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Ú V O D  

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa 

§ 217 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva 

Metodický pokyn 

na prípravu a zabezpečenie referenda 

a spracovanie výsledkov hlasovania v referende 

Tento metodický pokyn je určený pre usmernenie činnosti volebných komisií, ich 

odborných sumarizačných útvarov, územných orgánov štátnej štatistiky, okresných úradov a 

obcí. 
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Č A S Ť I 

PRÍPRAVA REFERENDA 

1. Volebné okrsky a volebné miestnosti (§ 8 zákona) 

a) 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“) v lehote uvedenej v rozhodnutí 

o vyhlásení referenda volebné okrsky a určuje volebné miestnosti.  

b) Starosta obce zabezpečí pre okrskovú volebnú komisiu na účel vykonania referenda 

prístup k internetu. 

c) Volebný okrsok sa utvorí tak, aby zahŕňal spravidla 1 000 voličov, a aby boli 

rešpektované existujúce územné a urbanistické celky. Starosta obce pri určovaní 

volebnej miestnosti prihliada na to, aby do volebnej miestnosti mali čo najľahší prístup 

aj zdravotne postihnutí voliči. 

d) Volebné okrsky sa označia v rámci obce poradovým číslom v súvislom číselnom rade 

arabskými číslami. V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice 

sa volebné okrsky označia v samostatných číselných radoch v každej mestskej časti. 

Poradovým číslom sa volebný okrsok označí aj v prípade, ak je v obci vytvorený len 

jeden volebný okrsok. 

e) Výkon volebného práva voličov, ktorí sa nachádzajú v zdravotníckych zariadeniach, v 

zariadeniach sociálnych služieb a v obdobných zariadeniach, v celách policajného 

zaistenia, v miestach, kde sa vykonáva väzba alebo trest odňatia slobody zabezpečí v 

spolupráci s vedením zariadenia okrsková volebná komisia, v ktorej územnom obvode 

sa takéto zariadenie nachádza. Ak voliči nepatria do volebného okrsku, v ktorého 

územnom obvode sa zariadenie nachádza, volia na základe hlasovacieho preukazu, ak si 

ho vyžiadali. 

f) Pre hlasovanie poštou voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 

sa zriaďuje na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo 

vnútra“) osobitný volebný okrsok a určuje sa volebná miestnosť. 

2. Stály zoznam voličov (§ 9 a § 10 zákona) 

a) Stály zoznam voličov zostavuje a vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave a v meste Košice mestská časť (ďalej len „obec“) na základe údajov 

vlastných evidencií, oznámení orgánov verejnej moci, oznámení iných obcí a výsledkov 

námietkového konania. 

b) Občan Slovenskej republiky, ktorý má na jej území trvalý pobyt, a ktorý má právo voliť 

sa zapisuje do stáleho zoznamu voličov v obci podľa miesta trvalého pobytu, bez 

ohľadu na to, či sa v tejto obci zdržiava. 

c) Obec vykonáva opravu alebo zmenu v stálom zozname voličov na žiadosť voliča alebo 

na základe rozhodnutia správneho súdu v rámci námietkového konania. 

3. Zoznam voličov (§ 11, § 206 a § 208 zákona) 

a) Zoznam voličov oprávnených hlasovať v jednotlivých volebných okrskoch (ďalej len 

„zoznam voličov“) vyhotoví obec zo stáleho zoznamu voličov. 
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b) Zoznam voličov vyhotoví obec na vzore tlačiva V/601 (titulná strana) a pokračovanie na 

vzore tlačiva V/601a. Namiesto vzorov tlačív V/601 a V/601a môže obec použiť priamo 

tlač z počítača. Tieto zoznamy voličov musia obsahovať všetky údaje uvedené na vzore 

tlačiva V/601 a V/601a. 

c) Obec odovzdá okrskovej volebnej komisii zoznam voličov najneskôr hodinu pred 

začatím hlasovania. 

4. Osobitný zoznam voličov (§ 197 zákona) 

Osobitný zoznam voličov zostavuje a vedie ministerstvo vnútra. Do osobitného 

zoznamu voličov sa zapisujú voliči, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej 

republiky a požiadali o voľbu poštou. 

5. Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (§ 207 

zákona) 

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže požiadať písomne 

alebo elektronicky (e-mailom) o voľbu poštou. Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená 

ministerstvu vnútra najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda, t.j. najneskôr 2. 12. 

2022. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. 

Ďalšie informácie o voľbe poštou pre voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území 

Slovenskej republiky sú uverejnené na webovom sídle ministerstva vnútra 

www.minv.sk/?r23-posta1 

6. Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 

a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia (§ 208 zákona) 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa 

zdržiava mimo jej územia, môže písomne alebo elektronicky (e-mailom) požiadať obec 

trvalého pobytu o voľbu poštou. Obec zverejní elektronickú (e-mailovú) adresu na 

doručovanie žiadostí o voľbu poštou na svojom webovom sídle. Ak obec nemá webové 

sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadostí na úradnej tabuli obce. Žiadosť 

musí byť doručená obci najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda, t.j. najneskôr 2. 

12. 2022. 

Obec zašle voličovi na ním uvedenú adresu miesta pobytu v cudzine najneskôr 35 dní 

predo dňom konania referenda, t.j. najneskôr 17. 12. 2022 

 obálku podľa § 22 ods. 3 zákona, 

 hlasovací lístok, 

 návratnú obálku a 

 poučenie o spôsobe hlasovania. 

Obálka pre zaslanie materiálov pre referendum do cudziny 

Obálka pre zaslanie materiálov pre referendum do cudziny je označená heslom „VOĽBA 

POŠTOU - ELECTION BY MAIL“. Musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu 

obce ako odosielateľa a adresa voliča v  cu dz i n e  ako prijímateľa. 

Adresa odosielateľa musí obsahovať 

 názov obecného úradu, 

 adresu obecného úradu, 
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 poštové smerovacie číslo a názov obce, prípadne číslo dodacej pošty, 

 názov krajiny. 

Názov obce a názov krajiny sa uvádza veľkými písmenami. Názov krajiny, ktorou je 

Slovenská republika, sa uvádza v anglickom jazyku ako „SLOVAK REPUBLIC“. 

Adresa prijímateľa musí obsahovať 

 meno a priezvisko voliča, 

 adresu voliča v cudzine (ulica, číslo domu - orientačné číslo), 

 poštové smerovacie číslo a názov obce, prípadne číslo dodacej pošty, 

 názov krajiny určenia. 

Adresa prijímateľa musí byť zhodná s adresou, ktorú volič uviedol v žiadosti o voľbu poštou. 

Názov obce a názov krajiny určenia sa uvádza veľkými písmenami. 

Názov krajiny určenia sa uvádza v anglickom jazyku a musí byť umiestnený na obálke 

minimálne 15 mm od jej spodného okraja. 

Zoznam názvov krajín určenia v anglickom jazyku je uvedený na webovom sídle 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?r23-vzory. 

Vzor obálky je uvedený v časti VIII ako tlačivo T/605a. 

Obálku obec zasiela voličovi ako zásielku 1. triedy. 

Obálka podľa § 22 ods. 3 zákona 

Obálka je určená na hlasovanie. Musí byť opatrená odtlačkom úradnej pečiatky obce 

(pečiatka obce so štátnym znakom Slovenskej republiky). 

Hlasovací lístok 

Obec zasiela voličovi jeden hlasovací lístok. 

Návratná obálka 

Návratná obálka je označená heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“. Musí 

byť na nej uvedená adresa voliča ako odosielateľa a adresa sídla obecného úradu obce ako 

prijímateľa. Adresy vypisuje pred odoslaním obálky obec. 

Adresa odosielateľa musí obsahovať 

 meno a priezvisko voliča, 

 adresu voliča v cudzine (ulica, číslo domu - orientačné číslo), 

 poštové smerovacie číslo a názov obce, prípadne číslo dodacej pošty, 

 názov krajiny určenia. 

Názov obce a názov krajiny sa uvádza veľkými písmenami. 

Adresa odosielateľa musí byť zhodná s adresou, ktorú volič uviedol v žiadosti o voľbu 

poštou. 

Adresa prijímateľa musí obsahovať 

 názov obecného úradu, 

 adresu obecného úradu, 

 poštové smerovacie číslo a názov obce, prípadne číslo dodacej pošty, 

 názov krajiny určenia. 

Názov obce a názov krajiny určenia sa uvádza veľkými písmenami. Názov krajiny určenia, 

ktorou je Slovenská republika, sa uvádza v anglickom jazyku ako „SLOVAK REPUBLIC“ 

a musí byť umiestnený na obálke minimálne 15 mm od jej spodného okraja. 

Vzor návratnej obálky je uvedený v časti VIII ako tlačivo T/605. 
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Poučenie o spôsobe hlasovania 

Vzor poučenia o spôsobe hlasovania je uvedený v časti VIII ako tlačivo T/604a. 

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli 

doručené obci najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda, 

t.j. najneskôr 20. 1. 2023. 

Doručené návratné obálky odovzdá obec príslušnej okrskovej volebnej komisii 

bezprostredne po vyhlásení hlasovania za začaté. 

7. Hlasovacie preukazy (§ 46   a § 198 zákona) 

Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je 

zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz (tlačivo T/601) a zo zoznamu voličov 

ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na 

zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. V obciach podľa osobitného 

predpisu
*)

 vydá obec hlasovací preukaz v jazyku národnostnej menšiny (tlačivo T/601a). 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu 

 osobne, 

 v listinnej forme alebo elektronicky, 

 prostredníctvom splnomocnenej osoby. 

Osobne môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr posledný 

pracovný deň predo dňom konania referenda v úradných hodinách obce. Obec vydá 

hlasovací preukaz bezodkladne. 

V listinnej forme môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu tak, aby jeho 

žiadosť bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda. 

Elektronicky môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr 15 

pracovných dní predo dňom konania referenda. Obec na tieto účely zverejňuje na svojom 

webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá 

webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce. 

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“ na adresu 

trvalého pobytu, alebo na inú korešpondenčnú adresu uvedenú voličom v žiadosti, najneskôr 

tri pracovné dni od doručenia žiadosti. 

Prostredníctvom splnomocnenej osoby môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho 

preukazu najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania referenda v úradných 

hodinách obce.  

Ak volič v žiadosti zaslanej v listinnej forme alebo elektronicky uviedol, že hlasovací 

preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho 

preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz takejto osobe bezodkladne, najneskôr však 

v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda v úradných hodinách obce. Táto 

osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu 

potvrdzuje svojím podpisom. 

Tlačivá hlasovacích preukazov zabezpečuje ministerstvo vnútra. 

                                                           
*) Zákon NR SR č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov 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 nariadenia vlády Slovenskej republiky 

č. 534/2011 Z. z. 
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Hlasovací preukaz obsahuje informáciu, že sa vydáva pre referendum a dátum jeho 

konania, meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá hlasovací preukaz vydala a odtlačok úradnej 

pečiatky obce so štátnym znakom Slovenskej republiky. 

