162118. 
554 Rovnako ako v poznámke 12. 
555 Návrh na novelizáciu ústavy podávali koaličný poslanci. 
556 Dostupné na: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=162485. 
557 OROSZ, L.: Účelovosť ústavných zmien a kritériá ich hodnotenia. In. OROSZ, L. – GRABOWSKA, S. – 
MAJERČÁK, T. (ed.): ÚSTAVNÉ DNI, 25. výročie Ústavy Slovenskej republiky – VI. Ústavné dni. Košice: UPJŠ, 
2018, s. 19-36. 
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povedať, že dané ustanovenie výrazne posilnilo princíp všeobecnosti volebného práva 

v podmienkach Slovenskej republiky.  

Nemožno opomenúť, že počas II. volebného obdobia Národnej rady bol schválený aj 

ústavný zákon č. 332/1998 Z. z. o predĺžení volebného obdobia orgánov samosprávy obcí 

zvolených vo voľbách v roku 1994558, na základe ktorého sa predĺžilo volebné obdobie 

orgánov samosprávy obcí zvolených v roku 1994 (voľby sa konali 18. a 19. decembra namiesto 

13. a 14. novembra).559 Aj tento ústavný zákon bol prijatý v skrátenom legislatívnom konaní v 

dôsledku rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd“)560, 

ktorým bola časť zákonnej úpravy volieb  do samosprávy obcí vyhlásená za neústavnú, čo 

mohlo spôsobiť, že sa voľby ústavne konformným spôsobom nestihnú vykonať v riadnom 

termíne. 

 V rámci tretieho volebného obdobia Národnej rady (2002 – 2006) treba uviesť priamu 

novelizáciu Ústavy SR publikovanú v Zbierke zákonov ako ústavný zákon č. 323/2004 Z. z. 

(jej návrh predložila vláda), ktorý v VII. hlave Ústavy SR pridal ku kompetenciám Ústavného 

súdu rozhodovanie o ústavnosti a zákonnosti volieb Európskeho parlamentu.561 V tomto 

volebnom období bol Národnou radou schválený aj vládny návrh ústavného zákona, ktorý bol 

v Zbierke zákonov vyhlásený ako ústavný zákon č. 82/2006 Z. z. o skrátení volebného 

obdobia Národnej rady Slovenskej republiky. Tento návrh podporilo v hlasovaní všetkých 

143 prítomných poslancov. Tento ústavný zákon ustanovil, že volebné obdobie Národnej rady 

zvolenej v roku 2002 sa skráti ku dňu volieb, ktoré sa vykonajú 17. júna 2006. Skrátením 

volebného obdobia Národná rada reagovala na ústavno-politickú krízu, ktorá vznikla ako 

dôsledok demisie troch ministrov z koaličného Kresťanskodemokratického hnutia (ďalej len 

„KDH“).562 Tento návrh ústavného zákona o skrátení volebného obdobia predkladaný 

vtedajším premiérom M. Dzurindom bol štvrtým v poradí, predchádzali mu tri neúspešné 

ústavné iniciatívy.563 

                                                           
558 Parlamentná tlač č. 28,  II. volebné obdobie  NR SR. Dostupné na: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Do-
cument?documentId=162057. 
559 OROSZ, L. - SVÁK, J. a kol.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Zväzok I. Bratislava: Wolters Kluwer 
SR s. r. o., 2021, s. 892. 
560 Bližšie pozri nález Ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 19/98 z 15. októbra 1998. 
561 Parlamentná tlač č. 684,  III. volebné obdobie  NR SR. Dostupné na: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Do-
cument?documentId=136051. 
562 Parlamentná tlač č. 1468, III. volebné obdobie NR SR. Dostupné na: https://www.nrsr.sk/web/De-
fault.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=3&ID=1468. 
563 K tomu pozri LÖRINCOVÁ, K. – RUMAN, J.: Analýza prijatých a neprijatých noviel Ústavy Slovenskej re-
publiky a ďalších ústavných zákonov vo volebnom období 2002 – 2006. In. OROSZ, L. – LEŠKOVÁ, K. – RU-
MAN, J. (eds.): Ústavodarná činnosť Náropdnej rady Slovenskej republiky 1992 – 2020 (kvantitatívne ukazova-
tele, analýza, hodnotiace). Zborník vedeckých prác. Košice: Šafárik Press, 2021, s. 73-89. 
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 V štvrtom volebnom období Národnej rady (2006 – 2010) neboli prijaté žiadne priame 

ani nepriame novelizácie Ústavy SR viažuce sa k problematike volieb.  

Piate volebné obdobie Národnej rady (2010 – 2012) bolo skrátené na základe ústavného 

zákona č. 330/2011 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej 

republiky (ptč. 533)564, ktorý bol celkovo tretím prijatým ústavným zákonom jednorazovo 

prelamujúcim dĺžku volebného obdobia Národnej rady. Tento návrh ústavného zákona 

predložila do ústavodarného procesu vláda, v reakcii na ústavno-politickú krízu vyvolanú 

nevyslovením dôvery vláde I. Radičovej.565 Volebné obdobie Národnej rady zvolenej v roku 

2010 sa na základe tohto ústavného zákona skončilo dňom nových volieb, ktoré sa mali vykonať  

(a aj vykonali) 10. marca 2012.566 

 V šiestom volebnom období Národnej rady (2012 – 2016) neboli schválené žiadne 

priame ani nepriame novelizácie Ústavy SR týkajúce sa volieb.  

V poradí druhým ústavným zákonom upravujúcim predlženie volebného obdobia, 

tentoraz orgánov samosprávnych krajov, sa stal v siedmom volebnom období Národnej rady 

(2016 – 2020) schválený ústavný zákon č. 44/2017 Z. z., ktorý mal podobu priamej novelizácie 

Ústavy SR. Týmto ústavným zákonom sa doplnila Ústava SR o čl. 154e, v ktorom sa ustanovilo 

jednorazovo päťročné volebné obdobie orgánov samosprávnych krajov zvolených v roku 2017, 

z dôvodu zosúladenia volebných období orgánov na oboch úrovniach územnej samosprávy za 

účelom realizácie spojených volieb do orgánov územnej samosprávy v roku 2022.567 Volebné 

obdobie bolo predĺžené pro futuro, t. j.  pred začiatkom plynutia tohto volebného obdobia.568 

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy sa uskutočnili 29. októbra 2022. 

V ôsmom volebnom období Národnej rady (2020 – 2024) neboli k 1. novembru 2022 

prijaté žiadne priame a ani nepriame novelizácie Ústavy SR upravujúce voľby. 

 

II. Neúspešné ústavné iniciatívy smerujúce k zmenám ústavnej úpravy volieb v Ústave 

Slovenskej republiky a ďalších ústavných zákonoch 

                                                           
564Dostupné na: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdo-
bia=5&ID=533 
565 Bližšie informácie k hlasovaniu o nedôvere vlády I. Radičovej  a udalostiam, ktoré tomu predchádzali pozri: 
ONUFRÁK, A.: Analýza ústavodarných aktivít v (doteraz najkratšom) volebnom období NR SR (2010 – 2012). 
In. OROSZ, L. – LEŠKOVÁ, K. – RUMAN, J. (eds.): ÚSTAVODARNÁ ČINNOSŤ NÁRODNEJ RADY SLO-
VENSKEJ REPUBLIKY 1992 – 2020 (kvantitatívne ukazovatele, analýza, hodnotiace). Zborník vedeckých prác. 
Košice: Šafárik Press, 2021, s. 106 -136. 
566 Použitý rovnaký zdroj ako v poznámke 29. 
567 OROSZ, L. - SVÁK, J. a kol.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Zväzok I. Bratislava: Wolters Kluwer 
SR s. r. o., 2021, s. 892. 
568 Bližšie k tomu pozri: DOMIN, M.: Predlžovanie volebného obdobia v kontexte predĺženia volebného obdobia 
orgánov vyšších územných celkov. Justičná revue. 2017, roč. 69, č. 2, s. 179-187. 
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 Neschválených priamych a nepriamych novelizácii Ústavy SR týkajúcich sa 

problematiky  volieb je podstatne viac ako tých, ktoré boli schválené. Vo volebnom období 

Národnej rady 1992 – 1994 boli podané dva neúspešné návrhy ústavných zákonov smerujúcich 

ku skráteniu volebného obdobia Národnej rady (spomínané už v 1. časti tohto príspevku), ktoré 

predchádzali prijatiu ústavného zákona č. 70/1994 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej 

rady Slovenskej republiky.569 Prvý z týchto neschválených návrhov bol predložený vládou570, 

druhý predložila skupina opozičných poslancov.571 

 V prvom volebnom období  Národnej rady (1994 – 1998) patrí medzi neschválené 

ústavné návrhy (priame novely ústavy) týkajúce sa problematiky volieb poslanecký návrh 

ústavného zákona predložený skupinou opozičných poslancov o priamej voľbe prezidenta 

Slovenskej republiky572, ktorý bol tematický zameraný výlučne na voľby prezidenta (VI. hlava 

Ústavy SR)573. Obdobný návrh zo strany opozičných poslancov574, ktorý bol predložený neskôr, 

sa zameriaval okrem volieb prezidenta aj na ústavné postavenie prezidenta. Ďalšia neúspešná 

iniciatíva opozičných poslancov bola tematicky tiež orientovaná na ústavné postavenie 

prezidenta575. Opakovane (dvakrát) bol neschválený návrh koncentrovaný výlučne na 

zavedenie priamych volieb prezidenta576. Pred úspešnou priamou novelou Ústavy SR ústavným 

zákonom č. 244/1998 Z. z. (uvedený v 1. časti), bol opakovane (trikrát) neschválený návrh577 

obsahovo zameraný na prezidenta a voľby prezidenta. K neschváleným ústavným návrhom 

týkajúcich sa problematiky volieb treba zaradiť aj poslanecký návrh ústavného zákona578 

predložený skupinou koaličných poslancov o skrátení volebného obdobia Národnej rady.579 

                                                           
569 K tomu viac pozri KRÁĽOVÁ, V.: Ústavodarná činnosť slovenskej národnej rady a národnej rady slovenskej 
republiky súvisiaca so zánikom českej a slovenskej federatívnej republiky a vznikom samostatného štátu. In. 
OROSZ, L. – LEŠKOVÁ, K. – RUMAN, J. (eds.): Ústavodarná činnosť národnej rady slovenskej republiky 1992 
– 2020 (kvantitatívne ukazovatele, analýza, hodnotiace). Zborník vedeckých prác. Košice: Šafárik press, 2021, s. 
23-40. 
570 Išlo o návrh ústavného zákona Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej 
rady Slovenskej republiky zvolenej vo voľbách v roku 1992. 
571 Išlo o návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky. 
572 Parlamentná tlač č. 574, I. volebné obdobie  NR SR. 
573 Navrhovaný ústavný zákon mal viesť k stabilizácii ústavných pomerov v Slovenskej republike, zvýšiť účasť 
a kontrolu občanov na fungovaní ústavného systému Slovenskej republiky. 
574 Parlamentná tlač č. 685, I. volebné obdobie  NR SR. 
575 Parlamentná tlač č. 686, I. volebné obdobie  NR SR. 
576 Parlamentná tlač č. 969, I. volebné obdobie  NR SR. 
577 Parlamentná tlač č. 985, I. volebné obdobie  NR SR. 
578 Parlamentná tlač č. 672, I. volebné obdobie  NR SR. 
579 Podrobnejšie k tomu pozri ALMAN, T.: Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky v jej prvom 
volebnom období 1994 - 1998. In. OROSZ, L. – LEŠKOVÁ, K. – RUMAN, J. (eds.): Ústavodarná činnosť Ná-
rodnej rady Sloveskej republiky – 2020 (kvantitatívne ukazovatele, analýza, hodnotiace). Zborník vedeckých prác. 
Košice: Šafárik Press, 2021, s. 41-55. 
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 V druhom volebnom období Národnej rady (1998 – 2002) ešte pred schválením priamej 

voľby prezidenta uskutočnenej ústavným zákonom č. 9/1999 Z. z. bol do ústavodarného 

procesu predložený návrh opozičných poslancov, ktorého účelom malo byť taktiež zavedenie 

priamej voľby prezidenta občanmi Slovenskej republiky580, ktorý však nebol schválený. 

Rovnako nebol schválený ani návrh koaličných poslancov, ktorého účelom bolo 

zakomponovanie zásady pomerného zastúpenia pre voľby do Národnej rady do ústavného 

textu, konkrétne do čl. 74 ods. 1 Ústavy SR.581 V tomto volebnom období boli predložené do 

ústavodarného procesu aj tri návrhy ústavných zákonov týkajúce sa skrátenia volebného 

obdobia. V prvom neschválenom návrhu na skrátenie volebného obdobia Národnej rady, ktorý 

podali opoziční poslanci, sa predkladatelia v dôvodovej správe odvolávali na (neplatné) 

referendum z 11. novembra 2000582, v ktorom občania vyjadrovali súhlas, resp. nesúhlas so 

skrátením volebného obdobia Národnej rady.583 V druhom neschválenom návrhu išlo o 

skrátenie volebného obdobia orgánov samosprávy obcí, v ktorom opoziční poslanci navrhovali 

presunúť predpokladaný decembrový termín konania volieb v roku 2002 na 29. a 30. novembra 

2002 a to za tým účelom, aby sa ustanovujúce zasadnutia novozvolených orgánov mohli konať 

v prvej polovici decembra.584 Tretí návrh predložený do ústavodarného procesu poslancami R. 

Ficom a J. Malchárkom (v tom čase nezaradených do žiadneho poslaneckého klubu) smeroval 

ku skráteniu volebného obdobia Národnej rady. Podľa návrhu predkladateľov mali byť voľby 

do Národnej rady presunuté zo septembra 2002 na jún 2002, z dôvodu vyostrenej situácie na 

politickej scéne vyvolanej najmä rozdielnymi názormi koaličných partnerov na tému 

privatizácie Slovenského plynárenského priemyslu.585 

 Z neschválených ústavných návrhov smerujúcich k priamej novelizácii Ústavy SR v 

treťom volebnom období Národnej rady (2002 – 2006) sa žiaden neorientoval na oblasť volieb. 

Do ústavodarného procesu však boli predložené štyri návrhy ústavných zákonov smerujúcich 

ku skráteniu volebného obdobia Národnej rady (už spomenuté v 1. časti tohto príspevku), 

                                                           
580 Parlamentná tlač č. 50, II. volebné obdobie  NR SR. Dostupné na: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Do-
cument?documentId=162080. 
581 Parlamentná tlač č. 1408, II. volebné obdobie  NR SR. Dostupné na: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Do-
cument?documentId=163137. 
582 V tomto referende bolo vydaných 818 480 hlasovacích lístkov, čo predstavovalo 20,03% účasť oprávnených 
voličov na referende,  z toho 92,74% zúčastnených voličov bolo za, proti bolo 4,80 % voličov a neplatných bolo 
2,44% hlasov. Bližšie k tomu pozri: Referendum [online]. Dostupné na: https://volby.statis-
tics.sk/ref/ref2000/slov/vysledok_sr.html. 
583 Parlamentná tlač č. 816, II. volebné obdobie  NR SR. Dostupné na: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Do-
cument?documentId=137449. 
584 Parlamentná tlač č. 1240, II. volebné obdobie  NR SR. Dostupné na: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Do-
cument?documentId=162923. 
585 Parlamentná tlač č. 1366, II. volebné obdobie  NR SR. Dostupné na: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Do-
cument?documentId=163110. 
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z ktorých bol schválený až štvrtý v poradí, ktorý bol publikovaný v Zbierke zákonov ako 

ústavný zákon č. 82/2006 Z. z.. Ešte predtým návrh na schválenie ústavného zákona o skrátení 

volebného obdobia Národnej rady dvakrát neúspešne predložil opozičný poslanec T. Cabaj 

(HZDS)586 a jeden neúspešný návrh predložili opoziční poslanci z poslaneckého klubu 

Komunistickej strany Slovenska (s výnimkou D. Bollovej)587. 

 Vo štvrtom volebnom období Národnej rady (2006 – 2010) bolo do ústavodarného 

procesu predkladaných pomerne veľa návrhov, ale veľká časť z týchto ústavných iniciatív 

skončila neúspešne. V rámci neschválených ústavných iniciatív smerujúcich k priamej 

novelizácii Ústavy SR možno v tomto volebnom období za obzvlášť pozoruhodný považovať 

návrh predložený skupinou nezaradených poslancov, členov politickej strany Konzervatívni 

demokrati Slovenska (ďalej len „KDS“), konkrétne R. Bauera, F. Mikloška, P. Minárika a V. 

