
Postavenie prezidenta Slovenskej republiky 

Ústava Slovenskej republiky - č. 460/1992 Zb. 

Šiesta hlava / Výkonná moc / Prvý oddiel / Prezident Slovenskej republiky 

Čl. 101 

(1) Hlavou Slovenskej republiky je prezident. Prezident reprezentuje Slovenskú republiku 

navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. 

Prezident vykonáva svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný 

príkazmi. 

(2) Prezidenta volia občania Slovenskej republiky v priamych voľbách tajným hlasovaním na 

päť rokov. Právo voliť prezidenta majú občania, ktorí majú právo voliť do Národnej rady 

Slovenskej republiky. 

(3) Kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady Slovenskej 

republiky alebo občania, ktorí majú právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, a to 

na základe petície podpísanej najmenej 15 000 občanmi. Návrhy na voľbu sa odovzdávajú 

predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb. 

(4) Za prezidenta je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov 

oprávnených voličov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov voličov, 

koná sa do 14 dní druhé kolo volieb. Do druhého kola volieb postupujú tí dvaja kandidáti, 

ktorí získali najväčší počet platných hlasov. V druhom kole volieb je za prezidenta zvolený 

ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov zúčastnených voličov. 

(5) Ak jeden z dvoch kandidátov, ktorí získali v prvom kole volieb najviac platných hlasov, 

prestane byť voliteľný za prezidenta pred druhým kolom volieb alebo ak sa práva kandidovať 

vzdá, postupuje do druhého kola volieb kandidát, ktorý v prvom kole volieb získal ďalší 

najvyšší počet platných hlasov. Ak pre druhé kolo volieb nie sú dvaja kandidáti, druhé kolo 

volieb sa neuskutoční a predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási do siedmich dní 

nové voľby tak, aby sa uskutočnili do 60 dní od ich vyhlásenia. 

(6) Ak sa o funkciu prezidenta uchádza iba jeden kandidát, koná sa voľba tak, že sa o ňom 

hlasuje; za prezidenta je zvolený, ak získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov 

zúčastnených voličov. 

(7) Zvolený kandidát sa ujíma funkcie prezidenta zložením sľubu. Sľub skladá pred Národnou 

radou Slovenskej republiky do rúk predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky napoludnie 

v deň, v ktorom sa má skončiť volebné obdobie predchádzajúceho prezidenta. 

(8) Ak bolo volebné obdobie prezidenta skončené predčasne, zvolený kandidát skladá svoj 

sľub a ujíma sa funkcie prezidenta napoludnie v nasledujúci deň po dni, v ktorom boli 

vyhlásené výsledky volieb. 

(9) O ústavnosti alebo zákonnosti volieb prezidenta rozhoduje Ústavný súd Slovenskej 

republiky. 



(10) Podrobnosti o voľbách prezidenta ustanoví zákon. 

Čl. 102 

(1) Prezident 

a) zastupuje Slovenskú republiku navonok, dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy. 

Dojednávanie medzinárodných zmlúv môže preniesť na vládu Slovenskej republiky alebo so 

súhlasom vlády na jej jednotlivých členov, 

b) môže podať na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na rozhodnutie o súlade 

dojednanej medzinárodnej zmluvy, na ktorú je potrebný súhlas Národnej rady Slovenskej 

republiky, s ústavou alebo s ústavným zákonom, 

c) prijíma, poveruje a odvoláva vedúcich diplomatických misií, 

d) zvoláva ustanovujúcu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky, 

e) môže rozpustiť Národnú radu Slovenskej republiky, ak Národná rada Slovenskej republiky 

v lehote šiestich mesiacov od vymenovania vlády Slovenskej republiky neschválila jej 

programové vyhlásenie, ak sa Národná rada Slovenskej republiky neuzniesla do troch 

mesiacov o vládnom návrhu zákona, s ktorým vláda spojila vyslovenie dôvery, ak Národná 

rada Slovenskej republiky nebola dlhšie ako tri mesiace spôsobilá uznášať sa, hoci jej 

zasadanie nebolo prerušené a hoci bola v tom čase opakovane zvolávaná na schôdzu, alebo ak 

zasadanie Národnej rady Slovenskej republiky bolo prerušené na dlhší čas, ako dovoľuje 

