
Iniciatíva za právny štát (Rule of Law iniciatíva (pravnystat.
sk)) podporuje avizované podanie prezidentky SR na 
Ústavný súd SR za účelom preskúmania ústavnosti 
nedávno prijatého zákona o financovaní voľného času 
dieťaťa, a to najmä kvôli použitiu skráteného legislatívneho 
konania v rozpore s Ústavou SR. Iniciatíva za právny štát 
rovnako nesúhlasí  s porušením pravidiel rozpočtovej 
zodpovednosti a ohrozením fungovania samospráv. 

Dňa 22. júna 2022 Národná rada SR prelomila veto 
prezidentky SR v prípade zákona o financovaní voľného času 
dieťaťa. Hlava štátu v tejto súvislosti už oznámila, že sa s ním 
obráti na Ústavný súd SR. 

Partneri Iniciatívy za právny štát vyjadrujú zásadný 
nesúhlas so spôsobom schválenia predmetného zákona, 
ktorý bol prijatý bez širšej odbornej diskusie so sociálnymi 
partnermi, mestami, obcami a samosprávnymi krajmi, na 
ktorých rozpočty má tento schválený zákon zásadný vplyv. 
Taktiež boli porušené pravidlá uplatňovania skráteného 
legislatívneho konania, a to práve pri opatreniach, ktoré majú 
významný celospoločenský ekonomický a sociálny dopad. V 
predmetnom procese nebola zabezpečená predvídateľnosť, 
odbornosť, adresnosť a transparentnosť, čo sa prejavilo v 
nízkej legislatívnej kvalite schváleného materiálu. Schválenie 
predmetného zákona takýmto spôsobom predstavuje 
porušenie základných pravidiel legislatívneho procesu a je 
veľmi nebezpečným precedensom nielen pre podnikateľov a 
investorov pôsobiacich na Slovensku, ale aj celú spoločnosť.
Máme za to, že inštitút skráteného legislatívneho konania 
sa má uplatňovať len výnimočne a za mimoriadnych 
okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských 
práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu 
značné hospodárske škody. Výnimočnosť tohto inštitútu 
taktiež podporuje skutočnosť, že významne zasahuje do 
ústavného princípu demokratického a právneho štátu a z 
neho vyplývajúcich demokratických požiadaviek v procese 
prijímania zákonov. 

Iniciatíva za právny štát vo svojom strategickom dokumente 
z roku 2019 pod názvom Konkurencieschopné Slovensko: 
Desatoro pre férové a predvídateľné podnikanie (desatoro-
pre-ferove-a-predvidatelne-prostredie.pdf (squarespace.
com)) zaradila medzi svoje priority okrem znižovania 
korupcie a zabezpečenia funkčného a dôveryhodnejšieho 
súdnictva aj zlepšenie predvídateľnosti legislatívy. Členovia 
iniciatívy preto považujú za neprípustné, ak sa závažné 
zmeny ako balík tzv. protiinflačných opatrení, ktorý má 
dopad na celú spoločnosť, robia netransparentne a bez 
diskusie s odbornou aj širokou verejnosťou. 

Ako v tejto súvislosti uviedol Martin Magál, viceprezident 
Americkej obchodnej komory na Slovensku, ktorá je jednou 
zo zakladateľských organizácii Iniciatívy za právny štát: 
„Riadny a transparentný legislatívny proces preukázateľne 
zlepšuje obsah prijímaných právnych predpisov a znižuje riziko 
chýb a neuvážených dôsledkov. Kvalita procesu je zárukou 
kvality obsahu.“

Iniciatíva za právny štát preto vyjadruje svoj zásadný 
nesúhlas s prijímaním zákonov netransparentným 
spôsobom a bez dodržania osvedčených pravidiel 
legislatívneho procesu. Iniciatíva víta, že sa prezidentka 
SR rozhodla predložiť túto otázku na posúdenie 
Ústavného súdu SR a verí, že Ústavný súd SR svojim 
rozhodnutím pomôže definitívne ukončiť prax 
nedôvodného používania skráteného legislatívneho 
procesu. 

Iniciatíva za právny štát 
podporuje návrh na preskúmanie 
ústavnosti procesu prijatia 
tzv. protiinflačného balíčka
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