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Ústavný súd Slovenskej republiky ako manufaktúra na ústavné sťažnosti  

 

doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc. – sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky 

 

I. Inštitút ústavnej sťažnosti v ústavnom systéme Slovenskej republiky (náčrt 

ústavnej histórie a aktuálny stav) 

 V tejto ctenej spoločnosti nie je potrebné osobitne zdôrazňovať, že inštitút ústavnej 

sťažnosti tvorí štandardnú súčasť právomocí ústavných súdov v zásade len v stredoeurópskom 

priestore, pričom spôsob jeho ústavného zakotvenia a z neho vyplývajúci rozsah jeho reálneho 

praktického uplatnenia ani v štátoch strednej Európy zďaleka nie je rovnaký.  

V Slovenskej republike sa inštitút ústavnej sťažnosti stal integrálnou súčasťou súdnej 

ochrany ústavnosti bezprostredne po vzniku samostatnej Slovenskej republiky, resp. zriadení  

Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“), čo nepochybne súviselo aj 

s tým, že slovenský ústavodarca sa pri konštituovaní ústavného súdnictva popri domácich 

ústavných tradíciách inšpiroval predovšetkým nemeckým modelom súdnej kontroly 

ústavnosti.  

V úvodnej časti môjho príspevku považujem za vhodné aspoň stručne rekapitulovať 

doterajšiu „históriu“ ústavnej sťažnosti v samostatnej Slovenskej republike. V tejto súvislosti  

si dovolím v prvom rade konštatovať, že pôvodná ústavná úprava ústavnej sťažnosti bola 

de facto impotentná, keďže podľa pôvodného znenia čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky 

(ďalej aj „ústava“) mohol ústavný súd rozhodovať len „.... o sťažnostiach proti právoplatným 

rozhodnutiam ústredných orgánov štátnej správy, miestnych orgánov štátnej správy 

a orgánov územnej samosprávy, ktorými boli porušené základné práva a slobody občanov“, 

a to vtedy, „ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd“. Právomoc ústavných 

súdov poskytovať ochranu ústavnosti v individuálnych prípadoch sa síce vo všeobecnosti 

vymedzuje na základe princípu subsidiarity, ale v citovanej podobe v Slovenskej republike 

predstavovala de facto „prázdnu množinu“, keďže takto vymedzená sféra aktivity ústavného 

súdu bola v zásade „prekrytá“ pôsobnosťou všeobecných súdov v rámci správneho súdnictva. 

Tento záver možno ilustrovať aj celkovým počtom ústavných sťažností doručených 

ústavnému súdu v období, keď bolo účinné pôvodné znenie čl. 127  ústavy  (1993 – 2001); za 

necelých 9 rokov (ústavný súd začal pôsobiť až vo februári 1993) bolo ústavnému súdu 

doručených len 374 ústavných sťažností, čo zďaleka nedosahuje ani mesačný priemer počtu 
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ústavných sťažností doručovaných ústavnému súdu v ostatnom období (!), pričom len v 12 

prípadoch skončilo konanie meritórnym rozhodnutím (nálezom). 

V záujme objektívneho hodnotenia pôvodnej ústavnej úpravy treba spomenúť, že 

popri inštitúte ústavnej sťažnosti sa fyzické osoby a právnické osoby mohli obrátiť na 

ústavný súd aj s podnetom podľa čl. 130 ods. 3 ústavy, keďže podľa tohto ustanovenia (v 

pôvodnom znení ústavy) mohol ústavný súd „... začať konanie aj na podnet právnických 

alebo fyzických osôb, ak namietajú porušenie svojich práv“ .  Popri skutočnosti, že (ústavný) 

podnet predstavoval len fakultatívny inštitút individuálnej ochrany práv (ponechával na ničím 

neobmedzenom rozhodnutí ústavného súdu, či sa ním začne meritórne zaoberať), sa žiada 

poznamenať, že mal veľmi pochybný ústavný základ, čo možno dokumentovať nielen na 

vyššie citovanom texte čl. 130 ods. 3 ústavy, ale a jeho lokalizáciou v ústavnom texte; čl. 130 

ústavy ako celok mal (a stále má) charakter procesnej normy ustanovujúcej okruh subjektov, 

ktoré sú oprávnené kvalifikovane iniciovať jednotlivé druhy konaní pred ústavným súdom. 

Ústava v pôvodnom znení pritom neupravovala právne účinky rozhodnutí  ústavného súdu 

o podnetoch (ale ani o ústavných sťažnostiach) a ponechávala riešenie tejto otázky na 

zákonnú úpravu. Táto ústavná neistota sa premietala do rozhodovacej činnosti ústavného 

súdu, ktorý pri rozhodovaní o podnetoch (v zásade až na jedno nanajvýš problematické 

rozhodnutie)
1
 nevyužíval zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. 

o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho 

sudcov znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) ustanovenú kasačnú 

právomoc
2
 a v zásade sa obmedzoval len na vyslovenie porušenia základného práva alebo 

slobody podnetom napadnutým právoplatných rozhodnutím alebo iným zásahom (napr. 

nečinnosťou) orgánu verejnej moci.
3
  

Práve vzhľadom na uvedené skutočnosti Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len 

„ESĽP“) nepovažoval (ústavný) podnet za  účinný vnútroštátny právny prostriedok 

nápravy, ktorý treba využiť pred podaním individuálnej sťažnosti  podľa čl. 34 Dohovoru 

o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“).
4
 

                                                 
1
 Nález sp. zn. I. ÚS 48/99 z 20. decembra 1999 (zrušenie uznesenia o vznesení obvinenia J. S. za skutky 

súvisiace s únosom syna prezidenta M. Kováča). 
2
 Kasačná právomoc vo vzťahu k rozhodnutiam napadnutým podnetom podľa čl. 130 ods. ústavy  bola 

ústavnému súdu priznaná až s účinnosťou  od 21. decembra 1995 na základe novelizácie zákona o ústavnom 

súde  vykonanej zákonom č. 293/1995 Z. z. (§ 31a ods. 1 v spojení s § 57). 
3
 Bývalý predseda ústavného súdu J. Mazák zdôvodňoval tento stav tým, že „absentuje ústavná norma, ktorá by 

výslovne upravovala takúto  možnosť zrušovania rozhodnutí iných, spravidla autonómnych, ba až nezávislých 

štátnych orgánov (všeobecné súdy).“; pozri BRÖSTL, A. – MAZÁK, J. – KLUČKA, J.: Ústavný súd Slovenskej 

republiky (Organizácia, proces, doktrína). Košice 2001, s. 121. 
4
 Pozri napr. rozhodnutia Preložník, c. Slovensko 1997, Bánošová c. Slovensko 2000, alebo I. S. c. Slovensko 

1997). 
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Napriek uvedeným nedostatkom bol inštitút (ústavného) podnetu v praxi využívaný 

v porovnaní s ústavnou sťažnosťou intenzívnejšie (za necelých 9 rokov bolo ústavnému súdu 

doručených celkom 1947 podnetov, pričom v 140 prípadoch skončilo konanie meritórnym 

rozhodnutím) a nepochybne sa aspoň vo vnútroštátnej sfére považoval za významný nástroj 

právnej ochrany základných práv a slobôd a nie nevýznamne vplýval aj na rozhodovaciu 

činnosť všeobecných súdov. 

