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I.

V súlade  s ustanovením  čl.  101  ods.  9  a  čl.  129  ods.  2  Ústavného  zákona  č. 

460/1992 Zb.  Ústavy Slovenskej  republiky  (ďalej  len „Ústava SR") a podľa ustanovenia § 42 

ods. 2 písm j/ zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 314/2018 Z. z.“) navrhovateľ ako neúspešný 

kandidát  na  funkciu  prezidenta  Slovenskej  republiky  podáva  návrh  na  začatie  konania  o 

ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta Slovenskej  republiky.

V  zmysle  §  159  zákona  č.  314/2018  Z.z.  podáva  navrhovateľ  návrh  na  začatie 

konania  o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta Slovenskej  republiky podľa § 42 ods. 2 

písm. j/ zákona č. 314/2018 Z.z. v zákonom ustanovenej  lehote.

Podľa  ustanovenia  §  160  ods.  1  písm.  a/ zákona  č.  314/2018 Z.z.  návrh  smeruje 

proti  kandidátovi,  ktorý bol v napadnutých voľbách zvolený za prezidenta Slovenskej
republiky.

Navrhovateľ  podal  dňa  25.03.2019  návrh  na  začatie  konania  o  ústavnosti  a 

zákonnosti  volieb  prezidenta  Slovenskej  republiky  po  prvom  kole  volieb  vzhľadom  na 

nejednoznačnosť právnej úpravy s dôrazom na  lehotu ustanovenú § 159 zákona č. 314/2018 

Z.z.  už  v  tejto  fáze  konania  s  tým,  že  z  dôvodu  procesnej  bezpečnosti  podáva  návrh  na 

začatie  konania  i  po  druhom  kole  prezidentských  volieb,  v  ktorom  za  ďalšieho  účastníka 

označil len kandidáta, ktorý bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky.

Zároveň navrhovateľ podáva  návrh  na spojenie vecí, a to tohto návrhu na začatie 

konania  o  ústavnosti  a  zákonnosti  volieb  prezidenta  SR  s  konaním,  ktoré je  vedené
pod č. Rvp 559/2019.

Skutkový stav

Predseda  Národnej  rady  Slovenskej  republiky  Rozhodnutím  č.  8/2019  zo  dňa 

10.01.2019  podľa  čl.  89  ods.  2  písm.  d)  Ústavy  SR  a  § 20,  §  106  ods.  1  a  §  115  ods.  1 

zákona  č.  180/2014  Z.z.  o  podmienkach  výkonu  volebného  práva  v  znení  neskorších 

predpisov  vyhlásil  voľby  prezidenta  Slovenskej  republiky a  určil  deň  ich konania na sobotu
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16.03.2019.  V  prípade,  ak ani  jeden  z  kandidátov  na  prezidenta  SR  nezíska  nadpolovičnú 

väčšinu  platných  hlasov  oprávnených  voličov,  určil  deň  konania  druhého  kola  volieb 

prezidenta SR na sobotu 30.03.2019.

Podmienky  k  voľbe  splnilo  15  kandidátov,  pričom  do  konania  prvého  kola  volieb 

prezidenta SR sa vzdali dvaja kandidáti:   a  .

Z ostatných kandidátov dňa  16.03.2019 v prvom kole volieb prezidenta SR ani jeden 

z  kandidátov  nezískal  nadpolovičnú  väčšinu  platných  hlasov oprávnených  voličov, a  tak do 

druhého  kola  volieb  postúpili  dvaja  kandidáti  s  najväčším  počtom  hlasov:   

  a  .  Oznámenie  o  výsledku  volieb  preto  obsahovalo 

podľa  §  114  b/ zákona č.  180/2014 Z.z.  "konštatovanie,  že vzhľadom na výsledky volieb sa 

uskutoční druhé kolo  volieb,  údaje o mene,  priezvisku a  titule kandidátov,  ktorí postúpili do 

druhého kola, a poradie ďalších kandidátov s uvedením počtu platných hlasov, ktoré získali'.

Druhé  kolo  volieb  prezidenta  SR  sa  konalo  dňa  30.03.2019  a  za  prezidenta 

Slovenskej republiky bola zvolená kandidátka  .

II.

Podľa  §  158  písm.  a)  zákona  č.  314/2018  Z.z.  navrhovateľ  uvádza,  že  voľbu 

prezidenta  Slovenskej  republiky  napáda na celom území Slovenskej  republiky,  a  teda

voľby napáda ako celok.

Podľa  §  157  ods.  1  písm.  a)  zákona  č.  314/2018  Z.z.  navrhovateľ  uvádza,  že  je

kandidátom  na  funkciu  prezidenta  Slovenskej  republiky,  ktorý  nebol  zvolený a získal

aspoň  5%  platných  hlasov,  čím  je  daná  jeho  procesná  legitimácia  pre  podanie tohto
návrhu.

