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Úvodné poznámky 

 

Uţ z označenia môjho príspevku vyplýva, ţe jeho nosným zámerom je analyzovať 

postavenie Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj Ústavný súd SR“ alebo „ústavný 

súd“) v ústavnom systéme Slovenskej republiky. K napĺňaniu tohto zámeru moţno zvoliť 

viacero metodologických prístupov, a to buď prístup zaloţený primárne na analýze ústavného 

postavenia ústavného súdu z hľadiska jeho vzťahov k ostatným ústavným orgánom, osobitne 

orgánom pôsobiacim v „justičnej sfére“, alebo prístup zameraný v prvom rade na analýzu 

funkcií a právomocí slovenského ústavného súdu v spojení s hodnotením jeho reálneho 

postavenia a pôsobenia v ústavno-politickom systéme Slovenskej republiky, ktorý je 

nevyhnutne spätý s hodnotením jeho doterajšej judikatúry a jej vplyvu na fungovanie  

ústavného mechanizmu.  

Rozhodol som sa pre druhý z uvedených prístupov, v rámci ktorého bude dominovať 

analýza ústavných právomocí ústavného súdu, ktorá bude len rámcovo dopĺňaná aj 

hodnotením reálneho vplyvu jeho doterajšej judikatúry na fungovanie ústavného 

mechanizmu.
1
 Skutočnosť, ţe hodnoteniu judikatúry ústavného súdu sa v mojom príspevku 

budem skôr vyhýbať nie je prejavom nedostatku mojej „odvahy“,  ale skôr rešpektovaním 

skutočnosti, ţe osobe, ktorá sa v posledných piatich rokoch podieľa na rozhodovacej činnosti 

súdneho orgánu ochrany ústavnosti principiálne neprislúcha hodnotiť jej výsledky. 

Domnievam sa, ţe aj prístup zaloţený primárne na analýze ústavných právomocí Ústavného 

súdu SR, teda jeho „legislatívnej výbavy“ môţe byť prospešný, najmä ak jedným z kľúčových 

cieľov organizátorov tohto vedeckého podujatia bolo aj vytvorenie platformy na porovnávanie 

ústavného právomocí súdnych orgánov ochrany ústavnosti v štátoch tzv. Visehradskej 

štvorky.    

 

                                                 
1
 Za prvý komplexnejší pokus o zhodnotenie  doterajšej judikatúry slovenského ústavného súdu moţno 

v domácej odbornej literatúre povaţovať monografické dielo DRGONEC, J.: Ochrana ústavnosti Ústavným 

súdom Slovenskej republiky. Bratislava EUROKÓDEX, s. r. o., 2010, ktoré prináša nielen vedeckej obci 

nepochybne zaujímavé čítanie, aj keď niektoré závery jeho autora môţu vyznievať zvlášť pre informovaného 

čitateľa do nemalej miery subjektívne (najmä ak vezmeme do úvahy jeho pôsobenie ako sudcu ústavného súdu 

v období rokov 1993 – 2000). 



V kontexte s uţ uvedeným sa ţiada zdôrazniť, ţe integrálnou súčasťou procesu 

formovania demokratického a právneho štátu, ktorý  v štátoch bývalého socialistického bloku 

započal na počiatku 90-tych rokov minulého storočia, bolo konštituovanie, resp. renesancia 

ústavného súdnictva, pričom vo väčšine prípadov išlo o konštituovanie špecializovaného 

a koncentrovaného modelu súdnej kontroly ústavnosti.
2
 

Zároveň treba poznamenať, ţe ústavným súdom konštituovaným v týchto štátoch 

ústavodarcovia vo väčšine prípadov priznali, aj v porovnaní s tradičnými európskymi 

demokraciami, veľmi široký rozsah kompetencií, čo vytvorilo ústavné predpoklady pre ich 

mimoriadne významné postavenie v ústavnom mechanizme. Tento záver sa zvlášť vzťahuje 

na štáty patriace do Visehradskej štvorky, a to napriek tomu, ţe v Maďarsku sme v poslednom 

období svedkami úsilia dominantne vládnucej politickej strany (Fidesz) oslabiť pôvodne 

veľmi silné ústavné postavenie maďarského ústavného súdu, ktorý na prelome tisícročí zohral 

mimoriadne významnú úlohu pri formovaní novej právnej kultúry a formovaní principiálne 

nového právneho poriadku.
3 

Na rozdiel od Maďarska v Slovenskej republike, ktorá je predmetom záujmu v tomto 

príspevku,  došlo v období od schválenia Ústavy Slovenskej republiky v roku 1992 

k výraznému rozširovaniu, posiľňovaniu a precizácii rozhodovacích právomocí Ústavného 

súdu Slovenskej republiky, prostredníctvom viacerých priamych novelizácií ústavy 

(vykonaných ústavnými zákonmi č. 9/1999 Z. z., č. 90/2001 Z. z.,  323/2004 Z. z. a  č. 

463/2005 Z. z.), ako aj ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov a jeho novelizácie vykonanej ústavným zákonom č. 

545/2005 Z. z.
4
 

Výsledkom tohto procesu je stav, podľa ktorého slovenský ústavný súd disponuje 

v súčasnosti celkom 16 základnými rozhodovacími právomocami, ktoré sa ďalej vnútorne 

členia  [napr. v rámci konania o súlade právnych predpisov disponuje štyrmi podskupinami 

rozhodovacích právomocí (pozri čl. 125 ods. 1 Ústavy SR), alebo v rámci volebného 

                                                 
2
 K formovaniu ústavného súdnictva v štátoch strednej a východnej Európy podrobnejšie pozri napr. GRANAT, 

M.: Sadova kontrola konstytucyjności prawa w państwach Europy Środkovej i Wschodniej. Warszawa 2003, 

alebo SUCHÁNEK, R.: Ústavní sudnictví ve státech střední a východní Evropy. In. PAVLÍČEK, V. a kol.: 

Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy. I. část. Praha 1999, s. 50 – 87.  
3
 K tomu napr. SÓLYOM, L.: Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországom (Začiatky ústavného súdnictva 

v Maďarskej republike). Budapest Osiris 2001; tieţ GRANAT, M.: o. c. d., s. 272 a nasl.; rámcovo aj OROSZ, 

L. – JIRÁSKOVÁ, V.: Ústavné právo porovnávacie (Základy ústavného práva Českej republiky, Maďarskej 

republiky a Poľskej republiky). Košice 2007, s. 163 – 169.   
4
 O tom podrobne pozri GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. – MOCHNÁČOVÁ, M. – LUBY, J. - OROSZ, L. – MACKO, R.: 

Rozširovanie právomocí Ústavného súdu Slovenskej republiky a aktuálne problémy rozhodovacej praxe. In. 

OROSZ, L. – DOBROVIČOVÁ, G. (ed.).: 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky. Zborník príspevkov 

z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice 6. – 7- september 2007. Košice 2008, s. 223 – 279. 



súdnictva ústavný súd rozhoduje o ústavnosti a zákonnosti piatich druhov volieb atd.]. Táto 

skutočnosť zaraďuje Ústavný súd SR v medzinárodnom porovnaní k ústavným súdom 

s nominálne najväčším počtom rozhodovacích právomocí.  

