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ÚVOD

Rok 2019 je rokom, v ktorom obce zabezpečovali prípravu volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa 

uskutočnili v dvoch kolách 16. marca a 30. marca ako aj voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali  

25. mája. V tomto roku sa síce už ďalšie voľby konať nebudú, ale obce do konca roka neminie príprava na 

ďalšie voľby, a to voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. 

V prechádzajúcich newsletteroch, v rokoch 2018 a 2019 sme sa venovali voľbám do orgánov samosprávy 

obcí, problematike GDPR v súvislosti s týmito 

voľbami, voľbám prezidenta, voľbám do 

Európskeho parlamentu a aj novelizácii zákona 

o volebnej kampani a jeho dosahu  na obce. 

Nakoľko sú volebné pravidlá upravené v jednom 

kódexe, zákone č.180/2014 Z. z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  (ďalej budeme v skrátenej 

podobe uvádzať „zákon č.180/2014 Z.z. o 

podmienkach výkonu volebného práva“, príp. 

„zákon č.180/2014 Z.z.“),  sú mnohé povinnosti 

obcí v jednotlivých druhoch volieb totožné. Každé voľby však majú svoje osobitosti a samozrejme rozličné 

termíny na plnenie povinností z nich vyplývajúcich. 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ku každým voľbám pripravuje výborné metodické pokyny a priebežné 

usmernenia, podľa ktorých počas prípravy volieb obce postupujú. Zámerom tohto príspevku je poskytnutie 

chronologického pohľadu na prípravu volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, vysvetlenia povinností 

a ujasnenia problémov, s ktorými sa obce pri voľbách stretávajú v praxi ako aj zapracovania povinností 

vyplývajúcich z legislatívy o ochrane osobných údajov, či praktických príkladov, a to v nasledovných častiach:

I. VYHLÁSENIE VOLIEB

 Táto časť obsahuje ustanovené lehoty pre voľby do NRSR.

II. PRÍPRAVA NA VYKONANIE VOLIEB DO NRSR

 Lehoty a harmonogram povinností obcí vyplývajúcich z pripravovaných volieb, za ktorými sú následne   

 radené témy týkajúce povinností obcí, vrátane povinností GDPR v súvislosti s voľbami.

III. INTERNÁ ÚPRAVA PRÍPRAVY VOLIEB 

 Vzory, ktorými sa môžu obce inšpirovať. 

IV. VOLEBNÝ DEŇ 

 V tejto časti dávame do pozornosti tému „pozorovateľov“ vo  volebných miestnostiach, ktorých  

 prítomnosť je jedným z prvkov kontroly priebehu a zisťovania výsledkov volieb. Prítomnosť pozorovateľov  

 rezonovala vo viacerých obciach a ich oprávnenia, riešila v predchádzajúcich voľbách aj Štátna  

 komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.
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I. VYHLÁSENIE VOLIEB

Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 351/2019 Z. z.  o vyhlásení volieb do Národnej 

rady Slovenskej republiky, vyhláseným v Zbierke zákonov dňa 5.novembra 2019  (ďalej len Rozhodnutie 

predsedu NRSR)  boli vyhlásené
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 

a určený  deň ich konania na sobotu 29. februára 2020. 
Bola  taktiež ustanovená lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností,  lehota na 

utvorenie okrskových a okresných volebných komisií a lehota na ich prvé zasadanie nasledovne:

LEHOTY USTANOVENÉ ROZHODNUTÍM PREDSEDU NRSR 

LEHOTA URČENÁ POVINNOSŤ 

do 29. novembra 2019 lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných 
miestností 

do 8. januára 2020 
lehota na utvorenie okresných volebných komisií, okrskových 
volebných komisií (OVK) a volebnej komisie utvorenej pre 
osobitný volebný okrsok  

do 22. januára 2020 lehota na prvé zasadanie okrskových volebných komisií (OVK) 

29. februára 2020 deň konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 

 
II. PRÍPRAVA NA VYKONANIE VOLIEB DO NÁRODNEJ 
RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Voľby do orgánov Národnej rady Slovenskej republiky  sa vykonajú podľa zákona  č. 180/2014 Z.z.  o 

podmienkach výkonu volebného práva, ktorý je rozdelený na deväť častí. 

Prvá časť zákona upravuje všeobecné inštitúty spoločné pre všetky druhy volieb, ľudové hlasovanie o 

odvolaní prezidenta Slovenskej republiky a referenda. Táto „spoločná časť“ obsahuje zásady volebného 

práva, úpravu práva voliť a byť volený, prekážky volebného práva, tvorbu volebných okrskov, zostavovanie 

a vedenie stáleho zoznamu voličov, volebné orgány, utvorenie a kompetencie Štátnej komisie pre voľby a 

kontrolu financovania politických strán, členstvo vo volebnej komisii, vyhlásenie volieb, informovanie voličov, 

ustanovenia o volebnej miestnosti, jej vybavení, postup pri hlasovaní, prítomnosť vo volebnej miestnosti a 

pozorovanie volieb, ustanovuje taktiež  úlohy volebných komisií pri zisťovaní výsledkov volieb a vyhotovovaní 

zápisníc, materiálne a personálne zabezpečenie volebných komisií, úschovu volebných dokumentov, úpravu 

priestupkov a ukladanie pokút za priestupky.

Ďalšie časti zákona č.180/2014 Z.z. upravujú jednotlivé druhy volieb, ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta 

SR a referendum. Posledná časť zákona obsahuje spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.
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 LEHOTA URČENÁ POVINNOSŤ PRÁVNA ÚPRAVA 

1. do 15. novembra 
2019 

Obec najneskôr desať dní po 
vyhlásení volieb zverejní na úradnej 
tabuli obce a na svojom webovom 
sídle, ak ho má zriadené, informáciu 
o podmienkach práva voliť a práva 
byť volený.  

§ 21 ods.1  
zákona 

 č.180/2014 Z.z. 

2. do 29. novembra 
2019 

Lehota na utvorenie volebných 
okrskov a určenie volebných 
miestností. V rozhodnutí o vyhlásení 
volieb sa uvádza lehota na utvorenie 
volebných okrskov a určenie 
volebných miestností.  
 

 

 

§ 20 ods.2 písm. 
b) zákona  

č.180/2014 Z.z. 
 

3. v dostatočnom 
časovom predstihu  

Vymenovať zapisovateľov okrskových 
volebných komisií. 

 

§ 19 ods.4 a 5 
zákona 

 č.180/2014 Z.z. 

4. do 8. januára 2020 

Lehota na utvorenie okresných 
volebných komisií a okrskových 
volebných komisií (OVK). V rozhodnutí 
o vyhlásení volieb sa uvádza  lehota 
na utvorenie volebných komisií a na 
ich prvé zasadanie.    
 

§ 20 ods.2 písm. 
c); 

 § 49 ods. 1  
zákona  

č.180/2014 Z.z. 
 

5. do 9. januára 2020 

Vymenovať chýbajúcich členov 
okrskových volebných komisií. 
Ak okrsková volebná komisia nie je 
utvorená spôsobom ustanoveným 
zákonom alebo ak sa počet jej členov 
zníži pod päť a nie je náhradník, 
chýbajúcich členov vymenúva 
starosta obce.  
 

 
§ 49 ods.4  

zákona  
č.180/2014 Z.z. 

 

6. 

najneskôr 50 dní 
predo dňom konania 

volieb, t.j.  do                          
10.januára 2020 

 
Prijímať žiadosti voličov, ktorí majú 
trvalý pobyt v obci a požiadajú 
o voľbu poštou. 
 

 
§ 60 ods.1  

zákona  
č.180/2014 Z.z. 

 

7. 

najneskôr 35 dní 
predo dňom konania 

volieb, t.j.  do 
25. januára 2020 

Zaslať voličom, ktorí požiadali o voľbu 
poštou, na adresu miesta pobytu 
v cudzine: obálku, hlasovacie lístky, 
návratnú obálku  a poučenie 
o spôsobe hlasovania.  

 
§ 60 ods.3  

zákona  
č.180/2014 Z.z. 

 

8. v dostatočnom 
časovom predstihu 

Zverejniť elektronickú adresu na 
doručovanie žiadostí o vydanie 
hlasovacieho preukazu  na webovom 
sídle obce. Ak obec nemá webové 
sídlo, zverejniť elektronickú adresu 
na doručovanie žiadostí o vydanie 
hlasovacieho preukazu na úradnej 
tabuli obce.  
 

 
§ 46 ods.4  

zákona  
č.180/2014 Z.z. 

 

Voľby do orgánov Národnej rady Slovenskej republiky  sú regulované v druhej  časti zákona č.180/2014 Z.z. 

Z uvedených ustanovení zákona, spoločne s lehotami ustanovenými v Rozhodnutí predsedu NRSR vyplývajú 

úlohy a lehoty, ktoré sa k nim viažu. Prehľad povinností obcí  v súvislosti s týmito voľbami je spracovaný 

v nasledujúcom harmonograme. Následne rozoberáme uložené povinnosti v kontexte zákonného znenia 

predmetnej povinnosti, metodík, stanovísk ministerstva vnútra, či rozhodnutí súdov.

HARMONOGRAM POVINNOSTÍ 
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 LEHOTA URČENÁ POVINNOSŤ PRÁVNA ÚPRAVA 

1. do 15. novembra 
2019 

Obec najneskôr desať dní po 
vyhlásení volieb zverejní na úradnej 
tabuli obce a na svojom webovom 
sídle, ak ho má zriadené, informáciu 
o podmienkach práva voliť a práva 
byť volený.  

§ 21 ods.1  
zákona 

 č.180/2014 Z.z. 

2. do 29. novembra 
2019 

Lehota na utvorenie volebných 
okrskov a určenie volebných 
miestností. V rozhodnutí o vyhlásení 
volieb sa uvádza lehota na utvorenie 
volebných okrskov a určenie 
volebných miestností.  
 

 

 

§ 20 ods.2 písm. 
b) zákona  

č.180/2014 Z.z. 
 

3. v dostatočnom 
časovom predstihu  

Vymenovať zapisovateľov okrskových 
volebných komisií. 

 

§ 19 ods.4 a 5 
zákona 

 č.180/2014 Z.z. 

4. do 8. januára 2020 

Lehota na utvorenie okresných 
volebných komisií a okrskových 
volebných komisií (OVK). V rozhodnutí 
o vyhlásení volieb sa uvádza  lehota 
na utvorenie volebných komisií a na 
ich prvé zasadanie.    
 

§ 20 ods.2 písm. 
c); 

 § 49 ods. 1  
zákona  

č.180/2014 Z.z. 
 

5. do 9. januára 2020 

Vymenovať chýbajúcich členov 
okrskových volebných komisií. 
Ak okrsková volebná komisia nie je 
utvorená spôsobom ustanoveným 
zákonom alebo ak sa počet jej členov 
zníži pod päť a nie je náhradník, 
chýbajúcich členov vymenúva 
starosta obce.  
 

 
§ 49 ods.4  

zákona  
č.180/2014 Z.z. 

 

6. 

najneskôr 50 dní 
predo dňom konania 

volieb, t.j.  do                          
10.januára 2020 

 
Prijímať žiadosti voličov, ktorí majú 
trvalý pobyt v obci a požiadajú 
o voľbu poštou. 
 

 
§ 60 ods.1  

zákona  
č.180/2014 Z.z. 

 

7. 

najneskôr 35 dní 
predo dňom konania 

volieb, t.j.  do 
25. januára 2020 

Zaslať voličom, ktorí požiadali o voľbu 
poštou, na adresu miesta pobytu 
v cudzine: obálku, hlasovacie lístky, 
návratnú obálku  a poučenie 
o spôsobe hlasovania.  

 
§ 60 ods.3  

zákona  
č.180/2014 Z.z. 

 

8. v dostatočnom 
časovom predstihu 

Zverejniť elektronickú adresu na 
doručovanie žiadostí o vydanie 
hlasovacieho preukazu  na webovom 
sídle obce. Ak obec nemá webové 
sídlo, zverejniť elektronickú adresu 
na doručovanie žiadostí o vydanie 
hlasovacieho preukazu na úradnej 
tabuli obce.  
 

 
§ 46 ods.4  

zákona  
č.180/2014 Z.z. 

 

9. 

Volebná kampaň 
začína dňom 
uverejnenia 

rozhodnutia o 
vyhlásení volieb v 

Zbierke zákonov SR a 
končí 48 hodín predo 
dňom konania volieb. 

 

Vyhradiť miesta a ustanoviť 
podmienky na umiestňovanie 
volebných plagátov na verejných 
priestranstvách. 

§ 2 ods. 2 a § 16  
zákona  

č.181/2014 Z.z. 

10. do  22. januára 2020 

Lehota na prvé zasadanie okresných 
volebných komisií a okrskových 
volebných komisií (OVK). V rozhodnutí 
o vyhlásení volieb sa uvádza  lehota 
na utvorenie volebných komisií a na 
ich prvé zasadanie. 

 
§ 20 ods.2 písm. 

c); 
§ 49 ods.5  

zákona  
č.180/2014 Z.z. 

 

11. 

najneskôr 25 dní 
predo dňom konania 
volieb, t.j. najneskôr 
do 4. februára 2020 

Doručiť najneskôr 25 dní predo dňom 
konania volieb do každej domácnosti 
oznámenie, v ktorom uvedie čas 
konania volieb, volebný okrsok, 
volebnú miestnosť, stručný spôsob 
úpravy hlasovacieho lístka a 
povinnosť voliča preukázať sa pred 
hlasovaním preukazom totožnosti. 

 

§ 21 ods.3  
zákona  

č.180/2014 Z.z. 

12. 

najneskôr 25 dní 
predo dňom konania 
volieb, t.j. najneskôr 
do 4. februára 2020 

 
Doručiť do každej domácnosti 
zoznam kandidátov.  
 

§ 52 ods.6  
zákona  

č.180/2014 Z.z. 

13. 

najneskôr 15 
pracovných dní predo 
dňom konania volieb, 

t.j. do  
10. februára 2020 

 
Prijímať žiadosti voličov o vydanie 
hlasovacieho preukazu v listinnej 
forme alebo elektronicky.   

 

§ 46 ods.3 a ods. 
4 zákona  

č.180/2014 Z.z. 

14. priebežne až do       
29. februára 2020 

Riešiť podania voličov k stálemu 
zoznamu voličov v rámci 
námietkového konania. Volič si môže 
v úradných hodinách obce overiť, či je 
zapísaný v stálom zozname voličov, či 
údaje o ňom sú úplné a pravdivé a 
môže požadovať doplnenie údajov 
alebo vykonanie opráv. 

