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ÚVOD
Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky vydáva podľa § 55 ods. 2 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta
Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")

Metodický pokyn na spracovanie výsledkov voľby prezidenta Slovenskej republiky.
Tento Metodický pokyn je určený pre usmernenie činnosti volebných komisií, ich
odborných (sumarizačných) útvarov, orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku, okresných
úradov a obcí.
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ČASŤ I
ORGANIZÁCIA VOLEBNÉHO DŇA
1. Pred otvorením volebných miestností
Spolupráca s obcou
Zástupca obce, najneskôr dve hodiny pred začiatkom hlasovania, odovzdá a predseda
okrskovej volebnej komisie prevezme od obce vybavenú volebnú miestnosť. Vybavenie
volebnej miestnosti sa uvádza v časti I bod 5 Pokynu k voľbe prezidenta Slovenskej
republiky.
V obciach, v ktorých je utvorených viac volebných okrskov, upresní sa spôsob dopravy
a odovzdanie zápisníc o priebehu a výsledku hlasovania vo volebných okrskoch (T/7)
spolu s prílohou obvodnej volebnej komisii - pozri časť III bod 2 - Doprava zápisníc
volebných komisií.
Súčasne sa dohodne spôsob odovzdania a prevzatia volebných dokumentov okrskovej
volebnej komisie do úschovy obce a určia sa osoby zodpovedné za odovzdanie a prevzatie
volebných dokumentov.
Zástupca obce podá okrskovej volebnej komisii informáciu o organizácii hlasovania v
zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, v miestach, kde sa vykonáva
väzba alebo trest odňatia slobody, ktoré sa nachádzajú v územnom obvode okrskovej
volebnej komisie.
Vo volebnej miestnosti
Pred začatím hlasovania skontroluje predseda okrskovej volebnej komisie, za účasti
všetkých prítomných členov komisie, či je volebná schránka a prenosná volebná schránka
prázdna a zapečatí ich tak, aby sa zabránilo neoprávnenému vkladaniu alebo vyberaniu
obálok s hlasovacími lístkami. Skontroluje aj vybavenie volebnej miestnosti, či sú
pripravené dva rovnopisy zoznamu oprávnených voličov, dostačujúci počet hlasovacích
lístkov a prázdnych obálok opatrených štátnym znakom Slovenskej republiky (ďalej len
„obálka“). Ak predseda okrskovej volebnej komisie nezistí nedostatky vo vybavení
volebnej miestnosti, alebo po ich odstránení, vyhlási hlasovanie za začaté.
2. Začatie a prerušenie hlasovania
Začatie hlasovania
Volebné miestnosti sa pre voličov otvoria v sobotu 15. marca 2014 o 7.00 hodine,
pokiaľ podľa miestnych podmienok neurčil starosta obce začiatok hlasovania na skoršiu
hodinu (maximálne o 2 hodiny) a zostanú otvorené do 22.00 hodiny.
V určený čas vyhlási predseda okrskovej volebnej komisie hlasovanie za začaté.
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Prerušenie hlasovania
Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho
ukončiť, môže okrsková volebná komisia odročiť začatie hlasovania na neskoršiu hodinu,
alebo predĺžiť čas hlasovania. Celkový čas hlasovania sa však týmto opatrením nesmie
skrátiť. Okrsková volebná komisia o takomto opatrení vyrozumie voličov spôsobom v
mieste obvyklým.
V prípade, že hlasovanie je prerušené, zapečatí okrsková volebná komisia nepoužité
hlasovacie lístky, obálky a zoznamy oprávnených voličov a otvor na vkladanie hlasovacích
lístkov na volebnej schránke a prenosnej volebnej schránke. Pri opätovnom začatí
hlasovania overí predseda za prítomnosti členov komisie neporušenosť pečatí a poznamená
to v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.
Poriadok vo volebnej miestnosti
Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie,
počas jeho neprítomnosti podpredseda. Pokyny predsedu komisie alebo jej podpredsedu na
zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti a dôstojný priebeh hlasovania sú záväzné pre
všetkých prítomných.
3. Spôsob hlasovania
Kto hlasuje
Hlasovania sa môže zúčastniť oprávnený volič, ktorý
1. je zapísaný v zozname oprávnených voličov príslušného volebného okrsku,
2. nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dostaví sa v deň voľby do
ktorejkoľvek volebnej miestnosti a predloží slovenský cestovný doklad,
3. predloží rozhodnutie súdu o vykonaní opravy alebo doplnení zoznamu oprávnených
voličov príslušného volebného okrsku,
4. predloží voličský preukaz spolu s preukazom totožnosti,
5. nie je zapísaný v zozname oprávnených voličov a v deň voľby sa dostaví do príslušnej
