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Vážený Ústavný súd Slovenskej republiky,

ako oprávnená navrhovateľka podľa čl. 125b v spojení s čl. 95 ods. 2 Ústavy Slovenskej 
republiky  [ďalej  len  „ústava")  a§   102  zákona  č.  314/2018  Z.  z.  o Ústavnom  súde 
Slovenskej  republiky  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  (ďalej  len  „ZoUS") 
podávam návrh na začatie konania o súlade predmetu referenda s otázkou v znení 
„Súhlasíte s  tým,  aby sa skrátilo  VIII.  volebné  obdobie  Národnej  rady Slovenskej 
republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky vykonali do 180 
dní  odo  dňa  vyhlásenia  výsledkov  tohto  referenda?"  navrhovaného  petíciou 
občanov doručenou mi dňa 3. mája 2021 s;

-  čl.  1 ods.  1 v spojení sčl.  2 ods.  1, čl.  30 ods.  1 a  2, čl. 73  ods.  2, čl. 81a a čl. 82 
ods. 5 ústavy  [princípy vlády na vopred určené časové obdobie a zastupiteľskej 
demokracie);

-  čl.  1  ods.  1  v spojení  s čl.  30  ods.  1  ústavy  [princípy  právnej  istoty  a  ochrany 
oprávnenej dôvery občanov v právny poriadok a práva slobodne voliť);
čl.  2  ods.  2  ústavy  [možnosť  ústavných  orgánov  konať  na  základe  výsledkov 
referenda len to, čo im ústava a zákony dovoľujú);

-  čl.  73  ods.  l>čl.  82  ods. 5  ústavy  [ústavná  úprava  dĺžky a skončenia volebného 
obdobia); a

-  čl. 93 ods.  3 a čl. 98 ods. 2  ústavy [ústavná úprava a limity samotného inštitútu 
referenda),

a to z nasledovných dôvodov:

I.  Aktívna procesná legitimácia a zastúpenie

1.  Moja  aktívna  procesná  legitimácia  na  podanie  tohto  návrhu  vyplýva  z  čl.  125b 
v spojení s čl. 95 ods. 2 ústavy a § 102 ZoUS.

2.  Mojím  zastupovaním  v konaní  o tomto  návrhu  som  poverila  zástupcu  JUDr.  Petra 
Kubinu,  poradcu  prezidentky  Slovenskej  republiky  pre  oblasť  práva 
a spravodlivosti, ktorý spĺňa podmienky podľa § 34 až 37  ZoUS. Jeho poverenie je 
prílohou tohto návrhu.

II.  Právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky

3.  Právomoc  Ústavného  súdu  Slovenskej  republiky  (ďalej  len  „ústavný  súd")  konať 
a rozhodnúť o tomto návrhu vyplýva z čl. 125b ústavy a § 102 až 109 ZoUS.

III.  Predmet referenda

4.  Predmetom navrhovaného referenda je otázka v tomto znení: Súhlasíte s tým, aby sa 
skrátilo  VIII.  volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky tok,  aby sa  voľby 
do  Národnej  rady  Slovenskej  republiky  vykonali  do  180  dní  odo  dňa  vyhlásenia 
výsledkov tohto referenda?"



5.  Z uvedenej otázky vyplýva, že predmetom navrhovaného referenda je v prípade jeho 
platnosti  dosiahnuť  skrátenie  (predčasné  ukončenie)  aktuálne  prebiehajúceho 
volebného obdobia Národnej  rady Slovenskej  republiky (ďalej  len „národná rada"), 
ktoré  plynie  od  volieb  konaných  dňa  29.  februára  2020  a ktoré  má  uplynúť 
najneskôr dňa 29. februára 2024.

IV.  Právny základ vyhlásenia referenda

6.  Právnym  základom  pre  vyhlásenie  navrhovaného  referenda  je  petícia  občanov, 
ktorá  mi  bola  petičným  výborom  doručená  dňa  3.  mája  2021.  Vyhlásenie 
navrhovaného  referenda sa  teda opiera o čl.  93 ods. 2 ústavy (referendum o „inej 
dôležitej  otázke  verejného  záujmu")  a o článok  95  ods.  1  ústavy  (povinnosť 
prezidentky vyhlásiť referendum na základe petície aspoň 350.000 občanov).

7.  Túto  petíciu  som  preskúmala  po  obsahovej  i formálnej  stránke.  Pokiaľ  ide 
o formálne  náležitosti  petície,  dospela  som  po  jej  preskúmaní k záveru, že  petícia 
všetky formálne náležitosti spĺňa. Pokiaľ ide o obsahovú náležitosť petície, ktorou je 
súlad  predmetu  referenda  s  ústavou,  ohľadom  tejto  existujú  pochybnosti,  ktoré 
podrobne  uvádzam  nižšie.  Vzhľadom  na  tieto  pochybnosti  v kombinácii  so 
závažnosťou  predmetu  referenda  a tiež  závažnosť  a zároveň  nejednoznačnosť 
dopadov  prípadného  výsledku  platného  referenda  s týmto  predmetom  na  riadny 
chod  ústavných orgánov a  ústavný systém  Slovenskej  republiky ako  celok som sa 
rozhodla  -   v súlade  s  mojou  ústavnou  povinnosťou  zabezpečovať  svojím 
rozhodovaním riadny chod ústavných orgánov podľa čl. 101 ods. 1 ústavy a v súlade 
s mojím  ústavným  sľubom  zachovávať  i obhajovať  ústavu  podľa  čl.  104  ods.  1 
ústavy  -   predložiť predmet  navrhovaného  referenda  na  preskúmanie  Ústavnému 
súdu Slovenskej republiky.

V.  Dôvody pochybností ohľadom súladu predmetu navrhovaného referenda 
s ústavou

K /  Všeobecne

8.  Na úvod považujem za potrebné uviesť, že tento môj návrh nie je vyjadrením môjho 
občianskeho  názoru  a presvedčenia  ako  odpovedať  na  navrhovanú  referendovú 
otázku.  Moja  aktívna  procesná  legitimácia  v konaní  o tomto  návrhu  sa  opiera 
výlučne o pochybnosti  uvedené v bode  7  vyššie,  ktorých  detailnejšie odôvodnenie 
uvádzam  v tejto  časti  V.  Tieto  pochybnosti  sa  za  platného  právneho  stavu  nedajú 
a ani  nesmú  odstrániť  inak než podaním  tohto  návrhu.  Žiaden  skutkový a právny 
dôvod  uvedený v tomto  návrhu a ani  rozhodnutie ústavného súdu  o tomto návrhu 
však  nevyjadrujú  a ani  nemôžu  vyjadrovať  skutočný  postoj  a názor  prezidentky 
republiky na referendovú otázku. Z podania tohto návrhu sa teda nemôže v nijakom 
prípade  vyvodzovať  moja  kladná  alebo  záporná  odpoveď  na  navrhovanú 
referendovú  otázku  ani  akékoľvek  odporúčanie  ako  na  túto  otázku  odpovedať. 
Tomuto  východisku  zodpovedá  aj  petit  tohto  návrhu,  ktorý  je  formulovaný 
alternatívne.



9.  Mám veľký rešpekt k petičnému právu ako takému a aj k všetkým občanom, ktorí sa 
podpísali  pod  petíciu  žiadajúcu  vyhlásiť  navrhované  referendum.  Preto  som 
k preskúmaniu  petície  pristúpila  z časového  hľadiska  s maximálnou  prioritou. 
Rovnaký  rešpekt však  prechovávam aj  k ústavnému  sľubu,  ktorým  som  sa okrem 
iného  zaviazala  vykonávať  svoje  ústavné  povinnosti  v záujme  všetkých  občanov 
a zároveň  zachovávať  a obhajovať  ústavu.  Za  moju  najdôležitejšiu  ústavnú 
povinnosť považujem  povinnosť zabezpečovať  svojím  rozhodovaním  riadny chod 
ústavných  orgánov  a práve  túto  povinnosť  som  mala  najviac  na  zreteli 
pri  rozhodovaní o tom,  či  sa  po  preskúmaní  petície  a pred  vyhlásením  referenda 
obrátim s týmto návrhom na ústavný súd.