§ 10 ods.1  
zákona  

č.180/2014 Z.z. 

15. Do 29. februára 
2020 

Zabezpečiť vybavenie volebných 
miestností potrebným zariadením 
a pomôckami. Vybavenie volebnej 
miestnosti zabezpečuje obec. 

§ 22 ods.6  
zákona  

č.180/2014 Z.z. 



Národný projekt Modernizácia miestnej územnej samosprávy | Newsletter 23 | november 2019 66

9. 

Volebná kampaň 
začína dňom 
uverejnenia 

rozhodnutia o 
vyhlásení volieb v 

Zbierke zákonov SR a 
končí 48 hodín predo 
dňom konania volieb. 

 

Vyhradiť miesta a ustanoviť 
podmienky na umiestňovanie 
volebných plagátov na verejných 
priestranstvách. 

§ 2 ods. 2 a § 16  
zákona  

č.181/2014 Z.z. 

10. do  22. januára 2020 

Lehota na prvé zasadanie okresných 
volebných komisií a okrskových 
volebných komisií (OVK). V rozhodnutí 
o vyhlásení volieb sa uvádza  lehota 
na utvorenie volebných komisií a na 
ich prvé zasadanie. 

 
§ 20 ods.2 písm. 

c); 
§ 49 ods.5  

zákona  
č.180/2014 Z.z. 

 

11. 

najneskôr 25 dní 
predo dňom konania 
volieb, t.j. najneskôr 
do 4. februára 2020 

Doručiť najneskôr 25 dní predo dňom 
konania volieb do každej domácnosti 
oznámenie, v ktorom uvedie čas 
konania volieb, volebný okrsok, 
volebnú miestnosť, stručný spôsob 
úpravy hlasovacieho lístka a 
povinnosť voliča preukázať sa pred 
hlasovaním preukazom totožnosti. 

 

§ 21 ods.3  
zákona  

č.180/2014 Z.z. 

12. 

najneskôr 25 dní 
predo dňom konania 
volieb, t.j. najneskôr 
do 4. februára 2020 

 
Doručiť do každej domácnosti 
zoznam kandidátov.  
 

§ 52 ods.6  
zákona  

č.180/2014 Z.z. 

13. 

najneskôr 15 
pracovných dní predo 
dňom konania volieb, 

t.j. do  
10. februára 2020 

 
Prijímať žiadosti voličov o vydanie 
hlasovacieho preukazu v listinnej 
forme alebo elektronicky.   

 

§ 46 ods.3 a ods. 
4 zákona  

č.180/2014 Z.z. 

14. priebežne až do       
29. februára 2020 

Riešiť podania voličov k stálemu 
zoznamu voličov v rámci 
námietkového konania. Volič si môže 
v úradných hodinách obce overiť, či je 
zapísaný v stálom zozname voličov, či 
údaje o ňom sú úplné a pravdivé a 
môže požadovať doplnenie údajov 
alebo vykonanie opráv. 

§ 10 ods.1  
zákona  

č.180/2014 Z.z. 

15. Do 29. februára 
2020 

Zabezpečiť vybavenie volebných 
miestností potrebným zariadením 
a pomôckami. Vybavenie volebnej 
miestnosti zabezpečuje obec. 

§ 22 ods.6  
zákona  

č.180/2014 Z.z. 

16. 
najneskôr 1 hodinu 

pred začatím 
hlasovania 

Zoznam voličov odovzdá obec 
okrskovej volebnej komisii najneskôr 
hodinu pred začatím hlasovania. 
Odovzdať okrskovým volebným 
komisiám hlasovacie lístky, obálky, 
zápisnice a ďalší materiál.  

§ 11 ods.2  
zákona  

č.180/2014 Z.z. 

17. 
29. februára 2020 
od 7.00  do 22.00 

hod. 

Deň konania volieb do Národnej rady 
Slovenskej republiky. Ak to miestne 
podmienky vyžadujú, môže starosta 
obce určiť začiatok hlasovania na 
skoršiu hodinu, najviac však o dve 
hodiny.  

§ 20 ods.3  
zákona 

 č.180/2014 Z.z. 

 
 
 
 
18. 
 
 
 
 
 

bezodkladne po 
ukončení činnosti 
okrskovej volebnej 

komisie 

Prevziať do úschovy volebnú 
dokumentáciu od okrskových 
volebných komisií. Volebné komisie 
odovzdávajú volebné dokumenty do 
úschovy obciam, okresným úradom, 
samosprávnym krajom a ministerstvu 
vnútra. 
O odovzdaní volebných dokumentov 
sa vyhotoví protokol, ktorého 
súčasťou sú zoznamy odovzdávaných 
volebných dokumentov. Protokol 
podpíšu predsedovia príslušných 
volebných komisií a osoby 
zodpovedné za ich prevzatie. 

§ 39 ods.1  
zákona 

č.180/2014 Z.z. 
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1. K POVINNOSTI OBCE ZVEREJNIŤ INFORMÁCIU O 
PODMIENKACH PRÁVA VOLIŤ A PRÁVA BYŤ VOLENÝ 
NAJNESKÔR DESAŤ DNÍ PO VYHLÁSENÍ VOLIEB

Obec najneskôr desať dní po 

vyhlásení volieb, t.j. do 15. 

novembra 2019  zverejní na 

úradnej tabuli obce a na svojom 

webovom sídle, ak ho má zriadené, 

informáciu o podmienkach práva 

voliť a práva byť volený. Obec, podľa 

osobitného predpisu, túto informáciu 

zverejní aj v jazyku národnostnej 

menšiny. Vzor informácie je pre 

obce zabezpečený ministerstvom 

vnútra prostredníctvom 

okresného úradu a obec 

je povinná zverejniť ho na svojom webovom sídle. Pre uľahčenie práce prikladáme vzor 

informácie tak, ako ho vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojej webovej stránke  

https://www.minv.sk/?nr20-info1   

https://www.minv.sk/?nr20-info2 

InformácIa o podmIenkach práva volIť a práva byť volený 

Právo voliť 

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň 

konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného 

zdravia. 

Právo byť volený 

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr 

v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

- výkon trestu odňatia slobody,

- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

7
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Lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností je 29. novembra 2019.

problém s prístupom voličov so zdravotným obmedzením do volebných miestností

2. K POVINNOSTI OBCE UTVORIŤ VOLEBNÉ OKRSKY A 
URČIŤ VOLEBNÉ MIESTNOSTI

Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov utvára starosta obce, primátor mesta, v 

hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starosta mestskej časti (ďalej len “starosta 

obce”)  volebné okrsky a určuje volebné miestnosti v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. 

Na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky sa pre  voľby poštou  do NRSR pre voličov, ktorí nemajú trvalý 

pobyt na území Slovenskej republiky, zriaďuje osobitný volebný okrsok a určuje sa volebná miestnosť.

Starosta obce pri určovaní volebnej miestnosti prihliada na to, aby do volebnej miestnosti mali čo najľahší 

prístup aj zdravotne postihnutí voliči. Volebný okrsok sa utvára tak, aby zahŕňal spravidla 1000 voličov.  

Problémom mnohých obcí je nájsť dostatočný počet vhodných budov, v ktorých je možné utvoriť okrsky s 

ohľadom na počet obyvateľov, vzdialenosť k volebnej miestnosti a možnosťou bezbariérového prístupu. 

Viaceré volebné miestnosti sú v budovách, do ktorých nie je bezbariérový prístup, prípadne budova samotná 

má bezbariérový prístup, ale jednotlivé volebné miestnosti sa nachádzajú na poschodí a vedie k nim 

niekoľko schodov. V budovách nie sú mobilné plošiny  ani výťah. Mnohé obce majú problém vyriešiť úplnú 

bezbariérovosť okrskov, preto sme sa s uvedeným problémom ešte v predchádzajúcich voľbách obrátili na 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky so žiadosťou o metodické usmernenie.

Popis problému: V meste XX máme zriadených xx volebných okrskov miestností.  Voliči pri vstupe do 

volebnej miestnosti musia  prekonávať viac alebo menej schodov. V prípade, ak bude mať volič zdravotné 

obmedzenie, prípadne ťažkosti dostať sa do volebnej miestnosti a nechce odvoliť  mimo volebnej miestnosti 

do prenosnej schránky (t. j. doma), zabezpečíme volebný akt priamo v budove, kde sa nachádza volebná 

miestnosť. Na prízemí umiestnime zástenu a k voličovi príde príslušná volebná komisia s prenosnou urnou, 

ktorá mu umožní vykonať jeho voľbu za zástenou tak, aby bola zachovaná anonymita hlasovania.

otázka: Je možné zabezpečiť volebný akt v uvedených prípadoch (tzn. ak volič nedokáže prísť osobne do 

volebnej miestnosti, nakoľko nie je úplne bezbariérová a odmieta voliť spôsobom, že mu bude umožnená 

voľba doma – do prenosnej schránky) spomínaným  spôsobom (tzn. na prízemí budovy, kde nie je prekážka 

v podobe schodiska umiestnime zástenu a k voličovi príde príslušná volebná komisia – resp. jej časť s 

prenosnou urnou, ktorá mu umožní vykonať jeho voľbu za zástenou tak, aby bola zachovaná anonymita 

hlasovania) a považovať tento spôsob za dodržanie ustanovenia poslednej vety § 8 ods.1 zákona? 

Ak nie, akým spôsobom má mesto postupovať, ak nemá k dispozícii volebné miestnosti, ktoré by boli úplne 

bezbariérové a nevieme ich ani iným spôsobom zabezpečiť? 

8
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Odpoveď MV SR: 

Členov okrskovej volebnej komisie možno s prenosnou volebnou schránkou vyslať k voličovi, ktorý sa 

nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, aj na prízemie budovy, kde je bezbariérový prístup. V uvedenom 

prípade je nevyhnutné urobiť opatrenia na zachovanie tajnosti hlasovania, napr. umiestnením zásteny 

tak, ako ste uviedli vo Vašej otázke. Vzhľadom na uvedené konštatujeme, že tento spôsob je v súlade so 

zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.

3. K POVINNOSTI OBCE VYMENOVAŤ ZAPISOVATEĽA 
OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Lehota na vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie nie je zákonom stanovená, avšak vzhľadom 

ku skutočnosti, že zákon ukladá zapisovateľovi určité povinnosti, je potrebné vymenovať zapisovateľa s 

dostatočným časovým predstihom pred voľbami tak, aby tieto povinnosti mohol splniť. Táto lehota musí 

byť minimálne pred prvým  zasadnutím okrskovej 

volebnej komisie, na ktorom zapisovateľ riadi 

žrebovanie pri voľbe predsedu a podpredsedu.

V zmysle § 1 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o 

výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov, činnosť zapisovateľa okrskovej volebnej 

komisie sa nevykonáva v pracovnoprávnom vzťahu. 

Zapisovateľ má za deň konania volieb nárok na 

odmenu, ak v tento deň nemá nárok na náhradu 

mzdy alebo náhradu platu podľa § 36 ods. 1 zákona 

o podmienkach výkonu volebného práva. Výšku odmeny upravuje Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o výdavkoch spojených s voľbami  č.308/2015 Z.z. , ktorá bola od 1. novembra novelizovaná 

Vyhláškou Ministerstva vnútra č. 323/2019 Z.z. v časti odmeňovania.

Odmena za výkon funkcie člena okrskovej volebnej komisie, miestnej volebnej komisie (ďalej len „člen 

volebnej komisie“) a zapisovateľa volebnej komisie za deň konania volieb, ak nemajú v deň konania volieb 

nárok na náhradu podľa § 36 ods. 1 zákona, sa ustanovuje v sume, ktorá pripadá na jeden pracovný 

deň z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predposledný kalendárny 

štvrťrok pred kalendárnym štvrťrokom, v ktorom sa konajú voľby. Predsedovi okrskovej volebnej komisie 

a predsedovi miestnej volebnej komisie patrí odmena podľa prvej vety zvýšená o 30 % a zapisovateľovi 

volebnej komisie patrí odmena podľa prvej vety zvýšená o 25 %.

 

(§ 5 ods. 1 Vyhlášky č. 308/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov)

9
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Zapisovateľ volebnej komisie: 

Zapisovateľa okrskovej volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce, v ktorej je okrsková volebná 

komisia utvorená.  Zákon nešpecifikuje žiadne podrobnosti alebo predpoklady na výkon funkcie zapisovateľa. 

Táto osoba by však mala byť odborne zdatná, nakoľko plní funkciu odborného poradcu komisie. Vzor 

menovacieho dekrétu zapisovateľa uvádzame nižšie.

 » zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania  

 volebnej komisie,

 » plní funkciu odborného poradcu volebnej komisie,

 » zúčastňuje sa rokovania volebnej komisie, pričom má poradný hlas,

 » riadi žrebovanie pri voľbe predsedu a podpredsedu okrskovej volebnej komisie na jej prvom zasadaní. 
Zapisovateľ nie je oprávnený vykonávať povinnosti okrskovej volebnej komisie. Nie je oprávnený ísť s 

prenosnou schránkou na hlasovanie za voličom, ktorý požiadal o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, ani 

na sčítavanie hlasov, či vyhotovovanie zápisnice. Tieto povinnosti zákon zveruje okrskovej volebnej komisii. 

Môže však poskytnúť technickú asistenciu v prípade ak sa vyhotovuje zápisnica v elektronickej forme.

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky  PL. ÚS  1/07

Zapisovateľ volebnej komisie je technickým pracovníkom, nie však členom volebnej komisie, ktorý by sa 

mohol zúčastniť sčítania hlasov.

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 33/03

Zapisovateľ nie je členom volebnej komisie a nemôže nahradiť člena volebnej komisie tam, kde zákon 

ukladá úlohy a priznáva práva členovi volebnej komisie. Zapisovateľ je do funkcie ustanovený ináč ako 

člen volebnej komisie, na jej zasadnutí má poradný hlas a nezahŕňa sa do počtu členov volebnej komisie. 

Samotný fakt, že skladá sľub rovnakého znenia ako člen volebnej komisie, ho nerobí členom volebnej 

komisie.

VZOR 
MENOVACÍ   DEKRÉT 

 

      V súlade s § 19 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z.z.  o podmienkach výkonu volebného 
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

m e n u j e m 
 
....................................................... (titl., meno, priezvisko) , narod. ................................, 
bytom ...................................................................... za zapisovateľa okrskovej volebnej 
komisie obce/mesta ...............................................  pre voľby do Národnej rady Slovenskej 
republiky, ktoré sa uskutočnia  dňa 29. februára 2020.   