volebnej miestnosti s občianskym preukazom.
Oprávnení voliči predstupujú pred okrskovú volebnú komisiu a hlasujú v poradí, v
akom sa dostavili do volebnej miestnosti.
Oprávnený volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť. Ak
nepredloží volič preukaz totožnosti a žiadny z členov okrskovej volebnej komisie ho
nepozná, komisia ho požiada, aby svoju totožnosť preukázal svedectvom dvoch komisii
známych osôb; pokiaľ tak volič neurobí do ukončenia hlasovania, hlasovanie sa mu
neumožní.
Dopisovanie voličov do oboch rovnopisov zoznamu oprávnených voličov okrskovou
volebnou komisiou
Okrsková volebná komisia v deň voľby do oboch rovnopisov zoznamu oprávnených
voličov dopíše:
A. Voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň
voľby do volebnej miestnosti, na základe predloženého slovenského cestovného
dokladu. Dopísanie do zoznamu oprávnených voličov potvrdia podpismi predseda
a dvaja členovia komisie. Dopísanie do zoznamu oprávnených voličov zaznamená
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okrsková volebná komisia v slovenskom cestovnom doklade na strane úradných
záznamov takto: "Dopísaný do zoznamu voličov oprávnených voliť prezidenta
Slovenskej republiky v obci (meste, mestskej časti) .............................. vo volebnom
okrsku č. ......". Záznam v cestovnom doklade podpíše predseda okrskovej volebnej
komisie. Potom komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku.
B. Voliča, ktorý sa dostavil v deň voľby do volebnej miestnosti podľa miesta trvalého
pobytu s rozhodnutím súdu o vykonaní opravy alebo doplnení zoznamu oprávnených
voličov, ak tak neurobila na základe rozhodnutia súdu už obec. Dopísanie do zoznamu
oprávnených voličov alebo opravu potvrdia podpismi predseda a dvaja členovia
komisie. Potom komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku.
C. Voliča, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti s voličským preukazom. Dopísanie do
zoznamu oprávnených voličov potvrdia podpismi predseda a dvaja členovia komisie;
voličský preukaz sa pripojí k prvému rovnopisu zoznamu oprávnených voličov. Potom
komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku.
D. Voliča, ktorý sa v deň voľby dostavil do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta
trvalého pobytu a nie je zapísaný v zozname oprávnených voličov, na základe
predloženého občianskeho preukazu. Dopísanie do zoznamu oprávnených voličov
potvrdia podpismi predseda a dvaja členovia komisie. Potom komisia vydá voličovi
hlasovací lístok a prázdnu obálku.
Tajnosť hlasovania
Každý volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Na zabezpečenie
tajnosti hlasovania sú vo volebných miestnostiach vytvorené osobitné priestory na úpravu
hlasovacieho lístka oddelené zástenou. Týmto osobitným priestorom musí volič prejsť,
inak mu okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. Tajnosť hlasovania musí byť
zabezpečená voličom aj pri hlasovaní do prenosnej volebnej schránky.
V osobitnom priestore nesmie byť súčasne s voličom nikto prítomný, a to ani člen
okrskovej volebnej komisie; iba volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre
telesné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, môže vziať so sebou na tento
účel iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie.
Ako sa hlasuje
Po preukázaní totožnosti a zázname v oboch rovnopisoch zoznamu oprávnených
voličov (zakrúžkovaním poradového čísla voliča) dostane volič od okrskovej volebnej
komisie hlasovací lístok a obálku.
Potom volič vstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacieho lístka, kde
vloží hlasovací lístok do obálky. Na tomto hlasovacom lístku volič značkou „X“ v rámčeku
pred priezviskom kandidáta označí kandidáta, za ktorého hlasuje. Volič, ktorý nemôže sám
upraviť hlasovací lístok pre telesné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať,
má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča,
nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby zaňho hlasovací lístok podľa jeho pokynov
upravil a vložil do obálky.
Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží
obálku pred okrskovou volebnou komisiou do volebnej schránky. Volič, ktorý nemôže pre
telesné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať iného voliča
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(nie však člena okrskovej volebnej komisie), ktorý v jeho prítomnosti vloží obálku do