10.  Riadnym  chodom  ústavných  orgánov  je  taký  ich  chod,  aký  je  predpokladaný 
v ústave. V prípade národnej  rady jej  riadny chod predstavuje jej fungovanie počas 
celého vopred  určeného štvorročného volebného obdobia, pokiaľ nebolo skrátené 
jej  rozpustením v prípadoch, v ktorých to ústava výslovne umožňuje. Navrhovaným 
referendom sa má do tohto riadneho chodu národnej  rady zasiahnuť skrátením jej 
riadneho  štvorročného  obdobia.  Aj  keď  ide  o mimoriadne  závažný  zásah 
do  riadneho  chodu  národnej  rady,  tento zásah  nemusí byť nevyhnutne v rozpore 
s ústavou  a ani  to  kategoricky  netvrdím  (hoci  ústava  takýto  spôsob  skrátenia 
volebného  obdobia národnej  rady nepredpokladá).  Problém  je, že platná a účinná 
právna  úprava  inštitútu  referenda  včl.  93  až  100  ústavy  je zjavne  konštruovaná 
predovšetkým ako spôsob výkonu zákonodarnej moci a je nepostačujúca na výkon 
ústavodarnej  moci.^  Z tohto  nedostatku  potom  vyplýva,  že  táto  právna  úprava 
neposkytuje dostatočnú mieru právnej  istoty v tom, ako sa má ktorý ústavný orgán 
správať  v prípade,  že  občania  v platnom  referende  schvália  skrátenie  volebného 
obdobia národnej rady.

11.  Preto  si  dovoľujem  vysloviť aj  očakávanie, že ak  ústavný súd  na  otázku  o súlade 
predmetu  navrhovaného  referenda  položenú  v tomto  návrhu  odpovie kladne,  ako 
súčasť  tejto  svojej  odpovede  poskytne  aj  jasný  návod  príslušným  ústavným 
orgánom, čo majú v prípade schválenia skrátenia volebného obdobia navrhovaným 
referendom  robiť,  aké  povinnosti  majú  splniť  a ako  sa  za  takej  situácie  majú 
správať.  Platné  a účinné  znenie  ústavy  totiž  takúto  odpoveď  neposkytuje  ani 
národnej rade, jej vedeniu a poslancom ani mne ako prezidentke republiky.

V. 2  Rozporuplná Judikatúra ústavného súdu vo vzťahu k inštitútu referenda

12.  Značnú  nejasnosť  ústavnej  úpravy  inštitútu  referenda  na  škodu  veci  ešte  viac 
prehlbuje  doterajšia  judikatúra  ústavného  súdu,  ktorá  je  v tejto  téme  veľmi 
rozporuplná  a nedá  sa  o ňu  oprieť  pri  odstraňovaní  pochybností  vyplývajúcich 
zo samotného ústavného  textu. Tieto pochybnosti výstižne sumarizuje a analyzuje

1 Ústavný  súd  síce vo výkladovom uznesení sp. zn.  II ÚS 31/97  konštatoval, že referendom  sa môže 
vykonávať aj ústavodarná moc, no právna úprava neposkytuje v tomto smere dostatočné rozHSenie.



vo svojom článku autor Š.  HauliV a túto analýzu som si pre jej výstižnosť dovolila 
do tohto návrhu prevziať.^

13.  Podľa čí. 98 ods. 2 ústavy sa návrhy prijaté v referende vyhlasujú „ako zákon". Toto 
ustanovenie  neskôr  ústavný  súd  vyložil  takým  spôsobom,  že  výsledok  platného 
referenda  má  právne  účinky  a že  týmto  spôsobom  je  možné  prijímať  všeobecne 
záväzné pravidlá správania sa, ktoré majú právnu silu zákona, prípadne ústavného 
zákona.^

14.  Ešte predtým však ústavný súd judikoval, že prijatie návrhu v referende má ústavnú 
relevanciu v tom zmysle, že ním občania zúčastnení na hlasovaní udelia parlamentu 
príkaz, aby v súlade s návrhom prijatým v referende zmenil časť ústavy, ktorá bola 
predmetom  vyhláseného  referenda,  pričom  ústava  neobsahuje  ustanovenie 
umožňujúce  občanom  hlasovať  priamo  o formulácii  navrhnutej  zmeny  ústavy.^ 
Tento záver ústavný súd  svojím  najnovším  rozhodnutím^ síce čiastočne prekonal, 
ale  pochybnosti  neodstránil,  pretože  hoci  priznal  výsledku  referenda  povahu 
„osobitného  typu prameňa práva", ponechal  nezodpovedanú otázku o jeho právnej 
sile  a postavení v hierarchii  prameňov  práva.  Ústavný  text čl.  73  ods.  2  ústavy je 
však jasný v tom, že  poslanci  nie sú  pri  výkone svojho  mandátu  viazaní príkazmi 
(akýmikoľvek),  čo  zodpovedá  zákazu  imperatívneho  mandátu  ako  princípu 
nerozlučne  spätému  so  zastupiteľskou  demokraciou.  Preto  neexistuje  žiadny 
prostriedok  ako  právne  donútiť  poslanca  národnej  rady  hlasovať  v súlade 
s vyhláseným  platným výsledkom  referenda a  prípadné  následky nerešpektovania 
tohto príkazu zo strany poslanca sú len v rovine politickej zodpovednosti.’

15.  Prvým paradoxom vyplývajúcim z doterajšej  judikatúry ústavného súdu teda  je, že 
na jednej strane výsledok  referenda  podľa  ústavného súdu  má  právne účinky a je 
všeobecne právne záväzný, ale na druhej strane na jeho záväznosť je potrebné, aby 
poslanci  konali  v súlade  s príkazom  občanov,  ktorým  ale  poslanci  nie  sú  viazaní. 
Trochu nadnesene je možné povedať aj to, že prvý paradox je teda v tom, že jeden 
a ten  istý  výsledok  referenda  je  všeobecne  záväzný  a zároveň  nie  je  všeobecne

2  HAULÍK,  Š.:  Niekoľko  úvah o jednom  referende.  Denník  N,  18.  januára  2021  [online],  dostupné  na: 
https://dennikn.sk/2214785/niekolko-uvah-na-temu-jcdneho-referenda/.

3 Závery tejto analýzy sú prevzaté, resp. parafrázované v bodoch 13 až 17 tohto návrhu.

^PL ÚS 24/2014, bod 24.

Ml. ÚS 31/97.

* PL. ÚS 24/2014. K tomu porovnaj GIBA, M. a kol.:  Ústavné právo.  Bratislava:  Wolters  Kluwer, 2019, 
s. 223-224.

’ Porovnaj KOPEČEK, L: Prezident vpolitickém systému Slovenska -  nelehké hledání fungujjícího modelu. 
In: NOVÁK, M., BRUNCLÍK, M. (eds.); Postavení hlavy štátu v parlamentnfch a pohprezidentských režimech - 
Česká republika v komparatívniperspektivé. Praha; Dokorán, 2008, s. 182, bod 25, citované v: DRGONEC, j.: 
Ústava Slovenskej republiky.  Teória a prax.  2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava; C. H. Beck, 
2019, s. 1265.



záväzný,  pretože sa  záväznosť nevzťahuje na  poslancov parlamentu,  a teda  nie je 
všeobecná.