V záujme posilniť ochranu ústavnosti aj v individuálnej sfére a odstrániť vyššie 

načrtnuté nedostatky ústavnej úpravy inštitútu ústavnej sťažnosti ústavodarca prostredníctvom 

tzv. veľkej novely ústavy (ústavný zákon č. 90/2001 Z. z.), ktorá sa významným spôsobom 

dotkla aj ústavného postavenia a právomocí Ústavného súdu Slovenskej republiky, zásadným 

spôsobom zmenil znenie čl. 127 ústavy, pričom jeho nové znenie 

a) umožnilo sťažnosťou (nové znenie čl. 127 už nepoužíva pojem „ústavná sťažnosť“ 

ale len „sťažnosť“) namietať nielen porušenie základných práv a slobôd, ale aj ľudských práv 

a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, pričom sťažnosť môže smerovať 

nielen proti právoplatnému rozhodnutiu, ale aj opatreniu alebo inému zásahu ktoréhokoľvek 

orgánu verejnej moci, rešpektujúc princíp subsidiarity [„... ak o ochrane týchto práv a slobôd 

nerozhoduje iný súd“ (čl. 127 ods. 1 ústavy)], 

      b)  výslovne ustanovilo právne účinky nálezov ústavného súdu prijatých v konaniach o 

sťažnostiach (pozri čl. 127 ods. 2 ústavy a § 56 zákona o ústavnom súde) a  

c) ustanovilo možnosť priznať tomu, koho práva alebo slobody boli porušené, 

primerané finančné zadosťučinenie (čl. 127 ods. 3 ústavy) 
19)

. 

Nová ústavná úprava vytvorila tak vhodný legislatívny priestor pre to, aby 

individuálna ochrana ústavou chránených základných práv a slobôd bola efektívna 

a porovnateľná s ochranou poskytovanou na základe individuálnej sťažnosti podľa čl. 34 

dohovoru adresovanej ESĽP.
5
 Táto skutočnosť sa prejavila bezprostredne po nadobudnutí 

účinnosti novej ústavnej úpravy aj v judikatúre ESĽP, ktorý priznal sťažnosti podľa čl. 127 

ods. 1 ústavy charakter účinného vnútroštátneho prostriedku nápravy, ktorý treba vyčerpať 

predtým, ako sťažovateľ podá sťažnosť ESĽP.
6
 

                                                 
5
 O vývoji inštitútu ústavnej  sťažnosti a jeho uplatňovaní v rozhodovacej prax pozri aj GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. – 

LUBY, J. – MOCHNÁČOVÁ, M. – 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. 239 a nasl. 
6
 K tomu pozri Andrašík, J. a spol.  c. Slovenská republika (k analýze  tohto rozhodnutia pozri VRŠANSK´Y, P.: 

Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva o neprijateľnosti 7 sťažností proti Slovenskej republike. Justičná 

revue, roč. 54, 2002, č. 12, s. 1504 – 1510).   
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Nová ústavná úprava sa pomerne rýchlo prejavila v (zásade) očakávanom 

náraste počtu ústavných sťažností doručovaných ústavnému súdu, ktorý bol v prvých 

rokoch len pozvoľný, ale v ďalšom období počet sťažností rástol (a rastie) takmer 

geometrickým radom a v ostatnom období začína dosahovať, z hľadiska reálnych možností 

Ústavného súdu Slovenskej republiky „vybaviť“ ich v primeranom čase a v (oprávnene od 

verejnosti) očakávanej kvalite, obludné rozmery, čo možno dokumentovať nasledovnými 

údajmi z evidencie došlých podaní a rozhodovacej činnosti ústavného súdu:   

1. V období do novelizácie ústavy vykonanej ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z. 

(1993 – 2001) bolo ústavnému súdu v kalendárnom roku doručovaných priemerne 257 

ústavných sťažností a podnetov podľa čl. 130 ods. 3 ústavy. 

2. V období prvých šiestich rokov po nadobudnutí novelizácie ústavy vykonanej 

ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z. (2002 – 2007) bolo ústavnému súdu v kalendárnom roku 

doručovaných priemerne 1964 sťažností, čo predstavuje cca 7,3 násobný nárast oproti 

obdobiu pred označenou novelizáciou ústavy. 

3. V období nasledujúcich šiestich rokov po nadobudnutí ústavy novelizácie ústavy 

vykonanej ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z. (2008 – 2013) bolo ústavnému súdu 

v kalendárnom roku doručovaných priemerne už 14 025 sťažností, čo predstavuje takmer 55 

násobný nárast oproti obdobiu pred označenou novelizáciou ústavy (!).
7
 

Práve vďaka enormnému nárastu počtu doručovaných ústavných sťažností sa 

Ústavný súd Slovenskej republiky de facto stáva manufaktúrou na ústavné sťažnosti, čo 

navyše zvýrazňuje aj skutočnosť, že podstatnú časť z nich tvoria typovo v zásade rovnaké 

sťažnosti,
8
 ktoré ústavný súd v zásade vybavuje manufaktúrnym (rutinným) spôsobom, ktorý 

je nedôstojný jeho ústavnému postaveniu.  Za týchto okolností je nanajvýš aktuálne 

analyzovať príčiny a dôsledky tohto stavu a hľadať východiská (čo s tým ?) ešte skôr ako 

dôjde k reálne hroziacemu kolapsu súdnej kontroly ústavnosti v Slovenskej republike.
9
  

Z uvedených dôvodov podstatu môjho príspevku tvorí  hľadanie odpovedí na otázky: 

a) aké sú príčiny enormného nárastu počtu doručovaných sťažností (?),  b) aké sú dôsledky 

                                                 
7
 Situácia sa k lepšiemu zrejme nezmení ani v roku 2014, keďže v prebiehajúcom kalendárnom roku bolo do 15. 

septembra ústavnému súdu doručených celkom  11 278 sťažností. 
8
 V období ostatných šiestich rokov (2008 – 2013) možno do tejto kategórie zaradiť cca 73 500, čo predstavuje 

viac ako 85 % z celkového počtu doručených sťažností.   
9
 Podrobnejšie informácie o kvantitatívnych parametroch rozhodovacej činnosti ústavného súdu  sú obsiahnuté 

v pravidelne spracúvaných prehľadoch rozhodovacej a inej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za 

príslušný kalendárny rok, ktoré sú dostupné na internetových stránkach ústavného súdu; správu za rok 2013 

pozri:.  

http://portal.concourt.sk/plugins/servlet/get/attachment/main/dokumenty_data/1_ochrana_ustavnosti_2013.pdf.. 

http://portal.concourt.sk/plugins/servlet/get/attachment/main/dokumenty_data/1_ochrana_ustavnosti_2013.pdf
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enormného nárastu počtu doručovaných sťažností (?) a c) ako sa vysporiadať s enormným 

nárastom počtu doručovaných sťažností v primeranom čase a primeranej kvalite (?). 

