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Prehľad poznatkov o elektronickom hlasovaní vo voľbách 

 Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala 

pred prípadným zavedením elektronického hlasovania vo voľbách pre občanov Slovenskej 

republiky, ktorí sa v deň volieb nachádzajú v zahraničí, zvážiť bezpečnostné riziká takéhoto 

hlasovania vo voľbách. Vzhľadom na uvedené bola do plánu úloh Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky navrhnutá úloha vytvoriť medzirezortnú expertnú pracovnú skupinu 

na účely posúdenia a analýzy  bezpečnostných rizík pre elektronické hlasovanie vo voľbách 

do Národnej rady Slovenskej republiky zo zahraničia a vypracovať analýzu bezpečnostných 

rizík pre elektronické hlasovanie vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 

zo zahraničia s návrhom ďalších opatrení. 

Súčasný stav 

V súčasnosti sa vo voľbách konaných na území Slovenskej republiky nevyužívajú 

pri hlasovaní žiadne elektronické prostriedky. Tieto prostriedky sa využívajú iba pri prenose 

a sumarizácii výsledkov hlasovania a vyhotovovaní zápisníc z volieb. 

Doterajšie poznatky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 Napriek skutočnosti, že sa vo voľbách konaných na území Slovenskej republiky 

nevyužívajú pri hlasovaní žiadne elektronické prostriedky, ministerstvo vnútra sa o tému 

elektronického hlasovania vo voľbách zaujíma už niekoľko rokov, a to najmä získavaním 

a výmenou informácií na medzinárodných fórach. Zástupcovia ministerstva vnútra sa 

pravidelne aktívne zúčastňujú medzinárodných konferencií (napríklad konferencia E-Vote-ID 

v Rakúsku, ktorá je poprednou medzinárodnou konferenciou špeciálne zameranou na tému 

elektronického hlasovania vo voľbách), a tiež stretnutí expertnej skupiny pre volebné veci 

na úrovni Európskej komisie, kde je táto téma taktiež diskutovaná. 

Napriek tomu, že táto téma je stále viac a viac diskutovaná a vývoj vo všetkých 

oblastiach postupuje smerom k stále výraznejšej elektronizácii a digitalizácii, v oblasti 

elektronického hlasovania vo voľbách ostávajú jednotlivé štáty skeptické. Tento postoj 

vychádza najmä z veľkého množstva výziev a problémov, s ktorými je zavedenie a následné 

využitie elektronického hlasovania spojené. Každý volebný proces musí spĺňať tieto 

požiadavky: 

- Transparentnosť - volebný proces by mal byť organizovaný tak, aby bola jasná 

štruktúra a organizácia a všetci voliči boli spôsobilí volebnému procesu porozumieť. 

Vo volebnom procese nesmú byť žiadne pochybnosti: volebné orgány musia byť 

schopné jednoducho, zrozumiteľne a jasne odpovedať na otázky voličov, pričom tieto 

odpovede musia byť jednoducho overiteľné. 

- Overiteľnosť  - volebný proces by mal byť objektívne overiteľný. Nástroje overovania 

musia byť jednoduché a zrozumiteľné aj bežnému voličovi, nielen odbornej obci. 

- Spravodlivosť - volebný proces by mal správne a zákonne fungovať, pričom výsledky 

nesmú byť a ani sa javiť ovplyvniteľné inak ako odovzdaním platného hlasu. 

- Spôsobilosť hlasovať - volieb sa môžu zúčastňovať iba osoby oprávnené hlasovať.   

- Slobodný výkon volebného práva -  každý volič musí mať možnosť vybrať si ako 

bude hlasovať úplne slobodne a bez nežiaducich vplyvov.  

- Tajnosť - musí byť nemožné spojiť totožnosť osoby odovzdávajúcej hlas s 

odovzdaným hlasom. Volebný proces by mal byť organizovaný tak, aby nebolo možné 

získať spoľahlivý dôkaz o tom, ako volič hlasoval. 
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- Rovnosť hlasu - každému voličovi musí byť umožnené odovzdať v každých voľbách 

iba jeden hlas, ktorý musí byť započítaný presne jedenkrát. 

- Prístupnosť - voličom by sa malo čo najviac uľahčiť, aby sa mohli priamo zúčastňovať  

na volebnom procese. 