Palka. Účelom ich návrhu bolo umožniť to, aby rodičia disponovali právom voliť za každé svoje 

dieťa, ktoré nedosiahlo vek 18 rokov.588 Predkladatelia návrhu sa v dôvodovej správe (ptč. 966) 

odvolávali na demografické prognózy starnutia obyvateľstva a nízku pôrodnosť, ktoré sú podľa 

nich spôsobené tým, že politici svojimi aktivitami preferujú málodetné, resp. bezdetné rodiny 

a osamelo žijúcich ľudí. V dôvodovej správe predkladatelia argumentujú, že ich návrhom 

nedochádza k porušeniu princípu rovnosti volebného práva, ale len k jeho doplneniu, pretože 

aj dieťa má mať svoj záujem na volebnom výsledku, ktorý vyjadrí prostredníctvom svojho 

rodiča ako garanta.589 S touto argumentáciou nemožno súhlasiť. V dôsledku schválenia tohto 

návrhu by nemal každý občan pri výkone volebného práva rovnaké postavenie, a zároveň by 

nedisponoval každý volič rovnakým počtom hlasov, t. j. došlo by ním zjavne k porušeniu 

ústavného princípu rovnosti volebného práva. Niektorí z voličov sú totiž bezdetní (a mnohí nie 

z vlastného rozhodnutia), ďalší majú zo sociálnych, či iných dôvodov málopočetnú rodinu, ale 

na druhej strane máme aj rodiny, v ktorých je počet detí vyšší ako päť. Z hľadiska uvedeného 

vnímame tento návrh, v podmienkach Slovenskej republiky, z pohľadu právnej vedy, ale 

i ústavných princípov za neakceptovateľný. 

                                                           
586 Parlamentná tlač č. 1059, III. volebné obdobie NR SR. Dostupné na: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Do-
cument?documentId=136383. 
a Parlamentná tlač č. 1307, III. volebné obdobie NR SR. Dostupné na: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Do-
cument?documentId=136607. 
587 Parlamentná tlač č. 1310, III. volebné obdobie NR SR. Dostupné na: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Do-
cument?documentId=136608. 
588 Parlamentná tlač č. 966, IV. volebné obdobie NR SR. Dostupné na: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Do-
cument?documentId=216992. 
589 Rovnako ako v poznámke 52. 
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Z neprijatých nepriamych novelizácii Ústavy SR predložených do ústavodarného 

procesu vo štvrtom volebnom období Národnej rady sa žiaden nevzťahoval na problematiku 

volieb. 

 V piatom volebnom období Národnej rady (2010 – 2012) k neschváleným návrhom 

priamych novelizácií Ústavy SR treba zaradiť návrh poslancov z politického hnutia Obyčajní 

ľudia (zoskupenie okolo I. Matoviča), podľa ktorého sa mal počet poslancov Národnej rady 

znížiť zo 150 na 79. Podľa dôvodovej správy sa tým mala zvýšiť transparentnosť výkonu 

funkcie poslaneckého mandátu a zároveň  malo tým dôjsť aj k zníženiu výdavkov na štátny 

rozpočet.590 Navrhovatelia vzali v konečnom dôsledku návrh tohto ústavného zákona späť, 

preto nie je na webovej stránke Národnej rady evidované žiadne hlasovanie o tomto návrhu.591 

Z neprijatých návrhov nepriamych novelizácií Ústavy SR sa opätovne, ako vo štvrtom 

volebnom období žiaden návrh nevzťahoval na problematiku volieb. 

 V šiestom volebnom období Národnej rady (2012 – 2016) sa iniciatívy smerujúce 

k ústavným zmenám značne navýšili. Z neschválených návrhov priamych novelizácii Ústavy 

SR treba spomenúť návrh opozičných poslancov zo strany Sloboda a Solidarita (ďalej len 

„SaS“), ktorí navrhovali zníženie počtu poslancov Národnej rady zo „150“ na „100“, a to od 

najbližších parlamentných volieb konaných po schválení tohto ústavného návrhu.592 Ďalší 

neúspešný návrh od skupiny opozičných poslancov smeroval k zmenám v spôsobe vykonania 

volieb do Národnej rady, ktorý mal vychádzať zo zavedenia zmiešaného systému volieb. Podľa 

tohto návrhu zo 150 poslancov Národnej rady sa malo 50% voliť podľa systému pomerného 

zastúpenia a zvyšných 50% podľa väčšinového volebného systému. Podľa dôvodovej správy 

malo schválenie tohto návrhu priblížiť poslancov k voličom.593 V tomto volebnom období sa 

žiadna z neprijatých nepriamych novelizácii Ústavy SR nevzťahovala na problematiku 

volieb. 

 Doposiaľ najvyšší počet neúspešných ústavných návrhov bol predložený v siedmom 

volebnom období Národnej rady (2016 – 2020). K neprijatým návrhom priamych novelizácií 

Ústavy SR týkajúcich sa problematiky volieb možno zaradiť opakovane (dvakrát) predložené 

                                                           
590 Parlamentná tlač č. 367, V. volebné obdobie NR SR. Dostupné na: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Do-
cument?documentId=230251. 
591 ONUFRÁK, A.: Analýza ústavodarných aktivít v (doteraz najkratšom) volebnom období NR SR (2010 - 2012). 
In. OROSZ, L. – LEŠKOVÁ, K. – RUMAN, J. (eds.): Ústavodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky 
1992 – 2020 (kvantitatívne ukazovatele, analýza, hodnotiace). Zborník vedeckých prác. Košice: Šafárik Press, 
2021, s. 105-136. 
592 Parlamentná tlač č. 31, VI. volebné obdobie NR SR. Dostupné na: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Do-
cument?documentId=234485. 
593 Parlamentná tlač č. 1004, VI. volebné obdobie NR SR. Dostupné na: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Do-
cument?documentId=244989. 
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návrhy skupiny opozičných poslancov za ĽSNS (M. Kotlebu a spol.), podľa ktorých sa mal 

znížiť počet poslancov Národnej rady zo 150 na 100 poslancov. Dôvodom takejto zmeny malo 

byť zefektívnenie práce Národnej rady a zníženie záťaže štátneho rozpočtu.594 Podľa ďalšieho 

neschváleného návrhu ústavného zákona, predloženého opozičnými poslancami (M. Beblavý 

a K. Macháčková), sa malo predĺžiť volebné obdobie orgánov vyšších územných celkov 

o jeden mesiac.595 Ďalším neúspešným návrhom opozičných poslancov (M. Klus a M. 

Laurenčík) sa mala v čl. 103 ods. 3 Ústavy SR na účely uskutočnenia prvého kola voľby 

prezidenta upraviť lehota na ich vyhlásenie (namiesto lehoty najneskôr do „60 dní“,  lehota 

najneskôr do „30 dní“ pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho prezidenta). Jedným 

z dôvodov tejto zmeny malo byť podľa dôvodovej správy vytvorenie ústavných podmienok pre 

prípadné budúce spojenie volieb prezidenta s voľbami do Európskeho parlamentu.596 Posledný 

neschválený návrh priamej novelizácie Ústavy SR týkajúci sa problematiky volieb, predložený 

do ústavodarného procesu v tomto volebnom období, bol návrh opozičných poslancov (I. 

Matovič a spol.), ktorým chceli zakotviť v čl. 93 ods. 3 Ústavy SR, aby sa referendum nemohlo 

okrem platných ústavných dôvodov konať ani o skrátení volebného obdobia Národnej rady.597 

V prebiehajúcom ôsmom volebnom období Národnej rady (2020 – 2024)598 bolo 

predložených doposiaľ 36 návrhov ústavných zákonov, z ktorých sa niektoré týkajú aj 

problematiky volieb. Z týchto návrhov možno najprv spomenúť ústavnú iniciatívu opozičných 

poslancov z politickej strany HLAS – sociálna demokracia, ktorí sa svojim návrhom ústavného 

zákona domáhali skrátenia volebného obdobia Národnej rady. Podľa ich návrhu sa mali voľby 

do Národnej rady konať 4. septembra 2021, čím by došlo ku skončeniu volebného obdobia 

Národnej rady zvolenej v roku 2020.599 Z návrhov smerujúcich k priamej novelizácii Ústavy 

SR možno najprv spomenúť opakovanú iniciatívu (dvakrát)600 opozičných poslancov za ĽSNS 

                                                           
594 Parlamentná tlač č. 214, VII. volebné obdobie NR SR. Dostupné na: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Do-
cument?documentId=256072. 
a Parlamentná tlač č. 807, VII. volebné obdobie NR SR. Dostupné na: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Do-
cument?documentId=263240. 
a Parlamentná tlač č. 1679, VII. volebné obdobie NR SR. Dostupné na: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Do-
cument?documentId=272336. 
595 Parlamentná tlač č. 382, VII. volebné obdobie NR SR. Dostupné na: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Do-
cument?documentId=258176. 
596 Parlamentná tlač č. 1057, VII. volebné obdobie NR SR. Dostupné na: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Do-
cument?documentId=266102. 
597 Parlamentná tlač č. 1358, VII. volebné obdobie NR SR. Dostupné na: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Do-
cument?documentId=269181. 
598 Konkrétne boli analyzované ústavné iniciatívy k dátumu 08.11.2022. 
599 Parlamentná tlač č. 391, VIII. volebné obdobie NR SR. Dostupné na: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Do-
cument?documentId=279833. 
600 V VIII. volebnom období NR SR podaný  prvý návrh k júnu 2020, druhý návrh k septembru 2022. 
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(M. Kotleba a spol.), ktorí sa tak, ako aj v predchádzajúcom volebnom období pokúšali schváliť 

zmenu počtu poslancov Národnej rady zo „150“ na „100“.601  

Ústrednou témou návrhov ústavných zákonov týkajúcich sa problematiky volieb 

sa stali v posledných mesiacoch ústavné iniciatívy smerujúce ku skráteniu volebného 

obdobia parlamentu prostredníctvom referenda. K tomu smerovali doposiaľ tri návrhy 

priamych novelizácií Ústavy SR opozičného poslanca Národnej rady T. Tarabu602, z ktorých 

prvú predložil do ústavodarného procesu sám a zvyšné dva spolu s ďalšími dvoma opozičnými 

poslancami. Podľa týchto návrhov sa text Ústavy SR mal doplniť o vetu, v zmysle ktorej môže 

mandát poslanca Národnej rady zaniknúť aj z dôvodu uplynutia „skráteného volebného 

obdobia na základe platného celoštátneho referenda o skrátení volebného obdobia Národnej 

rady Slovenskej republiky.“603 Schválením tohto návrhu malo byť podľa dôvodovej správy 

„zabránené dvojtvárnosti právneho aktu“ a odstráneniu „právnej neistoty“ vo veci zániku 

poslaneckého mandátu.604 Opakovane sa skrátenia volebného obdobia Národnej rady na 

základe referenda domáhali aj poslanci opozičnej politickej strany SMER – sociálna 

demokracia (dvakrát)605. Ich návrhy ústavných zákonov však v oboch prípadoch boli podané 

v rozpore s § 96 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení 

neskorších predpisov.606 Prostredníctvom týchto návrhov poslanci za SMER – sociálna 

demokracia reagovali na nález Ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 7/2021 zo 7. júla 2021,607 

z ktorého vyplynulo, že podľa platného textu Ústavy SR nemožno skrátiť volebné obdobie 

Národnej rady referendom. Reakciu na uvedený nález Ústavného súdu predstavuje aj 

                                                           
601 Parlamentná tlač č. 141, VIII. volebné obdobie NR SR. Dostupné na: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Do-
cument?documentId=276199. 
a Parlamentná tlač č. 1227, VIII. volebné obdobie NR SR. Dostupné na: 
https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=290547. 
602 Parlamentná tlač č. 529, VIII. volebné obdobie NR SR. Dostupné na: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Do-
cument?documentId=281795. 
a Parlamentná tlač č. 866, VIII. volebné obdobie NR SR. Dostupné na: 
https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=286279. 
a Parlamentná tlač č. 1147, VIII. volebné obdobie NR SR. Dostupné na: 
https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=289765. 
603 Rovnako ako v poznámke 66. 
604 Rovnako ako v poznámke 66. 
605 Parlamentná tlač č. 620, VIII. volebné obdobie NR SR. Dostupné na: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Do-
cument?documentId=283069. 
a Parlamentná tlač č. 668, VIII. volebné obdobie NR SR. Dostupné na: 
https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=283587. 
606 Pozri rozhodnutie predsedu NR SR č. 777 a rozhodnutie predsedu NR SR č. 778.  Dostupné na: 
https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Default?legId=13&termNr=8. 
607 Rovnako ako v poznámke 69. Bližšie informácie k rozhodnutiu ÚS pozri nález ÚS SR PL. ÚS 7/2021-150. 
Dostupné na: https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/148989446/PL.US7_2021_nalez.pdf. 
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opakovane podaný návrh (dvakrát)608 koaličného poslanca Národnej rady M. Svrčeka, ktorý sa 

svojimi návrhmi usiloval o doplnenie čl. 73 Ústavy SR o možnosť skrátenia volebného obdobia 

Národnej rady referendom alebo ústavným zákonom.609 

 Nad rámec už spomenutých ústavných iniciatív treba spomenúť ešte aj neschválený 

ústavný návrh opozičného poslanca M. Suju, ktorým sa domáhal ustanovenia podmienky 

minimálne stredoškolského vzdelania pre kandidátov na funkciu starostu obce a predsedu 

samosprávneho kraja priamo v texte Ústavy SR.610 Bez ambície podrobnejšie hodnotiť tento 

návrh treba skonštatovať, že jeho schválenie by odporovalo nálezu Ústavného súdu sp. zn. PL. 

ÚS 18/2014 z 22. marca 2017. 

 Zvýšenú pozornosť si zaslúži aj neschválený vládny návrh (ptč. 1098) smerujúci 

k priamej novelizácii Ústavy SR a to predovšetkým vzhľadom na skutočnosť, že jeho cieľom 

bolo vytvoriť podmienky na realizáciu dvoch úloh zapísaných v programovom vyhlásení vlády, 

konkrétne vytvorenie podmienok na spojenie termínu volieb do Európskeho parlamentu 

s druhým kolom prezidentských volieb, ako aj na ustanovenie možnosti zúčastniť sa volieb 

prezidenta aj formou hlasovania prostredníctvom pošty (korešpondenčného hlasovania).611 

 

Záver 

 Z doposiaľ uvedeného vyplýva, že v období rokov 1992 – 2022 bolo predložených do 

ústavodarného procesu viacero návrhov ústavných zákonov týkajúcich sa problematiky volieb, 

z ktorých menšina bola aj schválená. Z obsahového hľadiska boli najpočetnejšie iniciatívy 

smerujúce ku skráteniu volebného obdobia Národnej rady, z ktorých boli tri úspešné a 18 

neúspešných. Objavili sa aj návrhy na predĺženie volebného obdobia volených orgánov, 

z ktorých boli dva schválené – ústavný zákon č. 332/1998 Z. z. o predĺžení volebného obdobia 

orgánov samosprávy obcí zvolených vo voľbách v roku 1994 a priama novelizácia Ústavy SR 

uskutočnená ústavným zákonom č. 44/2017 Z. z., prostredníctvom ktorej došlo k predĺženiu 

                                                           
608 Parlamentná tlač č. 856, VIII. volebné obdobie NR SR. Dostupné na: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Do-
cument?documentId=286267. 
a Parlamentná tlač č. 1163, VIII. volebné obdobie NR SR. Dostupné na: 
https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=289825. 
609 Rovnako ako v poznámke 72. 
610 Parlamentná tlač č. 925, VIII. volebné obdobie NR SR. Dostupné na: 
https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=287038. 
611 V osobitnej časti dôvodovej správy k parlamentnej tlači č. 1098, VIII. volebné obdobie NR SR sa k bodu 1 
tohto návrhu uvádza „Zmena ústavných lehôt sa navrhuje z dôvodu pripravovanej novelizácie volebného zákona, 
ktorej predmetom je okrem iného zavedenie spôsobu voľby prezidenta Slovenskej republiky poštou. Voľba poštou 
predstavuje zložitý mechanizmus, ktorý je časovo náročný na prípravu, ako aj na samotný priebeh volieb, čo má 
za následok nevyhnutnosť zmeny ústavných lehôt.“  
Dostupné na: https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=289789. 
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volebného obdobia orgánov samosprávnych krajov zvolených v roku 2017 zo štyroch na päť 

rokov. Vo všeobecnosti nemožno ústavné zákony, prostredníctvom ktorých došlo k zásahom 

do volebného obdobia priamo volených orgánov hodnotiť pozitívne, keďže nimi dochádza 

k porušeniu ústavnej zásady vlády na vopred ustanovené volebné obdobie zakotvené v čl. 30 

ods. 2 Ústavy SR a zároveň aj k jednorazovému prelomeniu Ústavy SR. Negatívne hodnotíme 

aj skutočnosť, že ústavné zákony, ktorými došlo k skráteniu, resp. predĺženiu volebného 

obdobia volených orgánov boli prerokúvané a schvaľované spravidla v skrátenom 

legislatívnom konaní. 

