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Úvodné poznámky 

 Pred necelými ôsmymi rokmi som vystúpil na „druhom“ ročníku medzinárodnej 

vedeckej konferencie „Metamorfózy práva ve střední Evropě“ s príspevkom „Rast moci 

ústavných súdov – limity a úskalia“, v ktorom som v súvislosti s analýzou kľúčových 

právomocí Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „Ústavný súd SR“, resp. 

„slovenský ústavný súd“) formuloval nasledovný záver: „Ak ústavodarca predimenzuje 

právomoci ústavného súdu, a zvlášť tie, ktoré svojimi účinkami priamo zasahujú do 

„politickej sféry“, tak potom v organickej nadväznosti reálne hrozí, že proces kreovania 

personálneho zloženia ústavného súdu nebude procesom výberu odborne, ľudsky 

a skúsenostne najvyzretejších právnických autorít, ale procesom hľadania osôb, ktoré budú 

„ochotné a schopné“ garantovať a zabezpečovať záujmy politických strán aj pri rozhodovaní 

nezávislého orgánu ochrany ústavnosti.“.
2
 

O necelé tri roky neskôr na medzinárodnej vedeckej konferencii „Právo a jeho 

prostredie“,  organizovanej Ústavom štátu a práva SAV (Tatranská Lomnica, apríl 2011) som 

v mojom príspevku „Politické prostredie a jeho vplyv na rozhodovaciu činnosť ústavných 

súdov ako špecializovaných súdnych orgánov ochrany ústavnosti“ v obdobnom kontexte 

vyslovil aj nasledovný záver: „Za situácie, keď môžu ústavné súdy, ako aj iné orgány súdnej 

moci svojimi rozhodnutiami výrazne ovplyvniť aj priebeh legitímneho zápasu politických síl ... 

reálne hrozí, že jedným z kľúčových cieľov politických strán sa stane „politické“ ovládnutie 

súdnej moci ... čo môže potenciálne ohrozovať základy demokratickej a právnej štátnosti.“
3
 

 Nemám ambíciu považovať citované idey za výnimočné, či dokonca originálne, keďže 

ide o myšlienky, ktoré sa v ostatných rokoch objavovali v domácej ale i zahraničnej ústavno-

právnej, či politologickej  literatúre v rôznych mutáciách a rôznych súvislostiach s pomerne 

vysokou frekvenciou. Citované myšlienky vyznievali možno v čase keď som ich vyslovil ako 

príliš dramatické, resp. expresívne, ale bol som presvedčený, že predstavujú reálnu hrozbu pre 
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ďalší ústavno-politický vývoj nielen v Slovenskej republike, ale prakticky vo všetkých 

nových demokraciách, teda v štátoch, ktoré začiatkom 90-tych rokov minulého storočia 

nastúpili cestu budovania demokratickej a právnej štátnosti. Reálne problémy, ktoré sa 

v ostatných rokoch objavili pri ustanovovaní sudcov ústavných súdov s väčšou, či menšou 

intenzitou prakticky vo všetkých štátoch tzv. Vyšehradskej štvorky
4
 potvrdzujú pravdivosť 

a aktuálnosť týchto myšlienok, z čoho sa zrejme podstatná časť právnicky erudovanej 

komunity vôbec neteší. Zároveň sú však tieto udalosti závažným impulzom k tomu, aby sme 

sa k tejto problematike (aj) vo vedeckom diskurze vrátili a hlbšie analyzovali jej príčiny 

a dôsledky.  

 

I.  Všeobecne o príčinách a dôsledkoch problémov súvisiacich s ustanovovaním 

sudcov ústavných súdov  

I.1 O príčinách  

 Aj keď mojim zámerom je primárne orientovať tento príspevok na problémy, ktoré 

v ostatných desaťročiach vznikli pri ustanovovaní sudcov Ústavného súdu SR v kontexte 

s obdobnými problémami, ktoré sa vyskytli v zásade vo všetkých štátoch tzv. Vyšehradskej 

štvorky (ako aj ďalších postkomunistických štátoch), sa žiada zdôrazniť, že problémy pri 

ustanovovaní sudcov ústavných, či najvyšších súdov sa nie zriedka (aj keď možno v iných 

mutáciách) objavujú aj v tradičných demokraciách.
5
 Práve táto skutočnosť signalizuje, že 

problémy vznikajúce v ústavno-politickej praxi mnohých recentných štátov 

pri  kreovaní ústavných súdov majú do značnej miery spoločného menovateľa. 

 Domnievam sa, že pomenovanie kľúčových príčin, ktoré vyvolávajú,  a zároveň 

v zásade aj objektívne podmieňujú,  problémy pri kreovaní personálneho zloženia ústavných 

súdov nevyžaduje mimoriadnu erudíciu vo sfére spoločenských vied. Naopak dovolím si 
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poznamenať, že pri dôvernom poznaní základných reálií fungovania inštitucionálnych 

mechanizmov moderného demokratického a právneho  štátu a objektívnom prístupe k ich 

hodnoteniu dôjde takmer každý (aj priemerne) erudovaný zástupca sociálno-politických vied 

k porovnateľným záverom. . Rozdiely medzi jednotlivými autormi pri pomenúvaní kľúčových 

príčin budú vyplývať najmä z rozdielnych priorít a akcentov, s ktorými pristupujú k skúmaniu 

kauzálnych súvislostí procesu ustanovovania ústavných sudcov a prirodzene tiež nerovnakou 

hĺbkou a precíznosťou analýzy predchádzajúcej formulovaniu hodnotiacich záverov.  

