
Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v II. polroku 2020  
 

22) Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava 
Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Reforma súdnictva 
 
 

Zámer opatrenia:    

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je: 

• reformovať zloženie Súdnej rady Slovenskej republiky,  

• zaviesť previerky majetkových pomerov sudcov a sudcovskej spôsobilosti, 

• reformovať proces ustanovenia sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky,  

• vykonať zmenu pravidiel konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, 

• zaviesť vekový cenzus pre zánik funkcie sudcu všeobecného súdu a sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a upraviť status 

sudcov všeobecných súdov, 

• zriadiť Najvyšší správny súdy Slovenskej republiky a v nadväznosti na to nanovo nastaviť právomoci Ústavného súdu Slovenskej 

republiky.

 

Obsah opatrenia:
 

 
Z hľadiska obsahového vymedzenia návrhu ústavného zákona sa právna úprava zameriava na: 

o reformu zloženia a pôsobnosti súdnej rady vrátane profesionalizácie funkcie podpredsedu súdnej rady, 

o previerky majetkových pomerov sudcov a sudcovskej spôsobilosti, 

o reformu kreovania ústavného súdu,  

o úpravu niektorých pravidiel konania pred ústavným súdom, najmä zavedenie možného prepojenia konania o 

sťažnosti fyzických a právnických osôb s konaním o súlade právnych predpisov, vrátane zamedzenia 

rozhodovanie o súlade ústavných zákonov s Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), 

o zavedenie vekového cenzu pre zánik funkcie sudcu všeobecného súdu a sudcov ústavného súdu a úprava statusu 

sudcov všeobecných súdov formou novej úpravy tzv. rozhodovacej imunity sudcov, zrušenia súhlasu s trestným 

stíhaním sudcu všeobecného súdu a generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ako aj úpravy prekladania 

sudcov pri zmenách v sústave všeobecných súdov, 

o zriadenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) a s tým súv isiace 

nové nastavenia právomoci najvyššieho správneho súdu a ústavného súdu.

 

Názory proponentov:   

     obnova dôvery v právny štát 

     očista justície 

Názory oponentov:  

   negatívny vplyv na štátny rozpočet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primárny zdroj:  Ústavný zákon (č. 422/2020), ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v 
znení neskorších predpisov 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=7962 

Stav opatrenia v legislatívnom procese: Zákon vyšiel v zbierke Zákonov 29.12.2020; účinnosť od: 01.01.2021

Navrhovateľ:  vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)
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