 
V .................................,  dňa ...................... 
 
         starosta obce 
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4. OKRSKOVÉ VOLEBNÉ KOMISIE

lehota na utvorenie okrskových volebných komisií je 22. januára 2020.

Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na právne úkony a má trvalý 

pobyt na území Slovenskej republiky. Volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Členom volebnej 

komisie nesmie byť kandidát na poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý v týchto voľbách 

kandiduje. 
KREOVANIE OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE
Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina 

bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka 

doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb,  

t. j. do 8. januára 2020. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme 

alebo elektronickej forme. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na 

oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou má za následok zánik členstva tejto 

politickej strany alebo koalície v okrskovej volebnej komisii ! 

(§ 49 ods. 6 zákona č.180/2014 Z. z.)

oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje:
 » meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, 

 » meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať  

 písomnosti, vrátane mailovej adresy na doručovanie

 » podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany, 

 » meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a  

 odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu. 

Podľa nášho názoru je negatívom, že zákon neustanovuje ako obsahovú náležitosť oznámenia o delegovaní 

člena a náhradníka komisie aj telefonický kontakt na delegovanú osobu. Obce majú skúsenosti s tým, 

že adresy delegovaných členov sú uvedené nesprávne, príp. sa delegovaná osoba na uvedenej adrese 

nezdržiava, čo spôsobuje problémy pri kreovaní komisií, pozývaní delegovaných členov na prvé zasadnutie 

okrskových volebných komisií a možností obce sa s týmito osobami skontaktovať.  

Ak niektoré politické subjekty uvedú pri delegovaní aj údaje o telefonickom čísle, narážajú obce na problém 

spracovávania týchto údajov z pohľadu ochrany osobných údajov. Údaje, ktoré nie sú uvedené priamo v 

osobitnom predpise, ktorý zakladá právo obce na ich spracovávanie, by totiž mali spracovávať na určitom 

právnom základe, v tomto prípade na základe súhlasu dotknutých osôb.  Súhlas dotknutej osoby musí byť  

slobodne udelený, konkrétny, jednoznačný a informovaný (poučenie o právach dotknutej osoby, vrátane práva 

súhlas odvolať). V prípade, ak by bol kontakt na člena komisie zahrnutý v zákone č.180/2014 Z.z. ako jedna 

z obsahových náležitostí oznámenia o delegovaní člena a náhradníka komisie, súhlas na spracovávanie by 

obce nepotrebovali.
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O členoch okrskových volebných komisií obce spracovávajú osobné údaje, a preto by mali voči nim plniť 

informačnú povinnosť, t.j. oboznámiť ich v stanovenom rozsahu o tomto spracúvaní. Vzor informačnej 

povinnosti uvádzame:

GDPR

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE   ČLENOV VOLEBNEJ  KOMISIE 
PREVÁDZKOVATEĽ NÁZOV OBCE 
ZODPOVEDNÁ OSOBA – KONTAKT UVIESŤ  TELEFÓN , MAIL  

zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov 
ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA PRÍPRAVA A ZABEZPEČENIE PRIEBEHU VOLIEB 
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY 
PREVÁDZKOVATEĽA 

NIE SÚ 

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV  OKRESNÝ ÚRAD, MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY, ŠTÁTNA KOMISIA PRE VOĽBY A KONTROLU 
FINANCOVANIA POLITICKÝCH STRÁN, VOLEBNÉ ORGÁNY 

 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ 
KRAJINY 

NEBUDE REALIZOVANÝ 

DOBA UCHOVÁVANIA 5 ROKOV 
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY 
 

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM ÁNO 
PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV ÁNO 
PRÁVO NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NIE 
PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH 
ÚDAJOV 

ÁNO 

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV NIE 
PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NIE 
PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA PODĽA 
§100 ZÁKONA Č.18/2018 Z.Z. 

ÁNO 

INFORMÁCIA O DRUHU POŽIADAVKY NA 
POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV JE ZÁKONNOU 
POŽIADAVKOU V ZMYSLE ZÁKONA Č.180/2014Z.z.   

- - meno, priezvisko a dátum narodenia člena (náhradníka) 
komisie, adresa, na ktorú možno doručovať písomnosti, 
adresa je aj mailová adresa 

 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE 
VRÁTANE PROFILOVANIA 

NIE 
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5. DOPLNENIE OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Ak okrsková volebná komisia nie je utvorená delegovaním dostatočného počtu členov politickými subjektami, 

alebo ak  sa počet jej členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva starosta obce. 

K tejto situácii dochádza  v prípade, ak  kandidátnu listinu podá nízky počet politických strán alebo koalícií, 

alebo ak sa vo voľbách  vytvorí  malý počet veľkých koalícií, ktoré podajú kandidátnu listinu spoločne. V 

ostatnom období sa často stretávame so situáciou, že politické strany alebo hnutia nevyužívajú svoje právo 

a nedelegujú členov do okrskových volebných komisii vôbec, prípadne delegujú členov len do malého počtu 

komisií.

Častým javom je taktiež delegovanie jednej a tej istej osoby za člena okrskovej volebnej komisie viacerými 

subjektami. Politické subjekty oslovujú záujemcov prostredníctvom elektronických médií a najmä vo väčších 

mestách sa stáva, že ten istý záujemca za člena okrskovej volebnej komisie je delegovaný viackrát za rôzne 

politické subjekty. To isté platí aj o delegovaní náhradníkov. Z uvedeného dôvodu opätovne odporúčame 

vopred sa pripraviť na takúto situáciu a vytvoriť si „zoznam záujemcov o členstvo v okrskovej volebnej 

komisii“, z ktorých bude obec schopná v priebehu krátkeho času vymenovať  chýbajúcich členov do komisií 

pre prípad, že počet členov komisie sa zníži pod päť a nie je delegovaný náhradník, aby mohli situáciu 

operatívne riešiť. Zákon o výkone volebného práva ukladá túto povinnosť starostovi. Vymenovať chýbajúcich 

členov komisie tak, aby mali  komisie aspoň päť členov, je potrebné  bezodkladne.

Členstvo v okrskovej volebnej komisii zaniká:
 » dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní  

 člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho  

 delegovala, 

 » doručením písomného oznámenia člena o  vzdaní  

 sa funkcie predsedovi okrskovej volebnej komisie,  

 ktorý povolá náhradníka,

 » ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo  

 dňom konania volieb (netýka sa náhradníka),

 » späťvzatím kandidátnej listiny politickou stranou  

 alebo koalíciou, ktorá člena delegovala.

Ak by došlo v dôsledku zániku členstva v komisii k stavu, že počet členov komisie klesne pod päť, je povinný 

starosta bezodkladne zabezpečiť domenovanie člena komisie tak, aby mala komisia aspoň päť členov. Aj pre 

tieto prípady opätovne odporúčame mať „zoznam náhradníkov“, z ktorých starosta môže pružne domenovať 

chýbajúcich členov. Netreba zabúdať aj na to, že členovia komisie môžu vypadnúť  aj priamo v deň konania 

volieb, napríklad zo zdravotných dôvodov.

V prípade, že členstvo v komisii  zanikne tomu členovi, ktorý je predsedom, nestáva sa predsedom 

„dodelegovaný“  člen ale je potrebné vykonať nové žrebovanie.

Zánik členstva v okrskovej volebnej komisii
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poznámka:

Ustanovenie o zložení sľubu najneskôr desať dní predo dňom konania volieb v predchádzajúcej právnej 

úprave absentovalo. Obce a najmä mestá určite privítali túto zmenu, nakoľko uľahčila ich povinnosti pri 

kreovaní okrskových volebných komisií. Do prijatia tohto ustanovenia bolo problematické riešiť situácie, 

keď sa ráno v deň volieb do komisie dostavil pôvodne delegovaný člen, ktorý však celé predvolebné 

obdobie s obcou nekomunikoval, sľub nezložil a obec s jeho účasťou nepočítala. V prípade ak bol počet 

členov komisie pod zákonom stanovenou hranicou piatich osôb, čo sa v poslednom období  najmä v 

mestách stáva dosť často, starosta do takejto komisie delegoval nového člena, avšak v deň volieb sa do 

okrskovej volebnej komisie dostavili obe tieto osoby, teda pôvodne delegovaný člen, ktorý sľub nezložil a aj 

„dodelegovaný“ člen, ktorý sľub zložil  a nastala problémová situácia. Ustanovenie o zložení sľubu najneskôr 

desať dní predo dňom konania volieb je jasné, jednoznačné a takéto nepríjemné situácie nemusí obec v 

deň konania volieb riešiť. Z praktického hľadiska túto zmenu zákona obzvlášť  oceňujeme.

6. VOĽBA POŠTOU

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, 

môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou. (Voliči, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej 

republiky môžu požiadať o voľbu poštou ministerstvo vnútra). Žiadosť môže podaná písomne alebo 

elektronicky a musí byť doručená obci najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb, t.j. do 10.01.2010. Na 

žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. 

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi: 
 » meno a priezvisko, 

 » rodné číslo, 

 » adresu trvalého pobytu,

 » adresu miesta pobytu v cudzine. 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky už zverejnilo vzor 

žiadosti o voľbu poštou na svojej webovej stránke, link: 

https://www.minv.sk/?nr20-posta2 (vzor je tiež prílohou 

tohto príspevku).

Odporúča sa, aby obec  uverejnila na webe adresu na elektronické doručovanie žiadostí o voľbu poštou, 

ale je povinná akceptovať žiadosť, hoci bola doručená na inú mailovú adresu a za tým účelom by mala 

pravidelne kontrolovať priečinok nevyžiadanej pošty. V prípade, že žiadosť patrí inej obci, alebo ministerstvu 

vnútra, žiadosť nevracia, ale zabezpečí jej preposlanie na správnu mailovú adresu.

Zároveň sa odporúča, aby obec každému žiadateľovi, ktorý požiadal mailom o voľbu poštou, potvrdila 

obratom prijatie žiadosti. Voličom sa odporúča, aby v prípade, že nedostanú potvrdenie o prijatí žiadosti, 

overili si telefonicky na obci, či ich žiadosť bola doručená.
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7. VOĽBA POŠTOU - ZASIELANIE NA ADRESU MIESTA 
POBYTU V CUDZINE 

obec najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb, t.j.  do 25. januára 2020 zašle na adresu miesta 

pobytu v cudzine voličom, ktorí požiadali o voľbu poštou:
 » obálku, 

 » hlasovacie lístky, 

 » návratnú obálku, označenú heslom “VOĽBA POŠTOU”,  na ktorej je vypísaná adresa sídla obecného  

 úradu obce ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa, 

 » poučenie o spôsobe hlasovania.

Volič môže hlasovať len za politický subjekt, alebo môže využiť  aj prednostné hlasovanie.
Hlasovanie

Volič zo sady hlasovacích lístkov vyberie jeden hlasovací lístok, ktorý bez ďalšej úpravy vloží do obálky a 

zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odošle na obcou vyplnenú adresu sídla  obecného úradu 

obce ako adresáta. Náklady na poštovné uhrádza volič. 

Prednostné hlasovanie
Volič na hlasovacom lístku môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených 

na jednom hlasovacom lístku vyznačiť, ktorému z kandidátov dáva prednosť, vloží hlasovací lístok do obálky 

a zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odošle na obcou vyplnenú adresu sídla  obecného úradu 

obce ako adresáta. Náklady na poštovné uhrádza volič. 

Podmienkou toho, že obálka bude vložená do volebnej schránky a hlasovací lístok bude zaradený do sčítania, 

je doručenie obálky obci najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb, t.j. 28.februára 2020. O 

doručených obálkach obec vedie presnú evidenciu a musí ich zabezpečiť proti a strate a zneužitiu. Obálky 

obec roztriedi podľa jednotlivých volebných okrskov a  odovzdá príslušnej okrskovej volebnej komisii v deň 

volieb, po vyhlásení hlasovania za začaté.  
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8. zverejniť elektronickú adresu na doručovanie 
žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Obec za účelom doručovania elektronických žiadostí na vydanie hlasovacieho preukazu v dostatočnom 

časovom predstihu  zverejní na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak 

obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho 

preukazu na úradnej tabuli obce. 

Obec môže na svojej webovej stránke zverejniť vzor „žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu“ a vzor 

„splnomocnenia k podaniu žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu“, aby žiadateľom uľahčila ich 

podávanie. Je však povinná prijať aj žiadosť, príp. splnomocnenie, ktorá nie sú uvedené na takomto tlačive, 

ak obsahujú zákonom stanovené náležitosti. Nižšie uvádzame vzor splnomocnenia.

Upozorňujeme na potrebu hoci nie povinnosť potvrdzovať žiadateľom, ktorí zaslali svoju žiadosť mailom, 

prijatie žiadosti. Elektronické  zásielky sa môžu nedoručiť, doručiť do nevyžiadanej pošty, alebo v dôsledku 

preplneného priečinka, priečinok poštu neprijíma. Voličom sa odporúča, aby v prípade, že nedostanú 

potvrdenie o prijatí žiadosti, overili si telefonicky na obci, či ich žiadosť bola doručená.
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VZOR 
SPLNOMOCNENIE 

k podaniu žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej 
republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 29. februára  2020 a na prevzatie hlasovacieho 
preukazu   

 
SPLNOMOCNITEĽ: 
(volič) 
Meno a priezvisko: ...............................................................................................................  

Rodné číslo:......................................................................  

Štátna príslušnosť: ...................................................................... 

Adresa trvalého pobytu:...............................................................................................................  

(názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné a orientačné číslo domu 
trvalého pobytu) 
 
v zmysle  § 46 ods. 3 a ods. 6 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného 
práva v znení neskorších predpisov   
splnomocňujem 
 
k podaniu žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej 
republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 29. februára  2020 a na prevzatie hlasovacieho 
preukazu   
 
splnomocnenca: 
Meno a priezvisko:...............................................................................................................  

Číslo občianskeho preukazu:......................................................................................................  

 
V ...................................... dňa ....................... 
 
 

......................................................................  

       vlastnoručný podpis splnomocniteľa 

 

 

Splnomocnenie prijímam 

V ...................................... dňa .......................... 
 