Rešpektujúc uvedené východiská sa mi zdá potrebné v záujme ďalšieho 

metodologického postupu vymedziť kľúčové (a pritom v zásade všeobecne pôsobiace) 

príčiny, ktoré spôsobujú reálne problémy pri kreovaní najvýznamnejších súdnych 

orgánov. Aj keď v zásade všetky príčiny, ktoré tieto problémy vyvolávajú pôsobia vo 

vzájomnej kauzálnej súvislosti, možno ich podľa môjho názoru rozčleniť do dvoch veľkých 

skupín 

a) príčiny, ktoré majú primárne politickú povahu, t.j. príčiny spôsobené aktuálnym 

spoločensko-politickým prostredím, v ktorom k ustanovovaniu sudcov ústavných súdov 

dochádza,  

b) príčiny, ktoré majú primárne ústavnoprávny pôvod a podstatu. 

Pre spoločenské vedy je typický interdisciplinárny prístup k skúmaniu,  analýze 

a hodnoteniu sociálnych javov..  Pri rešpektovaní rôznych „uhlov pohľadu“, ktoré vedeckému 

výskumu vtláčajú jednotlivé spoločenské vedy treba akceptovať, že problémy primárne  

politickej povahy tvoria prioritne predmet záujmu politológov a problémy ústavnoprávneho 

pôvodu tvoria prirodzene prioritne predmet záujmu konštitucionalistov, čo zohľadňujem  aj 

v tomto príspevku. Napriek tomu, že  mojim cieľom je prezentovať primárne ústavnoprávny 

prístup k skúmanej problematike, nemôžem opomenúť jej politologický kontext o to viac, že 

príčiny problémov pri kreovaní ústavných súdov, ktoré reflektujeme v ostatnom období 

v stredoeurópskom priestore sú podľa môjho názoru viac politické ako právne.  

V nadväznosti na uvedené východiská možno podľa môjho názoru za hlavné príčiny 

problémov vznikajúcich v súvislosti s ustanovovaním sudcov ústavných súdov považovať 

najmä nasledovné skutočnosti: 

1. Vysokú mieru partokracie príznačnú pre väčšinu moderných demokratických (i 

autoritatívnych) štátov, ktorá sa premieta do úsilia relevantných politických strán, resp. 

politických elít o „ovládnutie“ všetkých zložiek ústavného mechanizmu, súdnu moc 

nevynímajúc; 
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2.  Rozsah a obsah (charakter) ústavných právomocí ústavných súdov, ktoré 

spravidla zasahujú do sféry bytostných záujmov politických strán (popri právomoci 

rozhodovať o súlade právnych predpisov s ústavou, napr. právomoc rozhodovať vo volebných 

a referendových veciach, o rozpustení politických strán);  

3. Autoritu ústavného súdu v ústavno-politickom mechanizme príslušného štátu, 

mieru jeho dôveryhodnosti v občianskej spoločnosti, mieru predvídateľnosti, ako aj  mieru 

rešpektovania jeho rozhodnutí;  

4. Mieru súdneho aktivizmu ústavného súdu, zvlášť pri výkone politicky 

„výbušnej“ rozhodovacej agendy; 

5. Ústavno-politické tradície a úroveň politickej a právnej kultúry vo všeobecnej 

rovine a zvlášť z hľadiska miery tolerovateľnosti politických zásahov do nezávislosti súdnej 

moci; 

6.  Aktuálne vzťahy medzi relevantnými politickými stranami v tom ktorom štáte, 

metódy a formy politického zápasu („ostrosť“ politického zápasu);  

7.  Platnú ústavnú a zákonnú reguláciu ustanovovania sudcov ústavného súdu 

a organizácie ústavného súdnictva, zahŕňajúcu najmä 

a)  ústavné a zákonné podmienky „voliteľnosti“ za sudcov ústavného súdu,  

b) okruh subjektov, resp. ústavných orgánov oprávnených navrhovať kandidátov za 

sudcov ústavného súdu, 

c)  ústavné orgány rozhodujúce o ustanovení sudcov ústavného súdu, ako aj spôsob ich 

rozhodovania,  

d) počet sudcov ústavného súdu, dĺžku ich funkčného obdobia, ako aj možnosť 

opätovného ustanovenia do funkcie, 

e) rozhodovacie útvary na ústavnom súde (plénum, senáty) a rozdelenie pôsobnosti 

medzi nich,  

f)  uznášaniaschopnosť ústavného súdu (jeho rozhodovacích útvarov) a spôsob 

(podmienky) prijímania rozhodnutí, ako aj  

g) zásady riadenia ústavného súdu (spôsob ustanovovania a pôsobnosť „vedenia“ 

ústavného súdu).          