 Na druhej strane zastávame názor, že doterajšie možnosti prezidenta predčasne 

rozpustiť Národnú radu, ustanovené v čl. 102 ods. 1 písm. e) Ústavy SR, nie sú pre riešenie 

potenciálnych ústavno-politických kríz, prejavujúcich sa v nefunkčnosti parlamentu, 

dostatočné a preto by sa mali doplniť o možnosť skrátenia volebného obdobia Národnej rady aj 

na základe uznesenia Národnej rady prijatého kvalifikovanou ústavnou väčšinou poslancov, t. 

j. nie bežnou väčšinou hlasov poslancov, ako to navrhujú iniciátori referenda, ktoré sa bude 

konať 21. januára 2023. 

 Pozitívne nemožno hodnotiť ani viacero návrhov podávaných opozičnými poslancami, 

ktoré smerovali k zníženiu počtu poslancov Národnej rady, a to predovšetkým preto, že mali 

primárne populistický charakter a navyše je diskutabilné, či boli systémovo domyslené. 

 Zo všetkých ústavných zmien týkajúcich sa problematiky ústavnej úpravy volebného 

práva v sledovanom období považujeme za najhodnotnejšiu zmenu uskutočnenú ústavným 

zákonom č. 90/2001 Z. z. (tzv. veľká novela Ústavy SR), prostredníctvom ktorej nadobudli 

aktívne i pasívne volebné právo pri voľbách orgánov územnej samosprávy popri občanoch aj 

cudzinci s trvalým pobytom na území príslušnej obce, či samosprávneho kraja. 

 Dá sa predpokladať, že aj v budúcnosti sa objaví viacero návrhov ústavných zákonov, 

ktoré budú smerovať k zmenám či doplnkom ústavnej úpravy volieb. V tejto súvislosti chceme 

apelovať na poslancov Národnej rady, aby takéto návrhy vždy starostlivo posudzovali 

a odmietali nedomyslené, resp. úzko stranícko-politicky, či populisticky orientované návrhy 

a zároveň dbali o to, aby išlo o zmeny akceptujúce platné ústavné zásady, ako aj platné pravidlá 

legislatívneho procesu. 
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Národný bezpečnostný úrad a obmedzovanie slobody prejavu 

National Security Authority and the restriction of freedom of expression 

Diana Horňáková 

Abstrakt: 

V súvislosti s vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou bol do zákona 

č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti zavedený inštitút blokovania. Došlo tak k rozšíreniu 

právomoci NBÚ o možnosť blokovať škodlivú aktivitu alebo škodlivý obsah, ak sú na to splnené 

stanovené podmienky. Blokovaním však dochádza k obmedzovaniu slobody prejavu. Cieľom 

príspevku je upriamiť pozornosť na vybrané problematické miesta právnej úpravy inštitútu 

blokovania v spomínanom zákone a ich potenciálny rozpor s judikatúrou ESĽP. Za týmto 

účelom autor primárne analyzuje všeobecné podmienky obmedzenia slobody prejavu v zmysle 

Ústavy Slovenskej republiky a základných teoretických východísk, ktoré v tejto súvislosti 

priniesla ústavná teória, podporne judikatúra ESĽP. Ako východisko komparatívneho 

zhodnotenia inštitútu blokovania v režime zákona o kybernetickej bezpečnosti autor využíva 

najmä rozhodné časti rozsudku ESĽP vo veci OOO Flavus a i. v. Rusko. 

 

Abstract: 

In connection with the military conflict between the Russian Federation and Ukraine, 

an institute of blocking was introduced into Act No. 69/2018 Coll. on Cybersecurity. This 

extended the NSA's power to include the possibility to block harmful activity or harmful content 

if the conditions laid down for this are met. However, blocking restricts freedom of expression. 

The aim of the paper is to draw attention to selected problematic points of the blocking institute 

legislation in the aforementioned law and their potential contradiction with the case-law of the 

ECtHR. To this end, the author primarily analyses the general conditions for the restriction of 

freedom of expression in accordance with the Constitution of the Slovak Republic and the basic 

theoretical foundations provided in this regard by constitutional theory, supported by the case-

law of the ECtHR. As a starting point for a comparative assessment of the institute of blocking 

in the regime of the Cybersecurity Act, the author uses, in particular, the decisive parts of the 

judgment of the ECtHR in the case of OOO Flavus and others v. Russia. 
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Úvod  

Koncept témy príspevku reaguje na dôsledky, ktoré do nášho právneho systému 

priniesol vojnový konflikt medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou. Aktuálnym trendom 

moderného vedenia bojovej politiky je okrem iného aj vojna v kybernetickom priestore. 

Uvedené môže mať priamy dosah na bezpečnosť osôb a bezpečnosť štátu ako celku, ktoré tak 

môžu byť vystavené mnohým rizikám. Vzhľadom na uvedené normotvorca do režimu 

právomoci NBÚ zakomponoval možnosť blokovať škodlivý obsah alebo škodlivú aktivitu. 

Predmetným blokovaním však dochádza k limitácii základnej slobody, slobody prejavu. 

Naskytuje sa tak otázka či právna úprava, ktorú v tejto súvislosti reflektuje zákon 

o kybernetickej bezpečnosti, zodpovedá základným štandardom prípustnosti takého 

obmedzenia. Na túto otázku sa autor pokúša v príspevku zodpovedať, a to najmä formou 

porovnania zákonnej právnej úpravy a východísk, ktoré v tejto špecifickej oblasti priniesla 

doterajšia judikatúra ESĽP.  

Zdôrazňujeme však, že našim zámerom nie je vynášať finálne, resp. komplexné 

hodnotiace úsudky čo do ústavnosti právnej úpravy blokovania, pokiaľ ide o zákon 

o kybernetickej bezpečnosti, ale len upozorniť na určité z nášho pohľadu problémové miesta 

právnej úpravy de lege lata. 

 

I.  Niekoľko poznámok k slobode prejavu 

Sloboda prejavu, ako jedno z elementárnych základných práv a slobôd, sa v odbornej 

spisbe považuje za kľúčové politické právo. Spolu s ďalšími právami a slobodami tvoriacimi 

systém politických práv a v spojení s ľudskými právami reprezentuje tzv. prvú generáciu 

základných práv a slobôd. Garancia slobody prejavu v právnom štáte je bezpochyby vnímaná 

aj ako nosný pilier demokracie.   
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Navyše, sloboda prejavu je určujúca aj pre rozsah a spôsob realizácie všetkých 

ostatných práv, a to najmä v kontexte práv politického charakteru. Iné politické práva sú potom 

z obsahového hľadiska len určitým druhom slobody prejavu.612 

Ponuka dokumentov garantujúcich slobodu prejavu je skutočne pestrá; základný 

obsahový rámec slobody prejavu sa pritom historicky objavuje už v Deklarácii práv človeka 

a občana z roku 1789, v Listine práv (Bill of Rights) z roku 1791 (konkrétne v prvom dodatku), 

vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv z roku 1948, v Medzinárodnom pakte o občianskych 

a politických právach z roku 1966 či Charte základných práv Európskej únie. 

Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“) garantuje právo na slobodu prejavu 

(ako i právo na informácie) v čl. 26 ods. 1: „Sloboda prejavu a právo na informácie sú 

zaručené.“  

V nasledujúcom odseku 2 tohto článku Ústavy ústavodarca deskripuje rozsah 

uplatňovania tejto slobody: „Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, 

obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a 

informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. 

Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky 

ustanoví zákon.“ 

Za právnou úpravou slobody prejavu nezaostáva ani Dohovor o ochrane ľudských práv 

a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) ako bazálny dokument ochrany ľudských práv na 

európskej regionálnej úrovni. V článku 10 ods. 1 uvádza: „Každý má právo na slobodu prejavu. 

Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky 

bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice. Tento článok nebráni štátom, aby 

vyžadovali udeľovanie povolení rozhlasovým, televíznym alebo filmovým spoločnostiam.“ 

Systém ochrany slobody prejavu podľa Dohovoru je založený na tzv. trojzložkovom 

prístupe. Zahŕňa totiž slobodu zastávať názory, slobodu prijímať informácie a myšlienky 

a slobodu rozširovať informácie a myšlienky.613  

Základnou premisou spojenou s realizáciou slobody prejavu je, že táto sa má 

interpretovať v tom najextenzívnejšom slova zmysle. Okrem toho sa má uplatňovať bez ohľadu 

na hranice štátu a bez ingerencie verejnej moci.614 

                                                           
612 MOLEK, P.: Politické práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 29. 
613 MACOVEI, M.: Právo na slobodu prejavu: Sprievodca na aplikáciu článku 10 Európskeho dohovoru o ľud-
ských právach. Bratislava: Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave, 2007, s. 8.  
614 Pozri napr. článok 11 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie. 
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Z titulu vyššie demonštrovanej povahy tohto oprávnenia sa môže zdať, že slobodu 

prejavu nie je možné v demokratickej spoločnosti obmedziť. Túto fabuláciu je nutné vyvrátiť, 

nakoľko sloboda prejavu zásadne nemá absolútny význam.615 

 

I.1 Možnosti obmedzenia slobody prejavu  

Úvodom si v kontexte problematiky obmedzenia slobody prejavu dovolíme jednu 

spontánnu myšlienku; táto myšlienka vychádza z idei, že jediným prípustným a generálne 

nominovaným dôvodom obmedzenia môže byť azda len potreba ochrany iného práva. 

V podobnom duchu sa k uvedenému prikláňa aj judikatúra Ústavného súdu Slovenskej 

republiky (ďalej len „ÚS SR“), podľa ktorej: „Všetky základné práva a slobody sa chránia len 

v takej miere a rozsahu, kým uplatnením jedného práva alebo slobody nedôjde 

k neprimeranému obmedzeniu, či dokonca popretiu iného práva alebo slobody.“616 

Dôvodom možného zásahu do slobody prejavu je každopádne zabezpečenie 

nevylúčiteľnosti úplného uplatnenia tejto slobody.617  

Rovnako treba ako cieľ obmedzenia vnímať potrebu, aby základné práva nemali len 

iluzórny význam, ale aby boli v spoločnosti aj prakticky uplatniteľné a zrealizovateľné. Rýdzo 

tomuto zámeru má totiž predmetné obmedzenie slúžiť. 

Za určitých právom prezumovaných okolností tak sloboda prejavu musí ustúpiť, aby sa 

chránilo právo, ktoré má v konkrétnom prípade „silnejšiu pozíciu“, resp. vyžaduje vyšší stupeň 

ochrany než právo, ktorá sa má v prospech neho ohraničiť.  

Predmetom kolízie so slobodou prejavu však nemusí byť len iné základné právo a 

sloboda, ale aj spoločenský alebo individuálny záujem.618 

Ústavnú platformu obmedzenia slobody prejavu definuje čl. 26 ods. 4 Ústavy: „Slobodu 

prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v 

demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, 

verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.“ 

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že zásah do slobody prejavu konkrétneho subjektu 

v zmysle Ústavy môže nadobudnúť právne súladný charakter výhradne z taxatívne 

enumerovaných dôvodov; in concreto pôjde o dôvod ochrany práv a slobôd iných subjektov, z 

                                                           
615 KRUNKOVÁ, A.: Článok 26. In. OROSZ, L. – SVÁK, J. a kol.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. 
Zväzok I. (základné princípy a ľudské práva). Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o., 2021, s. 355. 
616 napr. IV. ÚS 362/09, PL. ÚS 7/96, III. ÚS 73/2015. 
617 KRUNKOVÁ, A.: Článok 26. In. OROSZ, L. – SVÁK, J. a kol.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. 
Zväzok I., (základné princípy a ľudské práva). Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o., 2021, s. 355. 
618 MACEJKOVÁ, I.: Sloboda prejavu a súdna moc. In. MAJERČÁK, T. (ed.): Sloboda prejavu a jej limity – IV. 
ústavné dni. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, s. 220-236. 
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dôvodu bezpečnosti štátu, zachovania verejného poriadku, ochrany verejného zdravia 

a mravnosti.  

Uvádzaný rozsah obmedzovania slobody prejavu je naviac doplnený o všeobecnú 

„inštruktáž“ pri určovaní zásahov do základných práv a slobôd, ktorá je obsahom čl. 13 ods. 2 

až 4 Ústavy. 619 

Dohovor sa tejto otázke venuje v čl. 10 ods. 2 nasledovne: „Výkon týchto slobôd, pretože 

zahŕňa aj povinnosti aj zodpovednosť, môže podliehať takým formalitám, podmienkam, 

obmedzeniam alebo sankciám, ktoré ustanovuje zákon a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej 

spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, územnej celistvosti alebo verejnej bezpečnosti, 

predchádzania nepokojom a zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky, ochrany povesti alebo 

práv iných, zabráneniu úniku dôverných informácií alebo zachovania autority a nestrannosti 

súdnej moci.“ 

Pri zohľadnení obsahu našej konštitucionálnej úpravy a právnej úpravy, ktorá sa 

premieta v Dohovore je nepopierateľné, že katalóg relevantných dôvodov obmedzenia 

uvádzaných Dohovorom je rozšírený o nestrannosť súdnej moci a zachovanie autority.  

V tejto súvislosti treba uzavrieť, že v našich podmienkach je nutné vždy pri posudzovaní 

relevancie zásahu skúmať splnenie podmienok podľa čl. 26 ods. 4 Ústavy, čl. 10 ods. 2 

Dohovoru a zároveň už spomínaného čl. 13 ods. 2 až 4 Ústavy.  

Z obsahu konštantnej judikatúry ESĽP možno už tradične determinovať určitú 

koncepciu požiadaviek pre právnu relevanciu obmedzenia slobody prejavu. V týchto 

súvislostiach je potrebné zaoberať sa tým či: 

1. ide o zásah predpísaný právnym predpisom s právnou silou zákona (tzv. „výhrada zá-

kona“ ako formálna podmienka), 

2. ide o zásah nevyhnutný v demokratickej spoločnosti (materiálna podmienka), 

3. zásah sleduje dosiahnutie legitímneho cieľa (verejný záujem konkretizovaný v zákone, 

resp. dôvod obmedzenia).620 

Preskribované podmienky obmedzenia sú do značnej miery dotvárané judikatúrou 

Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“), ako i ÚS SR. 

Zvolený zásah má slúžiť na dosiahnutie legitímneho cieľa.621 Prepojenie medzi druhom 

zvoleného zásahu, resp. opatrením a legitímnym cieľom nachádza svoje opodstatnenie pri 

                                                           
619 Pozri čl. 13 ods. 2 až 4 Ústavy.  
620 SEMAN, T.: Sloboda prejavu masmédií v kontexte s ďalšími hodnotami chránenými Ústavou Slovenskej re-
publiky. In. MAJERČÁK, T. (ed.): Sloboda prejavu a jej limity – IV. ústavné dni. Košice: Univerzita Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach, 2016, s. 220-236.  
621 Rozsudok ESĽP č. 67667/09 vo veci Bayev a i. v. Rusko z 20. júna 2017. 
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zásade proporcionality. Fundamentom proporcionality je vzájomná korelácia medzi zvoleným 

prostriedkom zásahu a sledovaným cieľom.622  

Výhrada zákona sa opiera nielen o druh právneho predpisu, ktorým môže k obmedzeniu 

slobody prejavu dôjsť, ale aj o jeho charakter. Taký zákon má mať určitú kvalitu. 

Musí byť formulovaný dostatočne presne, aby bol subjekt, ktorého sa môže obmedzenie 

týkať, schopný predvídať v primeranej miere následky jeho správania a za týmto účelom mu 

umožnil regulovať jeho správanie. Právne dopady takého správania ale nemusia byť absolútne 

predvídateľné, nakoľko taký postup je nedosiahnuteľný.623 Okrem toho má byť predmetná 

právna úprava dostatočne dostupná, zrozumiteľná a precízna.624 

Triviálnym zmyslom nevyhnutnosti zásahu je, že iné menej intenzívne potenciálne 

opatrenia, ktorými sa má do slobody prejavu intervenovať, by boli nedostatočné v tom zmysle, 

že by nedokázali slúžiť k dosiahnutiu legitímneho cieľa. 

Napokon subjekt, ktorý v konkrétnom prípade aplikuje ustanovenie zákona, ktoré 

obmedzenie slobody prejavu pripúšťa, musí situáciu vyhodnotiť do tej miery, aby zohľadnil aj 

hranice zásahu reflektované v činnosti ESĽP, resp. vyplývajúce z Dohovoru. 

 

II. Národný bezpečnostný úrad – základný rámec pôsobnosti 

V aktuálnom spoločensko-politickom dianí, poznačenom stále aktuálnymi vojnovými 

konfliktmi vedenými Ruskou federáciou proti Ukrajine, nielen laická, ale častokrát aj odborná 

verejnosť podrobuje rozsah a najmä obsah právomocí Národného bezpečnostného úradu (ďalej 

len „NBÚ“) značnej kritike.  

Základný rámec pôsobnosti NBÚ poskytuje ust. § 34 zákona č. 575/2001 Z.z. 

o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. 