ústava. Toto právo nemôže uplatniť počas posledných šiestich mesiacov svojho volebného 

obdobia, počas vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu. Prezident rozpustí Národnú 

radu Slovenskej republiky v prípade, ak v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta nebol 

prezident odvolaný, 

f) podpisuje zákony, 

g) vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády Slovenskej republiky, poveruje 

ich riadením ministerstiev a prijíma ich demisiu; predsedu a ostatných členov vlády odvoláva 

v prípadoch uvedených v čl. 115 a 116, 

h) vymenúva a odvoláva vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcionárov a 

ďalších funkcionárov v prípadoch, ktoré ustanoví zákon; vymenúva a odvoláva rektorov 

vysokých škôl, vymenúva vysokoškolských profesorov, vymenúva a povyšuje generálov, 

i) udeľuje vyznamenania, ak na to nesplnomocní iný orgán, 

j) odpúšťa a zmierňuje tresty uložené súdmi v trestnom konaní a zahládza odsúdenie formou 

individuálnej milosti alebo amnestie, 

k) je hlavným veliteľom ozbrojených síl, 

l) vypovedáva vojnu na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky, ak je 

Slovenská republika napadnutá alebo ak to vyplýva zo záväzkov z medzinárodných zmlúv o 

spoločnej obrane proti napadnutiu, a uzatvára mier, 



m) môže na návrh vlády Slovenskej republiky nariadiť mobilizáciu ozbrojených síl, vyhlásiť 

vojnový stav alebo vyhlásiť výnimočný stav a ich skončenie, 

n) vyhlasuje referendum, 

o) môže vrátiť Národnej rade Slovenskej republiky zákon s pripomienkami do 15 dní od 

doručenia schváleného zákona, 

p) podáva Národnej rade Slovenskej republiky správy o stave Slovenskej republiky a o 

závažných politických otázkach, 

r) má právo vyžadovať si od vlády Slovenskej republiky a od jej členov informácie potrebné 

na plnenie svojich úloh, 

s) vymenúva a odvoláva sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, predsedu a 

podpredsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky, prijíma sľub sudcov Ústavného súdu 

Slovenskej republiky a sľub generálneho prokurátora, 

t) vymenúva a odvoláva sudcov, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej 

republiky, generálneho prokurátora a troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky, prijíma 

sľub sudcov, 

u) rozhoduje o poverení vlády a dáva súhlas na výkon jej pôsobnosti podľa čl. 115 ods. 3. 

(2) Rozhodnutie prezidenta vydané podľa čl. 102 ods. 1 písm. c) a podľa písmena j), ak ide o 

udelenie amnestie, a podľa písmena k) je platné, ak ho podpíše predseda vlády Slovenskej 

republiky alebo ním poverený minister; v týchto prípadoch za rozhodnutie prezidenta 

zodpovedá vláda Slovenskej republiky. 

(3) Podmienky vypovedania vojny, vyhlásenia vojnového stavu, vyhlásenia výnimočného 

stavu, vyhlásenia núdzového stavu a spôsob výkonu verejnej moci v čase vojny, vojnového 

stavu, výnimočného stavu ustanoví ústavný zákon. 

(4) Podrobnosti o výkone ústavných právomocí prezidenta podľa odseku 1 môže ustanoviť 

zákon. 

Čl. 103 

(1) Za prezidenta možno zvoliť každého občana Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za 

poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň voľby dosiahol vek 40 rokov. 

(2) Tá istá osoba môže byť zvolená za prezidenta najviac v dvoch po sebe nasledujúcich 

obdobiach. 

(3) Voľbu prezidenta vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa prvé 

kolo volieb uskutočnilo najneskôr 60 dní pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho 

prezidenta. Ak sa úrad prezidenta uvoľní pred uplynutím funkčného obdobia, predseda 

Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľbu prezidenta do siedmich dní tak, aby sa 

prvé kolo volieb uskutočnilo najneskôr do 60 dní odo dňa vyhlásenia voľby prezidenta. 