 

I.1 O dôsledkoch  

Je zrejmé, že problémy vznikajúce v súvislosti s ustanovovaním sudcov ústavných 

súdov vyúsťujú do negatívnych dôsledkov, ktorých intenzita môže za určitých okolností 
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ohrozovať nielen kontrolu ústavnosti výkonu verejnej moci, ale aj funkčnosť vitálnych 

mechanizmov fungovania štátu [napr. vtedy, ak sa ústavný súd podieľa na ustanovovaní  

iných ústavných orgánov (prijímanie ústavného sľubu niektorých ústavných činiteľov, 

rozhodovanie o uvoľnení ústavnej funkcie, resp.  o nastúpení náhradníka  na uvoľnenú 

ústavnú funkciu) alebo svojim rozhodnutím legitimizuje ich ustanovenie (overenie platnosti 

volieb, rozhodovanie o volebných sťažnostiach)].  

 Odhliadnuc od potenciálnych katastrofických dôsledkov na fungovanie  vitálnych 

mechanizmov demokratického štátu sa negatívne dôsledky problémov súvisiacich s 

ustanovovaním sudcov ústavného súd môžu potenciálne (ale i reálne) prejaviť v rôznych 

rovinách, ktoré sa na účely tohto príspevku zdá vhodné rozdeliť do dvoch veľkých skupín.   

 1. Za v zásade „štandardný“ dôsledok problémov vznikajúcich v súvislosti  

ustanovovaním sudcov ústavných súdov možno považovať stav, keď ústavný súd v určitom 

(nie zriedka aj dlhodobejšom) časovom období vykonáva svojej funkcie v nekompletnom 

zložení. Sprievodným znakom pôsobenia ústavného súdu v nekompletnom zložení sú najmä  

a) sťaženie uznášaniaschopnosti a efektívnosti rozhodovania ústavného súdu, resp. 

jeho rozhodovacích útvarov,  

b) sťaženie reálnych možnosti poskytovať ústavnú ochranu v primeranom čase, 

c) zvýšenie rozhodovacej záťaže „fungujúcich“ sudcov, ktorá sa objektívne prejaví aj 

v celkovej kvalite rozhodnutí,  

d) vytrácanie „kolektívneho umu“ z rozhodnutí ústavných súdov, keďže zvýšená 

rozhodovacia záťaž sústreďuje aktivity sudcov na kauzy, v ktorých vykonávajú funkciu 

sudcov spravodajcov a vedie k rezignácii na úsilie „skvalitňovať“ rozhodnutia pripravované 

ich kolegami. 

Intenzita negatívnych dôsledkov pôsobenia ústavného súdu v nekompletnej zostave sa 

prirodzene stupňuje dĺžkou obdobia, v ktorom nie sú všetky miesta sudcov obsadené a tiež 

tým, koľko sudcovských miest je neobsadených, pričom kritickým je stav, keď počet 

„fungujúcich“ sudcov je nižší, ako ústavou ustanovené podmienky uznášaniaschopnosti 

ústavného súdu.  

 2. Problémy vznikajúce pri ustanovovaní sudcov ústavného súdu  sa v konečnom 

dôsledku vždy premietajú do jeho personálneho zloženia. Verejný záujem ustanoviť 

odborne a  profesionálne kvalitný,  osobnostne vyspelý a hodnotovo vyvážený sudcovský 

kolektív sa v politických reáliách mnohých moderných (aj) demokratických štátov nie 

zriedka javí, ako utópia – ideál, ktorý sa objektívne nedá dosiahnuť.  Neprimeraná 

politizácia výberu sudcov ústavného súdu sa následne prejavuje (môže prejaviť) najmä: 
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a) v ohrození nezávislého výkonu ústavných funkcií ústavného súdu,  

b) v prenášaní politiky do rozhodovacej činnosti ústavného súdu (politizácie jeho 

činnosti) ,  

c) v hľadaní politicky „spoľahlivých“ (v lepšom prípade kompromisných) kandidátov 

na funkcie ústavných sudcov, ktoré v konečnom prípade vyúsťuje do konštituovania 

„politicky spoľahlivého“, v horšom prípade  „politicky vydierateľného“    ústavného orgánu 

ochrany ústavnosti, 

d) v rezignácii všeobecne uznávaných právnických  autorít uchádzať sa o funkcie 

sudcov ústavného súdu,  

e)   v takom odbornom a osobnostnom personálnom zložení ústavného súdu, ktoré 

neumožňuje výkon jeho ústavných funkcií na požadovanej profesionálnej úrovni a spôsobuje 

znižovanie jeho autority a dôveryhodnosti.  

 

II.  Ustanovovanie sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky (ústavná 

úprava a  problémy súvisiace s jej uplatňovaním) 

II.1 Všeobecné východiská analýzy ústavnej úpravy ustanovovania sudcov 

ústavného súdu  

 Ako som už naznačil primárnym cieľom môjho príspevku je analýza ústavnej úpravy 

ustanovovania sudcov Ústavného súdu SR a problémov súvisiacich s jej uplatňovaním. 

V tejto súvislosti ale musím zdôrazniť, že priestorové limity tohto príspevku neumožňujú 

vyjadriť sa k uvedeným problémom komplexne a pritom dostatočne podrobne, ale len 

rámcovo. Mojou motiváciou je na pozadí ústavnej úpravy ustanovovania sudcov ústavného 

súdu poukázať na šírku problémov, ktoré sa v doterajšej ústavno-politickej praxi vyskytli, 

analyzovať ich kľúčové príčiny a dôsledky a v závere aspoň  načrtnúť perspektívy ich 

riešenia. 

