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PROTOKOL 

O POČTE PODPISOV OBČANOV, KTORÍ PODPORILI PETÍCIU  

ZA VYHLÁSENIE REFERENDA O PÁDE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

A ZMENE ÚSTAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
 
Podpisové hárky prevzal od petičného výboru dňa 24. augusta 2022 JUDr. Metod Špaček, 

Ph.D., vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky a predsedníčka Komisie na fyzickú 

kontrolu počtu prevzatých podpisových hárkov od petičného výboru Mgr. Dagmar Fillová. 

Pri prevzatí podpisových hárkov vykonali poverení zamestnanci Kancelárie prezidenta 

Slovenskej republiky fyzickú kontrolu, pri ktorej bolo zistené, že bolo odovzdaných 

a prevzatých 48 006 podpisových hárkov. Podrobnosti tejto skutočnosti boli zapísané do 

notárskej zápisnice prítomnou notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou. 

 

V dňoch 24. augusta – 12. septembra 2022 posúdili poverení zamestnanci Kancelárie 

prezidenta Slovenskej republiky prevzaté podpisové hárky podľa kritérií na posudzovanie 

platnosti podpisových hárkov a podpisov na podpisových hárkoch v súlade s Ústavou 

Slovenskej republiky a so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 

predpisov. 

 

Na prevzatých podpisových hárkoch bolo vyplnených a prekontrolovaných 407 397 

podpisov. 

 

Z uvedeného počtu Kancelária prezidenta Slovenskej republiky vyhodnotila: 

 381 960 podpisov ako platných, 

 25 437 podpisov ako neplatných. 

 

Z uvedeného vyplýva, že o vyhlásenie referenda „O PÁDE VLÁDY SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY A ZMENE ÚSTAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ s dvomi otázkami: 

 

„1. Súhlasíte s tým, že vláda Slovenskej republiky má bezodkladne podať demisiu? 

 

2. Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej 

republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej 

republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že: 
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v čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a slová v znení: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde 

k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“; 

v čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: „b) predčasným skončením 

volebného obdobia,“. Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g); 

v čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová: „predčasným skončením 

volebného obdobia“; 

v čl. 84 v odseku 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka 

a slová v znení: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej 

rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“; 

v čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie: „n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného 

obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné 

a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“; 

v čl. 93 odsek 2 sa na konci pripája čiarka a slová v znení: „vrátane predčasného skončenia 

volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“; 

čl. 98 odsek 2 znie: „Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej 

republiky ako ústavný zákon.“?“. 

 

požiadalo 407 397 občanov, čo je v súlade s čl. 95 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. 

 
 


