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Bratislava 19. novembra 2018

Vážený pán predseda Národnej rady SR,
obraciam sa na Vás v súvislosti Vám zverenou právomocou vyhlasovať termín prvého kola
volieb na prezidenta Slovenskej republiky, vyplývajúcej z čl. 103 ods. 3 ústavného zákona
č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ústava
SR“). Dôvodom prečo sa na Vás obraciam z titulu Vašej funkcie, predsedu Národnej rady SR,
je snaha o predloženie mojej kandidatúry vo voľbách na prezidenta SR, ktoré sa majú
uskutočniť na budúci rok v jari 2019.
Zároveň si Vás týmto dovoľujem informovať, že som formálne splnil jeden z predpokladov
kladených Ústavou SR a dosiahol viac ako 15 000 podpisov občanov SR pod petíciou za
moju kandidatúru na prezidenta SR v zmysle čl. 101 ods. 3 Ústavy SR. Aby som sa vôbec
mohol uchádzať o túto najvyššiu ústavnú funkciu, a to predovšetkým vzhľadom na vekový
cenzus podľa čl. 103 ods. 1 in fine Ústavy SR tým, že som narodený dňa 11. apríla 1979 a
mohol sa zúčastniť prezidentských volieb na jar 2019 ako kandidát na prezidenta, je dôležitý
termín, kedy budú predmetné voľby Vami vypísané. Ústava SR Vám túto právomoc zveruje
a je výlučne vo Vašej diskrečnej právomoci určiť termín prvého kola volieb na prezidenta
SR.
Prípadným stanovením termínu prvého kola prezidentských volieb od 11. apríla 2019, teda
najskôr v deň splnenia ústavného predpokladu kandidatúry na prezidenta SR o ktorú sa
uchádzam, je plne konformné so spomínaným čl. 103 ods. 3 Ústavy SR, vzhľadom na to, že
mandát súčasného prezidenta uplynie až dňom 15. júna 2019. Stanovením termínu prvého
kola prezidentských volieb najneskôr do 15. apríla 2019 (vrátane), nedôjde k porušeniu
Ústavy SR, a tým dodržaniu 60 dňovej ústavnej lehoty pred uplynutím funkčného obdobia

resp. mandátu súčasného prezidenta SR. Vypísaním termínu prezidentských volieb v r. 2019
v navrhovanom termíne zároveň dôjde k skráteniu časového vákua medzi zvolením nového
prezidenta SR a jeho ujatím sa funkcie, ktorého neprimeraná dĺžka z minulých rokov medzi
termínom voľby nového prezidenta a uplynutím mandátu úradujúceho prezidenta bola a je
predmetom kritiky ako odbornej, tak aj občianskej verejnosti.
Pán predseda,
verím, že Vaše rozhodnutie zohľadní vôľu občanov SR, ktorí podporili moju kandidatúru
v nadchádzajúcich prezidentských voľbách na jar 2019.
S pozdravom

Vážený pán
Andrej Danko
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