Priestorové moţnosti tohto príspevku neumoţňujú, aby som  komplexným spôsobom 

analyzoval všetky rozhodovacie právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky. Preto sa 

zameriam v ďalšom na najvýznamnejšie z nich s osobitným zreteľom na tie právomoci, 

ktorými ústavné súdy v ďalších štátoch Visehradskej štvorky nedisponujú (resp. aspoň nie 

všetky), ako aj tie, ktorých vykonávanie má v porovnaní s inými krajinami určité osobitosti 

(špecifické črty).  

 

I. Abstraktný výklad ústavy a ústavných zákonov 

 Ústavné súdy podávajú výklad ústavy prakticky v kaţdom svojom rozhodnutí, čo 

nerozlučne súvisí s plnením ich kľúčovej ústavnej funkcie - nezávislej súdnej ochrany 

ústavnosti. Právomoc podávať abstraktný výklad ústavy nepatrí ale k obvyklým 

právomociam  ústavných súdov; zo štátov Visehradskej štvorky je táto právomoc popri 

slovenskom ústavnom súde zverená aj v súčasnosti Ústavnému súdu Maďarska.  

Ústavný súd disponoval právomocou podávať abstraktný výklad ústavy uţ na základe 

pôvodného znenia článku 128 slovenskej ústavy, ktorý bol novelizovaný ústavným zákonom 

č. 90/2001 Z. z.  a v súčasnosti platí v nasledovnej podobe: „Ústavný súd podáva výklad 

ústavy alebo ústavného zákona, ak je vec sporná. Rozhodnutie ústavného súdu o výklade 

ústavy alebo ústavného zákona sa vyhlasuje spôsobom ustanoveným na vyhlasovanie zákonov. 

Výklad je všeobecne záväzný odo dňa jeho vyhlásenia.“. Prostredníctvom ústavného zákona č. 

90/2001 Z. z. sa jednak právomoc podávať výklad ústavy zverila do pôsobnosti pléna 

ústavného súdu (keďţe podľa pôvodného znenia ústavy patrila nelogicky a nepochopiteľne 

senátom ústavného súdu) a zároveň sa doterajší text doplnil o explicitné vymedzenie 

právnych účinkov rozhodnutia ústavného súdu výkladu ústavy a ústavných zákonov  - výklad 

sa dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stáva všeobecne 

záväzný – čím sa sledovala potreba zvýrazniť ústavný význam takéhoto rozhodnutia pre 

budúcu právno-aplikačnú prax.  

 V nadväznosti na túto skutočnosť sa ţiada uviesť, ţe aj keď ide o právomoc podávať 

abstraktný výklad ústavy a ústavných zákonov, v skutočnosti ho ústavný súd podáva vždy 

v súvislosti s konkrétnym ústavno-politickým sporom. Z ústavnej a najmä zákonnej dikcie  

[„Ústavný súd podáva výklad ústavných zákonov, len vtedy, ak je vec sporná“ - § 45 zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej 



republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o ústavnom súde“)] vyplýva, ţe základnou podmienkou konania o výklade 

ústavných noriem je existencia sporu, ktorú musí preukázať navrhovateľ. Pritom z doterajšej 

judikatúry ústavného súdu (cielene reštriktívnej) vyplýva, ţe „nemôže ísť iba o akademický 

spor o výklad. Spor sa musí týkať nielen výkladu ústavného zákona, ale aj druhej stránky 

interpretácie, t. j. aplikácie ústavného zákona v konkrétnom spore medzi dvoma účastníkmi 

konania o výklad ústavného zákona. ... To je jediná cesta ako zabrániť návrhom na výklad 

ústavných zákonov, ktoré by nemali dopad na ústavnoprávnu prax, ale venovali by sa len 

teoretickej stránke daného problému.“
5
. Za daných okolností sa v skutočnosti 

„abstraktnosť“ tejto právomoci ústavného súdu prejavuje až ex post, teda všeobecne 

záväznými účinkami takéhoto rozhodnutia ústavného súdu do budúcna. Práve ústavou 

garantované všeobecne záväzné  účinky rozhodnutia ústavného súdu o výklade ústavy 

podčiarkujú jeho ústavno-politický význam, ktorý treba hľadať popri odstránení neistoty pri 

interpretácii výklade a aplikácii ústavných noriem  aj v potenciálnej eliminácii ústavno-

politických sporov, ktoré v ústavnej praxi potenciálne vţdy hrozia.   

 Právom podať kvalifikovaný návrh na začatie konania o výklade ústavy disponuje 

podľa slovenskej právnej úpravy pomerne široký okruh subjektov (skupina 1/5 poslancov 

parlamentu, prezident, vláda, všeobecný súd v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou a 

generálny prokurátor).
6
 Napriek tomu v doterajšej praxi bolo ústavnému súdu predloţených 

oprávnenými subjektami spolu len 28 návrhov na začatie konania o výklad ústavy, resp. 

ústavného zákona, pričom po novelizácii ústavy v roku 2001, t. j. odvtedy ako je výklad 

v zmysle ústavy všeobecne záväzný,  ich počet výrazne poklesol (zatiaľ len štyri návrhy, 

posledný z júna 2008).  Je otázne, či moţno túto skutočnosť pripísať len reštriktívnemu 

výkladu tejto právomoci ústavným súdom v súvislosti s posudzovaním, či v danom prípade 

„je vec sporná“, alebo aj iným skutočnostiam (napr. snahe oprávnených subjektov ponechať 

otázku výkladu niektorých ústavných noriem otvorenú pre „politické hry“, či neochote 

podriadiť sa všeobecne záväznému výkladu ústavného súdu, príp. obave z toho, ako a aký 

výklad ústavný súd v tom ktorom prípade podá ...) a to napriek tomu, ţe ústavno-politická 

prax priniesla v poslednom prípade celý rad sporov, ktoré sú zrelé na podanie všeobecne 

záväzného výkladu (napr. v spojení s otázkou, či je prezident Slovenskej republiky povinný 

                                                 
5
 BRÖSTL, A. – MAZÁK, J. – KLUČKA, J.: Ústavný súd Slovenskej republiky (Organizácia, proces, doktrína). 

Košice 2001, s. 94. Porovnaj tieţ ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Matica Slovenská 

1997, s. 445 – 449, alebo DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. HEURÉKA 2004, s.681-691. 
6
 Pre porovnanie je okruh aktívne legitimovaných subjektov na podanie návrhu na výklad ústavy v Maďarsku 

uţší; týmto právom disponujú len parlament, resp. jeho výbor, prezident a vláda (§ 38 ods. 1 zákona č. CLI 

o ústavnom súdnictve z roku 2011). 



vymenovať do funkcie kandidáta na funkciu generálneho prokurátora zvoleného 

parlamentom, ak inak spĺňa  zákonom ustanovené predpoklady). 

