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Zvýšenie transparentnosti a predvídateľnosti legislatívneho procesu, 
odstraňovanie korupcie a systematické zlepšovanie stavu justície patria 
medzi kľúčové oblasti v snahe o posilňovanie Slovenskej republiky ako 
právneho štátu. Ako členovia Iniciatívy za vládu zákona („Rule of Law 
Initiative“), zastupujúci podnikateľské organizácie, zamestnávateľské 
združenia a obchodné a priemyselné komory, preto pozorne sledujeme 
kroky vlády Slovenskej republiky, ku ktorým sa zaviazala prostredníctvom 
Akčného plánu na posilnenie SR ako právneho štátu dňa 8.7.2015. 

Podnikateľská komunita zastúpená v iniciatíve však upozorňuje, že 
posilňovanie právneho štátu nie je záležitosťou jedného politického 
cyklu, ale musí ísť o dlhodobý a kontinuálny proces, ktorý by mal byť 
prioritou naprieč politickým spektrom. 

Záväzok pracovať na posilňovaní právneho štátu preto nemôže ležať len na 
pleciach jednej vlády, ale musí patriť k prioritným záujmom vlády, ktorá 
vznikne po najbližších parlamentných voľbách v marci 2016. 

Zastupujúc záujmy širokej podnikateľskej verejnosti chceme aj naďalej 
pokračovať v odbornom dialógu so všetkými relevantnými verejnými činiteľmi 
s cieľom zlepšenia fungovania právneho štátu, ktorý je nevyhnutným 
predpokladom pre rozvoj podnikateľského prostredia, udržateľný hospodársky 
rast a zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva. 

Touto formou preto adresujeme výzvu všetkým politickým stranám, aby 
posilňovaniu právneho štátu venovali adekvátny význam. Chceme tiež 
vedieť, aké konkrétne opatrenia sa zaväzujú prijať v prípade, ak sa stanú 
súčasťou vlády, ktorá vzíde z nadchádzajúcich parlamentných volieb. 

Rozhodli sme sa im preto adresovať tri základné otázky týkajúce sa 
prioritných oblastí Iniciatívy za vládu zákona – legislatívneho procesu, 
znižovania korupcie a efektivity justície:

Ako plánujete zlepšiť transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho 1. 
procesu?
Čo chcete urobiť pre zníženie úrovne korupcie?2. 
Ako chcete zlepšiť fungovanie súdov, prokuratúry a polície?3. 

Pokračujúc v našich snahách o dlhodobé vedenie odborného a konštruktívneho 
dialógu medzi verejnou a súkromnou sférou očakávame, že odpovede 
adresované širšej podnikateľskej komunite budú konkrétne, realistické, 
relevantné a časovo ohraničené a budú tak môcť slúžiť ako základ 
pre ďalšiu odbornú diskusiu medzi zástupcami zamestnávateľov a 
predstaviteľmi politických strán nielen v predvolebnom, ale aj v povolebnom 
období. Odpovede budeme považovať za verejné a budú zverejnené na 
internetových stránkach jednotlivých členov Iniciatívy.*

* Odpoveď na každú z troch otázok nemá presiahnuť 100 slov.

OtvOrená výzva 
ČLenOv InICIATívy ZA vLádu ZákOnA



Diskutujúci

1. ako plánujete zlepšiť transparentnosť 
a predvídateľnosť legislatívneho procesu? 
navrhujeme zákon o lobbingu, aby sa rozšíril priestor 
pre verejnú kontrolu, kto a s akými záujmami 
ovplyvňuje tvorbu zákonov a verejných politík. 
navrhujeme, aby súčasťou návrhov bola analýza 
dopadov zákonov na korupčný priestor , aby sa 
neschvaľovali zákony, ktoré rozširujú priestor pre 
korupciu ale naopak zákony, ktoré ho zužujú. 
navrhujeme, aby každý zákon, teda aj poslanecký 
musel cez pripomienkové konanie (po prvom čítaní) a ak 
sú v druhom čítaní podané vecné pozmeňovacie návrhy, 
aby druhé a tretie čítanie nemohlo byť na tej istej 
schôdzi parlamentu, aby sa zabezpečila verejná kontrola 
legislatívneho procesu aj v tomto štádiu.
 