 

II. Príčiny kvantitatívneho nárastu ústavných sťažností v Slovenskej republike 

 Bez ambície vyčerpávajúco a predovšetkým hĺbkovo analyzovať všetky objektívne, 

ako aj subjektívne dôvody (príčiny), ktoré spôsobili a spôsobujú neustály nárast počtu 

ústavných sťažností doručovaných slovenskému ústavnému súdu sa pokúsim  aspoň (z môjho 

pohľadu najvýznamnejšie) z nich pomenovať, pričom ešte predtým si dovolím konštatovať, že 

ide o príčiny, ktoré pôsobia spravidla súčasne (aj keď nie zriedka môžu v konkrétnom prípade 

pôsobiť proti sebe).  

 Podľa môjho názoru k najvýznamnejším príčinám nárastu počtu ústavných sťažností 

predkladaných ústavnému súdu v období po novelizácii Ústavy Slovenskej republiky z roku 

2001 patria najmä nasledovné: 

 a) veľkorysá a nepochybne účinná ústavná úprava (čl. 127 ods. 2 a 3 ústavy) 

poskytujúca (aj v medzinárodnom porovnaní) efektívnu ochranu nielen základných práv 

a slobôd, ale (v analogickom rozsahu) aj ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich 

z medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská 

republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom,  

 b) materiálna dostupnosť ústavnej sťažnosti, ktorá je v porovnaní s ochranou 

poskytovanou všeobecnými súdmi vyššia, keďže konanie o ústavných sťažnostiach je 

oslobodené od súdnych poplatkov, 

 c) materiálna lukratívnosť ústavných sťažností vzhľadom na možnosť priznať 

v súvislosti s vyslovením porušenia ústavou garantovaných práv alebo slobôd v zmysle čl. 

127 ods. 3 ústavy primerané finančné zadosťučinenie (ďalej aj „PFZ“), ktoré je aj vzhľadom 

na požiadavku rešpektovať (primerane) štandardy  uplatňované ESLP pri rozhodovaní 

o spravodlivom zadosťučinení podľa čl. 41 dohovoru, pre podstatnú časť sťažovateľov 

mimoriadne príťažlivé (nie zriedka sa hlavným motívom podania sťažnosti stáva „šanca“ 

domôcť sa PFZ), 

 d) samotná rozhodovacia činnosť ústavného súdu, ktorá na jednej strane 

zabezpečuje reálnu ochranu základným právam a slobodám sťažovateľov a nápravu 

zásadných procesných, ale aj hmotnoprávnych excesov obsiahnutých v rozhodnutiach, či 

iných zásahoch orgánov verejnej moci (osobitne všeobecných súdov), ale na druhej strane je 

nevyvážená a nejednotná, pričom viaceré rozhodnutia ústavného súdu sú poznamenané 

neprimeraným sudcovským aktivizmom, keďže jednotlivé senáty ústavného súdu často (žiaľ 
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zrejme nie vždy nechtiac) „opomínajú“, že nerozhodujú ako inštančne nadriadený súd, ale 

súdny orgán ochrany ústavnosti, čo nepochybne (okrem iného) môže vzbudzovať 

u sťažovateľov falošné nádeje, a motivovať ich k podávaniu ústavných sťažností, 

 e) závažné (ústavne neudržateľné) pochybenia vo viacerých  rozhodnutiach 

všeobecných súdov, či iných orgánov verejnej moci, ktoré z rôznych dôvodov (ich 

podrobnejšia analýza by si zrejme vyžiadala samostatný príspevok) neboli odstránené 

uplatnením riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov v rámci všeobecného 

súdnictva, ako aj tradičný problém slovenskej justície spočívajúci v neodôvodnenej nečinnosti 

a neefektívnej činnosti všeobecných súdov spôsobujúcich porušovanie základného práva na 

prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy, ale aj 

 f)  nedostatky  a medzery  v „justičnej“ legislatíve, ktoré neumožňujú podať proti 

niektorým súdnym rozhodnutiam opravný prostriedok v rámci všeobecného súdnictva (napr. 

niektoré rozhodnutia podľa zákona o konkurze a vyrovnaní), a ktoré vecne i procesne 

obmedzuje priestor pre podávanie mimoriadnych opravných prostriedkov
10

 (v ostatnom 

období mimoriadne narastá počet ústavných sťažností smerujúcich proti právoplatným 

rozhodnutiam všeobecných súdov o náhrade trov konania, pričom za týchto okolností je 

pôsobnosť ústavného súdu de facto založená na princípe zbytkovej klauzuly, teda pôsobnosti 

orgánu povolaného riešiť všetko, na čo zákonodarca úmyselne [napr. z dôvodu efektívneho 

lobingu všeobecných súdov (!)], alebo „len“ z „nedbanlivosti“ opomenul zveriť do 

rozhodovacej agendy všeobecných súdov, príp. iných orgánov verejnej moci, 

g) na zvýšený počet ústavných sťažností zrejme nie nevýznamne vplývajú aj 

charakteristické črty „slovenskej mentality“ spočívajúce okrem iného v „potešení“ riešiť 

vzájomné spory prostredníctvom súdov, ktoré  

 h) s s vysokou pravdepodobnosťou v mnohých prípadoch podporované aj 

(niektorými) právnymi zástupcami (advokátmi) sťažovateľov, ktorí z rôznych (zrejme 

najmä materiálnych)  zneužívajú uvedenú črtu slovenskej mentality a vzbudzujú 

u sťažovateľov spravidla falošné nádeje, že ústavný súd ešte môže  zvrátiť nepriaznivé 

rozhodnutia v  ich právnom spore,  

                                                 
10

 V ostatnom období napr. mimoriadne narastá počet ústavných sťažností smerujúcich proti rozhodnutiam 

všeobecných súdov o náhrade trov konania, proti ktorým  v zmysle § 239 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku 

dovolanie nemožno podať. 
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ch) zvýšený počet typovo v zásade identických sťažností, ktoré súvisia s určitým 

spravidla závažným spoločenským problémom, 
11

 ktorý vyvolal celý rad právnych sporov 

vyúsťujúcich v  konečnom dôsledku do konania pred ústavným súdom. 