......................................................................  

       vlastnoručný podpis splnomocnenca  
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9.  K POVINNOTI OBCE VYHRADIŤ MIESTA NA 
UMIESTŇOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV

Podľa § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. 

o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej 

kampani”) obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť (ďalej 

len „obec”), všeobecne záväzným nariadením vyhradí miesta a ustanoví podmienky na umiestňovanie 

volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady 

Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do 

orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. Vyhradená plocha musí zodpovedať 

zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov. Podľa 2 ods. 2 zákona o volebnej kampani, 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.

Obec vyhradenú plochu na umiestňovanie volebných plagátov musí rozdeliť v rovnakom pomere podľa počtu 

kandidujúcich politických subjektov, tzn. na presný počet rovnakých plôch. Ak kandidujúci politický subjekt 

nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu, malo by miesto určené na umiestnenie volebného 

plagátu pre tento kandidujúci subjekt 

zostať  prázdne. Na toto miesto nie je 

možné umiestniť volebný plagát iného 

kandidujúceho politického subjektu!

Ministerstvo vnútra uverejňuje zoznam 

kandidátov najneskôr 40 dní predo 

dňom konania volieb, na účely voľby 

poštou, na svojom webovom sídle. 

Uverejnenie zoznamu kandidátov je 

pre obce dôležité aj z dôvodu, aby 

poznali počet zaregistrovaných a vedeli 

tak vyhradiť plochy na umiestňovanie 

volebných plagátov spôsobom 

zodpovedajúcim rovnosti kandidujúcich subjektov. Ak má obec určenú plochu a táto plocha má konkrétny 

rozmer, je potrebné ju  „spravodlivo“ rozčleniť tak, aby všetky kandidujúce subjekty mali možnosť umiestniť 

na nej svoje volebné plagáty. Takéto rozčlenenie však nie je možné bez toho, aby obec disponovala počtom 

zaregistrovaných kandidátov, a teda aj kandidujúcich politických subjektov.

V čase volebného moratória, t. j. 48 hodín predo dňom konania volieb a v deň konania volieb nie je možné 

umiestňovať nové volebné plagáty na vyhradené miesta. Volebné plagáty kandidujúcich politických 

subjektov, ktoré boli umiestnené na vyhradených miestach počas volebnej kampane, nie je potrebné v čase 

volebného moratória odstrániť. 
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10.  PRVÉ ZASADANIE OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa musí uskutočniť do 22. januára 2020.
Zasadanie zvoláva starosta obce. Predmetom prvého zasadnutia okrskových volebných komisií je zloženie 

sľubu zapisovateľa a členov komisie, aby mohli vykonávať svoju funkciu. Svojej funkcie sa ujímajú podpísaním 

sľubu tohto znenia:

“Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu 

a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.”

Nevyhnutné je poučenie zapisovateľa a členov volebných komisií o ochrane osobných údajov a zachovávaní  

mlčanlivosti. Zapisovateľ a členovia volebnej komisie nesmú osobné údaje voličov využiť pre osobnú 

potrebu, či potrebu inej osoby alebo na iné účely, ktoré nesúvisia s voľbami. 

Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí zo všetkých členov komisie svojho predsedu a podpredsedu 

žrebom. Žrebovanie riadi zapisovateľ volebnej komisie. 

Poznámka:

Predseda okrskovej volebnej komisie plní oproti ostatným členom komisie aj ďalšie úlohy. Zodpovedá 

za poriadok vo volebnej miestnosti a aj keď to zákon priamo neustanovuje, je zaužívané, že odovzdáva 

zápisnicu okrskovej volebnej komisie na komisiu vyššieho stupňa. Stále častejšie sa stretávame so 

situáciou, že určení/vyžrebovaní  predsedovia sa radšej vzdajú členstva v okrskovej volebnej komisii, ako 

by mali vykonávať funkciu predsedu.  

Výrazne sa to prejavilo najmä v ostatných voľbách, po dôslednom prezentovaní pozície zapisovateľa, najmä 

skutočnosti, že zapisovateľ nie je oprávnený vyhotovovať zápisnicu o priebehu o výsledku hlasovania. 

Tejto úlohy „akoby“ sa komisie a najmä predsedovia obávali, a to napriek tomu, že pri tejto činnosti majú 

zabezpečenú odbornú a metodickú pomoc zapisovateľa. 

V tejto súvislosti opätovne poukazujeme na zmenu Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o 

výdavkoch spojených s voľbami  č.308/2015 Z.z., ktorá bola od 1. novembra novelizovaná Vyhláškou 

Ministerstva vnútra č.323/2019 Z.z., pričom aktuálne v zmysle  § 5 ods.1 predsedovi okrskovej volebnej 

komisie patrí odmena ustanovená za výkon funkcie člena okrskovej volebnej komisie zvýšená o 30%.

Úlohy okrskovej volebnej komisie: 
 » zabezpečovať správny priebeh hlasovania,

 » dopisovať voličov v deň konania volieb do zoznamu voličov,

 » sčítavať hlasy a vyhotoviť zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku, 

 » odovzdať volebné dokumenty do úschovy obci.
Volebná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na platnosť 

uznesenia je potrebná väčšina hlasov prítomných členov. Pri rovnosti hlasov sa návrh považuje za odmietnutý. 

O priebehu rokovania vyhotoví volebná komisia zápisnicu. 
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11.  DORUČIŤ DO KAŽDEJ DOMÁCNOSTI  OZNÁMENIE 
O MIESTE A ČASE KONANIA VOLIEB

Obec doručuje najneskôr 25 dní  predo dňom konania volieb, t.j.  do  4. februára 2020, do každej domácnosti 

oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný spôsob úpravy 

hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. V obci podľa 

osobitného predpisu sa informácie v oznámení uvádzajú aj v jazyku národnostnej menšiny. 

Už niekoľko rokov je  účinná právna úprava týkajúca sa doručovania oznámení o mieste o čase konania volieb 

do každej domácnosti. Táto zmena je administratívne priaznivejšia, nakoľko plnenie podľa predchádzajúcej 

úpravy – doručovanie oznámení každému voličovi, znamenalo tlač a doručovanie niekoľkokrát väčšieho 

počtu takýchto oznámení. 

Obce sa s touto zmenou vyrovnali rýchlo. Stále sa však stretávame s tým, že voliči sa domáhajú doručenia 

tohto oznámenia na svoje meno, resp. na mená každého voliča v domácnosti. Viackrát sme sa stretli aj so 

situáciou, že osoby, ktoré sa zdržiavajú v obci na prechodnom pobyte, resp. bez akéhokoľvek oznámenia 

o pobyte, sa v deň konania volieb dostavia do volebnej miestnosti uvedenej v predmetnom oznámení so 

zámerom voliť, nakoľko sa mylne domnievajú, že oznámenie o mieste a čase konania volieb, ktoré bolo 

doručené do domácnosti v ktorej sa zdržiavajú, sa vzťahuje aj na nich. Odporúčame opakovane o tejto 

zmene informovať voličov napríklad na webovej stránke obce alebo v tlači. Taktiež je dôležité na túto situáciu 

upozorniť aj okrskové komisie, aby vedeli na takýto prípad zareagovať, a to najmä vo väčších mestách, 

kde sa zvyknú „meniť“ zapisovatelia aj členovia okrskových volebných komisií a napriek školeniam nevedia 

takéto prípady správne riešiť.

12. DORUČIŤ   DO KAŽDEJ DOMÁCNOSTI ZOZNAMY 
KANDIDÁTOV 

Kandidátov vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky registruje Štátna komisia pre voľby a kontrolu 

financovania politických strán (ďalej len „Štátna komisia pre voľby“ 

príp. „Štátna komisia), ktorá preskúmava podané kandidátne 

listiny. Štátna komisia bezodkladne po zaregistrovaní kandidátnych 

listín určí žrebom číslo, ktorým sa označí kandidátna listina každej 

politickej strany alebo koalície. Po zaregistrovaní kandidátnych listín 

odovzdá zoznam kandidátov Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky 

na zabezpečenie jeho tlače. 

Do obcí sú  zoznamy kandidátov distribuované prostredníctvom 

okresných úradov, a to najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb. 

Následne nastupuje povinnosť obcí doručiť zoznam kandidátov do každej domácnosti. Túto povinnosť  sú 

obce povinné zabezpečiť  najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb, t.j.  do  4. februára 2020. 
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Doručovanie do domácnosti (na rozdiel od doručovania oprávneným voličom) sa priaznivo podpísalo aj na 

náklady za tlač a distribúciu. V dôvodovej správe k zákonu o výkone volebného práva z roku 2014, bola 

táto úspora vyčíslená vo výške 166 384 Eur pri voľbách do NRSR a voľbách do Európskeho parlamentu vo 

výške 72 336 Eur. Pri výpočte úspory za zasielanie zoznamov kandidátov sa vychádzalo z jednotkovej ceny 

kancelárskeho papiera a skutočného počtu obývaných domov a bytov zverejnenej Štatistickým úradom SR 

k roku 2011. 

13. HLASOVACIE PREUKAZY

Vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky môže volič voliť aj s hlasovacím preukazom. Volič môže 

požiadať obec, v ktorej je zapísaný  v zozname voličov o vydanie hlasovacieho preukazu.  Hlasovací preukaz 

oprávňuje voliča, ktorému bol vydaný, na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič, 

ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho 

trvalého pobytu, avšak len s vydaným hlasovacím preukazom. Hlasovací preukaz je platný len s občianskym 

preukazom.
Tlačivá hlasovacích preukazov
Tlačivá hlasovacích preukazov zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré sú na obce 

distribuované prostredníctvom okresných úradov. Tlačivo hlasovacieho preukazu obsahuje ochranné prvky.

Žiadosť voliča o vydanie hlasovacieho preukazu musí obsahovať:
 » údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3, tzn.:

 - meno a priezvisko

 - rodné číslo, ak ide o cudzinca, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené, 

 - štátna príslušnosť, 

 - názov obce, názov ulice (ak sa obec člení na ulice), súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého  
 pobytu,

 - korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. 

volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:
 » v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo  

 dňom konania volieb,  t.j. 14. februára 2020,

 » elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, t.j. 14. februára 2020

 » prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom najneskôr v posledný deň predo dňom konania  

 volieb, t.j. 28. februára 2020,

 » osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce. Obec vydá  

 hlasovací preukaz bezodkladne. 
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, 

musí v žiadosti (okrem svojich údajov) uviesť  meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu tejto osoby. 

Osoba splnomocnená na prevzatie hlasovacieho preukazu je povinná prevzatie potvrdiť svojím podpisom. 

Odporúča sa, aby v posledný deň vydávania hlasovacích preukazov t. j. 28.2.2019 obec zreteľne uverejnila 

a upozornila voličov na stránkové hodiny, resp. hodinu, do ktorej sa budú v piatok vydávať hlasovacie 

preukazy, aby nedochádzalo k nedorozumeniam a sťažnostiam. 
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pri vydávaní hlasovacieho preukazu obec doplní:
 » údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3 zákona o výkone volebného práva:  

 - meno a priezvisko, 

 - rodné číslo, ak ide o cudzinca, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené, 

 - štátna príslušnosť  (uvedená v tlačive),

 - názov obce, názov ulice (ak sa obec člení na ulice), súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu

 » názov obce a číslo volebného okrsku, z ktorého bol vyčiarknutý,

 » meno a priezvisko osoby, ktorá ho vydala,

 » podpis osoby, ktorá ho vydala, 

 » obec a dátum vydania,

 » odtlačok úradnej pečiatky obce. 

evidencia o vydaných hlasovacích preukazoch
Obec vedie o vydaných hlasovacích preukazoch evidenciu, ktorá obsahuje:
 » číslo hlasovacieho preukazu, 
 » údaje o voličovi podľa § 9 ods. 3:

 - meno a priezvisko

 - rodné číslo, ak ide o cudzinca, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené, 

 - štátna príslušnosť  (uvedená v tlačive),

 - názov obce, názov ulice (ak sa obec člení na ulice), súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého  
 pobytu

 - dátum jeho vydania.

Súčasťou evidencie je žiadosť voliča o vydanie hlasovacieho 

preukazu. Ako sme uviedli vyššie, precízne vedená evidencia 

je dôležitá z dôvodu dokladovania pri námietkach voličov, 

ktorí požiadali o vydanie hlasovacieho preukazu poštou 

alebo elektronicky. 

Obec musí trvať na tom, že po lehote teda po 10. februári 

2020, sa vydáva hlasovací preukaz osobne na obecnom 

úrade. Volič si ho nemusí vyzdvihnúť sám, môže ho 

vyzdvihnúť za neho splnomocnená osoba, ale osobné 

prevzatie preukazu po tejto lehote má svoje opodstatnenie z 

dôvodu, že už nie je záruka včasného doručenia hlasovacieho 

preukazu poštou. 

Poznámka:

Odporúčame zabezpečiť prístup k evidencii vydaných hlasovacích preukazov aj v deň volieb, aby pri 

akýchkoľvek pochybnostiach mohli okrskové volebné komisie kontaktovať obec a overiť si, či voličovi  s 

trvalým pobytom v príslušnom okrsku, ktorý prišiel voliť do tohto okrsku bez hlasovacieho preukazu a bol zo 

zoznamu voličov vyčiarknutý, bol vydaný hlasovací preukaz.

22
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Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú 

korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti.

(§ 46 ods.3 zákona č.180/2014 Z.z.)

Upravená lehota na zaslanie hlasovacieho preukazu voličovi, najneskôr tri pracovné dni od doručenia 

žiadosti, je opodstatnená. Zabezpečí aktuálne riešenie žiadostí  a pri problémoch, ktoré môžu nastať s 

doručovaním naberá na význame najmä s blížiacim sa termínom konania volieb.  Zaslanie hlasovacieho 

preukazu doporučeným listom do vlastných rúk je významným kontrolným prvkom. Obce sa stretávajú sa 

s prípadmi, keď sa volič domáha opakovaného vydania hlasovacieho preukazu, pričom  argumentuje 

jeho nedoručením. V prípade doručenia listu do vlastných rúk obec na základe podpísanej „doručenky“  

dokáže bez problémov reagovať na takúto žiadosť, preukázať odoslanie aj prevzatie hlasovacieho preukazu 

a hlasovací preukaz opakovane nevydá. 

ako môže voliť volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz?