 Navyše právomoc Ústavného súdu SR podávať výklad ústavy a ústavných 

zákonov podľa môjho názoru ponúka aj ďalšie doposiaľ nevyužité možnosti; napr. 

riešenie sporov súvisiacich s interpretáciou dvoch, či viacerých protirečivo pôsobiacich, či 

vzájomne nekompatibilných ústavných noriem, t. j. snáď aj riešenie obdobných sporov, akým 

sa zaoberal Ústavný súd Českej republiky v konaní vedenom pod sp. zn. Pl. ÚS 27/09, 

v ktorom podrobil ústavnému prieskumu ústavný zákon č. 195/2009 Sb. o skrátení V. 

volebného obdobia Poslaneckej snemovne, bez toho, aby bol „obviňovaný“ z prekročenia 

svojich ústavných právomocí.   

 

II. Konanie o súlade právnych predpisov  

Konanie a rozhodovanie o súlade právnych predpisov je klasickou a štandardnou 

právomocou, ktorou disponujú prakticky všetky súveké ústavné súdy, teda aj ústavné súdy 

všetkých štátov Visehradu. Z uvedeného dôvodu sa pokúsim predstaviť len základné kontúry 

tejto právomoci Ústavného súdu SR s poukazom na niektoré jeho špecifické (čiastkové) 

oprávnenia, ktorými v súvislosti s výkonom tejto právomoci disponuje.  

Ústava SR, obdobne ako Ústava Českej republiky, zveruje slovenskému ústavnému 

súdu v rámci konania o súlade právnych predpisov len následnú kontrolu ústavnosti (na 

rozdiel od maďarskej a poľskej  úpravy, ktorá je zaloţená na kombinácii preventívnej 

a následnej kontroly ústavnosti)
7
, pričom v rámci výkonu tejto právomoci ústavný súd 

disponuje nielen oprávnením posudzovať súlad právnych predpisov niţšieho stupňa právnej 

sily s ústavou a ústavnými zákonmi, ale aj s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovil 

parlament súhlas a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. 

Z ústavnej konštrukcie (čl. 125 ods. 1 v spojení s čl. 7 ods. 2 a 5 ústavy) pritom moţno 

vyvodiť, ţe ústavnému súdu je ústavou zverená tiež právomoc rozhodovať priamo aj o 

súlade vnútroštátnych právnych predpisov s primárnym právom Európskej únie, ktoré 

má právnu formu medzinárodných zmlúv. Takto koncipovaná právomoc Ústavného súdu SR 

predurčuje jeho úzku súčinnosť s Súdnym dvorom Európskej únie, v rámci ktorej sa zrejme 

v dohľadnej budúcnosti nebude slovenský ústavný súd môcť vyhnúť aj kooperácii vo forme 

predloţenia prejudiciálnej otázky na rozhodnutie Súdnemu dvoru v rámci prebiehajúceho 

                                                 
7
 Vo forme preventívnej kontroly môţe Ústavný súd SR posudzovať len súlad dojednanej medzinárodnej 

zmluvy, na ktorú je potrebný súhlas parlamentu  s ústavou a ústavnými zákonmi (čl. 125a ústavy) a o tom, či 

predmet referenda, ktoré sa má vyhlásiť je v súlade s ústavou a ústavným zákonom (čl. 125b ústavy). 



konania o súlade vnútroštátnych právnych predpisov s primárnym právom EÚ, rešpektujúc 

jeho primárne oprávnenie podávať výklad európskeho práva.
8
 

V rámci všeobecnej charakteristiky právomoci Ústavného súdu SR rozhodovať 

o súlade právnych predpisov sa ţiada snáď ešte zdôrazniť, ţe zo spôsobu jej ústavného 

vymedzenia (čl. 125 ústavy) zjavne vyplýva, ţe ústavodarca ňou zveril ústavnému súdu nielen 

funkciu zabezpečovať ochranu dominantného postavenia ústavy v systéme právnych 

predpisov, ale aj funkciu zabezpečenia ochrany vnútornej kompatibility (súladnosti) 

celého právneho poriadku  Slovenskej republiky. V tejto súvislosti sa ţiada zdôrazniť, ţe 

čl. 125 ods. 1 ústavy, ktorý ustanovuje právomoc ústavného súdu rozhodovať o súlade 

právnych predpisov,  ustanovuje zreteľne aj vnútornú hierarchiu jednotlivých právnych 

predpisov.
9
   

Okruh subjektov oprávnených kvalifikovaným spôsobom iniciovať konanie o súlade 

právnych predpisov je v zásade totoţný s okruhom subjektov oprávnených iniciovať konanie 

o výklade ústavy a ústavných zákonov; prostredníctvom novelizácie ústavy vykonanej 

ústavným zákonom č. 92/2006 Z. z. bol tento okruh rozšírený o verejného ochrancu práv. 

Jeho oprávnenie podať návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov je ale (dosť 

nešťastne) priamo ústavnou dikciou obmedzené tým, ţe ho môţe vyuţiť len vtedy, ak ďalšie 

uplatňovanie nim napadnutého právneho predpisu „môže ohroziť základné práva alebo 

slobody....“ [čl. 130 ods. 1 písm. f) ústavy].
10

  

                                                 
8
 Základné východiská  k posudzovaniu súladu vnútroštátnych právnych predpisov s primárnym právom 

Európskej únie ústavný súd načrtol v náleze č. k. PL. ÚS 3/09-378  z 26. januára 2011. Dostupné na internete: 

http://www.concourt.sk/rozhod.do?urlpage=dokument&id_spisu=374068&slovo=zdravotné%20poisťovne. 
9
 Podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky  Ústavný súd rozhoduje o súlade 

a) zákonov s ústavou, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas 

Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, 

 b) nariadení vlády, všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných 

orgánov štátnej správy s ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas 

Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, a so 

zákonmi, 

 c) všeobecne záväzných nariadení podľa čl. 68 s ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými 

zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené 

spôsobom ustanoveným zákonom, a so zákonmi, ak o nich nerozhoduje iný súd, 

 d) všeobecne záväzných právnych predpisov miestnych orgánov štátnej správy a všeobecne záväzných 

nariadení orgánov územnej samosprávy podľa čl. 71 ods. 2 s ústavou, s ústavnými zákonmi, s medzinárodnými 

zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády a so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ak o nich 

nerozhoduje iný súd. 
10

 Verejný ochranca práv toto svoje oprávnenie, ktoré nepochybne môţe napomáhať efektívnemu plneniu jeho 

ústavného poslania,  zatiaľ prekvapujúco prakticky vôbec nevyuţíva; zatiaľ ho vyuţil len v jednom prípade (aj to 

značne diskutabilnom), pričom ústavný súd jeho návrh odmietol uţ pri predbeţnom prerokovaní. K tomu pozri: 

http://www.concourt.sk/rozhod.do?urlpage=dokument&id_spisu=353787&slovo=verejný%20ochranca%20práv. 