 

III. Dôsledky kvantitatívneho nárastu ústavných sťažností v Slovenskej republike 

Ústavná ochrana základných práv a slobôd by mal súdny orgán ochrany ústavnosti 

poskytovať v primeranom čase a primeranej kvalite. Ak sa tieto požiadavky nepodarí 

naplniť v reálnej rozhodovacej praxi, tak to môže mať fatálne dôsledky na súdnu ochranu 

ústavnosti  v Slovenskej republike 

Poskytnutie ústavnej ochrany so značným odstupom času od predloženia návrhu 

v akomkoľvek type konania (neskorá spravodlivosť nie je spravodlivosťou) pred ústavným 

súdom v prvom rade neúmerne predlžuje stav právnej neistoty predovšetkým účastníkov 

konania (ale nie zriedka aj ďalších fyzických osôb  alebo právnických osôb), čo zvýrazňuje 

skutočnosť, že ústavný súd spravidla „vstupuje“ svojim rozhodnutím do právnych vzťahov, 

ktoré už boli uzavreté právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Navyše 

čas, ktorý uplynie od podania návrhu na začatie konania do rozhodnutia ústavného súdu môže 

vo viacerých prípadoch spôsobiť vznik nenapraviteľných následkov, v dôsledku ktorých dlho 

očakávané rozhodnutie súdneho orgánu ochrany ústavnosti stratí svoj zmysel (napr. 

rozhodovanie vo väzobných veciach) a poskytnutá ochrana je už viac menej len 

iluzórna, v lepšom prípade plní vo vzťahu k úspešnému účastníkovi konania aspoň 

satisfakčnú funkciu.  

Z evidencie rozhodovacej činnosti ústavného súdu vyplýva, že napriek obrovskému 

nárastu počtu podaní sa v Slovenskej republike v konaní o ústavných sťažnostiach poskytuje 

ústavná ochrana v primeranom čase. Podľa dokumentu „Prehľad rozhodovacej a ďalšej 

činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2013“ trvalo konanie pred ústavným 

súdom priemerne 187 dní,
12

 čo je v medzinárodnom porovnaní mimoriadne „dobré číslo“ (o 

ochrane poskytovanej ESĽP ani nehovoriac), a to aj napriek tomu, že v porovnaní 

z predchádzajúcim rokom 2012 došlo k nie nezanedbateľnému posunu; v roku 2012 bola totiž 

priemerná dĺžka konania pred ústavným súdom 103 dní.
13

 Treba objektívne konštatovať, že 

                                                 
11

 V ostatnom čase dominujú právne spory so spotrebiteľských úverov, ktoré sú nie zriedka poskytované 

viacerými právnickými osobami v rozpore s dobrými mravmi. Tieto právne spory vznikajú vo svojej podstate 

primárne zo zložitej sociálnej situácie nemalej časti obyvateľstva, ktorá ich  „núti“ získavať legálne finančné 

prostriedky čo najjednoduchšími prostriedkami.   
12

 Dostupné na internete: 

http://portal.concourt.sk/plugins/servlet/get/attachment/main/dokumenty_data/1_ochrana_ustavnosti_2013.pdf.. 
13

 Dostupné na internete:  

http://portal.concourt.sk/plugins/servlet/get/attachment/main/dokumenty_data/1_ochrana_ustavnosti_2013.pdf
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relatívne „dobré čísla“ sú do nemalej miery podmienené vysokým počtom typovo rovnakých 

sťažností, ktorých spracovanie a vybavenie je síce mimoriadne „pracné“, ale  z odborného 

hľadiska pomerne jednoduché,  a preto viacerí sudcovia uprednostňujú ich vybavovanie pred 

ústavnoprávne zložitejšími vecami.
14

  

 Z časovým faktorom a kvantitatívnymi parametrami vybavovania rozhodovacej 

agendy priamo súvisí kvalita rozhodovacej činnosti ústavného súdu. Nie je potrebné 

osobitne zdôrazňovať, že od ústavných súdov sa vzhľadom na ich ústavné postavenie 

a ústavné funkcie oprávnene očakáva, že ich rozhodnutia budú mať vysokú profesionálnu 

úroveň a vďaka tomu budú spôsobilé garantovať ochranu ústavných hodnôt, usmerňovať 

judikatúru ostatných súdov, ako aj kultivovať právnu kultúru spoločnosti. 

 Vo všeobecnosti platí, že pri neúmerne vysokom počte veci, o ktorých treba 

rozhodnúť sa každý sudca (nielen sudca ústavného súdu) dostáva do často neriešiteľnej 

dilemy, ako skĺbiť časový faktor s vysokými kvalitatívnymi požiadavkami na každé 

rozhodnutie, ktoré vyžaduje nie zriedka dôkladnú analýzu doterajšej domácej, zahraničnej 

i medzinárodnej judikatúry, štúdium dostupnej domácej i zahraničnej odbornej literatúry 

a nevyhnutný pokoj na komplexné a starostlivé vyhodnotenie všetkých podkladov získaných 

pre rozhodnutie.  

Enormný nárast nových vecí sudcu (minimálne z psychologického hľadiska) 

objektívne „tlačí“ k ľahšej ceste odporu, ktorá sa prejavuje v prenikaní „rutiny“ do 

rozhodovania, nedôsledného zhodnocovania všetkých skutkových a právnych aspektov 

preskúmavanej veci a nie zriedka (najmä v agende ústavných sťažností) žiaľ aj k vyššej 

tolerancii k rozhodnutiam, opatreniam či zásahom, ktoré v konkrétnom prípade podliehajú 

ústavnému prieskumu. Netreba hovoriť, že takýto prístup sa veľmi skoro musí prejaviť v 

znižovaní spoločenskej a odbornej autority ústavného súdu a ohrození plnenia jeho ústavných 

funkcií, pričom v konečnom dôsledku môže vyústiť do deštrukcie mechanizmov 

garantujúcich fungovanie demokratického a právneho štátu.
15

  

 Objektívna odpoveď na otázku, či v dôsledku vyššie uvedených skutočností už reálne 

došlo k zásadnému zníženiu kvality rozhodovacej činnosti slovenského ústavného súdu 

zjavne nemôže prísť z jeho vnútra. Každý sudca, ktorý disponuje aspoň s minimálnou mierou 

sebareflexie, a ktorý je spôsobilý vnímať objektívne kritické reakcie zo svojho okolia, si ale 

                                                                                                                                                         
http://portal.concourt.sk/plugins/servlet/get/attachment/main/ts_data/Tlacove_+informacie__31_13_ochrana.pdf. 
14

 Enormným zvýšením počtu doručovaných sťažností nemožno ospravedlňovať aj viacročné odkladanie 

rozhodnutia  o niektorých zložitejších (často politicky citlivých) sťažnostiach ,  ktoré je vo  väčšej,  či menšej 

miere zavinené aj postupom sudcu spravodajcu, či ďalších sudcov ústavného súdu.  
15

 K tomu OROSZ, L.: Rast moci ústavných súdov – limity a úskalia. In.: JERMANOVÁ, H. – MASOPUST, Z. 

