
Milé študentky, milí študenti, 

 
V zmysle opatrenia dekana PF UK č. 15/2020 bude hlavná časť skúškového obdobia zimného 
semestra ak. r. 2020/2021 prebiehať v období od 4. 1. do 13. 2. 2021, a to dištančným 
(online) spôsobom.  
  
 
VŠEOBECNÉ POKYNY 

 
Priebežné hodnotenie i záverečné skúšky budú prebiehať dištančným spôsobom 
prostredníctvom aplikácie MS Teams alebo aplikácie Moodle. 
Na všetky termíny všetkých záverečných skúšok v oboch formách štúdia je potrebné sa prihlásiť 
prostredníctvom systému AIS. Študent, ktorý nebude na termín skúšky riadne prihlásený, sa 
skúšky nebude môcť zúčastniť. 

Na termín priebežného hodnotenia sa, naopak, cez systém AIS neprihlasuje. Pokyny týkajúce sa 
priebežného hodnotenia a termíny priebežného hodnotenia sú zverejnené v osobitnom ozname. 
Dôrazne žiadame študentov, aby prihlásenie sa do aplikácie Moodle a do príslušného 

kurzu nenechávali na poslednú chvíľu. Prihlásenie je potrebné vykonať a otestovať čo najskôr, 
určite nie až v deň priebežného hodnotenia alebo záverečnej skúšky. V prípade technických 
problémov je potrebné ihneď kontaktovať príslušný referát Právnickej fakulty, prípadne Univerzity. 
  

 
1/  ŠTÁTOVEDA (denné aj externé štúdium) 
 
- Písomná forma prostredníctvom aplikácie MS Teams. 
- Študenti budú po uzatvorení intervalu na prihlasovanie sa na skúšku v systéme AIS zaradení do 
tímu, v rámci ktorého bude prebiehať písomná skúška. 
- Študenti v rámci skúšky zodpovedia viacero teoretických otázok vybraných zo zoznamu otázok 

zverejneného na webstránke katedry. 
- V čase, ktorý je v systéme AIS uvedený ako začiatok skúšky, sú všetci študenti, ktorí sa 
prihlásili na daný termín, povinní byť online prítomní v príslušnom tíme (z toho vyplýva 
potreba začať prihlasovanie s rozumným časovým predstihom, aby študent nemeškal z dôvodu 
„zamrznutia“ aplikácie, reštartovania počítača a pod.). O dochvíľnosť žiadame veľmi dôrazne. 

Študent však nikdy sám schôdzu / meeting nezačne, ale počká na začatie schôdze zo strany 

skúšajúceho alebo dozoru. 
- Písomka bude zverejnená v rámci tímu po zadaní potrebných pokynov dozorom. Čas na 
jej vypracovanie bude 15 minút. V rámci uvedeného času budú študenti povinní odpovede na 
otázky napísať vlastnoručne (nie na počítači) a to výlučne na jednu stranu papiera (formátu 
A4). Po ukončení vypracovania študenti pod dohľadom dozoru písomku odfotografujú alebo 
naskenujú a do uplynutia časového limitu oznámeného dozorom zašlú na určenú e-mailovú adresu. 
- Pri vypracovaní písomných odpovedí nie je dovolené používať žiadne pomôcky okrem 

písacích potrieb. Predovšetkým nie sú prípustné žiadne právne predpisy ani iné texty 
v žiadnej podobe. Nedodržanie tohto pravidla bude mať bez výnimky za následok 
ukončenie vypracovania, hodnotenie známkou Fx a vyvodenie disciplinárnej 
zodpovednosti. 
- Po celý čas písania je študent povinný mať zapnutú kameru aj mikrofón. Kameru musí mať 
nastavenú tak, aby bolo po celý čas vidieť nielen tvár, ale aj ruky a stôl, na ktorom píše, resp. tak, 
aby bolo vidieť, kde študent sedí a čo robí. Povedané a vysvetlené „po lopate“: Chápeme, že 

skúška pre vás predstavuje istý stres, ktorý sa môže prejavovať aj rôznymi podvedomými 

