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OTVORENÝ LIST
Komu: Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán
Kópie: Ústavný súd SR,
Ministerstvo vnútra SR,
Politické strany kandidujúce v Parlamentných voľbách 2020,
Vybrané mediálne spravodajské servery.
Vec: Upozornenie na porušovanie volebných zákonov

Mám za to, že dochádza k porušovaniu legislatívy SR, a to konkrétne:
1. k porušovaniu Zákona o podmienkach výkonu volebného práva a tiež Ústavy
SR pri hlasovaní poštou.
2. k porušovaniu Zákona o volebnej kampani pri zverejňovaní:
· volebných prieskumov,
· stávkových kurzov na výsledky volieb,
· výsledkov simulovaných volieb.
Zdôvodnenie
K bodu 1:
Ústava SR v článku 30 ods. 3 jednoznačne hovorí:
Volebné právo je všeobecné, rovné a priame a vykonáva sa tajným hlasovaním.
Podmienky výkonu volebného práva ustanoví zákon.
A v §2 Zákona o podmienkach výkonu volebného práva (zákon č. 180/2014 Z.z) je prakticky
takmer totožné ustanovenie:
Voľby sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva
tajným hlasovaním.
Pri hlasovaní poštou dochádza k problémom s dodržiavaním minimálne dvoch
uvedených vlastností volebného práva, a to priamosti a tajnosti hlasovania!
Totiž pri hlasovaní vo volebných miestnostiach okrskové volebné komisie kontrolujú
totožnosť ľudí čo prišli voliť, čo slovami zákona znamená kontrolu toho, že volič uplatňuje
svoje volebné právo osobne, teda priamo, A ak volič nepreukáže svoju totožnosť
občianskym preukazom (alebo iným primeraným dokladom) hlasovanie sa mu neumožní

(§24 ods. 2)! Pri hlasovaní poštou však žiadna volebná komisia nemôže skontrolovať, či to
hlasovanie zaslané v obálke vykonal skutočne ten občan, ktorý požiadal o umožnenie
hlasovania poštou! Teda nie je možné vylúčiť, že tie hlasovacie lístky nevyplnil sám, ale že
to za neho urobil ktokoľvek z jeho okolia, napr. manželka alebo priatelia!
A rovnaké je to aj so zabezpečením tajnosti hlasovania. Vo volebných miestnostiach sú na
tento účel pripravené osobitné priestory na úpravu hlasovacích lístkov, a okrsková volebná
komisia podľa zákona neumožní hlasovanie voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru
na úpravu hlasovacích lístkov(§24 ods. 3)! No ale pri voličovi hlasujúcom poštou nie je
kontrolovateľné či pri úprave hlasovacích lístkov bol volič sám, či mu niekto nepozeral „na
prsty“, alebo či ho niekto pri voľbe neovplyvňoval!
Takže pri hlasovaní poštou nie je zabezpečené (kontrolované), že hlasovanie vykonala
oprávnená osoba, a či to vykonala predpísaným tajným spôsobom. No a do tretice: Ak pri
hlasovaní poštou sú kladené iné kritériá na splnenie priamosti a tajnosti hlasovania voličov
ako na voličov hlasujúcich vo volebných miestnostiach, tak je možné úplne oprávnene
vysloviť pochybnosti o deklarovanej rovnosti volebného práva, teda že volebné právo platí
rovnako na všetkých voličov.
Tri zo štyroch základných zásad volebného práva porušované pri hlasovaní poštou, nie je to
trochu veľa?

K bodu 2:
V §2 Zákona o volebnej kampani (zákon č. 181/2014 Z.z.) sú nasledovné ustanovenia:
Volebná kampaň
(1) Volebná kampaň na účely tohto zákona je akákoľvek činnosť politickej strany,
politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí a kandidátov, za ktorú
sa obvykle platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za
účelom získania funkcie volenej podľa osobitného predpisu. Rozumie sa tým činnosť
v prospech aj v neprospech subjektov podľa prvej vety.
(2) Volebná kampaň začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb
v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlásenie volieb“) a končí 48
hodín predo dňom konania volieb.
(3) Činnosť iných subjektov ako ustanovených v odseku 1 na podporu alebo
v neprospech politických strán, koalícií politických strán a kandidátov sa v čase
ustanovenom na volebnú kampaň zakazuje.
Pre „zverejňovanie volebných prieskumov“, „zverejňovanie stávkových kurzov na
umiestnenie politických strán vo voľbách“ a „zverejňovanie výsledkov simulovaných
volieb“ (v ďalšom všetky tri uvádzané pod spoločným označením „činnosti“) je možné
v zmysle tohto paragrafu konštatovať nasledovné:
· tieto činnosti nie sú „činnosťou smerujúcou k propagácii činnosti, cieľov a programu
politických strán“ (v zmysle odseku 1),

· tieto činnosti (pri ktorých sa vlastne zverejňuje odhadované výsledné poradie
politických strán vo voľbách, teda ktorá strana je lepšia, ktorá strana horšia) je možné
charakterizovať ako „činnosť na podporu alebo v neprospech politických strán“ (v
zmysle odsekov 1 a 3),
· organizácie vykonávajúce tieto činnosti spadajú do kategórie „iných subjektov“ (teda
iných ako ustanovených v odseku 1), ktorých činnosť na podporu alebo v neprospech
politických strán „sa v čase ustanovenom na volebnú kampaň ZAKAZUJE“ (v zmysle
odseku 3).
Je zrejmé a pochopiteľné, že volebná kampaň je obdobím, kedy spoločnosť „funguje“
v osobitnom režime (upravenom volebnými zákonmi), kedy nie je dovolené aby hocikto len
tak hocičo konal a hocičo publikoval, a odvolával sa pri tom na „ústavne zaručené právo
občanov na informácie“ alebo na „zákaz cenzúry“.
Mám za to, že uvedenými činnosťami dochádza k porušovaniu §2 zákona o volebnej
kampani, a jeho porušovanie je možné sankcionovať počas celého obdobia volebnej
kampane. V §19 a §20 sú explicitne určené aj finančné sankcie za takého správne delikty
alebo priestupky.

Záver
Keď chceme hovoriť o demokratickom a právnom štáte, tak je povinnosťou každého občana
riadiť sa platnými zákonmi, ako aj upozorňovať na ich prípadné porušovanie. Mám za to, že
uvedené porušenia volebných zákonov (a aj Ústavy SR!) sú negatívnym prvkom,
zakladajúcim možnosti spochybňovania korektnosti a právnej čistoty volieb, teda aj
spochybňovania volebných výsledkov.
Preto očakávam, že Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán,
v spolupráci s ďalšími relevantnými štátnymi orgánmi, vykoná rázne a neodkladné kroky na
eliminovanie spomínaných porušovaní volebných zákonov, aby práve prebiehajúca volebná
kampaň a aj následné voľby sa konali v korektných zákonných podmienkach.
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