Navrhovateľ  dňa  16.03.2019  v  prvom  volebnom  kole  volieb  do  funkcie  prezidenta 

Slovenskej  republiky dosiahol na celom území Slovenskej  republiky podiel 14.34% platných 

hlasov  oprávnených  voličov,  čo  znamená,  že  svoj  hlas  mu  odovzdalo  307  823  voličov.  V 

prvom  volebnom  kole  napadnutých  volieb  tak  navrhovateľ  skončil  na  treťom  mieste  a  do 

druhého  volebného  kola  nepostúpil.  Navrhovateľ  v  súlade  s  ustanovením  §  158  písm.  b/ 

zákona č. 314/2018 Z.z.  predkladá údaje a dôkazy o tom, že je oprávneným navrhovateľom
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podľa § 157 ods. 1  písm. a/  zákona č. 314/2018 Z.z.

Dôkaz:

Zoznam  kandidátov  na  prezidenta  Slovenskej  republiky;  dostupné  na: 

https://www.minv.sk/swift  data/source/vereina  sprava/volbv  a  referendum/130  prez

ident/p19  2info/WP19  Kandidati.htm.

Osvedčenie kandidáta

Podľa  §  158  písm.  c)  zákona  č.  314/2018  Z.z.  navrhovateľ  uvádza,  že  napáda 

neústavnosť a  nezákonnosť volieb  prezidenta Slovenskej  republiky, a  to z dôvodu, že 

boli porušené nasledovné právne predpisy:

(i)  ústavný  zákon  č.  460/1992  Zb.  Ústava  Slovenskej  republiky  v  znení 

neskorších predpisov, a to in concretum čl. 1  ods. 1, čl. 30 ods. 1, čl. 30 ods. 4 a čl. 31;

(ii)  zákon č.  180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov  (ďalej  aj  ako  “zákon  č. 

180/2014 Z.z.”), a to in concretum § 99 v spojení s § 46, a § 107 ods. 1; a

(iil)  zákon  č.  181/2014  Z.z.  o  volebnej  kampani  v znení  neskorších  predpisov 

(ďalej aj ako “zákon č.  181/2014 Z.z.’), a to in concretum § 5, § 8 ods.  1  a § 8 ods. 7.

Porušenie ústavnosti a zákonnosti volieb odôvodňujeme nasledovne:

Podľa  čl.  101  ods.  9  Ústavy  SR  “O  ústavnosti  alebo  zákonnosti volieb prezidenta 

rozhoduje Ústavný súd Slovenskej republiky."

Podľa  čl.  129  ods.  2  Ústavy  SR  “Ústavný súd  rozhoduje  o  ústavnosti a  zákonnosti 

volieb prezidenta Slovenskej republiky  volieb do Národnej rady Slovenskej republiky  volieb 

do orgánov územnej samosprávy a volieb do Európskeho parlamentu. ”

Podľa § 157 ods. 1  písm. a/ zákona č. 314/2018 Z.z.  “Návrh na začatie konania podľa 

čl.  129 ods. 2 ústavy o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta môžu podať:
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a)  kandidát  na  funkciu  prezidenta,  ktorý nebol zvolený,  ak získal aspoň  5  % platných

hlasov,...”

Podľa  čl.  1  ods.  1  Ústavy SR  “Slovenská  republika je zvrchovaný,  demokratický a 

právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo. ”

Podľa  čl.  30  ods.  1  Ústavy  SR  “Občania  majú  právo  zúčastňovať  sa  na  správe 

verejných  vecí  priamo  alebo  slobodnou  voľbou  svojich  zástupcov.  Cudzinci  s  trvalým 

pobytom  na  území  Slovenskej  republiky  majú  právo  voliť  a  byť  volení  do  orgánov 

samosprávy obcí a do orgánov samosprávy vyšších územných celkov."

Podľa čl. 30 ods. 4  Ústavy SR  “Občania majú za rovnakých podmienok prístup k 

voleným a iným verejným funkciám  ”

Podľa  čl. 31  Ústavy SR  Zákonná úprava všetkých politických práv a slobôd a jej 

výklad a používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v

demokratickej spoločnosti."

