
13. júla 2022 vydala Európska komisia tretiu výročnú 
správu o právnom štáte (56_1_194041_coun_chap_
slovakia_en.pdf (europa.eu)). 

Iniciatíva za právny štát (Rule of Law Initiative, 
pravnystat.sk), ktorá sa téme právneho štátu venuje na 
lokálnej úrovni, podporuje vydanie tohto dokumentu. 
Obsahom správy sú po prvýkrát aj konkrétne 
odporúčania. Ich cieľom je podporiť jednotlivé 
členské štáty, aby pokračovali v prebiehajúcich alebo 
plánovaných reformách. Zároveň je dôležité poukázať 
aj na miesta, kde je priestor na zlepšovanie. 

Správa sa zaoberá vývojom v štyroch kľúčových 
oblastiach právneho štátu, a to súdnictvom, 
protikorupčným rámcom,  pluralitou a slobodou médií 
a systémom bŕzd a protiváh. 

Odporúčania pre Slovensko v oblasti súdnictva sa 
zamerali na nezávislosť členov súdnej rady vo vzťahu 
k ich odvolaniu a na zabezpečenie záruk podrobovania 
sudcov pri trestnej zodpovednosti za trestný čin 
„zneužívania práva“. V rámci boja proti korupcii má 
Slovensko prísť s návrhmi na reguláciu lobizmu a zlepšiť 
úpravu konfliktu záujmov a majetkových priznaní. 
Taktiež je nutné podporiť výsledky vyšetrovania 
korupcie na najvyšších miestach, a to lepšou 
koordináciou orgánov presadzovania práva a zaistením 
objektívnosti rozhodnutí prokuratúry. Európska komisia 
taktiež vyzdvihla potrebu zabezpečiť bezpečnosť 
novinárov a zlepšiť riadenie verejnoprávnych médií. 

Zásada právneho štátu je jednou zo základných hodnôt, 
na ktorých je založená aj samotná Európska únia. Je to 
taktiež jeden z predpokladov fungovania demokracie 

a má vplyv na život každého občana. V rámci iniciatívy 
vnímame, že naprieč politickým spektrom existuje 
nízke povedomie o významnosti právneho štátu, 
a preto je nutné potrebu právneho štátu posilniť aj 
v našom regióne. 

V rámci iniciatívy chceme taktiež poukázať na 
pretrvávajúci problém, ktorý sa týka používania 
skráteného legislatívneho konania a prijímania 
významných zákonov bez širšej odbornej diskusie. 
Na uvedené sa vo svojej správe zamerala aj Európska 
komisia. V rámci boja proti korupcii považujeme za 
dôležité, aby bola zaistená aj nezávislosť kľúčových 
inštitúcií, ktoré zabezpečujú efektívnosť využitia 
verejných zdrojov a dohľad nad férovou hospodárskou 
súťažou, a to prostredníctvom transparentných 
výberových konaní ich vrcholných predstaviteľov. 

Táto správa prichádza v čase vojnového konfliktu 
na Ukrajine a ešte viac kladie dôraz na dôležitosť 
demokratických hodnôt, ľudských práv a právneho 
štátu. Iniciatíva za právny štát vníma vyššie uvedené 
oblasti za kľúčové a víta navrhované odporúčania 
Európskej komisie, ktoré pri správnej implementácii 
môžu pomôcť Slovensku stať sa lepšou demokratickou 
krajinou. 
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