
Asociácia vzdelávania samosprávy v spolupráci s vydavateľstvom 

Wolters Kluwer vám ponúkajú: 

Zákon o podmienkach výkonu 
volebného práva – komentár 

Marek Domin 

Komentár k zákonu o podmienkach 
výkonu volebného práva kladie dôraz 
na vzájomné prepojenie relevantných 
ustanovení, a to nielen v rámci 
vnútornej štruktúry volebného kódexu, 
ale aj prepojenie s inými relevantnými 
právnymi predpismi, a to tak 
slovenskými, ako aj európskymi a 
medzinárodnými. Autor v texte taktiež 
reflektuje praktické problémy, ktoré 
pri aplikácii jednotlivých noriem 
volebného práva vyvstávajú. Už 
z praxe známe problematické situácie 
sú však doplnené aj o hypotetické 
problematické situácie, ktoré by 
v praxi pri aplikácii ustanovení 

volebného kódexu mohli v budúcnosti nastať. Osobitný dôraz je 
kladený na judikatúru Ústavného súdu SR, no v komentári sú 
spracované aj rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, 
Ústavného súdu ČR či Najvyššieho správneho súdu ČR. 

Účelom komentára je systematicky, prehľadne a zrozumiteľne 
„okomentovať“ jednotlivé ustanovenia volebného kódexu a doplniť 
ich o relevantné informácie, predovšetkým o informácie týkajúce sa 
súvisiacich právnych predpisov, ako aj o informácie o praktickom 
uplatňovaní jednotlivých zákonných ustanovení. Takýmto spôsobom 
by sa mal dotvoriť komplexný pohľad na platnú právnu úpravu 
organizácie volieb, ich priebehu, ako aj výkonu volebného práva, 
ktorý čitateľovi výlučne „holý“ text volebného kódexu len ťažko 
môže poskytnúť. 

Predkladaný komentár má ambíciu slúžiť predovšetkým praxi. Jeho 
užívateľmi môžu byť nielen „profesionáli“, teda tí, ktorí sú 
s problematikou volieb a volebného práva pracovne spätí, ale takisto 
aj všetci tí, ktorým volebné právo patrí. Práve voličom, ale aj 
kandidátom či potenciálnym kandidátom by tento komentár mohol 
poslúžiť ako praktická pomôcka, a to či už pri výkone práva voliť, 
alebo pri výkone práva byť volený, teda pri uchádzaní sa o volenú 
funkciu. Zvolenému okruhu adresátov je prispôsobený aj jazyk 
komentára, ktorý sa nesnaží byť za každú cenu vedeckým. Komentár 
je vhodný aj ako doplnkový študijný materiál pre akademických 
pracovníkov a študentov právnických fakúlt, prípadne aj pre 
študentov iných spoločenskovedných disciplín. 

 

Cena: 40 € (vrátane DPH), 684 strán 

 

Objednávka: E-shop na web stránke AVS:  

http://www.avs-rvc.sk/avs-2/publikacie-a-studijne-materialy/  

https://www.wolterskluwer.sk/sk/zakon-o-podmienkach-vykonu-volebneho-prava-komentar.p3645.html?utm_source=AVS&utm_medium=affiliate&utm_campaign=AFFAVS
http://www.avs-rvc.sk/avs-2/publikacie-a-studijne-materialy/