(eds.).: Metamorfózy práva ve strední Evropě. Praha Ústav státu a práva 2008, s. 201.  

http://portal.concourt.sk/plugins/servlet/get/attachment/main/ts_data/Tlacove_+informacie__31_13_ochrana.pdf


 9 

podľa môjho presvedčenia musí uvedomovať, že kvalita výsledných produktov rozhodovacej 

činnosti, či už senátov alebo pléna ústavného súdu je minimálne vážne ohrozená. Realisticky 

treba totiž priznať, že 

a) výsledné produkty (rozhodnutia) ústavného súdu sú čoraz viac výsledkom 

práce poradcov ústavného súdu, než jeho sudcov (sudca v horšom prípade len vezme 

materiály pripravené jeho poradcami na rokovanie pléna, či senátu ústavného súdu, v lepšom 

prípade si ich naštuduje a príp. aj upraví a doplní o vlastnú argumentáciu, a len vo 

výnimočných prípadoch rozhodnutie skoncipuje a pripraví osobne, pričom pri nadmernom 

nápade nových vecí sa žiaľ  pre duševné zdravie sudcu javí ako najlepší prvý prípad), 

b) sudcovia sa sústreďujú na vlastné rozhodnutia, t. j. rozhodnutia, ktoré im boli 

pridelené ako sudcom spravodajcom, na minimum sa znižuje „kolektívna tvorba 

rozhodnutia“, teda. aktívna ingerencia sudcu do rozhodnutia pripraveného jeho kolegom za 

účelom jeho skvalitnenia (sudcovia sa spravidla obmedzujú len nato, aby upozornili na 

zásadnejšie excesy, či iné vážne  nedostatky),  

c) rozhodnutia o ústavných sťažnostiach sa čoraz viac začínajú z hľadiska svojej 

štruktúry ale aj podstatnej časti svojho obsahu (najmä tej, ktorá tvorí všeobecnú 

argumentáciu), až príliš podobať hoci ide o typovo neporovnateľné sťažnosti, keďže sa 

v pracovnom strese nie zriedka volí čo najjednoduchší prístup k spracovaniu rozhodnutia, v  

v rámci ktorého sa v úvodnej časti mechanicky (použitím ctrl. c + v) uvedú podstatné časti 

sťažnosti, v ďalšej časti rutinným spôsobom stabilizovaná judikatúra ústavného súdu, príp. 

ESĽP (Súdneho dvora EÚ) aplikovateľná na predmetnú vec, potom nasleduje citácia 

podstatných častí napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej moci a rozhodnutie vyúsťuje do 

stručného záveru, podľa ktorého je sťažnosťou napadnuté rozhodnutie z ústavného hľadiska 

akceptovateľné a udržateľné (a preto sa odmieta),  

d) v dôsledku rutinných a šablónovitých prístupov sa nemôže rozvíjať ani 

 kultivovať judikatúra ústavného súdu, znižuje sa počet fundovaných odlišných stanovísk 

(sudcovia v dôsledku návalu práce spravidla rezignujú na ich spracovanie), zostáva minimum 

času na vzdelávanie, štúdium judikatúry iných súdov, štúdium odbornej literatúry, teda 

osobnostný rast sudcov, 

e) prehlbuje sa nejednotnosť judikatúry jednotlivých senátov a to jednak 

z objektívnych dôvodov  (pri enormnom náraste nápadu a počtu vydaných rozhodnutí nie je 

vôbec jednoduché postrehnúť, že k porovnateľnej veci iný senát už formuloval odchylný 

právny názor), ale nie zriedka aj zo subjektívnych dôvodov  [príslušný sudca, či senát síce 

zistí, že už existuje odchylný právny názor, ale tvári sa, že o tom nevie, pretože v opačnom 
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prípade by musel podstúpiť tortúru postupu podľa § 6 zákona o ústavnom súde, ktorá taktiež 

predstavuje značnú prácu nad rámec bežných pracovných povinností, pričom jej výsledky sú 

často vnímané zo strany kolegov až príliš emotívne (neschopnosť prijať kritiku, uznať si 

chybu, ješitnosť), pričom konečné rozhodnutie (stanovisko zjednocujúce odchylné právne 

názory) je v lepšom prípade výsledkom kompromisu, a v horšom prípade výsledkom 

mocenského rozhodnutia (rozhodnutia väčšiny)],
16

 

f) geometrickým nárastom nápadu ústavných sťažností trpia rozhodnutia vo 

všetkých typoch konaní pred ústavným súdom, a zvlášť tie , ktoré patria do pôsobnosti 

pléna ústavného súdu, ktoré by si objektívne vyžiadali vyšší stupeň súčinnosti a spolupráce 

sudcov a to aj preto, že spravidla majú dopad na ďaleko širší okruh adresátov, ako je to 

v prípade ústavných sťažností.
17

  

 

III. Čo s tým ? 

Možnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky nájsť efektívne riešenie  

naznačených problémov, ktoré spôsobuje enormný nárast nápadu vo vlastnej réžii sú 

obmedzené. Popri účelných organizačných opatreniach (ktoré už boli podľa môjho názoru 

v značnej miere vyčerpané a navyše sú limitované rozpočtovým rámcom), ich možno stále 

vidieť popri obmedzovaní neprimeraného súdneho aktivizmu a zvyšovaní dôrazu na 

zachovanie jednotnosti judikatúry, v tvorbe vzorových a pritom presvedčivých rozhodnutí 

k typovo rovnakým sťažnostiam,
18

 sformovaní rozhodovacích doktrín a ustálenej judikatúry 

k typovo rovnakým veciam a v neposlednom rade tiež vo vytváraní priaznivej pracovnej 

                                                 
16

 Z štatistiky vyplýva, že zatiaľ  prebehlo konanie o zjednocovaní odchylných právnych názorov senátov podľa 