 

http://www.concourt.sk/rozhod.do?urlpage=dokument&id_spisu=374068&slovo=zdravotné%20poisťovne
http://www.concourt.sk/rozhod.do?urlpage=dokument&id_spisu=353787&slovo=verejný%20ochranca%20práv


Špecificky je koncipované aj oprávnenie všeobecných súdov iniciovať konanie 

o súlade právnych predpisov; v zmysle § 18 ods. 1 písm. d) zákona č. 38/1993 Z. z. 

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

sudcov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o ústavnom súde“) môţe súd takýto 

návrh podať len „v súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou.“ Toto obmedzenie treba 

vnímať v spojení s ustanovením čl. 144 ods. 2 ústavy, podľa ktorého  „Ak sa súd domnieva, že 

iný všeobecne záväzný právny predpis, jeho časť alebo jeho jednotlivé ustanovenie, ktoré sa 

týka prejednávanej veci, odporuje ústave, ústavnému zákonu, medzinárodnej zmluve podľa čl. 

7 ods. 5 alebo zákonu, konanie preruší a podá návrh na začatie konania na základe čl. 125 

ods. 1. Právny názor ústavného súdu obsiahnutý v rozhodnutí je pre súd záväzný.“ 

  V rámci konania o súlade právnych predpisov Ústavný súd SR disponuje po 

novelizácii ústavy vykonanej ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z. mimoriadne významným 

oprávnením „...pozastaviť účinnosť napadnutých právnych predpisov, ich častí, prípadne 

niektorých ich ustanovení, ak ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva 

a slobody, ak hrozí značná hospodárska škoda alebo iný vážny nenapraviteľný následok“ (čl. 

125 ods. 2 ústavy).
11

 Platná zákonná úprava (§ 38 zákona o ústavnom súde) umoţňuje, aby 

ústavný súd pozastavil účinnosť napadnutého právneho predpisu alebo jeho časti buď 

z vlastnej iniciatívy alebo na návrh účastníka konania. 

 Oprávnenie ústavného súdu pozastaviť účinnosť namietaného právneho predpisu, jeho 

časti alebo jeho jednotlivého ustanovenia na jednej strane vytvára ústavnému súdu priestor 

k zabezpečeniu okamţitej ochrany základných práv a slobôd, či odvráteniu hroziacich 

hospodárskych škôd, resp. iného váţneho  nenapraviteľnému následku, ale na druhej strane aj 

k výraznému zásahu do platného a účinného právneho poriadku štátu ešte pred meritórnym 

rozhodnutím vo veci. V kaţdom prípade ide o mimoriadne významné oprávnenie rozširujúce 

priestor pre jeho pôsobenie ako „negatívneho normotvorcu“, ktorého zverenie ústavnému 

súdu bolo prejavom dôvery  ústavodarcu v jeho schopnosť zodpovedne pristupovať k plneniu 

svojich ústavných funkcií. Aj keď moţno súhlasiť s názorom, ţe ústavný súd uplatňoval  toto 

svoje oprávnenie zatiaľ zdrţanlivo a uváţlivo,
12

 v ostatnom čase ho vyuţíva ďaleko 

                                                 
11

 Ide o oprávnenie, ktoré je aj v zahraničí len málo frekventované; z európskych štátov uplatňuje sa napr. 

v Belgicku, SRN, či Chorvátsku (k tomu viac pozri KOĽOVÁ, S.: Pozastavenie účinnosti právnych predpisov 

Ústavným súdom Slovenskej republiky. Justičná revue, 63, 2011, č. 5, s. 685 a nasl.) 
12

 Pozri tamtieţ, s. 690. K tomu aj GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ.: Autorita rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej 

republiky v konaní o súlade právnych predpisov. In.. JIRÁSEK, J. (ed.).: Ústavní základy soudní moci. Sborník 

příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní konferenci Olomoucké právnické dny 2009. 

Olomouc UP 2009, s. 59.  



intenzívnejšie ako doposiaľ, pričom sa objavujú aj náznaky nerešpektovať ústavné limity jeho 

uplatňovania.
13

    

Ďalšie špecifické oprávnenie, ktoré môţe ústavný súd uplatniť v rámci konania 

o súlade právnych predpisov je ustanovené v § 40 zákona o ústavnom súde, podľa ktorého 

„Ak Ústavný súd pri rozhodovaní podľa čl. 125 Ústavy zistí nesúlad preskúmavaného 

právneho predpisu nižšej právnej sily s právnym predpisom vyššej právnej sily alebo s 

medzinárodnou zmluvou, a pritom zistí nesúlad aj ďalších právnych predpisov s predpismi 

vyššej právnej sily alebo s medzinárodnou zmluvou, vydá nález o zistenom nesúlade aj týchto 

ďalších právnych predpisov.“ Ide vo svojej podstate o oprávnenie ústavného súdu z vlastnej 

iniciatívy rozšíriť predmet už prebiehajúceho konania pred ústavným súdom, ktoré je 

nepochybne organicky spojené s hlavnou funkciou ústavného súdu; zabezpečovať ochranu 

ústavnosti (čl. 124 ústavy). Z tohto hľadiska moţno oprávnenie ústavného súdu vyplývajúce z 

§ 40 zákona o ústavnom súde v zásade povaţovať za vhodné a opodstatnené, čo platí 

prirodzene len za podmienky, ţe ústavný súd bude pristupovať k jeho uplatneniu uváţlivo 

a len v spojení s realizáciou svojej kľúčovej ústavnej funkcie. V doterajšej rozhodovacej 

činnosti ústavného súdu k vyuţitiu tohto oprávnenia zatiaľ nedošlo, čo moţno pripísať nielen 

tomu, ţe súdny aktivizmus slovenského ústavného súdu vykazuje najmä v porovnaní 

s ústavnými súdmi Českej republiky, či Maďarska zjavne niţšiu intenzitu,
14

  ale aj tomu, ţe 

sudcovia ústavného súdu sa zatiaľ váţnejšie nezaoberali moţnosťami, ktoré toto oprávnenie 

ponúka (k tomu pozri aj niţšie). 

Z hľadiska porovnávania slovenskej ústavnej úpravy s ústavnou úpravou v ostatných 

štátoch Visehradskej štvorky sa žiada poukázať aj na odlišnosti týkajúce sa právnych 

účinkov meritórnych rozhodnutí Ústavného súdu SR vo veciach  súladu právnych 

predpisov. Tieto rozhodnutia Ústavného súdu SR sa prijímajú vo forme nálezov. Ak sa 

v náleze vysloví nesúlad napadnutého právneho predpisu s ústavou, príp. inými právnymi 

predpismi vyššej právnej sily, je tento publikovaný v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 

(ďalej len „zbierka“), pričom dňom jeho vyhlásenia v zbierke sa toto rozhodnutie stáva 

všeobecne záväzným (čl. 125 ods. 6 ústavy). Ústava Slovenskej republiky na rozdiel od 

                                                 
13

 Na túto skutočnosť som upozornil vo svojom odlišnom stanovisku vo veci vedenej Ústavným súdom SR pod 

sp. zn. PL. ÚS 99/2011. Aktuálne dostupné na intenete: 

http://www.concourt.sk/rozhod.do?urlpage=dokument&id_spisu=397295. 