príznakmi ako sú pohyby rúk, otáčanie pohľadu či mimika. Ale pochopte, prosím, aj vy nás: Keď 
zrazu študent začne robiť rôzne pohyby, pozerať sa dole či bokom, a my nevidíme, kam sa pozerá, 
čo má v rukách a čo robí, tak nevyhnutne vzniká podozrenie na nedovolený postup, hoci 
v skutočnosti to tak nemusí byť. Keďže je lepšie problému predchádzať, ako ho riešiť, urobme 
všetko preto, aby sme si to navzájom uľahčili. Určite pomôže veci, keď sa budeme čo najlepšie 

vidieť a keď študent na každú výzvu bude reagovať promptne a plynule. . 
- Študenti sú počas skúšky povinní sa riadiť hlasovými a písomnými pokynmi skúšajúceho alebo 
dozoru prostredníctvom aplikácie MS Teams. Počas celej doby skúšky musí byť študent v 
miestnosti sám a okrem zariadenia používaného na video-hovor (počítač alebo telefón) nesmie 
používať žiadne iné elektronické a ani papierové materiály. Na účely identifikácie sa študent 
preukáže preukazom ISIC, ktorý detailne ukáže na kameru. Študent je povinný mať zapnutý 
mikrofón aj kameru počas celej doby priebehu skúšky, pokiaľ mu skúšajúci alebo dozor nedá iné 

pokyny. Na zachytávanie zvuku študent nesmie používať slúchadlá, teda ich vôbec 
nemôže počas skúšky mať. Počas skúšky nie je povolené mať na ruke hodinky, 
s výnimkou ručičkových. Študent je na požiadanie taktiež povinný okamžite zdieľať 



plochu svojho počítača (a v prípade výzvy okamžite zdieľanie plochy vypnúť), a to za účelom 

kontroly toho, či nepoužíva žiadne nepovolené pomôcky. Počas celej prípravy na skúšku a 
priebehu skúšky študent musí byť neprerušovane pripojený ku schôdzi, pokiaľ skúšajúci 
alebo dozor neurčí inak. Opustenie schôdze bez pokynu sa považuje za neprítomnosť na skúške a 
môže byť dôvodom pre udelenie hodnotenia Fx. Dôvodom pre udelenie hodnotenia Fx môže byť aj 
nesplnenie ďalších povinností týkajúcich sa priebehu skúšky, ktoré sú uvedené tu alebo v opatrení 
dekana. V prípade, ak by došlo k prerušeniu schôdze z dôvodu na strane skúšajúceho alebo 
dozoru, študent je povinný počkať na opätovné pripojenie skúšajúceho alebo dozoru a na ďalšie 

pokyny. 
  
 
2/  ÚSTAVNÉ PRÁVO (denné aj externé štúdium) 
 
- Ústna forma prostredníctvom aplikácie MS Teams (ústna skúška predstavuje 80% celkovej 

známky, zvyšných 20% je priebežné hodnotenie). 
- Študenti budú po uzatvorení intervalu na prihlasovanie sa na skúšku v systéme AIS zaradení do 
tímu, v rámci ktorého bude prebiehať ústna skúška, resp. v rámci ktorého sa na odpoveď budú pod 

dohľadom skúšajúceho alebo dozoru pripravovať. 
- V čase, ktorý je v systéme AIS uvedený ako začiatok skúšky, sú všetci študenti, ktorí sa 
prihlásili na daný termín, povinní byť online prítomní v príslušnom tíme (z toho vyplýva 
potreba začať prihlasovanie s rozumným časovým predstihom, aby študent nemeškal z dôvodu 

„zamrznutia“ aplikácie, reštartovania počítača a pod.). Následne sa budú riadiť pokynmi 
skúšajúceho alebo dozoru. O dochvíľnosť žiadame veľmi dôrazne. Študent však sám schôdzu / 
meeting nezačne, ale počká na začatie schôdze zo strany skúšajúceho alebo dozoru. 
- Počas prípravy aj odpovede je študent povinný mať kameru nastavenú tak, aby bolo 
vidieť nielen tvár, ale aj ruky a dokumenty, s ktorými pracuje, resp. tak, aby bolo vidieť, kde 
študent sedí a čo robí. Povedané „po lopate“: Chápeme, že skúška pre vás predstavuje istý stres, 
ktorý sa môže prejavovať aj rôznymi podvedomými príznakmi ako sú pohyby rúk, otáčanie pohľadu 