Je otázne, či je možné všetky požiadavky zaručiť absolútne a vo vzájomnej 

kombinácii. Hlasovanie spôsobom „pero a papier“ vo volebných miestnostiach je všeobecne 

možné vyhodnotiť tak, že poskytuje vysoké záruky splnenia uvedených požiadaviek, okrem 

požiadavky prístupnosti. 

V súvislosti s elektronickým hlasovaním je jednoznačne najväčšou výzvou garancia 

bezpečnosti a spoľahlivosti hlasovania v spojení so zachovaním ústavných požiadaviek 

rovnosti, priamosti a tajnosti hlasovania. Z doterajších poznatkov ministerstva vnútra možno 

vyvodiť závery, že v súčasnosti je prakticky veľmi zložité pri elektronickom hlasovaní 

garantovať všetky vyššie uvedené podmienky tak, aby mohli byť voľby považované za 

demokratické a v súlade s ústavnými požiadavkami. Napriek tomu, že z technického a 

vedeckého hľadiska možno konštatovať obrovský pokrok v súvislosti so zavádzaním a 

aplikáciou elektronického hlasovania, stále ešte nie je možné vysporiadať sa so všetkými 

problémami bez spochybnenia minimálne jednej z nevyhnutných podmienok demokratických 

volieb. Za všetky možno uviesť tajnosť hlasovania, ktorú v súčasnosti možno zabezpečiť, ale 

následne môže byť veľmi náročné overiť, či bol hlas konkrétneho voliča platný   

a skutočne aj správne započítaný. Opačne možno poukázať na situáciu, kedy volič dostane 

o svojom hlase a jeho započítaní a priradení k ním vybranému kandidujúcemu subjektu určité 

potvrdenie, avšak v takomto prípade sa zvyšuje riziko možnej volebnej korupcie, resp. 

donútenia hlasovať podľa pokynov niekoho iného (voter coercion). 

Taktiež je potrebné poukázať na veľkú hrozbu zásahov do volieb zo strany 

jednotlivcov, cudzích mocí a činiteľov, prípadne aj samotnej štátnej moci, ktorá voľby 

vykonáva. Voľby prostredníctvom elektronického hlasovania je možné pomerne jednoducho 

rôznymi spôsobmi spochybniť, zmanipulovať alebo zneplatniť, napr. prostredníctvom 

hackerských útokov (takéto situácie boli v rámci medzinárodných konferencií pravidelne 

simulované). 

S vyššie uvedeným úzko súvisí aj otázka samotnej integrity volieb a volebného 

procesu, ktorá je priamo spojená s dôverou voličov v zákonnosť a správnosť všetkých častí 

volebného procesu. V dnešnej dobe, ktorá sa vyznačuje zvýšenou nedôverou 

v štátne inštitúcie a zároveň zvýšenou mierou dezinformácií v spoločnosti je veľmi 

jednoduché spochybniť volebný proces, pričom na závažné narušenie dôvery v inštitút volieb 

stačí len zvýšená domnelá pochybnosť u časti voličov. Uvedená situácia môže oveľa 

jednoduchšie nastať pri elektronickom hlasovaní, kde pri odovzdávaní hlasu, jeho spracovaní 

a započítavaní prebiehajú komplikované a „bežnému“ voličovi ťažko pochopiteľné (a tiež 

ťažko overiteľné) procesy. V takomto prípade naďalej zostáva najspoľahlivejší a zároveň 

najtransparentnejší spôsob voľby „klasickým“ spôsobom tzv. „pero a papier“ (pen & paper), 

kde je vždy možné pomerne jednoduchým spôsobom vykonať spätnú kontrolu. 

Elektronické hlasovanie vo voľbách možno rozdeliť na dve kategórie, a to: 

- hlasovanie prostredníctvom statických elektronických prístrojov (electronic voting 

machines), ktoré sú umiestnené väčšinou priamo vo volebných miestnostiach (e-

 voting), 

- hlasovanie prostredníctvom internetu (i-voting) 

Elektronické hlasovanie prostredníctvom prístrojov je v súčasnosti rozšírené najmä 

v štátoch s veľkou rozlohou a veľkým počtom obyvateľov, napr. Spojené štáty americké, 
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Brazília a ďalšie, v ktorých je problematické najmä zbieranie, prenos a sčítavanie hlasov. 