Z uvedeného ustanovenia možno jednoznačne extrahovať štyri ťažiskové kategórie 

pôsobnosti tohto orgánu; ide o ochranu utajovaných skutočností, šifrovú službu, kybernetickú 

bezpečnosť a dôveryhodné služby. Tieto oblasti pôsobnosti sú ďalej predmetom právnej úpravy 

osobitných zákonov, ktoré dilatujú pôsobnosť NBÚ v tej-ktorej konkrétnej kategórii.625 

                                                           
622 Pozri napr. II. ÚS 152/2008.  
623 Rozsudok ESĽP č. 27510/08 vo veci Perinçek v. Švajčiarsko z 15. októbra 2015. 
624 Guide on Article 10 of the European Convention on Human Rights: Freedom of expression. European Court of 
Human Rights, 2022, p. 21. Dostupné na: https://www.echr.coe.int/documents/guide_art_10_eng.pdf.  
625 Bližšie pozri: zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov, zákon č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie 
na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o dôveryhod-
ných službách), zákon č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.  
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Spomínané zákony sformovali rozsah pôsobnosti NBÚ v rôznych, avšak vzájomne 

kontinuitných oblastiach, s priznaním značných oprávnení NBÚ.  

Dedukciou obsahu jednotlivých oblastí pôsobností nemožno v konečnom dôsledku 

dospieť k inému záveru, než že NBÚ plní významné funkcie na poli bezpečnosti štátu. 

 

II.1 Národný bezpečnostný úrad a inštitút blokovania   

V súvislosti s novodobým spôsobom vojnovej agresie sa nezriedka verbalizuje aj pojem 

„hybridná vojna“.  

Spôsobom vedenia takého druhu vojny nie je používanie konvenčných zbraní, ale 

poškodenie cieľa ovplyvňovaním jeho rozhodovania na miestnej, regionálnej, štátnej alebo 

inštitucionálnej úrovni, prostredníctvom používania nástrojov hybridných aktivít. Používaním 

nástrojov hybridných aktivít sa pritom rozumie aj zneužívanie dezinformácie či pôsobnosť 

hybridnej hrozby v kybernetickom priestore.626 

V takom prípade je na mieste konkrétnemu druhu použitia hybridnej hrozby v rámci 

vojenského konfliktu prisúdiť aj pojem „kybernetická vojna“, „vojna v kybernetickom 

priestore“,  „dezinformačná vojna“ alebo aj „informačná vojna“. 

Reakciou na uvádzané spôsoby vedenia vojny naprieč nášmu právnemu poriadku bolo 

prijatie zákona č. 55/2022 Z.z. o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine 

(ďalej len „zákon č. 55“), ktorým sa okrem iného menil aj zákon č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej 

bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoKB“) a niektoré naňho 

nadväzujúce zákony.   

Jedným z opatrení zavedených zákonom č. 55 bola právomoc NBÚ rozhodovať „...o 

blokovaní škodlivého obsahu alebo škodlivej aktivity, ktorá smeruje do kybernetického 

priestoru Slovenskej republiky alebo z kybernetického priestoru Slovenskej republiky (ďalej len 

„blokovanie“) a zabezpečuje vykonanie tohto rozhodnutia alebo vykonáva blokovanie na 

základe žiadosti“.627  

V zmysle Dôvodovej správy k zákonu č. 55 je cieľom zavedenia tejto právomoci NBÚ  

zamedziť šíreniu škodlivého obsahu na internete prostredníctvom nového inštitútu 

„blokovania“. 628 

                                                           
626 Dostupné na: https://www.nbu.gov.sk/urad/o-urade/hybridne-hrozby-a-dezinformacie/hybridne-hrozby/in-
dex.html.  
627 Bližšie pozri: § 5 ods. 1 písm. ag) zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti v znení neskorších pred-
pisov.   
628 Bližšie pozri: Dôvodová správa k zákonu č. 55/2022 Z.z. o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na 
Ukrajine.  
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Prostriedky spadajúce do systému blokovania sa identifikujú ako zamedzenie šírenia 

škodlivého obsahu a škodlivých aktivít prostredníctvom internetu. Tieto prostriedky majú 

slúžiť na naplnenie požiadavky efektívneho zabezpečenia dôveryhodnosti služieb a aktivít, 

ktoré sú poskytované prostredníctvom internetu, ochrana osôb, ktoré sa na týchto aktivitách 

zúčastňujú a v neposlednom rade ochrana konečného užívateľa spomínaných služieb.629  

Predmetom blokovania majú byť infikované IP adresy či napríklad domény. Blokovanie 

sa v každom prípade považuje za spôsob riešenia kybernetického bezpečnostného incidentu.  

V rámci riešenia tohto kybernetického bezpečnostného incidentu vydá NBÚ 

rozhodnutie o blokovaní (demonštratívny výpočet náležitostí rozhodnutia obsahuje ust. § 27b 

ods. 2 ZoKB), určí jeho spôsob a vykoná blokáciu. Ustanovenie § 27b ZoKB teda analyzuje 

stav, kedy rozhodnutie o blokovaní pochádza z autorstva samotného NBÚ. 

K blokácii však môže dôjsť nielen z iniciatívy NBÚ, ale aj na základe žiadosti iného 

konkrétneho a oprávneného subjektu.630 Samotná žiadosť však má mať charakter 

vykonateľného rozhodnutia. Uvedené tak znamená, že NBÚ bude v danom prípade vystupovať 

v pozícii už len vykonávateľa rozhodnutia o blokovaní, ktoré v skutočnosti vydá iný orgán.  

Zákon NBÚ v tomto prípade zakotvuje povinnosť také rozhodnutie vykonať s náležitou 

odbornosťou. Návrh spôsobu blokovania je však súčasťou žiadosti žiadateľa o vykonanie 

blokácie. Od tohto návrhu sa môže NBÚ odchýliť, ak ide o odôvodnený prípad, po dohode so 

žiadateľom, a to za účelom riadneho, efektívneho a účelného výkonu blokovania.  

Okrem toho sa na výkon blokovania NBÚ v tomto prípade kladú požiadavky čo do 

účinnosti, účelnosti a proporcionality v interakcii ku všetkým možným rizikám spojeným 

s blokovaním.  

ZoKB zároveň prostredníctvom zákona č. 55 zaviedol do praxe aj konkrétnu lehotu 

možnosti NBÚ rozhodnúť s platnosťou o blokovaní. Primárne bola táto lehota stanovená do 30. 

júna 2022 a odôvodnená inváziou ruských vojsk na územie Ukrajiny, ako i potrebou promptnej 

reakcie na vzniknutú situáciu.631 

Následne, v súvislosti s pokračovaním ozbrojeného konfliktu, sa lehota pre blokovanie 

predĺžila zákonom č. 231/2022 Z. z., ktorým sa mení zZOKB, na 30. september 2022.  

Konečným cieľom inštitútu blokovania má byť zvýšenie obranyschopnosti SR voči 

kybernetickým útokom.632 

                                                           
629 Ibidem.  
630 Bližšie pozri: ust. § 27c zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti v znení neskorších predpisov.   
631 Dôvodová správa k zákonu č. 55/2022 Z.z. o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. 
632 Ibidem. 
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III. Kritická reflexia právnej úpravy blokovania vo svetle najmä (ale nielen) rozhodnutia 

ESĽP vo veci OOO Flavus a i. v. Rusko  

Zakotvenie tak významnej právomoci NBÚ ako je inštitút blokovania značí 

z pohľadu  ústavno-politickej teórie a praxe jednoznačné dôsledky. Zákonodarca expressis 

verbis cestou zákonnej formulácie limitoval základné politické právo, slobodu prejavu. Toto 

obmedzenie sa zakaždým bude týkať subjektov, ktorých názory, myšlienky, informácie či 

prejavy sú blokovaním dotknuté.  

V predchádzajúcich partikulách príspevku sme sa už podmienkami obmedzenia slobodu 

prejavu venovali. V ďalšom si však dovolíme analyzovať výlučne problém naplnenia 

požiadavky formálno-právneho charakteru a síce či inštitút blokovania zakotvený v ZoKB 

rešpektuje imperatív výhrady zákona.  

Ako najzásadnejší problém de iure sa javí pozitívnoprávna úprava inštitútu blokovania. 

Iste, pokiaľ ide rýdzo o potrebu začlenenia obmedzenia do podoby zákona, táto podmienka 

(konkrétne jej časť) je s určitosťou naplnená (ZoKB).  

Ako bohatý zdroj námetov pre konštrukciu zákona, ktorý má spĺňať prvky relevantného 

obmedzenia nám môže poslúžiť nedávne rozhodnutie prijaté ESĽP. 

V právnej veci OOO Flavus a i. v. Rusko zo dňa 23.júna 2020 č. 12468/15 (ďalej len 

„rozhodnutie Flavus“) ESĽP posudzoval obsahovo temer obdobný prípad obmedzenia slobody 

prejavu.  

Sťažovatelia vystupovali ako vlastníci online médií. Jeden zo sťažovateľov bol 

vlastníkom registrovaného elektronického periodika, konkrétne spravodajskej internetovej 

stránky. Druhý vystupoval ako zakladateľ internetovej publikácie, ktorá sa zaoberala témami 

spoločenského a politického charakteru. Napokon tretí sťažovateľ vlastnil online denník 

podobne sa zaoberajúci výskumom a analýzami politológov, rôznych novinárov a ekonómov, 

ktorí častokrát kritizovali vládu Ruskej federácie.633 

Ruský právny systém v danom prípade využíva pôdu zákona o informáciách, ktorý 

umožňuje generálnemu prokurátorovi požiadať o zablokovanie, ak vo svojej činnosti 

identifikuje webové stránky, ktoré vyzývajú na masové nepokoje, účasť na nepovolených 

masových zhromaždeniach či vyzývajú na extrémistické aktivity.  

Prokurátor v takom prípade podá žiadosť telekomunikačnému regulačnému orgánu (tzv. 

Roskomnadzor), tento následne potrebu blokácie oznámi poskytovateľovi webhostingových 

                                                           
633 Rozsudok ESĽP č. 12468/15 vo veci OOO Flavus a i. v. Rusko z 23. júna 2020. 
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služieb webovej stránky, ktorý ju okamžite zablokuje. Majiteľ webovej stránky je o blokácii už 

len informovaný v lehote do 24 hodín od vykonania blokácie.  

V predmetnom prípade využili sťažovatelia vnútroštátny systém ochrany, avšak 

bezúspešne a tak sa obrátili na ESĽP.  

Najzásadnejším bodom sťažnosti bol moment, kedy sťažovatelia argumentovali tým, že 

blokácia sa netýkala údajne protiprávneho obsahu webstránok, ale zablokovala sa celá 

webstránka, teda i tá, ktorá protiprávny charakter nemala.  

Druhým problémom malo byť, že jeden zo sťažovateľov nahradil údajne nezákonný 

charakter webstránky neutrálnym obsahom, teda sa pokúsil o nápravu a požiadal preto 

Roskomnadzor o obnovenie prístupu. Odpovede sa nedočkal.  

ESĽP v uvádzanom rozsudku na viacerých miestach komplexne identifikoval celé 

spektrum požiadaviek kladených na právnu úpravu obmedzenia slobody prejavu, špecificky pre 

prípady blokácie webových stránok. 

Východiskom celého rozhodnutia je každopádne časť rozsudku, kde ESĽP deklaroval: 

„Celkové zablokovanie prístupu k webovým stránkam je extrémne opatrenie, porovnateľné so 

zákazom novín alebo televíznych staníc. Takéto opatrenie zámerne ignoruje rozdiel medzi zá-

konnými a nezákonnými informáciami, ktoré môže webová stránka obsahovať a robí neprístup-

ným veľké množstvo obsahu, ktorý nebol identifikovaný ako nezákonný. Zablokovanie prístupu 

k celej webovej stránke má praktický dopad, pretože rozširuje pôsobnosť blokačného príkazu 

ďaleko za rámec pôvodne cieleného nezákonného obsahu.“ 

Na právnu úpravu inštitútu blokovania v podmienkach ZoKB však možno kriticky 

nahliadať z viacerých perspektív.  

Prvým kritickým momentom je nejednoznačnosť právnej úpravy. Zákonodarca, viažúc 

právomoc NBÚ blokovať škodlivú aktivitu alebo škodlivý obsah, síce definuje tieto pojmy, 

avšak súčasťou ich definície, a to konkrétne pojmu „škodlivá aktivita“ sú legálne pojmy celkom 

neznáme, v zákone bližšie neurčené.  

Takáto právna úprava, kedy súčasť definície pojmu rozhodného pre vznik právomoci 

NBÚ vôbec využiť blokačné oprávnenie v samotnej právnej úprave absentuje, môže byť 

hodnotená nielenže ako nejednoznačná, ale navyše môže byť predzvesťou arbitrárneho 

rozhodovania blokačného orgánu, v súvislosti s nesprávnym výkladom uvedeného pojmu. 

Vyhroteným momentom takého nedopatrenia môže byť až nadmerná blokácia spôsobená 

nedostatočnosťou právnej úpravy v dôsledku svojvoľného rozhodovania blokačného orgánu. 

Nejasnosť právnej úpravy sa prejavuje aj v obsahovej stránke ust. § 27c ZoKB. 

V predmetnom ustanovení ZoKB zmocňuje NBÚ vykonať blokáciu ak o to požiada „subjekt 
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podľa osobitného predpisu“. Nie je zrejmé, o aký konkrétny subjekt má ísť, keď ZoKB v tejto 

súvislosti len odkazuje na iné zákony ako napr. zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zoznam subjektov, ktoré 

môžu o blokáciu požiadať, je tak rozptýlený vo viacerých neurčito vymedzených právnych 

predpisoch.   

V jednom zo svojich rozhodnutí ESĽP stanovuje, že „zákon má byť formulovaný tak, 

aby poskytoval určitú právnu ochranu proti arbitrárnym zásahom orgánov verejnej moci do 

práv, ktoré zaručuje Dohovor. Zároveň, ak zákon priznáva určitú voľnú úvahu orgánom 

verejnej moci pri takomto zásahu, má dostatočne jasne upraviť jednak spôsob a jednak rozsah 

tejto voľnej úvahy“.634  

ESĽP v rozhodnutí Flavus odkazuje i na správu osobitného spravodajcu OSN o podpore 

a ochrane práva na slobodu presvedčenia a prejavu z roku 2011 (A/HRC/17/27). V tejto sa 

uvádza, že „konkrétne podmienky odôvodňujúce blokovanie majú byť nielen stanovené 

zákonom, ale dôležitý je rozsah ich stanovenia. Taký zákon v otázke obmedzenia nemá byť 

formulovaný príliš nejasne či široko, vzniká totiž riziko svojvoľného a nadmerného 

blokovania“. 

Aporematicky možno z istého uhla pohľadu vnímať aj oblasť obsahu odôvodnenia 

rozhodnutia o blokovaní. ZoKB však vyslovene „odôvodnenie“ ako obligatórnu súčasť 

rozhodnutia o blokovaní nepozná. 

Podľa ESĽP sa žiada „...aby zákon obsahoval takú právnu úpravu, ktorá vyžaduje 

odôvodňovanie, orgánov – nevyhnutnosť a primeranosť zásahu do slobody prejavu na 

internete, ako i primeranosť zásahu, resp. existenciu iného, menej rušivého či zasahujúceho 

prostriedku než obmedzenie za dosiahnutia rovnakého výsledku.“ 635  

Odôvodnenie má byť tak doplnené o rozsah z hľadiska nevyhnutnosti zásahu 

a primeranosti zvoleného zásahu a zákon má takú podmienku ako súčasť rozhodnutia jasne 

formulovať. 