volebnej schránky.
Hlasovanie v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb, v miestach
kde sa vykonáva väzba alebo v miestach kde sa vykonáva trest odňatia slobody
A. Voliči, ktorí budú v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb, v
miestach kde sa vykonáva väzba alebo v miestach kde sa vykonáva trest odňatia
slobody (ďalej len „zariadenie“), v ktorých je vytvorený osobitný volebný okrsok,
môžu hlasovať v určenej volebnej miestnosti v takomto zariadení. Príchod voličov do
volebnej miestnosti organizuje okrsková volebná komisia po dohode s vedením
zariadenia.
Ak sa volič nachádzajúci v takomto zariadení nemôže zo zdravotných dôvodov dostaviť
do určenej volebnej miestnosti, môže požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej
schránky. Okrsková volebná komisia mu tento spôsob hlasovania umožní, ak nie sú
námietky vedúceho zariadenia.
B. Voliči v zariadeniach, v ktorých nie je vytvorený osobitný volebný okrsok, môžu
hlasovať do prenosnej volebnej schránky volebného okrsku, v obvode ktorého sa
nachádza zariadenie, ak sú zapísaní v zozname voličov tohto volebného okrsku; ak nie
sú zapísaní v zozname voličov tohto volebného okrsku, môžu hlasovať na základe
voličského preukazu, ak si ho vyžiadali od obce svojho trvalého pobytu.
Hlasovanie voličov, ktorí sa nemôžu v deň voľby dostaviť do volebnej miestnosti
K voličom, ktorí sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti a zdržiavajú sa v čase
voľby v obci, v ktorej majú trvalý pobyt alebo majú voličský preukaz a požiadali o
možnosť hlasovať do prenosnej volebnej schránky, vyšle okrsková volebná komisia aspoň
dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacím lístkom a obálkou.
Účasť týchto voličov na voľbe okrsková volebná komisia vyznačí v oboch rovnopisoch
zoznamu oprávnených voličov ihneď po návrate členov komisie vyslaných s prenosnou
volebnou schránkou do volebnej miestnosti.
4. Ukončenie hlasovania a príprava na zistenie výsledkov hlasovania
Ukončenie hlasovania
Pred 22.00 hodinou v sobotu 15. marca 2014 nesmie byť hlasovanie vyhlásené za
ukončené, aj keby už odvolili všetci voliči zapísaní v zozname oprávnených voličov, lebo
aj potom sa môžu dostaviť do volebnej miestnosti voliči, ktorí môžu byť dopísaní do
zoznamu oprávnených voličov (napr. na základe slovenského cestovného dokladu,
rozhodnutia súdu, voličského preukazu alebo občianskeho preukazu). Po 22.00 hodine
môžu hlasovať už len tí voliči, ktorí sú v tomto čase vo volebnej miestnosti alebo pred ňou.
Potom predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási hlasovanie za ukončené.
Príprava na zistenie výsledkov hlasovania
Bezprostredne po ukončení hlasovania dá predseda okrskovej volebnej komisie pokyn
na zapečatenie zvyšných nepoužitých hlasovacích lístkov a obálok a okrsková volebná
komisia pristúpi k zisteniu výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Práce s tým spojené
sa vykonávajú vo volebnej miestnosti a musí sa v nich pokračovať bez prerušenia až do
úplného ukončenia.
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Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú poskytovať informácie o priebehu a
čiastkových výsledkoch hlasovania, a to až do podpísania zápisnice o priebehu a výsledku
hlasovania vo volebnom okrsku.
V miestnosti, kde okrsková volebná komisia sčítava hlasy, majú právo byť prítomní
okrem jej členov, zapisovateľ okrskovej volebnej komisie, členovia volebných komisií
vyššieho stupňa a členovia ich odborných (sumarizačných) útvarov a osoby, ktorým na to
dala povolenie Ústredná volebná komisia.
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ČASŤ II
METODIKA SPRACOVANIA VÝSLEDKOV
VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
A
Zisťovanie výsledkov hlasovania v okrskovej volebnej komisii
1. Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov
Okrsková volebná komisia po ukončení hlasovania zistí počet oprávnených voličov
zapísaných do zoznamu oprávnených voličov. Tento údaj zistí tak, že sčíta všetkých
voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov obcou, odpočíta tých voličov,
ktorých obec zo zoznamu voličov vyčiarkla pred odovzdaním zoznamu okrskovej volebnej
komisii z dôvodu vydania voličského preukazu a pripočíta voličov, ktorých do zoznamu