či mimika. Ale pochopte, prosím, aj vy nás: Keď zrazu študent stíchne, vyzerá zamyslene, začne sa 
pozerať dole či bokom, a my nevidíme, kam sa pozerá, čo má v rukách a čo robí (alebo listuje, 
a my nevidíme v čom), tak nevyhnutne vzniká podozrenie na nedovolený postup, hoci 
v skutočnosti to tak nemusí byť. Keďže je lepšie problému predchádzať, ako ho riešiť, urobme 
všetko preto, aby sme si to navzájom uľahčili. Určite pomôže veci, keď sa budeme čo najlepšie 

vidieť, udržiavať očný kontakt (ako sa, napokon, pri rozhovore patrí) a budeme viesť plynulý dialóg 

s minimálnymi „prestojmi“. 
- Študenti v rámci skúšky zodpovedia jednu teoretickú otázku náhodne vybranú zo zoznamu 
otázok zverejnenom na webstránke katedry a jednu praktickú otázku (simulovaný prípad) vecne 
zapadajúcu do okruhu tém rovnako zverejnených na webstránke katedry. 
- Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné zodpovedať dostatočne obe otázky. 
Nedostatočné zodpovedanie čo i len jednej z nich má za následok hodnotenie Fx. 
- Pri príprave aj skúšaní smie študent používať nekomentované právne predpisy, predovšetkým 

Ústavu. Ústava musí byť výlučne v tlačenej (papierovej) podobe, ideálne v brožovanej 
verzii. Ostatné predpisy bude mať študent k dispozícii v pdf súbore v príslušnom tíme. 
- Študent je počas prípravy aj skúšania povinný mať kameru nastavenú tak, aby bolo po 
celý čas vidieť čo robí a s čím pracuje. Na požiadanie dozoru alebo skúšajúceho je študent 
povinný detailne ukázať do kamery materiály, s ktorými pracuje. Študent je na požiadanie taktiež 
povinný okamžite zdieľať plochu svojho počítača (a v prípade výzvy okamžite zdieľanie plochy 
vypnúť), a to za účelom kontroly toho, či nepoužíva žiadne nepovolené pomôcky. Okrem vlastného 

textu právnych predpisov nesmie študent používať žiadne iné materiály v tlačenej ani inej verzii, 

predovšetkým žiadne učebné texty, judikatúru či vlastné poznámky. Nedodržanie týchto pokynov 
bude mať za následok udelenie hodnotenia Fx a podanie podnetu na disciplinárne konanie. 
- Čítanie textu právneho predpisu nemožno považovať za relevantnú a adekvátnu odpoveď na 
skúške. Rovnako tak nemožno tolerovať (a už vôbec nie v súčasných podmienkach) to, keď študent 
pri neschopnosti odpovedať na otázku či podotázku začne zdĺhavo listovať v právnom predpise 

s predstavou, že v ňom bude listovať dovtedy, kým prípadne nenaďabí na odpoveď. Použiť právny 
predpis pri samotnej odpovedi je užitočné vtedy, keď je zo spôsobu jeho použitia zrejmé, že 
študent vie, čo hľadá a kde má hľadať. V opačnom prípade tým len demonštruje to, čo sa dá 
stručne, pravdivo a férovo zhrnúť v odpovedi: „Neviem.“ 
- Študenti sú počas prípravy na skúšku a počas skúšky samotnej povinní sa riadiť hlasovými a 
písomnými pokynmi skúšajúceho alebo dozoru prostredníctvom aplikácie MS Teams. Počas celej 
doby prípravy aj samotnej odpovede musí byť študent v miestnosti sám a okrem zariadenia 

používaného na video-hovor (počítač alebo telefón) a nekomentovaných právnych predpisov 
nesmie používať žiadne iné elektronické ani papierové materiály. Na účely identifikácie sa 
študent preukáže preukazom ISIC, ktorý detailne ukáže na kameru. Študent je povinný mať 



zapnutý mikrofón aj kameru počas celej doby prípravy na skúšku aj priebehu skúšky, pokiaľ mu 

skúšajúci alebo dozor nedá iné pokyny. Na zachytávanie zvuku študent nesmie používať 
slúchadlá, teda ich vôbec nemôže počas skúšky a ani prípravu na ňu mať. Počas celej 
prípravy na skúšku a priebehu skúšky študent musí byť neprerušovane pripojený k 
schôdzi, pokiaľ skúšajúci alebo dozor neurčí inak. Opustenie schôdze bez pokynu sa považuje za 
neprítomnosť na skúške a môže byť dôvodom pre udelenie hodnotenia Fx. Dôvodom pre udelenie 
hodnotenia Fx môže byť aj nesplnenie ďalších povinností týkajúcich sa priebehu skúšky, ktoré sú 
uvedené tu alebo v opatrení dekana. V prípade, ak by došlo k prerušeniu schôdze z dôvodu na 

strane skúšajúceho alebo dozoru, študent je povinný počkať na opätovné pripojenie skúšajúceho 
alebo dozoru a na ďalšie pokyny. 
  