§ 6 zákona o ústavnom súde len 14 krát, pričom 13 z týchto konaní sa uskutočnilo po roku 2007, kedy  bola do 

funkcií vymenovaná väčšina sudcov v súčasnosti pôsobiaceho ústavného súdu . Z podrobnejšej analýzy týchto 

konaní ale možno zistiť, že povinnosť predložiť návrh na zjednotenie odchylných právnych názorov plénu 

ústavnému súdu uplatňuje len časť sudcov, resp. senátov.   
17

 Sudcom spravodajcom možno len ťažko zazlievať, že v záujme predísť psychickému stresu sa usilujú 

o výraznejšie zníženie  počtu živých vecí práve uprednostnením vybavenia ústavných sťažností na úkor  

plenárnych vecí, ktorých nie je tak veľa, ale sú spravidla oveľa zložitejšie a vyžadujú vyššie časové i odborné 

nároky na svoje vybavenie. Navyše pri plenárnych veciach je sudca spravodajca menej viditeľný, pretože  jeho 

zodpovednosť za kvalitu finálneho rozhodnutia sa primerane rozkladá na plecia všetkých členov pléna, pričom 

vyššia miera osobnej zodpovednosti za kvalitu senátneho rozhodnutia v praxi (paradoxne) vedie sudcu k tomu, 

aby kládol vyšší dôraz na prípravu senátnych rozhodnutí. 
18

 V ostatnom období takéto vzorové rozhodnutia už Ústavný súd Slovenskej republiky už vyprodukopval, 

pričom v ďalších rozhodnutiach o typovo rovnakých sťažnostiach (od tých istých sťažovateľov) ústavný súd na 

ne len poukazuje a zdôrazňuje, že sťažovateľovi z jeho predchádzajúcich rozhodnutí musí byť známe, ako bude 

o jeho ďalších sťažnostiach rozhodnuté. Ak za týchto okolností niektorí notorickí sťažovatelia naďalej 

„zásobujú“ ústavný súd stovkami, či tisíckami nových v podstate identických sťažností, tak je namieste položiť 

si otázku, čo tým sledujú (?); kolaps systému ústavnej ochrany, alebo sú dôvody takéhoto konania oveľa 

prozaickejšie (....), ale o to viac zavrhnutia hodné (!).  
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atmosféry, ktorá zaručuje vnútornú i vzájomnú stimuláciu sudcov k vyšším a kvalitnejším 

výkonom.
19

 

Paradoxne väčší priestor a možnosti k riešeniu naznačených problémov majú 

v rukách iné orgány verejnej moci,  a to predovšetkým Národná rada Slovenskej republiky 

ako jediný ústavodarný a zákonodarný orgán Slovenskej republiky, ktorá tak ako vo väčšine 

iných štátov ustanovuje zákonom procesné pravidlá konania pred ústavným súdom a 

rozhoduje o jeho rozpočte (aj keď na základe návrhu ústavného súdu, ktorý ale nemusí byť 

akceptovaný), čím môžu (ne) vytvárať podmienky na skvalitnenie jeho materiálneho 

(nevyhnutné organizačno-technické zabezpečenie, kvalitne vybavená knižnica a iné 

informačné zdroje) a personálneho zabezpečenia (vytváranie finančných možností pre 

získanie optimálneho počtu kvalitných odborných zamestnancov ústavného súdu – poradcov, 

analytikov a pod.).  Netreba osobitne pripomínať, že „rozpočtová závislosť“ ústavného súdu 

od orgánov výkonnej a zákonodarnej moci môže za určitých okolností vyústiť v lepšom 

prípade do sťaženia podmienok na plnenie jeho ústavných funkcií a v horšom ohroziť jeho 

nezávislosť a nepriamo „usmerňovať“ jeho rozhodovaciu činnosť, čo je v podmienkach 

právneho štátu zjavne neakceptovateľné.  

V záujme byť viac konštruktívny a konkrétny sa pokúsim stručne zrekapitulovať, ale 

aj zhodnotiť možnosti, ktoré sa za účelom „odbremenenia“ ústavného súdu (a tým aj 

zabezpečenia efektívneho a kvalitného výkonu jeho ústavných funkcií)  ponúkajú : 

  1. Návrat k pôvodnému zneniu čl. 127 ústavy, teda do ústavného stavu, ktorý platil 

pred novelizáciou ústavy vykonanou ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z.. Túto možnosť si 

dovolím a priori odmietnuť, keďže by predstavovala zásadný krok späť - zásadné obmedzenie 

prístupu fyzických osôb  a právnických osôb k ochrane ľudských práv a základných slobôd, 

čo by už samo osebe bolo v napätí s niektorými ústavnými princípmi. Navyše sa domnievam, 

že analyzovaná ústavná zmena z roku 2001 bola krokom správnym smerom, keďže umožnila 

efektívnu mimo inštančnú vnútroštátnu kontrolu aj nad všeobecnými súdmi, ktoré občas 

vyprodukujú rozhodnutie, ktoré „vyráža dych“ a je v extrémnom rozpore s ústavou (relatívne 

nízky počet kasačných nálezov ústavného súdu a naopak vysoký počet odmietnutých 

                                                 
19

 K prostriedkom, ktoré by mohli urýchliť vybavovanie rozhodovacej  agendy bez vážnejšieho negatívneho 

dopadu na kvalitu rozhodnutí, by sa mohla stať aj špecializácia sudcov na určitý druh rozhodnutí 

zodpovedajúcich ich odbornému a osobnostnému profilu. Aj keď tento námet má aj svoje úskalia (ešte 

výraznejší príklon k rutine), treba v prvom rade poznamenať, že by mohol byť (je) minimálne v napätí so 

základným právom  na zákonného sudcu (zvlášť v senátnych veciach), ktorého dodržiavanie sa okrem iného 

garantuje aj prideľovaním vecí náhodným výberom, čo explicitne ustanovuje aj zákon o ústavnom súde (§29 

ods. 1).   
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sťažností sám osebe nie je dostatočným dôvodom na zrušenie ústavnej kontroly nad 

rozhodnutiami všeobecných súdov).  

2. K redukcii nápadu by zrejme výrazne prispelo odňatie oprávnenia priznávať 

sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie. Aj keď zastávam názor, že úsilie získať 

čo najvyššie finančné zadosťučinenie nemôže byť hlavným motívom podávateľov ústavných 

sťažnosti (sťažovateľov), resp. ich právnych zástupcov (na to by mohol a mal ústavný súd 

v konkrétnych okolnostiach posudzovanej veci prihliadať), domnievam, že aj tento námet 

treba a priori odmietnuť, keďže zrušenie oprávnenia ústavného súdu priznávať úspešným 

sťažovateľom PFZ by v svojej podstate taktiež znamenalo výrazne zníženie existujúceho 

štandardu ústavnej ochrany ľudských práv a základných slobôd, pričom je veľmi otázne ako 

by na túto redukciu vnútroštátnej ústavnej ochrany reagoval ESĽP. Navyše sa domnievam, že 

v ústavodarnom orgáne by pokus odňať ústavnému súdu oprávnenie priznávať sťažovateľom 

PFZ celkom zjavne nezískal potrebnú podporu.   