dopísala v deň voľby okrsková volebná komisia (na základe predloženého cestovného
dokladu, na základe predloženého rozhodnutia súdu, na základe predloženého voličského
preukazu alebo na základe predloženého občianskeho preukazu).
2. Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky
Okrsková volebná komisia sčíta počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané
obálky a hlasovací lístok. Tento údaj zistí zo zoznamu oprávnených voličov, v ktorom si
okrsková volebná komisia o vydaní obálky a hlasovacieho lístka urobila záznam
zakrúžkovaním poradového čísla voliča.
Kontrola: • Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky musí byť rovný
alebo menší ako počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu
oprávnených voličov.
3. Príprava na sčítanie hlasov
Predseda komisie dá zapečatiť nevydané hlasovacie lístky a obálky. Potom dá otvoriť
volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku. Komisia obsah schránok po ich otvorení
zmieša.
Komisia zistí, či do volebnej schránky boli vložené iba obálky opatrené štátnym
znakom Slovenskej republiky. Obálky, ktoré nie sú opatrené štátnym znakom Slovenskej
republiky komisia vylúči a sčíta počet odovzdaných obálok. Pritom odloží všetky iné
písomnosti alebo predmety, vložené do volebných schránok. Platí to aj o hlasovacích
lístkoch, ktoré neboli vložené do obálky.
Kontrola: • Počet odovzdaných obálok musí byť rovný alebo menší ako počet
oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky.
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4. Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov
Otváranie odovzdaných obálok a vyberanie ich obsahu je dôležitou činnosťou pred
samotným posúdením platnosti hlasovacieho lístka. Členovia okrskovej volebnej komisie
musia platnosť hlasovacieho lístka posúdiť ihneď po jeho vybratí z obálky. Nemôžu teda
obsah obálky odložiť alebo robiť iné úkony, dokiaľ neposúdili platnosť hlasovacieho lístka
vybraného z práve otvorenej obálky.
V každej obálke by mal byť jeden hlasovací lístok pre voľbu prezidenta Slovenskej
republiky.
Prázdna obálka alebo obálka obsahujúca písomnosť, ktorá nie je hlasovacím lístkom, sa
započíta len do počtu odovzdaných obálok.
Ak sú v obálke dva alebo viac hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia vylúči
hlasovacie lístky s neoznačenými kandidátmi. Ak je v obálke viac ako jeden hlasovací
lístok, na ktorých je správne označený ten istý kandidát, okrsková volebná komisia počíta
za platný len jeden z hlasovacích lístkov; ostatné hlasovacie lístky vylúči ako neplatné. Ak
sú v obálke dva alebo viac hlasovacích lístkov, na ktorých je správne označený iný
kandidát, sú všetky hlasovacie lístky neplatné.
Pre posúdenie platnosti hlasovacieho lístka je rozhodujúca zákonom predpísaná úprava
hlasovacieho lístka - značka „X“ v rámčeku umiestnenom pred priezviskom kandidáta. Na
iné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada.
Neplatný je hlasovací lístok,
• ktorý nie je na predpísanom tlačive,
• na ktorom volič značkou „X“ označil viac ako jedného kandidáta,
• na ktorom volič značkou „X“ neoznačil ani jedného kandidáta.
V prípade pochybností rozhoduje o platnosti hlasovacieho lístka okrsková volebná
komisia s konečnou platnosťou (§ 24 ods. 3 zákona).
5. Sčítanie hlasov
Platné hlasovacie lístky zaradené do ďalšieho sčítavania hlasov komisia sčíta. Tento
údaj predstavuje počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov.
Kontrola: • Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov je rovný alebo
menší než počet odovzdaných obálok.
Komisia potom sčíta počet platných hlasov odovzdaných pre každého jednotlivého
kandidáta. Použije pritom čiarkovaciu metódu (za každý hlas jedna čiarka, napr. počet
hlasov 12 t. j. //// //// //) na osobitných pomocných papieroch. Zistené čísla predstavujú
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov.
Kontrola: • Počet platných hlasov odovzdaných pre každého kandidáta musí byť rovný
alebo menší ako počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých
kandidátov;
• súčet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov sa musí
rovnať počtu platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov.
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6. Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku
O priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vyhotoví okrsková volebná