2. Čo chcete urobiť pre zníženie úrovne korupcie? 
Zníženie úrovne korupcie vyžaduje transparentnosť 
legislatívneho procesu a fungujúcu políciu, prokuratúru 

a súdy (viď odpovede k dalším odom). Okrem týchto 
opatrení navrhujeme „protischránkový“ zákon, ktorý 
umožní kontrolovať kto je beneficient verejných zdrojov; 
jasné zadefinovanie politických pozícií a  parlamentná 
a verejná kontrola obsadzovania vybraných politických 
pozícií v podobe verejných vypočutí v príslušnom 
parlamentnom výbore; transparetné výberové konania 
(zavedenie odbornosti a stability do štátnej správy) a 
posilnenie hmotnej zodpovednosti vo verejnej správe. 
Hlásime sa  k princípom otvoreného vládnutia.
 
3. ako chcete zlepšiť fungovanie súdov, 
prokuratúry a polície? 
navrhujeme opatrenia k odpolitizovaniu polície (verejné 
vypočutie pred menovaním, existencia dôvodov na 
odvolanie) zriadenie nezávislej policajnej inšpekcie. 
navrhujeme zvýšenie verejnej kontroly prokuratúry a 
posilnenie procesnej nezávislosti prokurátora. vo vzťahu 
k súdom navrhujeme zmeniť pravidlá výberu sudcov, 
aby sa posilnilo objektívne hodnotenie kandidátov, 
zverejňovanie hodnotenia sudcov, zefektívnenie 
súdneho manažmentu. Popri uvedených systémových 
opatreniach navrhujeme pre rýchlejšie vymáhanie faktúr 
elektronický súd pre platobné rozkazy, aby zákonná 
lehota splatnosti faktúr 30 dní nebola len na papieri 
a zmenu procesných pravidiel pre rýchlejšie exekúcie 
zároveň s vyššou kontrolou činnosti exekútorov, aby 
vymáhateľnosť práva bola efektívna.
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1. ako plánujete zlepšiť transparentnosť 
a predvídateľnosť legislatívneho procesu? 
Zavedieme povinnú notifikáciu zainteresovaných 
subjektov už vo fáze legislatívneho zámeru. Zavedieme 
tzv. legislatívnu stopu zákonov, teda zverejňovanie 
kompletnej dokumentácie od legislatívneho zámeru 
cez zoznam členov pracovných skupín a ich návrhov, 
po finálne schvaľovanie v parlamente. Zmeny týkajúce 
sa podnikateľského prostredia budú účinné vždy 
len k 1. januáru daného roka. v MPk zjednodušíme 
proces pripomienkového konania a funkčnosť Portálu 
právnych predpisov. Takisto budeme prísne vyžadovať 
zdôvodňovanie postojov a rozhodnutí voči všetkým 
podnetom získaných v rámci participatívneho procesu. 
Budeme sa zasadzovať, aby sa ex ante analýza dopadov 
nevykonávala len formálne, ale v dostatočnom predstihu 
a bola prístupná verejnosti v rámci MPk.
 
2. Čo chcete urobiť pre zníženie úrovne korupcie? 
Zavedieme profesionalizáciu verejnej správy určením 
deliacej čiary medzi politickými nomináciami a 
odbornými pozíciami. Zavedieme hmotnú zodpovednosť 
verejných činiteľov a efektívne vyvodenie disciplinárnej 
zodpovednosti pri pochybeniach zodpovedných 
zamestnancov verejnej správy. vylúčime schránkové 
firmy z akéhokoľvek nakladania s verejnými zdrojmi. 
Sfunkčníme zákon o preukazovaní pôvodu majetku. 
Zriadime jeden centrálny portál so všetkými 
informáciami týkajúcimi sa nakladania s verejnými 
zdrojmi (štátnych organizácií a podnikov, politických 
strán, samosprávy, ako aj iných prijímateľov verejných 
zdrojov). Zavedieme vzdelávanie v oblasti etiky a 
integrity v štátnej správe s cieľom eliminovať korupčné 
správanie na citlivých postoch (zamestnanci pracujúci v 
oblasti verejného obstarávania).
 