16.  Druhý paradox je v tom, že ústavný súd vo vyššie citovanej judikatúre konštatoval, 
že  predmetom  referenda  môže  byť  aj  otázka  o zmene  ústavy,  ale  zároveň 
konštatoval,  že  občania  hlasovaním  nemôžu  priamo  meniť  ústavu  a že  prílohou 
referendovej otázky nemôže byť ani konkrétny a presný návrh ústavného zákona.^ 
Občania teda môžu v referende rozhodovať o zmene ústavy, ktorá môže byť určená 
len všeobecne opisné, nemôže byť určená presným legislatívnym znením. Môže teda 
dôjsť k paradoxnej  situácii, že občania schvália zmenu  ústavy, ktorá je určená  len 
všeobecne  opisné,  ale  parlament  schváli  také  legislatívne  znenie,  ktorého  účinky 
budú  buď v rozpore s tým, čo občania v referende schválili, alebo budú obchádzať 
zámer, ktorý občania v referende sledovali podporou zmeny ústavy.

17.  Tretí  paradox  spočíva  vtom,  že  samotný  ústavný  súd  nedáva  jasnú  a uspokojivú 
odpoveď na otázku, či návrhy prijaté v referende majú  právnu silu  len obyčajného 
zákona  alebo  ústavného  zákona.  Ústavný  súd  vo  svojej  najnovšej  judikatúre^ 
pripúšťa  obidve  možnosti,  čím  však  nejasnosti  vyplývajúce  z ústavnej  úpravy 
referenda  neodstraňuje ale naopak ešte  rozširuje. Ak  má  mať výsledok  referenda 
právne  účinky,  čo  ústavný  súd  pripustil,  je  potrebné  presne  vedieť,  do  ktorej 
skupiny  hierarchie  noriem  je  ho  potrebné  zaradiť.  V opačnom  prípade  sú  jeho 
právne účinky neurčité, nejasné, a teda  takmer žiadne, pričom referendum sa mení 
len  na  inštitucionaiizovaný  prieskum  verejnej  mienky  s možnosťou  vyvodenia 
politickej  zodpovednosti  v najbližších  voľbách.  Takýto  záver  je  však  v konflikte 
s možnosťou občanov vykonávať štátnu moc priamo ako jednou z alternatív výkonu 
štátnej moci podľa čl. 2 ods. 1 ústavy.

18.  Ústavný súd ďalej dodáva,^“ že účelom referenda je zabezpečiť občanom štátu -  ako 
nositeľom primárnej (originálnej) moci, aby bezprostredne spolupôsobili pri tvorbe 
štátnej  vôle.  V  demokratickom  parlamentnom  systéme,  tak  ako  je  zakotvený  aj 
v ústave, však občania sami uznávajú, že ich originálna moc je obmedzená ústavou, 
ktorú  prijal  ústavodarný orgán,  ktorému  občania delegovali svoju  moc.  Ak  ústava 
na  jednej  strane  priznáva  občanom  právo  rozhodovať  o  niektorých  zásadných 
otázkach  týkajúcich  sa  verejného  záujmu  priamo  v  referende  (čl.  93  ods.  2), 
na  druhej  strane  toto  ich  právo  zároveň  obmedzuje  tak,  že  vyslovuje  zákaz,  aby 
niektoré otázky,  tak ako  napr.  otázky základných  práv a  slobôd,  boli  predmetom 
referenda  (čl.  93  ods.  3),  resp.  zakazuje  referendum  o  tej  istej  veci  opakovať 
do uplynutia troch  rokov od jeho vykonania (Čl. 99 ods. 2). Teda možnosť  (právo) 
občanov vykonávať štátnu moc priamo formou referenda nie je absolútnej povahy, 
vzniká a realizuje sa iba v rámci podmienok ustanovených ústavou.

MI. ÚS 31/97.
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19.  Bez zmeny  ústavnej  úpravy  inštitútu  referenda  je  možné vyššie  uvedené  rozpory 
preklenúť iba záväzným stanoviskom  ústavného súdu v konaní o súlade predmetu 
referenda. Doterajšia judikatúra ústavného súdu ohľadom inštitútu referenda a jeho 
rôznych  aspektov  žiaľ  neposkytuje  dostatočný  základ,  podľa  ktorého  by  mohli 
ústavné  orgány postupovať,  čo  platí obzvlášť v prípade, ak  účelom  navrhovaného 
referenda (alebo prinajmenšom očakávaním, ktoré od navrhovaného referenda jeho 
iniciátori  a podporujúca  verejnosť  majú]  je  mimoriadny  a závažný  zásah 
do  riadneho chodu  ústavných  orgánov.  Za  týchto  okolností považujem  za  súladné 
s mojím  ústavným  sľubom  a povinnosťou  zabezpečovať  riadny  chod  ústavných 
orgánov  obrátiť  sa  na  ústavný  súd  týmto  návrhom  s otázkou,  či  predmet 
navrhovaného  referenda  je  alebo  nie  je  v súlade  s ústavou,  a ak  áno,  ako  majú 
príslušne  ústavné  orgány  postupovať  v prípade  schválenia  predmetného  návrhu 
v platnom referende.

V. 3  Pochybnosti  ohľadom  súladu  predmetu  referenda  s princípmi
demokratického štátu uplatňujúceho formu vlády založenú na zastupiteľskej 
demokracii (čl.  1  ods.  1  v spojení s čl. 2 ods.  1,  čl. 30 ods.  1  a 2, čl.  73 ods. 2 
ústavy, ČL 81a a čL 82 ods. 5 ústavy)

20.  Podľa  ČI.  1  ods.  1  jc  Slovenská  republika  demokratický  štát.  jedným  z princípov 
demokratického štátu  je  princíp  suverenity  ľudu  vyjadrený  v čl.  2  ods.  1  ústavy, 
podľa  ktorého  štátna  moc  pochádza  od  občanov,  ktorí  ju  vykonávajú 
prostredníctvom  svojich  volených  zástupcov  alebo  priamo.  Z uvedeného  princípu 
suverenity ľudu vyplýva aktívne volebné právo ako základné právo zúčastňovať sa 
na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov podľa 
Čl. 30 ods. 1 ústavy v pravidelne sa opakujúcich voľbách podľa čl. 30 ods. 2 ústavy,

21.  Demokratický  štát  môže  uplatňovať  formu  vlády založenú  buď  na  priamej  alebo 
na zastupiteľskej demokracii. Možná je tiež súčasná existencia týchto dvoch foriem 
v tom  zmysle, že o určitých  otázkach  sa  môže  rozhodnúť alternatívne  buď tak, že 
o nich  rozhodnú  volení  zástupcovia,  alebo  tak,  že  sa  o nich  rozhodne  priamo 
v referende. Forma vlády v Slovenskej  republike je práve  takýmto prípadom, Čoho 
vyjadrením  je  čl.  2  ods.  1  ústavy.  Pokiaľ  ide  o zastupiteľskú  formu  výkonu 
demokracie, ktorá  je zároveň aj najčastejšou a v podstate každodennou  formou, jej 
základnými  princípmi sú zákaz imperatívneho mandátu a princíp vlády na vopred 
ustanovené  volebné  obdobie.  Ak  by  ktorýkoľvek  z týchto  princípov  neplatil, 
zastupiteľská forma výkonu demokracie by už nebola zastupiteľskou.

22.  Zákaz  imperatívneho  mandátu  znamená,  že  možnosť  ľudu  vplývať  na  výkon 
mandátu  jeho  zástupcov  je  ústavne  obmedzený.  Popri  iných  podporných 
mechanizmoch  na  ochranu  slobodného  výkonu  poslaneckého  mandátu  (napr. 
obmedzenia  možnosti  poslanca  zadržať  alebo  vziať  do  väzby]  je  zákaz 
imperatívneho mandátu v  ú.stave chránený dvoma spôsobmi, ktorými sú:

(a] neviazanosť poslanca príkazmi pri výkone mandátu (čl. 73 ods. 2 ústavy);



(b) neodvolateľnosťou  poslanca z jeho mandátu a ústavným  obmedzením  spôsobu 
zániku mandátu (čl. 81a ústavy).

