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Ochrana ústavnosti a Ústavy Slovenskej republiky 

 v rozhodovacej činnosti  

Ústavného súdu Slovenskej republiky  

za rok 2009 

 

 

I. 

 
Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) ako nezávislý 

orgán ochrany ústavnosti pri formovaní modernej demokratickej a právnej spoločnosti 

disponuje špecializovaným a koncentrovaným typom kontroly ústavnosti.  

 

Súčasťou ústavnosti je dodržiavanie ústavných rámcov všetkými subjektmi, 

ktoré Ústava Slovenskej republiky (ďalej aj „ústava“) zaväzuje právomocami 

a zodpovednosťou. 

Východisko ústavy je materiálno-racionálne poňatie legitimity právneho 

a ústavného štátu. 

Aj v roku 2009 ústavný súd svojou rozhodovacou činnosťou potvrdil 

kvalitatívne rastúci a stabilizujúci trend. Rozhodovaciu činnosť zabezpečoval plný 

počet sudcov, podľa schváleného rozvrhu práce rozhodoval v štyroch senátoch 

a v pléne. 

Ústavnému súdu bolo v roku 2009 doručených 2365 návrhov a sťažností. 

Ústavný súd vydal 2324 konečných rozhodnutí, z toho bolo 41 rozhodovaných 

v pléne. 

V roku 2009 na ústavného sudcu pripadalo v priemere 178 konečných 

rozhodnutí. 

Z celkového počtu konečných rozhodnutí bolo 1290 rozhodnutí procesne 

odmietnutých. 
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II. 

 

 Rozhodovacia činnosť ústavného súdu bola v roku 2009 z kvantitatívneho 

hľadiska orientovaná na: 

A. Rozhodovanie o sťažnostiach fyzických a právnických osôb (čl. 127 

                 ods. 1 ústavy). 

B.   Rozhodovanie o súlade právnych predpisov (čl. 125 ústavy). 

 

 

A. Rozhodovanie o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb 

 

 Hlavnou funkciou individuálnej (konkrétnej) ochrany ústavnosti je ochrana 

základných práv fyzických osôb alebo právnických osôb. Ochrana je rozšírená 

aj na možnosť domáhať sa primeraného finančného zadosťučinenia a prikazovaciu 

kompetenciu, aby ten, kto tieto práva alebo slobody porušil, vo veci konal.  

 Rozhodovanie o sťažnostiach podľa čl. 127 ods. 1 ústavy predstavuje 

najrozsiahlejšiu agendu ústavného súdu. 

V období rokov 2002 až 2009 bolo ústavnému súdu doručených celkom 

48109 sťažností, čo predstavuje 95 % z celkového počtu podaní doručených 

ústavnému súdu v tomto období. 

Na celkovom počte sťažností podľa čl. 127 ods. 1 ústavy najviac participujú 

sťažnosti, v ktorých sťažovatelia namietajú porušenie základného práva 

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

resp. porušenie práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 

Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej aj „dohovor“). 

Z celkového počtu 48109 sťažností doručených v rokoch 2002 – 2009 

smerovalo proti porušeniu uvedených práv celkom 40289 sťažností, t. j. 83 % 

z celkového počtu. 
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Alarmujúci je údaj, že od roku 2002 ústavný súd až v 641 prípadoch vyslovil 

dvojnásobné porušenie čl. 48 ods. 2 ústavy, resp. zaznamenal prípady, keď 

po vyslovení porušenia predmetného práva ústavným súdom sa neskôr uskutočnilo 

konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva na základe ďalšej nečinnosti 

všeobecného súdu. Slovenská republika porušila sťažovateľovo právo na prejednanie 

jeho záležitosti v primeranej lehote priznané čl. 6 ods. 1 dohovoru. 

 

Zbytočné prieťahy na všeobecných súdoch predstavujú už celospoločenský 

problém a negatívne ovplyvňujú vymožiteľnosť práva. Platí poznatok: Zbytočným 

prieťahom možno zabrániť, nie však ich odstrániť. Porušenie nie je možné 

odstrániť retroaktívnym účinkom. 

V roku 2002 predstavovalo priznané finančné zadosťučinenie sumu 

1 065 000 Sk, v roku 2008 už 22,3 mil. Sk (740 tis. €) a v roku 2009 to bolo 

916 419,07 €. 

V roku 2008 ústavný súd zaznamenal rekordných 33 883 (!) ústavných 

sťažností od jedného sťažovateľa (právnickej osoby Lawyer Partners, a. s.). 

Odporcom boli viaceré okresné súdy, ktoré odmietli prijať podania urobené 

elektronickou formou a podpísané zaručeným elektronickým podpisom. V konkrétnom 

prípade, okrem zbytočných prieťahov, bolo porušené i právo na súdnu ochranu. 