Rovnako na inom mieste rozhodnutia Flavus ESĽP nepriamo kritizuje ruský zákon o in-

formáciách z pohľadu, že tento „nevyžaduje, aby orgány odôvodňovali nevyhnutnosť a prime-

ranosť zásahu do slobody prejavu na internete, ani nezvažovali otázku, či by sa rovnaký výsle-

dok mohol dosiahnuť menej rušivými prostriedkami. Nevyžaduje od nich ani to, aby sa uistili, 

že blokujúce opatrenie sa striktne zameriava na nezákonný obsah a nemá žiadne svojvoľné 

                                                           
634 Ibidem; pozri aj rozsudky č. 30985/96 vo veci Hasan a Chaush v. Bulharsko z 26. októbra 2000 a č. 3111/10 
vo veci Ahmet Yıldırım v. Turecko z 18. decembra 2012. 
635 Rozsudok ESĽP č. 12468/15 vo veci OOO Flavus a i. v. Rusko z 23.júna 2020. 
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alebo nadmerné účinky vrátane tých, ktoré vyplývajú z blokovania prístupu na celú internetovú 

stránku“.636 

Polemickou zónou ZoKB je aj spôsob formulácie blokačného rozhodnutia z hľadiska 

rozsahu zásahu, teda aká konkrétna časť webovej stránky má byť blokačným rozhodnutím dot-

knutá. Na to upozorňuje aj Deklarácia o slobode komunikácie na internete prijatá Výborom 

ministrov Rady Európy dňa 28. mája 2003. Deklarácia hovorí „o potrebne jasnej identifikácie 

internetového obsahu, ktorý má podliehať obmedzeniam. Poukazuje tak na potrebu zachovávať 

limity obmedzenia čo do rozsahu nezákonného obsahu, tzn. „neísť nad rámec“ nezákonnosti 

a uvedené jasne zohľadniť v rozhodnutí. Blokačnému rozhodnutiu tak zásadne nemá podliehať 

celý webový materiál (pokiaľ nespĺňa podmienky obmedzenia).637 

Podľa ESĽP „blokovanie prístupu na celú internetovú stránku, ktorá neobsahuje len 

nezákonné informácie, značí rozšírenie rozsahu pôsobnosti príkazu na zablokovanie ďaleko za 

nezákonný obsah, ktorý bol pôvodne cieľom.“638  

Okrem iného, zanedbanie náležitej špecifikácie konkrétneho predmetu obmedzenia 

môže mať na prípadnú možnosť nápravy nezákonného stavu zo strany obmedzovanej osoby 

priamy dosah: „Tým, že ruské orgány nešpecifikovali adresu URL webových stránok, ktoré po-

važovali za problematické, konali svojvoľne, čo žiadateľom bránilo v tom, aby sa informovane 

rozhodli medzi odstránením alebo úpravou konkrétneho obsahu a formulovaním právnej ná-

mietky proti žiadosti generálneho prokurátora s odkazom na konkrétne webové stránky.“639  

Je preto zrejmé, že popretie princípov dostatočnej identifikácie rozsahu rozhodnutia 

o blokovaní môže mať aj priame dôsledky, ako je nemožnosť bezprostrednej nápravy nezákon-

ného stavu dotknutých subjektov, keď obmedzovaný subjekt nemôže samostatne vykonať ná-

pravu, nakoľko nevie dedukovať, v čom má byť jeho konanie nezákonné.   

Zaujímavé tiež je, že ESĽP vyvodil z toho, že blokačné rozhodnutie generálneho pro-

kurátora neobsahovalo špecifikáciu povahy údajne protiprávneho konania sťažovateľov ani 

prvky, ktoré mali toto konanie robiť nezákonným, že blokačné rozhodnutie nemalo právny zá-

klad.  

V ZoKB sa ustanovuje, že rozhodnutie o blokovaní má obsahovať „identifikáciu škod-

livého obsahu alebo škodlivej aktivity“.640 Takáto formulácia zjavne nezahŕňa potrebu bližšej 

                                                           
636 Ibidem.  
637 Ibidem.  
638 Porovnaj rozsudok ESĽP č. 3111/10 vo veci Ahmet Yıldırım v. Turecko z 18. decembra 2012. 
639 Rozsudok ESĽP č. 12468/15 vo veci OOO Flavus a i. v. Rusko z 23.júna 2020. 
640 Ibidem.  
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identifikácie z pohľadu prvkov, resp. dôvodov, na základe ktorých sa dané konanie obmedzo-

vaných subjektov môže javiť ako škodlivý obsah či škodlivá aktivita, teda pôsobí dosť vágne. 

Podľa čl. 13 Dohovoru: „Každý, koho práva a slobody priznané týmto Dohovorom boli 

porušené, musí mať účinné právne prostriedky nápravy pred národným orgánom, aj keď sa 

porušenia dopustili osoby pri plnení úradných povinností.“  

V rámci rozhodnutia Flavus ESĽP nadväzuje aj na názor Európskeho inštitútu 

informačnej spoločnosti, ktorý uviedol, že:  „...dotknutým stranám je potrebné sprístupniť 

prostriedky nápravy ex ante aj ex post. Nápravné opatrenia ex ante by mali zahŕňať 

predchádzajúce oznámenie vlastníkom cieľových webových sídel. Nápravnými opatreniami ex 

post by sa malo zabezpečiť, aby po vykonaní príkazu na zablokovanie existovali účinné 

mechanizmy na obmedzenie jeho rozsahu pôsobnosti alebo na jeho napadnutie z dôvodu nových 

okolností“. 

Dôraz teda treba klásť na prívlastok „účinný“. ESĽP konštatuje, že účinný prostriedok 

je taký, ktorý zabráni údajnému porušeniu alebo jeho pokračovaniu, alebo sa dotknutým 

subjektom poskytne primeraná náprava za akékoľvek porušenie, ku ktorému už došlo.641 

Navyše účinnosť právneho prostriedku nápravy sa posudzuje aj z pohľadu kvality roz-

hodovania o opravnom prostriedku. Tento koncept značí potrebu posudzovať podstatu veci ako 

takej, ako i posúdenie všetkých ostatných okolností, ktoré sú určujúce pre zákonnosť obmedzu-

júceho rozhodnutia.642 

Za závažný na účely problematiky blokovania považujeme moment, kedy ESĽP pri-

púšťa tzv. „predchádzajúce obmedzenie publikácií“. Uvedený termín značí, že k výkonu obme-

dzenia dôjde predtým, než môže obmedzovaný subjekt využiť prostriedok nápravy.  

V tejto súvislosti ESĽP apeluje, a to celkom správne a logicky, na sprísňovanie požia-

daviek pre zákonnosť takých rozhodnutí. Sprísňovanie má zabezpečovať „právny rámec na 

zabezpečenie prísnej kontroly rozsahu zákazov, ako aj účinného súdneho preskúmania v súlade 

s Dohovorom.“643 Na inom mieste rozhodnutia Flavus sa uvádza: „Pokiaľ sa má realizovať 

predchádzajúce obmedzovanie publikácií, blokačné orgány by mali  zainteresovaným stranám 

poskytnúť možnosť odstrániť nezákonný obsah alebo požiadať o súdne preskúmanie.“644 

Pri tejto diferenciácii druhov nápravných mechanizmov sa žiada uviesť, že ZoKB roz-

lišuje výhradne ex post prostriedok nápravy. V spojení s nedostatkom legislatívneho vyjadrenia 

                                                           
641 Ibidem. 
642 Rozsudok ESĽP č. 60921/17 vo veci Elvira Dmitriyeva v. Rusko z 30. apríla 2019. 
643 Porovnaj rozsudky ESĽP č. 3111/10 vo veci Ahmet Yıldırım v. Turecko z 18. decembra 2012, č. 48310/16 a 
59663/17 vo veci Kablis v. Rusko z 30. apríla 2019. 
644 Rozsudok ESĽP z 23.júna 2020 č. 12468/15 vo veci OOO Flavus a i. v. Rusko. 
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pokiaľ ide o definíciu chýbajúcich pojmov a realizáciu výhradne ex post prostriedku nápravy 

je možnosť vzniku svojvoľných zásahov zo strany NBÚ výrazne posilnená.  

Za zmienku stojí aj oblasť preskúmateľnosti rozhodnutí o blokovaní. Preskúmanie 

blokačného rozhodnutia podľa ZoKB síce patrí do právomoci správneho súdu, na druhej strane 

však podanie žaloby nemá odkladný účinok. Znamená to, že až po vydaní blokačného 

rozhodnutia, ktoré bude automaticky vykonateľné, sa bude dotknutý subjekt môcť domáhať 

preskúmania tohto rozhodnutia.  

Domáhať sa odkladného účinku správnej žaloby síce umožňuje ust. § 185 zákona č. 

162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, avšak ust. § 185a   

Správneho súdneho poriadku priznanie odkladného účinku práve pre prípad rozporu takého 

priznania s verejným záujmom explicitne vylučuje.   

 

Záver 

Novelizáciou zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti v znení neskorších 

predpisov sa právomoc NBÚ rozšírila o blokovanie škodlivého obsahu či škodlivej aktivity. 

Nakoľko prijatím takého rozhodnutia dochádza k aktivácii čl. 26 ods. 4 Ústavy a teda 

obmedzeniu slobody prejavu,  musí nielen blokácia samotná, ale i zákon, ktorý obmedzujúci 

subjekt splnomocňuje také rozhodnutia prijať, spĺňať striktne určené kritériá. Ide o podmienky 

určované ako vnútroštátnou právnou úpravou, tak vyplývajúce aj z konštantnej judikatúry 

uplatňovanej v supranacionálnom priestore.  

Ukázalo sa, že právna úprava zákona o kybernetickej bezpečnosti de lege lata má 

viaceré úskalia, ktoré môžu kolidovať s ústavnosťou blokačných rozhodnutí NBÚ. 

Problematickou môže byť oblasť nejednoznačnosti právnej úpravy. Táto 

nejednoznačnosť vyplýva z deficitu legálnej definície pojmov, ktoré sú pre uplatnenie 

právomoci NBÚ rozhodujúce. Odhaľuje sa tiež v neurčitom charaktere blanketných ustanovení 

ZoKB. 

Istá spornosť sa prejavuje aj v tom, že ZoKB nevyžaduje odôvodnenie blokačného 

rozhodnutia. Naproti tomu z doterajšej rozhodovacej činnosti ESĽP vyplýva, že také 

rozhodnutie musí byť náležite odôvodnené a povinnosť blokačného orgánu odôvodniť 

rozhodnutie má byť súčasťou právnej úpravy. 

ESĽP poukazuje na potrebu presnej identifikácie rozsahu blokačného rozhodnutia čo do 

nezákonného obsahu ako i prvkov, ktoré taký obsah robia nezákonným. Podobne formulovaná 

povinnosť NBÚ blokovať explicitne len nezákonný obsah a určiť dôvod nezákonnosti však nie 

je súčasťou právnej úpravy ZoKB.  
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ZoKB rozlišuje z hľadiska právnych prostriedkov nápravy blokačného rozhodnutia 

výlučne prostriedky typu ex post, konkrétne možnosť preskúmania blokačného rozhodnutia 

správnym súdom. Ide tu teda o tzv. predchádzajúce obmedzenie publikácií. Z predmetného 

dôvodu má podľa ESĽP existovať dôsledný právny rámec na zabezpečenie prísnej kontroly 

rozsahu zákazov a zároveň účinného súdneho preskúmania, čím sa majú sprísniť podmienky 

pre možnosť realizácie celého blokačného procesu.    

Nakoľko cieľom príspevku nebolo komplexné zhodnotenie právnej úpravy inštitútu 

blokovania v činnosti NBÚ z pohľadu jej ústavnosti, tak si na záver dovolíme len jednoduchú 

poznámku; azda je v danej súvislosti na mieste zamyslieť sa nad tým či je právna úprava 

blokovania v podmienkach Slovenskej republiky, in concreto ZoKB, v súlade s judikatúrou 

ESĽP, ktorá má aj v tomto prípade pre zákonodarcu neopomenuteľný význam... 
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Problém zneužívania skráteného legislatívneho konania 

The problem of abuse of the abbreviated legislative procedure 

Patrik Mário Čerňanský 

 

Abstrakt: 

Skrátené legislatívne konanie ako osobitná forma legislatívneho procesu je už od svojho 

zakotvenia v právnom poriadku Slovenskej republiky v každom prípade aplikácie tohto inštitútu 

predmetom viac či menej oprávnenej kritiky. V poslednom období a najmä od začiatku 

pandémie Covid-19 sa však frekvencia jeho aplikácie na pôde Národnej rady Slovenskej 

republiky násobne zvýšila, pričom legitimita takéhoto konania je často otázna. 

 

Abstract: 

The abbreviated legislative procedure as a special form of the legislative process has 

been the subject of more or less justified criticism in every case of the use of this institute since 

its establishment in the legal order of the Slovak Republic. Recently, and especially since the 

advent of the Covid-19 pandemic, the frequency of its application on the floor of the National 

Council of the Slovak Republic has increased manifold, but the legitimacy of such a procedure 

is often questionable. 
 

Kľúčové slová: 

 skrátené legislatívne konanie, legitimita, pandémia 

 

Keywords:  

abbreviated legislative procedure, legitimacy, pandemic 

 

Úvod  

Legislatívne konanie vo svojej celosti predstavuje (malo by predstavovať) vopred 

premyslený proces tvorby zákonov, ktorých materiálna i formálna perfektnosť prispieva k 

zdokonaleniu právnej úpravy stabilným spôsobom. Je však nepochybné, že aj v demokratickom 

štáte môže vzniknúť náhla potreba prijatia takých zákonných zmien, ktoré reagujú na 

mimoriadne spoločenské, prírodné či geopolitické udalosti. Takáto možnosť reakcie štátu preto 
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musí byť  v právnom poriadku vopred predvídaná a musia existovať k nej príslušné legislatívne 

nástroje.  

Takýmto nástrojom na celoštátnej úrovni je aj inštitút skráteného legislatívneho konania 

ako osobitnej formy legislatívneho procesu, ktorý je v právnom poriadku Slovenskej republiky 

upravený nie na ústavnej, ale na zákonnej úrovni a to prostredníctvom zákona č. 350/1996 Z. 

z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

(ďalej aj len „zákon  o rokovacom poriadku NR SR“).  

Tento inštitút je súčasťou právneho poriadku SR už vyše 25 rokov, pričom možno 

konštatovať, že v rámci celého obdobia svojej existencie vyvolával v mnohých prípadoch jeho 

aplikácie diskusiu a pripomienky, najmä z radov opozičných poslancov v konkrétnych 

volebných obdobiach NR SR. Bezpochyby však ide o nástroj, ktorý poskytuje možnosť 

vládnym politickým stranám v prípadoch, kedy majú dostatočnú podporu v parlamente, 

zjednodušiť si cestu na presadenie svojich mocenských záujmov.  

Napriek občasnej kontroverzií využívania skráteného legislatívneho konania v období od 

jeho zakotvenia, sa najväčšia vlna kritiky na tento inštitút vzniesla v súvislosti s jeho aplikáciou 

od začiatku pandémie Covid-19. Aj z tohto dôvodu sa tento príspevok vo väčšej časti zameriava 

na obdobie od marca 2020 až do súčasnosti. 

 

I. Vymedzenie inštitútu v právnom poriadku SR 

Úvodom je potrebné uviesť, že právny poriadok Slovenskej republiky neobsahuje 

žiadnu konkrétnu definíciu inštitútu skráteného legislatívneho konania. Znenie § 89 zákona 

o rokovacom poriadku NR SR predstavuje skôr akýsi abstraktne – taxatívny výpočet osobitostí 

a situácií v štáte, ktoré ak nastanú, tak je možné pristúpiť k schváleniu návrhu zákona 

v „skrátenom režime“.  

Aplikáciu skráteného legislatívneho konania preto iniciuje vláda svojim návrhom 

adresovaným Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej aj len „NR SR“), aby sa tá uzniesla na 

vládnom návrhu zákona „za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných 

ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody“. 

Zároveň môže týmto spôsobom NR SR „rozhodnúť aj vtedy, ak si rozhodnutie Rady bezpečnosti 

Organizácie Spojených národov o akciách na zabezpečenie medzinárodného mieru 

a bezpečnosti vydané podľa čl. 41 Charty Organizácie Spojených národov vyžaduje 
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neodkladné prijatie zákona.“645 Článok 41 Charty Organizácie spojených národov pojednáva 

o opatreniach podporujúcich účinnosť prijatých uznesení Rady bezpečnosti, ako prerušenie 

hospodárskych a diplomatických stykov  a o prijatí takýchto opatrení na úrovni členských 

štátov.  

Hoci v aktuálnej nestabilnej geopolitickej situácií nemožno vylúčiť ani prípad vzniku 

náhlej potreby prijatia opatrení podľa čl. 41 Charty OSN, tak pre účely tohto príspevku sa 

zameriame na problematiku zneužívania skráteného legislatívneho procesu, iniciovaného 

z dôvodov podľa § 89 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku NR SR.  

Ako už bolo vyššie uvedené, tak k prijímaniu legislatívnych zmien v „zrýchlenom 

režime“ by malo dochádzať z dôvodov na vnútroštátnej úrovni len vtedy, ak sa vyskytnú 

mimoriadne okolnosti ohrozujúce základné ľudské práva a slobody, bezpečnosť alebo okolnosti 

vyvolávajúce hrozbu vzniku značných hospodárskych škôd.  

V tejto súvislosti je potrebné spomenúť aj ustanovenie § 27 zákona č. 400/2015 Z. z. 

o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon o tvorbe právnych predpisov“), podľa ktorého ak 

nastanú takéto mimoriadne okolnosti, tak sa v procese tvorby právnych predpisov nemusia 

použiť ustanovenia o zverejňovaní predbežných informácií predkladateľom návrhu právneho 

predpisu či najmä ustanovenia o pripomienkovom konaní. Z toho dôvodu tak za splnenia 

podmienok pre použitie skráteného legislatívneho konania  môže dôjsť aj k obídeniu 

a vynechaniu možnosti zainteresovaných subjektov (mimovládnych organizácií, profesijných 

združení či verejnoprávnych inštitúcií)  pripomienkovať a vyjadriť sa k navrhovaným zmenám 

právnej úpravy. 

Skrátené legislatívne konanie si ďalej nevyžaduje doručovanie podkladov a písomností 

slúžiacich poslancom ako podklady k hlasovaniu a to v lehote najneskôr 24 hodín pred začatím 

rozpravy. Taktiež návrh takto prijímaného zákona nemusí byť zverejnený na webovom sídle 

NR SR v lehote najmenej 15 dní pred schôdzou NR SR, na ktorej sa má uskutočniť prvé čítanie. 