Obdobne kritický postoj vyjadrila v tej istej veci vo svojom odlišnom stanovisku aj sudkyňa Ľ. 

Gajdošíková. Aktuálne dostupné na internete: 

http://www.concourt.sk/rozhod.do?urlpage=dokument&id_spisu=397294. 
14

 K súdnemu aktivizmu Ústavného súdu SR pozri napr. OROSZ, L.: Politické prostredie a jeho vplyv na 

rozhodovaciu činnosť ústavných súdov ako špecializovaných súdnych orgánov ochrany ústavnosti. In.: 

BÁRÁNY, E. a kol.: Právo a jeho prostredie. Bratislava SAP 2011, s. 121 – 133. 

http://www.concourt.sk/rozhod.do?urlpage=dokument&id_spisu=397295
http://www.concourt.sk/rozhod.do?urlpage=dokument&id_spisu=397294


českej, či maďarskej ústavy neumožňuje ustanoviť iný deň nadobudnutia záväznosti 

takéhoto nálezu. Prednosťou takejto úpravy je nepochybne bezprostredné zamedzenie 

právnych účinkov právnej úpravy, ktorú ústavný súd označil za nesúladnú s ústavou. Na 

druhej strane je bezprostredným dôsledkom takejto právnej úpravy v celom rade prípadov 

vznik právnej medzery, ktorá môţe tieţ vyvolať celý rad negatívnych dôsledkov pre právno-

aplikačnú prax. Napriek tomu povaţujem za správnejšie riešenie obsiahnuté v slovenskej  

ústavnej úprave.   

Rozdiely medzi ústavou úpravou právnych účinkov rozhodnutia vo veciach nesúladu 

právnych predpisov v Slovenskej republike a ostatných štátoch Visehradskej štvorky 

spočívajú aj v tom, ţe publikovaním nálezu o nesúlade napadnutého právneho predpisu 

s ústavou, príp. iným právnym predpisom vyššej právnej sily v zbierke nedochádza 

priamo k zrušeniu tohto právneho predpisu (ako v iných štátoch Visehradskej štvorky), ale 

len k pozastaveniu jeho účinnosti, pričom odo dňa publikovania nálezu v zbierke začína 

plynúť šesťmesačná lehota, v rámci ktorej je orgán verejnej moci, ktorý tento právny predpis 

vydal povinný uviesť ho do súladu s ústavou, príp. iným právnym predpisom vyššej právnej 

sily. Márnym uplynutím tejto lehoty stráca takýto právny predpis aj platnosť;
15

  ţiada sa 

poznamenať, ţe v ústavno-politickej praxi nie zriedka k takýmto situáciám dochádza.
16

  

                                                 
15

 Slovenský ústavodarca takouto formou úpravy právnych účinkov nálezov vo veciach nesúladu právnych 

predpisov (na rozdiel od českého ústavodarcu) nadviazal na česko-slovenské ústavné tradície, a to jednak na 

právnu úpravu obsiahnutú v ústavnom zákone č. 90/1991 Zb. o Ústavnom súde ČSFR (čl. 3 ods. 1), ale tieţ 

právnu úpravu obsiahnutú v ústavnom zákone č. 143/1968 Zb. o československej federácii (čl. 90 ods. 1).    
16

 Ţiaľ  v domácej ústavnej praxi sme boli svedkami aj ďaleko nešťastnejších spôsobov reakcie zákonodarcu, 

napr. v súvislosti s nálezom ústavného súdu PL. ÚS 21/00 z 15. novembra 2000, ktorým vyslovil nesúlad § 235 

zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších 

predpisov s viacerými ustanoveniami ústavy (v podstate išlo o vylúčenie zdravotníckych zariadení z exekúcie) 

parlament po šiestich rokoch od publikovania tohto nálezu v zbierke prijal identickú úpravu, s tou ktorá bola 

vyhlásená za neústavnú  (§ 102c zákona č. 578/2004 Z. z.), čo v roku 2009 zopakoval (novela zákona č. 

578/2004 Z. z. vykonaná zákonom č. 192/2009 Z. z.) aj keď išlo o úpravu s obmedzenou časovou pôsobnosťou 

(k tomu pozri GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ.: op. c .d., s. 63 – 65). Za ešte drastickejší zásah do autority nálezu Ústavného 

súdu SR moţno povaţovať reakciu parlamentu na nález sp. zn. PL. ÚS 6/04 z 19. októbra 2005, ktorým ústavný 

súd rozhodol o nesúlade viacerých ustanovení zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností 

a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; na tento nález reagoval parlament prijatím 

ústavného zákona č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti výboru Národnej rady Slovenskej republiky na 

preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. Tento ústavný zákon, ktorý nie je v zmysle platnej 

ústavnej úpravy preskúmavateľný ústavným súdom, totiţ obsahuje právnu úpravu, ktorú ústavný súd 

v označenom náleze vyhlásil za nesúladnú s ústavou [na takýto postup parlamentu reagovala  ústavná teória 

tvrdou kritikou; pozri napr. VOZÁR, J.: Zákonodarné prešľapy. Právny obzor, 91, 2008, č. 6, alebo OROSZ, L. 

a kol.: Ústavný systém Slovenskej republiky (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy). Košice UPJŠ 2009, s. 

80 a nasl.]. „Neštandardne“ reagoval parlament aj na nález ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 17/08 z 20. mája 

2009, ktorým bolo okrem iného rozhodnuté o nesúlade zákona č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu 

a Úradu špeciálnej prokuratúry  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

s viacerými ustanoveniami ústavy. V tejto súvislosti parlament ešte pred publikovaním označeného nálezu 

v zbierke prijal zákon č. 219/2009 Z. z. o Špecializovanom trestnom súde a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ktorým bol (zjednodušene) dovtedajší Špeciálny súd nahradený Špecializovaným trestným súdom, ale 

pri zachovaní jeho personálnej kontinuity(!).  

 



 Ústavnú úpravu právnych účinkov nálezu ústavného súdu vo veciach nesúladu 

právnych predpisov dotvára úprava obsiahnutá v zákone o ústavnom súde, z ktorej treba 

poukázať najmä na ustanovenia § 41b; tieto riešia právne účinky nálezov na právoplatné 

rozhodnutia všeobecných súdov, príp. iných orgánov verejnej moci. Podľa § 41b ods. 1 

zákona o ústavnom súde ak súd v trestnom konaní vydal na základe právneho predpisu, ktorý 

neskôr stratil účinnosť v zmysle čl. 125 ústavy (publikovaním príslušného nálezu ústavného 

súdu v zbierke, pozn.), rozsudok, ktorý nadobudol právoplatnosť, ale nebol vykonaný, strata 

účinnosti takého právneho predpisu, jeho časti alebo niektorého ustanovenia je dôvodom 

obnovy konania podľa ustanovení Trestného poriadku. Inak sú riešené právne účinky takéhoto 

nálezu ústavného súdu na ostatné právoplatné rozhodnutia vydané v občianskoprávnom alebo 

správnom konaní; tieto zostávajú nedotknuté, ale povinnosti uloţené takýmito rozhodnutiami 

nemoţno po publikovaní nálezu v zbierke uţ nútene vymáhať (§ 41b ods. 2 zákona 

o ústavnom súde). 