Predmetné sťažnosti právnickej osoby ústavný súd rozhodol v roku 2008 

a 2009. Priznané primerané finančné zadosťučinenie predstavovalo však sumu 

110 tis. € . 

Konštantná judikatúra ústavného súdu vo vzťahu k problematike zbytočných 

prieťahov, resp. aj judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva poukazuje na to, 

že cieľom, účelom a podstatou predmetného práva je odstránenie právnej 

neistoty. Toto právo môže byť porušené nečinnosťou príslušného štátneho orgánu 

alebo nesprávnou činnosťou štátneho orgánu. Rýchlosť konania sa posudzuje 

individuálne podľa týchto kritérií: zložitosť prerokovania veci z hľadiska právneho 

a skutkového a súčinnosť navrhovateľa so súdom. Iba prieťah, ktorý je možný 

pripísať štátu, môže viesť k záveru, že primeraná lehota nebola rešpektovaná. 
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V týchto prípadoch ide o aplikáciu teórie pozitívneho záväzku (pozitívnych 

povinností) štátu prepojených koncepciou horizontálneho pôsobenia ľudských práv 

tzv. vyžarovanie ľudských práv do všetkých oblastí pozitívneho práva (teória 

tzv. Drittwirkungu). 

 

Z iniciatívy predsedníčky ústavného súdu sa v decembri 2009 uskutočnila 

odborná porada k nepriaznivému stavu zbytočných prieťahov všeobecných súdov 

za účasti predstaviteľov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, 

verejného ochrancu práv a Slovenskej advokátskej komory. Na odbornej porade bol 

spracovaný Index poznatkov riešených de lege lata a de lege ferenda. 

 

 

B. Rozhodovanie o súlade právnych predpisov podľa čl. 125 ústavy 

 

Ide o prioritnú právomoc ústavného súdu (abstraktná kontrola ústavnosti – 

kontrola súladu už platného a účinného právneho predpisu). 

Novelou ústavy z roku 2001 došlo k zavedeniu možnosti ústavného súdu 

pozastaviť v tomto konaní účinnosť napadnutých právnych predpisov, ich častí, 

prípadne niektorých ich ustanovení. 

Aktívnu legitimizáciu na podanie návrhu na začatie konania o súlade má len 

zákonom taxatívne ustanovený okruh subjektov [pätina poslancov Národnej rady 

Slovenskej republiky (ďalej aj „národná rada“), prezident Slovenskej republiky (ďalej 

aj „prezident“), vláda Slovenskej republiky (ďalej aj „vláda“), súd, generálny 

prokurátor Slovenskej republiky (ďalej aj „generálny prokurátor“), verejný ochranca 

práv]. 

Od roku 2002 – 2009 bolo podaných 142 návrhov, pričom išlo o návrhy: 

generálny prokurátor       42         vláda                2 

pätina poslancov národnej rady     38         súd    39 

prezident          3           verejný ochranca práv    0 

orgány územnej samosprávy    1 
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Ústavný súd v roku 2009 rozhodol meritórne (nálezom) v týchto návrhoch: 

1. PL. ÚS 10/06 – vo veci návrhu na vyslovenie nesúladu označeného 

ustanovenia zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch 

prokuratúry v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 12 a čl. 20 Ústavy 

Slovenskej republiky ústavný súd rozhodol tak, že návrhu nevyhovel. Návrh sa týkal 

zavedenia príplatku za výkon funkcie prokurátora, čo spôsobilo skupine bývalých 

prokurátorov (starobných dôchodcov) zmenu - zníženie poberanej sumy príplatku 

v porovnaní s pôvodnou výškou príplatku k dôchodku. 

 

2. PL. ÚS  15/06 – plénum ústavného súdu rozhodlo vo veci návrhu 

na vyslovenie nesúladu označených ustanovení zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných 

zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s ustanoveniami Ústavy Slovenskej 

republiky, Listiny základných práv a slobôd a s čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd tak, že v časti návrhu vyhovelo, v časti konanie 

zastavilo a v časti návrhu nevyhovelo.  

 

3. PL. ÚS 23/05 – o návrhu na vyslovenie nesúladu časti ustanovenia 

Obchodného zákonníka slovného spojenia „alebo vyhlásením konkurzu“ s čl. 1 ods. 1 

prvou vetou, čl. 12 ods. l a 2 a čl. 20 ods. 1 prvou a druhou vetou Ústavy Slovenskej 

republiky a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv 

a základných slobôd rozhodlo plénum ústavného súdu tak,  že návrhu nevyhovelo.

