
99%: Smer akceptoval necelú štvrtinu z našich 21 pripomienok

Ministerstvo vnútra akceptovalo v medzirezortnom pripomienkovom konaní len necelú štvrtinu

z 21 pripomienok, ktoré predložili zástupcovia hnutia 99% - občiansky hlas Ivan Weiss a Peter

Mikletič. Pripomienky predložené hnutím 99% - občiansky hlas boli zamerané na uchovanie

férových podmienok volebnej súťaže pre nezávislých kandidátov a nové strany.

Počas letných prázdnin  prišiel  Smer so zmenami volebných zákonov,  ktoré  pomáhajú  starým

skorumpovaným politikom a škodia nezávislým kandidátom a novým stranám. Ficovým plánom

je posilnenie pozície Smeru pred prezidentskými, ale aj všetkými ďalšími voľbami. Jeho vláda

prehráva súboj o ekonomické riadenie krajiny a tak sa snažia využiť každú príležitosť, aby zvýšili

svoje šance na ďalšie volebné víťazstvá. Pokúsili sme sa viesť s vládnou mocou konštruktívny

dialóg  a  naše  pripomienky  mali  jediný  cieľ  –  transparentné  a férové  volebné  pravidlá  pre

všetkých. 

Z celkového počtu 21 pripomienok akceptovalo ministerstvo vnútra 4 úplne a jednu čiastočne.

Ostatné  odbili  tak,  ako  sme  to  vopred  mohli  očakávať.  Naši  zástupcovia  neboli  pozvaní  na

prerokovanie pripomienok a to ani tých, ktoré považujeme za zásadné. 

„Nevadí nám až tak fakt, že Smer skomplikuje život mimoparlamentnej opozícii a rozhodne to nie

je nič, čo by nás odradilo od snaženia presadiť v politike priority bežných ľudí. Oveľa viac nám

prekáža,  že  parlamentné  strany  si  naďalej  v kľude  užívajú  prázdniny,  akoby  sa  nič  dôležité

nedialo. Celý čas čo sedia v parlamente rozprávajú svoje predstavy o volebnom systéme – znížiť

počet poslancov, zvýšiť počet volebných obvodov, priama voľba poslancov, naviazanie dotácií

stranám z rozpočtu na legálne dary od sympatizantov, zrušenie minimálnej účasti na referende

a mnoho iných myšlienok zaznieva na tlačovkách politikov snáď každý rok. No keď príde prvá

veľká novelizácia týchto zákonov za 15 rokov, sú odrazu takmer všetci ticho.“ – komentoval

návrhy volebných zákonov Ivan Weiss na tlačovej besede pri predstavení pripomienok.

Smer  a jeho  parlamentná  opozícia  ukazujú,  že  politika  je  pre  nich  súbojom  prázdnych  fráz

a falošných úsmevov. Je len na nás, či im dovolíme v tejto špinavej hre pokračovať alebo dáme

v najbližších voľbách konečne šancu skutočnej zmene k lepšiemu.

Tlačový servis 

99% - občiansky hlas



Vyhodnotenie pripomienok hnutia 99% - občiansky hlas

Návrh zákona o volebnej kampani

Naša pripomienka Stav Dôvod
Všeobecná pripomienka – antikampaň  
Zákon sa vôbec nezaoberá kampaňou, ktorá smeruje v neprospech kandidátov alebo kandidujúcich politických strán (anti-kampaň). Z definície 
volebnej kampane vyplýva, že všetky pravidlá ustanovené zákonom sa dotýkajú len kampane v prospech kandidujúcich subjektov. Ukazuje sa 
však, že finančný rozsah anti-kampaní sa postupne približuje „pozitívnym“ kampaniam a preto je nutné požadovať u nich minimálne rovnaký 
stupeň regulácie ako je navrhovaný pri štandardných kampaniach (transparentný účet, zverejnenie zadávateľa, a pod.). Pokiaľ nenastane táto 
úprava, anti-kampane budú omnoho lákavejšie než doteraz a politické strany a kandidáti nimi môžu účinne obísť všetky pravdidlá aj sankcie 
stanovené týmto zákonom. 

