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Vaša Excelencia, vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, 

 

Slovensko je dnes ako členský štát všetkých relevantných medzinárodných inštitúcií pomerne úspešnou 

krajinou. Ako zástupcovia zamestnávateľských združení a obchodných  a priemyselných komôr, ktorých 

členovia na Slovensku vytvárajú stovky tisíc pracovných miest a výraznou mierou tak prispievajú k tvorbe 

slovenského HDP, sme však presvedčení, že Slovensko zatiaľ nenapĺňa svoj plný potenciál. Aby Slovensko 

bolo konkurencieschopnou krajinou schopnou obstáť v porovnaní s tými najúspešnejšími krajinami, 

potrebuje zásadne posilniť princípy právnej istoty. Tá je nevyhnutným predpokladom pre funkčné 

a stabilné podnikateľské prostredie ako aj dôveru podnikateľov a občanov vo verejné inštitúcie.  

 

Vnímajúc dlhodobé oslabenie princípov právnej istoty sme sa v roku 2015 spojili a založili Iniciatívu za 

právny štát - Rule of Law Initiative. Zastupujúc slovenské firmy aj zahraničných investorov naprieč 

všetkými regiónmi Slovenska sme tak vyslali jasný verejný signál, že súkromnému sektoru záleží na tom, 

aby pravidlá a zákony platili spravodlivo pre všetkých. Zároveň sme identifikovali tri hlavné oblasti, ktoré 

bezodkladne potrebujú systémové zlepšenia. Ide o: 

• transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu 

• znižovanie korupcie 

• dôveryhodnosť a efektívnosť justície 

 

Prostredníctvom Iniciatívy za právny štát sme počas uplynulých rokov pravidelne a vytrvalo adresovali 

odborné návrhy na systémové zlepšenia vo všetkých troch oblastiach a usilovali sme sa o odbornú diskusiu 

s predstaviteľmi Národnej rady SR, vlády SR, či relevantnými verejnými inštitúciami. Na jednej strane nás 

teší, že niektoré z nich si politici naprieč politickým spektrom osvojili a postupne sa pretavili do praxe. 

Sme však nútení konštatovať, že ani po piatich rokoch spoločnej snahy, prinášania odborných riešení 

a často aj verejnej kritiky, úroveň právnej istoty vo všetkých troch oblastiach nie je dostatočná. Práve 

naopak, nedostatočné uplatňovanie princípov právneho štátu sa za ten čas stalo prioritnou 

celospoločenskou témou a malo významný vplyv aj na výsledky tohtoročných parlamentných volieb.  



 

Oceňujeme preto, že vláda SR pod Vašim vedením pripravila v tomto kontexte ambiciózne programové 

vyhlásenie a má záujem o zásadné posilnenie princípov právneho štátu vo všetkých troch vyššie 

uvedených oblastiach. Osobitne nás teší, že k našim odporúčaniam na systémové zlepšenia v podobe 

tzv. Desatora pre férové a predvídateľné podnikanie, ktoré sme pred parlamentnými voľbami spoločne 

pripravili, sa osobne na predvolebnej diskusií prihlásili zástupcovia všetkých štyroch koaličných 

strán, ktorí sú dnes v pozícií podpredsedov vlády. 

 

Vaša Excelencia, vážený pán predseda vlády, touto cestou si Vás dovoľujeme v mene našich združení a ich 

členských firiem požiadať o možnosť pracovného stretnutia, na ktorom by sme Vám chceli 

predstaviť naše doterajšie aktivity a prediskutovať možnosti spolupráce v spoločnom úsilí 

o posilňovanie právneho štátu na Slovensku tak. Sme presvedčení, že nás spája spoločný cieľ – aby 

Slovensko bolo úspešnou krajinou rešpektujúcou princípy právneho štátu, v ktorej spravodlivosť bude 

platiť pre všetkých občanov aj podnikateľov. V  prípade akýchkoľvek otázok je Vám plne k dispozícií 

Michal Krčméry, koordinátor iniciatívy a riaditeľ pre vládne záležitosti Americkej obchodnej komory v SR 

na emailovej adrese michal.krcmery@amcham.sk, resp. t. čísle 0902 912 001.  

 

S úctou,  

 

 

 

 
 

Gabriel Galgóci 

Prezident 

Americká obchodná 

komora v SR 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Malatinský 

Viceprezident 

Asociácia zamestnávateľských  

zväzov a združení SR 

 

 

 

 

 

 

Ivana Vágaská 

Výkonná riaditeľka 

Business Leaders Forum 

 

 

 

 

 

Hajni Hayler 

Výkonná riaditeľka 

The British Chamber of 

Commerce 

 
 

Peter Kompalla 

Výkonný člen predstavenstva 

Slovensko-nemecká obchodná a 

priemyselná komora 

 
 

Miroslav Kot 

Prezident 

Francúzsko-slovenská 

obchodná komora 

 

 
 

Richard Kellner 

Viceprezident 

Holandská obchodná 

komora v SR 

 

 

 

 

 

 

Martina Maláková 

Prezidentka 

Industry Innovation Cluster 

 

 
 

Tibor Gregor 

Výkonný riaditeľ 

Klub 500 
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Peter Serina 

Výkonný riaditeľ 

Podnikateľská aliancia  

Slovenska 

 

  

 

 

Miroslav Kiraľvarga 

Prezident 

Republiková únia zamestnávateľov 

 
 

Peter Mihók 

Predseda 

Slovenská obchodná 

a priemyselná komora  

 

 
 

Ľubica Vandáková 

Slovak Compliance 

Circle  

 

 
Jan Kután 

Slovak Venture Capital and 

Private Equity Association 

 

 

 

 

Mária Berithová 

Prezidentka 

Slovensko-rakúska obchodná 

komora 

 
Jan Norrman 

Prezident 

Švédska obchodná 

komora v SR  

 

 
Alexander Resch 

Prezident 

Taliansko-Slovenská obchodná 

komora  

 

 
 

 

 