 Spomenúť treba aj § 41a ods. 3 zákona o ústavnom súde, podľa ktorého „Stratou 

účinnosti, prípadne platnosti právnych predpisov na základe nálezu Ústavného súdu sa 

neobnovuje platnosť právnych predpisov nimi zrušených; ak však išlo len o ich zmenu alebo o 

doplnenie, platí skorší právny predpis v znení platnom pred touto zmenou alebo doplnením.“ 

Za problematickú povaţujem časť citovaného ustanovenia nachádzajúceho za bodkočiarkou. 

V praktickej rovine totiţ môţe vzniknúť na jeho základe aj situácia, keď sa ex lege obnoví 

platnosť a účinnosť uţ novelizovaného právneho predpisu, ktorý môţe byť tieţ v rozpore 

s ústavou, pričom môţe ísť o závaţnejší rozpor, ako ten, ktorý ústavný súd podrobil 

ústavnému prieskumu, a ktorý svojim rozhodnutím odstránil (!). Je na mieste otázka či práve 

na takéto situácie by mal (mohol) ústavný súd reagovať uplatnením oprávnenia podľa § 40 

zákona o ústavnom súde (pozri vyššie).  

 

III. Konanie o ústavných sťažnostiach  

Ochrana ústavou zaručených základných práv a slobôd prostredníctvom inštitútu tzv. 

ústavnej sťaţnosti fyzických osôb a právnických osôb patrí síce  k tradičným právomociam 

ústavných súdov, ale v podobe, ktorá umoţňuje podať sťaţnosť v zásade proti kaţdému 

právoplatnému rozhodnutiu, opatreniu alebo inému zásahu ktoréhokoľvek orgánu verejnej 

moci (a teda aj všeobecnému súdu) sa vyskytuje zriedkavejšie (takáto úprava existuje napr. 

v SRN alebo v Českej republike). 

Podľa pôvodného znenia Ústavy SR bol inštitút ústavnej sťaţnosti koncipovaný 

ďaleko uţšie, keďţe Ústavný súd SR mohlo 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  len vtedy „ak  o ochrane týchto práv a slobôd  nerozhoduje iný súd“ (pôvodné 

znenie čl. 127 ods. 1 ústavy), t. j. na základe princípu subsidiarity. Takto vymedzená sféra pre 

aktivitu ústavného súdu bola ale v beţnom zákonodarstve v zásade „pokrytá“ pôsobnosťou 

všeobecných súdov (t. j. predstavovala v zásade „prázdnu mnoţinu“), čo sa v praxi prejavilo 

tak, ţe ústavný súd uplatňoval túto svoju právomoc až do nadobudnutia účinnosti novely 

ústavy v roku 2001 len vo veľmi obmedzenom rozsahu, pričom navyše v ústave pôvodne 

neboli upravené ani právne účinky rozhodnutia ústavného súdu o ústavných sťaţnostiach (táto 

problematika bola upravená v § 57 zákona o ústavnom súde).
17

 

  Platná ústavná úprava inštitútu ústavnej sťaţnosti bola zavedená aţ na základe 

novelizácie ústavy vykonanej ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2002 

[treba poznamenať, ţe pre predkladateľov tejto ústavnej novely predstavovala kľúčový zdroj 

inšpirácie česká ústavná úprava a tieţ úprava obsiahnutá v Dohovore o ochrane ľudských práv 

a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“)]. Nová ústavná úprava   

a) umoţnila sťaţnosťou (nové znenie čl. 127 ústavy uţ nepouţíva pojem „ústavná 

sťaţnosť“ ale len „sťaţnosť“) namietať nielen porušenie základných práv a slobôd 

upravených v slovenskej ústave, ale aj ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich 

z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a vyhlásila spôsobom 

ustanoveným zákonom, pričom sťaţnosť môţe smerovať nielen proti právoplatnému 

rozhodnutiu, ale aj opatreniu alebo inému zásahu ktoréhokoľvek orgánu verejnej moci (teda aj 

všeobecného súdu), rešpektujúc princíp subsidiarity [„...ak o ochrane týchto práv a slobôd 

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

b)  výslovne ustanovila právne účinky nálezov ústavného súdu prijatých v konaniach 

o sťaţnostiach, ktoré spočívajú nielen v moţnosti vysloviť, ţe v danom prípade došlo 

právoplatným rozhodnutím, opatrením alebo iným zásahom orgánu verejnej moci k porušeniu 

ústavou chránených práv alebo slobôd, ale aj v oprávnení zrušiť napadnuté rozhodnutie, 

opatrenie či iný zásah, v oprávnení prikázať tomu, kto ich porušil, vo veci konať, v  oprávnení 

                                                 
17 Treba spomenúť, ţe v pôvodnom texte slovenskej ústavy dotváral inštitút ústavnej sťaţnosti vo sfére 

individuálnej ochrany ústavnosti inštitút (ústavného) podnetu, ktorého ústavný základ bol obsiahnutý v čl. 130 

ods. 3 ústavy („Ústavný súd môže začať konanie aj na podnet právnických alebo fyzických osôb, ak namietajú 

porušenie svojich práv“); tento ústavný základ bol pritom značne diskutabilný, keďţe bol lokalizovaný do čl. 

130 ústavy, ktorý mal (a má) procesný charakter a ustanovoval (ustanovuje) okruh subjektov oprávnených 

kvalifikovane iniciovať jednotlivé druhy konaní pred ústavným súdom (viac k tomu pozri napr. 
GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. – MOCHNÁČOVÁ, M. – LUBY, J. - OROSZ, L. – MACKO, R.: op. c. d., s. 240 a nasl.  