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť:
 » v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území SR, avšak len s preukazom totožnosti a s vydaným  

 hlasovacím preukazom, 

 » aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak aj v tomto prípade musí  

 okrem preukazu totožnosti mať pri sebe aj vydaný hlasovací preukaz, ktorý odovzdá komisii.
Volebné komisie majú skúsenosti aj s prípadmi, keď sa volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz a bol 

vyčiarknutý zo zoznamu voličov, dostavil do volebnej miestnosti s preukazom totožnosti, ale bez vydaného 

hlasovacieho preukazu  a trval na tom, že chce voliť, s odôvodnením, že  „hlasovací preukaz nedostal a podľa 

miesta trvalého pobytu by mal voliť v tejto 

volebnej miestnosti.“  Opäť je pre komisiu 

dôležité vedieť, že takémuto voličovi môže 

umožniť voľbu len za podmienky, že im 

predloží a odovzdá aj vydaný hlasovací 

preukaz!  Obec disponuje „doručenkami“ 

a vie preukázať, či tento volič hlasovací 

preukaz prevzal, a teda môže voliť už len 

s vydaným hlasovacím preukazom!  Ak 

by takémuto voličovi komisia umožnila 

hlasovanie vo volebnom okrsku podľa 

miesta trvalého pobytu, mohol by v inom 

volebnom okrsku hlasovať s hlasovacím 

preukazom, čo by malo za následok, že jeden volič by volil dvakrát. Komisie majú skúsenosti aj s prípadmi, 

že takýto volič „skúsi“, či mu komisia, v ktorej  by mal hlasovať podľa miesta trvalého pobytu (ale bol zo 

zoznamu vyčiarknutý s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu) hlasovanie neumožní bez hlasovacieho 

preukazu a ak komisia zaujme jednoznačné stanovisko, vráti sa aj s vydaným hlasovacím preukazom.
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Čo robiť v prípade zlyhania doručenia hlasovacieho preukazu?
Obce sa môžu stretnúť aj so situáciou, keď „zlyhá“ doručovanie poštou. Obec hlasovací preukaz vydá a 

zašle voličovi poštou doporučene do vlastných rúk na adresu, ktorú uviedol v žiadosti.  Na základe evidencie 

vydaných hlasovacích preukazov má obec vedomosť, že uplynula lehota na doručenie hlasovacieho preukazu 

a ak sa jej zásielka nevrátila a zároveň volič tvrdí, že mu nebola doručená, je potrebné požiadať poštu o 

reklamáciu. Reklamačná doba na vybavenie je 30 dní, čo v prípade, ak dátum volieb bude skôr ako uplynie 

reklamačná doba, nestačí na zistenie, či bola zásielka skutočne doručená. Je možné vydať v takomto 

prípade voličovi nový hlasovací preukaz alebo tým, že mu nebol poštou doručený stráca možnosť aktívneho 

volebného práva? Aj na túto otázku nám Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, poskytlo nasledovné 

stanovisko: 

„Volič by nemal zavinením pošty prísť o právo voliť. Mesto môže voličovi v tomto prípade vydať hlasovací 

preukaz, avšak okrem žiadosti o reklamáciu musí mesto podať  aj žiadosť  o vrátenie zásielky odosielateľovi 

v prípade, že sa reklamáciou podarí pošte zásielku nájsť.“

14. RIEŠIŤ PODANIA K STÁLEMU ZOZNAMU VOLIČOV

PRÁVO VOLIŤ
V zmysle všeobecných ustanovení zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva má 

právo voliť každý, kto najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku, podľa podmienok ustanovených v 

osobitných častiach zákona. Veková hranica je rovnaká ako veková hranica plnoletosti v zmysle Občianskeho 

zákonníka, v zmysle ktorého sa plnoletosť nadobúda dovŕšením osemnásteho roku. Osoby staršie ako 16 

rokov, ktoré nadobudli plnoletosť uzatvorením manželstva podľa zákona o rodine, nenadobúdajú automaticky 

právo voliť.

Právo voliť v jednotlivých voľbách upravuje zákon v jednotlivých častiach, pri voľbách do Národnej rady 

Slovenskej republiky  je upravené v druhej  časti tohto zákona. Podmienkou v týchto voľbách je, okrem veku 

18 rokov,  občianstvo Slovenskej republiky. 

PREKÁŽKY PRÁVA VOLIŤ 
Prekážkou práva voliť je výlučne zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany 

verejného zdravia. Uvedeným sa  sleduje ochrana verejnosti napríklad pred šírením infekčnej prenosnej 

choroby. Záujem spoločnosti na ochrane verejného zdravia prevažuje nad neuplatnením aktívneho 

volebného práva jednotlivca v prípade odopretia jeho účasti na voľbách, ak trpí nebezpečnou infekčnou 

chorobou. Konkrétne situácie, kedy môže byť z dôvodu ochrany verejného zdravia obmedzená osobná 

sloboda jednotlivca, je potrebné posúdiť podľa osobitných predpisov, napr. § 12, § 48 zákona č. 355/2007 

Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v znení neskorších predpisov, ktorý umožňuje uložiť 

fyzickým osobám povinnosť izolácie v domácom prostredí alebo v zdravotníckom zariadení, prípadne inom 

určenom zariadení za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

Prekážky práva voliť, ktoré platili v minulosti (uvedené pôvodne pod písm. b)  a písm. c) § 4 zákona č. 

180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva), ktorými boli výkon trestu odňatia slobody uložený 

za spáchanie obzvlášť závažného zločinu a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony boli zrušené od 

31.5.2017. 
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K uvedeným prekážkam je v platnosti nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 2/2016 

z 22. marca 2017. Ústavný súd Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu verejnej ochrankyne práv a 

generálneho prokurátora Slovenskej republiky vyslovil, že ustanovenia § 4 písm. b) a c) zákona nie sú v 

súlade s príslušnými ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky a príslušnými ustanoveniami Dodatkového 

protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Medzinárodného paktu o občianskych 

a politických právach, Charty základných práv Európskej únie a Dohovoru o právach osôb so zdravotným 

postihnutím. Vyhlásením nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky tieto ustanovenia stratili svoju 

účinnosť.

Ústavný súd SR zdôraznil, že súčasný Civilný mimosporový poriadok už ani neumožňuje osobu úplne pozbaviť 

spôsobilosti na právne úkony (na rozdiel od predchádzajúceho Občianskeho súdneho poriadku). 

Môže však nastať situácia, že obec má k dispozícii rozsudok súdu, ktorým je občan pozbavený spôsobilosti 

na právne úkony  v časti aktívneho výkonu volebného práva. V tomto prípade v zozname voličov obec v 

poznámke túto skutočnosť uvedie i s číslom rozsudku.

STÁLY ZOZNAM VOLIČOV 
Obec zostavuje a vedie stály zoznam voličov. Do stáleho zoznamu zapisuje obec voličov, ktorí majú trvalý 

pobyt v obci. Volič môže byť zapísaný len v jednom stálom zozname. Obec je povinná prijať opatrenia, aby s 

osobnými údajmi na účely výkonu volebného práva jeho zabezpečenia zaobchádzala v súlade v Nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len Nariadenie EÚ) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). V tejto súvislosti by mali obce identifikovať 

procesy pri spracúvaní osobných údajov, ktoré súvisia s prípravou a vykonaním volieb. 

V stálom zozname voličov sa voliči vedú v abecednom poradí podľa priezviska. O voličovi sa v stálom zozname 

uvádzajú 
 » meno a priezvisko, 

 » rodné číslo, ak ide o cudzinca, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,

 » štátna príslušnosť,

 » názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého  

 pobytu.
Obec priebežne vykonáva zmeny v stálom zozname, a to v prípade ak volič zmenil meno, priezvisko alebo 

trvalý pobyt v obci. Obec vyčiarkne zo stáleho zoznamu voliča, ktorý sa prihlásil na trvalý pobyt v inej obci,  

zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,  skončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Uvedené realizuje 

na základe vlastných evidencií, výsledkov námietkového konania a oznámení orgánov verejnej moci. 

Orgány verejnej moci, ktoré rozhodujú o osobnom stave voličov alebo vedú inú evidenciu o voličoch ako výkon 

štátnej správy, sú povinné bezodkladne oznámiť príslušnej obci nadobudnutie a stratu štátneho občianstva 

Slovenskej republiky, úmrtie voliča alebo jeho vyhlásenie za mŕtveho, zmenu mena alebo zmenu priezviska, 

dovŕšenie 18 rokov veku, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony a zmenu trvalého pobytu, u cudzincov 

zmenu a skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky a štátnu príslušnosť. V stálom zozname 

musí byť miesto na opravu chýb a vyznačenie prekážky práva voliť.
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NÁMIETKOVÉ KONANIE – ZMENY STÁLEHO ZOZNAMU VOLIČOV
Obec vykonáva zmeny v stálom zozname aj v prípade výsledkov námietkového konania. Zákon č.180/2014 

Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva umožňuje voličovi, aby si overil, či je zapísaný v stálom zozname 

voličov, ktorý vedie obec, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a môže taktiež požadovať doplnenie údajov 

alebo vykonanie opráv. 

Obec je povinná:
 » žiadosti vyhovieť, alebo 

 » do troch dní písomne oznámiť voličovi dôvody, pre ktoré žiadosti nemôže vyhovieť. 
Ak obec sama neodstráni chyby alebo nedostatky v stálom zozname, môže sa volič, ktorý je tým dotknutý, 

obrátiť na správny súd so žalobou na vydanie rozhodnutia o vykonaní opravy alebo o doplnení stáleho 

zoznamu. 

Žalobca sa môže, v zmysle ustanovenia § 264 Správneho súdneho poriadku (zákon č.162/2015 Z.z.), 

žalobou domáhať odstránenia chyby alebo nedostatku v stálom zozname voličov a zozname voličov, ktoré 

obec, mesto alebo mestská časť neodstránili postupom podľa osobitného predpisu. Na toto konanie je 

príslušný okresný súd, v ktorého obvode sa nachádza obec, mesto alebo mestská časť. 

Na základe rozhodnutia správneho súdu vykoná zmenu:
 » v stálom zozname voličov obec,  

 » v deň konania volieb vykoná zmenu v zozname voličov vo volebnom okrsku okrsková volebná  

 komisia. 

15.ZABEZPEČIŤ VYBAVENIE VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ

Obec zabezpečuje vybavenie volebných miestností. 

Budovy, v ktorých sa nachádzajú volebné miestnosti 

musia mať vyvesenú štátnu vlajku Slovenskej 

republiky. Pri vchode do volebnej miestnosti  musí 

byť označenie nápisom „volebná miestnosť“ a „číslo 

volebného okrsku“. Pri veľkých okrskoch, prípadne v 

budovách, kde sa nachádza viac volebných miestností 

odporúčame uviesť aj zoznam ulíc, ktoré do daného 

okrsku patria, čo uľahčuje orientáciu voličom. V 

obciach podľa osobitného predpisu(1)  je potrebné 

označiť volebnú miestnosť aj v jazyku národnostnej 

menšiny. 

Priamo vo volebnej miestnosti sa na čelnej stene 

umiestňuje štátna vlajka Slovenskej republiky (vľavo z 

čelného pohľadu) a štátny znak Slovenskej republiky 

(vpravo).
 (1) 

Zákon č.184/1999 Z.z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/1999 Z.z. ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20% obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov.
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Vybavenie volebnej miestnosti:
 » volebná schránka,

 » prenosná volebná schránka, 

 » schránka na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, 

 » zoznam voličov, 

 » čisté tlačivá zoznamu voličov na dopísanie voličov,

 » zoznam voličov, ktorí požiadali o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky,

 » dostatočný počet hlasovacích lístkov,

 » dostatočný počet nepriehľadných obálok rovnakej veľkosti, akosti a farby opatrených odtlačkom  

 úradnej pečiatky obce,

 » tlačivá „oznámenie podozrení zo spáchania priestupku“,

 » dostatočný počet tlačív „zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo  

 volebnom okrsku“,

 » osobitné priestory na úpravu hlasovacích lístkov,

 » písacie potreby na úpravu hlasovacích lístkov,

 » vystavené hlasovacie lístky s označením “vzor”,

 » informácia pre voliča o spôsobe hlasovania, v obci podľa osobitného predpisu sa táto informácia   

 uvádza aj v jazyku národnostnej menšiny, 

 » informácia o tom, ktorí kandidáti sa vzdali alebo ich kandidatúru odvolala politická strana politické  

 hnutie alebo koalícia politických strán a hnutí, alebo ktorá politická strana, politické hnutie alebo  

 koalícia vzala kandidátnu listinu späť,

 » stoly, stoličky a kancelárske potreby pre členov okrskovej volebnej komisie.

Vzhľadom k možnej účasti pozorovateľov je relevantné  zabezpečiť aj priestor pre pozorovateľov a s ohľadom 

na platnú legislatívu aj informáciu pre voličov o spracúvaní ich osobných údajov (vzor uvádzame v IV. časti).

Vybavenie volebnej miestnosti je potrebné aj vhodne usporiadať, a to z pohľadu dostatočného pracovného 

prostredia pre komisiu, ktorá nakladá so zoznamom voličov(ochrana osobných údajov), vyhovujúceho 

priestoru pre voličov, s ohľadom na staršie osoby so zdravotnými pomôckami, či voličov s deťmi v kočíkoch. 

Nie je vhodné napríklad umiestniť osobitné priestory na úpravu hlasovacích lístkov k oknám vo volebnej 

miestnosti nachádzajúcej sa na prízemí, nakoľko by v tom prípade mohlo dôjsť k  porušeniu zabezpečenia 

tajnosti hlasovania. Poukazujeme aj na správne umiestnenie „schránky na odloženie nepoužitých alebo 

nesprávne upravených hlasovacích lístkov“. Táto musí byť v dostatočnej vzdialenosti od „volebnej schránky“, 

aby s ňou nebola zameniteľná!  

Počas trvania volieb je dôležitá aj kontrola „vzorov“ hlasovacieho lístka, ktoré môžu byť odcudzené, 

poškodené, alebo upravené cudzou osobou (v prospech, či neprospech niektorého z kandidátov, príp. iným 

spôsobom). V takom prípade komisia zabezpečí opätovné zverejnenie správneho vzoru hlasovacieho lístka.
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16.  ODOVZDAŤ OKRSKOVÝM VOLEBNÝM KOMISIÁM
ZOZNAM VOLIČOV, HLASOVACIE LÍSTKY, OBÁLKY, 
ZÁPISNICE A ĎALŠÍ MATERIÁL
Obec zabezpečuje vybavenie volebných miestností. Najneskôr hodinu pred začatím hlasovania odovzdáva 

okrskovej volebnej komisii zoznam voličov, hlasovacie lístky, obálky, zápisnice a ďalší materiál.  