Neakceptovaná 
Návrh definície kampane 
nevylučuje aj vedenie tzv.
negatívnej kampane. 

Moratórium - §2, ods. 2)  
Navrhujeme predĺžiť trvanie kampane až po deň volieb (vrátane) a zaviesť zákaz vedenia kampane vo volebný deň vo volebnej miestnosti a 
budove, v ktorej sa nachádza volebná miestnosť. 

Zdôvodnenie: Zásadne nesúhlasíme so 48 hodinovým predvolebným moratóriom. Prax vo voľbách, kde sa uplatňuje ukazuje, že je prakticky 
nevykonateľné. Zákaz vedenia kampane by sa mal obmedziť na volebné miestnosti a budovy, v ktorých sú volebné miestnosti v deň volieb. 
 

Neakceptovaná 

Zotrváva sa na moratóriu 
ako jedným z nástrojov 
na vytvorenie časového 
priestoru na slobodné 
rozhodovanie voliča bez 
ovplyvňovania 
kandidujúcimi subjektmi 
a médiami. 

Podporné kampane tretích strán - §2, ods. 5)  
Navrhujeme odstrániť zákaz podporných kampaní a zaviesť pre ne pravidlá obdobné pre volebnú kampaň strán, konkrétne financovanie 
prostredníctvom transparentného účtu a povinné zverejnenie objednávateľa. 

Zásadne nesúhlasíme. Zdôvodnenie: Táto formulácia môže mať vplyv na slobudu tlače, pretože nestanovuje žiadnu výnimku pre 
spravodajstvo. Nerieši ani platené antikampane, ktoré sa stali súčasťou politického boja a neplatia pre ne žiadne obmedzenia ani 
transparentnosť ani sankcie. Reálne môžu protivníci politickej strany alebo kandidáta vynaložiť ľubovoľnú sumu čiernych peňazí na 
antikampaň. Sprísnené podmienky vedenia kampane spôsobia ešte väčší nárast negatívnej reklamy. 

Neakceptovaná 

Zotrváva sa na zákaze 
vedenia kampane tretími 
stranami, cieľom úpravy 
je zvýšenie 
transparentnosti 
financovania volebnej 
kampane.  

Príspevky na volebný účet §3, ods. 6)  
Navrhujeme zrušiť hranicu zákazu prispievania na volebný účet. 

Zásadne nesúhlasíme. Zdôvodnenie: Zavedením hranice pre získanie potrebného objemu prostriedkov na vedenie kampane už na deň 
registrácie kandidáta je diskriminačné voči menším a horšie finančne zabezpečeným kandidátom a politickým stranám, ktorí aj vedením 
kampane môžu získavať nových podporovateľov a sponzorov. Navrhovaná zmena má za cieľ zabezpečiť, aby mali viac času na získanie 
finančných príspevkov na kampaň práve tí, ktorí to budú mať najťažšie – nové a malé strany a nezávislí kandidáti. 

Akceptovaná 

Uzatvorenie 
transparentného účtu boli 
v príslušných 
ustanoveniach upravené. 

Všeobecná - Finančné limity na kampaň 
Zásadne nesúhlasíme a navrhujeme ponechať pôvodnú úpravu v tejto oblasti pre jednotlivé typy volieb alebo pripraviť úplne novú úpravu, 
ktorá bude rešpektovať nižšie uvedené pripomienky. Navrhované znenie je nedokončené a obsahuje mnoho chýb, preto je nutné pred jeho 
posudzovaním vládou nové pripomienkové konanie, po dopracovaní do vykonateľnej podoby. 

a) Nie je stanovený limit pre kampaň nezávislého kandidáta na poslanca obecného zastupiteľstva a zastupiteľstva VÚC, zatiaľčo kampaň 
politických kandidátov na tieto funkcie sa započítava do limitu politickej strany. 

b) Z návrhu vyplýva výrazná nerovnosť medzi nezávislými kandidátmi ako aj medzi kandidátmi politických strán. Politická strana môže na 

Čiastočne
akceptovaná 

Ustanovenia upravujúce 
finančné limity 
kandidujúcich subjektov 
na vedenie kampane boli 
upravené. 