komisia zápisnicu vo dvoch rovnopisoch. Zápisnicu podpíše predseda, podpredseda a
ostatní členovia komisie. Ak niektorý z členov okrskovej volebnej komisie zápisnicu
nepodpísal, uvedú sa dôvody jej nepodpísania.
Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku sa vyhotovuje na
tlačive T/7. Zápisnica obsahuje identifikačné údaje, oddiel I. obsahuje základné údaje o
začiatku a ukončení hlasovania. Oddiel II. zápisnice obsahuje kódy, ktoré sú nevyhnutné
pre automatizované spracovanie. Kód obvodnej volebnej komisie sa vyplní podľa
ČASTI V - ZOZNAM KÓDOV OBVODNÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ. Kód obce
oznámi okrskovej volebnej komisii starosta obce. V oddieli II. sa ďalej uvádzajú
nasledovné údaje:
• počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov,
• počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky,
• počet odovzdaných obálok,
• počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov,
• počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov.
V oddieli II. sa uvedú aj priezviská a mená kandidátov, ktorí prestali byť voliteľní alebo
sa práva kandidovať vzdali.
Spôsob výpočtu jednotlivých údajov zápisnice je uvedený v predchádzajúcich bodoch
tejto časti.
Poznámka:
Údaje v predpísaných políčkach treba vypĺňať s ľavostrannými nulami (napr. údaj 123
vyplniť ako 0 1 2 3 ). Ak je údaj nulový, políčko treba prečiarknuť
Predseda okrskovej volebnej komisie bezodkladne doručí obvodnej volebnej komisii
jeden rovnopis úplnej zápisnice. Počká na zaznamenanie doručenej zápisnice a na
vykonanie jej kontroly. Odborný (sumarizačný) útvar obvodnej volebnej komisie predloží
dve vyhotovenia počítačového odpisu zaznamenanej zápisnice predsedovi príslušnej
okrskovej volebnej komisie na porovnanie s doručenou zápisnicou, ktorý po zistení zhody,
podpíše oba počítačové odpisy zápisnice okrskovej volebnej komisie. Jeden počítačový
odpis odborný (sumarizačný) útvar obvodnej volebnej komisie odovzdá predsedovi
okrskovej volebnej komisie; odpis bude priložený k volebným dokumentom okrskovej
volebnej komisie. Druhý počítačový odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie o
priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku obvodná volebná komisia pripojí
k zápisnici okrskovej volebnej komisie.
Okrsková volebná komisia spolu s rovnopisom úplnej zápisnice (tlačivo T/7) môže
predložiť odbornému (sumarizačnému) útvaru obvodnej volebnej komisie údaje zápisnice
aj v elektronickej forme. Zápisnica okrskovej volebnej komisie v elektronickej forme je
zaznamenaním údajov okrskovej zápisnice (T/7) pomocou aplikačného programového
vybavenia, ktoré na tento účel pre okrskové volebné komisie sprístupňuje Štatistický úrad
Slovenskej republiky na svojej web stránke.
Ak nesplní predseda okrskovej volebnej komisie na výzvu obvodnej volebnej komisie
povinnosť vyhotoviť a doručiť zápisnicu za volebný okrsok do 24 hodín po ukončení
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hlasovania, obvodná volebná komisia doručí výsledky hlasovania v ostatných volebných
okrskoch Ústrednej volebnej komisii.
7. Ukončenie činnosti okrskovej volebnej komisie
Okrsková volebná komisia môže ukončiť svoju činnosť až po výslovnom súhlase
obvodnej volebnej komisie, ktorá môže žiadať vysvetlenie k údajom uvedeným v
doručenej zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku alebo opravu
chýb (nečitateľné údaje, chyby vzniknuté pri prepisovaní, logické chyby v údajoch a pod.).
Ak okrsková volebná komisia dostane pokyn na ukončenie činnosti od obvodnej
volebnej komisie, zapečatí odovzdané hlasovacie lístky, odovzdané obálky a oba rovnopisy
zoznamu oprávnených voličov s pripojenými voličskými preukazmi. Volebné dokumenty
tvoria zapečatené odovzdané hlasovacie lístky, odovzdané obálky, oba rovnopisy zoznamu
oprávnených voličov, predtým zapečatené nevydané hlasovacie lístky a obálky, jeden
rovnopis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku, počítačový
odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku a dokumenty
z činnosti okrskovej volebnej komisie. Okrsková volebná komisia volebné dokumenty
odovzdá do úschovy obci.
Členovia okrskovej volebnej komisie a zapisovateľ komisie nesmú poskytovať
informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch hlasovania až do podpísania zápisnice
o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku (§ 15 ods. 15 zákona).