Evidencia o vydaných hlasovacích preukazoch 

Obec vedie evidenciu o vydaných hlasovacích preukazoch, ktorá obsahuje číslo 

hlasovacieho preukazu, dátum jeho vydania, meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého 

pobytu voliča, žiadosť voliča o vydanie hlasovacieho preukazu, podpis voliča alebo podpis 

osoby splnomocnenej v žiadosti voliča na prevzatie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie 

na prevzatie hlasovacieho preukazu. Súčet vydaných a nevydaných hlasovacích preukazov 

predstavuje celkový počet hlasovacích preukazov doručených obci. 

8. Informovanie voličov (§ 21 zákona) 

Obec najneskôr  

- 10 dní po vyhlásení referenda zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom 

sídle, ak ho má zriadené, informáciu o podmienkach práva hlasovať v referende. 

Obec podľa osobitného predpisu
*)
 zverejní informáciu aj v jazyku národnostnej menšiny. 

- 25 dní predo dňom konania referenda doručí do každej domácnosti oznámenie (tlačivo 

T/602), v ktorom uvedie čas konania referenda, volebný okrsok, volebnú miestnosť, 

stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred 

hlasovaním občianskym preukazom. 

Obec podľa osobitného predpisu
*)

 doručuje oznámenie aj v jazyku národnostnej 

menšiny (tlačivo T/602a). N áz ov  o b ce  s a na oznámení o čase a mieste konania 

referenda (tlačivo T/602a) u v ádza  v  š t á tn om  j az yk u . 

9. Volebná miestnosť a jej vybavenie (§ 22 zákona) 

a) Volebná miestnosť má byť v dostupnej vzdialenosti voličom príslušného volebného 

okrsku a prístupná aj zdravotne postihnutým voličom. 

b) Na budove, v ktorej je volebná miestnosť, sa vyvesí štátna vlajka Slovenskej republiky. 

Pri vchode do volebnej miestnosti musí byť umiestnené označenie volebnej miestnosti 

nápisom „REFERENDUM - VOLEBNÁ MIESTNOSŤ“ a  číslo volebného okrsku 

(vzor V/604). 

Obec podľa osobitného predpisu*) označí volebnú miestnosť aj v jazyku národnostnej 

menšiny. 

c) Vybavenie volebnej miestnosti zabezpečí obec; vo volebnej miestnosti musí byť 

 na čelnej stene umiestnená štátna vlajka Slovenskej republiky a štátny znak 

Slovenskej republiky (z čelného pohľadu vľavo štátna vlajka a vpravo štátny znak), 

 volebná schránka a prenosná volebná schránka pre voličov, ktorí zo závažných, 

najmä zdravotných dôvodov požiadajú okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie 

mimo volebnej miestnosti, 

 schránka na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov; 

schránka musí byť umiestnená tak, aby nebola zameniteľná s volebnou schránkou, 

a aby bola pod dohľadom členov okrskovej volebnej komisie, 

 zoznam voličov a čisté tlačivá zoznamu voličov na dopísanie voličov, 

 zoznam voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, 

 tlačivá Oznámenia o podozrení zo spáchania priestupku (vzor V/605), 
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 dostatočný počet hlasovacích lístkov a dostatočný počet obálok opatrených 

odtlačkom úradnej pečiatky obce (pečiatka obce so štátnym znakom Slovenskej 

republiky), 

 tlačivá zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo 

volebnom okrsku v referende (tlačivo T/607), 

 osobitné priestory na úpravu hlasovacích lístkov s písacími potrebami (perá),  

 hlasovací lístok, ktorý  sa označí slovom „VZOR“,  

 informácia pre voliča o spôsobe hlasovania (tlačivo T/603); v obci podľa osobitného 

predpisu
*)

 sa informácia uvádza aj v jazyku národnostnej menšiny (tlačivo T/603a - 

T/603e); informácia pre voliča o spôsobe hlasovania je uverejnená na webovom sídle 

ministerstva vnútra www.minv.sk/?r23-vzory1, 

 návrh, o ktorom sa v referende rozhoduje (znenie otázky) sa v obci podľa osobitného 

predpisu
*)

 uvádza aj v jazyku národnostnej menšiny; návrh v jazykoch národnostných 

menšín je uverejnený na webovom sídle ministerstva vnútra www.minv.sk/?r23-vzory1, 

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

Vybavenie volebnej miestnosti skontroluje pred začatím hlasovania predseda okrskovej 

volebnej komisie za prítomnosti členov komisie. 

Vo volebnej miestnosti utvorenej pre osobitný volebný okrsok musí byť štátna vlajka 

Slovenskej republiky a štátny znak Slovenskej republiky, volebná schránka, osobitný 

zoznam voličov a dostatočný počet tlačív zápisnice okrskovej volebnej komisie o výsledku 

hlasovania poštou. Vybavenie volebnej miestnosti zabezpečuje ministerstvo vnútra. 
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Č A S Ť II 

ORGANIZÁCIA HLASOVANIA V REFERENDE 

1. Pred začatím hlasovania 

Spolupráca s obcou 

Obec najneskôr hodinu pred začatím hlasovania odovzdá a predseda okrskovej volebnej 

komisie prevezme vybavenú volebnú miestnosť. Vybavenie volebnej miestnosti sa uvádza 

v časti I bod 9. písm. c) tohto metodického pokynu. V obciach, v ktorých je utvorených viac 

volebných okrskov, 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 a v obdobných zariadeniach, 

v celách policajného zaistenia, 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 prítomnosti 

členov komisie, či je volebná schránka, prenosná volebná schránka a schránka na odloženie 

nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov prázdna a zapečatí ich.  

Skontroluje aj vybavenie volebnej miestnosti - pozri časť I bod 9. tohto metodického 

pokynu, najmä či je pripravený zoznam voličov, čisté tlačivá zoznamu voličov na dopísanie 

voličov a zoznam tých voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti 

a dostatočný počet 

 hlasovacích lístkov, 

 prázdnych nepriehľadných obálok opatrených odtlačkom úradnej pečiatky obce (ďalej len 

„obálka“), 

 tlačív zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom 

okrsku v referende (tlačivo T/607), 

 tlačív Oznámenia o podozrení zo spáchania priestupku (vzor V/605). 

 Ak predseda okrskovej volebnej komisie nezistí nedostatky vo vybavení volebnej 

miestnosti, alebo po odstránení zistených nedostatkov, vyhlási hlasovanie za začaté. 

2. Začatie a prerušenie hlasovania 

Začatie hlasovania 

Volebné miestnosti sa pre voličov otvoria v sobotu 21. januára 2023 o 7.00 h, pokiaľ 

podľa miestnych podmienok neurčil starosta obce začiatok hlasovania na skoršiu hodinu 

(najviac však o 2 hodiny) a zostanú otvorené do 22.00 h. V určený čas vyhlási predseda 

okrskovej volebnej komisie hlasovanie za začaté. 

Prerušenie hlasovania 

Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho 

skončiť, môže okrsková volebná komisia posunúť začiatok hlasovania na neskoršiu hodinu 

alebo predĺžiť čas hlasovania. Celkový čas hlasovania však nesmie byť týmto opatrením 
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skrátený. Okrsková volebná komisia o takomto opatrení vyrozumie voličov spôsobom v 

mieste obvyklým. 

Ak je hlasovanie prerušené, zapečatí okrsková volebná komisia nepoužité hlasovacie 

lístky, obálky, zoznam voličov a otvor na vkladanie hlasovacích lístkov na volebnej schránke 

a prenosnej volebnej schránke. Pri opätovnom začatí hlasovania predseda okrskovej volebnej 

komisie za prítomnosti členov komisie overuje neporušenosť pečatí. Okolnosti, ktoré 

znemožnili začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho skončiť, ako aj neporušenosť pečatí 

uvedie okrsková volebná komisia v zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom 

okrsku. 

Prítomnosť vo volebnej miestnosti a pozorovanie referenda 

Vo volebnej miestnosti majú právo byť prítomní, okrem členov okrskovej volebnej 

komisie, jej zapisovateľa, členov a zapisovateľov volebných komisií vyšších stupňov, členov 

ich odborných sumarizačných útvarov a voličov, pozorovatelia vyslaní medzinárodnými 

organizáciami. 

Obec je povinná vo volebnej miestnosti vyčleniť pre pozorovateľov vyslaných 

medzinárodnými organizáciami osobitný priestor. Tieto osoby možno z volebnej miestnosti 

vylúčiť, len ak by bol ohrozený priebeh hlasovania a sčítavania hlasov. 

Vo volebnej miestnosti majú právo byť prítomné aj iné osoby, ktoré prejavili záujem o 

pozorovanie priebehu referenda a sčítavania hlasov. Tieto osoby možno z volebnej miestnosti 

vylúčiť, len ak by bol ohrozený priebeh hlasovania, sčítavania hlasov alebo z dôvodu 

nedostatočnej kapacity volebnej miestnosti. 

Poriadok vo volebnej miestnosti 

Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie, 

počas jeho neprítomnosti podpredseda. Pokyny predsedu alebo podpredsedu okrskovej 

volebnej komisie na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti a dôstojný priebeh 

hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných. 

Ak volič alebo iná osoba prítomná vo volebnej miestnosti neuposlúchne pokyny predsedu 

okrskovej volebnej komisie na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti a dôstojného 

priebehu hlasovania, komisia o tom vyhotoví Oznámenie o podozrení zo spáchania priestupku 

(vzor V/605 tohto metodického pokynu), ktoré prevezme zamestnanec obce zodpovedný za 

prevzatie dokumentov z referenda. 

Doručenie Oznámenia o podozrení zo spáchania priestupku okresnému úradu 

Ak počas hlasovania alebo sčítavania hlasov v okrskovej volebnej komisii došlo vo 

volebnej miestnosti zo strany voliča, či inej prítomnej osoby ku konaniu podľa § 40 

- písm. a) zákona - neodloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov 

do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov 

alebo 

- písm. b) zákona - neuposlúchnutie pokynov predsedu okrskovej volebnej komisie na 

zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti a dôstojného priebehu hlasovania, 

okrsková volebná komisia vyhotoví Oznámenie o podozrení zo spáchania priestupku (ďalej len 

„oznámenie“) - vzor tlačiva V/605. 

Okrsková volebná komisia, ktorá počas hlasovania alebo sčítavania hlasov v yh o t ov i l a  

oz n ám en i e , odovzdá oznámenie zamestnancovi obce zodpovednému za prevzatie 

dokumentov z referenda od okrskovej volebnej komisie. Zamestnanec obce zodpovedný za 

prevzatie dokumentov z referenda od okrskovej volebnej komisie odovzdá oznámenie obci, 
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ktorá všetky oznámenia prevzaté od okrskových volebných komisií zašle najbližší pracovný 

deň odboru všeobecnej vnútornej správy okresného úradu (§ 3 ods. 2 písm. c/ zákona č. 