 

 



vrátiť vec na ďalšie konanie, ako aj v oprávnení zakázať pokračovanie v porušovaní týchto 

práv, resp. slobôd  a tieţ v oprávnení prikázať, aby ten, kto tieto práva alebo slobody porušil, 

obnovil stav pred porušením dotknutých práv a slobôd (čl. 127 ods. 2 a § 56 zákona 

o ústavnom súde) a  

c) ustanovila moţnosť priznať tomu, koho práva alebo slobody boli porušené, 

primerané finančné zadosťučinenie (čl. 127 ods. 3 ústavy).
18

 

Nová ústavná úprava vytvorila tak legislatívny priestor k tomu, aby individuálna 

ochrana ústavou chránených základných práv a slobôd bola účinná a efektívna 

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

34 Dohovoru adresovanej Európskemu súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“). Táto 

skutočnosť sa prejavila bezprostredne po nadobudnutí účinnosti novej ústavnej úpravy aj 

v judikatúre ESĽP, ktorý priznal sťaţnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy charakter účinného 

vnútroštátneho prostriedku nápravy, ktorý treba vyčerpať predtým, ako sťaţovateľ podá 

sťaţnosť ESĽP.
19

  

Napriek podstatnému rozšíreniu predmetu ústavnej sťažnosti nemôžu 

sťažovatelia ani po roku 2002 prostredníctvom nej namietať porušenie základných práv 

a slobôd, ku ktorému malo dôjsť priamo zákonom, resp. jeho bezprostrednou 

aplikáciou (na rozdiel od všetkých ostatných štátov Visehradskej štvorky). Táto skutočnosť 

bola a stále je predmetom sústrednej kritiky zo strany domácej ústavnej teórie, 
20

 napriek 

tomu zostáva tento problém nedoriešený. Jeho vyriešenie prelomením doterajšej judikatúry 

ústavného súdu (bez zmeny právnej úpravy) moţno len ťaţko očakávať, 
21

  pričom aj 

doposiaľ známe legislatívne zámery relevantných ústavných orgánov smerujúce k vyriešeniu 

tohto problému neboli zatiaľ dotiahnuté do realizačnej fázy.
22

 

                                                 
18

 Ide o celkom neštandardné oprávnenie, ktoré nemá svoju obdobu v ţiadnom z ďalších štátov Visehradskej 

štvorky.  
19

 K tomu pozri rozhodnutie ESĽP vo veci Andrašík, J. a spol. v. Slovenská republika z roku 2002 Viac o tom 

VRŠANSKÝ P.: Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva o neprijateľnosti 7 sťažností proti Slovenskej 

republike. Justičná revue, roč. 54, 2002, č. 12, s. 1504 – 1510. 
20

 Pozri napr. KVASNIČKOVÁ, J.: Možnosť jednotlivca napadnúť na ústavnom súde právny predpis. Justičná 

revue, 54, 2002, č. 6-7, s. 679 a nasl.; PETRÍK, M. : K niektorým problémom konania pred Ústavným súdom. 

Justičná revue, 54, 2002, č. 1, s. 26 – 27, alebo  DRGONEC, J,: Ústava Slovenskej republiky. Komentár 

k novelizácii ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z. Heuréka 2004, s. 251 – 252. 
21

  Aj väčšina kritikov tohto stavu totiţ zastáva názor, ţe moţnosť jednotlivca napadnúť právny predpis 

prostredníctvom sťaţnosti podľa čl. 127 ods. 1 ústavy „si vyžaduje minimálne novelu zákona o ústavnom súde, 

optimálne však novelu ústavy“ (KVASNIČKOVÁ, J.: op. c. d., s. 694. 
22

 Napr. v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky z júna 2006 bolo uvedené „Vláda preskúma 

možnosti a dopady vytvorenia takých legislatívnych podmienok, aby Ústavný súd SR mohol v rámci konania o 

ústavnej sťažnosti podľa čl. 127 Ústavy SR, ako aj v rámci iných konaní, rozhodovať aj o súlade právnych 

predpisov a na základe výsledkov analýzy navrhne riešenie.“. 



Nová ústavná úprava inštitútu ústavnej sťažnosti sa podľa očakávania prejavila 

vo výraznom náraste rozhodovacej agendy ústavného súdu, ktorá dosahuje v ostatných  

rokoch  z hľadiska jeho personálnych kapacít kritickú hranicu,
23

 a to napriek tomu, ţe 

v súvislosti so zavedením tejto úpravy došlo aj zvýšeniu počtu sudcov ústavného súdu 

z pôvodných 10 na 13 sudcov, čo umoţňuje rozhodovať o sťaţnostiach (a iných veciach 

patriacich do pôsobnosti senátov) v štyroch rozhodovacích „grémiách.“   

 Na zvýšení počtu individuálnych sťažností doručovaných ústavnému súdu sa 

nesporne podpísala aj možnosť domáhať sa prostredníctvom nich aj priznania 

primeraného finančného zadosťučinenia podľa čl. 127 ods. 3 ústavy, ktorá sa (ţiaľ) nie 

zriedkavo stáva hlavným motivačným faktorom sťaţovateľov, resp. ich právnych zástupcov. 

V prvých rokoch po nadobudnutí účinnosti novej ústavnej úpravy ústavný súd priznával 

finančné zadosťučinenie spravidla v sume (výrazne) niţšej ako priznáva spravodlivé 

zadosťučinenie podľa čl. 41 Dohovoru v obdobných prípadoch ESĽP. Tento prístup sa ale 

postupom času ukazuje ako nepriechodný, keďţe viacero sťaţovateľov sa potom, ako boli 

„úspešní“ v konaní pred ústavným súdom obracia aj na ESĽP, pričom vo svojich sťaţnostiach 

namietajú najmä to, ţe im bolo ústavným súdom priznané finančné zadosťučinenie v sume 

niţšej ako povaţuje ESĽP v konkrétnych okolnostiach prípadu za spravodlivé; vo viacerých 

takýchto sťaţnostiach boli sťaţovatelia v konaniach pred ESĽP uţ úspešní.
24

 V dôsledku toho 

bol slovenský ústavný súd nútený postupne zvyšovať sumu priznávaného finančného 

zadosťučinenia a pribliţovať ju k štandardom uplatňovaným v judikatúre ESĽP, čím sa 

celková suma priznávaného finančného zadosťučinenia v podstate kaţdým rokom výrazne 

zvyšuje.
25

 

  

IV. Právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky vo volebných veciach  
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 V období rokov 2002 aţ 2010 bolo ústavnému súdu doručených celkom 50 684 sťaţností, čo predstavuje 86 % 

z celkového počtu podaní doručovaných mu v tomto období.  Pozri tlačovú informáciu z 29. marca 2011, 

dostupné na internete:  http://www.concourt.sk/sk/Tlacove_spravy/2011/TS_20110329_23.pdf. Pre porovnanie 

v období rokov 1993 aţ 2001 bolo ústavnému súdu doručených celkom 374 ústavných sťaţností a 1947 

podnetov podľa čl. 130 ods. 3 ústavy. K tomu pozri GAJDOŠÍKOVÁ, Ľ. – MOCHNÁČOVÁ, M. – LUBY, J. - 

OROSZ, L. – MACKO, R.: op. c. d., s. 240. 
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 Pozri napr. rozhodnutia ESĽP vo veciach Horváthová proti Slovenskej republike, rozsudok zo 17. mája 2005; 

Magura proti Slovenskej republike, rozsudok z 13. júna 2006, Rišková proti Slovenskej republike, rozsudok 

z 22. augusta 2006 atd.  
25

 Zatiaľ čo v roku 2002 priznal Ústavný súd SR sťaţovateľom  finančné zadosťučinenie v celkovej sume 35 

