
Podľa medzinárodnej organizácie World Justice 
Project si Slovensko v rámci tzv. Indexu právneho 
štátu 2022 (Rule of Law Index) predstaveného 
26. októbra 2022 v porovnaní s predchádzajúcim 
rokom pohoršilo.  Celosvetovo skončilo na 35. mieste 
a spomedzi 31 krajín v rámci svojho regiónu1 je až na 
25. mieste. Zamestnávateľské združenia, obchodné 
komory a podnikateľské asociácie hlásiace sa 
k Iniciatíve za právny štát na Slovensku (pravnystat.
sk) veľmi pozorne sledujú vývoj pozície Slovenska v 
tomto indexe a vyzývajú všetky štátne inštitúcie a ich 
jednotlivých predstaviteľov k prijatiu opatrení, ktoré 
zlepšia umiestnenie Slovenska. 

World Justice Project Rule of Law Index® 2022 
hodnotil 140 krajín a jurisdikcií na celom svete. 
Vo svojom reporte skonštatoval, že už piaty rok po sebe 
sa úroveň právneho štátu vo väčšine krajín znížila. 
To platí aj pre Slovensko, ktoré si v porovnaní 
s indexom z roku 2021 pohoršilo o 2 miesta. 

Index hodnotil jednotlivé dáta na základe ôsmich 
faktorov, a to obmedzenie vládnej moci, miera 
korupcie, otvorená vláda, základné práva, poriadok 
a bezpečnosť, presadzovanie právnych predpisov, ako 
aj spravodlivosť v občianskych a trestných veciach. 

Ranking Slovenska bol negatívne ovplyvnený najmä 
nepriaznivým hodnotením v kategóriách hodnotiacich 
mieru korupcie a civilné súdnictvo (občianska 
spravodlivosť). Iniciatíva za právny štát poukazuje na 
to, že ak by sme práve v týchto kategóriách dosiahli 
porovnateľné výsledky s Českom, tak by sme si 
v rankingu výrazne polepšili a dotiahli sa práve na 
Českú republiku. V Indexe zaostávame za Českou 
republikou až o 15 priečok.

Princíp právneho štátu je jedným zo základných 
pilierov demokratického štátneho zriadenia. Význam 
právneho štátu je nutné posilniť aj v našom regióne, 
keďže ovplyvňuje nielen každodenný život všetkých 
ľudí, ale aj ochotu podnikateľov investovať a rozvíjať 
svoju činnosť práve na Slovensku. V súčasnosti čelíme 
viacerým novým hospodárskym a ekonomickým 
výzvam, najmä vzhľadom na dôsledky pandémie 
COVID-19 a pretrvávajúci vojnový konflikt na Ukrajine. 
O to viac by sme mali klásť dôraz na presadzovanie 
základných a nesporných demokratických hodnôt, 
akými sú rešpekt k ľudským právam a dodržiavanie 
princípov právneho štátu. Politickí predstavitelia 
našej krajiny by nemali zabúdať, že fungujúci právny 
štát naďalej predstavuje jednu zo základných 
konkurenčných výhod pri lákaní investícii a talentu.

Na dosiahnutie tohto cieľa musíme identifikovať nielen 
silné stránky, ale najmä tie slabé. Preto vyzývame 
Národnú radu SR, vládu SR a všetky relevantné 
štátne inštitúcie a ich predstaviteľov, aby sa situácii 
postavili čelom a prijali adekvátne kroky na zlepšenie 
jednotlivých oblastí, v ktorých Slovensko zaostáva. 
Vidíme priestor na to, aby bolo Slovensko o dva roky 
v prvej tridsiatke krajín Indexu právneho štátu, a tak sa 
priblížilo k tomu, čo v tejto oblasti už dosiahla Česká 
republika. Podnikateľský sektor je pripravený pomôcť 
a spolupracovať so štátom na zlepšení ako sme to 
navrhli napr. v dokumentoch „Konkurencieschopné 
Slovensko: Desatoro pre férové a predvídateľné 
prostredie“ alebo „Návrhy na posilnenie 
predvídateľnosti a transparentnosti legislatívneho 
procesu“.

Slovensko si pohoršilo o 2 miesta 
v celosvetovom Indexe právneho 
štátu za rok 2022
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