Podľa  §  5 zákona č.  181/2014 Z.z.  Kandidát na prezidenta Slovenskej republiky 

(ďalej len „kandidát na prezidenta“) môže na svoju volebnú kampaň vynaložiť najviac 500 

000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty spolu pre obidve kolá volieb. Do tejto sumy sa 

započítavajú aj náklady vynaložené na propagáciu kandidáta,  ktoré kandidát na prezidenta 

vynaložil  v  čase  začínajúcom  180  dní  predo  dňom  vyhlásenia  volieb,  a  náklady,  ktoré 

kandidát  na  prezidenta  uhradil  alebo  má  uhradiť.  Ak  sa  politická  reklama,  inzerát  alebo 

program zverejnili alebo odvysielali bezplatne alebo za zníženú cenu u iného vysielateľa ako 

v Rozhlase a televízii Slovenska, započítava sa do uvedenej sumy ich obvyklá cena. ”

Podľa § 8 ods.  1  zákona č.  181/2014 Z.z.  Treťou stranou na účely tohto zákona je 

fyzická  osoba,  fyzická  osoba  -   podnikateľ alebo  právnická  osoba,  ktorá  je  zaevidovaná 

Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu  financovania politických strán (ďalej len „štátna 

komisia“). ”

Podľa § 8 ods.  7 zákona č.  181/2014 Z.z.  Tretia strana môže na volebnú kampaň 

vynaložiť najviac  100  000  eur  vrátane  dane  z  pridanej  hodnoty,  a  ak  ide  o  voľby do
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orgánov územnej samosprávy, najviac 25 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty."

Podľa  §  11  ods.  6  zákona  č.  181/2014  Z.z.  Náklady  na  politickú  reklamu  vo 

vysielaní Rozhlasu a  televízie  Slovenska  a  náklady na  politickú  reklamu vo vysielaní

vysielateľa s  licenciou uhrádzajú kandidáti na prezidenta. Rozhlas a televízia Slovenska 

a vysielate!' s licenciou sú povinní zabezpečiť pre všetkých kandidátov na prezidenta rovnaké 

podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky."

“Voľby môžu byť v zmysle judikatúry ústavného súdu  (a  tiež podľa  teórie ústavného 

práva)  spochybnené  v zásade  troma  spôsobmi,  a  to  tým,  že došlo k volebnej chybe  (napr. 

nesprávne  sčítanie hlasov a  iné  číselné omyly),  k  volebnému deliktu  (úmyselne nesprávne 

sčítanie  alebo  iné  falšovanie  volieb  počas  ich  priebehu)  alebo  k  neprípustnému 

ovplyvňovaniu  výsledku  hlasovania  (oblasť  nekalej  volebnej  súťaže  a  použitých

prostriedkov volebnej kampane)  (uznesenie sp.  zn.  PL.  ÚS 98/07 z 3. júla 2008)." (Nález 

Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 42/2018-47 z 09.01.2019)

“Podstatou predvolebnej kampane je dostať do dispozičnej sféry voliča  informácie o 

vo voľbách kandidujúcich jednotlivcoch (kandidátoch) alebo politických stranách a politických 

hnutiach so zámerom ovplyvniť mienku voliča a jeho konečné rozhodnutie odovzdať im svoj 

hlas.  Volebná  kampaň  teda  spočíva  v  aktívnom  sprístupňovaní  a  šírení  týchto 

“mienkotvorných" informácií smerom k voličom,  t. j.  v činorodej iniciatíve buď politickej strany 

alebo  nezávislého  kandidáta,  prípadne  iných  subjektov  zúčastňujúcich  sa  na  volebnom 

procese,  ktorá  je  zameraná  na  aktívne  šírenie,  zverejňovanie,  resp.  propagovanie  či  už 

kandidujúcej politickej strany ako  takej,  alebo je j kandidáta, prípadne nezávislého kandidáta, 

spôsobom slúžiacim  na jej  (jeho) podporu  (prospech) alebo aj neprospech protikandidáta s 

cieľom  aktívne  ovplyvňovať  formovanie  názoru  voličov na  volené  funkcie,  ktorý by sa  mal 

premietnuť  do  odovzdania  voličského  hlasu  v  prospech  toho-ktorého  kandidáta  resp. 

politickej strany  (koalície) alebo politického hnutia  (podobne napr.  PL.  ÚS 33/2014)." (Nález 

Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 57/2018-41  z 09.01.2019)

Počas  celej  doby  predvolebnej  kampane  by  všetky  vo  voľbách  sa  o priazeň

voliča  uchádzajúce  subjekty  mali  mať  zaručenú  rovnosť  šancí  osloviť voliča,  a  to

rovnosť  ponímanú  v  zmysle  identického  rozsahu  možností,  foriem,  spôsobov  i  času  na 

prezentáciu,  propagáciu  i  šírenie  informácií o  svojich  protežantoch  tak,  aby súperi ešte  v 

rámci  predvolebnej  kampane  mali  možnosť  na  tieto  informácie  zákonným  spôsobom
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adekvátne reagovať."(Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 57/2018-41  z 09.01.2019)

"Podstatou ochrany ústavnosti vo volebných veciach je ochrana práv zaručených v čl. 