Ešte pred analýzou ústavnej a zákonnej úpravy ustanovovania sudcov slovenského 

ústavného súdu a reálnych problémov, ktoré sa vyskytli počas jej uplatňovania v praxi,  sa 

žiada aspoň stručne predostrieť, že 

1.  Ústavný súd SR ako nezávislý súdny organ ochrany ústavnosti (čl. 124 ústavy) má 

veľmi široký rozsah právomocí, ktorých efektívny výkon má navyše mimoriadne závažné 
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dôsledky na fungovanie štátu. Nominálny rozsah a obsah právomocí umožňuje slovenský 

ústavný súd zaradiť medzi „najsilnejšie“ ústavné súdy vo svete.
6
  

2. Zvlášť v prvých rokoch svojho pôsobenia požíval ústavný súd vysokú autoritu 

a patril v očiach verejnosti k najdôveryhodnejším inštitúciám a nie zriedka bol označovaný 

ako najvýznamnejší ochranca demokratickej a právnej štátnosti.
7
 Aj keď v ostatnom období je 

jeho dôveryhodnosť rádovo nižšia,
8
 stále ho možno považovať  za významného „hráča“ 

v štruktúre ústavných orgánov Slovenskej republiky, ktorého nielen vďaka jeho ústavným 

právomociam rešpektujú, resp. musia rešpektovať všetci aktéri politického zápasu. 

3.  Ústavný súd SR je zvlášť v porovnaní s českým alebo maďarským ústavným 

súdom skôr hodnotený ako „zdržanlivý“,
9
 ale vďaka tomu, že celý rad jeho právomocí má 

politicky „výbušný“ charakter, sa dosť dobre nemôže vyhnúť  rozhodovaniu citlivých 

politických káuz
10

 a nie zriedka je preto „vťahovaný“ do centra politického zápasu. Treba 

objektívne konštatovať, že vo viacerých prípadoch si „vtiahnutie“ do politiky zapríčinil sám, 

paradoxne niekedy nadmerným aktivizmom (rozhodovanie o protiústavnosti Špeciálneho 

súdu)
11

 a niekedy naopak neprimeranou zdržanlivosťou (rezignácia na všeobecne záväzný 

výklad ústavy vo veci vymenúvania sudcov ústavného súdu).
12

 

Rovnako sa žiada pred analýzou ústavnej úpravy ustanovovania sudcov slovenského 

ústavného súdu aspoň rámcovo charakterizovať politické prostredie, v ktorom sa príslušná 

časť ústavnej úpravy uplatňovala.  Som si vedomý, že nasledovnými poznámkami musím 

vstúpiť do „výsostných vôd“ politologického výskumu, preto sa obmedzím len na 

                                                 
6
 K tomu pozri napr. MACEJKOVÁ, I.: Právomoci Ústavného súdu SR po dvadsiatich rokoch. In.: Postavenie 

ústavných súdov a ich vplyv na právny poriadok štátu. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie.  Košice 

9. apríl 2013. Košice EQULIBBRIA, s.r.o. 2013, s. 19 – 38, alebo GAJDOˇ´IKOVÁ, Ľ. – LUBY, J. – 

MOCHNÁČOVÁ, M. – OROSZ, L. – MACKO, R.: Rozširovanie právomocí Ústavného súdu Slovenskej 

republiky a aktuálne problémy rozhodovacej praxe.  In.: 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. Zborník 

príspevkov z medzinárodnej konferencie. Košice 6.- 7. septembra 2007. Košice UPJŠ 2008, s. 223 – 279. 
7
 Zrejme práve preto si v tomto období vyslúžil od vtedajšieho premiéra Vladimíra  Mečiara prívlastok „chorý 

prvok na slovenskej politickej scéne.“. 
8
Ak v novembri 1998 dosahovala úroveň 61 %  (http://www.ivo.sk/423/sk/vyskum/dovera-obcanov-k-

ustavnemu-sudu-sr-vysoko-prevazuje-nad-nedoverou), tak v júli 2012 už len  43% 

(http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/247341-slovaci-veria-prezidentovi-najviac-spomedzi-institucii/. 
9
 O zdržanlivosti, resp. sebaobmedzovaní  Ústavného súdu SR pozri napr. DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej 

republiky. Teória a prax. Bratislava. C.H. Beck 2015, s. 1328 a nasl., alebo ĽALÍK, T.: Ústavný súd a parlament 

v konštitučnej demokracii. Bratislava Wolters Kluwer, s. ro. 2015, s. 194 a nasl. 
10

 Príkladom možno zo starších vecí poukázať napr. na rozhodovanie o výklade ústavy v súvislosti 

s pripravovaným referendom o priamej voľbe prezidenta (uznesenie II. ÚS 31/97 z 21. mája 1997), rozhodovanie 

o súlade noviel volebných zákonov schválených bezprostredne pred parlamentnými a komunálnymi voľbami 

v roku 1998 (PL. ÚS ., resp. nález PL. ÚS 19/98 zo 14. októbra 1998). Z novších vecí možno spomenúť napr.  

rozhodovanie o ústavnosti Špeciálneho súdu (PL. ÚS 17/08 z 20. mája 2009), rozhodovanie o výklade ústavy vo 

veci právomoci prezidenta vymenúvať generálneho prokurátora (PL. ÚS 4/2012), rozhodovanie o ústavnosti  

referendových otázok súvisiacich s referendom  „o  rodine“ (PL. ÚS 24/2014.) atťd.. 
11