Jednou z najvýraznejších odchýlok je tá, že odpadáva lehota na prerokovanie návrhu zákona, 

ktorá by v riadnom legislatívnom konaní nemohla byť kratšia ako 30 dní.646  

 

 

                                                           
645 § 89 ods. 1 a 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov 
646 ONAČILLA, J.: Skrátené legislatívne konanie v praxi. In. PRÁVNE NOVINY. 22.6.2022.  
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II.  Eskalácia využívania „skráteného režimu“ pri prijímaní zákonov 

V rámci dlhodobej legislatívnej činnosti NR SR a jej historického vývoja bolo 

využívanie skráteného legislatívneho konania vo vládnych návrhoch  argumentované – 

mnohokrát aj z objektívnych príčin - nielen ochranou základných ľudských práv a slobôd, ale 

aj prevenciou pred vznikom značných hospodárskych škôd (napr. návrh vlády č. 933 zo dňa 

28.1.2009 k zmene a doplneniu zákona o energetike v spojitosti s plynovou krízou).  Napriek 

tomu však možno konštatovať, že tento zrýchlený spôsob schvaľovania zákonov nabral prudký 

spád svojej aplikácie od začiatku pandémie Covid-19 v marci 2020 a pretrváva aj po ďalších 

vyše 30 mesiacoch.  

Je nepochybné, že pandémia Covid-19 predstavovala jednu z najrozšírenejších 

a najhorších globálnych zdravotníckych kríz, na ktorú nebola dostatočne pripravená žiadna 

krajina. Všetky vlády v úvode pandémie prijímali rozsiahle obmedzujúce opatrenia, ktorých 

efektivita bola často otázna, pričom tieto opatrenia boli odôvodňované účelom ochrany života 

a zdravia obyvateľov. Išlo však o obdobie, kedy vedecké poznatky o novej nákaze neboli 

postačujúce pre nastavenie účinnej medicínskej liečby a konkrétnej formy prevencie. „Bolo 

preto prirodzené, že prvé legislatívne reakcie štátu boli skôr výsledkom náhodného, 

nesystémového a nekoordinovaného konania jednotlivých ministerstiev bez zastrešujúcej 

jednotnej koncepcie na úrovni vlády. Neexistovala žiadna ucelená predstava štátu a vlády 

o tom, aké kroky a opatrenia majú byť prijaté, aký právny základ vyžadujú, a teda ako a ktoré 

právne predpisy zmeniť či prijať úplne nové. Potreba rýchleho zvládnutia pandémie 

a eliminácie hrozieb stáli pre ľudí, ekonomiku, spoločnosť či štát ako taký stáli na prvom mieste 

a to aj za cenu faktického (v čase vypuknutia pandémie časovo obmedzeného) suspendovania 

legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.“647  Aj z tohto dôvodu nie je možné zákonodarcovi 

vyčítať v úvodných mesiacoch pandémie chaotické prijímanie zákonov v skrátenom 

legislatívnom konaní a pravidelne sa opakujúce zásahy do tých istých zákonov v krátkom čase. 

Aplikácia skráteného legislatívneho konania ospravedlňovaná ochranou verejného zdravia aj 

po dvoch rokoch pandémie je však jednoznačne v rozpore s výnimočnosťou tohto inštitútu.  

Kritické názory k takémuto postupu zaznievali z radov širokej verejnosti: „Skutočnosť 

je taká, že sa pod „rúškom“ pandémie prijali aj zásadné ústavné a zákonné zmeny v desiatkach 

skrátených legislatívnych konaní, hoci na to nebol vôbec dôvod, a ktoré s pandemickou 

                                                           
647 BALOG, B. – TRELLOVÁ, L.: Tvorba práva v dobe kovidovej. In. JUDr. BARÁNY, E.(ed.).: Tvorba a výklad 
práva v podmienkach právneho pluralizmu. Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Wolters Kluwer ČR s. 
r. o., november 2021. 
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situáciou vôbec nesúvisia a priečia sa aj pravidlám normotvorby ako takej.“648. Táto kritika 

enormného nárastu obchádzania štandardného legislatívneho procesu však bola oprávnene 

založená na násobnom zvýšení prípadov jeho využívania.  

 

VIII. volebné 

obdobie NRSR 

Počet všetkých 

schválených 

zákonov 

Počet zákonov 

schválených v skrátenom 

legislatívnom konaní 

2020 

(1. – 20. schôdza) 

124 59 

2021 

(21. – 53. schôdza) 

168 27 

2022 

(54. – 74. schôdza) 

107 11 

Spolu 399 97 

- údaje platné k 74. schôdzi NR SR uskutočnenej 6.10.2022 

 

Skúmané obdobie od začiatku pandémie Covid – 19 v Slovenskej republike od marca 

2020 až do októbra 2022 (ďalej aj len v príslušnom tvare „skúmané obdobie“), ktoré možno 

s určitou mierou nadnesenosti stotožniť s VIII. volebným obdobím NR SR (1. schôdza VIII. 

volebného obdobia NR SR uskutočnená 20.3.2020) vykazuje takmer 5 – násobné zvýšenie 

počtu použitia skráteného legislatívneho konania pri schválených zákonoch, oproti 

predchádzajúcim dvom volebným obdobiam NR SR v rokoch 2012 – 2016 a 2016 – 2020.  

Kým v VI. volebnom období NR SR 2012 – 2016 bolo skrátené legislatívne konanie využité 

pri 5,3 % schválených zákonov a v VII. volebnom období pri 5,8 % schválených zákonov, tak 

od začiatku VIII. volebného obdobia NR SR až do októbra 2022 bolo v „skrátenom režime“ 

prijatých až 24 % všetkých zákonov.649 

V rámci skúmaného obdobia marec 2020 – október 2022 bolo v NR SR schválených 

celkovo 399 zákonov, z ktorých 272 bolo navrhnutých vládou SR a v 127 prípadoch šlo 

o poslanecký návrh.650 Ak si normotvornú činnosť NR SR rozoberieme detailnejšie 

                                                           
648 BRÖSTL, A. – GAJDOŠÍKOVÁ, L.: Tvorba práva v období pandémie. In. OROSZ, L. – GRABOWSKA, S. 
– MAJERČÁK, T.: Základné práva a slobody a ich ochrana v núdzovom stave a iných osobitných právnych reži-
moch – X. ústavné dni. Košice, UPJŠ 2022. 
649 VIA IURIS. Bagrovanie zákonov. 11.11.2022.  
650 Národná rada Slovenskej republiky. Stručný prehľad legislatívnej činnosti NR SR.  
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s osobitným prihliadnutím na jednotlivé roky, tak sa dopracujeme k ešte omnoho vyšším 

percentuálnym štatistikám, pri ktorých už nemožno hovoriť o výnimočnosti, ale skôr 

o všednosti skráteného legislatívneho procesu. V roku 2020 bolo na 1. – 20. schôdzi NR SR 

schválených 124 zákonov, pričom 59 z nich bolo prijatých v skrátenom legislatívnom konaní 

(plus jeden takto schválený zákon vrátený prezidentkou na opätovné prerokovanie). V roku 

2021 bolo na 21. – 53. schôdzi prijatých celkovo 168 zákonov a 27 z nich v „zrýchlenom 

režime“ a na 54. – 74. schôdzi v roku 2022 bolo prijatých 107 zákonov a z nich 11 v mimo 

štandardného legislatívneho procesu (plus jeden takto schválený zákon vrátený prezidentkou 

na opätovné prerokovanie). Na základe uvedeného sa dopracujeme k tomu, že štandardný 

legislatívny proces nebol dodržaný v roku 2020 v 47,5 %, v roku 2021 v 16 % a v roku 2022 v 

10,3 % prípadov.  

Je preto možné konštatovať, že takmer každý druhý zákon schválený v NR SR v roku 

2020 bol prijatý v skrátenom legislatívnom konaní. Ako už bolo skôr naznačené, tak príčinu 

tohto výsledku možno pričítať pandémií Covid -19 a potrebe vytvorenia určitého zákonného 

rámca pre zabezpečenie relatívne plynulého chodu aspoň primárnych oblastí spoločenského, 

hospodárskeho a zdravotníckeho systému. Takéto nepremyslené legislatívne obdobie však 

môže trvať nanajvýš zopár mesiacov a preto sa tu naskytá legitímna otázka, že kde je hranica 

medzi používaním a zneužívaním skráteného legislatívneho procesu. 

Negatíva tohto stavu si zrejme uvedomujú aj jednotliví členovia zákonodarného zboru, avšak 

je otázne prečo v tomto systéme aj naďalej pokračujú. Už v júni 2020 sa vyjadril predseda 

ústavnoprávneho výboru NR SR Milan Vetrák, že: „Jedným z cieľov Programového vyhlásenia 

vlády SR na roky 2020-2024 je aj kvalitná tvorba zákonov, ktorej skrátené legislatívne konania 

neprospievajú. Tie by sa mali využívať len výnimočne a striktne v zmysle zákona, ktorý presne 

definuje rokovací poriadok Národnej rady SR.“651 

K problematike skráteného legislatívneho konania sa viackrát vyjadroval aj Ústavný súd 

SR a to či už priamo alebo okrajovo v rámci konania o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 

Ústavy SR. V konaní vedenom pod sp. zn. PL. ÚS 48/03, týkajúcom sa posúdenia zachovania 

ústavnosti legislatívneho procesu pri novele zákona o štátnej službe, bol skupinou opozičných 

poslancov namietaný postup vládneho poslanca, ktorý svojim rozsiahlym pozmeňovacím 

návrhom podstatne zmenil pôvodný vládny návrh zákona, pričom sa v predmetnom konaní 

postupovalo na základe vládneho návrhu v súlade s ustanovením § 89 ods. 1 zákona 

o rokovacom poriadku NR SR. Navrhovatelia – skupina 35 poslancov NR SR vo svojom návrhu 

                                                           
651 VETRÁK, M.: Skrátené legislatívne konanie len výnimočne. 18.6.2020.  
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uviedli: „Iba zákon, ktorý predložil subjekt práva s právom zákonodarnej iniciatívy a ktorý 

prešiel celým postupom ustanoveným právnymi normami určujúcimi správanie štátnych 

orgánov v procese tvorby práva, je skutočne legitímnym všeobecne záväzným právnym 

predpisom. Naopak, ak sa právny akt schválený parlamentom prijme postupom, ktorý nie je v 

súlade s právnou úpravou ustanovujúcou pravidlá konania štátnych orgánov pri predkladaní a 

schvaľovaní zákonov, ide o zdanlivý zákon, o prameň práva, ktorý nespĺňa kvalitatívne kritériá 

kladené právnym štátom na zákony.“ 

Na predložené námietky poslancov reagoval Ústavný súd SR svojím vyjadrením 

relevantným pre posudzovanie dodržiavania ústavnosti a zákonnosti legislatívneho postupu, 

podľa ktorého nemohol v danom prípade preskúmať rozpor napadnutého zákona s ústavou iba 

z dôvodu, že sa NR SR v rámci svojej legislatívnej činnosti nepridržiavala striktne ustanovení 

zákona o rokovacom poriadku NR SR. Ku konštatovaniu nezachovania ústavnosti by mohlo 

dôjsť až v takom prípade, ak by sa preukázal taký chybný postup a úkony v legislatívnom 

procese, ktoré by boli samy o sebe napadnuteľné aj bez ohľadu na obsah zákona. V závere 

uznesenia však Ústavný súd SR uviedol, že: „porušenie noriem ústavného procesu pred 

národnou radou je v prípadoch hrubého a svojvoľného nerešpektovania pravidiel 

zákonodarného postupu zásadne spôsobilé vyústiť do rozporu prijatého zákona s ústavou.“652 

Potrebu zachovania stability legislatívneho procesu vyjadril ústavný súd aj v rozhodnutí 

PL. ÚS 8/2013 keď uviedol: „Ústavný súd vychádza z názoru, že súčasťou legislatívneho 

procesu je aj garancia istého časového priestoru k prerokúvaniu návrhu zákona, vnesenie 

pokoja do legislatívneho procesu, veď to je zmyslom troch čítaní zákona, zvlášť v 

jednokomorovom parlamente.“653 V rámci dlhodobej rozhodovacej činnosti Ústavného súdu 

SR tak môžeme vidieť opatrný prístup vyjadrovania sa k dodržiavaniu legislatívnych pravidiel 

skráteného legislatívneho procesu. Ústavný súd je síce pripravený zasiahnuť aj v prípade, kedy 

dôjde k zásahu do formálnej stránky legislatívneho procesu, avšak musí ísť o závažný zásah 

hraničiaci s narušením princípov právneho štátu. Takýto postoj ústavného súdu však nie je 

dostatočnou oporou pri snahách o zníženie frekvencie využívania skráteného legislatívneho 

procesu v podmienkach Slovenskej republiky. 

 

 

 

                                                           
652 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 11.12.2003, sp. zn. PL. ÚS 48/03. 
653 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 17.9.2014, sp. zn. PL. ÚS 8/2013. 
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Záver 

Ako bolo naznačené v úvode, tak tento príspevok nemá ambíciu venovať sa všetkým 

výkyvom a excesom vlády a  NR SR pri navrhovaní a využívaní skráteného legislatívneho 

konania od momentu nadobudnutia  jeho účinnosti v právnom poriadku Slovenskej republiky 

v januári 1997. Cieľom príspevku bolo poukázať na enormný a nekontrolovaný nárast jeho 

využívania v krátkom časovom období od začiatku pandémie Covid-19 v marci 2020 až do 

súčasnosti, ktoré je prevažne zhodné s VIII. volebným obdobím NR SR.  

Či už laická verejnosť alebo úzka skupina konzervatívnych legislatívcov musia uznať, 

že veľký podiel na výraznom náraste obchádzania „štandardného“ legislatívneho procesu mala 

práve pandémia a z objektívneho hľadiska nemala vláda ani parlament inú možnosť pre 

vytvorenie potrebného legislatívneho rámca zabezpečujúceho čo možno „najnormálnejšie“ 

fungovanie spoločnosti, než prijímaním zákonov v „skrátenom režime“. Avšak aj neuvážené 

prijímanie zákonov ospravedlňované ochranou života a zdravia občanov či prevenciou vzniku 

značných hospodárskych škôd musí mať svoje limity.  

Schválenie 24 % zákonov v doterajšom priebehu VIII. volebného obdobia NR SR 

a takmer polovice všetkých zákonov prijatých zákonodarcom v roku 2020 prostredníctvom 

skráteného legislatívneho konania sa zjavne prieči účelu tohto inštitútu. Ostáva nám však asi 

iba veriť, že sa NR SR k týmto maximám už nikdy nepriblíži. 

Za potrebné preto považujem, aby sa v rámci zachovávania súdnej kontroly ústavnosti 

postavil vo svojich rozhodnutiach k tejto problematike presvedčivejšie aj Ústavný súd SR 

a neobmedzoval sa prevažne len na posudzovanie obsahovej, ale aj formálnej stránky 

zachovávania ústavnosti a zákonnosti v rámci legislatívneho procesu. 
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Perspektívy ústavnej úpravy referenda v kontexte aktuálnej 

spoločensko-politickej situácie 

Perspectives of the constitutional adjustment of the referendum in the 

context of the current socio-political situation 

Simona Karafová 

Abstrakt: 

Autor sa v tomto príspevku zameriava na priblíženie problematiky ústavnej úpravy 

referenda v spojitosti s referendom o možnosti skrátenia volebného obdobia NR SR. Autor 

analyzuje ústavné možnosti konania referenda, ale tiež ústavné obmedzenie referenda na 

základe čl. 93 ods. 3 Ústavy SR. Problém ústavnosti referenda o skrátení volebného obdobia 

NR SR je priblížený v kontexte Nálezu Ústavného súdu SR PL. ÚS 7/2021 a Nálezu Ústavného 

súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL. ÚS 11/2022. 

 

Abstract: 

In this contribution, the author focuses on approaching the issue of the constitutional 

regulation of the referendum in connection with the referendum on the possibility of shortening 

the electoral period of the NR SR. The author analyzes the constitutional possibilities of holding 

a referendum, but also the constitutional limitation of the referendum based on Art. 93 par. 3 

of the Constitution of the SR. The problem of the constitutionality of the referendum on 

shortening the electoral period of the National Assembly of the Slovak Republic is approached 

in the context of the Finding of the Constitutional Court of the Slovak Republic PL. ÚS 7/2021 

and the Finding of the Constitutional Court of the Slovak Republic PL. ÚS 11/2022. 

 

Kľúčové slová:  

referendum, Ústava SR, predčasné voľby 

 

Keywords:  

referendum, Constitution of the Slovak Republic, early elections. 