3. ako chcete zlepšiť fungovanie súdov, 
prokuratúry a polície? 
Sme za zavedenie úplnej personálnej nezávislosti 
polície, prokuratúry a súdov od politickej moci ako 
kľúčového parametra na ich profesionalizáciu a 
zabezpečenie nestrannosti ich rozhodovania. Budeme 
podporovať väčšiu špecializáciu súdov a zlepšenie 
procesov súvisiacich s vedením obchodného registra, 
ako aj konkurzné konania a reštrukturalizačné konanie. 
S efektivitou a predvídateľnosťou súdnictva súvisí 
aj dôsledné zverejňovanie súdnych rozhodnutí a 
elektronizácia súdneho spisu, elektronické doručovanie 
a ďalšie elektronické služby súdnictva. Odbremeníme 
súdy od agendy napríklad tým, že zavedieme pravidlo, 
aby uvedenie faktúry do kontrolného výkazu o dPH sa 
automaticky považovalo za uznanie záväzku a v prípade 
jej neuhradenia za exekučný titul.

1. ako plánujete zlepšiť transparentnosť 
a predvídateľnosť legislatívneho procesu? 
neprehľadnosť, zložitosť, no predovšetkým neustále 
zmeny slovenského právneho poriadku sú častým 
problémom našich občanov. Cieľom kdH je sprehľadnenie 
právneho poriadku, pričom jedným z opatrení je zákaz 
viacnásobnej novelizácie toho istého zákona v priebehu 
jedného roka. Takáto zmena prinúti zákonodarcov k 
zodpovednejšiemu prístupu pri zmenách zákonov.

2. Čo chcete urobiť pre zníženie úrovne korupcie? 
kdH chce Slovensko, kde bude korupcia trestaná a 
štát bude v tom príkladom. Tendencie obohacovania sa 
jedných na úkor ostatných sú pretrvávajúcim problémom. 
kdH bude preto brániť princípy transparentnosti a 
verejnej kontroly používania peňazí štátu i samospráv. 
Menej korupcie znamená viac zdrojov v prospech 
občanov. Budeme aj naďalej obhajovať zverejňovanie 
zmlúv. verejné obstarávanie musí byť transparentné, 
jednoduché a nediskriminujúce malých a stredných 
podnikateľov. To považujeme za základ, aby sa na 
Slovensku vytvorilo transparentné prostredie. v oblasti 
transparentnosti a boja s korupciou navrhuje kdH tieto 
opatrenia:

Zavedieme skutočnú trestnoprávnu zodpovednosť • 
právnických osôb tak, aby hlavne v ekonomickej 
oblasti boli pred zákonom zodpovedné za svoju 
činnosť.
Stopneme účasť schránkových firiem na obchodovaní • 
so štátom – ani 1 euro z našich spoločných peňazí 
nesmie ísť pre neznámych vlastníkov v daňových 
rajoch!
Zavedieme trestnoprávnu zodpovednosť verejných • 
funkcionárov tak, aby ich chyby a zlyhania nezostali 
nepotrestané. 
Pri verejnom obstarávaní zabezpečíme za menej • 
peňazí viacej úžitku. Toto dosiahneme transparentným 
zadávaním kritérií v jednotlivých súťažiach, 
porovnávaním maximálnych cien na trhu (tzv. 
benchmarkingom) a zvýšením počtu uchádzačov v 
súťažiach.
Zakážeme účasť na verejnom obstarávaní firmám, • 
ktoré si neplnia svoje finančné záväzky po lehote 
splatnosti voči svojim subdodávateľom.
Pri verejnom obstarávaní zabezpečíme transparentné • 
a povinné zverejňovanie všetkých firiem, ktoré sa 
podieľajú aj ako podsubdodávatelia, na realizácii 
zákaziek hradených z verejných zdrojov.
Sprísnime postihy za korupciu, ekonomické trestné • 
činy a podvody. Znemožníme firmám a osobám, ktoré 
páchajú ekonomické trestné činy, založiť nové firmy a 
pokračovať v podnikaní pod inou identitou.
Zavedieme účinný zákon o preukazovaní pôvodu • 
majetku.

3. ako chcete zlepšiť fungovanie súdov, 
prokuratúry a polície? 
Spravodlivosť je základným atribútom právneho štátu. 
kdH chce také Slovensko, kde spravodlivosť nebude 
prázdny pojem, ale skutočnosť, s ktorou môže každý 
rátať. Rovnosť pred zákonom a právo na spravodlivý 
proces sú základnými charakteristikami fungujúceho 
právneho štátu. Chceme, aby sa každý občan bez 
ohľadu na svoje postavenie vedel domôcť spravodlivosti 
bez zbytočných prieťahov. na to, aby spravodlivosť 
fungovala potrebujeme dôveryhodnú justíciu. Zmenou 
Ústavy SR, ktorú kdH presadilo v tomto volebnom 

kReSťAnSkOdeMOkRATICké 
HnuTIeOĽAnO nOvA



období, sme začali proces deharabinizácie justície. 
kdH je presvedčené, že toto bol nutný predpoklad na 
začatie procesu budovania dôveryhodnej súdnej moci na 
Slovensku. Pre zlepšenie fungovania justície, právneho 
štátu a polície navrhuje kdH tieto opatrenia:

Presadíme návrh, aby obmena sudcov Ústavného • 
súdu SR sa realizovala po častiach tak, aby v jednom 
volebnom období prišlo k obmene maximálne troch až 
štyroch ústavných sudcov.
Zrýchlime súdne konania pokračovaním elektronizácie • 
súdnictva a skvalitnením súdnej administratívy
Sprísnime disciplinárny postih pre nekonajúcich • 
sudcov.
Zavedieme transparentné výberové konania na sudcov • 
a prokurátorov tak, aby sudcami a prokurátormi neboli 
len rodinní príslušníci terajších sudcov a prokurátorov.
Zavedieme etický kódex pre sudcov, prokurátorov a • 
exekútorov, ktorého dodržiavanie bude kontrolované a 
v prípade porušenia aj sankcionované.
Pre sfunkčnenie disciplinárnych konaní podporíme • 
zrušenie disciplinárnych komisií a nahradíme ich 
riadnym disciplinárnym súdom.
Podporíme špecializáciu sudcov. dynamicky sa • 
rozvíjajúce právne prostredie si vyžaduje umožnenie 
špecializácie sudcov na určitý druh agendy.
Zreformujeme súčasný komunistický model • 
monokratickej prokuratúry na modernú a dôveryhodnú 
ustanovizeň štátneho zastupiteľstva.
Podporíme opatrenia, ktoré posilnia zodpovednosť a • 
nezávislosť jednotlivých dozorujúcich prokurátorov za 
vedenie prípadov.
v súlade s judikatúrou Ústavného súdu podporíme • 
presadenie prvkov verejnej kontroly do disciplinárnych 
komisií a oslabenie vplyvu generálneho prokurátora na 
zloženie disciplinárnych komisií, disciplinárne konanie a 
rozhodnutie.
Posilníme vybrané základné útvary poriadkovej a • 
kriminálnej polície presunom policajtov z kancelárie 
na ulicu, hlavne v lokalitách so zvýšenou kriminalitou,  
aby boli policajti viac videní a zvyšovali bezpečnosť 
občanov.
Budeme podporovať špecializované útvary polície pri • 
odhaľovaní korupcie a dôslednom vyšetrovaní, najmä 
ich doplňovaním kvalitnými špecialistami.
Presadíme prijatie legislatívnych zmien s cieľom • 
obmedzenia politického vplyvu na činnosť polície, a to 
najmä zmenou menovania a odvolávania prezidenta 
Policajného zboru SR ministrom vnútra a jeho 
menovanie a odvolanie vládou.
Zabezpečíme vznik samostatnej Generálnej inšpekcie • 
bezpečnostných zborov SR ako orgánu štátnej správy 
so svojou vlastnou personálnou a ekonomickou 
samostatnosťou.

1. ako plánujete zlepšiť transparentnosť 
a predvídateľnosť legislatívneho procesu? 
Prvých 100 dní vlády

#SIeť zavedie opatrenie Jeden dátum, ktoré by pre • 
všetkých podnikateľov znamenalo, že by štát mohol 
meniť legislatívu, ktorá sa týka daní, odvodov a 
rôznych regulačných bremien iba raz do roka, čiže k 1. 
januáru. Podnikanie je sťažované aj veľkou zložitosťou 
zákonov. Jedna schôdza národnej rady SR ročne preto 
bude pôstna - bude venovaná len zjednodušovaniu 
legislatívy. 

do 2 rokov
#SIeť presadí princíp, že všetky zasadnutia orgánov • 

verejnej moci sú verejné a obmedzí možnosť utajovať 
pred verejnosťou informácie. neverejnosť bude 
výnimkou z pravidla. Zakotvíme do ústavy základné 
pravidlá účasti verejnosti na rozhodovaní.  Súčasťou 
návrhu bude aj možnosť zákonodarnej iniciatívy pre 
občanov, kedy nR SR bude musieť rokovať o zákone, • 
ktorý podpíše aspoň 50 000 občanov.