 
3/  KONANIE PRED ÚSTAVNÝM SÚDOM (denné aj externé štúdium; oprava priebežného 
hodnotenia) 

 
- Písomná forma prostredníctvom aplikácie MS Teams. 
- Študenti budú po uzatvorení intervalu na prihlasovanie sa na skúšku v systéme AIS zaradení do 

tímu, v rámci ktorého bude prebiehať písomná skúška. 
- Študenti v rámci skúšky zodpovedia viacero teoretických otázok vybraných zo zoznamu otázok 
zverejnenom na webstránke katedry a/alebo vypracujú praktické zadanie / podanie na ústavný 
súd. 

- V čase, ktorý je v systéme uvedený ako začiatok skúšky, sú všetci študenti, ktorí sa 
prihlásili na daný termín, povinní byť online prítomní v príslušnom tíme (z toho vyplýva 
potreba začať prihlasovanie s rozumným časovým predstihom, aby študent nemeškal z dôvodu 
„zamrznutia“ aplikácie, reštartovania počítača a pod.). O dochvíľnosť žiadame veľmi dôrazne. 
Študent však sám schôdzu / meeting nezačne, ale počká na zahájenie schôdze zo strany 
skúšajúceho alebo dozoru. 
- Písomka bude zverejnená v rámci tímu v čase začiatku skúšky a po zadaní potrebných 

pokynov dozorom. Čas na jej vypracovanie bude 40 minút. V rámci uvedeného času budú 
študenti povinní odpovede na otázky napísať vlastnoručne (nie na počítači) a následne ich pod 
dohľadom dozoru odfotografovať alebo naskenovať a do uplynutia uvedeného časového limitu 
zaslať na určenú e-mailovú adresu. 
- Počas prípravy aj odpovede je študent povinný mať kameru nastavenú tak, aby bolo 

vidieť nielen tvár, ale aj ruky a dokumenty, s ktorými pracuje, resp. tak, aby bolo vidieť, kde 

študent sedí a čo robí. Povedané „po lopate“: Chápeme, že skúška pre vás predstavuje istý stres, 
ktorý sa môže prejavovať aj rôznymi podvedomými príznakmi ako sú pohyby rúk, otáčanie pohľadu 
či mimika. Ale pochopte, prosím, aj vy nás: Keď zrazu študent stíchne, vyzerá zamyslene, začne sa 
pozerať dole či bokom, a my nevidíme, kam sa pozerá, čo má v rukách a čo robí (alebo listuje, 
a my nevidíme v čom), tak nevyhnutne vzniká podozrenie na nedovolený postup, hoci 
v skutočnosti to tak nemusí byť. Keďže je lepšie problému predchádzať, ako ho riešiť, urobme 
všetko preto, aby sme si to navzájom uľahčili. Určite pomôže veci, keď sa budeme čo najlepšie 

vidieť, udržiavať očný kontakt (ako sa, napokon, pri rozhovore patrí) a budeme viesť plynulý dialóg 
s minimálnymi „prestojmi“. 
- Študenti sú počas skúšky povinní sa riadiť hlasovými a písomnými pokynmi skúšajúceho alebo 
dozoru prostredníctvom aplikácie MS Teams. Počas celej doby skúšky musí byť študent v 
miestnosti sám a okrem zariadenia používaného na video-hovor (počítač) nesmie používať žiadne 
iné elektronické a ani papierové materiály. Na účely identifikácie sa študent preukáže 
preukazom ISIC, ktorý detailne ukáže na kameru. Študent je povinný mať zapnutý mikrofón 

aj kameru počas celej doby priebehu skúšky, pokiaľ mu skúšajúci alebo dozor nedá iné pokyny. Na 