kampaň vynaložiť 3 mil. eur, pričom do tohto limitu sa započítavajú aj osobné výdavky kandidátov. Nezávislý kandidát môže vynaložiť fixne 
stanovenú sumu. Napr. pri voľbách do VÚC môže kandidát na predsedu VÚC strany A, ktorá nominuje len 1 kandidáta na predsedu VÚC 
minúť 3 mil. eur, kandidát strany, ktorá nominuje 8 kandidátov 375 tis. eur a nezávislý kandidát len 250 tisíc eur. 

c) Zároveň to v praxi znamená, že politická strana bude musieť pre dodržanie zákona určovať limit pre vedenie osobnej kampane svojich 
kandidátov, čím vznikne umelá nerovnosť medzi kandidátmi na rovnakú funkciu. 

Takéto pravidlá efektívne rušia rovnosť medzi kandidátmi na tú istú funkciu a môžu byť protiústavné. 

d) Akékoľvek limity na kampaň zvýhodňujú aktuálne zvolených politikov, ktorí využívajú svoju funkciu na propagáciu seba a svojej strany do 
volieb (dôsledok neuplatňovania zákona o konflikte záujmov). Preto akékoľvek stanovenie limitov na výšku kampane musí sprevádzať 
sprísnenie posudzovania prezentácie aktuálnych politikov v neplatenom mediálnom priestore. 
§12, ods. 1)  
V prípade, ak zostane v platnosti moratórium, navrhujeme rozšíriť zákaz na kandidátov politických strán, poslancov a ministrov bez ohľadu 
nato, či kandidujú v daných voľbách. 

Zásadne nesúhlasíme. Zdôvodnenie: Viď pripomienka k spravodajským reláciám. Ak ostane v zákone moratórium, potom je v tomto období 
odôvodnený úplný zákaz prezentácie politikov aj v rámci spravodajstva. Už pripomienka mena a tváre, resp. politickej príslušnosti kandidáta 
môže ovplyvniť rozhodnutie voličov. V prípade nevyhnutného informovania verejnosti môžu politikov nahradiť ich hovorcovia, pracovníci 
tlačových odborov a ďalšie osoby poverené kontaktom s médiami. 

Neakceptovaná 

Zotrváva sa na moratóriu 
ako jedným z nástrojov 
na vytvorenie časového 
priestoru na slobodné 
rozhodovanie voliča bez 
ovplyvňovania 
kandidujúcimi 
subjektmi. 

Sankcie §16  
Navrhujeme presunúť kompetencie ministerstva vnútra, ministerstva financií a ministerstva kultúry na nezávislý kontrolný orgán, ktorý nebude
kontrolovaný politikmi a politickými nominantmi, prípadne na Najvyšší kontrolný úrad. Zároveň navrhujeme pozmeniť výšku možných sankcií
tak, aby bol zákonom stanovený postup pri rozhodovaní o výške sankcie. Taktiež navhujeme jasne stanoviť v akom prípade bude sankcia 
udelená kandidátovi a v akom prípade politickej strane, ktorá ho nominovala. 

Zásadne nesúhlasíme. Zdôvodnenie: Udeľovanie sankcií za porušenie volebných pravidiel ministerstvami, ktoré sú vždy politicky riadené je 
potenciálne zneužiteľné proti opozícii a tak odporuje demokratickým pravidlám. Pripomíname v tejto súvislosti aj fenomén „autocenzúry“ keď 
úradník ministerstva môže už vopred aj bez pokynu uplatniť miernejšie kritériá pri posudzovaní splnenia zákonov svojim priamym 
nadriadeným alebo jeho stranou. Riziko zneužitia znásobuje obrovský rozdiel medzi minimálnou a maximálnou výškou sankcie (30-300 tisíc , 
10-100tisíc,...). Navrhujeme tieto kompetencie dať NKÚ alebo ÚVK, ktoré nie sú pod priamou politickou kontrolou. 
Nie je jasné, kedy bude použité ustanovenie o sankcii strane a kedy jej kandidátovi. 