2. Čo chcete urobiť pre zníženie úrovne korupcie? 
Prvých 100 dní vlády

#SIeť presadí zavedenie hmotnej zodpovednosti • 
verejných predstaviteľov za nezákonné používanie 
verejných zdrojov a zavedenie zásady dobrého 
hospodára.
#SIeť presadí skutočný protischránkový zákon, ktorý • 
zakáže firmám s neznámym alebo nepreukázaným 
vlastníctvom akékoľvek obchody so štátom.
#SIeť obmedzí poskytovanie všetkých investičných • 
stimulov  v hotovostnej podobe. 

do 2 rokov
#SIeť presadí zásadné zmeny ústavného zákona • 
o ochrane verejného záujmu a zavedie majetkové 
priznania so skutočnou výpovednou hodnotou. 
Majetok, ktorý v rozpore so zákonom verejný • 
funkcionár neprizná, mu pri odhalení automaticky 
prepadne.
#SIeť presadí, aby mal štát pre každú oblasť jeden • 
funkčný webový portál (napr. výberové konania 
na zamestnancov, odpredaj verejného majetku, 
eurofondy...).
#SIeť presadí nový zákon o verejnom obstarávaní, • 
ktorého  cieľom bude posilnenie súťaže, jednoduchšie, 
rýchlejšie a  efektívnejšie nákupy za naše spoločné 
peniaze. 

volebné obdobie
Prioritou musí byť odstránenie „vybavovačov“ • 
eurofondov. Okrem výmeny kľúčových ľudí 
uskutočníme debyrokratizáciu a zavedenie 
nárokovateľnosti pre všetkých uchádzačov, ktorí splnia 
predpísané podmienky.

3. ako chcete zlepšiť fungovanie súdov, 
prokuratúry a polície? 
Súdy

Presadíme zrýchlenie rozhodovania súdov a zvýšenie • 
ich kvality kombináciou štyroch opatrení: 

100 dní
Posilníme vymáhanie zodpovednosti sudcov a • 
prokurátorov vrátane ich hmotnej zodpovednosti.

2 roky
Zabezpečíme lepšiu organizáciu práce sudcov a ich • 
tímov. každý sudca by mal v nadväznosti na agendu 
a typ súdu mať štandardne definovaný počet vyšších 
súdnych úradníkov, ďalších súdnych zamestnancov 
a k tomu aj prislúchajúce  materiálno-technické 
zabezpečenie. 
Presadíme väčšiu špecializáciu sudcov a ich lepšie • 
vzdelávanie. väčšia špecializácia vyžaduje zmenu 
organizácie súdnictva – napríklad zavedenia mestských 
súdov v Bratislave a košiciach  namiesto 9 okresných, 
ale aj obmedzenie menej frekventovaných no 
nesmierne zložitých typov sporov na vybrané súdy. 

volebné obdobie
Prehodnotíme a aktualizujeme etický kódexu sudcu a • 
zavedieme povinnosti riadiť sa ním.

Prokuratúra
2 roky

Zavedenie transparentnosti po vzore súdov - • 
zverejňovanie mien a rozhodnutí prokurátorov.
Posilnenie nezávislosti prokurátora pred zásahmi zhora • 
a oslabenie monokratickej povahy prokuratúry.

Policajný zbor
100 dní

Povinné nahrávanie služobných zákrokov príslušníkmi • 
polície.
Budeme presadzovať, aby policajný prezident bol • 
menovaný Prezidentom SR po návrhu vlády SR a 
verejnom vypočutí v príslušnom výbore parlamentu.

# SIeť



1. ako plánujete zlepšiť transparentnosť 
a predvídateľnosť legislatívneho procesu? 

zákonná úprava legislatívneho procesu spôsobom, aby • 
nedochádzalo k novelizáciám právnych predpisov ad 
hoc (najmä na základe iniciatívy poslancov) v rámci 
noviel zákonov, ktoré upravujú rôzne a vzájomne 
absolútne nesúvisiace oblasti
zákonná úprava legislatívneho procesu spôsobom, • 
aby k účinnosti noviel zákonov dochádzalo spravidla 
k 01.07. a 01.01 kalendárneho roka (nie kedykoľvek 
v priebehu roka) –opatrením sa posilní princíp 
právnej istoty a dôvery občanov a podnikateľov v 
správu štátu, legislatívny proces bude prehľadnejší a 
predvídateľnenjší.