 K tomu pozri napr. ĽALÍK, T.: opak. c. d., s. 195.  
12

 Pozri uznesenie  PL. ÚS. 45/2015 z 28. októbra 2015( vrátane odlišných stanovísk k nemu). 

http://www.ivo.sk/423/sk/vyskum/dovera-obcanov-k-ustavnemu-sudu-sr-vysoko-prevazuje-nad-nedoverou
http://www.ivo.sk/423/sk/vyskum/dovera-obcanov-k-ustavnemu-sudu-sr-vysoko-prevazuje-nad-nedoverou
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/247341-slovaci-veria-prezidentovi-najviac-spomedzi-institucii/
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pomenovanie kľúčových  charakteristík politického prostredia Slovenskej republiky, 

o ktorých panuje v domácich spoločenských vedách zásadný konsenzus: 

1. Sprievodným faktorom spoločensko-politických zmien, ktoré v podmienkach 

bývalej ČSFR odštartovali „novembrom 1989 bolo urýchlené formovanie (nových) 

politických strán  a hnutí (nie zriedka živelné)  a nových politických elít, ktoré  rýchlo 

zabudli na ideály nežnej revolúcie a ich dominantných cieľom sa stalo ovládnutie 

ekonomickej i politickej moci.  

2. Ku kreovaniu nových politických strán a politických elít dochádzalo v prostredí, 

ktoré trpelo mnohé  desaťročia deficitom politickej a právnej kultúry, ktoré by aspoň 

čiastočne predurčovali a limitovali metódy politického zápasu, resp. komunikáciu medzi 

kľúčovými aktérmi politického zápasu. Pokiaľ v sledovanom období bol (a stále je) pre 

komunikáciu väčšiny relevantných politických strán s verejnosťou príznačný nadmerný 

populizmus, vo vzájomnej komunikácii politických strán bolo dominantné ich úsilie zamerané 

na znevažovanie až kriminalizáciu politických protivníkov, v spojení s celým radom 

závažných politických káuz, ktoré dodnes nie sú objasnené (únos prezidentovho syna, vražda 

Róberta Remiáša, tzv. Mečiarove amnestie, kauza Gorila atd.).  S úsilím o kriminalizáciu 

politických protivníkov je nevyhnutne spojený nielen rast „politického“ významu orgánov 

činných v trestnom konaní a všetkých orgánov súdneho typu (vrátane ústavného súdu),  ale aj 

(niekedy až neskrývaná) snaha o ich „politické“ ovládnutie.
13

   

3. Prakticky v celom sledovanom období (od vzniku Slovenskej republiky v roku 

1993 do súčasnosti) bol pre domácu politickú scénu  príznačný ostrý politický zápas 

medzi kľúčovými politickými stranami, resp. koalíciou a opozíciou [zvlášť obdobie tzv. 

druhej  Mečiarovej vlády (1994 – 1998), ale tiež obdobia tzv. prvej Dzurindovej vlády (1998-

2002), vlády I. Radičovej (2010-2012), či tzv. druhej Ficovej vlády (2012-2016)] a nie 

zriedka nevraživé až nepriateľské vzťahy nielen medzi lídrami kľúčových politických 

strán, ale aj medzi najvyššími ústavnými činiteľmi (príkladom za všetky sú vzťahy medzi 

prezidentom M. Kováčom a premiérom V. Mečiarom v druhej polovici 90-tych rokov 

minulého storočia).   

 

II.2. Analýza platnej ústavnej úpravy a problémov súvisiacich s jej uplatňovaním 
                                                 
13

 Ak sa zápas o personálne zloženie ústavného súdu vyhrocuje práve v ostatných rokoch, tak to nemožno 

pripisovať len odlišným (politickým) predstavám väčšiny národnej rady a prezidenta, resp. aktuálnej politickej 

situácii, ale aj skutočnosti, že relevantné politické strany si po viac ako 20 rokoch od začatia pôsobenia 

Ústavného súdu SR s plnou vážnosťou začali uvedomovať jeho vplyv na fungovanie ústavno-politického 

mechanizmu.  
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Podľa pôvodného znenia Ústavy SR  bola ústavná regulácia ustanovovania sudcov 

ústavného súdu založená na nasledovných pravidlách: 

1. Ústavný súd sa skladal z desiatich sudcov (čl. 134 ods. 1 ústavy). 

2. Sudcov ústavného súdu vymenúval na sedem rokov prezident SR z 20 osôb 

navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“), pričom 

národná rada volila kandidátov na funkcie sudcov nadpolovičnou väčšinou prítomných 

poslancov (čl. 134 ods. 2 v spojení s čl. 84 ods. 2  ústavy).  

3. V čl. 134 ods. 3 ústavy boli ustanovené podmienky ustanovenia do funkcie sudcu 

ústavného súdu a to nasledovne: „Za sudcu ústavného súdu môže byť vymenovaný občan 

Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky, dosiahol vek 

40 rokov, má vysokoškolské právnické vzdelanie a je najmenej 15 rokov činný v právnickom 

povolaní.“. 