23.  Princíp vlády na vopred ustanovené volebné obdobie znamená, že  tak volič ako aj 
volený zástupca vopred  [teda v čase voľby a ešte pred začatím volebného obdobia) 
na  základe  ústavy vie,  na  aké  dlhé volebné  obdobie zveruje volenému zástupcovi 
mandát,  resp.  získava  mandát,  a akým  spôsobom  môže  toto  obdobie  prípadne 
skončiť predčasne. Tento princíp je v ústave chránený štyrmi spôsobmi, ktorými sú:

(a) ustanovenie  volebného  obdobia  národnej  rady  v trvaní  štyroch  rokov  (čl.  73 
ods. 1 ústavy);

(b) povinnosť konať voľby intervaloch nepresahujúcich stanovené volebné obdobia 
(čl. 30 ods. 2 ústavy);

(c) obmedzenie  možnosti  zániku  mandátu  jednotlivého  poslanca  na  taxatívne 
uvedené dôvody (čl. 81a ústavy);

(d) obmedzenie  možnosti  skončenia  funkčného  obdobia  národnej  rady  (teda 
všetkých poslancov na jeho uplynutie alebo na rozpustenie národnej rady (čl. 82 
ods. 5 ústavy).

24.  Na  súlad  predmetu  navrhovaného  referenda  s vyššie  uvedenými  ústavnými 
princípmi a článkami existujú rôzne názory.

25.  Na jednej strane je tu názor absolutizujúci moc a legitimitu ľudu, ktorý reprezentuje 
autor T. Ľalík.'^ Podľa tohto názoru je premisa, že ľud je vždy a za každých okolností 
nadriadený  svojim  voleným  zástupcom  až  do  tej  miery,  že  ak sa  na  tom  uznesie 
v platnom referende, môže týchto zástupcov aj odvolať a vynútiť si tak možnosť ich 
vymeniť  v nasledujúcich  predčasných  voľbách.  Vzťah  ľudu  a jeho  volených 
zástupcov  prirovnáva  k vzťahu  klienta  a advokáta,  ktorý  môže  plnú  moc  danú 
advokátovi kedykoľvek odvolať a advokáta vymeniť.

26.  Oproti  tomu  stoja  názory  interpretujúce  princíp  suverenity  ľudu  v  kontexte 
princípov a rôznych aspektov zastupiteľskej demokracie, ktoré reprezentujú autori 
M.  Giba,i3  J   Ruzinger^^  a V.  Bujňák.^  ̂ Podľa  názoru  prezentovaného  autorom

"  Hoci v Slovenskej  republike existuje história a  prax prijímania ústavných  zákonov ad hoc, ktorých 
jediným  obsahom  je  skrátenie  volebného  obdobia  národnej  rady  a vytvorenie  možností  konania 
predčasných volieb, je otázne, či táto história a prax už dosiahla úroveň ústavnej zvyklosti. Navyše v týchto 
prípadoch  ide o inú situáciu ako skrátenie volebného obdobia národnej rady referendom, ktoré v našej 
ústavnej histórii zatiaľ nemá precedens. Preto je táto história a prax z pohľadu tohto návrhu irelevantná 
a nie je jej venovaná bližšia pozornosť.

12  UALÍK, T.:  Prečo je  skrátenie  volebného obdobia  referendom  ústavné.  Konzervatívny denník  Postoj. 
24.  februára  2021  [onlinel,  dostupné  na;  https;//vmw.postoi.sk/72915/preco-skratenie-volebneho- 
obdobia-referendom-je'ustavne.

*3 GIBA, M.: Referendum o predčasných voľbách alebo rozklad suverenity ľudu pod zámienkou je j výkonu. 
Denník  N,  26.  februára  2021  (online],  dostupné  na:  https://dennikn.sk/2287699/referendum-o- 
predcasnych-volbach-alebo-rozklad-suverenity-ludu-pod-zamienkou-jej-vykonu/:  GIBA,  M.:  Referendum
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M.  Gibom  zastupiteľská  demokracia  odmieta  imperatívny  mandát  a  je  postavená 
na  myšlienkovej  konštrukcii, že každý poslanec zastupuje všetkých  občanov,  teda 
celý ľud. Zastupuje aj tých, ktorí voliť neprišli alebo volili strany, ktoré sa nedostali 
do  parlamentu.  Nie  je  viazaný  príkazmi  v žiadnom  jednotlivom  prípade  a účty je 
povinný  skladať  v ďalších  voľbách,  ak  sa  uchádza  o znovuzvolenie,  pričom 
referendum o predčasných voľbách fakticky znamená hromadné odvolanie všetkých 
poslancov,  čo je v rozpore  s reprezentatívnym  mandátom aj  celou  filozofiou  našej 
demokracie. Autor V. Bujňák odbornú diskusiu  rozširuje o ďalší rozmer, keď dáva 
do popredia rozpor referenda o skrátení volebného obdobia so základným právom 
poslanca na výkon mandátu po celé ústavou stanovené funkčné obdobie.

27.  Argument obmedzujúci možnosť skrátiť volebné obdobie národnej  rady poukazom 
na  základné  právo  poslanca  na  výkon  mandátu  po  celé  volebné  obdobie,  ktorý 
prezentuje  autor  V.  Bujňák,  považujem  pre  účely  tohto  návrhu  za  sekundárny. 
Pochybností,  ktoré  ma  viedli  k podaniu  tohto  návrhu,  nespočívajú  na  mojom 
presvedčení  o existencii  takéhoto  základného  práva  nadradeného  nad  suverenitu 
ľudu,  nakoľko  samotná  ústava  umožňuje  za  taxatívne  stanovených  podmienok 
predčasné ukončenie mandátu  poslanca  bez ohľadu  na  jeho vôľu  (čl. 81a  ústavy). 
Moje pochybnosti spočívajú v  tom,  že ústava spôsob ukončenia  mandátu  poslanca 
alebo volebného  obdobia  národnej  rady  mimo  dôvodov  uvedených  včl.  81a  a 82 
ods. 5 ústavy nepozná  (s výnimkou prípadu smrti, ktorý je však taký evidentný, že 
uvádzať ho v akomkoľvek  právnom  predpise ako dôvod  zániku  funkcie  je celkom 
nadbytočné), resp. upravuje úplne nedostatočne. Ak by mi ústava alebo jej doterajší 
výklad  prezentovaný  v judikatúre  ústavného  súdu  poskytovali  dostatočný  základ 
pre záver, že popri dôvodoch uvedených v čl. 81a a 82 ods. 5 ústavy je možné skrátiť 
volebné  obdobie  národnej  rady  a ukončiť  tak  mandát  všetkých  jej  poslancov  aj 
formou referenda, navrhované referendum by som mohla vyhlásiť bez obrátenia sa 
na ústavný súd a nepotrebovala by som podávať tento návrh.

28.  Považujem  za  nesporné,  že  princíp  suverenity  ľudu  sa  prejavuje  inak  v štátoch 
s formou  vlády  založenou  na  priamej  demokracii  a v štátoch  s  formou  vlády 
založenou  na  zastupiteľskej  demokracii.  Názor prezentovaný autorom  T.  Ľalíkom 
z tohto  pohľadu  zodpovedá  viac  štátu  s formou  vlády  založenou  na  priamej 
demokracii  (pričom ilustratívny príklad vzťahu klienta a advokáta uvádzaný týmto 
autorom  zodpovedá  svojou  povahou  práve  imperatívnemu  mandátu,  nakoľko 
advokát  je  zo  zákona  v zásade  vždy  viazaný  pokynmi  svojho  klienta  na  rozdiel

o predčasných  voľbách:  niekoľko  úvah.  In;  Zborník  zmedzinárodnej  konferencie  „Míľniky  práva 
v stredoeurópskom priestore 2008". Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2008, s. 572- 
579.