Vybavenie volebnej miestnosti:
Zo stáleho zoznamu voličov pre jednotlivé volebné okrsky vyhotoví obec zoznam voličov, ktorý odovzdá 

okrskovej volebnej komisii najneskôr hodinu pred začatím hlasovania.

Každý, kto je oprávnený oboznamovať sa s údajmi v zozname voličov, je povinný zachovávať o nich 

mlčanlivosť.  Z uvedeného dôvodu je potrebné poučiť členov volebných komisií a zapisovateľov o ochrane 

osobných údajov a zachovávaní  mlčanlivosti. Zapisovatelia a členovia volebnej komisie nesmú osobné 

údaje voličov využiť pre osobnú potrebu, či potrebu inej osoby lebo na iné účely, ktoré nesúvisia s voľbami. 

HLASOVACIE LÍSTKY
Hlasovací lístok sa vyhotoví pre každú politickú stranu a koalíciu, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná. 

Hlasovacie lístky musia byť vytlačené písmom toho istého druhu a rovnakej veľkosti, na papieri rovnakej 

farby a akosti a tých istých rozmerov.
na hlasovacom lístku musí byť uvedené:

 » číslo kandidátnej listiny,

 » deň konania volieb, 

 » názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu,

 » poradové číslo, meno a priezvisko kandidáta, titul, vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej  

 listiny a obec jeho trvalého pobytu.

pri späťvzatí kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, alebo ak dôjde k zrušeniu politickej 

strany alebo politickej strany, ktorá je súčasťou koalície, v čase po zaregistrovaní kandidátnej listiny:

 » hlasovacie lístky tejto politickej strany alebo koalície sa nevytlačia, 

 » ak sú vytlačené, okrskové volebné komisie zabezpečia, aby sa vo volebných miestnostiach nerozdávali,

 » ak už boli rozdané, pri sčítaní hlasov sa na ne neprihliada. 

Potrebný počet hlasovacích lístkov doručí okresný úrad obciam najneskôr 40 dní pred dňom konania volieb 

t.j. 20. januára 2020.  Obce zabezpečia, aby boli najneskôr v deň konania volieb hlasovacie lístky doručené 

okrskovým volebným komisiám. Volič, ktorý hlasuje vo volebnej miestnosti dostane hlasovacie lístky vo 

volebnej miestnosti v deň konania volieb. 

Poznámka:

Pri voľbe poštou dostane volič hlasovacie lístky skôr. Voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, zašle obec 

na adresu miesta pobytu v cudzine obálku, hlasovacie lístky, návratnú obálku  a poučenie o spôsobe 

hlasovania.

28
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III. PRÍPRAVA A ZABEZPEČENIE VOLIEB – INTERNÁ 
ÚPRAVA

Obce majú so zabezpečovaním rôznych druhov volieb dlhoročné skúsenosti. Metodické pokyny vypracováva 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a tieto sú distribuované do všetkých obcí prostredníctvom okresných 

úradov. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojej webovej stránke https://www.minv.sk/ zverejňuje 

všetky potrebné informácie.

Viaceré obce si na základe všeobecne záväzných pravidiel svoje povinnosti upravujú interne, a to vrátane 

personálneho zabezpečenia jednotlivých povinností vyplývajúcich z harmonogramu volieb vlastnými  

usmerneniami, ktorými sú napríklad rozhodnutia starostu, či príkazy prednostu, ktorými minimalizujú 

možnosť pochybenia zamestnancov pri plnení ich úloh. 

POUČENIE ZAMESTNANCOV V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH 
ÚDAJOV (GDPR)
Z pohľadu ochrany osobných údajov je dôležité, aby osoby zaoberajúce sa prípravou volieb boli poučené o 

dodržiavaní zásad pri spracúvaní osobných údajov, a to:
 » zásady zákonnosti, t.j. spracovávania údajov  len na primeranom právnom základe a tak, aby nedošlo  

 k porušeniu základných práv dotknutej osoby;

 » zásady spravodlivosti a transparentnosti v zmysle informačnej povinnosti;

 » zásady obmedzenia účelu, t.j. spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, pričom údaje  

 sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie  

 osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na  

 štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom  a ak sú dodržané primerané záruky ochrany  

 práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 zákona č.18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov, sa  

 nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom;

 » zásady minimalizácie - spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na  

 nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú. t.j. spracovávanie len osobných údajov v  

 zmysle zákona č.180/2014 Z.z o výkone volebného práva, nevpisovaniu osobných  údajov nad jeho  

 rámec;

 » zásady správnosti, t.j. spracúvania len aktualizovaných a správnych osobných údajov;

 » zásady minimalizácie uchovávania osobných údajov len na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.  

 Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby  

 najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné  

 údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel,  

 na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu2) a ak sú  

 dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 zákona o ochrane  

 osobných údajov;
 (2) 

Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, zákon č. 

395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



Národný projekt Modernizácia miestnej územnej samosprávy | Newsletter 23 | november 2019 30

 » zásady integrity a dôvernosti, t.j. zabezpečenia osobných údajov. Osobné údaje musia byť spracúvané  

 spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje  

 primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných  

 údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom  

 osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
Obce už mali mať v minulých voľbách splnenú „informačnú povinnosť“, tzn. že informovali a informujú 

dotknuté osoby o každom účele spracúvania osobných údajov, v tomto prípade o spracúvaní osobných 

údajov za účelom  zabezpečenia prípravy a priebehu volieb. Obce môžu plniť túto informačnú povinnosť 

viacerými spôsobmi, napríklad prostredníctvom svojich webových stránok, prípadne priamo vo volebných 

miestnostiach, kde zverejňujú oznam o informovaní pre voličov. Vzor uvádzame IV. časti  tohto príspevku.

ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE VOLIEB 
 

VZOR  
Rozhodnutie  starostu obce ...................... k organizačno-technickému zabezpečeniu  volieb 
do Národnej rady Slovenskej republiky,  ktoré sa uskutočnia dňa  29. februára 2020 

 
      Na základe zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Rozhodnutím predsedu Národnej rady 
Slovenskej republiky zo 4.novembra 2019.  

  

1. URČUJEM 

za obec ................... osoby zodpovedné za organizačno-technické zabezpečenie volieb do 
Národnej rady Slovenskej republiky: 

prednosta mestského úradu   ....................................................... 
evidencia obyvateľov ....................................................... 
administratívny pracovník  ...................................................... 
 

     Na príprave a zabezpečení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú 
podieľať aj ostatní zamestnanci obce podľa pokynov osôb zodpovedných za organizačno-
technické zabezpečenie volieb. 

 

2.   SCHVAĽUJEM  

Harmonogram zabezpečenia  volieb do Národnej rady Slovenskej republiky , ktoré sa 
uskutočnia  dňa 29. februára 2020. 

 

ORGANIZAČNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE VOLIEB
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LEHOTA URČENÁ POVINNOSŤ 

do 15. novembra 2019 Zverejniť na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, 
informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený.  

do 29. novembra 2019 Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti.   
 

 

 

v dostatočnom 
časovom predstihu  

 
Vymenovať zapisovateľov okrskových volebných komisií. 

 do 8. januára 2020 Utvoriť okrskové volebné komisie (OVK).  

do 9. januára 2020 Vymenovať chýbajúcich členov okrskových volebných komisií. 
 

 
do 10.januára 2020 Prijímať žiadosti voličov, ktorí majú trvalý pobyt v obci a požiadajú 

o voľbu poštou. 

do 25. januára 2020 
Zaslať voličom, ktorí požiadali o voľbu poštou, na adresu miesta 
pobytu v cudzine: obálku, hlasovacie lístky, návratnú obálku  
a poučenie o spôsobe hlasovania.  

v dostatočnom 
časovom predstihu 

Zverejniť elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie 
hlasovacieho preukazu  na webovom sídle obce. Ak obec nemá 
webové sídlo, zverejniť elektronickú adresu na doručovanie žiadostí 
o vydanie hlasovacieho preukazu na úradnej tabuli obce.  

 volebná kampaň 
začína dňom 
uverejnenia 

rozhodnutia o 
vyhlásení volieb v 

Zbierke zákonov SR a 
končí 48 hodín predo 
dňom konania volieb 

 

Vyhradiť miesta a ustanoviť podmienky na umiestňovanie volebných 
plagátov na verejných priestranstvách. 

do 22. januára 2020 Zvolať prvé zasadanie okresných volebných komisií a okrskových 
volebných komisií (OVK).  

do 4. februára 2020 

Doručiť do každej domácnosti oznámenie, v ktorom uvedie čas 
konania volieb, volebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný spôsob 
úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred 
hlasovaním preukazom totožnosti. 

 
do 4. februára 2020 Doručiť do každej domácnosti zoznam kandidátov.  

 do 10. februára 2020 
Prijímať žiadosti voličov o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej 
forme alebo elektronicky.   
 priebežne až do       

29.februára 2020 
Riešiť podania voličov k stálemu zoznamu voličov v rámci 
námietkového konania.  
 do                                               

29. februára 2020 
Zabezpečiť vybavenie volebných miestností potrebným zariadením 
a pomôckami.  
 najneskôr 1 hodinu 

pred začatím 
hlasovania 

Odovzdať zoznam voličov, hlasovacie lístky, obálky, zápisnice a ďalší 
materiál okrskovým volebným komisiám. 
 

29. februára2020 
od 7.00  do 22.00 hod. 

Deň konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. 
 

bezodkladne po 
ukončení činnosti 
okrskovej volebnej 

komisie 

Prevziať do úschovy volebnú dokumentáciu od okrskových volebných 
komisií.  
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3. URČUJEM 

 Volebné okrsky a volebné miestnosti  pre voľby  do Národnej rady Slovenskej republiky , 
ktoré sa uskutočnia  dňa 29. februára  2020 

Číslo  
okrsku  

Volebná 
miestnosť  

Vymedzenie územia volebného okrsku  

1. Budova 
................... 
Adresa 
....................  

Nám. ............, ulica .........................,číslo  .... 
  

2. Budova 
................... 
Adresa 
....................  

Nám. ............, ulica ........................., číslo  .... 

3. 
 

Budova 
................... 
Adresa 
....................  

Nám. ............, ulica ........................., číslo  ....   

 

V .................................... dňa ..................... 

                 starosta obce 
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VZOR  
Príkaz prednostu Obecného úradu v .................................... 

o určení zamestnancov  na vykonanie administratívnych a pomocných prác 
v súvislosti s konaním volieb do Národnej  rady Slovenskej republiky dňa 29. februára 

2020 
 
z dôvodu riadneho organizačného a technického zabezpečenia volieb do Národnej rady 
Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia 29. februára2020  

URČUJEM 

osoby vykonávajúce organizačné a technické zabezpečenie nasledovne: 

Zabezpečenie volebných miestností, organizačná časť a občerstvenie, strava, rozvoz 
a zvoz materiálov 

1. .....................   29.02.2020 od  13.00 hodiny do 21.00 hodiny 
2. .....................   29.02.2020 od  13.00 hodiny do 21.00 hodiny 
3. ..................... 29.02.2020 od   4.00 hodiny do skončenia volieb   
4. .....................  29.02.2020 od 20.00 h do skončenia volieb 

Evidencia obyvateľstva 

1. ..................... 29.02.2020 od   5.00 hodiny do 15.00 hodiny 
2. ......................  29.02.2020 od  15.00 hodiny  do skončenia volieb  

 
Dispečing  vozidiel, prevádzka úradu 
  

1. ..................... 29.02.2020 od   5.00 hodiny do 15.00 hodiny 
2. ......................  29.02.2020 od  15.00 hodiny  do skončenia volieb  

 

Vodiči motorových vozidiel v deň konania volieb 

1. ................... 29.02.2020 od 4.00 hodiny do skončenia volieb 
2. ................... 29.02.2020 od 4.00 hodiny do skončenia volieb 
3. .................. 29.02.2020 od 5.00 h do 8.00 hodiny  a od 22.00 hodiny do 

skončenia volieb 

Preberanie volebných dokumentov do archívnej úschovy: 

1. .......................... 29.02.2020 od 22.00 h do skončenia volieb 
 

Zabezpečenie informačných systémov  

1. ............................ pracovná pohotovosť 29.02.2020  od 5.00 hodiny do 
skončenia volieb 

 

V .........................  dňa ................ 

 

                      prednosta obecného úradu 
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IV.  DEŇ VOLIEB  
ZOZNAM VOLIČOV
V zmysle zákona č.180/2014 odovzdá obec okrskovej volebnej komisii hodinu pred začatím hlasovania 

zoznam voličov príslušného volebného okrsku, t.j. 29.februára 2020 o 6.00 hodine, v prípade, že starosta 

neposunul začiatok volieb na skoršiu hodinu.

Volič pri prevzatí hlasovacích lístkov a obálky potvrdí prevzatie vlastnoručným podpisom v zozname 

voličov. Toto opatrenie smeruje k zabráneniu  spochybňovania výsledkov volieb zo strany tých voličov, ktorí 

sa hlasovania nezúčastnili a domnievajú sa, že ich prítomnosť na hlasovaní mohli vyznačiť zakrúžkovaním 

poradového čísla a vložením obálky s hlasovacími lístkami do volebnej schránky členovia okrskovej volebnej 

komisie. Opatrenie má byť tiež dôkazným prostriedkom aj pre rozhodovanie Ústavného súdu Slovenskej 

republiky a pre orgány činné v trestnom konaní a posilňuje význam zoznamu voličov ako kontrolného nástroja. 

Ak volič prevzatie hlasovacích lístkov a obálky urobiť nemôže alebo ak prevzatie odmietne podpísať, predseda 

okrskovej volebnej komisie poznamená túto skutočnosť v zozname voličov. Odmietnutie podpisu nemôže 

mať za následok zabránenie hlasovaniu voliča.

GDPR - OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV VOLIČOV 
Zoznam voličov obsahuje množstvo osobných údajov voliča, bez ktorých by ale nebolo možné hlasovanie 

vo voľbách uskutočniť. Členovia okrskovej volebnej komisie musia byť pred voľbami poučení  o ochrane 

týchto osobných údajov voličov, čo potvrdzujú svojim podpisom. 