  

4. PL. ÚS 6/08 – o návrhu na začatie konania o súlade niektorých ustanovení 

zákona č. 331/82003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších 

predpisov; ustanovení zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; ustanovení zákona 

č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení 

Občianskeho súdneho poriadku a ustanovení zákona Slovenskej národnej rady 

č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 
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s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 1 a 2, čl. 12 ods. 1 prvou vetou, čl. 13 ods. 4, čl. 30 

ods. 1 prvou vetou, ods. 3 prvou vetou a ods. 4 a čl. 31 Ústavy Slovenskej republiky 

ústavný súd rozhodol tak, že návrhu v časti vyhovel a v časti nevyhovel. 

 

5. PL. ÚS 17/08 – vo veci namietaného nesúladu 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 rozhodol ústavný súd tak, že návrhu 

v časti vyhovel, v časti konanie zastavil a v časti návrhu nevyhovel. 

 

6. PL. ÚS 21/08 – vo veci súladu ustanovenia zákona č. 153/2001 Z. z. 

o prokuratúre v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky 

rozhodol ústavný súd tak, že návrhu nevyhovel. 

 

7. PL. ÚS 2/09 – vo veci návrhu na začatie konania o súlade označeného 

ustanovenia zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov s čl. 39 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky zatiaľ nebolo vydané 

právoplatné rozhodnutie. 

 

8. PL. ÚS 3/03 – vo veci súladu ustanovení zákona č. 223/2001 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 516/20010 Z. z. 

o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu v znení neskorších 

predpisov s ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky, Listiny základných práv a 

slobôd a Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach plénum 

ústavného súdu rozhodlo tak, že v časti konanie zastavilo a v časti návrhu nevyhovelo. 

 

V ostatných prípadoch došlo k zastaveniu konania, a to: 

1. PL. ÚS 18/06 – vo veci súladu ustanovení zákona Slovenskej národnej rady 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s ustanoveniami 

Ústavy Slovenskej republiky, Európskej charty miestnej samosprávy plénum 

ústavného súdu rozhodlo tak, že v časti návrhu vyhovelo a v časti konanie zastavilo. 
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Konanie bolo v časti zastavené z dôvodu, že navrhovateľ zobral svoj návrh v časti späť 

a žiadal v tejto časti konanie zastaviť.  

 

2. PL. ÚS 7/09 – vo veci návrhu na začatie konania o súlade nariadenia vlády 

Slovenskej republiky č. 140/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká 

Fatra, s ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky a o súlade vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky č. 234/2006 Z. z., ktorou sa vyhlasuje 

Chránené vtáčie územie Sysľovské polia, s ustanoveniami Ústavy Slovenskej 

republiky, plénum ústavného súdu pri predbežnom prerokovaní konanie zastavilo 

z dôvodu, že navrhovateľ zobral svoj návrh v celom rozsahu späť a žiadal konanie 

zastaviť.  

 

3. PL. ÚS 128/07 – vo veci súladu ustanovení zákona č. 68/2005 Z. z., ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja 

Slovenskej republiky z 22. decembra 2003 č. V-1/2003 o regulácii cien nájmu bytov 

s ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky rozhodlo plénum ústavného súdu tak, 

že konanie zastavilo z dôvodu, že navrhovateľ zobral svoj návrh v celom rozsahu späť 

a žiadal konanie zastaviť.  

 

4. PL. ÚS 4/09 – vo veci návrhu na začatie konania o súlade ustanovení zákona 

č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov s ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky rozhodlo 

plénum ústavného súdu tak, že konanie zastavilo z dôvodu zmeny napadnutej právnej 

úpravy. 

 

5. I. ÚS 118/09 – vo veci návrhu na začatie konania o súlade všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti B. – S. M. o podmienkach státia v zóne 

s dopravným obmedzením s ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky, 

s ustanoveniami zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. 
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o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách 

v znení neskorších predpisov účinného do 28. februára 2005, zákona č. 135/1961 Zb. 

o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 

komunikáciách v znení neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka, zákona 

č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred 

diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) 

v znení neskorších predpisov rozhodol senát ústavného súdu tak, že konanie zastavil 

z dôvodu späťvzatia návrhu navrhovateľom. 

 

6. I. ÚS 362/09 – o súlade všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

B. o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením s ustanoveniami Ústavy 

Slovenskej republiky, s ustanoveniami zákona Slovenskej národnej rady 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona 

č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona 

č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane 

pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný 

zákon) rozhodol senát ústavného súdu tak, že konanie zastavil z dôvodu zmeny 

napadnutej právnej úpravy. 

 

7. PL. ÚS 21/09  – vo veci návrhu na začatie konania o súlade ustanovenia 

§ 226 Občianskeho súdneho poriadku s čl. 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky 
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plénum ústavného súdu rozhodlo tak, že konanie zastavilo z dôvodu, že navrhovateľ 

vzal návrh v celom rozsahu späť. 

 

III. 

