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ROZHODNUTIE

prezidenta Slovenskej republiky

z 27. novembra 2014

o vyhlásení rcferenda

<1

Čl. I deti na yyučovaní v oblastí sexuálneho správania čl
eutanázle. ak Ich rodičla alebo detí samé nesúhlasla

Podl'a čl. 95 ods. 1 a cL 102 ods. 1 písm. n) Ostavy s obsahom vyuéovanla?".<.

Slovenskej republiky a podľa § 2 zákona Národnej
či.nrady SlovenskeJ republiky Ď. 564, 1992 Zb. o spôsobe

vykonania referenda v zneni zákona č. 192/2007 Z. z.
na základe peticie občanov prijatej 27. augasta 2014 Referendum o otázkach uvedených v čl. I tohto roz-
vyhlasujem hodnutía sa vykoná v sobotu 7. februára 201B.

referendum, Čl. III

v ktorom oprávnení občanla rozhodnú (1) Okrsky na konanie referenda sa vytvoria do
15. decembra2014.1)

o otázkach:
jŕ

(2) Ústredná komisia pre referendum Slovenskej re-
" 1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazý- publlky, obvodné komisle pre referendum a okrskové

vať žladne iné spolužitie osôb otorem zväzku medzi komisie pre referendum sa vytvoria do 7. Januára
2015.2)jedným mužom ajednou ženou?

ď

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skuplnám osôb (3) Prvé zasadanie Ústrednej komisie pre referendum
rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenle Slovenskej repubUky, obvodných komisli pre referen-
(adopcia) detí a ích následná vychova? dum a okrskoyych komlslä pre referendum sa uskatoč-

3. Súhlasíte s tým. aby školy nemohli vyžsidavaí úcasť ní do 14.januára2015.3)

Andrej Kiska v. r.

Obecný urad POPROČ
Ditum

/.^>.^^/
Podacl* člalo ČIalo aplau:

,J- V3/^f/^
m

PrllOhy/HBty /

iVybavuJ.r^-^^ cn/í^/
4-

7

') § 2 ods. 2 písm. c) a § 7 zákona NárodneJ rady SlovenskeJ repubUky č. 564,1992 Zb. o spôsobe vykonanla referenda v zneni zákona
č. 192/2007 Z. z.

2) § 2 ods. 2 pism. d) a§ 12až 14 zákona NárodneJ rady Slovenskej repubUky Č. 564,1992 Zb. v zneni neskorsich predplsov.
3) §2ods. 2písm. d).§ 12ods. 5, § 13ods.6ag 14ods.4zákonaNárodnejradySlovenskeJrepublllyč. 564,1992 Zb.vzneníneskoräich

predpisov.
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