180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov). 

Vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy okresného úradu oznámi ministerstvu 

vnútra počet prijatých oznámení.  

3. Spôsob hlasovania 

Kto hlasuje 

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do 

Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 

rokov veku (ďalej len „volič“). 

Hlasovania sa môže zúčastniť volič, ktorý sa v deň konania referenda dostavil: 

1. do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu, je zapísaný v zozname 

voličov príslušného volebného okrsku a predloží občiansky preukaz, 

2. do volebnej miestnosti a predloží hlasovací preukaz spolu s občianskym preukazom, 

3. do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu, nie je zapísaný v zozname 

voličov, avšak občianskym preukazom preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí 

do volebného okrsku, 

4. do príslušnej volebnej miestnosti podľa miesta trvalého pobytu a predloží rozhodnutie súdu 

o vykonaní opravy alebo doplnení stáleho zoznamu voličov spolu s občianskym 

preukazom. 

Hlasovania sa môže zúčastniť aj volič, ktorý požiadal o hlasovanie mimo volebnej 

miestnosti a tiež volič, ktorý sa v čase referenda zdržiava mimo územia Slovenskej republiky 

a požiadal obec svojho trvalého pobytu o voľbu poštou a jeho návratná obálka bola obci 

doručená najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda. Hlasovania vo 

volebnej miestnosti sa môže zúčastniť aj volič, ktorý má trvalý pobyt v obci a požiadal 

o voľbu poštou, avšak jeho návratná obálka nebola obci doručená. 

Dopisovanie voličov do zoznamu voličov okrskovou volebnou komisiou 

A. Voliča, ktorý sa dostavil v deň konania referenda do príslušnej volebnej miestnosti podľa 

miesta trvalého pobytu a nie je zapísaný v zozname voličov d opi s u j e okrsková volebná 

komisia do zoznamu voličov po predložení občianskeho preukazu, ktorým preukáže, že má 

trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do volebného okrsku. Zápis podpíše predseda okrskovej 

volebnej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie. Potom okrsková volebná 

komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku. 

B. Voliča, ktorý sa dostavil v deň konania referenda do volebnej miestnosti s hlasovacím 

preukazom d opi su j e okrsková volebná komisia do zoznamu voličov po predložení 

občianskeho preukazu. Zápis podpíše predseda okrskovej volebnej komisie, v jeho 

neprítomnosti podpredseda komisie. Okrsková volebná komisia hlasovací preukaz voličovi 

odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi 

hlasovací lístok a prázdnu obálku. 

C. Voliča, ktorý sa dostavil v deň konania referenda do príslušnej volebnej miestnosti podľa 

miesta trvalého pobytu s rozhodnutím súdu o povinnosti obce doplniť alebo vykonať 

opravu v stálom zozname voličov, d o pi s u j e do zoznamu voličov alebo opravu 

v zozname voličov vykonáva okrsková volebná komisia, ak doplnenie alebo opravu 

nevykonala na základe rozhodnutia súdu už obec. Zápis alebo opravu po predložení 
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občianskeho preukazu podpíše predseda okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti 

podpredseda komisie. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a 

prázdnu obálku. 

Tajnosť hlasovania 

Na zabezpečenie tajnosti hlasovania sú vo volebných miestnostiach osobitné priestory 

určené na úpravu hlasovacích lístkov s písacími potrebami. Každý volič sa musí s hlasovacím 

lístkom a obálkou odobrať do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov, inak mu 

okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. Tajnosť hlasovania musí byť zabezpečená aj 

pri hlasovaní mimo volebnej miestnosti. 

Postup obce a okrskovej volebnej komisie pri voľbe poštou 

Návratné obálky zaslané voličmi s trvalým pobytom na území obce, ktorí sa v čase 

referenda zdržiavajú mimo územia Slovenskej republiky, a ktoré boli obci doručené najneskôr 

v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda odovzdá obec príslušnej okrskovej 

volebnej komisii v deň konania referenda bezprostredne po vyhlásení hlasovania za začaté. 

Okrsková volebná komisia po prevzatí návratných obálok za prítomnosti zástupcu obce 

zakrúžkuje poradové čísla voličov a vyznačí voľbu poštou v zozname voličov. Po otvorení 

návratných obálok a po vybratí obálok s hlasovacími lístkami okrsková volebná komisia 

s po č í t a  obá lky  s  hl as ov a c í mi  l í s tkam i.  Zistený výsledok si okrsková volebná 

komisia p o zn a č í. Údaj je dôležitý pre ďalšie zisťovanie výsledkov hlasovania. Potom 

vloží zástupca obce obálky s hlasovacími lístkami do volebnej schránky. Ak je v návratnej 

obálke viac ako jedna obálka s hlasovacím lístkom, sú všetky tieto obálky neplatné 

a nezapočítajú sa do počtu obálok s hlasovacím lístkom ani sa tieto obálky nevkladajú do 

volebnej schránky. Návratné obálky okrsková volebná komisia zapečatí a odloží na 

bezpečné miesto; sú súčasťou dokumentov okrskovej volebnej komisie z referenda. 

Hlasovanie vo volebnej miestnosti 

Volič hlasuje v poradí, v akom sa dostavil do volebnej miestnosti. Každý volič hlasuje 

osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. 

Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť občianskym 

preukazom. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť občianskym preukazom do skončenia 

hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní. 

Po preukázaní totožnosti voliča a po zakrúžkovaní poradového čísla voliča v zozname 

voličov, vydá voličovi okrsková volebná komisia hlasovací lístok a prázdnu obálku. Prevzatie 

hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom; ak 

tak urobiť nemôže, alebo ak prevzatie hlasovacieho lístka a obálky odmietol podpísať, 

predseda okrskovej volebnej komisie poznamená túto skutočnosť v zozname voličov. 

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

ostatných voličov uvedených na rovnakej strane zoznamu voličov, napr. prekrytím týchto 

údajov, najmä rodného čísla, priložením čistého hárku papiera. 

Okrsková volebná komisia súčasne voliča upozorní 

- na povinnosť odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do schránky na odloženie 

nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov a 

- na uloženie pokuty vo výške 33 eur, ak nesprávne upravený hlasovací lístok neodloží do 

schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. 

Potom vstúpi volič do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. 

V osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov nesmie byť súčasne s voličom nikto 
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prítomný. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu 

hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. 
V osobitnom priestore na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku pod 

otázkou zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“. Potom hlasovací lístok vloží volič 

do obálky a túto následne do volebnej schránky. 

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený 

hlasovací lístok nový hlasovací lístok. Súčasne ho opätovne upozorní 

- na povinnosť odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do schránky na odloženie 

nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov a 

- na uloženie pokuty vo výške 33 eur, ak nesprávne upravený hlasovací lístok neodloží do 

schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. 

Po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič 

obálku pred okrskovou volebnou komisiou do volebnej schránky. Volič, ktorý nemôže pre 

zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do 

volebnej schránky vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie. 

Ak volič aj napriek predchádzajúcemu poučeniu okrskovej volebnej komisie neodloží 

nesprávne upravený hlasovací lístok do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne 

upravených hlasovacích lístkov, komisia vyhotoví Oznámenie o podozrení zo spáchania 

priestupku (vzor V/605 tohto metodického pokynu), ktoré prevezme zamestnanec obce 

zodpovedný za prevzatie dokumentov z referenda. 

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 osobitného priestoru na úpravu hlasovacích 

lístkov inú osobu spôsobilú upraviť hlasovací lístok podľa jeho pokynov a zákona a vložiť do 

obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Okrsková volebná 

komisia obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov 

poučí, 

- že ak volič poskytujúci pomoc použije pri úprave hlasovacieho lístka násilie, hrozbu násilia 

alebo lesť, dopustí sa svojím konaním trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb 

a referenda, za ktorý je možné uložiť trest odňatia slobody od šiestich mesiacov do troch 

rokov, 

- že ak osoba priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok voličovi, 

aby volil určitým spôsobom, nevolil určitým spôsobom alebo nevolil vôbec, dopustí sa svojím 

konaním trestného činu volebnej korupcie, za ktorý je možné uložiť trest odňatia slobody až na 

dva roky, 

- o povinnosti odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do schránky na odloženie 

nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov a 

- o uložení pokuty vo výške 33 eur, ak volič neodloží nesprávne upravený hlasovací lístok do 

schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. 

Hlasovanie mimo volebnej miestnosti 

A. Hlasovanie v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb 

a v obdobných zariadeniach, v celách policajného zaistenia, v miestach, kde sa 

vykonáva väzba alebo trest odňatia slobody 

Volič, ktorý sa nachádza v deň konania referenda v zdravotníckom zariadení, v zariadení 

sociálnych služieb a v obdobných zariadeniach, v cele policajného zaistenia, v miestach, kde 

sa vykonáva väzba alebo trest odňatia slobody (ďalej len „zariadenie“) a má trvalý pobyt 
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v územnom obvode okrskovej volebnej komisie, v ktorom sa nachádza toto zariadenie alebo 

si vyžiadal hlasovací preukaz, hlasuje mimo volebnej miestnosti prostredníctvom prenosnej 

volebnej schránky, ak o to požiadal. Možnosť výkonu práva hlasovať zabezpečí voličovi 

okrsková volebná komisia v spolupráci s vedúcim príslušného zariadenia. Vedúci zariadenia 

dohodne s okrskovou volebnou komisiou čas hlasovania. 

Na základe žiadosti okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s 

prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou a so zoznamom tých voličov, 

ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. 

Každý volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Voliči preukazujú 

svoju totožnosť občianskym preukazom. Volič, ktorý nemá trvalý pobyt v územnom obvode 

okrskovej volebnej komisie, v ktorom sa nachádza zariadenie, hlasuje na základe 

hlasovacieho preukazu, ak si ho vyžiadal. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť do skončenia 

hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní. 

Ak ide o obvineného alebo odsúdeného, preukazuje sa jeho totožnosť preukazom 

obvineného, alebo preukazom odsúdeného, alebo svedectvom dvoch príslušníkov Zboru 

väzenskej a justičnej stráže prítomných v miestnosti zariadenia, v ktorom sa má hlasovanie 

vykonať. 

Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov, ktorí požiadali o hlasovanie 

mimo volebnej miestnosti, vydajú členovia okrskovej volebnej komisie vyslaní s prenosnou 

volebnou schránkou voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku. Prevzatie hlasovacieho lístka 

a obálky potvrdí volič v zozname voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej 

miestnosti vlastnoručným podpisom; ak tak urobiť nemôže, alebo ak prevzatie hlasovacieho 

lístka a obálky odmietne podpísať, člen okrskovej volebnej komisie v zozname voličov túto 

skutočnosť poznamená. Voličovi s hlasovacím preukazom členovia okrskovej volebnej 

komisie hlasovací preukaz odoberú a pripoja ho k zoznamu voličov, ktorí požiadali 

o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. 