 

 Z ďalších právomocí v roku 2009 ústavný súd aplikoval v rozhodovacej 

činnosti tieto: 

A. Rozhodovanie vo veciach ochrany verejného záujmu podľa ústavného 

zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. 

 B.  Rozhodovanie vo volebných veciach podľa čl. 129 ods. 2 ústavy. 

 C.  Rozhodovanie v disciplinárnych veciach podľa čl. 136 ods. 2 a 3 ústavy. 

 D. Rozhodovanie o výklade ústavy a ústavných zákonov podľa čl. 128 

                 ústavy. 

 

 

A.  Rozhodovanie vo veciach ochrany verejného záujmu podľa ústavného zákona 

č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov 

 

Predmetná právomoc ústavného súdu rozhodovať v druhej inštancii vo veciach 

ochrany verejného záujmu bola ustanovená v citovanom ústavnom zákone. 

Pre rozhodovanie ústavného súdu je ustanovená 60-dňová lehota. 

V rokoch 2006 až 2009 bolo ústavnému súdu doručených 81 návrhov podľa 

čl. 10 ods. 2 tohto zákona. 

Za toto obdobie boli podané 2 podania podľa čl. 10 ods. 3 uvedeného zákona. 

V roku 2009 ústavný súd rozhodol ako odvolací (opravný) orgán 

v 8 návrhoch. Vo všetkých návrhoch išlo o návrhy na preskúmanie rozhodnutia 

Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií. 
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Nálezy: 

1. III. ÚS 48/09 – vo veci návrhu na preskúmanie rozhodnutia Výboru 

Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií senát ústavného súdu 

rozhodol tak, že napadnuté rozhodnutie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky 

pre nezlučiteľnosť funkcií zrušil a návrhu v časti nevyhovel.  

Ústavný súd dospel k záveru, že na advokáta, ktorý vykonáva svoje povolanie 

samostatne súčasne s výkonom funkcie verejného funkcionára, ako aj na navrhovateľa 

ako advokáta, ktorý verejnú funkciu vykonáva súčasne ako konateľ spoločnosti 

s ručením obmedzeným zameranej na poskytovanie právnych služieb, pamätal ústavný 

zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov“) tým, že im ustanovil 

výnimky zo zákazu nezlučiteľnosti funkcie verejného funkcionára s niektorými 

funkciami, zamestnaniami a činnosťami. V navrhovateľovom prípade tak citovaný 

ústavný zákon učinil v čl. 5 ods. 3. Na tomto základe ústavný súd dospel k záveru, že 

navrhovateľ sa nedopustil takého konania, ktoré by bolo v rozpore s čl. 5 ods. 2 

citovaného ústavného zákona. 

 

2. I. ÚS 156/09 – vo veci návrhu na preskúmanie rozhodnutia Výboru Národnej 

rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií senát ústavného súdu rozhodol 

tak, že rozhodnutie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť 

funkcií zrušil a v časti návrhu nevyhovel.  

I. senát ústavného súdu dospel k rovnakým záverom, ktoré už boli vyslovené 

a prijaté väčšinou III. senátu ústavného súdu v náleze sp. zn. III. ÚS 48/09 z 1. apríla 

2009, podľa ktorých tak na advokáta, ktorý vykonáva svoje povolanie samostatne 

súčasne s výkonom funkcie verejného funkcionára, ako aj na navrhovateľa ako 

advokáta, ktorý verejnú funkciu vykonáva súčasne ako konateľ spoločnosti s ručením 

obmedzeným zameranej na poskytovanie právnych služieb, pamätal ústavný zákon 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov tým, že im 

ustanovil výnimky zo zákazu nezlučiteľnosti funkcie verejného funkcionára 
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s niektorými funkciami, zamestnaniami a činnosťami. V navrhovateľovom prípade tak 

citovaný ústavný zákon učinil v čl. 5 ods. 3.  

 

Uznesenia – nevyhovenie: 

1. III. ÚS 12/09 – vo veci návrhu na preskúmanie rozhodnutia Výboru 

Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií senát ústavného súdu 

rozhodol tak, že rozhodnutie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky 

pre nezlučiteľnosť funkcií potvrdil.  

Ústavný súd konštatoval, že keďže obchodné spoločnosti, v ktorých 

navrhovateľ (ktorý súčasne vykonával verejnú funkciu) pôsobil vo funkcii konateľa, 

pričom za výkon funkcií konateľa poberal odmenu, nemajú výlučne nepodnikateľský 

charakter, preto sa na ne vzťahuje zákaz výkonu funkcie štatutárneho orgánu alebo 

členstva v štatutárnom orgáne, riadiacom, kontrolnom alebo dozornom orgáne 

v zmysle čl. 5 ods. 2 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov, pričom výnimka z uvedeného zákazu v zmysle čl. 5 ods. 4 

ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov je podmienená tým, že verejný funkcionár za výkon funkcie štatutárneho 

orgánu alebo za členstvo v orgánoch uvedených spoločností nepoberá finančnú 

odmenu. 