 4. Finálnou fázou ustanovenia za sudcu ústavného súdu bolo a aj je zloženie sľubu 

(jeho text je obsiahnutý v čl. 134 ods. 4 ústavy), keďže až zložením sľubu sudca ústavného 

súdu ujíma svojej funkcie (čl. 134 ods. 5 ústavy), pričom v prípade, že vymenovaný sudca je 

členom politickej strany alebo politického hnutia, je povinný vzdať sa členstva v nich ešte 

pred zložením sľubu (čl. 137 ods. 1 ústavy) . 

 K zmene pôvodnej ústavnej úpravy ustanovovania sudcov ústavného súdu došlo 

v roku 2001 (novelizácia ústavy vykonaná ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z.), podľa ktorej 

sa (popri legislatívno-technických úpravách čl. 134 ústavy) 

a) zvýšil počet členov ústavného súdu z 10 na 13 sudcov,
14

 

b)  ustanovila podmienka, že tá istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za 

sudcu ústavného súdu, pričom sa zároveň predĺžilo funkčné obdobie sudcov zo 7 rokov na 12 

rokov. 

Vychádzajúc z pôvodnej i platnej ústavnej úpravy
15

 možno jej potenciálne úskalia 

identifikovať nasledovne: 

1. K voľbe kandidátov na funkcie sudcov postačuje nadpolovičná väčšina 

prítomných poslancov parlamentu, čo v podmienkach ostrého politického zápasu vylučuje 

akýkoľvek reálny vplyv opozície na výber sudcov; 

                                                 
14

 Kľúčový dôvod pre zvýšenie počtu sudcov spočíval predovšetkým v tom, že vzhľadom podstatné rozšírenie 

právomocí ústavného súdu, ku ktorému došlo na základe spomínanej novelizácie ústavy z roku 2001, sa dal 

reálne očakávať výrazný kvantitatívny nárast rozhodovacej agendy. 
15

 Ústavnú úpravu dopĺňa zákonná úprava obsiahnutá v zákone č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu 

Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (§ 11 

ustanovujúci okru subjektov oprávnených navrhnúť kandidátov na sudcov ústavného súdu)  a  zákon č. 350/1996 

Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ustanovenia § 

115 a § 116, ktoré len podrobnejšie rozvádzajú ústavnú úpravu).  
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2. Sudcami ústavného súdu sa môžu potenciálne stať aj lídri kľúčových 

politických strán, resp. osoby, ktoré v čase ustanovenia do funkcie vykonávajú exponované 

funkcie v ústavných orgánoch, či politických stranách; 

3.  Ústavná ani zákonná úprava neustanovuje pre národnú radu žiadne lehoty na 

uskutočnenie procesu výberu kandidátov na funkciu sudcov ústavného súdu, čo 

hypoteticky vytvára priestor pre znefunkčnenie ústavného súdu (odkladaním „voľby“ 

kandidátov na uvoľnené miesta sudcov, resp. „nedovolením“ kandidáta chýbajúceho do 

dvojnásobného počtu kandidátov, ktorí sa musia prezidentovi predložiť).
16

 

4. Ústavná úprava je založená na požiadavke dosiahnutia konsenzu dvoch 

najvyšších ústavných orgánov (národnej rady a prezidenta, pričom oba tieto ústavné orgány 

sú legitimované v priamych voľbách občanmi disponujúcimi aktívnym volebným právom) pri 

personálnom kreovaní ústavného súdu, čo potenciálne môže vyústiť do nefunkčnosti tohto 

mechanizmu, a to najmä vtedy, ak je výber kandidátov v národnej rade neprimerane 

spolitizovaný, ako aj vtedy, ak sú vzťahy medzi parlamentnou väčšinou a prezidentom 

vyhrotené. 

5. Ústavná ani zákonná úprava nedáva žiadne záruky k tomu, aby sa dosiahlo 

profesionálne a odborne vyvážené personálne zloženie ústavného súdu (primerane 

zastúpenie zástupcov  pochádzajúcich z akademického prostredia, justičného prostredia, resp. 

prostredia iných právnických povolaní).       

Na základe  analýzy doterajšej ústavno-politickej praxe možno žiaľ konštatovať, že 

v zásade všetky vyššie pomenovane úskalia ústavnej úpravy sa premietli do reálnych 

problémov, keďže  

a) zvlášť v ostatnom období (volebné obdobie národnej rady 2012 – 2016) boli 

opozičné politické strany zbavené akéhokoľvek vplyvu na výber kandidátov na sudcov 

ústavného súdu,  

b) národná rada viackrát navrhla za kandidátov na funkcie sudcov ústavného súdu 

osoby, ktoré v čase navrhovania, resp. ustanovovania do tejto funkcie zastávali významné 

ústavno-politické funkcie (napr. Ľ. Dobrík, L. Mészáros, alebo M. Čič, v ostatnom čase J. 