Členovia okrskovej volebnej komisie vyslaní s prenosnou volebnou schránkou vykonajú 

pri podpise voliča opatrenia na ochranu osobných údajov iných voličov uvedených na 

rovnakej strane príslušného zoznamu voličov, napr. prekrytím týchto údajov, najmä rodného 

čísla, priložením čistého hárku papiera. 

Ak nie sú v zariadení vytvorené osobitné priestory určené na úpravu hlasovacích lístkov, 

členovia okrskovej volebnej komisie vyslaní s prenosnou volebnou schránkou umožnia 

voličovi hlasovať tak, aby bola zabezpečená tajnosť hlasovania. Spôsob úpravy hlasovacieho 

lístka voličom pri hlasovaní v zariadení je rovnaký ako spôsob úpravy hlasovacieho lístka 

voličom pri hlasovaní vo volebnej miestnosti. Nesprávne upravený hlasovací lístok volič 

znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie vyslanými s prenosnou volebnou 

schránkou. 

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že 

nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť členom okrskovej 

volebnej komisie, má právo požiadať inú osobu spôsobilú upraviť hlasovací lístok, aby tento 

upravila podľa jeho pokynov a zákona a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen 

okrskovej volebnej komisie vyslaný s prenosnou volebnou schránkou. Členovia okrskovej 

volebnej komisie vyslaní s prenosnou volebnou schránkou poučia obidve osoby o spôsobe 

hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb 

a referenda a o skutkovej podstate trestného činu volebnej korupcie. Volič, ktorý nemôže pre 

zdravotné postihnutie vložiť obálku do prenosnej volebnej schránky, môže požiadať, aby 

obálku za neho do prenosnej volebnej schránky vložila iná osoba; takouto osobou nemôže byť 

člen okrskovej volebnej komisie vyslaný s prenosnou volebnou schránkou. 

Po návrate členov okrskovej volebnej komisie vyslaných s prenosnou volebnou schránkou 

do volebnej miestnosti, okrsková volebná komisia ihneď zakrúžkuje poradové číslo voliča 
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v zozname voličov a pripojí k nemu zoznam voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo 

volebnej miestnosti. 

B. Hlasovanie voličov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu v deň konania 

referenda dostaviť do volebnej miestnosti 

Volič môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov sám alebo 

prostredníctvom inej osoby obec a v deň konania referenda okrskovú volebnú komisiu o to, 

aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti, a to 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 s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími 

lístkami, obálkou a so zoznamom voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej 

miestnosti. 

Každý volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Volič preukazuje 

svoju totožnosť občianskym preukazom. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť do skončenia 

hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní. 

Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov, ktorí požiadali o hlasovanie 

mimo volebnej miestnosti, vydajú členovia okrskovej volebnej komisie vyslaní s prenosnou 

volebnou schránkou voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku. Prevzatie hlasovacieho lístka 

a obálky potvrdí volič v zozname voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej 

miestnosti vlastnoručným podpisom; ak tak urobiť nemôže, alebo ak prevzatie hlasovacieho 

lístka a obálky odmietne podpísať, člen okrskovej volebnej komisie poznamená túto 

skutočnosť v zozname voličov. Voličovi s hlasovacím preukazom členovia okrskovej 

volebnej komisie hlasovací preukaz odoberú a pripoja ho k zoznamu voličov, ktorí požiadali 

o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. 

Členovia okrskovej volebnej komisie vyslaní s prenosnou volebnou schránkou vykonajú 

pri podpise voliča opatrenia na ochranu osobných údajov iných voličov uvedených na 

rovnakej strane príslušného zoznamu voličov, napr. prekrytím týchto údajov, najmä rodného 

čísla, priložením čistého hárku papiera. 

Aj pri hlasovaní mimo volebnej miestnosti postupujú členovia okrskovej volebnej komisie 

tak, aby bola zachovaná tajnosť hlasovania. 

Spôsob úpravy hlasovacieho lístka voličom pri hlasovaní mimo volebnej miestnosti je 

rovnaký ako spôsob úpravy hlasovacieho lístka voličom pri hlasovaní vo volebnej miestnosti. 

Nesprávne upravený hlasovací lístok volič znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej 

komisie vyslanými s prenosnou volebnou schránkou. 

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že 

nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť členom okrskovej 

volebnej komisie, má právo požiadať inú osobu spôsobilú upraviť hlasovací lístok, aby tento 

upravila podľa jeho pokynov a zákona a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen 

okrskovej volebnej komisie vyslaný s prenosnou volebnou schránkou. Členovia okrskovej 

volebnej komisie vyslaní s prenosnou volebnou schránkou poučia obidve osoby o spôsobe 

hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb 

a referenda a o skutkovej podstate trestného činu volebnej korupcie. Volič, ktorý nemôže pre 

zdravotné postihnutie vložiť obálku do prenosnej volebnej schránky, môže požiadať, aby 

obálku za neho do prenosenej volebnej schránky vložila iná osoba; takouto osobou nemôže 

byť člen okrskovej volebnej komisie vyslaný s prenosnou volebnou schránkou. 

Po návrate členov okrskovej volebnej komisie vyslaných s prenosnou volebnou schránkou 

do volebnej miestnosti, okrsková volebná komisia ihneď zakrúžkuje poradové číslo voliča 

v zozname voličov a pripojí k nemu zoznam voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo 

volebnej miestnosti. 



16 
 

5. Skončenie hlasovania vo volebnom okrsku 

Skončenie hlasovania 

V sobotu 21. januára 2023 nesmie byť hlasovanie vyhlásené za skončené pred 22.00 h, 

aj keby už odvolili všetci voliči zapísaní v zozname voličov, lebo aj potom sa môžu dostaviť 

do volebnej miestnosti voliči, ktorí môžu byť dopísaní do zoznamu voličov (na základe 

predloženého občianskeho preukazu, hlasovacieho preukazu alebo rozhodnutia súdu). 

Po 22.00 h môžu hlasovať už len tí voliči, ktorí sú v tomto čase vo volebnej miestnosti 

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

vyhlási hlasovanie za skončené. 

Schránku na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov uloží 

predseda okrskovej volebnej komisie na osobitné miesto tak, aby bola s týmito hlasovacími 

lístkami vylúčená manipulácia. 

Činnosť okrskovej volebnej komisie po vyhlásení hlasovania za skončené 

Bezprostredne po skončení hlasovania pristúpi okrsková volebná komisia k zisťovaniu 

výsledkov hlasovania vo volebnom okrsku. Práce s tým spojené sa vykonávajú vo volebnej 

miestnosti a musí sa v nich pokračovať bez prerušenia až do úplného skončenia. 

6. Odovzdanie dokumentov z referenda do úschovy 

a) Okrsková volebná komisia po ukončení svojej činnosti odovzdá dokumenty z referenda 

do úschovy obci. 

Obec prevezme do úschovy dokumenty z referenda od každej okrskovej volebnej 

komisie os ob i tn e podľa vyhotoveného protokolu a uloží ich za každú okrskovú 

volebnú komisiu o so b i t n e  v samostatnej úložnej jednotke. 

b) Okresná volebná komisia po ukončení svojej činnosti odovzdá dokumenty z referenda 

do úschovy okresnému úradu. 

O odovzdaní dokumentov z referenda sa vyhotoví protokol, ktorého súčasťou sú 

zoznamy odovzdávaných dokumentov z referenda. Protokol podpíše predseda príslušnej 

volebnej komisie a osoba zodpovedná za ich prevzatie. 

Dňom prevzatia dokumentov do úschovy sa tieto stávajú súčasťou registratúry toho, 

kto ich prevzal do úschovy a spravujú sa podľa jeho registratúrneho poriadku. 

Dokumenty z referenda prevzaté do úschovy sa usporiadajú podľa osobitného 

Pokynu na úschovu dokumentov z referenda v roku 2023 vydaného ministerstvom 

vnútra. 
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Č A S Ť  III 

ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA POŠTOU VOLIČMI, 

KTORÍ NEMAJÚ TRVALÝ POBYT  

NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

OKRSKOVOU VOLEBNOU KOMISIOU 

UTVORENOU PRE OSOBITNÝ VOLEBNÝ OKRSOK 

Pre voľbu poštou voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky je na 

ministerstve vnútra zriadený osobitný volebný okrsok, určená volebná miestnosť a utvorená 

okrsková volebná komisia. 

V deň konania referenda odovzdá ministerstvo vnútra okrskovej volebnej komisii 

utvorenej pre osobitný volebný okrsok (ďalej len „osobitná volebná komisia“) návratné 

obálky doručené ministerstvu vnútra voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej 

republiky najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (ďalej len 

„návratná obálka“) a osobitný zoznam voličov, v ktorom sú uvedení voliči, ktorí požiadali 

o voľbu poštou (ďalej len „osobitný zoznam voličov“). 

Po prevzatí návratných obálok a osobitného zoznamu voličov, vyznačí osobitná volebná 

komisia v osobitnom zozname voličov zakrúžkovaním poradového čísla voľbu poštou tými 

voličmi, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny a otvorí návratné obálky. Po otvorení 

návratných obálok a po vybratí obálok s hlasovacími lístkami vloží osobitná volebná 

komisia obálky s hlasovacími lístkami do volebnej schránky. Ak je v návratnej obálke viac 

ako jedna obálka s hlasovacím lístkom, sú všetky tieto obálky neplatné a  tieto obálky sa 

do volebnej schránky nevkladajú. 
Súčet voličov, ktorých poradové čísla osobitná volebná komisia zakrúžkovala v osobitnom 

zozname voličov predstavuje údaj zápisnice - počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku 

z cudziny. 
Po uplynutí 22.00 h dá predseda osobitnej volebnej komisie otvoriť volebnú schránku. 

Osobitná volebná komisia sčíta obálky s hlasovacími lístkami a porovná ich počet so 

záznamami v osobitnom zozname voličov. Obálky, ktoré nemajú náležitosti podľa § 22 ods. 3 

zákona (obálky, ktoré nie sú opatrené odtlačkom úradnej pečiatky ministerstva vnútra) 

osobitná volebná komisia vylúči. 

Na otváranie obálok s hlasovacími lístkami, vyberanie ich obsahu, posudzovanie platnosti 

hlasovacích lístkov a sčítanie hlasov osobitnou volebnou komisiou sa primerane použijú body 

6, 7, 8, a 9 uvedené v časti IV tohto metodického pokynu - Zisťovanie výsledkov hlasovania 

v okrskovej volebnej komisii. 

Zápisnica  okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok o výsledku 

hlasovania  poštou v referende voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej 

republiky.  

Zápisnica okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok o výsledku 

hlasovania  poštou v referende voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej 

republiky sa spracováva elektronicky prostredníctvom systému IVIS prevádzkovaného 

štatistickým úradom. 