2. Čo chcete urobiť pre zníženie úrovne korupcie? 
vylúčenie „schránkových firiem“ z procesu verejného • 
obstarávania a čerpania verejných zdrojov na 
Slovensku; dôsledné skúmanie vlastníckej štruktúry 
podnikateľského subjektu po konečného beneficienta, 
zavedenie centrálneho registra užívateľov konečných 
výhod
Zjednodušenie zákona o verejnom obstarávaní, • 
systémové zmeny na efektívne a transparentné 
verejné obstarávanie. Rovnakú váhu by mali pri 
výberových kritériách by mali okrem ceny aj garancie, 
kvalita 
Zabezpečíme osobnú zodpovednosť za výkon funkcie • 
sudcu, prokurátora, príslušníka bezpečnostných 
zložiek (spravodajské služby, Policajný zbor) z hľadiska 
občianskeho a trestného práva
Príjmeme zákon o majetkových priznaniach ako • 
základné východisko nielen deklarovaného, ale aj 
reálnehoúsilia v boji s korupciou

3. ako chcete zlepšiť fungovanie súdov, 
prokuratúry a polície? 

Zásadné zvýšenie vymožiteľnosti práva dôsledným • 
oddelením a vzájomnou kontrolou výkonnej, 
zákonodarnej a súdnej moci, 
transparentné výberové konania na sudcu a • 
prokurátora
zabezpečíme rotáciu súdnych funkcionárov a • 
funkcionárov prokuratúry maximálne po dvoch po sebe 
nasledujúcich volebných obdobiach
Zabezpečenie zodpovedajúceho materiálneho a • 
technického vybavenia súdov a prokuratúry
Zabezpečenie primeraného odmeňovania • 
vyšetrovateľov a justičných úradníkov
Povinné odborné vzdelávanie sudcov a preverovanie • 
odborných znalostí na pravidelnej báze
Odpolitizovanie polície, vytvorenie Generálnej • 
inšpekcie bezpečnostných zborov (podľa ČR) nezávislej 
od ministra vnútra.

Strana Smer-sociálna demokracia na otázky adresované 
vo výzve oficiálne stanovisko nezaslala.

2 roky
zriadenie nezávislej generálnej inšpekcie • 
bezpečnostných zborov.

1. ako plánujete zlepšiť transparentnosť 
a predvídateľnosť legislatívneho procesu? 
SaS plánuje v oblasti právnej istoty zaviesť viacero 
opatrení. Zmeny vybraných zákonov navrhuje prijímať 
len s účinnosťou k 1. januáru, menovite pri Zákonníku 
práce, zákone o dani z príjmu, o dani z pridanej hodnoty, 
o špecifických spotrebných daniach, o správe daní a 
poplatkov, o sociálnom poistení a zákone o zdravotnom 
poistení. v oblasti transparentnosti navrhuje zaviesť 
povinnosť pre úrady bezplatne poskytovať a zverejňovať 
na oficiálnom webovom sídle záväzné stanoviská, vytvoriť 
aplikačné programové rozhranie pre efektívny prístup k 
informáciám zverejňovaným verejnou a štátnou správou, 
uľahčiť vyhľadávanie v registri zmlúv či zaviesť povinnosť 
informovať veriteľov o všetkých krokoch reštrukturalizácie 
poštou a zverejnením na internete.
 
2. Čo chcete urobiť pre zníženie úrovne korupcie? 
SaS v uvedenej oblasti navrhuje zaviesť viacer o 
opatrení, menovite: rozšíriť zákaz podnikania osobám, 
ktoré sa dopustili ekonomickej alebo korupčnej trestnej 
činnosti, s transparentniť verejnú databázu obstarávaní, 
zaviesť zverejňovanie predpokladanej návratnosti 
pred každou investíciou realizovanou z verejných 
zdrojov so sumou nad 10 mil. euR, zaviesť povinnosť 
zverejňovať informácie o úspešnosti správcov konkurzov 
a reštrukturalizácií, rozšíriť meranie, porovnávanie a 
zverejňovanie kľúčových ukazovateľov výkonu verejnej 
správy a obmedzenie alebo zrušenie finančnej podpory 
neefektívnych a zavedenie hmotnej zodpovednosti 
verejných funkcionárov za preukázané škody spôsobené 
na majetku štátu alebo pri nakladaní s verejnými 
prostriedkami.
 