Neakceptovaná 
Nepočíta sa so zriadením 
nových osobitných 
orgánov na kontrolu. 

Spravodajstvo §11, ods. 5)  
Navrhujeme znenie: Za politickú reklamu sa považujú aj spravodajské relácie. 

Zásadne nesúhlasíme. Zdôvodnenie: Už dnešné znenie zákona dávalo široký priestor pre politikov aby v spravodajských reláciách šírili heslá a 
posolstvá svojich kampaní. V navrhnutom znení sa tento priestor ešte rozširuje. Upozorňujeme v tejto súvislosti na základnú definíciu volebnej 
kampane ako akejkoľvek činnosti na podporu kandidáta. Spravodajské relácie umožňujú kandidátom širiť posolstvá a heslá ich kampaní a tak 
priamo alebo nepriamo podporujú ich kandidatúru. Vysielateľ/vydavateľ by mal byť zodpovedný za vyvážený obsah spravodajstva, ktorý 
nebude možné považovať za podporu kandidáta alebo politickej strany a to prioritne v období predvolebnej kampane. Porušenie nestrannosti 
by mal posudzovať nepolitický orgán. 

Neakceptovaná 

Vysielanie 
spravodajských a 
publicistických 
programov sa na účely 
tohto zákona nepovažuje 
za politickú reklamu. 

§2 ods. 4)  
Navrhujeme jednoznačne zadefinovať pojem tretie strany. 

Zdôvodnenie: Tento pojem nie je jasný ani z dôvodovej správy a preto nie je ani možné sa k nemu vyjadriť. 

Neakceptovaná 
Navrhovaný zákon s 
tretími stranami vôbec 
nepočíta. 



Návrh zákona o podmienkach výkonu volebného práva

Vytváranie okresných a okrskových volebných komisií (§44, 45, 75, 77) 
Zásadne nesúhlasíme s návrhom, aby členov volebných komisií vo voľbách do európskeho parlamentu a vo voľbách do Národnej rady 
Slovenskej republiky mohli nominovať iba strany, ktoré v predošlých voľbách do NR SR dosiahli aspoň 3 percentá platných hlasov. 
Navrhujeme: Trváme na súčasnej právnej úprave, t.j. vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky ako aj vo voľbách do európskeho 
parlamentu môže svojich zástupcov do volebných komisií nominovať každá politická strana, ktorá kandiduje v daných voľbách. 
Zdôvodnenie: Návrh ministerstva vnútra zasahuje do rovnosti práv, konkrétne pasívneho volebného práva, keď účasť na práci volebných 
komisií umožňuje len vybraným stranám. 
Naviac pri rýchlo a výrazne sa meniacich preferenciách a volebných ziskoch politických strán je kritérium štyri roky starého volebného 
výsledku absurdné. O to viac, že pre voľby do európskeho parlamentu platí kritérium s týmito voľbami nesúvisiacim volebným výsledkom 
volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. 
Pre dosiahnutie úspory prostriedkov ŠR navrhujeme iné alternatívy, ktoré umožnia ešte zvýšiť úsporu a nezasiahnu do rovnosti pasívneho 
volebného práva. 
Návrh tiež vytvára nerovnosť medzi členmi ústrednej volebnej komisie, kde zástupca strany, ktorá nezískala v posledných voľbách do 
Národnej rady Slovenskej republiky menej ako tri percentá hlasov nemôže využívať pre svoju činnosť v ÚVK inforrmácie od zástupcov tej 
ktorej strany z úrovne okrsku, okresu alebo obvodu. Navrhujeme alternatívne formy úspor pri tvorbe okrskových volebných komisií: 
1. Vyplatenie príspevku z kaucií kandidujúcich strán – úspora 442 tisíc 
2. Zníženie príspevku pre všetkých zo 40 eur na 20 eur – úspora 1,38 mil. eur 
3. Vyplatenie príspevku z kaucií kandidujúcich strán a zníženie príspevku na 20 eur – úspora 1,83 mil. eur. 