Elektronické spracovanie výsledkov hlasovania vo volebnom okrsku má dve fázy: 

prípravnú a fázu zberu údajov. Detaily jednotlivých fáz sú predmetom školení predsedov, 

podpredsedov a zapisovateľov okrskových volebných komisií v oblasti metodiky spracovania 

pre okrskové volebné komisie. Okrskové volebné komisie sa pri elektronickom spracovaní 

výsledkov hlasovania pomocou HTML formulára zápisnice okrskovej volebnej komisie riadia 

informáciami získanými na príslušných školeniach a podľa návodov a usmernení, ktoré vydá 
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odborný sumarizačný útvar štátnej komisie. Dokumentácia bude zároveň dostupná na 

webových stránkach štatistického úradu (stránky určené výhradne na elektronické spracovanie 

výsledkov volieb). 

Na elektronické spracovanie výsledkov hlasovania ministerstvo vnútra zabezpečí pre 

osobitnú okrskovú volebnú komisiu: 

1. pripojenie k internetu, 

2. príslušné technické vybavenie podľa odporúčaní odborného sumarizačného útvaru štátnej 

komisie, 

3. vhodné podmienky podľa odporúčaní štatistického úradu pre prístup do internetovej 

aplikácie, ktorá sa použije na elektronické spracovanie, 

4. technickú podporu, 

5. prístup do aplikácie v prípravnej fáze a vo fáze zberu údajov (spracovanie výsledkov). 

Kompletné informácie a metodickú podporu týkajúcu sa postupu elektronického 

spracovania výsledkov hlasovania v osobitnej volebnej komisii poskytuje štatistický úrad. 

Ten zároveň zabezpečí prostredníctvom internetu (webové stránky určené výhradne na 

elektronické spracovanie výsledkov volieb) prístup do aplikácie, jej dostupnosť a potrebnú 

technickú dokumentáciu, návody a usmernenia pre elektronické spracovanie počas prípravy 

na spracovanie výsledkov a počas samotného spracovania výsledkov na základe vopred 

schváleného harmonogramu. 

Odborný sumarizačný útvar štátnej komisie zabezpečí technickú podporu výlučne na 

strane aplikácie určenej na spracovanie výsledkov hlasovania a poskytne osobitnej 

volebnej komisii jedinečný prihlasovací údaj. Elektronické spracovanie bude možné iba 

použitím týchto prihlasovacích údajov. 

Postup spracovania zápisnice okrskovej volebnej komisie 

Ihneď po zistení výsledkov hlasovania v  osobitnej volebnej komisii sa člen alebo 

zapisovateľ osobitnej volebnej komisie prihlási do systému IVIS pomocou prihlasovacích 

údajov určených pre osobitný volebný okrsok. V systéme IVIS otvorí elektronický formulár 

zápisnice okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok o výsledku 

hlasovania poštou v referende voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej 

republiky (formulár T/608) a vyplní ho údajmi zo zisťovania výsledkov v osobitnom 

volebnom okrsku v jednotlivých oddieloch. 

Oddiel I. obsahuje vopred vyplnené kódy (kód volebnej komisie, kód volebného územia 

a kód volebného okrsku). 

Ďalej sa v oddiele I. uvedú nasledovné údaje: 

 počet voličov zapísaných v osobitnom zozname voličov (napočítaný počet zapísaných 

voličov z osobitného zoznamu voličov), 

 počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny (napočítaný počet krúžkov 

poradových čísel z osobitného zoznamu voličov), 

 počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 

 počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov. 

V oddiele II. sa pre každú otázku uvedie počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“. 

V oddiele III. sa uvedú údaje podľa predtlače. 

Kontroly: 

 Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny musí byť rovný alebo menší ako 

počet voličov zapísaných v osobitnom zozname voličov. 

 Počet hlasovacích lístkov musí byť rovný alebo menší ako počet zaslaných návratných 

obálok z cudziny. 
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 Počet platných hlasovacích lístkov musí byť rovný alebo menší ako počet hlasovacích 

lístkov. 

Poznámka: Pri elektronickom spracovaní výsledkov prostredníctvom systému IVIS sa 

jednotlivé kontroly vykonávajú ich spustením po zadaní údajov do 

elektronického formulára. Aj napriek tomu je však potrebné sa nimi riadiť pri 

zisťovaní výsledkov hlasovania v osobitnej volebnej komisii. 

Po vyplnení elektronického formulára zápisnice T/608 osobitná volebná komisia spustí 

automatické kontroly a rieši prípadné chyby. Následne vytlačí bez dátumu a času 

podpísania elektronický formulár zápisnice okrskovej volebnej komisie utvorenej pre 

osobitný volebný okrsok v dvoch rovnopisoch, ktoré predloží na podpis jej predsedovi 

a ostatným členom. Ak niektorý z členov zápisnicu nepodpísal, môže v zápisnici uviesť 

dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice okrskovej volebnej komisie nemá vplyv na jej 

platnosť. 

Upozornenie: Osobitná volebná komisia zápisnicu zatiaľ iba skontroluje a vytlačí v dvoch 

rovnopisoch, neodosiela ju do systému IVIS. 

Po podpísaní vytlačených rovnopisov zápisnice osobitná volebná komisia doplní dátum 

a čas jej podpisu do elektronického formulára (oddiel III.). Následne odošle údaje z formulára 

do systému IVIS a potvrdí ich odoslanie, čím sa výsledky v systéme IVIS uzamknú. Ich 

odomknutie môže vykonať iba Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických 

strán (ďalej len „štátna komisia“), resp. jej odborný sumarizačný útvar. Po odoslaní údajov 

zápisnice do systému IVIS osobitná volebná komisia vytlačí a skontroluje odpis zápisnice zo 

systému IVIS, ktorý zároveň slúži ako potvrdenie o úspešnom uložení údajov do databázy 

systému IVIS. Pokiaľ sa údaje zhodujú, potvrdí zhodu v systéme IVIS. V prípade zistenia 

rozdielov medzi údajmi na podpísanej zápisnici a na odpise zápisnice tieto ihneď rieši. 

Následne osobitná volebná komisia doručí jeden rovnopis zápisnice štátnej komisii. 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok o výsledku 

hlasovania  poštou v referende voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej 

republiky je zároveň zápisnicou okresnej volebnej komisie. 

Osobitná volebná komisia ukončí svoju činnosť na pokyn štátnej komisie. Bezodkladne po 

ukončení svojej činnosti odovzdá osobitná volebná komisia dokumenty z referenda do 

úschovy ministerstvu vnútra. O odovzdaní dokumentov z referenda vyhotoví protokol, ktorý 

podpíše za osobitnú volebnú komisiu jej predseda a za ministerstvo vnútra osoba zodpovedná 

za ich prevzatie. 

  



20 
 

Č A S Ť  IV 

ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA 

V OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISII 

1. Počet voličov zapísaných v zozname voličov 

Okrsková volebná komisia zistí zo zoznamu voličov počet voličov zapísaných v zozname 

voličov volebného okrsku. Tento údaj zistí tak, že sčíta všetkých voličov zapísaných do 

zoznamu voličov obcou, nezapočíta tých voličov, ktorých obec zo zoznamu voličov vyčiarkla 

pred jeho odovzdaním okrskovej volebnej komisii (z dôvodu vydania hlasovacieho preukazu). 

Pripočíta voličov, ktorých do zoznamu voličov dopísala v deň konania referenda okrsková 

volebná komisia (na základe predloženého občianskeho preukazu, hlasovacieho preukazu 

alebo na základe predloženého rozhodnutia súdu). 

2. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní zistí okrsková volebná komisia sčítaním 

počtu voličov, ktorých poradové čísla zakrúžkovala v zozname voličov. Údaj zápisnice - 

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní je počet všetkých zakrúžkovaných 

poradových čísiel voličov v zozname voličov. 

Kontrola: • Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní musí byť rovný alebo menší ako 

počet voličov zapísaných v zozname voličov. 

3. Príprava na sčítanie hlasov 

Predseda okrskovej volebnej 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 s predpísanými 

náležitosťami (časť II bod 1 tohto metodického pokynu) a sčíta počet odovzdaných obálok. 

Obálky, ktoré nespĺňajú predpísané náležitosti komisia vylúči. Pritom odloží všetky iné 

písomnosti alebo predmety, vložené do volebných schránok. Platí to aj o hlasovacích lístkoch, 

ktoré neboli vložené do obálky. 

4. Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 

Okrsková volebná komisia zistí počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 tak, že od 

celkového počtu odovzdaných obálok odpočíta počet obálok s hlasovacími lístkami, 

vybratých z návratných obálok zaslaných voličmi z cudziny, ktorý údaj si poznačila na 

samostatný papier. 

Kontrola: • Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24, musí byť rovný alebo menší 

ako počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní. 

5. Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny 

Okrsková volebná komisia zistí sčítaním počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku 

z cudziny. Tento údaj zistí zo zoznamu voličov, v ktorom okrsková volebná komisia, za 

prítomnosti zástupcu obce, zakrúžkovala poradové čísla voličov, ktorí zaslali návratnú obálku 
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z cudziny a vyznačila pri nich voľbu poštou. Výsledný súčet je údaj zápisnice - počet voličov, 

ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny. 

Kontrola: • Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny musí byť rovný alebo 

menší ako počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní. 

Kontrola: • Súčet údajov počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny a počet 

voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 musí byť rovný alebo menší ako 

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní. 

6. Sčítanie odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov a posudzovanie ich platnosti 

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, pokiaľ neposúdili platnosť hlasovacieho lístka 

vybraného z práve otvorenej obálky. 

Prázdna obálka alebo obálka obsahujúca písomnosť, ktorá nie je hlasovacím lístkom, sa 

započíta len do počtu odovzdaných obálok. Zahŕňa sa do údaja zápisnice - počet voličov, ktorí 

odovzdali obálku podľa § 24 alebo údaja - počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z 

cudziny. 

V každej obálke by mal byť len jeden hlasovací lístok. 

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

alebo dopisovanie hlasovacieho lístka sa neprihliada. 

Údaj zápisnice - Počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov je údaj o počte 

všetkých hlasovacích lístkov tých voličov, ktorí hlasovali vo volebnej miestnosti a voličov, 

ktorí hlasovali poštou.  

Kontrola: • Počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov musí byť rovný alebo menší 

ako súčet údajov - počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny a počet 

voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24. 

Neplatné hlasovacie lístky 

Okrsková volebná komisia pri otváraní obálok a vyberaní ich obsahu kontroluje hlasovacie 

lístky a vyradí ako neplatné hlasovacie lístky, 

• ktoré nie sú na predpísanom tlačive, 

• ak je v obálke niekoľko (dva alebo viac) hlasovacích lístkov, 

• ak je zakrúžkovaním označená odpoveď „áno“ aj „nie“, 

• ak nie je zakrúžkovaním označená žiadna odpoveď. 