30 ústavy,  t. j.  aktívneho a pasívneho volebného práva.  Všeobecné volebné právo, ktoré je v 

tomto  článku zaručené,  znamená právo  všetkých  občanov,  resp.  obyvateľov obcí  v danom 

štáte,  ktorí  dosiahli  istú  vekovú  hranicu,  jednak svojím hlasom  spolurozhodovať pri  tvorbe 

zastupiteľských  orgánov  (aktívne  volebné právo)  a jednak uchádzať sa o zvolenie za člena 

niektorého zo zastupiteľských orgánov (pasívne volebné právo). Rovnosť volebného práva 

znamená  zaručenie  toho,  aby  každý z  voličov  i  kandidátov mal rovnaké postavenie

(PL.  ÚS 5/03, PL. ÚS 45/2014, PL.  ÚS 25/2015)."(Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 

54/2018-30 z 16.01.2019)

"Základným  interpretačným  pravidlom  pre  zákony,  ktoré  bližšie  upravujú  výkon 

politických  práv,  je  čl.  31  ústavy.  Podľa  tohto  článku  ústavy  zákonná  úprava  všetkých 

politických práv a slobôd a je j výklad a používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú 

súťaž politických  síl v demokratickej spoločnosti." (Nález  Ústavný  súd  SR,  sp.  zn.  PL.  ÚS 

36/2018-30 z 12.12.2018)

"Významnou podmienkou slobodnej súťaže politických síl vo voľbách je zachovávanie 

zákonných  pravidiel  vo  všetkých  štádiách  volebného  procesu.  Významnou  súčasťou 

slobodnej  súťaže  politických  síl  vo  voľbách  ie  ovplyvňovanie  voličov  šírením

informácií  o  kandidátoch.  Ak  sa  porušia  zákonné  pravidlá  šírenia  informácií  o

kandidátoch v prospech alebo v neprospech niektorého z kandidátov spôsobom, ktorý

mohol ovplyvniť taký veľký počet  voličov,  že  to mohlo viesť k ovplyvneniu výsledku

volieb  toho,  kto  bol  zvolený,  tak  ide  o  dôvod  pre  vyhlásenie  volieb  za  neplatné/

(Uznesenie Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 5/03-110 z 26.04.2004)

"Rozhodnutie  voličov  ako  suveréna  môže  teda  ústavný  súd  zmeniť  len  vo 

výnimočných prípadoch,  keď vady volebného procesu  spôsobili alebo mohli preukázateľne 

spôsobiť,  že  (by)  voliči  rozhodli  inak a bol  (by) zvolený iný kandidát.  Ústavný súd judikoval 

(PL.  ÚS  6/06,  PL.  ÚS  18/07,  PL.  ÚS 26/2011),  že existuje  verejný záujem na dodržiavaní 

právnej úpravy celého  volebného procesu,  lebo  len  tak sa  možno priblížiť ideálu slobodnej 

súťaže  politických  síl  v  demokratickej  spoločnosti,  ktorý  zahŕňa  aj  súťaž  podľa  platných 

pravidiel.  Občan  má  právo,  abv  sa  kandidáti uchádzali o jeho  hlas  podľa zákonných 

prawd/e/.” (Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 1/2019-23 z 23.01.2019)
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“Z judikatúry ústavného súdu (PL  ÚS 118/07, PL  ÚS 11/2011, PL  ÚS 17/2015) ďalej 

vyplýva,  že  na  to,  aby  ústavný  súd  vyhovel  volebnej  sťažnosti,  musia  byť splnené  tri

základné  predpoklady:  a)  zistenie  protizákonnosti  volieb,  t.  j.  porušenie  zákonov 

upravujúcich  organizáciu  a  priebeh  volieb,  prípadne  zákonov  bezprostredne  s  nimi 

súvisiacich,  b)  príčinná  súvislosť  medzi  zistenou  protizákonnosťou  volieb  a 

sťažovateľom  namietanou  neplatnosťou  volieb,  resp.  voľby  kandidáta  a  c)  intenzita 

protizákonnosti  volieb,  ktorá  už  spochybňuje  výsledky  volieb  a  ktorá  odôvodnene 

vyvoláva pochybnosť o  tom,  či voľby a ich výsledky sú (boli) prejavom skutočnej vôle 

voličov.  Dôležitým komponentom volebného súdnictva je teda zisťovanie intenzity volebných 

nedostatkov  z  hľadiska  ich  vplyvu  na  rozhodovanie  voličov  a  najmä  na  výsledok  volieb.” 

(Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 54/2018-30 z 16.01.2019)

“Overovanie volieb je založené na predpoklade objektívnej súvislosti medzi volebnou 

vadou  a  obsadením  funkcie  alebo  minimálne  takej  možnej  príčinnej  súvislosti  (princíp 

potencionálnej kauzality,  PL.  ÚS  7/2010,  PL.  ÚS 3/2018).  Túto možnú príčinnú súvislosť 

však  treba  vykladať  nie  iba  ako  abstraktnú  možnosť,  ale  treba ju  v  konaní riadne

preukázať (PL.  ÚS  16/2011,  PL  ÚS 28/2014,  PL.  ÚS 3/2018).” (Nález Ústavného súdu SR, 

sp. zn. PL. ÚS 54/2018-30 z 16.01.2019)

“Výše  uvedené  nicméné  neznamená,  že NSS není oprávnén posuzovat financování 

volební  kampané  v  ŕízení  o  návrhu  na  neplatnost  volby  prezidenta,  neboť  i  porušení 

zákonných  ustanovení  regulujících  financování  volební  kampané  múže  predstavoval 

nezákonnost,  jejímž  následkom  by  bylo  hrubé  ovlivnéní  výsledku  volby  (v podrobnostech 

srov. již citované usnesení NSS čj.  Vol 16/2018 - 33, body 42 a 43j.” (Uznesenie Najvyššieho 

správneho súdu ČR, sp. zn. Vol 15/2018 - 47 zo dňa 20.02.2018)

"Chování  aktérú  politické  soutéže,  jejich podporovatelú a  odpúrcú,  v širším smyslu 

vlastné  všech,  se  musí dít ve  vymezeném  ústavním rámci.  Zásah volební ho soudu do této 

soutéže je  a zústáva síce výjimečným,  ale  i nadále použitelným nástrojom,  byť vyhrazeným 

pro  prípady  porušení  volebních  zákonú  ve  vétším  rozsahu,  vyšší  intenzité,  se  skutečné 

nastalým  a  prokázaným  účinkem na  dosažený volební výsledek.” (Uznesenie  Najvyššieho 

správneho súdu ČR, sp. zn. Vol 16/2018 - 38 zo dňa 15.02.2018)
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Navrhovateľ  namieta  tú  skutočnosť,  že    ako  víťazný 

kandidát  pri  financovaní  svojej  volebnej  kampane  obišla  zákon,  a  to  i  v  dôsledku

kumulácie  priamej  podpory  kandidáta    a  tretích  strán.  Navrhovateľ 

nespochybňuje  možnosť  vzdania  sa  kandidatúry  v  prípade,  ak  je  pravdepodobné,  že 

kandidát  úspešný  nebude  a  iný  kandidát  s  obdobným  programom,  hodnotami  a  cieľovou 

skupinou  voličov získa  zo  strany voličov väčšiu  podporu.  Takéto  rozhodnutie je slobodným 

rozhodnutím každého kandidáta,  avšak nezákonnosť a neústavnosť volieb spočíva v tom, že 

kandidát   sa vzdal svojej kandidatúry v prospech  , a 

to  za  situácie,  kedy  náklady  na  kampaň  obidvoch  kandidátov výrazne  prekročili  zákonom 

prípustnú výšku pre jedného kandidáta.

O  nadštandardných  výdavkoch    informovali  aj  médiá  (pozri 

napr.  článok  “Komentár  :    úspech  môže  byť  rekordne  drahý”  a 

“Najdrahšia kampaň  ide do finále’). V zmysle uvedených článkov kandidát  , 

ktorý ani nebol  registrovaný v zozname tretích osôb v zmysle vyššie citovaných ustanovení, 

vedeného  Štátnou  komisiou  pre voľby,  odstúpil  svoje  bigboardy a  megaboardy  v prospech 

.  Kampaň    bola  sčasti  finančne  zabezpečená 

registrovanými  tretími  stranami.  V zmysle  vyjadrenia  Ministerstva  vnútra  SR  (v  pripojenom 

článku  “Najdrahšia  kampaň  ide  do  finále’),  výdavky  tretích  strán,  ktoré  vedú  volebnú 

kampaň,  nie sú výdavkami kandidáta, a tieto nie je potrebné zahrnúť do celkových výdavkov 

na kampaň. Túto skutočnosť však považujeme za rozpornú.