Laššáková a M. Mamojka),
17

 

                                                 
16

 Lehotu na vymenovanie sudcov ústavného súdu z navrhnutých kandidátov nemá ustanovenú ani prezident, ale 

ústava mu prinajmenšom nepriamo prikazuje, aby tak urobil v „primeranom“ čase („Prezident ... svojim 

rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov“ – čl. 101 ods. 1, druhá veta ústavy). 
17

 Autor tohto príspevku nemá dôvod zamlčovať, že aj on bol ustanovený do  funkcie sudcu ústavného súdu  

v relatívne krátkom čase (5 rokov) po skončení výkonu funkcie poslanca národnej rady.   
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c) z dôvodu pasivity národnej rady pri navrhovaní kandidátov na sudcov ústavného 

súdu došlo počas „druhého“ funkčného obdobia ústavného súdu (2000 – 2007) k stavu, keď 

mal ústavný súd od  apríla 2004 len 11 sudcov, od septembra 2006 len 10 sudcov a od 21. 

januára 2007 do 16. februára 2007 dokonca len 4 sudcov (!),  

d) z dôvodu nesúhlasu prezidenta s kandidátmi navrhnutými národnou radou má 

ústavný súd od 4. júla 2014 len 11 sudcov a od 29. februára 2016 len 10 sudcov (!),  

e) profesionálne zloženia ústavného súdu v zásade nikdy nezodpovedali v ústavnej 

teórii nie zriedka artikulovanému „tretinovému“ ideálu, podľa ktorého by jednu tretinu sudcov 

ústavného súdu mali tvoriť profesionálni sudcovia  všeobecných súdov, príp. správnych 

súdov, jedna tretina sudcov ústavného súdu by mali tvoriť osoby pochádzajúce 

z akademického prostredia (vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci) a ostatnú tretinu 

osoby, ktoré vykonávali pred ustanovením do funkcie sudcu ústavného súdu iné právnické 

povolania (napr. advokáti, prokurátori, vysokí štátnu úradníci atd.).
18

 

Bez ohľadu na skutočnosť, že na vyššie popísanom stave sa nepochybne  

„podpísala“ aj  ústavná úprava, sú podľa môjho názoru príčiny problémov, ktoré sa 

v doterajšej ústavno-politickej praxi pri ustanovovaní personálneho zloženia ústavného súdu 

vyskytli primárne politického charakteru, t. j. boli spôsobené nezdravým spoločensko-

politickým prostredím, predovšetkým charakterom a konaním relevantných politických síl 

a tiež nedostatkom politickej a právnej kultúry. V dôsledku týchto primárne politických 

dôvodov sa  ústavný súd dostal už minimálne jedenkrát do stavu totálneho znefunkčnenia 

(neschopnosť uznášať sa v období január – február 2007) a viackrát do stavu, keď je jeho 

funkčnosť veľmi vážne ohrozená, čo zvlášť platí pre obdobie charakteristické geometrickým 

nárastom rozhodovacej agendy.
19

 K negatívnym dôsledkom analyzovaných problémov 

nepochybne patrí aj to, že profesionálne zdatné a osobnostne vyzreté osobnosti strácajú 

záujem uchádzať sa o funkcie sudcov ústavného súdu, keďže sú si vedomé, že 

v spolitizovanom procese výberu kandidátov sú ich šance minimálne (navyše sú vystavení 

                                                 
18

 Ak v prvých dvoch „funkčných obdobiach“ (1993 – 2000, resp. 2000 – 2007) bolo predmetom kritiky vysoký 

počet sudcov pochádzajúcich z tzv. akademickej sféry, v aktuálnom funkčnom období má práve akademická 

sféra minimálne zastúpenie (jeden sudca).   
19

 Nárast rozhodovacej agendy ústavného súdu možno načrtnúť na základe nasledovných štatistických údajov: 

      a) počas I. funkčného obdobia (v rokoch 1993 – 2000) bolo ústavnému súdu doručených 4 998, t. j. 

priemerne ročne 724 podaní, 

b) počas II. funkčného obdobia (v rokoch 2000 – 2007) počet doručených podaní  stúpol na 12 466, čo 

predstavuje cca 1780 podaní ročne,  

c) v III. funkčnom období bolo v rokoch 2007- 2015  zatiaľ doručených 135 324 podaní, čo predstavuje ročný 

priemer cca 15 036 podaní.   

Pozri v tlačovej informácii č. 41/20016 dostupnej k 1. augustu 2016 na internete: 

https://www.ustavnysud.sk/aktualne-informacie/-/asset_publisher/wrauMvF7wn26/content/ustavny-

sud-slovenskej-republiky-pracuje-uz-dva-roky-v-neuplnom-zlozeni. 

https://www.ustavnysud.sk/aktualne-informacie/-/asset_publisher/wrauMvF7wn26/content/ustavny-sud-slovenskej-republiky-pracuje-uz-dva-roky-v-neuplnom-zlozeni
https://www.ustavnysud.sk/aktualne-informacie/-/asset_publisher/wrauMvF7wn26/content/ustavny-sud-slovenskej-republiky-pracuje-uz-dva-roky-v-neuplnom-zlozeni
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často nedôstojným procedúram). V neposlednom rade ohrozenie funkčnosti ústavného súdu (z 

hľadiska schopnosti prijímať kvalitné rozhodnutia v primeranom čase) znižuje jeho autoritu 

a dôveryhodnosť, hoci dosť dobre nemôže za stav, ktorý bol vytvorený priamymi aktérmi 

politického zápasu.      