Platný hlasovací lístok 

Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označená odpoveď na otázku „áno“ alebo 

označená odpoveď na otázku „nie“. Výsledný súčet je údaj v zápisnici - Počet platných 

hlasovacích lístkov. 

Kontrola: • Počet platných hlasovacích lístkov musí byť rovný alebo menší ako počet 

odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov. 

Výsledok hlasovania vo volebnom okrsku 

Okrsková volebná komisia zistí počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“. Zistené údaje 

uvedie v oddiele III. 
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Kontrola: • Súčet platných hlasov „áno“ a počtu platných hlasov „nie“ sa musí rovnať počtu 

platných hlasovacích lístkov. 

7. Osobitné prípady 

V prípade, že pri zisťovaní výsledkov dôjde k pochybnostiam o platnosti obálky alebo 

hlasovacieho lístka, rozhoduje s konečnou platnosťou okrsková volebná komisia. 

8. Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku 

v referende sa podľa zákona spracováva elektronicky prostredníctvom systému IVIS 

prevádzkovaného štatistickým úradom. 

Elektronické spracovanie výsledkov hlasovania vo volebnom okrsku má dve fázy: 

prípravnú a fázu zberu údajov. Detaily jednotlivých fáz sú predmetom školení predsedov, 

podpredsedov a zapisovateľov okrskových volebných komisií v oblasti metodiky spracovania 

pre okrskové volebné komisie. Okrskové volebné komisie sa pri elektronickom spracovaní 

výsledkov hlasovania pomocou HTML formulára zápisnice okrskovej volebnej komisie riadia 

informáciami získanými na príslušných školeniach a podľa návodov a usmernení, ktoré vydá 

odborný sumarizačný útvar štátnej komisie. Dokumentácia bude zároveň dostupná na 

webových stránkach štatistického úradu (stránky určené výhradne na elektronické spracovanie 

výsledkov volieb). 

Na elektronické spracovanie výsledkov hlasovania obec zabezpečí pre okrskovú volebnú 

komisiu: 

1. pripojenie k internetu, 

2. príslušné technické vybavenie podľa odporúčaní odborného sumarizačného útvaru štátnej 

komisie, 

3. vhodné podmienky podľa odporúčaní štatistického úradu pre prístup do internetovej 

aplikácie, ktorá sa použije na elektronické spracovanie, 

4. technickú podporu, 

5. prístup do aplikácie v prípravnej fáze a vo fáze zberu údajov (spracovanie výsledkov). 

Kompletné informácie a metodickú podporu týkajúcu sa postupu elektronického 

spracovania výsledkov hlasovania v okrskovej volebnej komisii poskytuje štatistický úrad. 

Ten zároveň zabezpečí prostredníctvom internetu (webové stránky určené výhradne na 

elektronické spracovanie výsledkov volieb) prístup do aplikácie, jej dostupnosť a potrebnú 

technickú dokumentáciu, návody a usmernenia pre elektronické spracovanie počas prípravy 

na spracovanie výsledkov a počas samotného spracovania výsledkov na základe vopred 

schváleného harmonogramu. 

Odborný sumarizačný útvar štátnej komisie zabezpečí technickú podporu výlučne na 

strane aplikácie určenej na spracovanie výsledkov hlasovania. 

Štatistický úrad zabezpečí distribúciu jedinečných prihlasovacích údajov pre okrskové 

volebné komisie prostredníctvom starostov obcí, resp. primátorov miest a starostov mestských 

častí. Elektronické spracovanie bude možné iba použitím týchto prihlasovacích údajov. 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom 

okrsku v referende - tlačivo T/607. 

Ihneď po zistení výsledkov hlasovania vo volebnom okrsku sa člen alebo zapisovateľ 

okrskovej volebnej komisie prihlási do systému IVIS pomocou prihlasovacích údajov 
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určených pre konkrétny volebný okrsok. V systéme IVIS otvorí elektronický formulár 

Zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom 

okrsku v referende (formulár T/607) a vyplní ho údajmi zo zisťovania výsledkov vo 

volebnom okrsku v jednotlivých oddieloch. 

Zápisnica obsahuje identifikačné údaje (číslo volebného okrsku a názov obce). 

V oddiele I. sa uvádza dátum konania referenda, čas začiatku hlasovania a čas skončenia 

hlasovania. 

Oddiel II. obsahuje nevyhnutné kódy, ktoré sú potrebné pre automatizované spracovanie. 

Kód okresnej volebnej komisie sa vyplní podľa časti IX - ZOZNAM KÓDOV OKRESNÝCH 

VOLEBNÝCH KOMISIÍ. Kód obce a kód volebného okrsku oznámi okrskovej volebnej 

komisii starosta obce. V oddiele II. zápisnice sa ďalej uvádzajú nasledovné údaje: 

 počet voličov zapísaných v zozname voličov (napočítaný počet zapísaných voličov zo 

zoznamu voličov), 

 počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní (napočítaný počet zakrúžkovaných 

poradových čísiel voličov zo zoznamu voličov), 

 počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24, 

 počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny, 

 počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov, 

 počet platných hlasovacích lístkov, 

V oddiele III. sa uvádza pri otázke počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“. 

Spôsob výpočtu jednotlivých údajov zápisnice je uvedený v predchádzajúcich bodoch tejto 

časti. 

Kontroly: 

 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, musí byť rovný alebo menší ako počet 

voličov zapísaných v zozname voličov. 

 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 musí byť menší ako počet voličov, ktorí sa 

zúčastnili na hlasovaní. 

 Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny musí byť rovný alebo menší ako 

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní. 

 Súčet údajov - počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny a počet voličov, ktorí 

odovzdali obálku podľa § 24 musí byť rovný alebo menší ako počet voličov, ktorí sa 

zúčastnili na hlasovaní. 

 Počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov musí byť rovný alebo menší ako súčet 

údajov - počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny a počet voličov, ktorí 

odovzdali obálku podľa § 24. 

 Počet platných hlasovacích lístkov musí byť rovný alebo menší ako počet odovzdaných 

a zaslaných hlasovacích lístkov. 

 Súčet počtu hlasov „áno“ a počtu hlasov „nie“ sa musí rovnať počtu platných hlasovacích 

lístkov. 

Poznámka: Pri elektronickom spracovaní výsledkov prostredníctvom systému IVIS sa 

jednotlivé kontroly vykonávajú ich spustením po zadaní údajov do 

elektronického formulára. Aj napriek tomu je však potrebné sa nimi riadiť pri 

zisťovaní výsledkov hlasovania v okrskovej volebnej komisii. 

Po vyplnení elektronického formulára zápisnice T/607 okrsková volebná komisia spustí 

automatické kontroly a rieši prípadné chyby. Následne vytlačí bez dátumu a času 

podpísania elektronický formulár zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo 
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volebnom okrsku v dvoch rovnopisoch, ktoré predloží na podpis jej predsedovi a ostatným 

členom. Ak niektorý z členov zápisnicu nepodpísal, môže v zápisnici uviesť dôvody 

nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku 

nemá vplyv na jej platnosť. 

Upozornenie: Okrsková volebná komisia zápisnicu zatiaľ iba skontroluje a vytlačí v dvoch 

rovnopisoch, neodosiela ju do systému IVIS. 

Po podpísaní vytlačených rovnopisov zápisnice okrsková volebná komisia doplní dátum 

a čas jej podpisu do elektronického formulára (oddiel V.). Následne odošle údaje z formulára 

do systému IVIS a potvrdí ich odoslanie, čím sa výsledky v systéme IVIS uzamknú. Ich 

odomknutie môže vykonať iba okresná volebná komisia, resp. odborný sumarizačný útvar 

okresnej volebnej komisie. Po odoslaní údajov zápisnice do systému IVIS okrsková volebná 

komisia vytlačí a skontroluje odpis zápisnice zo systému IVIS, ktorý zároveň slúži ako 

potvrdenie o úspešnom uložení údajov do databázy systému IVIS. Pokiaľ sa údaje zhodujú, 

potvrdí zhodu v systéme IVIS. V prípade zistenia rozdielov medzi údajmi na podpísanej 

zápisnici a na odpise zápisnice tieto ihneď rieši. 

9. Ukončenie činnosti okrskovej volebnej komisie 

Po odoslaní a potvrdení údajov zápisnice okrsková volebná komisia priebežne monitoruje 

v systéme IVIS stav okrskovej zápisnice a očakáva jej potvrdenie zo strany okresnej volebnej 

komisie. Po potvrdení výsledkov v systéme IVIS, okrsková volebná komisia počká na pokyn 

na ukončenie činnosti od okresnej volebnej komisie.  

Členovia okrskovej volebnej komisie sa nemôžu vzďaľovať z volebnej miestnosti, ani 

okrsková volebná komisia nemôže ukončiť svoju činnosť, kým na to nedá výslovný súhlas 

okresná volebná komisia, ktorá môže žiadať vysvetlenie niektorých skutočností uvedených 

v predloženej zápisnici alebo opravu chýb (chyby vzniknuté pri prepisovaní, logické chyby v 

údajoch a pod.). 

Potom, čo okrsková volebná komisia dostane pokyn na ukončenie činnosti od okresnej 

volebnej komisie, odovzdá dokumenty z referenda do úschovy obci podľa Pokynu na úschovu 

dokumentov z referenda v roku 2023 vydaného ministerstvom vnútra. 
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Č A S Ť  V 

ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA 

V OKRESNEJ VOLEBNEJ KOMISII 

1. Úlohy okresnej volebnej komisie 

Okresná volebná komisia je povinná zabezpečiť podmienky na spracovanie zápisnice 

okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku od 

všetkých okrskových volebných komisií v jej územnom obvode. Odborný sumarizačný útvar 

okresnej volebnej komisie v rámci svojej pôsobnosti vykoná kontrolu správnosti 

elektronických zápisníc okrskových volebných komisií podľa Projektu automatizovaného 

spracovania výsledkov hlasovania v referende 2023, ktorý vydal štatistický úrad. 

Okresná volebná komisia zisťuje výsledky hlasovania na podklade odpisov údajov zápisníc 

okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku 

vygenerovaných v systéme IVIS. Ak zistí nedostatky v údajoch uvedených v zápisnici 

okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku, má právo 

vyžiadať si od okrskovej volebnej komisie vysvetlenie a iné informácie; požiadať okrskovú 

volebnú komisiu, aby zistené nedostatky odstránila.  

V prípade, že údaje zápisnice neobsahujú nedostatky, okresná volebná komisia potvrdí  

podpisom predložených odpisov úplnosť doručených údajov na ich ďalšie spracovanie a vydá 

pokyn na ukončenie činnosti okrskovej volebnej komisie. 