 

2. IV. ÚS 263/09 – vo veci návrhu na preskúmanie rozhodnutia Výboru 

Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií senát ústavného súdu 

rozhodol tak, že napadnuté rozhodnutie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky 

pre nezlučiteľnosť funkcií potvrdil.  

Namietaným rozhodnutím výbor rozhodol, že navrhovateľ ako člen dozornej 

rady H., š. p., B., porušil čl. 5 ods. 2 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov tým, že „v období, keď vykonával funkciu 

člena dozornej rady L., š. p., B., vykonával súčasne činnosť živnostníka podľa 

živnostenského zákona podľa živnostenského oprávnenia...“, a zároveň mu uložil 

pokutu. Ústavný súd konštatoval, že výkon živnosti je podnikateľská činnosť, ktorú 

môže vykonávať nielen fyzická osoba (živnostník), ale aj právnická osoba, pričom 
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živnostenský zákon predpokladá, že výkon živnostenskej činnosti môžu obmedziť 

alebo vylúčiť (zakázať) osobitné zákony. Za takýto osobitný zákon treba považovať aj 

ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov, konkrétne jeho ustanovenie čl. 5 ods. 2 druhú vetu. Ústavný súd dospel 

k záveru, že výbor v namietanom rozhodnutí správne interpretoval a aplikoval čl. 5 

ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov. Ústavný súd tiež uviedol, že pre posúdenie toho, či verejný funkcionár 

porušil označené ustanovenie, nie je podstatné, či verejný funkcionár mal 

z podnikateľskej činnosti v rozhodnom období príjem, ale či v rozhodnom období 

podnikal. 

 

V ostatných prípadoch išlo o podanie oneskorené, neopodstatnené a nesplnenie 

predpísaných náležitostí. 

 

 

B.  Rozhodnutie vo volebných veciach podľa čl. 129 ods. 2 Ústavy Slovenskej 

       republiky  

 

Súdny prieskum v Slovenskej republike je zverený do vecnej pôsobnosti 

všeobecných súdov, ako aj ústavnému súdu. 

Ústavný súd rozhoduje o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta, volieb 

do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do orgánov územnej samosprávy 

a volieb do Európskeho parlamentu. 

Konanie vo volebných veciach je ústavou a zákonom zverené do pôsobnosti 

pléna ústavného súdu. 

 

Ústavný súd v roku 2009 rozhodol v 6 prípadoch takto: 

a) Voľby do orgánov územnej samosprávy 

 Návrh na zrušenie výsledku volieb konaných v obci Rimavská Seč – 

v konaní vedenom pod sp. zn. PL. ÚS 5/09 plénum ústavného súdu rozhodlo 
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o sťažnosti pre nezákonnosť volieb do orgánu miestnej samosprávy v obci Rimavská 

Seč tak, že návrh odmietlo.  

Sťažovatelia žiadali, aby ústavný súd zrušil výsledok volieb len v časti 

týkajúcej sa zvolenia G. S., J. B. a Á. S. za poslancov obecného zastupiteľstva, 

resp. uviedli aj alternatívny petit, ktorým navrhli, aby ústavný súd vyhlásil voľby 

poslancov obecného zastupiteľstva v tejto obci za neplatné, avšak tiež iba v časti 

týkajúcej sa zvolenia protikandidátov G. S., J. B. a Á. S. za poslancov obecného 

zastupiteľstva. Po posúdení skutkového a právneho základu tejto časti volebnej 

sťažnosti dospel ústavný súd k záveru, že nie sú vo vzájomnom súlade, z čoho vyplýva 

jej zjavná neopodstatnenosť.  

Vyhlásenie volieb za neplatné alebo zrušenie výsledku volieb iba v tejto časti 

[v súlade s návrhom sťažovateľov v zmysle § 20 ods. 3 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“)] na základe skutočností zakladajúcich záver 

o nezákonnosti výsledku volieb ako celku (porušovanie volebného moratória, 

kupovanie hlasov voličov či pochybenia v súvislosti s hlasovaním do prenosnej 

volebnej schránky, ak by sa v konaní vo veci samej preukázali) by nastolilo 

protiústavný stav vo vzťahu k voličom kandidátov G. S., J. B. a Á. S. Tento 

protiústavný stav by spočíval v tom, že do základného práva voličov týchto kandidátov 

zúčastňovať sa na správe verejných vecí slobodnou voľbou svojich zástupcov (čl. 30 

ods. 1 ústavy) by ústavný súd zasiahol, pričom vo vzťahu k tomu istému základnému 

právu voličov ostatných kandidátov na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva by 

tak ústavný súd neurobil aj napriek tomu, že dôvody opodstatňujúce vyhlásenie volieb 

za neplatné na základe záveru o nezákonnosti celkového volebného výsledku sa týkajú 

všetkých kandidátov. 