 

Úvod 

Referendum ako prostriedok priamej demokracie je v podmienkach Slovenskej 

republiky sporným a problémovým inštitútom, pri ktorom vzniká viacero otázok. Dôvody 
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kreovania napätia a prehlbovania rozdielov vo verejnosti spočívajú jednak v nedostatočnej 

právnej úprave, rovnako aj v značnej politizácii inštitútu referenda. Dôsledkami nedostatkov v 

teoretickej rovine budú vždy aplikačné problémy spočívajúce v samotnej realizácii referenda. 

Na otázky ohľadom právnej záväznosti výsledkov referenda či problematiky kvóra nepodal 

vždy jednoznačnú odpoveď ani samotný Ústavný súd SR, a to aj napriek opakovanému výkladu 

k tomuto inštitútu. Až v roku 2014, nálezom sp. zn. PL ÚS 24/2014 sa Ústavný súd vyjadril, že 

stupeň legitimity platných výsledkov referenda je vysoký, nakoľko právne účinky referenda sú 

podmienené aj prísnosťou podmienok, na ktorých je referendum založené.654 Tento vysoký 

stupeň legitimity potvrdzuje aj čl. 99 ods. 1 a 2 Ústavy, podľa ktorého “výsledok referenda 

môže Národná rada SR zmeniť alebo zrušiť svojím ústavným zákonom po uplynutí troch rokov 

od jeho účinnosti a referendum v tej istej veci možno opakovať najskôr po uplynutí troch rokov 

od jeho vykonania.” Ústavný súd v predmetnom rozhodnutí na podporu svojho tvrdenia ďalej 

uvádza, že v prospech právnych účinkov výsledku referenda svedčí aj jeho materiálne pozadie, 

keďže v súlade s čl. 98 ods. 2 Ústavy Národná rada Slovenskej republiky vyhlási návrhy prijaté 

v referende rovnako ako zákon.655  

Týmto nálezom sa Ústavný súd pokúšal o upevnenie pozície právne záväzných 

výsledkov v referende. V tomto duchu Ústavný súd pokračoval aj nálezom sp. zn. PL. ÚS 

7/2021, kde konštatoval, že výsledok úspešného referenda má právnu silu ústavného zákona, je 

priamo záväzný a možno ho zmeniť len spôsobom vymedzeným v čl. 99 ods. 1 Ústavy SR. 

Plénum Ústavného súdu sa pri tomto tvrdení opieralo tiež o čl. 93 ods. 2 Ústavy, podľa ktorého 

občania v referende nielen vyjadrujú názor, ale priamo rozhodujú o dôležitých otázkach 

verejného záujmu.656 

Opakované návrhy ústavných zákonov, ktorými sa poslanci snažia znížiť “príliš 

vysoké” kvórum referenda alebo jeho úplne odstránenie sú prejavom ďalšieho problému tohto 

už beztak sporného inštitútu, a to jeho politizácie. Už na doteraz uskutočnených referendách na 

Slovensku možno celkom jednoznačne vidieť intenzívnu snahu politických strán o posilnenie 

svojej pozície. V súčasnosti je na našej politickej scéne téma referenda opäť veľmi aktuálnou, 

a to z dôvodu vyhlásenia referenda o možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady, ktoré sa 

uskutoční 21.januára 2023. 

 

 

                                                           
654 PL ÚS 24/2014 Nález Ústavného súdu SR z 28. októbra 2014, s. 15 
655 PL ÚS 24/2014 Nález Ústavného súdu SR z 28. októbra 2014, s. 15 
656 PL ÚS 7/2021 Nález Ústavného súdu zo 7.júla 2021, s. 14 
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Ústavná úprava referenda 

V zmysle Ústavy SR prináleží ústavodarná moc dvom subjektom a to Národnej rade 

Slovenskej republiky ako delegovanému ústavodarcovi, ale taktiež aj občanom, ktorí ju môžu 

vykonávať prostredníctvom inštitútu referenda. 

Článok 2 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky znie nasledovne: „Štátna moc pochádza 

od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo." 

Občania predstavujú originálnych nositeľov moci v štáte, pričom výkon štátnej moci priamo 

občanmi predstavuje samostatnú formu uplatnenia štátnej moci občanmi. Občania svoje práva 

delegujú Národnej rade, ktorá na základe toho vykonáva delegovanú normotvorbu. Referendum 

možno chápať ako určitý „vyšší inštitút“ slúžiaci na rozhodovanie o významných otázkach, pri 

ktorých sa vyžaduje zásah suveréna, teda občanov. Napriek tomu, že inštitút referenda sa 

využíva len zriedkavo je jeho váha a autorita vysoká.657 

Pri bližšom pohľade skrz historickým prehľadom právnych úprav658 inštitútu referenda 

možno pozorovať, a zároveň potvrdiť skutočnosť, že referendum predstavuje ústavodarný 

inštitút, ktorý slúži na zabezpečenie spolupodieľania sa občanov štátu na tvorbe štátnej moci. 

Toto právo je uplatňované prostredníctvom referenda formou hlasovania, ktoré disponuje 

právnymi účinkami. Bez týchto právnych účinkov by referendum predstavovalo len ľudovú 

iniciatívu (tzv. plebiscit).  

V rámci Ústavy Slovenskej republiky je referendum upravené, tak na úrovni celoštátnej, 

ako aj na úrovni regionálnej. Obligatórnu formu celoštátneho referenda nájdeme upravenú v 

článku 7659 a článku 93 ods. 1 Ústavy SR.660 Určujúcim znakom obligatórneho referenda je 

nutnosť predložiť na rozhodovanie presne vymedzené otázky týkajúce sa vstupu do štátneho 

zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku.661 

                                                           
657 G1BA. M.: Referendum vo svetle novej zákonnej úpravy. In. OROSZ, L. - MAJERČÁK, T. (ed.): Aktuálne 
problémy volebného práva - nové volebné zákony. Košice:UPJŠ, 2015, s. 15. 
658 V zmysle ústavnoprávnej histórie právnej úpravy referenda, podľa § 46 ods. 4 zákona č 121/1920 Zb. „Hlaso-
vanie ľudu nie je prípustné o vládnych návrhoch zákonov, ktorými sa má zmeniť alebo doplniť ústavná listina a 
jej súčasti. Ústava československej republiky, od prijatia ústavného zákona č. 150/1948 Zb., neobsahovala právnu 
úpravu inštitútu referenda, až do konca 80 rokov. Ústavný zákon č. 327/1991 Zb. o referende a nadväzujúci zákon 
č. 490/1991 Zb. o spôsobe vykonania referenda uzákonilo referendum až na začiatku 90 rokov. Čl. 1. ods. 1 ús-
tavného zákona č. 327/1991 Zb. umožňoval prostredníctvom referenda predložiť občanom na rozhodnutie zásadné 
otázky formy štátoprávneho usporiadania Českej a Slovenskej Federatívnej republiky. Taktiež sa jedine referen-
dom mohlo rozhodnúť o návrhu o vystúpení Českej alebo Slovenskej republiky z Československej federácie (čl. 
1 ods. 2 ústavného zákona č. 327/1991 Zb.). Výsledok vyhláseného referenda mal záväznosť ako ústavný zákon 
(čl. 6 ods. 1 ústavného zákona č. 327/1991 Zb.). 
659 Slovenská republika môže na základe slobodného rozhodnutia vstúpiť do štátneho zväzku s inými štátmi. O 
vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku sa rozhodne ústavným zákonom, ktorý 
sa potvrdí referendom. 
660 Referendom sa potvrdí ústavný zákon o vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto 
zväzku. 
661 Nález Ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 42/95 zo dňa 02. 05. 1996. 
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K vyhláseniu referenda dôjde v prípade, ak o to petíciou požiada aspoň 350 000 občanov 

alebo ak sa na tom uznesie Národná rada SR. K vyhláseniu  referenda musí dôjsť do 30 dní od 

prijatia takejto petície alebo uznesenia. K platnosti výsledkov referenda je nevyhnutná účasť 

nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov, pričom zároveň musí dôjsť k prijatiu rozhodnutia 

nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Osobitnou formou celoštátneho referenda je 

ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta SR. 

V zmysle článku 98 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky: „návrhy prijaté v referende 

vyhlási Národná rada SR rovnako ako zákon." V tomto smere sa javí problematické slovné 

spojenie „rovnako ako zákon,“ nakoľko táto formulácia navádza k interpretácií, aby bol 

výsledok referenda vyhlásený vo forme zákona, avšak možno dospieť aj k takému výkladu 

tohto ustanovenia, ktorý hovorí o tom, že  návrhy prijaté v rámci referenda je nutné vyhlásiť v 

rovnakom procese, akým sú prijímané zákony. Zachovaná by v tomto prípade bola totožnosť 

samotného procesu vyhlásenia, nie však výslednej formy. Takto vyhlásené návrhy prijaté v 

rámci referenda by predstavovali formu sui generis. 

Aj v tomto prípade však nájdeme odklony, a to najmä skutočnosť, že pri referende sú 

subjektom tvorby občania s hlasovacím právom na základe ustanovenia článku 94662 Ústavy 

Slovenskej republiky, pričom v rámci legislatívneho procesu sú prijímané zákony (resp. ústavné 

zákony) a tento proces prebieha v Národnej rade SR, ktorá predstavuje aj samotného tvorcu 

zákonov (resp. ústavných zákonov) ako zástupcu zdroja moci. Zároveň absentuje diskrečná 

právomoc Národnej rady SR, teda Národná rada SR je bez možnosti rozhodnutia, či vyhlási 

alebo nevyhlási návrhy prijaté v referende.663 Okrem toho považujeme za potrebné podotknúť, 

že z dikcie článku 98 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky možno predpokladať, že formulácia 

predmetného článku sa neobmedzuje výlučne na samotné „ako zákon,“ a teda návrhy prijaté v 

referende sa nevyhlasujú vo forme zákona. Z toho dôvodu sa prikláňame k výkladu, ktorý 

návrhy prijaté v procese referenda chápe ako osobitnú formu práva, tzv. právne akty sui generis. 

Jednoznačnú odpoveď na otázku týkajúcu sa právnej sily návrhu prijatého v referende 

by sme v Ústave SR hľadali iba márne. Veľké množstvo autorov664 sa však prikláňa k názoru, 

že právna sila návrhu prijatého v rámci referenda je minimálne na úrovni právnej sily ústavného 

zákona. Z určitého uhla pohľadu predstavuje referendum privilegovanú formu rozhodovania. 

Je mu poskytnutá vyššia forma ochrany ako ústavným zákonom, ktoré sú prijímané Národnou 

                                                           
662 Každý občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, má právo sa 
zúčastniť na referende. 
663 DOMIN. M.: Formálno-právna povaha výsledku referenda. Justičná revue. 2010, roč. 62, č. 11, s. 1250. 
664 GIBA, M. a kol.: Ústavné práv.o Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. 
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radou SR.665 Článok 99 ods. 1 Ústavy SR ustanovuje: „Výsledok referenda môže Národná rada 

SR zmeniť alebo zrušiť svojím ústavným zákonom po uplynutí troch rokov od jeho účinnosti.“ 

Je dôležité však poukázať tiež na to, že zatiaľ čo zákonodarná a ústavodarná moc 

prináleží dvom subjektom, teda ako aj Národnej rade Slovenskej republiky, tak aj priamo 

občanom, avšak ústavodarným orgánom ostáva výlučne Národná rada Slovenskej republiky. 
 

Ústavné obmedzenie referenda - čl. 93 ods. 3 Ústavy SR 

Podľa čl. 93 ods. 2 Ústavy: “Referendom sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých 

otázkach verejného záujmu.” Z predmetného ustanovenia vychádza samotná možnosť konania 

fakultatívneho referenda. Dôležitá otázka verejného záujmu ale nesmie zasiahnuť do 

nasledujúceho čl. 93 ods. 3 Ústavy, teda do oblasti základných práv a slobôd, daní, odvodov a 

štátneho rozpočtu.666 Tento článok teda taxatívne vymedzuje otázky absolútne vylúčené z 

predmetu fakultatívneho referenda.667 Ústavný súd SR v náleze sp. zn. II. ÚS 171/05 z 27. 

februára 2008, v ktorom rozhodoval o sťažnosti fyzických osôb vo veci porušenia ich 

základného práva zúčastňovať sa na správe verejných veci podľa čl. 30 ods. 1 Ústavy SR, v 

spojení s čl. 7 ods. 1., čl. 93 ods. 1 a čl. 2 ods. 1 tým, že NR SR uznesením č. 1596 vyslovila 

súhlas so Zmluvou o Ústave pre Európu povedal, že „fakultatívne referendum sa môže konať o 

každej otázke verejného záujmu, pokiaľ nejde o takú otázku, ktorú ústava výslovne vylučuje z 

referenda (čl. 93 ods. 3 ústavy). V ustanovení čl. 93 ods. 3 ústavy sa v taxatívnom výpočte 

určujú otázky, ktoré bez pochybnosti patria k dôležitým otázkam verejného záujmu a napriek 

tomu sú absolútne vylúčené z referenda.“668 K otázke základných práv a slobôd sa Ústavný súd 

vyjadroval aj v náleze sp. zn. PL ÚS 24/2014 z 28.októbra 2014. Tu sa Ústavný súd priklonil k 

východisku, podľa ktorého sa prostredníctvom čl. 93 ods. 3 Ústavy kladie zábrana “referendám 

s takými otázkami, ktorých úspech by znamenal narušenie konceptu základných práv a slobôd 

v podobe znižovania ich štandardu vyplývajúceho z medzinárodnoprávnej úpravy i úpravy vo 

vnútroštátnom právnom systéme, a to v miere ohrozujúcej charakter právneho štátu.“669 Podľa 

prof. Orosza teda môžeme skonštatovať, že Ústavný súd čl. 93 ods. 3 Ústavy vykladá v zmysle, 

že je všeobecne (medzinárodne aj vnútroštátne) uznávaným štandardom, že otázky osobného 

                                                           
665 DRGONEC, J.: Ústavné právo hmotné. Bratislava: C H Beck, 2018. 
666 Čl. 93 ods. 3 Ústavy SR: “Predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny 
rozpočet.” 
667 DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. 2. vydanie Bratislava: C. H. Beck, 2019. s. 1252. 
668 II. ÚS 171/05-175 Nález Ústavného súdu SR z 27. februára 2008, s. 40-41. 
669 PL ÚS 24/2014 Nalez Ústavného súdu SR z 28. októbra 2014, s. 18-19. 
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statusu, ktorými by mohlo dôjsť k takto obmedzujúcemu zásahu do základných práv a slobôd 

nemôžu byť predmetom referenda.670 

Snaha zabraňovať konaniam referend o konkrétnych otázkach je prirodzená, ak by tu 

neexistovalo obmedzenie, ľahko by dochádzalo k utláčaniu práv menšín. Na druhej strane, pri 

výrazne širokom ohraničení by sa mohlo polemizovať o samotnom zmysle referenda ako 

inštitútu, ktorý predstavuje možno najlepší prostriedok na vyjadrenie vôle ľudu. 

 Z toho dôvodu je možné v rámci referenda rozhodovať o zvýšení rozsahu a obsahu 

ochrany základného práva alebo slobody nad mieru, ktorá je priznaná medzinárodnými 

štandardmi, avšak je nevyhnutné, aby Ústavný súd Slovenskej republiky zachoval ochranu 

iného základného práva alebo slobody v tom zmysle, že nedôjde paralelne k zníženiu jeho 

štandardu. Z predmetu referenda teda absolútne nie sú vylúčené základne práva a slobody, 

nakoľko podľa názoru pléna by to malo za následok „...popretie zmyslu a účelu inštitútu 

referenda, čo ústavodarca jeho zakotvením do textu ústavy zjavne nemal na mysli.“671 

Článok 93 ods. 3 Ústavy SR taxatívne vymedzuje oblasti, ktoré nemôžu byť predmetom 

referenda: „Predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny 

rozpočet.“ Referendum sa však môže konať o akejkoľvek dôležitej otázke, ktorá má povahu 

verejného záujmu. Ústavný súd Slovenskej republiky v už vyššie spomenutom náleze sp. zn. II 

ÚS 171/05 z 27. februára 2008 konštatoval, že „ak určité otázky svojou povahou patria do 

niektorej z uvedených kategórii a ide o dôležité otázky verejného záujmu, tieto nie sú predmetom 

obligatórneho referenda (v zmysle platného textu ústavy) ani nesmú byť predmetom 

fakultatívneho referenda. Naopak, platí, že všetky ostatné otázky, ktoré nie sú predmetom 

taxatívneho výpočtu čl. 93 ods. 3 ústavy, môžu byť predmetom fakultatívneho referenda, ak 

majú povahu dôležitého verejného záujmu."672 Definícia pojmu „iné dôležité otázky verejného 

záujmu“ sa však v rámci Ústavy SR nenachádza. V prípade fakultatívnej formy referenda je 

preto nevyhnutné posudzovať, či daná otázka spadá pod tento pojem.673 K tomuto problému sa 

vyjadril aj Ústavný súd SR v rámci nálezu sp. zn PL ÚS 24/2014 z 28. októbra 2014, ktorý 

hovorí o tom, že už samotná skutočnosť podpory referendovej otázky 350 000 občanmi SR, 

ktorí podpíšu petíciu predstavuje dostatočný dôvod na to, aby došlo k splneniu podmienky 

dôležitej otázky verejného záujmu674 vyplývajúcej z článku 93 ods. 2 Ústavy SR. Na základe 

                                                           
670 Odlišné stanovisko sudcu Ladislava Orosza k nálezu Ústavného súdu SR sp. zn PL ÚS 24/2014 z 28 októbra 
2014. bod II. 
671 PL ÚS 24/2014 Nalez Ústavného súdu SR z 28. októbra 2014. s. 19. 
672 II. ÚS 171/05 Nález Ústavného súdu SR z 27. februára 2008. s. 40-41 
673 KAJLA, M: Referendum o predčasných parlamentných voľbách v podmienkach Slovenskej republiky. STUDIA 
IURIDICA Cassoviensía. 2019, roč. 7., č. 1. s. 22. 
674 PL. ÚS 24/2014 Nález Ústavného súdu SR z 28. októbra 2014, s. 17. 
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vyššie spomínaných rozhodnutí ÚS SR a zmienených argumentov zastávame názor, že 

referendum o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky spĺňa kritéria 

fakultatívneho referenda vymedzené v rámci článku 93 ods. 2 Ústavy SR. 