B
Zisťovanie výsledkov hlasovania v obvodnej volebnej komisii
1. Úlohy obvodnej volebnej komisie
Obvodná volebná komisia je povinná zabezpečiť prevzatie zápisníc o priebehu a
výsledku hlasovania vo volebnom okrsku od všetkých okrskových volebných komisií.
Odborný (sumarizačný) útvar obvodnej volebnej komisie v rámci svojej pôsobnosti vykoná
kontrolu správnosti zápisnice podľa Metodiky pre prácu odborných (sumarizačných)
útvarov obvodných volebných komisií, ktorú vydá Štatistický úrad Slovenskej republiky.
V prípade pochybností o niektorých údajoch, vyžiada si od okrskovej volebnej komisie
vysvetlenie. Zjavné chyby opraví predseda okrskovej volebnej komisie prítomný v sídle
obvodnej volebnej komisie. V opačnom prípade obvodná volebná komisia požiada
okrskovú volebnú komisiu, aby zistené nedostatky bez meškania odstránila. Oprava sa
vykonáva tak, že sa na príslušnom tlačive prečiarkne pôvodný údaj (musí však ostať
čitateľný) a vedľa (príp. nad ním) sa napíše správny údaj, ktorý podpíše predseda
okrskovej volebnej komisie.
Po kontrole zápisnice vyhotoví odborný (sumarizačný) útvar obvodnej volebnej komisie
dva počítačové odpisy zápisnice okrskovej volebnej komisie. Tieto predloží na porovnanie
predsedovi okrskovej volebnej komisie, ktorý po zistení zhody podpíše oba predložené
počítačové odpisy zápisnice. Jeden počítačový odpis bude odovzdaný predsedovi
okrskovej volebnej komisie ako doklad o zhode zápisnice o priebehu a výsledku
hlasovania vo volebnom okrsku vyhotovenej okrskovou volebnou komisiou s počítačovým
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záznamom zápisnice. Druhý počítačový odpis obvodná volebná komisia pripojí k zápisnici
o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.
Ak je zápisnica okrskovej volebnej komisie prevzatá ako správna, udelí obvodná
volebná komisia pokyn na ukončenie činnosti okrskovej volebnej komisie.
2. Zápisnica obvodnej volebnej komisie o výsledku hlasovania
Obvodná volebná komisia po prevzatí všetkých zápisníc okrskových volebných komisií
vyhotoví v dvoch rovnopisoch Zápisnicu obvodnej volebnej komisie o výsledku hlasovania
(vzor V/5), ktorú podpíše predseda, podpredseda a ostatní členovia obvodnej volebnej
komisie. Ak niektorý z členov obvodnej volebnej komisie zápisnicu nepodpísal, uvedú sa
dôvody jej nepodpísania.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zápisnica obsahuje:
nevyhnutné identifikačné údaje,
počet volebných okrskov,
počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili výsledok hlasovania,
počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch oprávnených voličov,
počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky,
počet odovzdaných obálok,
počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov,
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
počet hlasov odovzdaných pre kandidátov, ktorí prestali byť voliteľní alebo sa práva
kandidovať vzdali.

