
                       

 

                           

 

 

Bratislava, 21. november 2022 

 

 

Vážený pán predseda vlády SR,  

Vážený pán podpredseda vlády SR,  

Vážený pán predseda NR SR,  

Vážený pán splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, 

Vážený pán predseda Ústavnoprávneho výboru SR,  

 

Iniciatíva za právny štát (Rule of Law Initiative, www.pravnystat.sk) si týmto listom dovoľuje reagovať na 

Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2022 – 2024, ako aj na naše predchádzajúce snahy 

o zabezpečenie predvídateľnosti legislatívneho procesu. 

Naša iniciatíva sa dlhodobo usiluje o zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku. V tomto 

kontexte považujeme za nesmierne dôležité, aby bol legislatívny proces transparentný a predvídateľný. 

Stabilné, otvorené a zreteľné legislatívne prostredie pomôže podnikom a jednotlivcom orientovať  

sa v zákonoch, ako aj znížiť byrokraciu a zmätok, ktorý spôsobujú neustále novelizácie zákonov. Preto by 

nevyhnutnou súčasťou takejto konsolidácie malo byť zminimalizovanie prijímania noviel zákonov  

a dodržiavanie nastavených pravidiel, predovšetkým zo strany subjektov disponujúcich legislatívnou 

iniciatívou. 

Iniciatíva za právny štát preto v rámci svojho strategického dokumentu z roku 2019 pod názvom 

“Konkurencieschopné Slovensko: Desatoro pre férové a predvídateľné podnikanie” zaradila medzi 

svoje priority aj zlepšenie kvality a predvídateľnosti právnych predpisov.  

Programové vyhlásenie súčasnej vlády SR deklarovalo ambíciu zabezpečiť stabilný a predvídateľný 

legislatívny proces, pričom sa v ňom priamo uvádza, cit.: „Vláda SR zásadným spôsobom posilní princíp 

právnej istoty, a to prípravou vládnych návrhov zákonov a nastavením pravidiel legislatívneho procesu tak, 

aby stabilita a predvídateľnosť boli imanentnými pre výsledky legislatívneho procesu.“  

 

 

 

http://www.pravnystat.sk/


V rámci Iniciatívy za právny štát sme preto pripravili aj „Návrhy na posilnenie predvídateľnosti 

a transparentnosti legislatívneho procesu“, keďže máme za to, že sprehľadnenie legislatívy 

a zabezpečenie zrozumiteľnosti návrhov právnych predpisov je nevyhnutný krok k zvýšeniu orientácie  

v problematike a lepšiemu poznaniu legislatívy verejnosťou. Predmetné návrhy spolu s vyššie spomenutým 

desatorom sú prílohou tohto listu. 

 

Vážený pán podpredseda vlády, 

aj vzhľadom na naše doterajšie aktivity máme úprimný záujem na tom, aby bola legislatíva prispôsobená 

tým, ktorým je predovšetkým určená, teda občanom. Veríme, že ak by sa prijali nami navrhované zlepšenia 

v rámci Legislatívnych pravidiel vlády SR, zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov  
a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 350/1996 

Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR a iných relevantných pravidiel, legislatívny proces by sa 

jednoznačne sprehľadnil a ustálil.  

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, a to najmä vo vzťahu 

k zlepšeniu predvídateľnosti legislatívneho procesu. 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. Bolo by preto pre nás cťou, ak by ste podporili takúto formou 

dialógu so súkromnou sférou.  

Za účelom ďalšej komunikácie o detailoch zapojenia Iniciatívy za právny štát do zlepšenia  

legislatívneho procesu je Vám k dispozícií Zuzana Petrová, koordinátorka (zuzana.petrova@amcham.sk,  

+421 (0) 947 949 005).  

 

S úctou, 

 

 

Gabriel Galgóci 

prezident 

Americká obchodná komora  

v SR 

 

 

Tomáš Malatinský 

prezident  

Asociácia zamestnávateľských 

zväzov a združení SR 

 

 

Ivana Vágaská  

výkonná riaditeľka 

Business Leaders Forum 

 

 

 

 

 

 

  

 

Miroslav Kot 

prezident  

Francúzsko-slovenská 

obchodná komora 

 

 

 

Martin Lidaj 

výkonný riaditeľ 

Podnikateľská aliancia Slovenska 

 

 

Ján Kutan 

predseda Správnej rady 

Slovak Venture Capital & 

Private Equity Association 

SLOVCA 

 



 

 

 

 

 

 

Milena Koreňová  

výkonná riaditeľka  

Slovenská banková asociácia 

 

Peter Lazar 

prezident 

Slovensko-nemecká obchodná  

a priemyselná komora 

 

 

Mária Berithová 

prezidentka 

Slovensko-rakúska obchodná 

komora 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

František Bálint 

podpredseda 

Švédska obchodná komora  

v SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:  

- Konkurencieschopné Slovensko: Desatoro pre férové a predvídateľné podnikanie 

- Návrhy na posilnenie predvídateľnosti a transparentnosti legislatívneho procesu  

 

 

 