BU2INGER, M.: Ústava s referendom o predčasných voľbách neráta. Denník N, 12. apríla 2021  [online], 
dostupné na: hltps://dennikn.sk/2347974/ustava-s-referendom-o-predcasnych-volbach-nerata/.

BUjŇÁK, V.; Prečo skrátenie volebného obdobia referendom nie je  ústavné. Konzervatívny denník Postoj, 
22.  februára  2021  [online],  dostupné  na;  https;//www.postoj.sk/72745/preco-skratenie-volebneho- 
obdobia-referendom-nie-je-ustavne.



od poslanca, ktorý žiadnymi príkazmi viazaný nie je), zatiaľ čo názory prezentované 
autormi  M. Gibom. T.  Buzingerom a V.  Bujňákom zodpovedajú viac štátu s formou 
vlády  založenou  na  zastupiteľskej  demokracii,  v ktorých  povaha  zastupiteľskej 
demokracie  pôsobí  v určitých  ohľadoch  limitujúco  nielen  na  volených  zástupcov 
ľudu, ale aj na ľud samotný.

29.  Preto  (a aj  v zhode  so  samotným  ústavným  textom  a judíkatúrou  ústavného  súdu 
citovanou v časti V. 2 vyššie) považujem rovnako za nesporné, že možnosť občanov 
vykonávať  Štátnu  moc  priamo  prostredníctvom  fakultatívneho  referenda  nie  je 
neobmedzená,  ale  naopak  podíieha  určitým  obmedzeniam  (viď  napríklad 
obmedzenie  možnosti  konať  fakultatívne  referendum  na  „iné  dôležité  otázky 
verejného záujmu" podľa čl. 93 ods. 2 ústavy, vylúčenie možnosti konať fakultatívne 
referendum o určitých taxatívne vymedzených otázkach podľa čl. 93 ods. 3 ústavy čí 
obmedzenie možnosti opakovať referendum s tým istým predmetom skôr ako o tri 
roky  od  jeho  vykonania  podľa  čl.  99  ods.  2  ústavy).  Istú  formu  obmedzenia 
predstavuje aj čl. 97 ods. 1 ústavy, ktorý zakazuje konať referendum (s akoukoľvek 
otázkou) v období kratšom ako 90 dní pred voľbami do  národnej  rady.  Existencia 
takýchto  obmedzení  ľudu  v priamom  vykonávaní  štátnej  moci  prostredníctvom 
referenda  leda  nijako  nedegraduje  princíp  suverenity  ľudu,  ale  ho  iba  adaptuje 
na  použitie  v systéme  zastupiteľskej  demokracie.  Tento  princíp  nie  je  možné 
interpretovať absolútne, ale výlučne v kontexte celého zvyšku ústavy.

30.  Princíp  suverenity  ľudu  vyjadrený  včl.  2  ods.  1  ústavy  teda  v zastupiteľskej 
demokracii  spočíva  vtom.  že  ľud  sa  podieľa  na  výkone  štátnej  moci  buď  (a) 
vo  voľbách,  keď  si  ustanovuje  svojich  zástupcov,  aby  po  určitý  vopred  známy 
a obmedzený čas  vykonávali  štátnu  moc  v jeho  mene,  alebo  (b)  v referende,  keď 
rozhoduje  o určitej  konkrétnej  veci  namiesto  svojich  volených  zástupcov.Tento 
záver vyplýva z toho, že hoci ľud  (občania) je zdrojom všetkej moci v štáte a preto 
disponuje mocou ustanovujúcou  [pouvoir constituant). priama forma výkonu  moci 
ľudom  v referende  podľa čl.  2  ods.  1  ústavy,  keď  o  určitej  otázke  rozhoduje  ľud 
priamo namiesto národnej  rady,  nie je výkonom  tejto ustanovujúcej  moci, ale  iba 
moci  ustanovenej  {pouvoir  constitué),  teda  presne  tej  istej  zákonodarnej  moci, 
ktorou disponuje národná rada, a ktorá musí byť realizovaná v súlade s princípom 
legality.^’

31.  Ústava teda predpokladá, že k otázke ustanovovania volených zástupcov na vopred 
určené  časové  obdobie  sa  v  zastupiteľskej  demokracii  ľud  vyjadruje  výlučne 
vo voľbách, pričom spôsoby a dôvody predčasného ukončenia tohto obdobia ústava 
upravuje objektívne a taxatívne práve preto, aby nemohlo dôjsť k nepredvídateľným

Obdobne  porovnaj  GIBA,  M.:  Referendum o predčasných  voľbách alebo  rozklad suverenity ľudu pod 
zámienkou je j výkonu. Denník N, 26. februára 2021  [online], dostupné na: https://dennikn.sk/2287699/ 
referendum-o-predcasnych-volbach-alebo-rozklad-suverenity*ludu-pod*zamienkou-jej-vykonu/,

12 K tomu porovnaj BUZINGER, M.: Ústava s referendom o predčasných voľbách neráta. Denník N, 12. apríla 
2021  [onlinel, dostupné na:  https://denmkn.sk/2347974/ustava-s-refcrendom-o-predcasnych-volbach- 
nerata/.
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a neústavným zásahom do fungovania zastupiteľskej demokracie a riadneho chodu 
jej  ústavných  orgánov.  V prospech  tohto  záveru  svedčí  aj  stanovisko  Benátskej 
komisie, podľa ktorého „možnosť hlasovania ľudu o vyjadrení nedôvery parlamentu je 
cudzia  západnému  konceptu  zastupiteľskej  demokracie  a nemožno ju  pri  absencii 
výslovného ústavného zmocnenia v žiadnom prípade predpokladať".^^

32.  Ak teda  účelom  navrhovaného  referenda  (alebo prinajmenšom  očakávaním,  ktoré 
od  navrhovaného  referenda  jeho  organizátori  a podporujúca  verejnosť  majú)  je 
mimoriadne skrátenie volebného obdobia národnej  rady,  pričom  toto  referendum 
má  vyvolať  právne  ú č in k y ,potom  vzhľadom  na  judikatúru  ústavného  súdu 
citovanú  v častí  V.2  vyššie  konštatujem  pochybností  o tom,  čí  navrhované 
referendum  je  v súlade  s princípmi  demokratického  štátu  uplatňujúceho  formu 
vlády  založenou  na  kombinácii  zastupiteľskej  a priamej  demokracie  v tej  podobe, 
v akej ju zakotvuje naša ústava, a to konkrétne:

(a) s princípom zákazu imperatívneho mandátu, keď jeho právnym účinkom má byť 
ukončenie mandátu všetkých  poslancov  (teda  ich de facto odvolanie z funkcie) 
spôsobom,  ktorý  ústava  nepredpokladá,  pričom  podľa  politickej  komunikácie 
sprevádzajúcej  petíciu  má  dôvodom  na  takýto  postup  byť  nespokojnosť 
relevantnej  časti  verejnosti  s výkonom  politiky  súčasnej  vládnej  koalície 
podporovanej  väčšinou  poslancov  národnej  rady  vytvorenou  na  základe 
výsledkov demokratických volieb konaných dňa 29. februára 2020; a

(bj s princípom  vlády na  vopred  ustanovené  volebné  obdobie,  keď  jeho  právnym 
účinkom  má  byť  skrátenie vopred  určeného  štvorročného  volebného  obdobia 
národnej rady na kratšiu dobu vymedzenú znením referendovej otázky.

V, 4  Pochybnosti ohľadom súladu predmetu referenda s princípom právnej istoty, 
ochrany  oprávnenej  dôvery  občanov  v právny  poriadok,  generality  práva 
a práva slobodne voliť (čl. í  ods. í  ústavy v spojení s čl. 30 ods. 1 ústavy)

33.  Podľa čl. 1 ods. 1 je Slovenská republika právny štát Medzi princípy právneho štátu 
patria rozsiahlo a opakovane ústavným súdom judikované princípy právnej  istoty.^o 
ochrany legitímnych očakávaní^i a oprávnenej dôvery v právny poriadok.’^

Stanovisko Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátska komisia) zo dňa  31. 
marca  2000,  č.  CDL  (2000)  14  rev,  bod  32,  dostupné  na;  https;//vvww.venice.coe.int/webforms/ 
documents/ defaull,aspx?pdffile=CDL(2000)014rev-e.