3. Ukončenie činnosti obvodnej volebnej komisie
Po podpise oboch rovnopisov zápisnice obvodnej volebnej komisie o výsledku
hlasovania (vzor V/5) doručí predseda komisie jeden rovnopis zápisnice Ústrednej
volebnej komisii.
Obvodná volebná komisia vyčká na ďalšie pokyny Ústrednej volebnej komisie, ktorá
môže v prípade nejasností žiadať od obvodnej volebnej komisie vysvetlenie.
Ak pri kontrole zápisnice neboli zistené chyby, Ústredná volebná komisia udelí pokyn
na ukončenie činnosti príslušnej obvodnej volebnej komisie. Volebné dokumenty odovzdá
obvodná volebná komisia do úschovy okresnému úradu.
Členovia obvodnej volebnej komisie, členovia jej odborného (sumarizačného) útvaru
a zapisovateľ komisie nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch
hlasovania až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania (§ 15 ods. 15 zákona).
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C
Zisťovanie výsledkov voľby v Ústrednej volebnej komisii
1. Činnosť Ústrednej volebnej komisie
Ústredná volebná komisia preberá zápisnice obvodných volebných komisií a vykonáva
kontrolu ich správnosti a úplného vyplnenia. V prípade nejasností si vyžiada od príslušnej
obvodnej volebnej komisie vysvetlenie. Zistené nejasnosti alebo chyby je obvodná volebná
komisia povinná odstrániť a doručiť bezchybnú zápisnicu.
Ak bola prevzatá zápisnica obvodnej volebnej komisie správna a úplná, Ústredná
volebná komisia udelí pokyn na ukončenie činnosti tejto komisie.
Spôsob uverejňovania priebežných informácií o hlasovaní odborným (sumarizačným)
útvarom upraví Ústredná volebná komisia uznesením.
2. Zápisnica Ústrednej volebnej komisie o výsledku voľby
Po prebratí a odsúhlasení všetkých zápisníc obvodných volebných komisií vyhotoví
Ústredná volebná komisia zápisnicu o výsledku voľby prezidenta Slovenskej republiky.
Návrh zápisnice predloží komisii jej odborný (sumarizačný) útvar.
Zápisnicu podpíše predseda, podpredseda a ostatní členovia Ústrednej volebnej komisie.
V zápisnici sa uvedú mená členov, ktorí odmietli podpísať zápisnicu a dôvody tohto
odmietnutia.
3. Vyhlásenie výsledkov voľby
Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o výsledku voľby Ústredná volebná komisia
vyhlási výsledky voľby a doručí jeden rovnopis zápisnice bez zbytočného odkladu
predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.
Volebné dokumenty odovzdá Ústredná volebná komisia do úschovy Ministerstvu vnútra
Slovenskej republiky.
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ČASŤ III
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
1. Sídla volebných komisií
Ústredná volebná komisia sídli v budove Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v
Bratislave, na Drieňovej ul. č. 22.
Obvodné volebné komisie majú svoje sídlo v budovách pre tento účel určených,
spravidla v budovách okresných úradov, kde budú umiestnené aj ich odborné
(sumarizačné) útvary.
2. Doprava zápisníc volebných komisií
Dopravu predsedu okrskovej volebnej komisie so zápisnicou o priebehu a výsledku
hlasovania vo volebnom okrsku do sídla obvodnej volebnej komisie zabezpečí obec.
Dopravu predsedu obvodnej volebnej komisie so zápisnicou o výsledku hlasovania do
sídla Ústrednej volebnej komisie zabezpečí okresný úrad a vykoná sa v sprievode vozidla
policajného zboru.
3. Štatistická služba
Štatistický úrad Slovenskej republiky na spracúvanie výsledkov voľby vytvára pre
Ústrednú volebnú komisiu a obvodné volebné komisie odborné (sumarizačné) útvary.
Tieto útvary pomocou výpočtovej techniky sumarizujú výsledky hlasovania, zabezpečujú
dátové prenosy údajov pre centrálne spracovanie a spracúvajú výsledky voľby.