Treba však uviesť, že tento spôsob hlasovania sa stále častejšie stretáva s negatívnym 

postojom, keďže je spojený s veľkým množstvom technických problémov, nespoľahlivosťou, 

vysokými nákladmi na údržbu a aktualizáciu, slabým zabezpečením a pod.  

V súvislosti s hlasovaním prostredníctvom internetu je potrebné poukázať, že jedinou 

krajinou na svete, ktorá plne implementovala internetové hlasovanie vo voľbách je aj naďalej 

iba Estónsko. Švajčiarsko, Austrália a ďalšie štáty čiastočne implementovali internetové 

hlasovanie na regionálnej úrovni, pričom sa stretávajú s množstvom problémov (viď príklady 

z praxe nižšie). 

Napriek tomu je však potrebné poukázať aj na to, že existujú aj situácie, v ktorých 

môžu prevažovať pozitíva nad rizikami elektronického hlasovania. Okrem už spomínaných 

výhod elektronického hlasovania pri krajinách s veľkou rozlohou môžu byť ďalším príkladom 

napríklad ťažšie dostupné oblasti, príp. odľahlé regióny s nízkou hustotou obyvateľstva. 

Vhodné podmienky na zavedenie elektronického internetového hlasovania sú aj 

v tzv. rozvíjajúcich sa demokraciách ako napríklad niektoré štáty Afriky a Ázie (Somálsko, 

Keňa, Pakistan), kde je stále veľkým problémom prístup voličov k samotným voľbám 

vzhľadom na bezpečnostnú situáciu v týchto krajinách, vysokú mieru korupcie a nefunkčnosť 

inštitúcií. Zavedenie elektronického internetového hlasovania by však aj v prípade týchto 

krajín bolo extrémne náročné a nákladné. 

Príklady z praxe 

Kanada – projekt na zavedenie internetového hlasovania vo voľbách bol špeciálnou volebnou 

komisiou v roku 2016 vyhodnotený ako nespoľahlivý a nedostatočne zabezpečený, a preto bol 

nakoniec federálnou vládou zastavený: 

https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/ERRE/Reports/RP8655791/errerp03/err

erp03-e.pdf. Jednotlivé provincie sa však môžu rozhodnúť, či na regionálnej úrovni zavedú 

internetové hlasovanie – v komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnili v roku 2018 v provincii 

Ontario, ktoré vo svojich komunálnych voľbách využíva internetové hlasovanie, bolo kvôli 

množstvu technických problémov nevyhnutné predĺžiť čas hlasovania o niekoľko hodín, 

v niektorých častiach až o celých 24 hodín. V tejto súvislosti je potrebné poukázať aj na to, že 

Ontario využíva internetové hlasovanie vo voľbách aj napriek odporúčaniu federálnej vlády 

využívať prístup tzv. „pero a papier“. Špeciálna komisia v štáte New Brunswick sa vo svojej 

správe taktiež vyjadrila proti zavedeniu internetového hlasovania:  

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-

bce/Consultations/PDF/PathwayToAnInclusiveDemocracy.pdf.  

Nórsko – projekt na zavedenie internetového hlasovania testovaný v roku 2011 a 2013 bol 

zastavený a zrušený vzhľadom na veľké pochybnosti verejnosti o spoľahlivosti a bezpečnosti 

takéhoto spôsobu hlasovania. Projekt taktiež nesplnil očakávania týkajúce sa zvýšenia účasti 

vo voľbách: https://www.bbc.com/news/technology-28055678  

Fínsko – v roku 2008 bol spustený pilotný projekt internetového hlasovania a bolo testované  

vo voľbách v troch vybraných obciach, pričom Najvyšší správny súd tieto voľby zrušil 

a nariadil nové hlasovanie spôsobom „pero a papier“ https://edri.org/edri-gramnumber7-

8evoting-annuled-finland/. V roku 2017 prijala pracovná skupina záver, že bezpečnosť 

internetového hlasovania ešte nie je na dostatočnej úrovni, aby úplne zabezpečilo bezpečnosť 

hlasovania a dôveru voličov bez rizika narušenia integrity volebného procesu: 

https://yle.fi/uutiset/osasto/news/ministry_working_group_says_not_yet_to_online_voting_in