 

Absencia právnej úpravy skrátenia volebného obdobia 

Skrátenie volebného obdobia Národnej rady SR prostredníctvom referenda v Ústave 

Slovenskej republiky výslovne upravené nie je. Nenachádza sa to ani v rámci pozitívneho, ani 

v rámci negatívneho vymedzenia referenda, a takisto to nenájdeme ani v článku 81a675 Ústavy 

SR, upravujúcom zánik poslaneckého mandátu. Napriek tomu, že Ústava SR explicitne 

nehovorí, že takáto otázka môže predstavovať predmet referenda, tak nehovorí ani opak. 

V prospech ústavnosti referenda o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR hovorí 

fakt, že v rámci Ústavy SR takýto predmet referenda výslovne zakázaný nie je (článok 93 ods. 

3 Ústavy SR). Takýto predmet referenda zároveň spĺňa podmienku o konaní fakultatívneho 

referenda, o ktorom sa hovorí v čl. 93 ods. 2 Ústavy SR a spadá aj pod konštatovanie Ústavného 

súdu SR v rámci nálezu sp. zn. PL ÚS 24/2014. V tejto súvislosti nemožno opomenúť ani 

skutočnosť, že takéto referendum sa v minulosti už dvakrát konalo.  

Plénum Ústavného sudu SR sa v roku 2021 rozhodlo skúmať súlad predmetu referenda 

nielen s čl. 93 ods. 3 Ústavy, ale s celou Ústavou SR a ústavnými zákonmi (nález Ústavného 

súdu SR sp. zn. PL ÚS 7/2021 zo 7. júla 2021). Sudcovia pléna ÚS SR sa v danom prípade 

odvolali na nález sp. zn. PL ÚS 21/2014 a odôvodnili ho svojou úlohou ako ÚS SR, ktorý má 

„...identifikovať možný nesúlad predmetu referenda so všetkými článkami Ústavy a zabrániť 

takým zásahom, ktoré by narúšali materiálne jadro ústavy“676 

Odlišné stanovisko k nálezu sp. zn. PL. ÚS 7/2021 zastáva veľké množstvo právnych 

teoretikov a sudcov. Sudca Peter Straka uvádza, že právo občanov spravovať verejné veci na 

základe referenda je obmedzené iba výslovnými ústavnými zákazmi, z čoho vyplýva, že 

referendová otázka musí byť priamo vylúčená Ústavou SR na to, aby takéto referendum nebolo 

v súlade s Ústavou SR.677 Zároveň takéto hľadanie implicitných dôvodov v rámci celej Ústavy 

SR považuje za aktivistické a neuvážené, nakoľko „účelom zákazu referenda o základných 

                                                           
675 Čl. 81a Ústavy SR „Mandát poslanca zaniká  a) uplynutím volebného obdobia, b) vzdaním sa mandátu. c) 
stratou voliteľnosti. d) rozpustením Národnej rady Slovenskej republiky. e) vznikom nezlučiteľnosti podľa čl. 77 
ods. 1. f dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselní trestný - čin alebo 
ktorým bol poslanec odsúdený za trestný čin, a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu 
trestu odňatia slobody." 
676 PL. ÚS 7/2021 Nález Ústavného súdu SR zo 7. júla 2021. s 19. 
677 Odlišné stanovisko sudcu Petra Straku k nálezu Ústavného súdu SR sp. zn PL ÚS 7/2021 zo 7 júla 2021. bod 
17. 
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právach a slobodách je ochrana jednotlivca a jeho dôstojnosti a slobody. Nemôže to byť za 

žiadnych okolností dezinterpretačne otočené na účel ochrany komfortu aktuálneho vládcu."678 

Podľa sudkyne Laššákovej skutočnosť, že Ústavný súd SR občanom zakázal rozhodnúť 

o skrátení volebného obdobia NR SR, ale samotnej NR SR pri skracovaní volebného obdobia 

ad hoc ústavnými zákonmi odkázal, že takéto prelamovanie ústavou normovaných pravidiel 

nesvedči zákonodarnému orgánu a nepovažuje ho za vhodnú prax679 znamená, že takýmto 

prístupom priamy výkon štátnej moci občanmi a výkon vecnej pôsobnosti parlamentu nie je 

rovnocenný a pripisuje vyššiu legitimitu rozhodnutiam volených zástupcov, než rozhodnutiu 

občanov. Procházka uvádza, že takáto skutočnosť by znamenala aj popretie zásady nemo plus 

iuris, keďže zástupcovia občanov by disponovali väčším rozsahom práv, ako samotní občania, 

ktorí im tento mandát zverujú. A teda, v hierarchii legitimity moci by to znamenalo, že dohoda 

minimálne 90 poslancov NR SR by získala vyššie postavenie ako právom upravený prejav vôle 

pôvodcu štátnej moci.680 

 

Skrátenie volebného obdobia ako predmet referenda 

Z pozitívneho hľadiska predmet referenda upravuje článok 93 Ústavy SR, ktorý 

umožňuje referendom rozhodnúť o dôležitých otázkach verejného záujmu. Je nepochybné, že 

petícia za vyhlásenie referenda o predčasných parlamentných voľbách spadá do tejto kategórie. 

Napriek tomu, že vyhlásenie referenda si vyžaduje 350 000 podpisov681, v danom prípade 

opozičné strany odovzdali takmer dvojnásobok tohto počtu. Je teda nesporná značná 

angažovanosť obyvateľstva na tejto otázke. Pre platnosť referenda sa vyžaduje vysoká hranica 

účasti (nadpolovičná väčšina všetkých voličov).682 Vzhľadom na to, že zákonodarnou mocou 

disponujú, okrem Národnej rady, aj občania SR je neisté, ako by úspešné referendum vyústilo 

do skrátenia volebného obdobia a predčasných parlamentných volieb. 

Moc v štáte patrí suverénovi (občanom), ktorý si volí svojich zástupcov. Referendum 

predstavuje priame vykonávanie tejto moci. Na základe logického odvodenia by teda k 

predčasným parlamentným voľbám malo dôjsť v prípade, ak o to suverén požiada. V zmysle 

hierarchického hľadiska považujú niektorí referendum za bezprostrednejšie vyjadrenie názoru 

suveréna moci v porovnaní so zastupiteľskou formou vlády. Práve spomínaná bezprostrednosť 

                                                           
678 Odlišné stanovisko sudcu Petra Straku k nálezu Ústavného súdu SR sp. zn PL ÚS 7/2021 zo 7 júla 2021. bod 
20. 
679 Odlišné stanovisko sudkyne Jany Laššákovej k nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. PL ÚS 7/2021 zo 7. júla 
2021, s. 5. 
680 PROCHÁZKA, R.: Dlho a vážne k referendu o predčasných voľbách. Online. 
681 čl. 95 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 
682 čl. 98 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 
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by mala byť nadradená delegovanej moci Národnej rady SR. Zároveň nemožno opomenúť, že 

poslanci sú povinní realizovať názory suveréna, ako nositeľa moci, pri výkone svojho mandátu, 

a to aj v prípade skrátenia volebného obdobia. Netreba však zabúdať na zákaz imperatívneho 

mandátu, zakotvený v Ústave SR, ktorý znamená zákaz viazanosti poslanca príkazmi. Do tohto 

zákazu by teoreticky bolo možné zaradiť aj spomínaný príkaz predčasného ukončenia mandátu 

poslanca.683 Z toho dôvodu môžu mať poslanci námietky voči takémuto referendu (napr. 

konaním o ústavnej sťažnosti). Vzhľadom k tomu by občania mohli nespokojnosť s vládou 

vyjadriť iba v opakovaných parlamentných voľbách po skončení 4-ročného volebného obdobia. 

Samotná definícia pojmu „referendum“ nám hovorí o tom, že sa jedná o nástroj, na 

základe ktorého si môže parlament pomôcť pri výkone štátnej moci a zistiť názor občanov v 

rámci komplexných otázok. Predmetné definície však nezahŕňajú eventualitu, kde by 

referendum iniciovala opozícia proti vládnej koalícií s cieľom dosiahnutia predčasného 

skončenia volebného obdobia. To je hlavným dôvodom, prečo nie je jednoznačne možné určiť, 

či skrátenie volebného obdobia môže predstavovať predmet referenda. Odpoveď nenájdeme ani 

v rámci negatívneho vymedzenia predmetu referenda, ustanoveného v článku 93 ods. 3 Ústavy 

SR, nakoľko sa nejedná o otázku základných práv a slobôd, daní, odvodov, ani štátneho 

rozpočtu. V súčasnej dobe preto medzi odborníkmi ústavného práva existuje množstvo 

rozdielnych názorov. 

Jedným z názorov stavajúcim sa proti referendu o predčasných parlamentných voľbách 

je právo poslanca na vykonávanie plného štvorročného funkčného obdobia. Skrátenie tohto 

funkčného obdobia je možné dosiahnuť iba  rozpustením prezidentom684 alebo samotným 

uznesením parlamentu. Proti takémuto referendu sa vyjadril aj Giba, ktorý tvrdí, že referendum 

nie je ten správny inštitút na vykonávanie kontroly nad vládou. Vychádza z obavy, že v prípade 

úspešného referenda o predčasných voľbách by každá vláda v budúcnosti mohla očakávať 

rovnaké referendum, ako ohlas na prijatie „nepopulárnych“ zákonov, čo by v konečnom 

dôsledku zhoršilo realizáciu výkonnej a zákonodarnej moci, a tým čiastočne  „paralyzovalo“ 

vládu. Paralýza by podľa Giba spočívala v neustále sa opakujúcich predčasných parlamentných 

voľbách a k rozpusteniu parlamentu by mohlo dôjsť aj z dôvodu zlej svetovej situácie a pod. 

Giba zároveň uvádza, že aj napriek tomu, že ľud je suverénom moci, referendum nie je 

nástrojom na riešenie otázok týkajúcich sa predčasných volieb, kde sa mieša priama a 

zastupiteľská demokracia. Referendum pokladá za nástroj na riešenie dôležitých otázok 

verejného záujmu (napr. vstup Slovenskej republiky do Európskej únie). Podľa Gibu 

                                                           
683 čl. 3 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 
684 čl. 81a písm. d Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 



 

296 
 

referendum slúži na rozhodovanie občanov namiesto svojich volených zástupcov a nie na ich 

výmenu.685 

Na druhej strane existuje veľké množstvo názorov, ktoré podporujú legitimitu referenda 

o predčasných voľbách. Tieto názory sa zakladajú na téze, že ľud je suverénom moci a poslanci 

sú iba zástupcami občanov (zastávajú rolu „sluhov“). Z toho možno pozorovať jednoznačnú 

hierarchiu medzi danými subjektmi, a teda je namieste aj referendum o predčasných voľbách v 

prípade, ak o to suverén žiada. Ochrana poslanca s cieľom umožniť mu slobodný výkon 

mandátu je namieste, avšak nemožno ju vzťahovať na ochranu pred ľudom, ktorý predstavuje 

samotný zdroj moci poslanca, ktorá mu bola zverená na určité obdobie. Referendum o 

predčasných voľbách môže jedine prispieť k posilneniu demokracie ako takej, nakoľko 

poslancov núti pristupovať oveľa opatrnejšie k verejnej mienke a narúša sa ich štvorročná 

nedotknuteľnosť. Umožniť občanom častejšie vykonávať štátnu moc priamo nie je 

protiústavné, ale naopak je to v súlade s ústavou a aj s princípmi demokratického štátu. 

 

Záver 

Už od konania prvého referenda o skrátení volebného obdobia NR SR v roku 2000, 

vyvolávala jeho ústavnosť viaceré otázniky. Aj napriek konaniu dvoch neúspešných referend, 

ktorých predmetom boli práve predčasné voľby, sme odpoveď na otázku, či je dané referendum 

v súlade s Ústavou SR nedostali. Ku koncu roka 2020 sa referendum o skrátení volebného 

obdobia dostalo opäť do popredia záujmu. V roku 2021 mohol Ústavný súd SR posúdiť, či je 

možné, aby sa prostredníctvom referenda skrátilo volebné obdobie. 

Nastavenie mantinelov Ústavným súdom v otázke referenda o predčasných voľbách má 

rozhodujúce postavenie aj v súčasnosti, kde verejnosť opäť vyzbierala dostatočný počet 

podpisov pre vyhlásenie referenda. V tomto prípade malo referendum obsahovať dve otázky. 

Prvú v znení: „Súhlasíte s tým, že vláda SR má bezodkladne podať demisiu?" a druhú v znení: 

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady SR je možné 

uskutočniť referendom alebo uznesením NR SR?" Prezidentka Zuzana Čaputová nevidela 

ústavný nesúlad v prípade druhej referendovej otázky a avizovala vypísanie referenda s takto 

položenou otázkou. V prípade prvej referendovej otázky však mala pochybnosti o jej ústavnosti 

práve s odkazom na predchádzajúci nález Ústavného súdu. Prezidentka sa preto 13. septembra 

2022 obrátila na Ústavný súd SR, s návrhom na začatie konanie o súlade predmetu referenda. 

Ten 21. septembra prijal tento návrh na ďalšie konanie na neverejnom zasadnutí. 

                                                           
685 GIBA, M.: Referendum o predčasných voľbách je protiústavné (2021). Právny obzor, 2021. 
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Vzhľadom na pomerne jasné vymedzenie sa Ústavného súdu v náleze pod sp. zn. PL. 

ÚS 7/2021 – 150 sa dalo očakávať, že takto položenú otázku označí za ústavne nesúladnú. Pri 

tejto otázke totiž existuje predpoklad opätovnej kolízie problematiky momentálnej absencie 

právnej úpravy v Ústave ohľadom skrátenia volebného obdobia a jej nevyhnutnosťou 

začlenenia medzi ústavne normy s takto formulovanou otázkou. Dňa 26. októbra 2022 Ústavný 

súd rozhodol, že otázka o demisii vlády, ktorú opozícia navrhla do plánovaného referenda o 

predčasných voľbách, je v rozpore s ústavou.686 

Záverom možno dodať, že je teda reálne možné, že takéto skrátenie volebného obdobia 

NR SR prostredníctvom referenda bude v ďalších rokoch pridané do Ústavy SR. Dovolím si 

tiež vyjadriť názor, že možnosť vyhlásenia predčasných volieb by mala byť súčasťou 

slovenskej ústavy a je teda podľa mňa správne zakotviť možnosť skrátiť volebné obdobie 

referendom. Pokiaľ máme v ústave zakotvené, že moc pochádza z ľudu a že ľud si ju môže 

uplatniť aj priamo, je referendum o skrátení volebného obdobia normálny a štandardný nástroj. 

Ak by sme ho zakázali, môžeme rovno zakázať aj referendum ako také. Podmienka účasti viac 

ako polovice všetkých registrovaných voličov na referende je dostatočne vysoká na to, aby sa 

tento inštitút nezneužíval na permanentné odvolávanie existujúcich vlád.  

Aj napriek rozhodnutiu Ústavného súdu SR sme sa nemuseli stretnúť s referendom o 

skrátení volebného obdobia NR SR naposledy, možno totiž relevantne očakávať, že takéto 

skrátenie volebného obdobia NR SR prostredníctvom referenda bude v nasledujúcich rokoch 

pridané do našej Ústavy. Občanom Slovenskej republiky zostáva len dúfať, že nebude 

využívané len ako politicky nástroj opozície proti vládnej koalícii, ale že sa naňho možno 

spoľahnúť v prípade nespokojnosti s aktuálnou situáciou, kedy je práve referendum tým 

prostriedkom, prostredníctvom ktorého možno dosiahnuť predčasné voľby svojou vlastnou 

iniciatívou, ústavne regulovaným procesom. 
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