Vzhľadom na dané okolnosti posudzovaného prípadu (predovšetkým s ohľadom 

na podstatné skutkové tvrdenia, na ktorých bola volebná sťažnosť založená) by 

sa sťažovatelia v predmetnej veci (v rámci posudzovanej časti sťažnosti) mohli 

domáhať iba vyhlásenia neplatnosti volieb do obecného zastupiteľstva ako celku.  
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Majúc na zreteli tieto skutočnosti ústavný súd volebnú sťažnosť sťažovateľov 

v tejto časti pri predbežnom prerokovaní odmietol podľa § 25 ods. 2 zákona 

o ústavnom súde ako zjavne neopodstatnenú.  

Po preskúmaní volebnej dokumentácie aj ústavný súd dospel k záveru, 

že volebné výsledky zistené volebnými komisiami (okrskovými aj miestnou) 

sú z hľadiska predmetu konania vymedzeného petitom sťažnosti sťažovateľov 

(namietali konkrétnych zvolených kandidátov) zistené správne. Sťažovateľmi 

vznesené námietky týkajúce sa nesprávneho postupu okrskových volebných komisií 

pri sčítaní hlasov, nezapečatenia použitých hlasovacích lístkov a nepresností zápisov 

v zápisnici miestnej volebnej komisie (podľa názoru ústavného súdu ide pri zápise 

„927“ platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného 

zastupiteľstva o zjavnú nesprávnosť v písaní korektného údaja „972“) nie sú spôsobilé 

odôvodniť záver o inom legitímnom a konkrétne kvantifikovateľnom výsledku volieb. 

  Návrh na vyhlásenie volieb za neplatné v obci Žehra – spojenie vecí 

 

b) Voľby prezidenta 

Tri návrhy na vyhlásenie neplatnosti volieb prezidenta republiky boli odložené 

postupom podľa § 23a zákona o ústavnom súde.  

 

c) Voľby do Európskeho parlamentu 

Jeden návrh bol odložený postupom podľa § 23a zákona o ústavnom súde 

(nešlo o návrh na začatie konania). 

 

 

C.  Rozhodovanie v disciplinárnych veciach podľa čl. 136 ods. 2 a 3 ústavy  

 

V roku 2009 ústavný súd rozhodol o troch návrhoch: 

1. JUDr. Lajos Mészáros,  

sudca ústavného súdu, návrh na udelenie súhlasu na trestné stíhanie (spôsobenie 

dopravnej nehody). Uznesením ústavný súd nevydal súhlas na trestné stíhanie. 
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Návrh na udelenie súhlasu na trestné stíhanie (spôsobenie dopravnej nehody) sa 

týkal trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1 a 2 písm. a) Trestného 

zákona na tom skutkovom základe, že 24. marca 2008 v čase o 9.45 h viedol po ulici 

v M. v smere od centra mesta osobné motorové vozidlo zn. Opel Astra v rozpore 

s ustanoveniami § 18 ods. 4 zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných 

komunikáciách, pretože pri odbočovaní vľavo na miestnu komunikáciu vedúcu k ceste 

č. I/65 nedal prednosť oproti jazdiacemu motorovému vozidlu značky Škoda 120L, 

ktorého vodič V. M. zrážke nedokázal zabrániť a v dôsledku toho utrpel 

tržnohmoždené rany na prstoch pravej ruky a odreniny v oblasti záhlavia vyžadujúce 

liečbu spojenú s práceneschopnosťou v trvaní najmenej 10 dní a jeho spolujazdec, 

poškodený P. M., utrpel zlomeninu panvy vľavo, zlomeninu panvových kostí vľavo, 

pomliaždenie kolien, lakťa vľavo a dolnej pery s odreninami v oblasti čela vyžadujúce 

dobu liečenia a práceneschopnosti v trvaní minimálne 40 týždňov s predpokladanými 

trvalými následkami. 

 

2. JUDr. Eva Václavová, 

sudkyňa Okresného súdu  Levice, návrh na udelenie súhlasu na trestné stíhanie (prečin 

ohrozenia pod vplyvom návykovej látky). Uznesením ústavný súd konanie zastavil 

z dôvodu, že navrhovateľ vzal návrh späť z dôvodu úmrtia sudkyne JUDr. Evy 

Václavovej. 

 

3. JUDr. Beáta Javorková,  

sudkyňa Okresného súdu Piešťany, uznesením ústavný súd nevydal súhlas na trestné 

stíhanie.  