S údajmi konkrétnej osoby uvedenej na zozname voličov by však mohli prísť do styku aj iní voliči, a to pri 

úkone podpisu prevzatia hlasovacích lístkov na zozname voličov. Aby bola zabezpečená ochrana osobných 

údajov všetkých voličov, bola v roku 2017 prijatá novela  zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva, ktorá uložila okrskovej volebnej komisii, aby  pri podpise voliča vykonala opatrenia na 

ochranu osobných údajov ostatných voličov zapísaných v zozname voličov. V praxi ide o jednoduché zakrytie 

tých častí zoznamu voličov, ktoré sa podpisujúceho voliča netýkajú, na čo postačia dva čisté hárky papiera, 

ktorými sa prekryjú osobné údaje ostatných osôb. 
Upozornenie na ochranu osobných údajov voličov

Okrsková volebná komisia vykoná pri podpise voliča opatrenia na ochranu osobných údajov 

iných voličov uvedených na tej istej strane zoznamu voličov.      

 (§ 24 ods. 2 zákona č.180/2014 Z.z.)

Túto situáciu možno riešiť viacerými spôsobmi, napríklad prekrytím osobných údajov ostatných voličov 

priložením čistého hárku papiera, prípadne šablóny, ktorá prekryje údaje ostatných voličov, označením 

diskrétnej zóny na podlahu a korigovaním voličov zo strany členov volebnej komisie tak, aby voliči prichádzali 

k prevzatiu hlasovacích lístkov postupne a bola tak zabezpečená dôvernosť údajov voličov.

Napriek skutočnosti, že metodické usmernenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky obsahujú 

upozornenie na ochranu osobných údajov voličov, pri podpisovaní prevzatia hlasovacích lístkov podpisom a 

na túto povinnosť sú členovia komisií upozorňovaní na školeniach, v praxi sa stále vyskytuje, že komisie 

túto povinnosť nedodržiavajú.
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GDPR - INFORMAČNÁ POVINNOSŤ VOČI VOLIČOM
Ako sme uviedli vyššie obec je povinná informovať dotknuté osoby o každom účele spracúvania osobných 

údajov.  V súvislosti so zabezpečením prípravy a priebehu volieb obce spracúvajú osobné údaje voličov. 

Informačnú povinnosť voči voličom môžu plniť, napríklad prostredníctvom svojich webových stránok, úradnej 

tabule a pod. 

V deň volieb je vhodné informovať voličov aj priamo vo volebných miestnostiach zverejnením oznamu o 

informovaní pre voličov. 
INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLIČOV 
 
PREVÁDZKOVATEĽ NÁZOV OBCE 
ZODPOVEDNÁ OSOBA - KONTAKT UVIESŤ TELEFÓN , MAIL OSOBY ZODPOVEDNEJ  

ZA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV 
ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA PRÍPRAVA A ZABEZPEČENIE PRIEBEHU VOLIEB 

ZÁKON Č.180/2014 Z.z. O PODMIENKACH VÝKONU 
VOLEBNÉHO PRÁVA  

A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV 
OPRÁVNENÉ ZÁUJMY 
PREVÁDZKOVATEĽA 

NIE SÚ 

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV  OKRESNÝ ÚRAD, MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY, ŠTÁTNA KOMISIA PRE VOĽBY A KONTROLU 
FINANCOVANIA POLITICKÝCH STRÁN, VOLEBNÉ ORGÁNY 

 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ 
KRAJINY 

NEBUDE REALIZOVANÝ 

DOBA UCHOVÁVANIA 5 ROKOV 
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY 
 

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM ÁNO 
PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV ÁNO 
PRÁVO NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NIE 
PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH 
ÚDAJOV 

ÁNO 

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV NIE 
PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NIE 
PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA PODĽA 
§100 ZÁKONA Č.18/2018 Z.Z. 

ÁNO 

INFORMÁCIA O DRUHU POŽIADAVKY NA 
POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV JE ZÁKONNOU 
POŽIADAVKOU V ZMYSLE ZÁKONA Č.180/2014Z.z.   
- povinnosť voliča preukazovať svoju totožnosť občianskym 
preukazom alebo iným úradným dokladom, ktorý obsahuje 
podobizeň voliča; 
-  údaje uvedené v zozname voličov, meno a priezvisko 
voliča, rodné číslo, trvalý pobyt; 

- pri vydaní hlasovacích lístkov volič ich prevzatie potvrdzuje 
podpisom.  

 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE 
VRÁTANE PROFILOVANIA 

NIE 
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Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na svojej webovej stránke zverejňuje usmernenia  

týkajúce sa ochrany osobných údajov aj so zameraním na obce. Jedno z usmernení , ktoré boli zverejnené, sa 

týka aj zabezpečenia priebehu volieb a ochrany osobných údajov. V  celom znení je k dispozícii na  webovej 

stránke úradu, link https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/zabezpecenie_priebehu_

volieb_a_ochrana_osobnych_udajov_volicov.pdf 

VOĽBA POŠTOU

Voliť poštou môže volič, ktorý:
 » nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže požiadať písomne alebo elektronicky o voľbu  

 poštou, pričom žiadosť o voľbu poštou doručuje Ministerstvu vnútra SR. Doručené návratné obálky,  

 ktoré voličovi zasiela ministerstvo a  ktoré boli späť doručené ministerstvu vnútra najneskôr v posledný  

 pracovný deň predo dňom konania volieb,  odovzdá ministerstvo vnútra okrskovej volebnej komisii  

 utvorenej pre osobitný okrsok v deň konania volieb. 

 » má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže  

 požiadať písomne alebo elektronicky obec trvalého pobytu o voľbu poštou. Návratné obálky od voličov,  

 ktorí požiadali o voľbu poštou a  ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný  

 deň predo dňom konania volieb, t.j. 28. februára 2020 obec roztriedi podľa jednotlivých volebných  

 okrskov a v odovzdá príslušnej okrskovej volebnej komisii po vyhlásení hlasovania za začaté.  

Obec pôsobí pri voľbe poštou ako sprostredkovateľ. Príslušná okrsková volebná komisia vo svojom zozname 

voličov vyznačí pri dotknutých voličoch skutočnosť, že sa hlasovania zúčastnili, a to zakrúžkovaním ich 

poradového čísla za prítomnosti zástupcu obce. Po otvorení návratných obálok a po vybratí obálok s 

hlasovacími lístkami vkladá zástupca obce tieto obálky do volebnej schránky.

ÚPRAVA HLASOVACÍCH LÍSTKOV

Každý volič sa pred hlasovaním musí odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, 

za tzv. zástenu. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného 

priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, 

okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do Národnej rady 

Slovenskej republiky môže volič zakrúžkovaním 

poradového čísla najviac u štyroch kandidátov 

uvedených na jednom hlasovacom lístku vyznačiť, 

ktorému z kandidátov dáva prednosť a vloží hlasovací 

lístok do obálky. Túto svoju voľbu volič vykoná v 

osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích 

lístkov. Následne obálku vloží do volebnej schránky.
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Nesprávne upravené hlasovacie lístky

V prípade ak volič nesprávne upraví hlasovacie lístky a požiada okrskovú volebnú komisiu o vydanie nových 

hlasovacích lístkov, komisia mu za nesprávne upravené hlasovacie lístky vydá iné. Zároveň je volič povinný 

nesprávne upravené hlasovacie lístky vložiť do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne 

upravených hlasovacích lístkov. Nedodržanie tejto povinnosti je priestupkom.

právo voliča na pomoc pri hlasovaní
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať 

alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou 

do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona 

upravila hlasovací lístok. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov, člen okrskovej volebnej komisie obe 

osoby poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu 

volieb v zmysle § 351 ods. 1 Trestného zákona alebo trestného činu korupcie v zmysle § 336a Trestného 

zákona.

§ 351 Trestného zákona

1) Kto inému násilím alebo hrozbou násilia, alebo ľsťou bráni vo výkone ústavného práva voliť, alebo 

hlasovať v referende, alebo iného takým spôsobom k výkonu takýchto ústavných práv núti, potrestá sa 

odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky“.

2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v súvislosti s výkonom ústavných práv uvedených v ods.1 

a) vedome nesprávne sčíta hlasy alebo poruší tajnosť hlasovania, alebo      

b) inak hrubým spôsobom marí výkon týchto ústavných práv.                                                                                

3) Odňatím slobody na jeden až päť rokov sa páchateľ potrestá ak spácha čin uvedený v ods. 1 alebo 2                                                                                                

a) závažnejším spôsobom konania,                                                                       

b) ako verejný činiteľ,                                                                                                                                                       

c) z osobitného motívu, alebo                                                                                                                                          

d) verejne.

§ 336a Trestného zákona

1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok tomu, kto má právo 

voliť, zúčastniť sa na referende alebo na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, 

aby 

a) volil alebo hlasoval určitým spôsobom,

b) nevolil alebo nehlasoval určitým spôsobom,

c) nevolil alebo nehlasoval vôbec, alebo

d) sa nezúčastnil volieb, referenda alebo ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, 

alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inej 

osobe,  potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.  

37
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2) Kto v súvislosti s výkonom práva voliť, zúčastniť sa na referende alebo na ľudovom hlasovaní o odvolaní 

prezidenta Slovenskej republiky priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo inú osobu prijme, 

žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby             

a) volil alebo hlasoval určitým spôsobom,                                                                                                         

b)nevolil alebo nehlasoval určitým spôsobom,                                                                                                        

c) nevolil alebo nehlasoval vôbec, alebo                                                                                                               

d) sa zúčastnil volieb, referenda alebo ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky,  

potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.                                                                                                                                                    

3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 

1                                                                                                                                                                         

a) závažnejším spôsobom konania,                                                                                                                          

b) ako verejný činiteľ,                                                                                                                                                   

c) na chránenej osobe, alebo                                                                                                                                      

d) verejne.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby 

obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

HLASOVANIE MIMO VOLEBNEJ MIESTNOSTI

Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby 

obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, avšak len v 

územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. V takom prípade 

okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov (nie zapisovateľa) s prenosnou volebnou 

schránkou, hlasovacími lístkami, obálkou a so zoznamom tých voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo 

volebnej miestnosti.

Vyslaní členovia okrskovej volebnej komisie musia v tomto prípade zabezpečiť:
 » tajnosť hlasovania,

 » podpísanie prevzatia hlasovacieho lístka a obálky 

 (volič, ktorý hlasoval, podpíše prevzatie v „zozname voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo  

 volebnej miestnosti“ ak tak volič nemôže urobiť alebo prevzatie odmietne podpísať, člen okrskovej  

 volebnej komisie poznamená túto skutočnosť v tomto „zozname voličov, ktorí požiadali o hlasovanie  

 mimo volebnej miestnosti“, ktorý sa po návrate vyslaných členov okrskovej volebnej komisie pripojí k  

 „zoznamu voličov“).
Okrsková volebná komisia ihneď po návrate členov komisie vyslaných s prenosnou volebnou schránkou do 

volebnej miestnosti zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov.
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PRÍTOMNOSŤ VO VOLEBNEJ MIESTNOSTI 

Vo volebnej miestnosti majú právo byť prítomné, okrem členov okrskovej volebnej komisie, jej zapisovateľa, 

hlasujúcich voličov, pozorovateľov vyslaných medzinárodnými organizáciami aj iné osoby, ktoré prejavili 

záujem o pozorovanie priebehu volieb a sčítavania hlasov, či  zástupcovia médií. Tieto osoby len ústne 

oznámia svoj zámer byť prítomné vo volebnej miestnosti predsedovi okrskovej volebnej komisie. 

prítomnosť kandidáta vo volebnej miestnosti 
Kandidát sa v žiadnom prípade nesmie v čase hlasovania, okrem času, keď hlasuje, zdržiavať vo volebnej 

miestnosti (napr. ako pozorovateľ), alebo v blízkosti volebnej miestnosti, pretože svojou prítomnosťou môže 

ovplyvňovať voličov pri hlasovaní. Na túto skutočnosť ho okrsková volebná komisia upozorní. 

prítomnosť pozorovateľov a iných osôb vo volebnej miestnosti a pozorovanie volieb 
Obec je povinná vo volebnej miestnosti vyčleniť osobitný priestor pre pozorovateľov vyslaných medzinárodnými 

organizáciami. Tieto osoby možno z volebnej miestnosti vylúčiť, len vtedy, ak by bol ohrozený:
 » priebeh hlasovania,

 » priebeh   sčítavania hlasov.
Vo volebnej miestnosti majú právo byť prítomné aj iné osoby, ktoré prejavili záujem o pozorovanie priebehu 

volieb a sčítavania hlasov. Týmto osobám zákon neposkytuje až taký stupeň ochrany ako pozorovateľom 

medzinárodných organizácií. Tieto osoby možno z volebnej miestnosti vylúčiť, len v prípade, ak by bol 

ohrozený:
 » priebeh hlasovania,

 » sčítavania hlasov, 

 » dôvodu nedostatočnej kapacity volebnej miestnosti.
Prítomnosť „pozorovateľov“, či už ide o oficiálnych pozorovateľov alebo ide o iné osoby, ktoré majú záujem o 

pozorovanie priebehu volieb a sčítavania hlasov slúži ako prvok kontroly  riadneho priebehu volieb. Je však 

namieste, aby sa tieto osoby zdržali takých prejavov, ktoré by rušili činnosť komisie alebo ich ovplyvňovali 

slovnými alebo fyzickými útokmi.

Osoby, ktoré prejavili záujem o pozorovanie priebehu volieb a sčítavania hlasov nemôžu:
 » zasahovať do priebehu hlasovania, 

 » nahliadať do zoznamu voličov a robiť si z neho výpisy, odpisy, fotografické záznamy alebo videozáznamy,

 » zasahovať do priebehu sčítavania hlasov,

 » robiť fotografické záznamy a videozáznamy zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a  

 výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. 
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„Uznesenie č. 39/4/9

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán prerokovala viacero telefonických 

podaní, týkajúcich sa činnosti pozorovateľa vo volebnej miestnosti a konštatuje, že pozorovateľ si môže 

robiť poznámky o priebehu hlasovania, ale nesmie vyhotovovať zvukový, obrazový alebo zvukovo-obrazový 

záznam, prípadne uskutočňovať online prenos z priebehu hlasovania vo voľbách.“

 https://www.minv.sk/?zasadnutie181110

Pri vyhlásení výsledkov hlasovania vo volebnom okrsku predsedom okrskovej volebnej komisie si prítomné 

osoby môžu robiť poznámky o výsledku hlasovania vo volebnom okrsku (napr. o počte zapísaných voličov, 

počte voličov, ktorí odovzdali obálku, počte platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov a pod.). 

