
( N áv rh )  

 

Ú ST AV N Ý ZÁ KON  

 

z ... 2018, 

 

ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. 

v znení neskorších predpisov 

 

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone: 

 

Čl. I 

 

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. 

z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., ústavného zákona č. 

140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., 

ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 

100/2010 Z. z., ústavného zákona č. 356/2011 Z. z., ústavného zákona č. 232/2012 Z. z., 

ústavného zákona č. 161/2014 Z. z., ústavného zákona č. 306/2014 Z. z., ústavného zákona č. 

427/2015 Z. z., ústavného zákona č. 44/2017 Z. z., ústavného zákona č. 71/2017 Z. z. 

a ústavného zákona č. 137/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

 

Úplné znenie dotknutých ustanovení s vyznačenými zmenami: 

 

Čl. 84 

  

(1) Národná rada Slovenskej republiky je schopná uznášať sa, ak je prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých jej poslancov. 

  

(2) Na platné uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, ak táto ústava neustanovuje inak. 

  

(3) Na vyslovenie súhlasu s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4 a na prijatie 

zákona vráteného prezidentom Slovenskej republiky podľa čl. 102 písm. o) je potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov 

je potrebný aj na voľbu kandidáta na funkciu sudcu ústavného súdu. 

  

(4) Na prijatie ústavy, zmenu ústavy, ústavného zákona, na vyslovenie súhlasu s 

medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2, na prijatie uznesenia o ľudovom hlasovaní o 

odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, na podanie obžaloby na prezidenta, na vypovedanie 

vojny inému štátu a na zrušenie rozhodnutia prezidenta podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) je potrebný 

súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. 

 

Čl. 134 

  

(1) Ústavný súd sa skladá z trinástich sudcov. 

  

(2) Sudcov ústavného súdu vymenúva na návrh Národnej rady Slovenskej republiky na 

dvanásť rokov prezident Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky navrhuje 



dvojnásobný počet kandidátov na sudcov, ktorých má prezident Slovenskej republiky 

vymenovať. 

  

(3) Za sudcu ústavného súdu môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý 

je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky, dosiahol vek 40 45 rokov, má 

vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, je v odbore práva všeobecne uznávanou 

osobnosťou,  a je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní a spĺňa predpoklady, ktoré 

dávajú záruku, že funkciu sudcu ústavného súdu bude vykonávať riadne. Ďalšie predpoklady 

na vymenovanie za sudcu ústavného súdu ustanoví zákon. Tá istá osoba nemôže byť opakovane 

vymenovaná za sudcu ústavného súdu. 

  

(4) Sudca ústavného súdu skladá do rúk prezidenta Slovenskej republiky tento sľub: 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem chrániť neporušiteľnosť prirodzených práv 

človeka a práv občana, chrániť princípy právneho štátu, spravovať sa ústavou, ústavnými 

zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené 

spôsobom ustanoveným zákonom, a rozhodovať podľa svojho najlepšieho presvedčenia, 

nezávisle a nestranne.“ 

  

(5) Zložením sľubu sa sudca ústavného súdu ujíma svojej funkcie. 

 

Čl. 137 

 

(1) Ak je vymenovaný sudca ústavného súdu členom politickej strany alebo politického 

hnutia, je povinný vzdať sa členstva v nich ešte pred zložením sľubu. 

 

(2) Sudcovia ústavného súdu vykonávajú funkciu ako svoje povolanie. Výkon tejto 

funkcie je nezlučiteľný s funkciou v inom orgáne verejnej moci, so štátnozamestnaneckým 

pomerom, s pracovným pomerom, s obdobným pracovným vzťahom, s podnikateľskou 

činnosťou, s členstvom v riadiacom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva 

podnikateľskú činnosť, ani s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou okrem správy 

vlastného majetku a vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činnosti. 

 

(3) Dňom, keď sa sudca ujíma svojej funkcie, zaniká jeho poslanecký mandát a členstvo 

vo vláde Slovenskej republiky. 

 

(4) O vzniku závažnej skutočnosti, ktorá dôvodne spochybňuje schopnosť sudcu 

ústavného súdu riadne vykonávať svoju funkciu, počas jej výkonu, rozhoduje ústavný súd v 

disciplinárnom konaní. 

  

Čl. 138 

 

(1) Sudca ústavného súdu sa môže svojej funkcie vzdať písomným oznámením 

predsedovi ústavného súdu. Jeho funkcia v takom prípade zaniká uplynutím kalendárneho 

mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie doručené. 

 

(2) Prezident Slovenskej republiky sudcu ústavného súdu odvolá 

a) na základe právoplatného odsudzujúceho rozsudku za úmyselný trestný čin, alebo ak 

bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o 

podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody, 



b) na základe disciplinárneho rozhodnutia ústavného súdu za čin, ktorý je nezlučiteľný s 

výkonom funkcie sudcu ústavného súdu, 

c) ak ústavný súd oznámil, že sudca sa nezúčastňuje na konaní ústavného súdu dlhšie ako 

jeden rok alebo 

d) ak zanikla jeho voliteľnosť do Národnej rady Slovenskej republiky, 

e) na základe disciplinárneho rozhodnutia ústavného súdu, že existuje závažná skutočnosť, 

ktorá dôvodne spochybňuje schopnosť sudcu ústavného súdu riadne vykonávať svoju 

funkciu. 

 

Čl. 140 

 

Podrobnosti o organizácii ústavného súdu, o spôsobe konania pred ním, a o postavení 

jeho sudcov a o spôsobe dohliadania, či u sudcu ústavného súdu nevznikla závažná skutočnosť, 

ktorá dôvodne spochybňuje jeho schopnosť riadne vykonávať svoju funkciu ustanoví zákon. 

 

Čl. 146a 

 

Sudcovi zaniká funkcia k 31. decembru kalendárneho roka, v ktorom sudca dosiahne 

vek 68 rokov. 

 

Čl.147 

  

 (1) Prezident Slovenskej republiky na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky sudcu 

odvolá na základe právoplatného odsudzujúceho rozsudku za úmyselný trestný čin, alebo ak 

bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom 

odložení výkonu trestu odňatia slobody, na základe rozhodnutia disciplinárneho senátu pre čin, 

ktorý je nezlučiteľný s výkonom funkcie sudcu, alebo ak zanikla jeho voliteľnosť do Národnej 

rady Slovenskej republiky. Prezident Slovenskej republiky na návrh Súdnej rady Slovenskej 

republiky odvolá aj sudcu, ktorý nespĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú 

záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne, na základe právoplatného uznesenia Súdnej 

rady Slovenskej republiky podľa čl. 154d ods. 1 alebo na základe právoplatného rozhodnutia 

ústavného súdu, ktorým sťažnosť podľa čl. 154d ods. 2 zamietol. 

  

 (2) Prezident Slovenskej republiky na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky môže 

sudcu odvolať, 

a) ak mu zdravotný stav dlhodobo nedovoľuje, najmenej počas jedného roka, riadne 

vykonávať sudcovské povinnosti,  

b) ak dosiahol vek 65 rokov. 

  

(2) Prezident Slovenskej republiky na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky môže 

sudcu odvolať, ak mu zdravotný stav dlhodobo nedovoľuje, najmenej počas jedného roka, 

riadne vykonávať sudcovské povinnosti. 

 

 

 

 

 

 

 
 