2. Zápisnica okresnej volebnej komisie o výsledku hlasovania v referende 

Odborný sumarizačný útvar okresnej volebnej komisie monitoruje potvrdené zápisnice 

okrskových volebných komisií. Po potvrdení zápisníc zo všetkých okrskových volebných 

komisií v územnom obvode okresnej volebnej komisie, odborný sumarizačný útvar ukončí 

zber výsledkov hlasovania v systéme IVIS za územný obvod okresnej volebnej komisie.  

Okresná volebná komisia po prevzatí všetkých zápisníc okrskových volebných komisií 

vygeneruje v systéme IVIS prostredníctvom svojho odborného sumarizačného útvaru 

Zápisnicu okresnej volebnej komisie o výsledku hlasovania v referende 21. 1. 2023 (vzor 

V/606). Zápisnicu dvakrát vytlačí  a predloží na podpis predsedovi a ostatným členom 

okresnej volebnej komisie. Ak niektorý z členov okresnej volebnej komisie zápisnicu 

nepodpísal, môže v zápisnici uviesť dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice o výsledku 

hlasovania nemá vplyv na jej platnosť. 

Zápisnica (vzor V/606) obsahuje: 

 identifikačné údaje, 

 počet volebných okrskov, 

 počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili výsledok hlasovania, 

 počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov, 

 počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, 

 počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24, 

 počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny, 

 počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov, 

 počet platných hlasovacích lístkov, 

 počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie. 

Kontroly: 

 Počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu musí byť rovný alebo menší 

ako počet volebných okrskov. 
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 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, musí byť rovný alebo menší ako počet 

voličov zapísaných v zozname voličov. 

 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 musí byť menší ako počet voličov, ktorí sa 

zúčastnili na hlasovaní. 

 Počet odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov musí byť rovný alebo menší ako počet 

voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní. 

 Počet platných hlasovacích lístkov byť rovný alebo menší ako počet odovzdaných 

a zaslaných hlasovacích lístkov. 

3. Ukončenie činnosti okresnej volebnej komisie 

Podpísaním oboch rovnopisov zápisnice okresnej volebnej komisie o výsledku 

hlasovania v referende, okresná volebná komisia potvrdila jej elektronické odoslanie na 

ďalšie spracovanie. 

Okresná volebná komisia v súčinnosti s okresným úradom zabezpečí doručenie jedného 

podpísaného rovnopisu zápisnice do troch dní štátnej komisii poštou. 

Okresná volebná komisia vyčká na ďalšie pokyny štátnej komisie, ktorá môže v prípade 

nejasností žiadať od okresnej volebnej komisie vysvetlenie. 

Ak pri kontrole zápisnice neboli zistené chyby, štátna komisia vydá pokyn na ukončenie 

činnosti príslušnej okresnej volebnej komisie. 

Potom, čo štátna komisia vydá pokyn na ukončenie činnosti, okresná volebná komisia 

odovzdá dokumenty z referenda do úschovy okresnému úradu podľa  Pokynu na úschovu 

dokumentov z referenda v roku 2023 vydaného ministerstvom vnútra. 

Pokyn na ukončenie činnosti okresnej volebnej komisie vydaný štátnou komisiou 

platí aj pre ukončenie činnosti jej odborného sumarizačného útvaru. 

 



Č A S Ť  VI 

ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV HLASOVANIA 

V ŠTÁTNEJ KOMISII 

1. Činnosť štátnej komisie 

Štátna komisia v rámci spracovania výsledkov referenda spracováva údaje zápisníc 

okresných volebných komisií a vykonáva kontrolu ich správnosti a úplného vyplnenia. 

Taktiež prevezme zápisnicu o výsledku hlasovania poštou voličmi, ktorí nemajú trvalý pobyt 

na území Slovenskej republiky, ktorú jej doručí osobitná volebná komisia. 

V prípade nejasností si štátna komisia vyžiada od príslušnej okresnej volebnej komisie 

vysvetlenie. Zistené nejasnosti alebo chyby je okresná volebná komisia povinná odstrániť a 

doručiť opravené údaje zápisnice. 

Ak zápisnica okresnej volebnej komisie neobsahuje nedostatky, vydá štátna komisia pokyn 

na ukončenie činnosti tejto komisie. 

V priebehu spracovania výsledkov hlasovania môže štátna komisia zverejniť priebežné 

výsledky referenda prostredníctvom svojho odborného sumarizačného útvaru na webovej 

stránke štatistického úradu. 

2. Činnosť odborného sumarizačného útvaru štátnej komisie 

Z údajov uložených v centrálnej databáze vytvorí odborný sumarizačný útvar štátnej 

komisie odpis zápisnice. 

Odpis zápisnice je podkladom pre kontrolu výstupov vytváraných v odbornom 

sumarizačnom útvare štátnej komisie. 

Následne bude vykonané spracovanie na úrovni Slovenskej republiky, výsledkom ktorého 

budú súbory za Slovenskú republiku podľa volebných okrskov, obcí, okresov, výstupné 

tabuľky, grafy, kartogramy, kartodiagramy a návrh zápisnice štátnej komisie. 

3. Zápisnica štátnej komisie o výsledku referenda 

Po vykonaní kontroly návrhu zápisnice štátnej komisie odborným sumarizačným útvarom 

štátnej komisie a výstupov zo spracovania, vedúci odborného sumarizačného útvaru štátnej 

komisie odovzdá návrh zápisnice štátnej komisii na podpis. 

Zápisnica štátnej komisie sa vyhotoví v súlade s § 214 zákona. Zápisnicu podpíše predseda 

a ostatní členovia štátnej komisie. V zápisnici sa uvedú mená členov štátnej komisie, ktorí 

odmietli podpísať zápisnicu a dôvody tohto odmietnutia (ak ich uviedli) sa poznamenajú 

v prílohe zápisnice. 

Po podpísaní zápisnice zverejní štátna komisia celkové výsledky referenda 

prostredníctvom svojho odborného sumarizačného útvaru na webovej stránke štatistického 

úradu. 

Štátna komisia odovzdá zápisnicu o výsledku referenda Národnej rade Slovenskej 

republiky. 
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Č A S Ť  VII 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

1. Sídla volebných komisií 

Štátna komisia zasadá v budove Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Bratislave, na 

Drieňovej ul. č. 22. 

Okresné volebné komisie majú svoje sídlo v budovách pre tento účel určených, spravidla 

v budovách okresných úradov, kde budú umiestnené aj ich odborné sumarizačné útvary. 

Okrskové volebné komisie sídlia v budovách určených starostom obce. 

Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný volebný okrsok sídli v budove 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v Bratislave. 

2. Doručovanie zápisníc volebných komisií 

Okrsková volebná komisia bezodkladne po podpísaní dvoch vytlačených rovnopisov zašle 

elektronicky, prostredníctvom systému IVIS, okresnej volebnej komisii zápisnicu o priebehu 

a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku a zabezpečí doručenie jedného rovnopisu 

vytlačenej a podpísanej zápisnice obci. 

Okresná volebná komisia bezodkladne zasiela elektronicky prostredníctvom systému IVIS 

štátnej komisii podpísanú zápisnicu o výsledku volieb a zabezpečuje doručenie jedného 

rovnopisu zápisnice do troch dní štátnej komisii poštou. 

3. Odborné sumarizačné útvary volebných komisií 

Štatistický úrad Slovenskej republiky na prípravu spracovania a na spracovanie výsledkov 

hlasovania v referende utvára pre štátnu komisiu a okresné volebné komisie odborné 

sumarizačné útvary. Tieto útvary pomocou výpočtovej techniky sumarizujú výsledky 

hlasovania, zabezpečujú dátové prenosy údajov pre centrálne spracovanie a spracúvajú 

výsledky referenda. 

Odborné sumarizačné útvary okresných volebných komisií sú umiestnené v budovách pre 

tento účel určených, spravidla v budovách okresných úradov, kde majú sídlo okresné volebné 

komisie. 

Odborný sumarizačný útvar štátnej komisie má svoje sídlo v budove Štatistického úradu 

Slovenskej republiky v Bratislave, na Lamačskej ceste 3/C. 
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Č A S Ť  V I I I  

TLAČIVÁ A VZORY 

1. Zoznam tlačív 

T/601, T/601a Hlasovací preukaz 

T/602  Oznámenie o čase a mieste konania referenda v štátnom jazyku 

T/602a Oznámenie o čase a mieste konania referenda v štátnom jazyku 

a v jazykoch národnostných menšín 

T/604  Poučenie o spôsobe hlasovania pre voliča, ktorý nemá trvalý pobyt 

na území Slovenskej republiky a požiadal o voľbu poštou 

T/604a  Poučenie o spôsobe hlasovania pre voliča, ktorý má trvalý pobyt 

na území Slovenskej republiky a požiadal o voľbu poštou 

T/605  Návratná obálka - vzor 

T/605a  Obálka pre zaslanie materiálov pre referendum do cudziny - vzor 

T/606  Preukaz zapisovateľa volebnej komisie 

T/606a  Preukaz člena volebnej komisie 

T/606b  Preukaz člena odborného sumarizačného  útvaru volebnej komisie 

T/607  Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania 

vo volebnom okrsku v referende 

2. Zoznam vzorov 

V/601 Zoznam voličov 

V/601a Pokračovací list zoznamu voličov 

V/602 Sľub zapisovateľa a členov volebnej komisie 

V/602a Sľub člena odborného sumarizačného útvaru 

V/602b Poučenie zapisovateľa a členov okrskovej volebnej komisie  

V/602c Poučenie zapisovateľa a členov okresnej volebnej komisie 

V/603 Informácia pre voliča 

V/604 Označenie volebnej miestnosti 

V/605 Oznámenie o podozrení zo spáchania priestupku 

 



T/601 

Obec 

 
 

HLASOVACÍ PREUKAZ 

REFERENDUM 

21. 1. 2023 

 
Meno, priezvisko 

  Slovenská republika 
Rodné číslo  Štátna príslušnosť 

 
Trvalý pobyt 

Bol v 

 
Obec 

vyčiarknutý zo zoznamu voličov volebného okrsku č.  
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poučenie: 

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Hlasovací 

preukaz je bez občianskeho preukazu neplatný. Volič pri zápise do zoznamu voličov odovzdá hlasovací preukaz 

okrskovej volebnej komisii, ktorá tento pripojí k zoznamu voličov. 
 

