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Milé študentky, milí študenti, 

 

V zmysle Opatrenia dekana PF UK č. 1/2020, ktorým sa prijímajú opatrenia na účely ochrany 

verejného zdravia a zabezpečenia činností PF UK v Bratislave v súvislosti s ohrozením 

koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19, Vám Katedra ústavného práva zadáva 

nasledujúce zadania z povinného predmetu Ústavné právo (študijný program „Právo“ aj 

študijný program „Ekonómia a právo“) určené na samoštúdium: 

 

1/ Ako náhrada za nerealizované semináre v týždni od 9. 3. 2020 študenti najneskôr do 

štvrtka 12. 3. 2020 23:59 hod. zašlú na fakultný e-mail vyučujúcemu, ktorý vedie semináre, 

ktoré navštevujú, písomné vypracovanie zadania oznámeného na predchádzajúcom 

seminári (týždeň od 2. 3.), a to v rozsahu oznámenom príslušným vyučujúcim. 

 

Nedoručenie vypracovaného zadania bude považované za absenciu na seminári. Za absenciu 

bude taktiež považované doručenie nedostatočne spracovaného zadania alebo doručenie úplne 

zhodne vypracovaného zadania viacerými študentmi. 

 

2/ Ako náhrada za nerealizované semináre v týždni od 16. 3. 2020 študenti najneskôr do 

štvrtka 19. 3. 2020 23:59 hod. zašlú na fakultný e-mail vyučujúcemu, ktorý vedie semináre, 

ktoré navštevujú, písomné vypracovanie nasledujúcich zadaní: 

 

2.1/ Vypracovanie argumentmi podporenej odpovede na uvedenú polemickú otázku: 
 

„Možno považovať zákonnú úpravu straty štátneho občianstva SR automaticky zo zákona 

v prípade, že občan SR dobrovoľne nadobudne ďalšie štátne občianstvo, za súladnú s Ústavou 

SR?“ 
 

V rámci odpovede je potrebné uviesť argumenty tak za kladnú ako aj za zápornú odpoveď. 

 

Za účelom vypracovania odpovede a získania relevantných argumentov dávame do pozornosti 

nasledujúce pramene: 

- GIBA, M. a kol.: Ústavné právo (s. 109 – 127) 

- Ústava SR 

- zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR 

- rozhodnutie Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 11/2012 

 

Vypracovanie odpovede musí mať rozsah najmenej 1 normostranu (1.800 znakov vrátane 

medzier). 
 

Nedoručenie vypracovaného zadania bude považované za absenciu na seminári. Za absenciu 

bude taktiež považované doručenie nedostatočne spracovaného zadania alebo doručenie úplne 

zhodne vypracovaného zadania viacerými študentmi. 
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2.2/ Vypracovanie odpovedí na uvedený simulovaný prípad: 

 

Znenie prípadu: 

 Jana a Dana sú sestrami a občiankami Slovenskej republiky. Počas svojej spoločnej 

dovolenky v Španielsku sa zahľadeli do dvoch tamojších mladíkov, Jana do Josého a Dana do 

Diega. Obe sestry sa rozhodli, že v Španielsku zostanú žiť spolu so svojimi novými nápadníkmi. 

Po nejakom čase oba pári uzatvorili manželstvo. Obe slovenské manželky, keďže plánovali 

v Španielsku trvalo žiť a aktívne sa zúčastňovať na politickom živote, požiadali príslušný orgán 

o udelenie štátneho občianstva Španielska. 

Dana onedlho zistila, že Diego jej bol opakovane neverný, čoho dôsledkom bol veľmi 

rýchly rozvod ich manželstva. Niekoľko dní po tom, ako bol Danin rozvod právoplatný, bolo 

obom sestrám doručené rozhodnutie príslušného orgánu o tom, že im bolo udelené štátne 

občianstvo Španielska. Ešte v tom istom roku sa obom sestrám narodili deti, otcom dieťaťa 

Jany bol jej manžel José, otcom dieťaťa Dany jej bývalý manžel Diego. 

Keď deti sestier vyrástli a dosiahli plnoletosť, rozhodli sa, že sa vrátia späť na 

Slovensko. Obe sesternice sa veľmi aktívne zaujímali o spoločenské dianie a dokonca aj 

o politiku. Keďže boli nespokojné s tým, v akom stave je vlasť ich matiek, rozhodli sa to 

zmeniť, a to prostredníctvom kandidatúry do Národnej rady SR. 

 

Otázky: 

a) Posúďte trvanie štátneho občianstva SR u oboch sestier, t. j. Jany a Dany. 
 

b) Posúďte splnenie podmienok práva kandidovať do Národnej rady SR, najmä pokiaľ ide 

o podmienku štátneho občianstva SR, v prípade oboch detí slovenských sestier narodených 

v Španielsku. 

 

Odpovede na obe otázky odôvodnite odkazom na relevantné ustanovenia právnych predpisov. 

 

Vyššie uvedené zadanie sa týka všetkých seminárnych skupín. 
 

Vypracovanie odpovedí k prípadu musí mať rozsah najmenej 1 normostranu (1.800 znakov) 
 

Nedoručenie vypracovaného zadania bude považované za absenciu na seminári. Za absenciu 

bude taktiež považované doručenie nedostatočne spracovaného zadania alebo doručenie úplne 

zhodne vypracovaného zadania viacerými študentmi. 

 

V Bratislave 10. 3. 2020 

 

doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

zástupca vedúceho Katedry ústavného práva 