Ako  je všeobecne známe,   zákonom  limitovanú výšku výdavkov na 

prezidentskú  kampaň  minula  takmer celú  ešte  pred  prvým  kolom  prezidentských  volieb.  V 

zásade bola preto   povinná financovať svoju volebnú kampaň prostredníctvom 

tzv.  tretích strán podľa § 8 zákona č. 181/2014 Z.z. Navrhovateľ je názoru, že takéto konanie 

(financovanie)  zo  strany  kandidáta  počas  prezidentskej  kampane  v  súvislosti  s  ďalšou 

podporou  odstupujúceho  kandidáta  obchádza  zákon,  je  netransparentné,  neférové  a 

nespravodlivé  voči  ostatným  neúspešným  kandidátom,  ktorý zákon  rešpektovali v plnej 

miere a na kampaň nevynaložili enormné množstvo finančných prostriedkov prostredníctvom 

tretích  strán,  čo  v  konečnom  dôsledku  vedie  k  znevýhodneniu  ostatných  kandidátov  a 

následne  k  porušeniu  ústavou  garantovaných  základných  ľudských  práv  a  slobôd  (najmä 

prístupu k voleným  funkciám podľa čl. 30 ods. 4 Ústavy SR a slobodnej súťaže politických síl 

podľa čl. 31  Ústavy SR).
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Finančná  podpora    (ktorý sám na svoju volebnú kampaň vynaložil 

nemalé  peňažné  prostriedky  v  spojení  s  peňažnými  prostriedkami  tretích  strán,  ktoré  ho 

podporovali  až  do  vzdania  sa  kandidatúry)  v  prospech  jedinej  kandidátky  preto  v zásade 

ovplyvnila  výsledok  volieb  natoľko,  že  o  zákonnosti,  resp.  ústavnosti  napadnutých  volieb 

prezidenta  Slovenskej  republiky  hovoriť  nemožno.  Skutočnosť,  že  kandidáti  obchádzali 

zákon  pri  finančnom  zabezpečení  svojej  kampane  je  preto  jasným  výsledkom  a  dôkazom 

úspešnosti vo voľbách, ktoré   zabezpečil rozsiahly marketing finančne 

podporovaný  a  zabezpečený  v  zásade  za  dvoch  kandidátov.  V  neposlednom  rade  o 

nadmerných  výdavkoch  svedčí  aj  transparentný  účet    a   

  a  predvolebné  prieskumy,  z  ktorých  je  zrejmý  preferenčný  nárast   

 v priebehu dvoch mesiacov o približne 35%, v posledných dvoch týždňoch 

a  pred  prvým  kolom  volieb  približne  20%,  čo  nemožno  pripisovať  inej  skutočnosti,  ako 

rozsiahlemu  marketingu.  Napadnuté voľby preto nie je možné považovať za demokratické a 

v  súlade  s  princípmi  právneho  štátu.  Rozsiahlosť  výdavkov  na  prezidentskú  kampaň  v 

prípade   v spojení s podporou   a tretích strán preto 

nemožno  vykladať  ako  naplnenie  formálnych  i  materiálnych  podmienok  prístupu  k volenej 

funkcii  prezidenta  SR.  Uvedení  kandidáti  teda  postupovali  tak,  aby  bol  zákon  iluzórne 

dodržaný  a  vydali  tak  na  kampaň  maximálne 500.000,- EUR s DRH ako kandidát a zvyšok 

kampane  bol  zabezpečený  tretími  stranami,  ktoré  musia  byť  registrované  a  ich  výdavky 

nemôžu prekročiť zákonný limit 100.000,- EUR. Víťazná kandidátka však zákon (ako i Ústavu 

SR) obišla  a  materiálne  tak  neboli  splnené  podmienky  rovnosti  prístupu  k volenej funkcií a 

demokratická  slobodná  súťaž  politických  síl.  V  dôsledku  uvedeného  konania  sa  preto 

navrhovateľ (ako  i ostatní neúspešní kandidáti) dostali do nevýhodného postavenia, kedy vo 

voľbách  mali  evidentne  nižšiu  šancu  uspieť,  ako  víťazný  kandidát,  ktorý  v  konečnom 

dôsledku  na  kampaň  vynaložil  dvoj-  až  trojnásobok  povolenej  zákonnej  hranice  500.000,- 

EUR.

Je  preto  faktom,  že    v  prvom  kole  volieb  dosiahla  nad  40% 

platných hlasov oprávnených voličov a na  túto percentuálnu hranicu sa dostala v zásade za 

pár  dní  až  týždňov,  a  to  jednoznačne  následkom  výraznej  marketingovej  kampane. 