_finland/9984736  

https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/ERRE/Reports/RP8655791/errerp03/errerp03-e.pdf
https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/ERRE/Reports/RP8655791/errerp03/errerp03-e.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Consultations/PDF/PathwayToAnInclusiveDemocracy.pdf
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/Consultations/PDF/PathwayToAnInclusiveDemocracy.pdf
https://www.bbc.com/news/technology-28055678
https://edri.org/edri-gramnumber7-8evoting-annuled-finland/
https://edri.org/edri-gramnumber7-8evoting-annuled-finland/
https://yle.fi/uutiset/osasto/news/ministry_working_group_says_not_yet_to_online_voting_in_finland/9984736
https://yle.fi/uutiset/osasto/news/ministry_working_group_says_not_yet_to_online_voting_in_finland/9984736
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Nemecko - prvé nasadenie elektronických volebných prístrojov prebehlo už v roku 1999 

pri voľbách do EP a následne vo voľbách do Spolkového snemu. V dôsledku pochybností 

o bezpečnosti a spoľahlivosti používaných prístrojov a obáv z možných manipulácií s 

prístrojmi prebehlo od roku 2005 niekoľko súdnych sporov až v roku 2009 spolkový ústavný 

súd označil prístroje použité vo voľbách za nedostatočne zabezpečené. Výsledky volieb 

ústavný súd síce nezrušil, ale Nemecko s použitím volebných prístrojov vo voľbách v 

dohľadnej dobe nepočíta:  

https://www.jurist.org/news/2009/03/germany-high-court-rules-electronic/  

Holandsko - v dôsledku správy holandského spolku na ochranu dôveryhodnosti hlasovania, 

ktorá spochybnila zabezpečenosť systému a pripustila možnosť manipulácie s hlasmi, došlo 

v roku 2007 k zrušeniu certifikácie hlasovacích zariadení: 

https://www.ndi.org/sites/default/files/5_Netherlands.pdf  

Írsko - Írske ministerstvo životného prostredia a miestnej samosprávy zastavilo projekt 

elektronického hlasovania s odvolaním na jeho nefunkčnosť a stratu dôvery voličov v roku 

2009: https://www.rte.ie/news/2009/0423/116606-evoting/. Náklady na realizáciu projektu 

presiahli 50 miliónov eur. V roku 2012 boli oznámené plány na likvidáciu resp. odpredaj 

týchto zariadení za zlomok ich pôvodnej ceny. V roku 2018 sa minister životného prostredia a 

miestnej samosprávy vyjadril, že nie sú žiadne plány na znovuzavedenie elektronického 

hlasovania ani na zavedenie internetového hlasovania:  

https://www.oireachtas.ie/en/debates/question/2018-06-20/29/#pq-answers-29  

Francúzsko - umožnilo vo voľbách do parlamentu v roku 2006 hlasovať Francúzom žijúcim 

v zahraničí elektronicky, ale hlasovaniu bola vyčítaná netransparentnosť, nedostatočná 

možnosť kontroly priebehu hlasovania. Kritizované boli aj prístroje na hlasovanie  

vo volebných miestnostiach z dôvodu narušovania tajnosti hlasovania. Z uvedených dôvodov 

vláda rozšírila možnosti hlasovania voličov v zahraničí a umožnila im voliť aj ďalšími 

spôsobmi, t. j. poštou, prostredníctvom splnomocnenca či osobne na ambasáde. Vo voľbách 

v roku 2017 nebolo zahraničným voličom umožnené internetové hlasovanie z dôvodu 

vysokého rizika kybernetických útokov: https://www.reuters.com/article/us-france-election-

cyber-idUSKBN16D233. V roku 2020 bola možnosť internetového hlasovania pre voličov 

v zahraničí znova obnovená, avšak len pre voľby zahraničných poradcov a konzulárnych 

delegátov. https://www.diplomatie.gouv.fr/en/the-ministry-and-its-

network/news/2020/article/french-citizens-abroad-approval-of-electronic-voting-for-consular-

elections-15  

Austrália – vo voľbách v roku 2015 v štáte Nový Južný Wales bola zistená chyba v systéme 

na internetové hlasovanie iVote, ktorá mohla podľa štúdie Michiganskej univerzity zneplatniť 

až 66 000 hlasov. https://arxiv.org/pdf/1504.05646.pdf  

Švajčiarsko – internetové hlasovanie je čiastočne zavedené vo vybraných kantónoch. V roku 