18 PL. Os 24/2014, bod 24. K tomu porovnaj; „Ak predmet referenda nie je  spôsobilý vyvolať právny účinok, 
alebo ak ide o predmet referenda, ktorý nie je  dôvod spájať s právnym účinkom, potom ide o vec verejného 
záujmu,  ktorá  sa  na  rozhodovanie  v referende  nehodí,  nech  je   akokoľvek  pre  spoločnosť  dôležitú." 
In;  DRGONEC,  ).;  Ústava  Slovenskej  republiky.  Teória  a  prax.  2.  prepracované  a  doplnené  vydanie. 
Bratislava: C. H. Beck, 2019, s. 1249.

20 PL ÚS 7/2017, n. ÚS 48/97 , PL ÚS 37/99, PL ÚS 49/03 , PL ÚS 25/00, PL ÚS 1/04, PL ÚS 6/04 , PL ÚS 
17/2014.

21 PL ÚS 7/2017,1. ÚS 30/99, PL ÚS 10/04,PL ÚS 12/05, PL ÚS 10/06, PL ÚS 53/2015.

11



34.  Ústava včl. 30 ods.  1 garantuje občanovi právo voliť {teda aktívne volebné právo). 
Právo  slobodne  voliť  je  esenciou  demokracie.  Preto  obsah  aktívneho  volebného 
práva ako  je  priamo  determinovaný princípmi  demokratického štátu a princípmi 
právneho  štátu,  a to  konkrétne  tak,  že  princípy  demokratického  štátu  dávajú 
aktívnemu  volebnému  právu  účinky  [teda  ho  napĺňajú)  a princípy právneho štátu 
následne  zabezpečujú  zachovanie  a právnu  ochranu  týchto  účinkov  (teda  ho 
chránia).

35.  Princípy  demokratického  štátu  vyplývajúce  z  ústavy  (v  potrebnom  rozsahu 
podrobnejšie analyzované v časti V.3 vyššie) napĺňajú aktívne volebné právo tým, že 
voľbe, ktorú volič odovzdaním svojho hlasu  urobí, sa priznávajú účinky na vopred 
ustanovené  časové  obdobie,  ktorým  v prípade  národnej  rady  je  obdobie  štyroch 
rokov. Volič  teda vopred  vie, že ak ústavou  predpísaným spôsobom odovzdá  svoj 
hlas  vo  voľbách  do  národnej  rady,  tak:  (a)  toto  jeho  rozhodnutie  bude  platné 
a účinné a bude vyvolávať právne účinky po dobu nasledujúcich štyroch rokov a (b) 
tieto  právne  účinky  môžu  predčasne  zaniknúť  práve  a len  z dôvodov  a spôsobmi 
uvedenými v čl. 81a a 82 ods. 5 ústavy.

36.  Princípy  právneho  štátu,  konkrétne  princípy  právnej  istoty,  ochrany  legitímnych 
očakávaní  a oprávnenej  dôvery  v právny  poriadok  zase  chránia  aktívne  volebné 
právo tým, že stanovením jasných, právne vynútiteľných a najmä vopred  známych 
abstraktných  pravidiel  zabezpečujú  zachovanie  účinkov  riadne  uplatneného 
aktívneho volebného  práva  skutočne  po  dobu  príslušného  stanoveného  časového 
obdobia.

37.  Cieľom  navrhovaného  referenda  (alebo prinajmenšom očakávaním, ktoré od  neho 
jeho organizátori a podporujúca verejnosť majú), je zrušiť výsledok demokratických 
volieb do národnej rady konaných dňa 29. februára 2020, v ktorom si občania (ľud) 
ustanovili  svojich  volených  zástupcov  na  nasledujúce  štyri  roky,  teda 
do  29.  februára  2024.  Podľa  platnej  a účinnej  ústavnej  úpravy  je  výsledok 
demokratických  volieb  v zásade  nezrušileľný,  pričom  jedinou  ústavne  súladnou 
možnosťou na jeho spochybnenie a prípadné následné zrušenie je iniciovať konanie 
pred  ústavným  súdom,  čo  je  prípustné  len  v extrémne  krátkej  lehote  (počítanej 
na dni) od vyhlásenia výsledkov volieb a z veľmi obmedzených a pritom závažných 
dôvodov.  Výsledok  volieb  je  v demokracii  teda  (po  dobu  príslušného  vopred 
ustanoveného  volebného  obdobia)  zásadne  nezmeniteľný  a nezrušiteľný,  avšak 
predmetom  referenda  o skrátení  volebného  obdobia  národnej  rady  je  vo  svojej 
podstate zrušenie výsledkov ostatných volieb do národnej rady, o ktorých platnosti 
a demokratickom priebehu nikdy neboli relevantné pochybnosti.

38.  Zástancovia opačného názoru {peranalogiam s citovanými názormi prezentovanými 
autorom T. ľalíkom) by proti tomu argumentovali, že ľud ako suverén môže svojím 
rozhodnutím  v referende  zrušiť  aj  svoje  rozhodnutie  prijaté  v skôr  konaných

22 PL. ÚS 7/2017,11. ÚS 48/97 , PL. ÚS 37/99, PL. ÚS 49/03 , PL. ÚS 25/00, PL. ÚS 1/04, PL. ÚS 6/04, PL ÚS 
17/2014.
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voľbách.  Hoci  takýto  argument  môže  vyznievať  na  prvý  pohľad  absolútne  „pro
demokratický",  na  jeho  slabinu  možno  poukázať  argumentom  ad  absurdum.  Ak 
môže  ľud  hlasovaním  v referende  zrušiť  výsledok  volieb,  ktorý  je  rozhodnutím 
s absolútne najvyšším stupňom demokratickej  legitimity v štáte, prečo by nemohol 
rovnako  hlasovaním  v referende  zrušiť  alebo  zmeniť  ktorékoľvek  individuálne 
rozhodnutie  súdu,  či  správneho  orgánu.  Alebo  -   uvažujúc  ešte  viac  v prospech 
absolútnej  suverenity ľudu  -   prečo  by sme nemohli  zrušiť súdnu  moc a nahradiť 
rozhodovanie  nezávislých  a nestranných  súdov  ľudovými hlasovaniami, veď by  to 
bolo absolútne demokratické.

39.  Pri skúmaní súladu predmetu navrhovaného  referenda s princípmi právneho štátu 
nemožno  opomenúť  ani  princíp  generality  práva,  podľa  ktorého  právne  normy 
v právnom  štáte  majú  byť  všeobecné  a majú  adresovať  neurčitý okruh  právnych 
situácií  a nemôžu riešiť určitý konkrétny prípad od hoc.

40.  Ak teda  účelom  navrhovaného  referenda  [alebo  prinajmenšom  očakávaním, ktoré 
od  navrhovaného  referenda  jeho  organizátori  a podporujúca  verejnosť  majú)  je 
zrušenie  výsledku  demokratických  volieb  do  národnej  rady  konaných  dňa 
29.  februára  2021,  pričom  toto  referendum  má  vyvolať  právne  účinky,  potom 
vzhľadom  na  judikatúru  ústavného  súdu  citovanú  v časti  V.2  vyššie  mám 
pochybnosti  o tom,  či  navrhované  referendum  je  v tomto  ohľade  v súlade 
s princípmi právneho štátu, a to konkrétne:

[a) princípom  právnej  istoty,  ochrany  legitímnych  očakávaní a oprávnenej  dôvery 
v právny  poriadok,  a to  konkrétne  vo  vzťahu  k obsahu  a účinkom  aktívneho 
volebného práva uplatneného občanmi v uvedených voľbách; a

(b) princípom generality práva, nakoľko sa jeho výsledkom má ad hoc skrátiť jedno 
konkrétne volebné  obdobie národnej  rady bez  toho, aby sa generálne zmenila 
ústavná  úprava  trvania  volebného  obdobia  národnej  rady  po  dobu  štyroch 
rokov.