Navrhovateľ má  preto za  to, že týmto spôsobom boli príkro ovplyvnené výsledky už prvého 

kola volieb prezidenta. Z verejne dostupných výsledkov prieskumných agentúr je zrejmé, že 

spočiatku dosahovala výrazne slabšie preferencie, ako tomu bolo tesne pred 1. kolom volieb, 

čo  nepochybne  možno  pripisovať  podpore    a  tretích  strán  na  kampaň  tejto 

kandidátke.
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Navrhovateľ  má  za  to,  že  zvolená  kandidátka  na  prezidenta  SR  porušila  aj 

ustanovenie  §  11  ods.  6  zákona  č.  181/2014  Z.z.,  podľa  ktorého  náklady  na  reklamu 

odvysielanú  Rozhlasom  a  televíziou  Slovenska  a  licencovaných  vysielateľov  je  povinný 

uhrádzať  sám  kandidát  na  prezidenta.  Ani  tlači  však  neušlo  (viď.  blog   

“  tím v kampani pravdepodobne porušil zákon” zverejnený na blog.pravda.sk alebo 

článok  “Nezákonné  postupy  v  kampani  .  Za  spoty  na  Markíze  za  ňu  platil 

progresívec      sa  opäť ospravedlňuje" zverejnený  na  hlavnespravy.sk),  že 

,  predseda  Progresívneho  Slovenska,  uhradil  30.600,-  EUR  zo  svojho 

transparentného  účtu  spoločnosti  Markíza  -  SLOVAKIA,  spol.  s  r.  o.  za  zabezpečenie 

reklamného  priestoru  pre  víťaznú  kandidátku  .  Z výpisu  transparentného 

účtu    aj    vyplýva,  že  dňa  26.03.2019  prostriedky vo výške 

30.600,-  EUR  zvolená  kandidátka  poukázala  na  transparentný  účet  ,  kde 

uviedla, že  ide o úhradu nákladov za politickú  reklamu  pre televíziu  Markíza, čím  sa snažila 

“zahladiť” právom  reprobované konanie pána  .  Uvedeného si je vedomá aj samotná 

zvolená  kandidátka,  ktorá  sa  ospravedlnila,  že  skutočne  došlo  k  pochybeniu.  Výdavky 

zvolenej kandidátky na volebnú kampaň preto dosahujú ešte väčších čísel. Takéto konanie je 

nepochybne  v  rozpore  so zákonom, a  to  i vyššie uvedeným a citovaným ustanovením §  11 

ods. 6 zákona č. 181/2014 Z.z.

Navrhovateľ  je  presvedčený,  že kandidát zvolený za prezidenta SR zákon obišiel a 

že v príčinnej súvislosti s obchádzaním zákona je aj samotná namietaná neplatnosť volieb s 

tým,  že  intenzita  porušenia  zákona  a  ústavy  je  v  takej  miere,  že  možno  mať  dôvodné 

pochybnosti o tom, či sú výsledky volieb skutočným prejavom vôle voličov. Sťažovateľ má za 

to,  že  ak  by víťazný  kandidát zákon  neobišiel  a  finančné  limity  na volebnú  kampaň  by boli 

porovnateľné  s  finančnými  výdavkami  ostatných  neúspešných  kandidátov  (v  rámci  zásady 

rovnosti  šancí  kandidátov),  voliči  by  nemohli  byť  ovplyvnení  marketingom  zvoleného 

kandidáta  v  takom  rozsahu,  že  by  tento  postúpil  do  druhého  volebného  kola,  resp.  že  by 

získal mandát prezidenta SR.

Na dôvažok uvádzame, že kandidát na prezidenta SR   sa vzdal 

kandidatúry v prospech  kandidátky   a priamo vyslovil a žiadal svojich 

voličov,  aby  v  nadchádzajúcich  voľbách  na  prezidenta  SR  volili  kandidátku   

. Takéto konanie zo strany kandidátov nepovažujeme za transparentné, nakoľko   

  nevyslovil  všeobecné  odporúčanie  svojim  voličom,  aby  volili  osobu  (kandidáta)
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obdobných  hodnôt,  ako  je on sám, ale priamo svoju podporu a výzvu na voľbu adresovanú 

voličom  smeroval  k  .  O  tejto  skutočnosti  svedčí  množstvo  článkov 

dostupných  online,  z  ktorých  výber  uvádzame  nižšie.  Inými  slovami  povedané,   

  pri vzdaní kandidatúry  len  nevyzval, aby jeho podporovatelia volili kandidáta, 

ktorý  vyznáva  jeho  hodnoty,  ale  priamo  označil    a  táto  sa  od  tejto 

podpory nedištancovala.

Za  právne  relevantné  je  pritom  potrebné  považovať  to,  že  svojich  podporovateľov 

získal    i  vďaka  výdavkom  na  svoju  volebnú  kampaň.  Takýmto 

spôsobom preto   a   verejne demonštrovali, ako 

je možné obchádzať finančný limit ustanovený zákonom na financovanie  volebnej kampane.

