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Stanovisko Americkej obchodnej komory v SR ku spôsobu voľby sudcov 

Ústavného súdu SR 

 

Bratislava, 24. októbra 2018 - Americká obchodná komora v SR (AmCham) ako signatár Iniciatívy za 

vládu zákona (Rule of Law Initiative) vyjadruje hlboké znepokojenie nad spôsobom schvaľovania 

procesu voľby sudcov Ústavného súdu SR.  

Ústavný súd SR je právom považovaný za základný kameň právneho štátu. Na to, že funkčný právny 

štát má v podmienkach Slovenska ešte ďaleko k dokonalosti, už dlhodobo upozorňujú okrem iných aj 

zamestnávateľské združenia a obchodné komory. Práve funkčný právny štát je nevyhnutným 

predpokladom pre prosperujúcu a spravodlivú spoločnosť a transparentné a férové podnikateľské 

prostredie.  

Aktívne sme preto sledovali prípravy novely ústavného zákona, pričom ambíciou odbornej verejnosti 

bolo skvalitniť a stransparentniť proces výberu sudcov Ústavného súdu SR, do ktorého bolo z dôvodu 

vyváženosti zapojených viacero zložiek štátnej moci. Priamo na pôde NRSR sme však mohli osobne 

sledovať, ako bol do návrhu vládneho zákona, ktorý prešiel niekoľkomesačným legislatívnym procesom 

a pripomienkovaním širokej odbornej verejnosti, na poslednú chvíľu vložený pozmeňujúci návrh. Ten 

však základným spôsobom menil podstatu pôvodného návrhu a bol predložený bez akejkoľvek 

možnosti verejnej diskusie.  

Vyjadrujeme sklamanie nad tým, že v záujme čo najrýchlejšieho schválenia tak zásadných zmien bol 

obídený Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý výslovne hovorí 

o tom, že hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch na schôdzi je možné až po uplynutí 48 hodín od jeho 

podania. Takýto spôsob zároveň považujeme za elementárnu neúctu k princípu transparentnosti, 

predvídateľnosti a participatívnosti legislatívneho procesu, ku ktorému sa zaviazala v programovom 

vyhlásení vláda Slovenskej republiky v roku 2016, ako aj v programovom vyhlásení z marca 2018 

v nadväznosti na iniciatívu Rule of Law Initiative.  

Hoci predmetný pozmeňujúci návrh nakoniec nebol schválený, spôsob, ktorý mohla včera večer 

v priamom prenose sledovať široká verejnosť považujeme za netransparentný a neúctivý voči Ústave 

Slovenskej republiky. Ohýbaním pravidiel Rokovacieho poriadku NR SR a popretím základných 

princípov programových vyhlásení vlády, tak dochádza k zásadnému znižovaniu dôvery verejnosti vo 

verejné inštitúcie.  

 

O Americkej obchodnej komore v SR 

Americká obchodná komora v SR bola založená v roku 1993 v Bratislave ako nezávislá nezisková 
organizácia financovaná výhradne z príspevkov svojich členov. V septembri 2003 bola otvorená nová 
pobočka AmCham v Košiciach s cieľom podporiť ekonomický rozvoj vo východoslovenskom regióne. 
Dnes patrí medzi najaktívnejšie zahraničné obchodné komory s cieľom zlepšovať podnikateľské 
prostredie na Slovensku. Členská základňa v súčasnosti predstavuje viac ako 331 spoločností, vrátane 
mnohých z najväčších a najvýznamnejších firiem na Slovensku. Z uvedeného počtu tvoria približne 44% 
slovenské spoločnosti, zhruba 21% je amerických a približne 35% predstavujú medzinárodné 
spoločnosti. Viac informácií o AmCham môžete získať na www.amcham.sk. 
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https://www.facebook.com/amchamslovakia/ 
https://www.linkedin.com/company/10392662/ 
 
Kontakt 
Americká obchodná komora v SR  
Hotel Crowne Plaza 
Hodžovo nám. 2, 811 06 Bratislava 
Michal Krčméry 
Mobil: +421 (0) 902 912 001 
E-mail: michal.krcmery@amcham.sk  
Natália Spodniak 
Mobil: +421 (0) 948 695 881 
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