Osoby prítomné vo volebnej miestnosti sú povinné dodržiavať pokyny predsedu okrskovej volebnej komisie 

na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti a dôstojného priebehu hlasovania a sčítavania hlasov.

„Uznesenie č. 38/5/34

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna komisia“) prerokovala 

žiadosť okrskovej volebnej komisie v Partizánskej Ľupči o stanovisko k prítomnosti pozorovateľov pri sčítavaní 

odovzdaných hlasov a k jednotlivým otázkam konštatuje nasledovné: 

Pozorovateľ si môže vyhotovovať audio, video alebo audio-video záznam z procesu sčítavania odovzdaných 

hlasov za podmienky, že budú zachované zásady ochrany osobných údajov a zároveň to žiadnym spôsobom 

nenaruší priebeh sčítavania odovzdaných hlasov. 

Pozorovateľ nesmie žiadnym spôsobom zasahovať do činnosti komisie. Pozorovateľ si môže robiť poznámky 

o priebehu sčítavania odovzdaných hlasov len na papier, ale nesmie tieto informácie žiadnym spôsobom 

šíriť pred podpísaním zápisnice o výsledku volieb okrskovou volebnou komisiou. 

Po uzatvorení volebnej miestnosti pozorovateľ, v priebehu sčítavania odovzdaných hlasov, môže pozorovateľ 

opustiť volebnú miestnosť, avšak už nemôže vstúpiť späť, pretože by to mohlo narušiť priebeh sčítavania 

hlasov.

Nový pozorovateľ nemôže po uzatvorení volebnej miestnosti vstúpiť do volebnej miestnosti z dôvodu, že by 

to mohlo narušiť priebeh sčítavania hlasov.

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán ďalej konštatuje, že za poriadok vo 

volebnej miestnosti a za priebeh sčítavania hlasov je zodpovedný predseda okrskovej volebnej komisie.“

 https://www.minv.sk/?zasadnutie181108

Pozorovatelia prítomní vo volebnej miestnosti teda môžu, pri dodržaní podmienok uvedených v uznesení,  

vyhotovovať zvukové, obrazové alebo zvukovo-obrazové záznamy z priebehu sčítavania hlasov, tzn. po 

ukončení hlasovania. Iná situácia je však počas priebehu hlasovania, vtedy takéto konanie nie je možné.
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PRIESTUPKY

Ustanovenie o priestupkoch sa prvýkrát použilo pri voľbách do NR SR v roku 2016. Ku spáchaniu priestupku 

môže dôjsť v dvoch prípadoch:
 » ak volič požiada o vydanie nových hlasovacích lístkov za nesprávne upravené hlasovacie lístky a ak  

 pôvodné hlasovacie lístky volič neodloží do schránky na to určenej,

 » ak osoba neuposlúchne pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti. 
V oboch prípadoch okrsková volebná komisia o tom vyhotoví „Oznámenie o podozrení zo spáchania 

priestupku“. Okrsková volebná komisia, ktorá počas hlasovania vyhotovila takéto oznámenie, ho doručí 

spolu so zápisnicou do sídla okresnej  volebnej komisie. 

ČINNOSŤ OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE PO 
UZATVORENÍ VOLEBNEJ MIESTNOSTI

Po uplynutí času určeného na hlasovanie môžu hlasovať už len tí voliči, ktorí sú vo volebnej miestnosti alebo 

pred ňou. Potom sa volebná miestnosť uzavrie a predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási hlasovanie 

za skončené. Schránku na odloženie nepoužitých a nesprávne upravených hlasovacích lístkov uloží na 

osobitné miesto tak, aby bola s nimi vylúčená manipulácia. Sčítavanie hlasov je potrebné  vykonávať v jednej 

miestnosti za účasti všetkých členov okrskovej volebnej komisie. 

POSTUP OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE PO SKONČENÍ HLASOVANIA 
1.  Predseda okrskovej volebnej komisie dá zapečatiť nevydané hlasovacie lístky a obálky. Pozor,  

 nesplnenie tejto povinnosti zakladá dôvodné podozrenie z manipulácie s hlasovacími lístkami.

2.  Predseda okrskovej volebnej komisie dá otvoriť volebnú schránku.

3.  Predseda okrskovej volebnej komisie dá otvoriť  prenosnú volebnú schránku, ak ju okrsková volebná  

 komisia na žiadosť voliča použila.

4.  Obsah oboch volebných schránok sa po ich otvorení zmieša.

5.  Okrsková volebná komisia sčíta obálky.

6.  Okrsková volebná komisia porovná počet sčítaných obálok so záznamami v zozname voličov. Volič,  

 ktorý bol voliť, má zakrúžkované poradové číslo v zozname voličov a podpísal prevzatie hlasovacích  

 lístkov a obálky, resp. predseda podpísal, že volič sa odmietol podpísať. Týmto porovnaním komisia  

 zistí počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania a počet voličov, ktorí odovzdali obálku. Počet  obálok,  

 ktoré komisia vydala voličom by mal byť rovnaký alebo nižší ako počet voličov, ktorí odovzdali obálku. 

7.  Okrsková volebná komisia vylúči hlasovacie lístky, ktoré neboli vložené v obálke a taktiež vylúči obálky,  

 ktoré nemajú náležitosti podľa § 22 ods.3 zákona o podmienkach výkonu volebného práva (tzn.  

 obálky ktoré sú iné ako obálky ktorými bola vybavená volebná miestnosť a ktoré komisia oproti  

 podpisu odovzdala voličovi a boli označené odtlačkom úradnej pečiatky obce).
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poškodenie a úpravy hlasovacieho lístka alebo obálky

Poškodenie hlasovacieho lístka alebo obálky nemá vplyv na ich platnosť. Na prečiarknutie  alebo dopisovanie 

do hlasovacieho lístka sa neprihliada. Poškodenie hlasovacieho lístka môže byť podľa rozsahu rôzne, ak 

však bude zrejmé, že tlačivo je hlasovacím lístkom podľa zákona a je zrejmý spôsob jeho úpravy, je takýto 

hlasovací lístok platný. V sporných prípadoch  o platnosti hlasovacieho lístka a obálky rozhoduje okrsková 

volebná komisia, čo však neznamená úplnú voľnosť komisie pri posudzovaní lístka, nakoľko musí brať do 

úvahy, či je z úpravy hlasovacieho lístka zrejmé, ktorého kandidáta volič volil. 

8. Okrsková volebná komisia vyberie hlasovacie lístky z obálok a rozdelí ich podľa politických strán a 

 koalícií.

9.  Okrsková volebná komisia sčíta hlasovacie lístky odovzdané pre každú politickú stranu a koalíciu. 

10. Okrsková volebná komisia vylúči neplatné hlasovacie lístky.

posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov

11.  Okrsková volebná komisia zistí počet voličov,  

 ktorí využili právo prednostného hlasu pre kandidátov  

     politickej strany alebo koalície. Ak volič dal na  

 hlasovacom lístku prednostný hlas viac ako štyrom  

         kandidátom, hlasovací lístok sa počíta v prospech  

 politickej strany alebo koalície na prednostné hlasy  

 sa však neprihliada. Na úpravu hlasovacieho  

 lístka prečiarknutím  mien kandidátov alebo dopísaním  

 mien iných osôb sa neprihliada. Ako kontrola  

 slúži zistenie, že počet voličov, ktorí využili právo  

 prednostného hlasu, je za každú politickú stranu  

 alebo koalíciu rovný alebo menší ako počet platných  

 hlasov danej politickej strany alebo koalície.

12. Okrsková volebná komisia sčíta prednostné hlasy  

 odovzdané jednotlivým kandidátom na hlasovacích  

 lístkoch. 

 » ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov, sú všetky neplatné,

 » ak hlasovacie lístky nie sú na predpísanom tlačive, sú neplatné,

 » neplatné sú hlasovacie lístky podľa  § 55 ods. 8 zákona o podmienkach výkonu volebného práva (tzn.  

 ak došlo k späťvzatiu kandidátnej listiny  

 politickou stranou alebo koalíciou, k zrušeniu politickej  

 strany alebo politickej strany, ktorá je súčasťou  

 koalície, v čase po zaregistrovaní kandidátnej listiny).

Okrsková volebná komisia následne o priebehu a výsledku hlasovania vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisuje 

predseda a ostatní členovia okrskovej volebnej komisie. 
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ZÁPISNICA OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE 
Zápisnica okrskovej volebnej komisie poskytuje prehľad o priebehu a výsledku hlasovania. Okrsková volebná 

komisia vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v dvoch rovnopisoch. 

Okrsková volebná komisia môže zápisnicu vyhotoviť:
 » v písomnej forme, alebo

 » v elektronickej forme.  
Zápisnica v písomnej forme 
Vo volebnej miestnosti musí byť okrem  ostatného  povinného vybavenia aj dostatočný počet tlačív zápisnice 

okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Okrskové volebné komisie 

vyhotovia písomnú zápisnicu na týchto tlačivách v dvoch rovnopisoch, ktoré podpíše  predseda a ostatní 

členovia okrskovej volebnej komisie.
Zápisnica v elektronickej forme
Zákon umožňuje aj formu zápisnice v elektronickej forme, ktorá prináša viaceré benefity. Formu elektronickej 

zápisnice určuje štatistický úrad, ktorý na tento účel pridelí osobitný identifikačný kód zápisnice pre konkrétny 

volebný okrsok. Výhodou elektronickej zápisnice je kontrola všetkých súvzťažností a správneho vyplnenia 

zápisnice. Pri chybnom vyplnení sa zobrazí upozornenie pre komisiu a chybný údaj  je možné opraviť.  

Okrsková volebná komisia elektronicky vyhotovenú zápisnicu zašle okresnej volebnej komisii v elektronickej 

forme. Musí jej však doručiť aj jeden rovnopis zápisnice (vytlačenej z počítača), ktorá musí byť podpísaná 

členmi okrskovej volebnej komisie.
Zápisnica v elektronickej forme
 » čas začiatku a skončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia, 

 » počet voličov zapísaných v zozname voličov, 

 » počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, 

 » počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24, 

 » počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny, 

 » počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu, 

 » počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasu pre kandidátov politickej strany alebo koalície, 

 » počet platných prednostných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov podľa politických  

 strán alebo koalícií. 
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Ukončenie činnosti okrskovej volebnej komisie
Okrsková volebná komisia svoju činnosť  ukončí až na pokyn okresnej volebnej komisie, ktorá udelí tento 

pokyn  v prípade, ak uzná zápisnicu za správu bez pochybnosti o údajoch, ktoré sú v zápisnici uvedené. 

Ukončenie činnosti okrskovej volebnej komisie

Okrsková volebná komisia  odovzdáva volebné dokumenty do úschovy obce. O odovzdaní volebných 

dokumentov sa vyhotoví protokol, ktorého súčasťou sú  zoznamy odovzdávaných volebných dokumentov. 

Obec preberie len riadne zapečatenú volebnú dokumentáciu a následne uchováva volebné dokumenty v 

zmysle svojho Registratúrneho poriadku, vydaného v súlade so zákonom č.395/2002 Z.z. o archívoch a 

registratúrach v znení neskorších prepisov.

V zápisnici sa uvádza aj čas po ktorý bolo hlasovanie prerušené, okolnosti  ktoré znemožnili začať hlasovanie, 

pokračovať v ňom alebo ho ukončiť. Ak niektorý z členov okrskovej volebnej komisie zápisnicu o priebehu 

a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku nepodpísal, môže v zápisnici uviesť dôvody nepodpísania. 

Nepodpísanie zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku nemá vplyv na jej platnosť. 

Rovnako ako pri vyhotovení písomnej zápisnice, aj po vyhotovení zápisnice v elektronickej forme podpisuje 

dva rovnopisy vytlačenej zápisnice predseda a ostatní členovia okrskovej volebnej komisie. Po podpísaní 

oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vyhlasuje predseda 

okrskovej volebnej komisie výsledky hlasovania. Následne jeden rovnopis vytlačenej a podpísanej zápisnice 

okrsková volebná komisia doručí okresnej volebnej komisii. Zákon nestanovuje konkrétnu osobu, ktorá 

má zápisnicu okresnej volebnej komisii doručiť ani spôsob jej doručenia. 
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VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 1. októbra 2019,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 8 a § 216 zákona č. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dohode
s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a so Štatistickým úradom Slovenskej republiky
ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených
s voľbami sa mení takto:

V § 5 odsek 1 znie:

„(1) Odmena za výkon funkcie člena okrskovej volebnej komisie, miestnej volebnej komisie
(ďalej len „člen volebnej komisie“) a zapisovateľa volebnej komisie za deň konania volieb, ak
nemajú v deň konania volieb nárok na náhradu podľa § 36 ods. 1 zákona, sa ustanovuje
v sume, ktorá pripadá na jeden pracovný deň z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve za predposledný kalendárny štvrťrok pred kalendárnym štvrťrokom,
v ktorom sa konajú voľby. Predsedovi okrskovej volebnej komisie a predsedovi miestnej volebnej
komisie patrí odmena podľa prvej vety zvýšená o 30 % a zapisovateľovi volebnej komisie patrí
odmena podľa prvej vety zvýšená o 25 %.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.

v z. Michal Bagačka v. r. 
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ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 4. novembra 2019
o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m

voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a 

u r č u j e m

1. deň ich konania na sobotu 29. februára 2020,

2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 29. novembra
2019,

3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, okrskových volebných komisií a okrskovej
volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok do 8. januára 2020 a lehotu na ich
prvé zasadanie do 22. januára 2020.

Andrej Danko v. r. 
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ŽIADOSŤ VYPLŇTE VEĽKÝMI PÍSMENAMI. 

Žiadosť o voľbu poštou 

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 

voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 

a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia 

 

 

 

 

 
...................................................................... 
(adresa obecného /mestského, miestneho/ úradu) 

Podľa   § 60 ods. 1   zákona   č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadam o voľbu 

poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020. 

Meno:  

Priezvisko:  

Rodné číslo:  

Adresa trvalého pobytu v Slovenskej republike: 

Ulica:  

Číslo domu:  

Obec:  

PSČ:  

Adresa miesta pobytu v cudzine (pre zaslanie hlasovacích lístkov a obálok): 

Ulica:  

Číslo domu:  

Obec:  

PSČ:  

Štát:  

 

 

V  

 

 

Dátum:  Podpis:  
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