 

Závery 

V súvislosti s procesom formovania personálneho zloženia ústavného súdu možno 

pomerne jednoducho a zreteľne artikulovať verejný záujem, ktorý spočíva v záujme 

kreovať  odborne a osobnostne vyspelý a nezávislý ústavný súd, ktorý bude spôsobilý 

vykonávať svoje ústavné funkcie na vysokej profesionálnej úrovni a ktorý bude všeobecne 

rešpektovanou autoritou predovšetkým vďaka výsledkom svojej rozhodovacej činnosti. 

Oveľa zložitejšie je ponúknuť recept k dosiahnutiu tohto stavu a to zvlášť vtedy, ak majú 

mať  ponúkané receptúry primárne ústavnoprávny základ, hoci príčiny negatívnych javov 

majú primárne politický pôvod.  

Záujem ponúknuť riešenie z existujúcej situácie možno identifikovať aj 

z programového vyhlásenia aktuálnej slovenskej vlády, v ktorom sa uvádza, že  „Vláda 

navrhne prijatie ústavného zákona, ktorý sa bude týkať kreácie ústavného súdu pri 

prehodnotení funkčného obdobia sudcov, kvalifikačných kritérií na osobu sudcu s dôrazom na 

odbornú a morálnu zdatnosť, vyjasnenie právomoci prezidenta v procese výberu....“. 

Z citovaného textu sa nedá vyvodiť,  aké konkrétne riešenie mali na mysli tvorcovia vládneho 

programu, resp. na akom riešení v súčasnosti (snáď) už pracujú. Zo skutočnosti, že 

primárnym nositeľom tejto časti vládneho programu je zrejme politická strana MOST-HÍD, 

ktorej patrí vo vláde post ministerky spravodlivosti sa dá  usudzovať, že by malo ísť o riešenie 

vychádzajúce z myšlienok vyjadrených vo volebnom programe tejto politickej strany.  

V právnických kruhoch je všeobecne známe, že MOST-HÍD vo svojom volebnom 

programe navrhoval zvýšenie počtu sudcov Ústavného súdu SR z 13 na 15, z ktorých by 

piatich volila národná rada, piatich vymenúval prezident a piatich Súdna rada Slovenskej 

republiky. Ide o riešenie, ktoré má racionálne jadro, aj keď zďaleka nejde o jediné z možných 

riešení (zo všetkých ďalších do úvahy prichádzajúce riešení možno spomenúť americky 

model ustanovovania sudcov Najvyššieho súdu USA, resp. v zásade identický český model 

ustanovovania sudcov Ústavného súdu Českej republiky založený na opačnom „garde“ než 

slovenský model, t. j. prezident navrhuje a vymenúva sudcov najvýznamnejšieho súdneho 

orgánu po predchádzajúcom súhlase príslušnej komory parlamentu). Navyše samotný model 
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finálneho rozhodovania o ustanovení sudov tvorí „len“ kostru možnej úpravy de constitutione 

ferenda a de lege ferenda.  Analýza doterajšej ústavno-politickej praxe v Slovenskej republike 

(ale i v ostatných štátoch stredoeurópskeho regiónu) signalizuje, že je žiaduce sa zamyslieť aj 

nad sprísnením ústavných podmienok pre vymenovanie sudcov, konkrétnejšou reguláciou 

procedúr navrhovania,  a výberu kandidátov na sudcov, ako aj podmienok prijímania 

finálneho rozhodnutia o ustanovení sudcov ústavného súdu. V neposlednom rade sa žiada 

zamyslieť aj nad možnými riešeniami patových situácií a príp. aj nad ustanovením priamych, 

či nepriamych sankcií pre ústavné orgány, ktoré  proces kreovania súdneho orgánu ochrany 

ústavnosti bez vážneho dôvodu blokujú.  

Hypoteticky možno ponúknuť celý rad receptov na skvalitnenie právnej regulácie 

ustanovovania sudcov ústavných súdov, ktorých aspoň rámcový výpočet presahuje 

priestorové limity tohto príspevku.   Prijatiu ktoréhokoľvek z nich by však mala predchádzať 

dôkladná ústavno-politická a ústavno-právna analýza ich potenciálnych dopadov, na ktorých 

by mali vo výraznejšej miere  participovať aj predstavitelia spoločenskovedného výskumu. 

Zrejme najjednoduchšie by však  bolo, ak by sa aktuálne problémy súvisiace s ustanovovaním 

sudcov ústavného súdu neutralizovali zásadnou zmenou politickej klímy (spoločensko-

politického prostredia). K naplneniu tejto idealistickej perspektívy podľa môjho názoru nie sú 

(a zrejme ani v strednodobom časovom horizonte nebudú) v Slovenskej republike vytvorené 

reálne predpoklady, a preto treba hľadať iné „mimo politické“ riešenia problémov 

analyzovaných v tomto príspevku.  

 

Resumé: 

OROSZ, L.: Current issues of judicial appointment to constitutional courts (causes and 

consequences) 

 The subject matter of this paper is general analysis of causes and consequences of 

judicial appointment to constitutional courts issue that has occurred in recent days in many 

post-communist states, particularly in states of V4. The outcome of general analysis is applied 

to Slovak Republic. On this basis the author comes to the conclusion that valid constitutional 

and legal regulation of judicial appointment is not optimal, yet the actual issue of judicial 

appointment to Constitutional Court of Slovak Republic has become primarily the political 

one, i. e. the problems are caused by unhealthy socio-political environment, nature of political 

battle and lack of political and legal culture.      

 