Návrh na vydanie súhlasu na trestné stíhanie sa týkal trestného činu ublíženia na 

zdraví podľa § 157 ods. 1 a 2 písm. a) Trestného zákona, ktorého sa mala dopustiť  na 

tom skutkovom základe, že „pri odbočovaní doľava na vedľajšiu cestu nedala 

prednosť protiidúcemu vozidlu značky Š., vedenému vodičom P. A., v dôsledku čoho 

došlo pri pravom okraji jazdného pruhu motorového vozidla značky Š. k zrážke 

uvedených vozidiel, pričom vodič motorového vozidla značky Š., P. A., utrpel… 

zranenia, ktoré si vyžiadali liečenie v trvaní približne 3 mesiacov, a jeho 
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spolujazdkyňa, V. A., utrpela… zranenia, ktoré si vyžiadali liečenie približne 

3 mesiace“.  

Ústavný súd konštatoval, že ústava vo vzťahu k niektorým skupinám 

a kategóriám osôb upúšťa od zásady rovnosti práva a pripúšťa výnimku pre tieto 

skupiny, kategórie osôb z pôsobnosti trestného alebo správneho práva v rozsahu 

a spôsobom ustanoveným ústavou a zákonom. Do tejto kategórie osôb patria 

aj sudcovia, pričom imunita sudcu má zaistiť predovšetkým nezávislosť jeho 

rozhodovania, posilňovať jeho občiansku odvahu rozhodovať v súdnych sporoch 

v konkrétnych prípadoch len na základe ústavy, ústavných zákonov a medzinárodných 

zmlúv. Imunita sudcu je teda zvláštne oprávnenie považované za jednu zo základných 

záruk sudcovskej nezávislosti. Ústavný súd na základe preskúmania žiadosti 

generálneho prokurátora o vydanie súhlasu na trestné stíhanie sudkyne, na základe 

dôkazov, ktoré mu boli predložené, a vyjadrenia sudkyne k tejto žiadosti nezistil 

opodstatnené skutočnosti, ktoré by odôvodňovali vyhovieť žiadosti generálneho 

prokurátora na vydanie sudkyne okresného  súdu na trestné stíhanie. 

 

 

D. Rozhodovanie o výklade ústavy a ústavných zákonov podľa čl. 128 ústavy 

 

Základnou podmienkou konania o výklade ústavných noriem je existencia 

sporu, ktorú musí preukázať navrhovateľ. 

 

Ústavný súd v roku 2009 rozhodol o troch návrhoch: 

1. PL. ÚS 14/06 – plénum ústavného súdu prerokovalo návrh vlády Slovenskej 

republiky na podanie výkladu čl. 102 ods. 1 písm. h) vety pred bodkočiarkou Ústavy 

Slovenskej republiky. Predmetom sporu medzi prezidentom a vládou bol v tomto 

konaní iba obsah právnej normy čl. 102 ods. 1 písm. h) vety pred bodkočiarkou ústavy 

vo vzťahu k vymenovaniu viceguvernéra Národnej banky Slovenska. Vzhľadom na to 

bolo potrebné dať predovšetkým odpoveď na otázku, ako má prezident postupovať 

v prípade pochybnosti, či navrhnutý kandidát na funkciu viceguvernéra spĺňa všetky 

zákonom ustanovené predpoklady na to, aby mohol byť do tejto funkcie vymenovaný. 
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Plénum ústavného súdu podalo takýto výklad:  

Prezident Slovenskej republiky posudzuje pri výkone svojej právomoci podľa 

čl. 102 ods. 1 písm. h) vety pred bodkočiarkou Ústavy Slovenskej republiky, 

či kandidát na funkciu viceguvernéra Národnej banky Slovenska, ktorého navrhla 

vláda a s ktorým vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke 

Slovenska v znení neskorších predpisov, spĺňa predpoklady na vymenovanie do tejto 

funkcie podľa § 7 ods. 4 uvedeného zákona. V prípade, ak dospeje k záveru, že tieto 

predpoklady navrhnutý kandidát nespĺňa, návrhu vlády Slovenskej republiky 

nevyhovie. 

 

2. PL. ÚS 27/05 – plénum ústavného súdu prerokovalo návrh Národnej rady 

Slovenskej republiky na výklad čl. 141a ods. 4 písm. e) Ústavy Slovenskej republiky. 

V okolnostiach prípadu nastal spor o výklad rozsahu kompetencií národnej rady 

a Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) pri voľbe kandidátov 

na sudcov disciplinárnych súdov, ktorých národná rada predkladá súdnej rade, aby 

polovicu z nich zvolila za členov disciplinárnych senátov. Navrhovateľ predložil 

ústavnému súdu spor o ústavou určenú pôsobnosť, o vymedzenie rozhrania medzi 

právom úvahy, ktoré pri voľbe sudcov disciplinárnych senátov má súdna rada, 

a mierou jej viazanosti rozhodnutím národnej rady o tom, ktoré osoby vo svojom mene 

ponúkne súdnej rade ako kandidátov parlamentu na pôsobenie v disciplinárnych 

senátoch.  