2019 uskutočnili výskumníci z Melbournskej univerzity výskum a zistili, že je možné 

v systéme uskutočniť nezistiteľnú manipuláciu s hlasmi: 

 https://people.eng.unimelb.edu.au/vjteague/SwissVote. V súčasnosti je vo Švajčiarsku 

internetové hlasovanie dočasne pozastavené vzhľadom na zistené chyby a nedostatky 

v systéme, pričom sa pracuje na vytvorení a spustení nového systému na internetové 

hlasovanie https://www.post.ch/en/about-us/media/press-releases/2019/swiss-post-

temporarily-suspends-its-e-voting-system 

USA – V roku 2010 Washington, D. C. spustilo verejný test pilotného projektu internetového 

hlasovania pre voličov nachádzajúcich sa v zahraničí. Do 48 hodín od spustenia testu získali 

výskumníci z Michiganskej univerzity takmer úplnú kontrolu nad volebným serverom, pričom 

dokázali zmeniť všetky hlasy a taktiež odtajniť hlasovanie takmer všetkých voličov. Volební 

https://www.jurist.org/news/2009/03/germany-high-court-rules-electronic/
https://www.ndi.org/sites/default/files/5_Netherlands.pdf
https://www.rte.ie/news/2009/0423/116606-evoting/
https://www.oireachtas.ie/en/debates/question/2018-06-20/29/#pq-answers-29
https://www.reuters.com/article/us-france-election-cyber-idUSKBN16D233
https://www.reuters.com/article/us-france-election-cyber-idUSKBN16D233
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/the-ministry-and-its-network/news/2020/article/french-citizens-abroad-approval-of-electronic-voting-for-consular-elections-15
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/the-ministry-and-its-network/news/2020/article/french-citizens-abroad-approval-of-electronic-voting-for-consular-elections-15
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/the-ministry-and-its-network/news/2020/article/french-citizens-abroad-approval-of-electronic-voting-for-consular-elections-15
https://arxiv.org/pdf/1504.05646.pdf
https://people.eng.unimelb.edu.au/vjteague/SwissVote
https://www.post.ch/en/about-us/media/press-releases/2019/swiss-post-temporarily-suspends-its-e-voting-system
https://www.post.ch/en/about-us/media/press-releases/2019/swiss-post-temporarily-suspends-its-e-voting-system
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úradníci tento zásah vôbec nedokázali identifikovať ani po dvoch dňoch a pravdepodobne by 

ho neidentifikovali vôbec, keby výskumníci po sebe úmyselne nezanechali stopy 

http://www.ifca.ai/fc12/pre-proceedings/paper_79.pdf  

Estónsko – jediný štát sveta, ktorý plne implementoval elektronické (internetové) hlasovanie 

pre všetky druhy volieb, ktoré je samotnými Estóncami pozitívne hodnotené. Napriek tomu sa 

ani Estónsko nevyhlo kritike; pochybnosti o spoľahlivosti, bezpečnosti a spätnej 

auditovateľnosti internetového hlasovania vyjadrili opakovane vo svojich správach 

pozorovateľské misie OSCE/ODIHR https://www.osce.org/files/f/documents/8/e/424229.pdf. 

Kritiku vyjadrili aj experti z Oxfordskej univerzity, ktorí uviedli, že dôvera estónskej 

verejnosti v systém internetového hlasovania bola vybudovaná viac na dobrom marketingu 

ako na overiteľnej a zdokumentovanej funkčnosti internetového volebného procesu 

https://www.politics.ox.ac.uk/materials/publications/15483/workingpaperno6nurse.pdf.  

V roku 2014 bola uskutočnená štúdia, podľa ktorej je stav zabezpečenia internetového 

volebného systému v Estónsku alarmujúci a obsahuje závažné slabiny, ktoré nemožno 

vyriešiť jednoduchými a rýchlymi úpravami, a to dokonca so záverom, že internetové 

hlasovanie v súčasnej podobe by malo byť úplne zrušené: 

https://estoniaevoting.org/findings/paper  

Ku každej z týchto krajín je potrebné uviesť, že elektronické hlasovanie je a môže byť 

iba alternatívou k tradičnému spôsobu hlasovania a nezamýšľa sa nad jeho zavedením 

namiesto tradičnej formy hlasovania spôsobom pero a papier. 