(4) Ak za prezidenta bude zvolený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen vlády 

Slovenskej republiky, sudca, prokurátor, príslušník ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru, 

predseda a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, odo dňa 

zvolenia prestane vykonávať svoju doterajšiu funkciu. 

(5) Prezident nesmie vykonávať inú platenú funkciu, povolanie alebo podnikateľskú činnosť a 

nesmie byť členom orgánu právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť. 

(6) Prezident sa môže kedykoľvek svojej funkcie vzdať; jeho funkčné obdobie sa skončí 

dňom doručenia písomného oznámenia tohto rozhodnutia predsedovi Ústavného súdu 

Slovenskej republiky. 

(7) Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky písomne oznámi vzdanie sa funkcie 

prezidenta predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. 

Čl. 104 

(1) Prezident skladá pred Národnou radou Slovenskej republiky do rúk predsedu Ústavného 

súdu Slovenskej republiky tento sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť 

Slovenskej republike. Budem dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a 

etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem vykonávať v 

záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony.“ 

(2) Odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou má za následok neplatnosť voľby prezidenta. 

Čl. 105 

(1) Ak nie je prezident zvolený alebo ak sa funkcia prezidenta uvoľní a ešte nie je zvolený 

nový prezident, alebo ak bol zvolený nový prezident, ale ešte nezložil sľub, alebo ak prezident 

nemôže svoju funkciu vykonávať pre závažné dôvody, oprávnenia prezidenta podľa čl. 102 

ods. 1 písm. a), b), c), n) a o) prechádzajú na vládu Slovenskej republiky. Vláda môže v tom 

čase poveriť svojho predsedu vykonávaním niektorých právomocí prezidenta. Na predsedu 

vlády prechádza v tom čase hlavné velenie ozbrojených síl. Oprávnenia prezidenta podľa čl. 

102 ods. 1 písm. d), g), h), l), m), s) a t) prechádzajú v tom čase na predsedu Národnej rady 

Slovenskej republiky. 

(2) Ak prezident nemôže vykonávať svoju funkciu dlhšie ako šesť mesiacov, Ústavný súd 

Slovenskej republiky vyhlási, že funkcia prezidenta sa uvoľnila. Dňom tohto vyhlásenia sa 

skončí funkčné obdobie doterajšieho prezidenta. 

Čl. 106 

(1) Prezidenta možno odvolať z funkcie pred skončením volebného obdobia ľudovým 

hlasovaním. Ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta vyhlasuje predseda Národnej rady 

Slovenskej republiky na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky prijatého 

najmenej trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, a 

to do 30 dní od prijatia uznesenia tak, aby sa ľudové hlasovanie vykonalo do 60 dní od jeho 

vyhlásenia. 



(2) Prezident je odvolaný, ak za jeho odvolanie v ľudovom hlasovaní hlasovala nadpolovičná 

väčšina všetkých oprávnených voličov. 

(3) Ak prezident nebol v ľudovom hlasovaní odvolaný, rozpustí prezident Národnú radu 

Slovenskej republiky do 30 dní od vyhlásenia výsledkov ľudového hlasovania. V takom 

prípade začína prezidentovi plynúť nové volebné obdobie. Predseda Národnej rady 

Slovenskej republiky vyhlási voľby do Národnej rady Slovenskej republiky do siedmich dní 

od jej rozpustenia. 

(4) Podrobnosti o odvolaní prezidenta ustanoví zákon. 

Čl. 107 

Prezidenta možno stíhať iba za úmyselné porušenie ústavy alebo za vlastizradu. O podaní 

obžaloby na prezidenta rozhoduje Národná rada Slovenskej republiky trojpätinovou väčšinou 

hlasov všetkých poslancov. Obžalobu podáva Národná rada Slovenskej republiky na Ústavný 

súd Slovenskej republiky, ktorý o nej rozhodne v pléne. Odsudzujúce rozhodnutie Ústavného 

súdu Slovenskej republiky znamená stratu funkcie prezidenta a spôsobilosti túto funkciu 

opätovne získať. 

 

Plat prezidenta SR určuje zákon č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných 

činiteľov SR v znení neskorších predpisov. 
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