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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 a príkazu rektora UK, v zmysle ktorého 

prerušenie prezenčnej výučby trvá aj v týždni od 23. 3. do 28. 3. 2020 

 

Vám Katedra ústavného práva zadáva nasledujúce zadania z povinného predmetu 

ÚSTAVNÉ PRÁVO (študijný program „Právo“ aj študijný program „Ekonómia a právo“) 

určené na samoštúdium: 

 

Ako náhrada za nerealizované semináre v týždni od 23. 3. 2020 študenti najneskôr do 

piatka 27. 3. 2020 12.00 hod. zašlú na fakultný e-mail vyučujúcemu, ktorý vedie semináre, 

ktoré navštevujú, písomné vypracovanie nasledujúcich zadaní: 

 

1/ Vypracovanie argumentmi podporenej odpovede na uvedenú polemickú otázku: 

 

„Možno alebo nemožno referendum v SR v jeho aktuálnej ústavnej podobe považovať za 

funkčný nástroj priamej demokracie?“ 

 

V rámci odpovede je potrebné: 

- zohľadniť najmä 

- predmet referenda 

- (ne)možnosť využitia referenda na prijatie zákona (alebo iného právneho predpisu  

v paragrafovom znení 

- záväznosť výsledkov referenda s dôrazom na ich praktické premietnutie do reálneho  

života a na ich (ne)vymáhateľnosť 

 

Na korektné spracovanie tejto úlohy je bezpochyby nevyhnutné, aby študent v úvode jasne 

vymedzil, čo to je / nie je „funkčný nástroj priamej demokracie“. 

 

Za účelom vypracovania odpovede a získania relevantných argumentov dávame do pozornosti 

nasledujúce pramene: 

- GIBA, M. a kol.: Ústavné právo, 2019 (s. 207 – 226) 

- Ústava SR (najmä 5. hlava, 2. oddiel) 

- rozhodnutia Ústavného súdu: - II. ÚS 31/97 – najmä bod IV. (s. 23 – 32) 

     - PL. ÚS 24/2014 – najmä odseky č. 22 – 40 a 84 – 87 
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Vypracovanie odpovede musí mať rozsah najmenej 3600 znakov vrátane medzier. Súčasne 

musí byť komplexné vzhľadom na položenú otázku, teda musí vyčerpať problém. Ak si to 

vyžaduje viac znakov, potom ich musí byť viac. Do počtu znakov z povahy veci nemožno 

zahrnúť komplexnú reprodukciu ustanovení právnej úpravy, a študentov žiadame, aby ju ani 

nerobili.  

 

Otázka je zadaná v rovine áno – nie, teda od každého študenta sa očakáva jasné stanovisko vo 

forme priklonenia sa na jednu alebo druhú stranu. Treba v maximálnej miere vyťažiť zo 

svojich argumentov a čo najpresvedčivejšie sa vyrovnať s argumentmi svedčiacimi 

v prospech opačnej možnosti.  

 

Argumentácia nemá byť založená na dojmoch či pocitoch, nemá byť povrchná. Má byť taká, 

aby z nej bolo zrejmé, že študent sa oboznámil prinajmenšom so základnými prameňmi, ktoré 

boli uvedené (predovšetkým prednáška, učebnica a judikatúra). Študent si môže byť istý, že 

to, či tak skutočne urobil, je vyučujúcemu zrejmé už pri letmom pohľade na jeho prácu. 

 

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/ Vypracovanie odpovedí na uvedený simulovaný prípad: 

 

Znenie prípadu: 

Skupina občianskych aktivistov predložila prezidentovi SR žiadosť o vyhlásenie 

referenda, na to na základe petície podpísanej viac ako 700.000 občanmi SR. Otázka, ktorá 

mala byť predmetom požadovaného referenda, znela nasledujúco: 

„Ste za to, aby Slovenská republiky vystúpila z Európskej únie?“ 

Prezident žiadosť o vyhlásenie referenda ako aj podpisy pod priloženú petíciu 

preskúmal a dospel k záveru, že otázka, ktorá má byť predmetom referenda je v súlade s 

Ústavou a že s predložených 700.000 podpisov spĺňa zákonné náležitosti 456.789 podpisov. 

Vzhľadom na tieto závery referendum v zmysle čl. 95 Ústavy vyhlásil. 

Referenda sa napokon zúčastnilo 55 % zo všetkých oprávnených voličov. Na položenú 

otázku kladne odpovedalo 65 % z účastníkov referenda. Výsledky referenda preto boli, aj 

podľa konštatovania Štátnej komisie pre voľby, platné. Štátna komisia následne svoju 

zápisnicu o výsledku referenda v zmysle zákona odovzdala Národnej rade SR. 

Predseda Národnej rady v nadväznosti na doručenie zápisnice o výsledku referenda 

zvolal tlačovú konferenciu, na ktorej vyhlásil, že vystúpenie SR z Európskej únie by bolo v 

rozpore so záujmami Slovenska a v rozpore s programovým vyhlásením vlády. Navyše dodal, 

že podľa jeho názoru výsledky referenda nie sú právne záväzné. Vzhľadom na tento záver 

uviedol, že nebude v Národnej rade iniciovať rokovanie o otázke vystúpenie SR z Európskej 

únie. Názor predsedu Národnej rady svojim stanoviskom podporil aj predseda vlády SR. 
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Otázky: 
 

a/ Aké povinnosti má Národná rada vo vzťahu k platnému výsledku referenda? 
 

 

b.1/ Je Národná rada a/alebo vláda SR viazaná návrhmi prijatými v referende? 
 

 

c.2/ Ak áno, aké kroky by mala pre „pretavenie“ návrhu prijatého v referende do právneho 

poriadku uskutočniť? 

 

Odpovede argumentačne odôvodnite, a to najmä odkazom na právnu úpravu, judikatúru či 

ďalšie relevantné pramene práva. 

 

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. 

 

 

3/ Vzhľadom (nielen) na fakt, že témou prednášky v týždni od 16. marca a seminárov v týždni 

od 23. marca je „Zákonodarná moc“, študenti si v piatok 20. marca pozrú priamy prenos 

z ustanovujúcej schôdze NR SR. Významne im to uľahčí prípravu na skúšku a, okrem toho, 

rozšíri ich všeobecný rozhľad právnika. 

 

 

4/ Žiadame študentov, aby priebežne sledovali webstránku katedry pre prípad, že sa 

okrem doterajších spôsobov realizácie dištančnej výučby prejde aj k ďalším možnostiam. 

 

 

5/ V súvislosti s realizáciou dištančnej výučby a seminárnych plnení žiadame študentov, aby 

venovali dobrú pozornosť listu vedúceho katedry, ktorý bude v krátkom čase zverejnený 

na katedrovej webstránke a určený študentom.     

 

 

V Bratislave 18. 3. 2020 

 

doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

zástupca vedúceho Katedry ústavného práva 