V. 5  Pochybnosti ohľadom súladu predmetu referenda s princípom legality, podľa 
ktorého ústavné orgány môžu konať len to, čo im ústava a zákony dovoľujú 
(či 2 ods. 2 ústavy)

41.  Podľa  čl.  2  ods.  2  ústavy  môžu  štátne  orgány  konať  iba  na  základe  ústavy,  v jej 
medziach  a v rozsahu  a spôsobom,  ktorý  ustanovuje  zákon.  Zatiaľ  čo  ústava 
a zákony stanovujú presné postupy, čo a ako príslušné štátne orgány musia konať 
v prípade  skončenia  volebného  obdobia  národnej  rady  niektorým  zo  spôsobov 
podľa čl.  82  ods.  5  ústavy,  pre prípad  skrátenia  volebného  obdobia  rozhodnutím 
prijatým v referende žiadne takéto postupy neexistujú.

42.  Vzhľadom  na  nedostatočnosť  ústavnej  úpravy  a rozporuplnosť  doterajšej 
judikatúry ústavného súdu  k inštitútu  referenda nie je možné ustáliť, ako by mali 
príslušné ú.stavné orgány postupovať v prípade  rozhodnutia o skrátení volebného 
obdobia  národnej  rady  v platnom  referende.  Vôbec  nie  je  právne  upravené  ani
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zo záverov judikatúry ústavného súdu odvoditeľné (a to ani rámcovo), čo a v akých 
lehotách  príslušné  ústavné  a iné  štátne  orgány  musia,  môžu  alebo  nesmú  urobiť, 
aby  sa  výsledok  schválený  v referende  mohol  skutočne  zrealizovať.  Uvedená 
skutočnosť  je  o to  závažnejšia,  že  ide  o zásah  do  riadneho  chodu  najvyššieho 
ústavného orgánu  zastupiteľskej  demokracie v štáte.  Ak by  takýto zásah  mal  byť 
prípustný, potom by mali byť jasne stanovené pravidlá a postupy na jeho realizáciu 
tak, aby mohol byť zrealizovaný v súlade s čl. 2 ods. 2 ústavy.

43.  To znamená, že pre prípad vykonania platného referenda, v ktorom bude schválený 
zásah  do  riadneho  chodu  národnej  rady  vo  forme  skrátenia  jej  prebiehajúceho 
volebného  obdobia  neexistuje  ani  len  rámcová  právna  úprava  realizácie  tohto 
zásahu.  Preto  mám  pochybnosť,  či  súčasne  platná  a účinná  ústavná  úprava 
a rozporuplná judikatúra ústavného súdu vôbec umožňujú takýto zásah zrealizovať 
postupom  súladným  s čl.  2  ods.  2  ústavy a ak  áno,  aký  by  tento  postup  mal  byť 
(ktorý  orgán  a čo  je  povinný  urobiť a v akých  lehotách).  Uvedomujem  si,  že  táto 
pochybnosť  ide  viac  na  vrub  kvality  právnej  úpravy  a doterajšej  judikatúry 
k inštitútu  referenda  než  samotnej  referendovej  otázky  a preto  by  nebola 
prekonateľná inou formuláciou referendovej otázky.

44.  V tejto súvislosti považujem za potrebné poukázať na ústavnú úpravu predčasného 
ukončenia mandátu prezidenta Slovenskej republiky, ktorý je rovnako ako poslanci 
národnej  rady  priamo  voleným  ústavným  činiteľom.  V prípade  prezidenta  je 
v ústave  zakotvený  presný  postup  jeho  odvolania  z funkcie  ľudovým  hlasovaním 
(ktorý  spočíva  na  podobných  princípoch  ako  referendum,  avšak  z ústavného 
hľadiska ide o samostatný právny inštitút). Ak by na predčasné ukončenie mandátu 
(odvolanie)  priamo  voleného  prezidenta  postačovalo  referendum  ako  sa  to  tvrdí 
v prípade národnej  rady, potom by právna úprava ľudového hlasovania o odvolaní 
prezidenta  v čl.  106  ústavy  nebola  potrebná  a bola  by  nadbytočná. A contrario  je 
preto  možné  sa  domnievať,  že  ak  by  ústavodarca  chcel  umožniť  mimoriadne 
skrátenie  volebného  obdobia  národnej  rady  prostredníctvom  nástroja  priamej 
demokracie, tak by takúto možnosť v ústave zakotvil rovnakým spôsobom.

V. 6  Pochybnosti ohľadom súladu predmetu referenda s ústavnou úpravou dĺžky 
a skončenia  volebného  obdobia  národnej rady  (či  73  ods.  1  a č l  82  ods.  5 
ústavy)

45.  Podľa č).  73 ods.  1  ústavy volebné obdobie národnej  rady trvá štyri  roky. Podľa čL 
82 ods. 5 ústavy sa volebné obdobie národnej rady končí buď jeho uplynutím alebo 
rozpustením národnej rady.

46.  Princíp vlády na vopred ustanovené volebné obdobie znamená, že dĺžka volebného 
obdobia musí byť známa „vopred", teda pred voľbou alebo pri extenzívnom výklade 
tohto pojmu najneskôr v deň voľby. Občan teda pred uplatnením svojho aktívneho 
volebného práva  musí vedieť,  na aké obdobie svojich  volených zástupcov volí. Ak 
v tomto čase bolo známe, že ide o obdobie štyroch rokov, je prinajmenšom otázne, či 
takto  vopred  ustanovené  volebné  obdobie  je  možné  v jeho  priebehu  skrátiť 
postupom, ktorý ústava ako postup na skrátenie volebného obdobia nepredpokladá.
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47.  Okrem toho, ako som už uviedla v bode 17 vyššie, právna sila a postavenie výsledku 
platného  referenda  v hierarchii  prameňov  práva  je  sporná.  Podľa  gramatického 
výkladu čl. 98 ods. 2 ústavy sa návrh schválený v referende vyhlási ako „zákon". Čo 
nasvedčuje tomu, že má silu zákona. Tento záver podporuje aj systematický výklad 
ústavy,  keďže  inštitút  referenda  je  systematicky  zaradený  druhom  oddiele piatej 
hlavy ústavy nazvanej „zákonodarná moc", ktorej  prvý oddiel patrí národnej  rade, 
pričom ústavný súd konštatoval, že piata hlava sa člení na dva  rovnocenné oddiely 
ustanovujúce zákonodarnú moc v Slovenskej republike.

48.  Na  druhej  strane  neskoršia  judikatúra  ústavného  súdu’  ̂ pripúšťa,  že  výsledok 
platného  referenda  má  priame  právne  účinky  a že  týmto  spôsobom  je  možné 
prijímať všeobecne záväzné pravidlá správania sa, ktoré majú  právnu silu zákona, 
prípadne ústavného zákona. A nakoniec, v prospech právnej sily výsledku referenda 
na úrovni ústavného zákona svedčia obmedzené možnosti jeho zrušenia podľa čl. 99 
ods. 1 ústavy, a to tak čo do času (najskôr po troch rokoch od vyhlásenia/účinnosti) 
ako aj čo do formy (iba ústavným zákonom).