Neakceptovaná 

Navrhovaný spôsob 
dostatočným spôsobom 
zabezpečuje počet členov
komisie vzhľadom na jej 
úlohy a sleduje úsporu 
verených financií. Iné 
politické strany a 
kandidáti môžu 
delegovať na kontrolu 
volieb osoby, ktorým 
zákon zaručuje všetky 
práva kontroly priebehu 
hlasovania a sčítania 
hlasov. 

Posudzovanie referendových otázok prezidentom (§206)  
Navrhujeme: Zmeniť proces posudzovania petície tak, že § 206 odsek 1 bude znieť nasledovne: Prezident preskúma, či má petícia predpísané 
náležitosti podľa osobitného predpisu. (z.č. 85/1990 Zb. o petičnom práve) 
Zdôvodnenie: Zásadne nesúhlasíme. V pôvodnom návrhu sa zákonom zasahuje do právomocí stanovených Ústavnému súdu ako aj 
prezidentovi ústavou, čo zákonom nie je možné. Prezidentovi neprináleží právomoc posudzovať ústavnosť. Takúto právomoc má len Ústavný 
súd. Posúdenie, či petícia má náležitosti podľa osobitného predpisu je dostatočné a v prípade, že existujú pochybnosti o ústavnosti osobitného 
predpisu, je možnosť posúdenia jeho súladu s ústavou Ústavným súdom. 

Neakceptovaná 

Navrhované znenie 
dostatočne nadväzuje na 
príslušné články Ústavy 
SR a nevznikajú 
pochybnosti pri výkone 
právomoci ústavných 
činiteľov a inštitúcií. 

§8 
Navrhujeme doplniť: Zoznam vytvorených volebných okrskov obec zašle ministerstvu vnútra, ktoré ich zverejní v prehľadnom zozname na 
svojom webovom sídle. 
Zdôvodnenie: Zmeny okrskov komplikujú nominovanie členov do OVK. Jednotné zverejnenie vytvorených okrskov pomôže efektívnejšiemu 
nominovaniu členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií. Zároveň je to zjednodušenie pre voličov, ktorí využijú možnosť 
hlasovať mimo svojho bydliska. 

Neakceptovaná 

Ide o ojedinelý názor, 
potrebu úpravy 
nevyžaduje nijaký iný 
orgán ani politická 
strana. 

§20, ods. 2)  
Navrhujeme doplniť konkretizáciu formy preukázania totožnosti pred voľbou: „Ak volič nepredloží občiansky preukaz alebo iný preukaz 
totožnosti, hlasovanie sa mu neumožní.“ 
Zdôvodnenie: Preukázanie totožnosti pred voľbou nie je bližšie definované, navrhovaná zmena zabráni prípadným nejasnostiam. 

Akceptovaná Úprava textu. 

§20, ods. 9)  
Navrhujeme upraviť stanoviť povinnosť zabezpečiť osobitnú prenosnú schránku do ktorej volič odovzdá nepoužité hlasovacie lístky pri 
hlasovaní mimo volebnej miestnosti. 
Zdôvodnenie: V pôvodnom návrhu je pre hlasovanie mimo volebnej miestnosti výnimka, ktorá umožňuje neodovzdať nepoužité hlasovacie 
lístky. Nesúhlasíme s takouto výnimkou, pretože voľba mimo volebnej miestnosti je podľa mnohých informácií z médií a od verejnosti 
potenciálom pre volebné podvody, ktorým je možne čiastočne predchádzať povinným odovzdaním nepoužitých hlasovacích lístkov. 

Akceptovaná Doplnením textu. 

§20, ods. 10)  Neakceptovaná Nie sú vytvorené 



Navrhujeme upraviť formu elektronického hlasovania. 

Zdôvodnenie: Ak ministerstvo chce uviesť do života jednotný volebný zákon, nepovažujeme za správne pripravovať sa v ňom na prípravu 
špeciálneho zákona pre elektronické voľby, ale vydať volebný poriadok až potom, čo v ňom bude upravená aj táto forma hlasovania. 

podmienky. 

§23, ods. 2)  
Navrhujeme doplniť okrem zástupcov nezávislých kandidátov aj zástupcov kandidujúcich politických strán, ktorí neboli nominovaní za členov 
OVK. 