zachytávanie zvuku študent nesmie používať slúchadlá, teda ich vôbec nemôže počas 
skúšky mať. Počas celej prípravy na skúšku a priebehu skúšky študent musí byť 
neprerušovane pripojený k schôdzi, pokiaľ skúšajúci alebo dozor neurčí inak. Opustenie 
schôdze bez pokynu sa považuje za neprítomnosť na skúške a môže byť dôvodom pre udelenie 
hodnotenia Fx. Dôvodom pre udelenie hodnotenia Fx môže byť aj nesplnenie ďalších povinností 

týkajúcich sa priebehu skúšky, ktoré sú uvedené tu alebo v opatrení dekana. V prípade, ak by 
došlo k prerušeniu schôdzu z dôvodu na strane skúšajúceho alebo dozoru, študent je povinný 
počkať na opätovné pripojenie skúšajúceho alebo dozoru a na ďalšie pokyny. 
- Študenti môžu počas spracovania odpovede na praktické zadanie používať nekomentované 
právne predpisy, a to (1) Ústavný Slovenskej republiky a (2) zákon č. 314/2018 Z. z. o 
Ústavnom súde Slovenskej republiky. 
  

 
 
 



4/ TEÓRIA A PRAX LEGISLATÍVY – odbor Ekonómia a právo (denné štúdium) 

 
- Písomná forma prostredníctvom aplikácie MS Teams. 
- Študenti budú po uzatvorení intervalu na prihlasovanie sa na skúšku v systéme AIS zaradení do 
tímu, v rámci ktorého bude prebiehať písomná skúška. 
- Študenti v rámci skúšky vypracujú praktické zadanie z okruhu tém zverejnených na 
webstránke katedry. 
- V čase, ktorý je v systéme uvedený ako začiatok skúšky, sú všetci študenti, ktorí sa 

prihlásili na daný termín, povinní byť online prítomní v príslušnom tíme (z toho vyplýva 
potreba začať prihlasovanie s rozumným časovým predstihom, aby študent nemeškal z dôvodu 
„zamrznutia“ aplikácie, reštartovania počítača a pod.). O dochvíľnosť žiadame veľmi dôrazne. 
Študent však sám schôdzu / meeting nezačne, ale počká na zahájenie schôdze zo strany 
skúšajúceho alebo dozoru. 
- Písomka bude zverejnená v rámci tímu v čase začiatku skúšky a po zadaní potrebných 

pokynov dozorom. Čas na jej vypracovanie bude 60 minút. V rámci uvedeného času budú 
študenti povinní odpovede na otázky napísať vlastnoručne (nie na počítači) a následne ich pod 
dohľadom dozoru odfotografovať alebo naskenovať a do uplynutia uvedeného časového limitu 

zaslať na určenú e-mailovú adresu. 
- Počas prípravy aj odpovede je študent povinný mať kameru nastavenú tak, aby bolo vidieť 
nielen tvár, ale aj ruky a dokumenty, s ktorými pracuje, resp. tak, aby bolo vidieť, kde 
študent sedí a čo robí. Povedané „po lopate“: Chápeme, že skúška pre vás predstavuje istý stres, 

ktorý sa môže prejavovať aj rôznymi podvedomými príznakmi ako sú pohyby rúk, otáčanie pohľadu 
či mimika. Ale pochopte, prosím, aj vy nás: Keď zrazu študent stíchne, vyzerá zamyslene, začne sa 
pozerať dole či bokom, a my nevidíme, kam sa pozerá, čo má v rukách a čo robí (alebo listuje, 
a my nevidíme v čom), tak nevyhnutne vzniká podozrenie na nedovolený postup, hoci 
v skutočnosti to tak nemusí byť. Keďže je lepšie problému predchádzať, ako ho riešiť, urobme 
všetko preto, aby sme si to navzájom uľahčili. Určite pomôže veci, keď sa budeme čo najlepšie 
vidieť, udržiavať očný kontakt (ako sa, napokon, pri rozhovore patrí) a budeme viesť plynulý dialóg 

s minimálnymi „prestojmi“. 
- Študenti sú počas skúšky povinní sa riadiť hlasovými a písomnými pokynmi skúšajúceho alebo 
dozoru prostredníctvom aplikácie MS Teams. Počas celej doby skúšky musí byť študent v 
miestnosti sám a okrem zariadenia používaného na video-hovor (počítač) nesmie používať žiadne 
iné elektronické a ani papierové materiály. Na účely identifikácie sa študent preukáže 