3. Redukcia niektorých iných ústavných právomocí Ústavného súdu Slovenskej 

republiky, a to predovšetkým tých, ktorých výkon mu nemusí byť nevyhnutne zverený, 

keďže by ich mohli vykonávať aj všeobecné súdy (navyše by sa nemala zavrhovať myšlienka 

zriadiť Najvyšší správny súd, resp. sústavu správnych súdov s nemo). Už pred viacerými 

rokmi som vyslovil názor, že okruh právomocí, ktoré by mohli byť odňaté ústavnému súdu 

tvorí najmä sféra rozhodovania o volebných sťažnostiach, sťažnostiach proti výsledku 

referenda, resp. proti výsledku ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta a tiež rozhodovacia 

agenda vyplývajúca z ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov.
20

 V súčasnosti už nejde o ojedinelý názor, naopak 

v ostatnom čase zaznieva aj z úst najvyšších ústavných činiteľov,
21

 aj keď žiaľ bez 

výraznejšieho efektu. Naopak aj ostatná novelizácia ústavy vykonaná ústavným zákonom č. 

161/2014 Z. z. (mimochodom vykonaná bez akejkoľvek „konzultácie“ s ústavným súdom) 

„prifarila“ ústavnému súdu rozhodovaciu agendu, ktorej kvantitatívne rozmery je len veľmi 

ťažko odhadovať [rozhodovanie podľa čl. 154d ods. 2 ústavy o sťažnostiach proti uzneseniam 

Súdnej rady Slovenskej republiky „o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti ...“ (tzv. 

bezpečnostné previerky sudcov)]. 

                                                 
20

 Pozri napr. GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. – LUBY, J. – MOCHNÁČOVÁ, M. – MACKO, R.: opak. c. d., s. 273, alebo 

OROSZ, L. a kol.: Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy). Košice 

UPJŠ 2009, s. 120.   
21

 Pozri MACEJKOVÁ, I.: Právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky po dvadsiatich rokoch. In.: Zborník 

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

Košice 9. apríl 2013. Košice EQUILIBRIA, s. r. o. 2013, s. 36. 
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 Aj keď realizáciu námetu založeného na redukcii rozhodovacích právomocí 

ústavného súdu nepovažujem za nereálnu, treba jedným dychom uviesť, že počet návrhov na 

začatie konania, ktoré smerujú do tej sféry právomocí ústavného súdu, ktorej výkon  by 

perspektívne mohol  byť zverený do právomoci iných orgánov verejnej moci, síce nie je 

zanedbateľný (najmä volebné sťažnosti), ale v porovnaní s počtom ústavných sťažností 

vyznieva marginálne. Z uvedeného dôvodu by realizácia tohto námetu síce mohla byť 

prospešná, ale sama osebe by neprimerané zaťaženie ústavného súdu nemohla zásadnejšie 

zmeniť.     

4. Spoplatnenie konanie pred ústavným súdom. Už vyššie som uviedol, že za jednu 

z príčin vysokého nápadu ústavných sťažností možno považovať aj skutočnosť, že konanie 

pred ústavným súdom je, na rozdiel od väčšiny konaní pred všeobecnými súdmi, oslobodené 

od súdnych poplatkov (§ 35 zákona o ústavnom súde). Paušálne spoplatnenie konaní pred 

ústavným súdom by taktiež znižovalo existujúce štandardy ústavnej ochrany a nebolo by 

navyše kompatibilné ani s právnymi úpravami v tradičných demokraciách. Napriek tomu, by 

som tento námet úplne nezavrhoval a to predovšetkým z hľadiska toho, že ústavný súd je 

zahltený množstvom ústavných sťažností, ktoré sú už na prvý pohľad zjavne neopodstatnené 

a motívy ich podania sú minimálne diskutabilné. Za týchto okolností by mohlo prichádzať do 

úvahy aspoň spoplatnenie opakujúcich sa, resp. typovo identických (hromadných) sťažností  

a snáď aj celkom zjavne neopodstatnených sťažností.   

5. Zvýšenie počtu sudcov ústavného súdu. O tomto námete sa v nedávnej minulosti 

tiež diskutovalo na „najvyššej úrovni“, pričom zvýšenie počtu ústavného súdu o dvoch 

ďalších sudcov (na 15) sa aj verejne prezentovalo,  ako vec, na ktorej podporu v zásade 

existuje potrebný politický konsenzus (z tohto pohľadu vyznieva nanajvýš paradoxné, že 

v súčasnosti pôsobí ústavný súd už niekoľko mesiacov v nekompletnej zostave 11 sudcov).
22

 

Zvýšenie počtu sudcov sa na prvý pohľad javí ako najjednoduchšie a najefektívnejšie riešenie, 

keďže by reálne umožňovalo rozložiť pracovnú záťaž na plecia viacerých osôb. Napriek tomu 

má tento námet svoje úskalia a limity. V prvom rade sa žiada poukázať nato, že už aj 

v súčasnosti ustanoveným počtom sudcov patrí slovenský ústavný súd k najpočetnejším 

v Európe, pričom zvyšovanie počtu sudcov sa vo svojej podstate negatívne dotýka 

rozhodovania vecí, ktoré patria do pôsobnosti pléna ústavného súdu, a to predovšetkým 

vzhľadom na sťažené podmienky formovania nevyhnutného konsenzu. Zvyšovanie počtu 

                                                 
22

 Ak v súčasnosti táto diskusia už nerezonuje, tak si možno položiť aj otázku, či skutočným motívom úvah 

o zvýšení počtu sudcov ústavného súdu bolo odbremenenie ústavného súdu, alebo iné,  možno skôr politické 

motívy (?).  
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sudcov za týchto okolností podľa môjho názoru (ale aj praktických skúseností) vzďaľuje 

mechanizmus rokovania a rozhodovania o návrhoch na začatie konania od klasického 

sudcovského rozhodovania a nebezpečne ho približuje k parlamentnému typu konania 

a rozhodovania.
23

  

Diskutabilný je aj námet zvýšiť počet sudcov ústavného súdu práve na 15, keďže 

k reálnemu odbremeneniu sudcov by mohlo dôjsť len zvýšením počtu plnohodnotných 

senátov ústavného súdu zo štyroch (v súčasnosti vzhľadom na neobsadenie dvoch 

sudcovských miest pôsobia len tri senáty) na päť, čo celkový počet pätnástich sudcov zjavne 

neumožňuje, keďže predseda ústavného súdu vzhľadom na svoje iné pracovné povinnosti 

zjavne nemôže byť plnohodnotným členom senátu. Zároveň treba brať do úvahy, že 

zvyšovanie počtu rozhodovacích grémií (senátov) môže reálne vyvolávať ešte výraznejšie 

nejednotnosť judikatúry, čo môže v konečnom dôsledku viesť ešte k väčšiemu 

spochybňovaniu profesionálnej autority ústavného súdu. 