Plénum ústavného súdu návrh na výklad zamietlo, pretože pri hlasovaní 

o návrhu sudcu spravodajcu nebola dosiahnutá nadpolovičná väčšina hlasov všetkých 

sudcov. 

 

3. PL. ÚS 11/09 – v tejto veci plénum ústavného súdu rozhodovalo o návrhu 

skupiny poslancov na podanie výkladu čl. 138 ods. 2 písm. a) Ústavy Slovenskej 

republiky v spojení s čl. 102 ods. 1 písm. s) Ústavy Slovenskej republiky. 

Pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí návrh odmietlo. 
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Z návrhu na podanie výkladu vyplýva, že skupina poslancov považovala 

za nesprávny výklad označeného ustanovenia ústavy prezidentom založený 

na právnom názore, podľa ktorého podmienky na odvolanie sudcu ústavného súdu 

z funkcie podľa čl. 138 ods. 2 písm. a) ústavy nie sú naplnené, ak sudca ústavného 

súdu bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin v čase, keď funkciu sudcu 

ústavného súdu ešte nevykonával, alebo ak mu bol uložený trest za tento úmyselný 

trestný čin už zahladený.  

Ústavný súd konštatoval, že z hľadiska požiadavky, že návrh „musí obsahovať 

údaje o tom, ktorý ústavný zákon, prípadne ktorá jeho časť alebo ktoré jeho 

ustanovenie sa má vyložiť“, je predložený návrh vnútorne rozporný, keďže na jednej 

strane podľa petitu a podstatnej časti odôvodnenia skupina poslancov požaduje, aby 

ústavný súd podal výklad čl. 138 ods. 2 písm. a) ústavy, ale na druhej strane v časti 

odôvodnenia svojho návrhu označuje za sporné neexistujúce ustanovenie čl. 138 ods. 1 

písm. a) ústavy [„Sporný čl. 138 ods. 1 písm. a) a ani ďalšie články Ústavy Slovenskej 

republiky zahladenie trestu vôbec neustanovujú...“]. Navyše ako dôkaz 

preukazujúci existenciu sporu medzi národnou radou a prezidentom, ktorý 

je v predloženom návrhu označený ako štátny orgán, ktorý príslušné ustanovenie 

ústavy nesprávne vykladá, skupina poslancov označuje uznesenie národnej rady č. 771 

z 27. marca 2008. V tomto uznesení sa okrem iného uvádza, že „... u sudcu Ústavného 

súdu Slovenskej republiky J. H. sú naplnené podmienky podľa čl. 138 ods. 1 Ústavy 

Slovenskej republiky“, pričom ustanovenie čl. 138 ods. 2 písm. a) ústavy, ktorého 

výkladu sa skupina poslancov podľa petitu svojím návrhom domáha, nie je v tomto 

uznesení vôbec spomenuté.  

Ústavný súd konštatoval, že skupina poslancov vo svojom návrhu na začatie 

konania podľa čl. 128 ústavy nepreukázala existenciu konkrétneho sporu medzi 

prezidentom a národnou radou, súčasťou ktorého je skupina poslancov, a ani žiadnym 

iným štátnym orgánom o výklad a aplikáciu čl. 138 ods. 2 písm. a) ústavy, ktorého sa 

týmto návrhom domáhala. 
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IV. 

Výskum verejnej mienky 
 
 

 Štatistický úrad Slovenskej republiky predložil v marci 2009 výskumnú 

úlohu „Ústavný súd SR očami verejnosti“ v rozsahu 16 meritórnych 

a 4 demografických otázok (výberový súbor 1200 respondentov). 

 Z výsledkov prieskumu vyplýva, že okresným súdom nedôveruje viac ako 

polovica (52 %) opýtaných (krajským súdom 48 %). 

Ústavnému súdu dôverujú viac ako tri pätiny (62 %). Nedôveryhodný je 

pre 29 % občanov. 

 Viac ako štyri pätiny respondentov uviedli, že nevedia meno predsedu 

ústavného súdu (83 %). 

Približne dve tretiny opýtaných tvrdili, že aj občan sa môže obrátiť na ústavný 

súd. 

O možnosti obrátiť sa na ústavný súd vo veci porušenia základných práv 

a slobôd rozhodnutím orgánov štátnej správy alebo samosprávy je presvedčených 

83 % občanov. 

O niečo viac ako dve tretiny respondentov (69 %) je presvedčených, že sa môžu 

obrátiť na ústavný súd, ak chcú namietať prieťahy v konaní pred všeobecnými súdmi. 

 
 
 
     
 
     JUDr. Ivetta Macejková, v. r. 
    predsedníčka Ústavného súdu 
           Slovenskej republiky 
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