Silné a slabé stránky elektronického hlasovania: 

Silné stránky: 

- možné zvýšenie volebnej účasti, 

- zvýšenie komfortu pre voliča, 

- eliminácia chýb pri hlasovaní, 

- zrýchlenie spracovania výsledkov, 

- uľahčenie hlasovania voličom žijúcim v zahraničí a hendikepovaným. 

Slabé stránky: 

- zvýšená hrozba zásahov do výsledkov volieb, 

- ohrozenie legitimity volených orgánov, 

-  ohrozenie integrity volebného procesu, 

- veľké finančné zaťaženie rozpočtu, 

- finančné náklady nielen na zriadenie, ale aj na udržiavanie systému a zabezpečovanie 

jeho bezpečnosti a funkčnosti, 

- nižšia transparentnosť systému, 

- výskyt chýb pri sčítaní hlasov, 

- obmedzené možnosti pri spätnej kontrole spočítania hlasov, 

- narušenie princípu anonymity volieb, 

- hrozba tzv. digitálnej priepasti. 

Záver 

S prihliadnutím na doteraz získané poznatky možno konštatovať, že počiatočný 

entuziazmus štátov, do veľkej miery vyvolaný tlakom verejnosti, vystriedali pri prvých 

objektívnych problémoch oprávnené pochybnosti a neochota implementovať elektronické 

(internetové) hlasovanie vo voľbách. 

V súvislosti s možným zavedením hlasovania pomocou elektronických prístrojov 

vo volebných miestnostiach v Slovenskej republike možno vyhodnotiť ako zbytočné, a to s 

ohľadom na malú rozlohu a nízky počet obyvateľov a na to, že na Slovensku sa prakticky 

nestretávame s problémami pri sčítavaní hlasov a výsledky volieb sú vyhlasované v krátkej 

http://www.ifca.ai/fc12/pre-proceedings/paper_79.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/8/e/424229.pdf
https://www.politics.ox.ac.uk/materials/publications/15483/workingpaperno6nurse.pdf
https://estoniaevoting.org/findings/paper
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dobe po uzavretí volebných miestností, a to aj v porovnaní s inými štátmi. Takéto 

elektronické hlasovanie by bolo tiež spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vysokým 

bezpečnostným rizikom. 

V súvislosti so zavedením internetového hlasovania vo voľbách v Slovenskej 

republike je potrebné uviesť, že je nevyhnutné vysporiadať sa s veľkým množstvom doteraz 

nevyriešených otázok a problémov a zvážiť, či je implementovanie internetového hlasovania 

potrebné a výhodné v podmienkach Slovenskej republiky, vzhľadom na jeho rozsah 

a náročnosť, rizikovosť, dopad na subjektívnu a objektívnu integritu volebného procesu, 

vysoké náklady, personálny deficit volebných úradníkov a ďalšie. V súčasnosti sa javí ako 

najvýhodnejšie posilňovať už existujúce formy hlasovania voličov, ktorí sa nachádzajú 

v zahraničí, a to napríklad elektronizáciou procesu registrácie pre voľbu poštou, vydávania 

hlasovacích preukazov a podobne. 

Taktiež je potrebné uviesť, že pred prípadným zavedením internetového hlasovania je 

v prvom rade nevyhnutná elektronizácia základných a nevyhnutných súčastí volebného 

procesu, a to najmä zavedenie jednotného elektronického zoznamu voličov, do ktorého by 

mali prístup všetky obce na území Slovenskej republiky s možnosťou zapisovania informácií 

o voličoch. Uvedené je nevyhnutné najmä z dôvodu zamedzenia dvojitého hlasovania 

vo voľbách vzhľadom na viaceré možnosti hlasovania (osobne, prostredníctvom vydaného 

hlasovacieho preukazu, prípadne elektronicky alebo osobne na ambasáde). Každá 

elektronizácia volebného procesu však nevyhnutne vyžaduje kompletnú elektronizáciu a 

online pripojenie všetkých obcí na území Slovenskej republiky do systému. 

 