351,52 €, v roku 2010 uţ v sume 676 501 € a v roku 2011 rekordných 971 449, 33 €. K tomu pozri informácie 

z tlačových správ ústavného súdu dostupných na internete:  

http://www.concourt.sk/sk/Tlacove_spravy/2011/TS_20110329_23.pdf. a 

http://www.concourt.sk/sk/Tlacove_spravy/2012/TS_20120118_1.pdf. 
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Súdny prieskum volebného procesu, ako aj samotných volieb moţno povaţovať za 

nezastupiteľný znak demokratického a právneho štátu, prostredníctvom ktorého sa garantuje 

ústavnosť a zákonnosť volieb, ako vrcholného prejavu demokracie. Je inou otázkou, akému 

orgánu súdneho typu je súdny prieskum zverený (všeobecné súdy, správne súdy, 

špecializovaný volebný súd, resp. ústavný súd). V zásade platí, ţe výkon volebného súdnictva 

nepatrí k tradičným právomociam ústavných súdov, a ak aj ústavy iných štátov zverujú časť 

tejto agendy do rozhodovacej agendy ústavných súdov,  tak to robia len zriedkavo v takom 

rozsahu, ako je to v Slovenskej republike (to platí aj o všetkých ostatných štátoch 

Visehradskej štvorky).  

V Slovenskej republike je totiž rozhodujúca časť volebného súdnictva zverená do 

právomoci ústavného súdu (okrem rozhodovania o návrhoch dotknutých osôb vo veciach 

odstránenia chýb a nedostatkov v stálom zozname voličov a návrhoch vo veciach registrácie 

kandidátnych listín a kandidátov pre jednotlivé typy volieb, ktoré je zverené do právomoci 

všeobecných súdov), pričom Ústavný súd SR rozhoduje na základe volebných sťaţností 

o ústavnosti a zákonnosti volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb prezidenta 

Slovenskej republiky, volieb do Európskeho parlamentu, volieb do orgánov samosprávy obcí, 

ako aj volieb do orgánov samosprávnych krajov.  

Zároveň treba poznamenať, ţe právomoc  vo volebných veciach vykazuje oproti 

výkonu ostatných právomocí ústavného súdu viacero špecifických čŕt, keďţe 

a) rozhoduje nielen o ústavnosti, ale aj zákonnosti volieb (táto skutočnosť 

zásadným spôsobom ovplyvňuje charakter konania vo volebných veciach, keďţe ústavný súd 

zaväzuje k tomu, aby pri rozhodovaní bral na zreteľ akékoľvek porušenia právnych predpisov, 

ku ktorým došlo vo volebnom procese, t. j. nielen tie, ktoré dosahujú ústavnú intenzitu), 

b) v konaní o volebných sťažnostiach ústavný súd rozhoduje ako súd prvej 

inštancie (ide o jedno inštančné konanie), pričom pri výkone tejto časti svojej rozhodovacej 

agendy je skutkovým súdom, t. j. sám vykonáva dokazovanie,  

c) volebná agenda má „nárazovitý“ charakter, je výrazným spôsobom 

koncentrovaná do určitého časového obdobia bezprostredne po uskutočnení volieb, 

d) z povahy veci vyplýva, ţe ústavný súd musí o volebných sťažnostiach v záujme 

právnej istoty účastníkov volebného procesu a stabilizácie orgánov verejnej moci 

konštituovaných na základe volieb rozhodnúť v primeranom čase od uskutočnenia volieb.  

Pri zohľadnení uvedených špecifík treba navyše poznamenať, ţe z kvantitatívneho 

hľadiska predstavuje „volebná agenda“ nie zanedbateľnú časť rozhodovacej činnosti 



ústavného súdu. Z evidencie ústavného súdu vyplýva, ţe z tohto hľadiska patrí rozhodovaniu 

vo volebných veciach druhé miesto, hneď za rozhodovaním o ústavných sťaţnostiach 

(v doterajšom období bolo ústavnému súdu doručených celkom 503 volebných sťaţností), 

pričom v poslednom období počet volebných sťaţností sústavne narastá, 
26

  čo značne sťaţuje 

zabezpečenie tejto časti rozhodovacej agendy Ústavného súdu SR v primeranej kvalite 

a v primeranom čase. Vychádzajúc z uvedených skutočností je podľa môjho názoru namieste 

uvaţovať aj o tom, aby sa aspoň časť volebnej agendy v Slovenskej republike zverila iným 

orgánom súdneho typu a to aj vyuţitím poznatkov o spôsoboch rozhodovania o volebných 

sťaţnostiach v ostatných štátoch Visehradskej štvorky.  

 

Závery 

Vymedzenie ústavného postavenia ústavného súdu a určenie rozsahu a charakteru jeho 

rozhodovacích právomocí treba povaţovať za výsledok legitímneho rozhodnutia ústavodarcu. 

Aj keď platná ústavná úprava právomocí ústavných súdov v štátoch Visehradskej štvorky je 

v mnohom podobná, obsahuje kaţdá z nich viacero osobitostí, pričom ich porovnávanie je aj 

perspektívne vzájomne prospešné z hľadiska potenciálnej vzájomnej inšpirácie, čo aspoň 

tézovito naznačuje aj tento príspevok. 

Z jeho obsahu okrem iného na jednej strane vyplýva, ţe napriek mimoriadne silnému 

ústavnému postaveniu v ústavnom mechanizme nedisponuje slovenský ústavný súd 

v porovnaní so všetkými ostatnými ústavnými súdmi Visehradskej štvorky oprávneniami, 

ktoré by mu v záujme efektívnej ochrany ústavnosti nepochybne mali patriť (mám na mysli 

predovšetkým oprávnenie rozhodovať v rámci konania o ústavných sťaţnostiach o porušení 

základných práv a slobôd spôsobených priamo zákonom, resp. jeho bezprostrednou 

aplikáciou), pričom na druhej strane sú mu zverené aj také právomoci, ktorými ústavné súdy 

v  iných štátoch Visehradskej štvorky nedisponujú, a ktoré by aj na základe ich skúseností 

mohli aj v Slovenskej republike efektívne vykonávať aj iné orgány súdneho typu (mám na 

mysli najmä právomoc vo volebných veciach), ale aj také, ktoré by snáď v ostatných štátoch 

Visehradskej štvorky bolo ţiadúce zakotviť (napr. právomoc podávať abstraktný výklad 

ústavy, či oprávnenie pozastaviť účinnosť napadnutého právneho predpisu v rámci konania 

o súlade právnych predpisov). Práve s ambíciou poukázať na tieto skutočnosti a v kontexte so 

zámermi sledovanými touto vedeckou konferenciu bol spracovaný aj tento príspevok.  
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 Podrobnejšie k právomoci Ústavného súdu SR vo volebných veciach a problémom spojeným s výkonom tejto 

časti jeho rozhodovacej agendy pozri OROSZ, L.: Rekodifikácia volebného zákonodarstva a súdny prieskum 

volieb (I.). Justičná revue, 63, 2011, č. 10.  



 