Zdôvodnenie: Nezávislí kandidáti by mali mať vo voľbách rovnaké práva ako kandidáti politických strán. Predmetná zmena zabezpečí 
možnosť účasti na hlasovaní a sčítaní hlasov aj pre tých, ktorí nestihli termín prihlásenia sa za člena volebnej komisie. 

Neakceptovaná 

Navrhovaná úprava nie 
je potrebná, navrhovaná 
úprava nevylučuje 
prítomnosť takýchto 
osôb vo volebnej 
miestnosti. 

§32, ods. 1-4)  
Navrhujeme zjednotiť pravidlá pre vyplatenie odmien za účasť v okrskovej volebnej komisii tak, aby túto sumu vyplácal štátny orgán v 
aktuálnej výške, alternatívne v explicitne stanovenej výške (viď pripomienku ku kreovaniu okrskových volebných komisií. 

Neakceptovaná Pripomienka je nejasná. 

§35, ods. 3)  
Navrhujeme, aby aj zápisnice ostatných volebných komisií bolo sprístupnené podľa infozákona a priamo zverejnené na webovom sídle 
ministerstva vnútra, prípadne ŠÚ SR. 

Zdôvodnenie: Zápisnice volebných komisií bez akéhokoľvek dôvodu nepodliehajú zákonu o slobodnom prístupe k informáciám, s výnimkou 
zápisnice ÚVK o výsledku volieb. Ich zverejnenie prispeje k obmedzeniu pochybení členov okrskových, okresných a obvodných volebných 
komisií a umožní verejnosti väčšiu mieru dohľadu nad volebným procesom, čím zvýši aj jeho dôveryhodnosť. 

Neakceptovaná 

Na takúto úpravu nie je 
dôvod, pretože všetky 
výsledky zo zápisníc sú 
zverejňované a vyvolalo 
by to ďalšie 
administratívne 
zaťaženie orgánov 
verejnej moci. 

§63, ods. 2)  
Navrhujeme zjednotiť hranicu vstupu do Národnej rady Slovenskej republiky na päť percent platných hlasov pre všetky politické strany aj 
koalície. 

Zdôvodnenie: Zvýšená hranica vstupu do Národnej rady Slovenskej republiky pre koalície strán bola podľa nás v zákone o voľbách do 
Národnej rady Slovenskej republiky účelovo aby pomohla jednej konkrétnej strane (HZDS) v boji zo svojou konkurenciou. Využime možnosť 
a odstráňme zo zákona mečiarovské relikty. Ak je kvórum 5 percent, tak pre všetkých. Zároveň sa odvolávame na voľby do európskeho 
parlamentu, kde takéto obmedzenie neplatí (§91). 

Neakceptovaná 
Na zmenu pravidiel nie 
je cieľom navrhovanej 
úpravy. 

PIATA ČASŤ – Ľudové hlasovanie o odvolení prezidenta 
Navrhujeme zjednotiť používané názvoslovie. 

Zdôvodnenie: Ponechané odkazy na právo „voliť“, „voľby“, vyhlásenie „volieb“ v niektorých odsekoch, inde sa správne hovorí o ľudovom 
hlasovaní, práve hlasovať atď. Gramatická pripomienka. 

Akceptovaná 

Ustanovenia upravené 
podľa výsledkov aj iných
pripomienkujúcich 
subjektov. 

§142,147  
Navrhujeme zasielanie zoznamu kandidátov poštou do domácností, resp. povinné zverejnenie na webovom sídle ministerstva vnútra. 
Zdôvodnenie: Voliči by mali mať v každých voľbách čas oboznámiť sa s kandidátmi čo najjednoduchším spôsobom. Navrhované 
zverejňovanie kandidátov je nepraktické a nezodpovedá dnešnej dobe. 

Neakceptovaná

V územných voľbách je 
podstatne väčšia 
informovanosť voličov o 
kandidujúcich 
subjektoch. Okrem toho 
by akceptovanie takejto 
požiadavky znamenalo 
ďalšie nároky na verejné 
rozpočty. 