14

ČASŤ IV
TLAČIVÁ A VZORY
Tlačivá a vzory pre zistenie výsledkov hlasovania
T/7 Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku z voľby prezidenta
Slovenskej republiky
V/5 Zápisnica obvodnej volebnej komisie o výsledku hlasovania vo voľbe prezidenta
Slovenskej republiky
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T/7
Zápisnica
o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku
z voľby prezidenta Slovenskej republiky

Volebný okrsok č.:
Obec:

I.
Deň konania voľby:
Čas začiatku hlasovania:
Čas ukončenia hlasovania:

II.
Kód obvodnej
volebnej komisie

Obec

Volebný okrsok

Vo volebnom okrsku boli zistené tieto výsledky:
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov ........
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky ....................................
Počet odovzdaných obálok ...................................................................................
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov ............................
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Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
1. Priezvisko a meno
2. Priezvisko a meno
3. Priezvisko a meno
.
.
n. Priezvisko a meno

Kandidáti, ktorí prestali byť voliteľní a kandidáti, ktorí sa práva kandidovať vzdali:

Priezvisko a meno

Priezvisko a meno

Priezvisko a meno

Priezvisko a meno

Priezvisko a meno

Priezvisko a meno

III.
Údaje o okolnostiach (čas a dôvody), ktoré znemožnili začať hlasovanie, pokračovať
v hlasovaní alebo ukončiť hlasovanie, ak k takým okolnostiam došlo.
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IV.
Z celkového počtu

členov komisie bolo prítomných

členov.

Ďalej boli prítomní

Zápisnica, vrátane prílohy, bola členmi okrskovej volebnej komisie prečítaná a uznaná
za správnu, o čom svedčia ich podpisy.
Predseda volebnej komisie
meno a priezvisko

podpis

Podpredseda volebnej komisie
meno a priezvisko

podpis

Členovia volebnej komisie
meno a priezvisko

podpis

Zápisnicu odmietol podpísať

Dôvody odmietnutia podpisu sú uvedené v prílohe zápisnice na ............... listoch.
Dátum a hodina podpísania zápisnice:
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V/5
Kód obvodnej
volebnej komisie
Zápisnica
Obvodnej volebnej komisie v .....................................................
o výsledku hlasovania vo voľbe prezidenta Slovenskej republiky
x. x. 2014 1)
Obvodná volebná komisia zistila tieto výsledky hlasovania:
I.
Počet volebných okrskov
Počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili výsledok hlasovania
Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch oprávnených voličov
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
1. Priezvisko a meno
2. Priezvisko a meno
.
n. Priezvisko a meno
II.
Kandidáti, ktorí prestali byť voliteľní a kandidáti, ktorí sa práva kandidovať vzdali:

1)

Aktuálny dátum konania voľby
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III.
Z celkového počtu

členov komisie bolo prítomných

členov.

Ďalej boli prítomní

Zápisnica, vrátane prílohy, bola členmi obvodnej volebnej komisie prečítaná a uznaná
za správnu, o čom svedčia ich podpisy.
Predseda volebnej komisie:

Podpredseda volebnej komisie:

Členovia volebnej komisie:

Zápisnicu odmietol podpísať

Dôvody odmietnutia podpisu sú uvedené v prílohe zápisnice na ............... listoch.
Dátum a hodina podpísania zápisnice:
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ČASŤ V
ZOZNAM KÓDOV OBVODNÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ
Kód
obvodnej
volebnej
komisie
101
102
103
104
201
202
203
204
205
301
302
303
304
305
401
402
403
404
405
406
501
502
503
504
505
506
507

Kód
obvodnej
volebnej
komisie

Obvodná
volebná komisia
Bratislava
Malacky
Pezinok
Senec
Dunajská Streda
Galanta
Piešťany
Senica
Trnava
Bánovce nad Bebravou
Nové Mesto nad Váhom
Považská Bystrica
Prievidza
Trenčín
Komárno
Levice
Nitra
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Čadca
Dolný Kubín
Liptovský Mikuláš
Martin
Námestovo
Ružomberok
Žilina

601
602
603
604
605
606
607
701
702
703
704
705
706
707
708
709
801
802
803
804
805
806
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Obvodná
volebná komisia
Banská Bystrica
Brezno
Lučenec
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Zvolen
Žiar nad Hronom
Bardejov
Humenné
Kežmarok
Poprad
Prešov
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou
Košice
Košice - okolie
Michalovce
Rožňava
Spišská Nová Ves
Trebišov
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