3. ako chcete zlepšiť fungovanie súdov, 
prokuratúry a polície? 
SaS sa bude o zlepšenie fungovania usilovať striktným 
vyvodzovaním hmotnej a disciplinárnej zodpovednosti. 
Súčasný neprijateľný stav justície, prokuratúry a polície 
je predovšetkým dôsledkom neuplatňovania právnych 
predpisov v súlade s ich znením ani účelom orgánmi 
exekutívy,  najmä  ministerstvom a vedením prokuratúry. 

SaS sa bude snažiť o efektívne meranie, porovnávanie • 
a zverejňovanie kľúčových ukazovateľov výkonu 
sudcov, prokurátorov a policajtov a zavedenie 
opatrení, ktoré jednoznačne vymedzia požadované 
vlastnosti sudcov, prokurátorov a policajtov s tým, že 
v prípade nesplnenia kritérií budú musieť svoje funkcie 
opustiť. dôraz kladie na maximálnu transparentnosť 
súdnych, výberových a disciplinárnych konaní, 
rozhodnutí a ich verejnú analýzu, zavedenie etického 
kódexu, či výmenu predsedov súdov, vedúcich 
prokurátorov a vedenia polície a zavedenie súkromnej 
žalovateľnosti trestných činov ich obeťami v prípadoch, 
kde prokuratúra nekoná.

SLOvenSká náROdná STRAnA

SMeR - SOCIáLnA deMOkRACIA

SLOBOdA A SOLIdARITA



Podnikateľská komunita sa spojila, aby sa vyjadrila k otázkam súvisiacim 
s fungovaním Slovenska ako právneho štátu. Štrnásť (14) podnikateľských 
združení, zamestnávateľských asociácií a obchodných komôr založilo spoločnú 
iniciatívu, prostredníctvom ktorej chce podnikateľská komunita odborne a 
vecne reagovať na zhoršujúci sa stav justície, vyššiu mieru a toleranciu voči 
korupcii a nedostatočne transparentný a systematický legislatívny proces 
na Slovensku. 

Hlavné oblasti iniciatívy:
 
1. transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu
 v rámci tejto oblasti sa podnikateľská koalícia venuje otázkam 

systematického prístupu ku komunikácii so zástupcami podnikateľského 
prostredia, problematike dopadových štúdií a doložiek vplyvov 
na podnikateľské prostredie, ale aj otázkam medzirezortného 
pripomienkového konania, poslaneckých návrhov a úpravy legislatívy a 
oblasti transpozície európskej legislatívy a tvorbe slovenskej národnej 
pozície k európskej legislatíve.

  
2. Korupcia ako negatívny a škodlivý faktor pre „značku 

Slovensko“
 Slovensko sa dlhodobo radí medzi krajiny s najvyššou mierou vnímania 

korupcie, čo má zásadný vplyv na náklady na podnikanie, negatívne 
ovplyvňuje „značku Slovenska” a odrádza potenciálnych investorov. 
Podnikateľská iniciatíva preto identifikuje bariéry v podnikaní, ktoré 
vytvárajú potenciál pre korupciu. Zároveň v tomto smere bude viesť aj 
kampaň smerom do vnútra podnikateľského sektora, ako aj smerom na 
verejnosť, aby poukázali na dôsledky korupcie v bežnom živote ľudí.

  
3. transparentná a efektívna justícia ako pevný základ pre 

domácich aj zahraničných investorov
 efektívnu a transparentnú justíciu považujú podnikatelia za základ 

stabilného a predvídateľného podnikateľského prostredia. veľmi dlhé 
trvanie súdnych sporov na Slovensku limituje investičné možnosti 
spoločností, keďže finančné prostriedky sú rezervované na súdne 
konania. európska komisia svojím prieskumom zistila, že čas potrebný 
na vydanie rozhodnutia na prvom stupni sa na Slovensku predĺžil. 
Občianske a obchodné spory na prvom stupni trvajú vyše 400 dní. 
Okrem toho, v rokoch 2010 – 2012 klesol počet vyriešených sporov 
o 17 % a narástol počet prebiehajúcich sporov. Súdne rozhodnutia sú 
taktiež nepredvídateľné, a dochádza k častým zmenám rozhodnutí a 
kľúčových  právnych stanovísk. Tieto témy preto podnikateľská iniciatíva 
analyzuje a chce navrhnúť možnosti odborne akceptovateľných a 
vítaných riešení.

iniciatíva 
ZA vLádu ZákOnA



www.vladazakona.sk