Ak  by  Ústavný  súd  SR  považoval  takéto  "kupčenie"  prezidentských  kandidátov za 

súladné so zákonom a Ústavou SR, tak zákonný limit by nemal žiaden zmysel. Navrhovateľ v 

rámci  dôkazných  návrhov žiada  aj  o  predloženie  všetkých vyúčtovaní a  faktúr   

 súvisiacich s volebnou kampaňou.

Navrhovateľ  rovnako  poukazuje  na  neštandardne  vysoký  počet  hlasovacích 

preukazov,  ktoré v spojení s  listinami  (priloženými k tomuto podaniu), zakladajú dôvodnosť 

podozrenia  o  spáchaní  volebného  deliktu  (hlasovanie  na  základe  neplatných,  resp. 

falošných hlasovacích preukazov).

V  rámci  návrhov  na  dokazovanie  preto  žiadame  Ústavný  súd  SR  o zabezpečenie 

zoznamu  voličov  všetkých  okrskových  volebných  komisií,  keďže  len  z  nich  môže  Ústavný 

súd  SR  zistiť  celkový  počet  voličov  vyčiarknutých  s  poznámkou  o  vydaní  hlasovacieho 

preukazu  a  celkový  počet  dopísaných  voličov  na  základe  hlasovacieho  preukazu,  a  tieto 

počty  vzájomne  porovnať, a tak bezpečne vylúčiť (resp. potvrdiť) spáchanie volebného 

deliktu.  Významnosť uvedeného  dokazovania  sa  javí ako  relevantná  i z hľadiska zistenia 

celkového  počtu  prípadných  neplatných,  resp.  falošných  hlasovacích  preukazov,  a

teda  i  zistenia  ich  vplyvu  na  výsledok  volieb.  Navrhovateľ je  presvedčený,  že  volebný 

delikt  bol  spáchaný  v  rozsahu,  ktorý  mal  vplyv  na  výsledok volieb,  a  preto  i  z  tohto
dôvodu sú voľby nezákonné a neústavné.
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Navrhovateľ  preto  považuje  napadnuté  voľby  prezidenta  SR  za  nezákonné  a

neústavné v rámci prvého i druhého volebného kola.

Dôkazy:

-  Zoznam registrovaných tretích osôb

Komentár   dostupný online na webe aktuality.sk:

https://www. aktuality, sk/clanok/677591/komentar- -uspech-moz

e-bvt-rekordne-drahv/?AT-wat.hp  hp-naicitanejsie-3hod.c.x...A

Najdrahšia kampaň ide do finále, SME, utorok 19.03.2019 

Výpis z transparentné účtu   

Výpis z transparentného účtu 

Blog      uverejnený  na  portáli  blog.pravda.sk; 

hítoV/  blog. pravda, sk/2019/03/24/ -tim-v-kampani-pravdepodobn

e-porusil-zakon/?fbclid=lwAR3Nz7XbxpnvOI  tnJveqFOTWN  5B4WpXC  IJBeiBvOOK

Nvoq-4klBJ2BNo

https://www.hlavnespravv.sk/prve-vazne-podozrenia-nezakonnosthkampane-

za-spotv-markize-mal-za-nu-platit-proaresivec /1709235#

Výpis z transparentného účtu 

https://volbv. sme, sk/prezidentske-volbv/2019/i/Drieskumv-preferencie

-  https://www.etrend.sk/ekonomika chvsta-vvhlasenie-ma-odstupit-a-podporit-

.html

https://dennikn.sk/1393622/obrat-vo-volbach- odstupuie-a-podporuje-

-  https://spravv.pravda.sk/prezidentske-volbv-2019/clanok/503487- sa-vzdava-v-

prospech-

výsluch sťažovateľa   

výsluch   a   

vyúčtovania výdavkov   a   

súbor listín týkajúcich sa problematiky hlasovacích preukazov

III.

V zmysle vyššie uvedených skutočností preto  Ústavnému súdu Slovenskej  republiky 

navrhujeme,  aby  Ústavný súd  Slovenskej  republiky  podľa  §  163  ods.  1  písm. a/ zákona č. 

314/2018 Z.z. vydal nasledovný
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Advokátska kancelária Mandzák a spol., s.r.o.

NÁLEZ

Ústavný  súd  Slovenskej  republiky  vyhlasuje  voľbu  prezidenta  Slovenskej

republiky  uskutočnenú v prvom volebnom kole dňa  16.03.2019 a v druhom  volebnom 

kole  dňa  30.03.2019  na  celom  území  Slovenskej  republiky  za  neplatnú  a  nariaďuje 

vykonať opakovanie  voľby prezidenta Slovenskej republiky podľa zákona č.  180/2014 

Z.z.  o  podmienkach  výkonu  volebného  práva  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých 

zákonov.

sťažovateľ

Prilohv:  1. plnomocenstvo 
2. podľa textu
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