
 

Otvorená výzva členov Iniciatívy za vládu zákona 
 

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: 

 

1. Ako plánujete zlepšiť transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu? 

2. Čo chcete urobiť pre zníženie úrovne korupcie? 

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

 

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. 