6.  Posilnenie odborného zázemia ústavného súdu spočívajúce v poskytnutí 

dostatočných rozpočtových prostriedkov na zvýšenie počtu poradcov
24

, ale príp. tiež iných 

kvalifikovaných odborných pracovníkov ústavného súdu (analytikov, prekladateľov 

cudzojazyčnej judikatúry, informatikov a pod.) a predovšetkým zásadné zlepšenie ich 

odmeňovania. Vzhľadom na vysoko odborný charakter pracovných úloh, ktoré by plnia súdni 

poradcovia je nevyhnutné vytvoriť podmienky k tomu, aby bola funkcia poradcu ústavného 

súdu aj materiálne príťažlivá. Domnievam sa, že za podmienok, keď štandardnou úlohou 

poradcov ústavného súdu je kritická analýza a komplexné zhodnotenie ústavnej kvality 

rozhodnutí najvyšších ústavných orgánov, vrátane parlamentu, či najvyššieho súdu a na tomto 

základe nie zriedka aj relatívne samostatná príprava rozhodnutí o ich zrušení,  by bolo podľa 

môjho názoru primerané, aby ich platové pomery boli minimálne na úrovni priemerných 

platov sudcov okresných súdov, nehovoriac pritom o motivačných zložkách ich odmeňovania. 

Realita je žiaľ opačná, v ostatných rokoch nielenže nedošlo k zlepšeniu odmeňovania 

                                                 
23

 V tejto súvislosti by sa možno dalo „pracovne“ uvažovať aj o koncepčnom prebudovaní organizácie  

ústavného súdu, spočívajúcom  napr. v jeho rozdelení do „grémiá“, ktoré má v náplni práce  výhradne abstraktnú 

kontrolu ústavnosti  a rozhodovacie grémiá (senáty), ktoré poskytujú ochranu ústavnosti v individuálnych 

(konkrétnych) prípadoch, teda najmä rozhodujú o ústavných sťažnostiach (ide o „horúci“ námet, ktorý ešte nie je 

zďaleka ani mnou domyslený, napriek tomu považujem za vhodné poukázať nato, že prvky obdobného riešenia 

možno hľadať napr. v organizácii práce Spolkového ústavného súdu SRN).   
24

 Treba brať do úvahy aj limity zvyšovania počtu poradcov, ktoré spočívajú predovšetkým v tom, že 

v konečnom dôsledku výsledky ich práce musí „absorbovať“ sudca, ktorý nesie za každé rozhodnutie (teda aj 

rozhodnutie „komplexne“ pripravené poradcom) ústavnú zodpovednosť. Pri neprimeranom zvyšovaní návrhov 

rozhodnutí vypracovaných poradcami by sa sudca vo svojej podstate mohol stať len formálnym článkov 

rozhodovacieho mechanizmu  (v takejto pozícii sú nie zriedka poslanci zákonodarného zboru). 
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zamestnancov, ktorí tvoria odborné zázemie ústavného súdu, ale v dôsledku rozpočtových 

škrtov k nevyhnutnosti odňať im osobné príplatky (!).  

 

Závery 

Sumarizujúc doterajšie úvahy sa mi zdá vhodné pripomenúť slová predsedníčky 

ústavného súdu I. Macejkovej, ktoré vyslovila  vo svojom príspevku na medzinárodnej 

vedeckej konferencii organizovanej z príležitosti 20-tého výročia konštituovania Ústavného 

súdu Slovenskej republiky, keď na základe porovnávacej analýzy formulovala záver, že 

slovenský ústavný súd má v porovnaní s ostatnými ústavnými súdmi strednej Európy 

„najväčší nápad podaní, najviac rozhodnutí, ako aj najviac kompetencií. Napriek najširšiemu 

okruhu právomocí, ako i najvyššej zaťaženosti sa však ...z hľadiska materiálneho (vrátane 

finančného) a personálneho zabezpečenia ... pohybuje na dolnej hranici.“
25

 Kľúčovým 

cieľom môjho príspevku bolo podrobnejšie analyzovať citovaný záver a pokúsiť sa hľadať 

východiská zo súčasného stavu, ktorý bez „vonkajšieho“ zásahu reálne môže v blízkej 

budúcnosti viesť až ku kolapsu súdnej ochrany ústavnosti v Slovenskej republike.  

Nezastupiteľnou úlohou ústavodarcu, ako aj  zákonodarcu je nielen vymedziť ústavné 

postavenie ústavného súdu, teda spôsob jeho kreovania, základné zásady jeho organizácie, 

okruh právomocí a postavenie jeho sudcov, ale tiež vytvárať legislatívne a rozpočtové 

podmienky k tomu, aby mohol reálne a pritom efektívne plniť svoje ústavné funkcie. 

Domnievam sa, že Národná rada Slovenskej republiky, ako aj iné orgány verejnej moci si túto 

úlohu už dlhodobo neplnia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 MACEJKOVÁ, I.: opak. c. d., s. 35. 
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Ústavný súd Slovenskej republiky ako manufaktúra na ústavné sťažnosti  

Resumé: 

 Autor analyzuje vývoj právnej úpravy ústavnej sťažnosti v Slovenskej republike a jej 

praktické dopady na rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktoré sa 

v ostatnom období prejavujú v mimoriadne vysokom narastajúcom počet doručovaných 

sťažností, ktorý spôsobuje neprimeranú zaťaženosť ústavného súdu a stavia ho do pozície 

manufaktúry na ústavné sťažnosti. V ďalšej časti príspevku autor analyzuje príčiny a dôsledky 

tohto stavu a pokúša sa o hľadanie východísk. 

 

The Constitutional Court of Slovak Republic as manufacture for constitutional 

complaints 

Resumé 

 The author analyses the evolution of constitutional complaint legal regulation in 

Slovak Republic and it´s practical consequences on decision-making of the Constitutional 

Court of Slovak Republic, that have become evident recently in extreme increase in number 

of submitted complaints causing unreasonable burden for constitutional court and giving rise 

to perception of constitutional court as manufacture for constitutional complaints. Further on 

the author analyses causes and consequences of such situation and tries to seek a solution.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


