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Milé študentky, milí študenti, 

 

V zmysle príkazu rektora UK v Bratislave č. 7/2020 – Opatrenia Univerzity Komenského 

v Bratislave v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení –  a na tento príkaz 

nadväzujúcich opatrení dekana PF UK v Bratislave, 

 

Vám Katedra ústavného práva ako náhradu za prerušenú kontaktnú výučbu 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 30. 3. 2020 študenti najneskôr do 

piatka  3. 4. 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: 

 

„Bola by zmena zákonnej úpravy, zavádzajúce nižšie uvedené opatrenia týkajúca sa umelého 

prerušenia tehotenstva, súladná s Ústavou“? 

 

- išlo by o nasledujúce opatrenia: 

 - predĺženie lehoty na vykonanie umel. prerušenia tehotenstva zo 48 hod. na 96 hod. 

 - obligatórne informovanie otca o plánovanom umel. prerušení tehotenstva 

 - obligatórne vyhotovenie obrazového záznamu zo sonografického vyšetrenia 

 - zabezpečenie žene možnosť počuť tlkot srdca nenarodeného dieťaťa 

 

Za účelom vypracovania odpovede a získania relevantných argumentov dávame do pozornosti 

nasledujúce pramene: 

- GIBA, M. a kol.: Ústavné právo, 2019 (s. 152 – 168) 

- prednáška doc. Ľalíka venovaná základných právam a slobodám SR 

- Ústava SR (II. hlava) 

- rozhodnutie Ústavného súdu PL. ÚS 12/01 

 

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

forme priklonenia sa na jednu alebo druhú stranu (súlad alebo nesúlad). 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 zadania, 

z ktorého bude zrejmé, že študent nepracoval samostatne, ale využil prácu iného či nechal 

iného využiť tú svoju. 

 

 

 

2/ Vypracovanie odpovedí na uvedený simulovaný prípad: 

 

Znenie prípadu: 

V súvislosti s bojom proti koronavírusu chce štát začať monitorovať, či obyvatelia 

Slovenskej republiky dodržiavajú povinnú 14-dňovú karanténu potom, ako sa vrátili z cudziny, 

resp. krajín, kde prepukla pandémia choroby. 

Na uvedený účel Národná rada SR na návrh vlády SR prijala zákon, ktorý prikázal 

slovenským mobilným operátorom, aby orgánom štátu poskytli ihneď informácie, ak obyvateľ 

Slovenskej republiky prekročil štátne hranice a vrátil sa domov. Následne majú mobilní 

operátori povinnosť podávať orgánom štátu informácie o pohybe konkrétneho človeka 

prostredníctvom monitoringu jeho pohybu s cieľom zistiť, či karanténne opatrenia (izolácia, 

nevychádzanie z domu atď.) sú v praxi dodržiavané. 

 

Otázky: 
 

a) Sú prijatým zákonom a v ňom obsiahnutými opatreniami dotknuté nejaké základné práva 

a slobody ? Ak áno, pokúste sa o ich presnú identifikáciu (podľa ustanovenia) na úrovni 

Ústavy SR ale aj niektorých ratifikovaných medzinárodných zmlúv. 
 

b) Aplikujte na predmetný prípad test proporcionality vo vzťahu ku všetkým identifikovaným 

právam alebo slobodám. 

 

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

ďalšie relevantné pramene práva. 
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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 zadania, 

z ktorého bude zrejmé, že študent nepracoval samostatne, ale využil prácu iného či nechal 

iného využiť tú svoju. 

 

 

 

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

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

 

 

 

V Bratislave 25. 3. 2020 

 

doc. JUDr. Marek Domin, PhD. 

zástupca vedúceho Katedry ústavného práva 


