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Je čas ísť ďalej 

Stav právneho prostredia na Slovensku je pretrvávajúcim problémom, ktorého sa nevieme zbaviť. 
Mnohí pri debatách o problémoch týkajúcich sa slovenského právneho systému tvrdia, že by sme
nemali očakávať príliš veľa zmien príliš rýchlo. Je to najmä preto, že Slovensko už prešlo dlhú cestu 
pri prechode od komunizmu k ekonomike voľného trhu. I keď je to pravda, je čas ísť ďalej a 
vypracovať účinný a transparentný právny systém, na ktorý sa budú môcť spoľahnúť tak jednotlivci, 
ako aj podniky.

Som presvedčený, že Slovensko má obrovský potenciál pritiahnuť nové investície a fungujúci právny 
systém je nevyhnutným predpokladom na ich uskutočnenie. Ak nemôžeme veriť v spravodlivé, 
nezávislé, konzistentné a rozumné rozhodnutia súdov s jednoznačnými logickými vysvetleniami, 
potom nemôžeme veriť ani v to, že rešpektujú naše právo na spravodlivý súdny proces. Zabudli sme 
na to, že jedným z našich základných ľudských práv je právo domáhať sa svojho práva na nezávislom 
a nestrannom súde?

V snahe vyhnúť sa riešeniu sporov slovenskými súdmi je využívanie rozhodcovských súdov v 
posledných rokoch na vzostupe. Avšak nezávislosť niektorých rozhodcovských súdov je tiež sporná, 
takže ani toto nie je dostatočné riešenie. 

Politické súboje okolo vymenovania generálneho prokurátora ešte viac znížili dôveru v nezávislosť 
slovenskej justície doma aj v zahraničí. Podľa môjho názoru to bolo mínus pre Slovensko. Ak je 
generálny prokurátor skutočne nezávislý, prečo sa potom politické strany tak angažujú pri jeho 
zvolení?

Naliehavo potrebujeme obnoviť dôveru v slovenský právny systém a rešpektovanie právnych noriem, 
nakoľko súčasný stav brzdí Slovensko vo využití jeho plného potenciálu. Toto by malo byť kľúčovým 
záujmom pre nového prezidenta Slovenskej republiky, bez ohľadu na to, kto ním bude. 

Time to move on

The rule of law in Slovakia is a lingering issue which refuses to go away. When debating the problems
about the Slovak legal system, many have argued that you should not expect too much change too
quickly. This is because Slovakia has already come a long way in its transition from communism to a
free market economy. While this is true, it is now time to move on and develop an efficient and
transparent legal system which both individuals and business can rely on.

I am convinced that Slovakia has huge potential to attract new investments and a functional legal
system is an essential foundation necessary to make this a reality. If you cannot trust the courts to
make fair, independent, consistent and sensible decisions with clear logical explanations, then you
cannot trust them to respect your right to a fair trial. Have we forgotten that one of our basic human
rights is the right to a fair trial?

The use of arbitration courts has been increasing in recent years in an attempt to avoid taking disputes
before the Slovak courts. However, the independence of some of these arbitration courts is also
questionable, so this is not the complete solution.

The political fighting over appointment of the Attorney General further reduced public and international
confidence in Slovakia’s independent judiciary. In my view, this was a low point for Slovakia. If the



Attorney General is truly independent, then why do all the political parties take such an interest in his
appointment?

We urgently need to restore trust in the Slovak legal system and respect the rule of law, because the
current state of affairs is holding back the country from achieving its full potential. This should be a key
priority for the incoming new Slovak President, whoever that may be.