49.  Podľa  ďalšej  judikatúry  ústavného  súdu  k  aktom  ústavodarnej  moci  (teda 
k ústavným  zákonom)  možno  zahrnúť  len  také  akty  národnej  rady,  ktoré  majú 
nespochybniteľné  charakter  normatívneho  právneho  aktu,  ktorý  je  daný  tým,  že 
obsahuje  právne  normy  vyznačujúce  sa  generalitou  (všeobecnosťou).  Pod 
všeobecnosťou (generalitou) právnej normy treba rozumieť jednak jej všeobecnosť 
vo vzťahu  k predmetu  právnej  úpravy a jednak vo vzťahu k subjektu  (adresátovi) 
právnej  normy. Všeobecnosťou vo vzťahu  k predmetu právnej  úpravy sa  rozumie 
to,  že  právna  norma  všeobecne  vymedzuje  svoju  skutkovú  podstatu,  čo  inak 
znamená, že nikdy nemôže riešiť určitý konkrétny prípad. Keby tak nejaký právny 
predpis  urobil,  nebolo  by  takéto  jeho  ustanovenie  právnou  normou,  ale  bol  by 
právnym predpisom per nefas vydaný individuálny (napr.) správny akt.

50.  Táto  spornosť právnej  sily výsledku  referenda  vyvoláva  pochybnosti  o tom,  či  je 
možné  zmeniť  generálne  právne  normy  ústavy  upravujúce  dĺžku  a skončenie 
volebného obdobia  národnej  rady  (čl.  73  ods.  1  a čl.  82  ods.  5  ústavy, ktoré  majú 
nepochybne právnu silu ústavy) rozhodnutím ad hoc v referende.

51.  Ak teda účelom  navrhovaného  referenda  (alebo  prinajmenšom očakávaním, ktoré 
od  navrhovaného  referenda  jeho  organizátori  a podporujúca  verejnosť  majú)  je 
mimoriadne skrátenie volebného obdobia národnej  rady, pričom  toto  referendum 
má vyvolať právne účinky, potom vzhľadom na judikatúru ústavného súdu citovanú 
v časti V.2 vyššie a okolnosti  uvedené v bodoch 45 až  50 vyššie  mám  pochybnosti 
o tom, či:

2MI.ÚS 31/97.

2* PL. ÚS 24/2014, bod 24.

25 PL. ÚS 7/2017; k tomu porovnaj KNAPF, V. Teórie práva. Praha: C. (I, BECK, 1995, s. 149-150.
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(a) navrhované  referendum  je  v prípade  jeho  platnosti  a schválenia  príslušného 
návrhu v súlade s  čl. 73 ods. 1 a čl. 82 ods. 5 ústavy; a

(b) či  v takomto  prípade  právna  sila  výsledku  tohto  referenda  je  spôsobilá 
derogovať účinky čl. 73 ods. 1 a čl. 82 ods. 5 ústavy ad hoc pre aktuálne volebné 
obdobie národnej rady.

V. 7  Pochybnosti  ohľadom  súladu  predmetu  referenda  s ústavnou  úpravou 
samotného inštitútu referenda (či 93 ods. 3 a či 98 ods. 2 ústavy)

52.  Podľa  čl.  93  ods.  3  ústavy  predmetom  referenda  nemôžu  byť  základné  práva 
a slobody,  dane,  odvody  a štátny  rozpočet.  Podľa  čl.  98  ods.  2  ústavy  sa  návrh 
schválený v referende vyhlasuje „ako zákon".

53.  Ako  som  už  podrobnejšie  uviedla  v časti  V.4  vyššie,  považujem  za  potrebné 
vysporiadať sa s  tým,  či  navrhované  referendum  je v súlade  s  princípom  právnej 
istoty, ochrany legitímnych očakávaní a oprávnenej dôvery v právny poriadok, a to 
konkrétne vo vzťahu k obsahu a účinkom aktívneho volebného práva uplatneného 
občanmi vo voľbách do národnej  rady konaných dňa 29. februára 2020. Keďže ide 
o zásah do  trvajúcich  účinkov  uplatnenia aktívneho volebného  práva  (práva voliť 
poslancov  národnej  rady],  ktoré  je  základným  ľudským  (politickým)  právom 
zakotveným  v čl.  30  ústavy,  existujú  pochybnosti,  či  predmet  navrhovaného 
referenda  je  zlučiteľný  s ústavným  zákazom  konania  referenda  o základných 
právach a slobodách.

54.  Som si pritom vedomá judikatúry ústavného súdu interpretujúcej tento zákaz takým 
spôsobom,  že  sa  týka  iba  predmetu  referenda,  ktorým  by  sa  zužoval  existujúci 
štandard základných práv a slobôd,26 pričom však prípadné rozšírenie konkrétneho 
základného práva alebo slobody nesmie viesť paralelne k zníženiu štandardu  iného 
základného práva alebo slobody.2’ ]e otázka, či v prípade navrhovaného  referenda 
nejde práve o takýto prípad, keď rozšírenie aktívneho volebného práva  (vo forme 
zabezpečenia  možnosti  jeho  skoršej  realizácie)  dochádza  k zníženiu  štandardu 
aktívneho  volebného  práva  uplatneného  v ostatných  voľbách  do  národnej  rady, 
ktorého účinky aktuálne trvajú a navrhovaným referendom majú byť zrušené.

55.  Okrem  toho, ako som  už  uviedla v časti V.4 vyššie,  právna sila a pozícia výsledku 
platného referenda v hierarchii prameňov práva je sporná. Preto mám pochybnosti, 
či  otázky upravené generálnymi  právnymi  normami  ústavnej právnej sily  (účinky 
aktívneho  volebného  práva,  kreácia  národnej  rady  a dĺžka/trvanie  jej  volebného 
obdobia a mandátov všetkých jej poslancov) je možné derogovať ad hoc pre prípad 
jedného konkrétneho volebného obdobia výsledkom  referenda ako aktom, ktorého 
právna sila je otázna, a o ktorom priamo čl. 98 ods. 2 ústavy hovorí, že sa vyhlasuje

26 PL. ÚS 24/2014, bod 36. 

22 Ibid. bod 37.
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ako „zákon"  (teda ako akt nižšej právnej sily než sú právne normy, ktoré majú byť 
týmto aktom derogované].

Vi.  Návrh rozhodnutia (petil)

56. Na základe vyššie uvedených dôvodov si dovoľujem navrhnúť ústavnému súdu, aby:

(a)  tento návrh podľa § 56 ods. 1 ZoUS predbežne prerokoval a podľa § 56 ods. 5 
ZoUS vydal nasledovné

u z n e s e n ie :

„Návrh prezidentky Slovenskej republiky prijíma na ďalšie konanie  v celom 
rozsahu.'“;

(b)  vo veci samej vydal nasledovný

n á l e z :

„Predmet referenda v znení otázky: „Súhlasíte s tým, aby sa skrátilo VIII. volebné 
obdobie Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady 
Slovenskej republiky vykonali do  180 dní odo dňa  vyhlásenia  výsledkov  tohto 
referenda ?" je  v súlade s čl. 1 ods. 1 v spojení s čl. 2 ods. 1, čl. 30 ods. 1 a 2, čl. 73 
ods. 2, čl. 81a ačl.  82 ods.  5 Ústavy Slovenskej republiky, čl.  1  ods.  1  v spojení 
s čl. 30 ods.  1  Ústavy Slovenskej republiky a s či 2 ods. 2, čl  73 ods.  1, čl 81a, 
čl 82 ods. 5, čl 93 ods. 3 a či 98 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.“

alebo alternatívne

„Predmet referenda v znení otázky: „Súhlasíte s tým, aby sa skrátilo VIII. volebné 
obdobie Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady 
Slovenskej republiky vykonali do  180 dní odo dňa  vyhlásenia  výsledkov  tohto 
referenda?" nie je  v súlade s či 1 ods. 1 v spojení s čl 2 ods. 1. čl 30 ods. 1 a 2, 
čl  73  ods.  2,  čl  81a  a čl  82  ods.  5  Ústavy Slovenskej republiky,  čl  1  ods.  1 
v spojení s či 30 ods. 1  Ústavy Slovenskej republiky a s čl 2 ods. 2, či  73 ods. 1. 
čl 81a, čl 82 ods. 5, Či 93 ods. 3 a či 98 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.“
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