preukazom ISIC, ktorý detailne ukáže na kameru. Študent je povinný mať zapnutý mikrofón 

aj kameru počas celej doby priebehu skúšky, pokiaľ mu skúšajúci alebo dozor nedá iné pokyny. Na 
zachytávanie zvuku študent nesmie používať slúchadlá, teda ich vôbec nemôže počas 
skúšky mať. Počas celej prípravy na skúšku a priebehu skúšky študent musí byť 
neprerušovane pripojený k schôdzi, pokiaľ skúšajúci alebo dozor neurčí inak. Opustenie 
schôdze bez pokynu sa považuje za neprítomnosť na skúške a môže byť dôvodom pre udelenie 
hodnotenia Fx. Dôvodom pre udelenie hodnotenia Fx môže byť aj nesplnenie ďalších povinností 
týkajúcich sa priebehu skúšky, ktoré sú uvedené tu alebo v opatrení dekana. V prípade, ak by 

došlo k prerušeniu schôdzu z dôvodu na strane skúšajúceho alebo dozoru, študent je povinný 
počkať na opätovné pripojenie skúšajúceho alebo dozoru a na ďalšie pokyny. 
- Študenti môžu počas spracovania odpovede na simulovaný prípad používať nekomentované 
právne predpisy uvedené v zozname na konci tohto oznamu. 
  
 
5/  VOLEBNÉ PRÁVO A VOLEBNÉ SYSTÉMY (denné aj externé štúdium) 

 

- Písomná forma prostredníctvom aplikácie Moodle. 
- Študenti zodpovedia niekoľko otázok vybraných zo zoznamu zverejnenom na webstránke katedry 
a vyriešia simulovaný prípad z okruhu tém zverejnených na webstránke katedry. 
- Písomka bude v aplikácii Moodle v nižšie uvedenom kurze sprístupnená v čase skúšky, 
ktorý je uvedený v systéme AIS a čas na jej vypracovanie bude 30 minút. 

- Študenti môžu počas spracovania odpovede na simulovaný prípad používať nekomentované 
právne predpisy, a to (1) Ústavný Slovenskej republiky, (2) zákon č. 180/2014 Z. z. o 
podmienkach výkonu volebného práva, (3) zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a 
(4) zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky. 
- Študenti sa musia ešte pred termínom skúšky prihlásiť do príslušného kurzu v aplikácii 
Moodle: 
"2020/2021 Volebné právo a volebné systémy" (pre obe formy štúdia) 

  
 
 



NEKOMENTOVANÉ PRÁVNE PREDPISY 

 
Na všetkých predmetoch s výnimkou predmetu Štátoveda je na záverečnej skúške možné počas 
prípravy aj počas odpovede používať nekomentované právne predpisy. 
Prečítanie textu právneho predpisu pri ústnej skúške resp. jeho prepis do písomky pri písomnom 
skúšaní sa však nepovažuje za dostačujúci na úspešné absolvovanie skúšky. 
Okruh povolených dokumentov vyplýva z matérie každého jednotlivého predmetu a rozumejú sa 
nimi predpisy v platnom a účinnom znení. Ide najmä o predpisy, na ktoré odkazujú učebné texty a 

na ktoré sa odkazovalo a s ktorými sa pracovalo počas výučby, predovšetkým: 
- Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. 
- Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd 
- zakladajúce zmluvy Európskej únie a jej Charta základných práv 
- Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 
výnimočného stavu a núdzového stavu 

- Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. (ochrana verejného záujmu / "konflikt záujmov") 
- Ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. (spolupráca NR SR a vlády v záležitostiach EÚ) 
- Ústavný zákon č. 254/2006 Z. z. (preskúmavanie rozhodnutí NBÚ) 

- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
- Zákon NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR 
- Zákon NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR 
- Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 

- Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 
- Zákon č. 19/2002 Z. z. ktorým sa stanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení 
vlády SR 
- Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady 
- Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva ("volebný kódex") 
- Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani 

- Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR 
- Zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky 
- Legislatívne pravidlá vlády (uznesenie vlády č. 164/2016). 
  
 

V Bratislave 27. novembra 2020 

  
doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 
zástupca vedúceho KÚP 


