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6 Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 2. štvrťroku 2011

5) Novela zákona o prokuratúre 
zverejňovanie uznesení prokurátorov na internete; nemožnosť vydávať tzv. negatívne pokyny podriadeným; 
zverejňovanie majetkových priznaní prokurátorov; časovo obmedzené funkčné obdobia vedúcich prokurátorov 
a ich námestníkov; možnosť odvolať generálneho prokurátora

 
Zámer opatrenia: zlepšiť fungovanie prokuratúry SR zavedením väčšej transparentnosti do procesu výberu členov 
prokuratúry a umožnenie verejnej kontroly rozhodovacej činnosti prokuratúry  

Obsah opatrenia: 
 zverejňovanie právoplatných uznesení prokurátora, ktorými sa skončilo trestné stíhanie, ako aj právoplatných 

rozhodnutí disciplinárnych komisií na internete 
 nadriadení prokurátori nebudú môcť vydávať negatívne pokyny v trestnej a netrestnej činnosti, t.j. najmä nezačatie 

trestného stíhania, nevznesenie obvinenia, zastavenie trestného stíhania a nepodanie obžaloby 
 sprístupňovanie uznesení prokurátorov na základe žiadosti podľa infozákona; prokuratúra bude môcť zo závažných 

dôvodov odmietnuť zverejnenie právoplatného uznesenia, ak by to mohlo zmariť trestné stíhanie 
 zavedenie povinnosti zverejňovať majetkové priznania prokurátorov 
 zavedenie otvorených výberových konaní na miesta prokurátorov; doteraz o obsadení voľných miest rozhodoval 

priamo generálny prokurátor 
 výberové konania budú verejné; výberová komisia bude zložená z členov volených parlamentom a rovnakým počtom 

nominantov z Rady prokurátorov 
 zavedenie 5-ročného volebného obdobia pre okresných a krajských prokurátorov a ich námestníkov; kandidovať na 

pozíciu môže prokurátor maximálne dvakrát 
 generálny prokurátor bude môcť byť po novom vo funkcii iba jedno 7-ročné obdobie (doteraz najviac dve obdobia) 
 záväzné stanoviská bude vydávať generálny prokurátor tak, ako doteraz; bude to však robiť na návrh šesťčlennej 

komisie, z ktorej polovicu bude menovať generálny prokurátor a polovicu minister spravodlivosti 
 o odvolaniach sa voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie bude rozhodovať súd a nie odvolacia komisia 
 ruší sa status právneho čakateľa; nahradí ho asistent prokurátora 
 prezident SR môže dostať z NR SR návrh na odvolanie generálneho prokurátora, ak bude v disciplinárnom konaní 

uznaný vinným zo spáchania disciplinárneho previnenia 
 návrh na začatie disciplinárneho stíhania môže podať aj minister spravodlivosti alebo verejný ochranca práv 
 spojenie vojenskej a civilnej prokuratúry (keďže po zrušení vojenských súdov stratila opodstatnenie) 

Názory proponentov: 
 nový zákon zlepší podmienky v oblasti demokracie a vymáhateľnosti práva 
 prijatím zákona sa otvára súdnictvo a prokuratúra verejnosti, čím sa predíde klientelizmu a väzbám na konkrétne 

politické prostredie a štruktúry 
 zverejňovanie majetkových priznaní prokurátorov prispeje k boju proti korupcii 
 nemožnosť vydávať tzv. negatívne pokyny zo strany nadriadených zvýši procesnú nezávislosť prokurátorov 

Názory oponentov: 
 prijatím novely sa pokračuje v dlhodobom trende politizácie súdnictva a prokuratúry 
 opatrenie neústavným spôsobom posilňuje kompetencie ministerstva spravodlivosti na úkor prokuratúry 
 nemožnosť vydávania negatívnych pokynov zhorší ochranu občanov pred nezákonným začatím trestného stíhania, 

vzatím do väzby, či podaním obžaloby 
 schválená právna úprava verejného výberového konania na voľné miesta prokurátora nezaručuje nedotknuteľnosť 

súkromia ani ochranu osobných údajov uchádzačov o tieto funkcie 

 
Primárny zdroj:  Novela (č. 220/2011) zákona (č. 153/2001) o prokuratúre 
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3758 
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