 

_____________ 
1/ Meno, priezvisko osoby, ktorá preukaz vydala 

2/ Podpis 
3/ Obec, dátum, úradná pečiatka obce  
 

Formát A5 
 

0
0
0
0
0
0
 

2/ 

 

3/ 

 

1/ 
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T/601a 

Obec / Község / Область / Село / Gav / Gemeinde 

 
 

HLASOVACÍ PREUKAZ 
REFERENDUM 

SZAVAZÓI IGAZOLVÁNY 
REFERENDUM 

 ПОСВІДЧЕННЯ ВИБОРЦЯ 
РЕФЕРЕНДУМ 

 ЛЕҐІТІМАЦІЯ НА ГОЛОСОВАНЯ  
РЕФЕРЕНДУМ 

KIDŇIPNASKRI LEGITIMACIJA 
REFERENDUM 

 WAHLKARTE 
REFERENDUM 

21. 1. 2023 

 
Meno, priezvisko / Keresztnév, Vezetéknév / Ім’я та прізвище / Мено, призвіско / Nav, nav pal dadeste / Vorname, Familienname 

  Slovenská republika 
Rodné číslo / Személyi szám / Реєстраційний номер народження / Родне чісло / 

Uľardo numeros / Geburtsnummer  Štátna príslušnosť / Állampolgárság /  Громадянство / Штатне обчанство / 

Themutno prithoviben / Staatsangehörigkeit 

 
Trvalý pobyt / Állandó lakcím / Постійне місце проживання / Місто стабілного бываня / Thanutno ľikeriben / Daueraufenthalt 

Bol v / Az alábbi községben / Був у / Быв у / Sas andro / Wurde in 

 
Obec / Község neve / Населений пункт / Село  / Gav / Gemeinde 

vyčiarknutý zo zoznamu voličov volebného okrsku č. 

Az alábbi választói körzet választói jegyzékéből kihúzásra került: 

викреслений із списку виборців на виборчoї дільниці № 

вычаркнутый із списку волічів волебного раёну ч. 

odthodo andal voľičengero zoznamos andal kidňipnaskero kotor č. 

gestrichen aus dem Wählerverzeichnis des Wahlkreises Nr.  
 
 

 

 

   

 

 
_____________ 
1/ Meno, priezvisko osoby, ktorá preukaz vydala / Az igazolványt kiadó személy utóneve és vezetékneve / Ім'я, прізвище особи, яка видала посвідчення / 

Мено. призвіско особы, котра леґітімацію выдала. / Nav, sar pes vičinel o dženo, so diňa avri o prevkazis / Vorname und Name des Ausweisausstellers 
2/ Podpis / Aláírás / Підпис / Підпис / Podpisos / Unterschrift 
3/ Obec, dátum, úradná pečiatka obce / Község, dátum, a község hivatalos bélyegzője / Область, дaтa, oфіційна печатка oбластi / Село, датум, урядна печатка 

села / Gav, datumos, uradno cajchos / Gemeinde, datum, Amtsstempel der Gemeinde 
 

Formát A5 

 

0
0
0
0
0
0
 

3/ 

 

1/ 

 

2/ 
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Poučenie: 

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. 

Hlasovací preukaz je bez občianskeho preukazu neplatný. Volič pri zápise do zoznamu 

voličov odovzdá hlasovací preukaz okrskovej volebnej komisii, ktorá tento pripojí k zoznamu 

voličov. 

Tájékoztatás: 

A szavazói igazolvány jogosultságot ad arra, hogy bejegyzésre kerüljön bármelyik választói 

körzet választói jegyzékébe. A szavazói igazolvány személyi igazolvány nélkül érvénytelen. 

A szavazói igazolványt a választópolgár a választói jegyzékbe való felvételkor leadja a 

körzeti választási bizottságnak, amely azt a választói jegyzékhez fogja csatolni. 

Iнcтpyкцiя: 

Посвідчення виборця надає право запису до списку виборців на будь-якій виборчій 

дільниці. Посвідчення виборця без паспорту недійсне. Виборець при записі до списку 

виборців віддає посвідчення виборця окружній виборчій дільниці, яка його додасть до 

списку виборців. 

Поучіня: 

Леґітімація на голосованя дає право на запис до списку волічів в будькотрім волебнім 

раёнї. Леґітімація на голосованя є без обчаньской леґітімації неплатна. Голосуючій при 

записї до списку волічів дасть леґітімацію на голосованя обводній волебній комісії, 

котра єй припоїть к списку волічів. 

Sikhaviben: 

Kidňipnaskeri legitimacijaha šaj te zairinel andro voľičengero zoznamos andro chocsavo 

kidňipnaskero kotor. Kidňipnaskeri legitimacija hiňi bijo dženeskeri legitimacija ňeplatno. 

O voľičis pašal kidňipen dela e kidňipnaskeri legitimacija la okrskovakeri komisijake the 

prithovela pes ko aver voľiči andal zoznamos. 

Belehrung: 

Die Wahlkarte berechtigt zur Eintragung ins Wählerverzeichnis in jedem beliebigen 

Wahlkreis. Die Wahlkarte ist ohne Personalausweis ungültig. Der Abstimmende gibt bei 

Eintragung ins Wählerverzeichnis die Wahlkarte der Kreiswahlkommission ab, die sie dem 

Wählerverzeichnis beifügt. 
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T/602 

Obec 

 

OZNÁMENIE 

o čase a mieste konania referenda 

 Deň a čas konania referenda 

21. 1. 2023  h - 22.00 h 

 Miesto konania referenda 

 

 

 Volebný okrsok č. 

  

Adresa (trvalý pobyt) 

 

 
 

 

 

 

 
podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poučenie: 
1. Volič preukáže pred hlasovaním svoju totožnosť občianskym preukazom. 

2. Od členov komisie dostane volič hlasovací lístok a prázdnu obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom. 

3. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje odpoveď „áno“ 

alebo odpoveď „nie“. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Nesprávne 

upravený hlasovací lístok odloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených 

hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. 

 

 
_____________ 
1/ Obec, dátum 
2/ Pečiatka obce 

Formát A/4 

2/ 

 

1/ 
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T/602a 

Obec / Község / Область / Село / Gav / Gemeinde 

 

OZNÁMENIE 

o čase a mieste konania referenda 

ÉRTESÍTÉS 

a referendum időpontjáról és helyszínéről 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про час та місце проведення референдуму 

ОЗНАМЛЇНЯ 

о часї і місцї конаня референдумa 

DŽANAVIBEN 

pal vachtoste the thaneste vaš kidňipen andro referendum 

MITTEILUNG 

über die Zeit und den Ort des Referendum 

 Deň a čas konania referenda / A referendum időpontja (nap, óra) / День та час 

проведення референдуму / День і час конаня референдумa / Ďives the vacht 

refenrendoskereha keribena / Wahltag und Wahlzeit 

21. 1. 2023  h - 22.00 h 

 Miesto konania referenda / A referendum helyszíne / Mісце проведення референдуму / 

Mісто одбываня референдумa / Than referendoskero keribena / Ort der Wahl 

 

 

 Volebný okrsok č. / A szávazókör száma / Bиборча дільниця № /  
Bолебный район ч. / Kidňipnaskero okrskos č. / Wahlbezirk Nr. / 

 

Adresa (trvalý pobyt) / Cím (Állandó lakcím) / Aдреса (Постійне місце проживання) / 

Aдреса (Місто стабілного бываня) / Adresa (thanutno ľikeriben) / Adresse (Daueraufenthalt) 

 

 
 

 

 

 

 
podpis / aláírás / підпис / підпис / 

podpisos / Unterschrift 

Obrátiť / Fordítsa meg a lapot / Перегорнути / Обернути / Te visarel / Wenden 
_____________ 
1/ Obec, dátum / Község, dátum / Населений пункт, дaтa / Село, датум / Gav, datumos / Gemeinde, datum 
2/ Pečiatka obce / A község bélyegzője / Печатка oбластi / Печатка села / Uradno cajchos / Stempel der Gemeinde 

Formát A/4 

2/ 

 

1/ 

 

http://holosy.sk/slovnik/index.php?verzia=2&page=1&slovko=конаня
http://holosy.sk/slovnik/index.php?verzia=2&page=1&slovko=референдум
http://holosy.sk/slovnik/index.php?verzia=2&page=1&slovko=конаня
http://holosy.sk/slovnik/index.php?verzia=2&page=1&slovko=референдум
http://holosy.sk/slovnik/index.php?verzia=2&page=1&slovko=референдум
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Poučenie: 
1. Volič preukáže pred hlasovaním svoju totožnosť občianskym preukazom. 

2. Od členov komisie dostane volič hlasovací lístok a prázdnu obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom. 

3. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje 

odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej 

schránky. Nesprávne upravený hlasovací lístok odloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo 

nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená 

pokuta 33 eur. 

Útmutató: 
1. A választópolgár a szavazás előtt személyi igazolványával igazolja személyazonosságát. 

2. A bizottság tagjaitól a választópolgár megkapja a szavazólapot és egy üres borítékot, amit saját kezű 

aláírásával igazol. 

3. A szavazólapok kitöltésére kijelölt külön térben a választópolgár a szavazólapon bekarikázza az „igen” vagy 

a „nem” választ. Ezt követően a választópolgár a szavazólapot a borítékba, majd a választási urnába helyezi. 

A nem megfelelően kitöltött szavazólapot a választópolgár a felhasználatlan vagy helytelenül kitöltött 

szavazólapoknak szánt urnába helyezi, ellenkező esetben szabálysértést követ el, amit 33 euró bírsággal 

sújthatnak. 

Iнcтpyкцiя: 
1. Перед голосуванням виборець повинен пред’явити свій паспорт. 

2. Від членів комісії виборець отримає бюлетень для голосування та чистий конверт, що підтверджує 

своїм власноручним підписом. 

3. У спеціальній зоні, призначеній для заповнення виборчих бюлетенів, виборець обводить на бюлетені 

відповідь "так" або відповідь "ні". Потім виборець кладе бюлетень у конверт, який вкидає у скриньку 

для голосування. Неправильно заповнений виборчий бюлетень виборець відкладає у скриньку 

для невикористаних або неправильно заповнених виборчих бюлетенів, інакше це буде 

вважатися правопорушенням, за яке він буде оштрафований на 33 євро. 

Поучіня: 
1. Воліч превкаже перед голосованём свою тотожность обчаньсков леґітімаціов. 

2. Од членів комісії дістане воліч волебный листок і порожню копертку, што потвердить своїм 

підписом. 

3. В окремім просторї выдїленім на выповнёваня волебных листків воліч на волебнім листку закружкує 

одповідь „гей“ або одповідь „нї“. Потім волебный листок вложить воліч до коперткы і наслїдно до 

волебной урны. Неправилно выповненый волебный листок одложить воліч до урны про 

непоужыты або неправилно выповнены волебны листкы, інакше ся допустить переступлїня, за 

котре му буде вырубана покута 33 евр. 

Sikhaviben: 
1. Anglo kidňipen o voľičos presikhavel peskero dženeskero ačhiben the thovel tele peskeri legitimacija. 

2. O voľičis le dženendar andal e komisija  chudela e  kartica the  e kopertka pro avrikidňipen  u 

kada potvedrzinela peskere irišagoha. 

3. Pro osobitno than kaj pes prikeren avrikidňipnaskere kartki o voľičis   pre kartkica thovela andre kerekica 

phučiben  ,,ha“ vaj ,,na“ . O voľičis  paľis thovela e vrikidňipnaskeri kartkica andre kopertka u čhivla andre 

avrikidňipnaskeri baksica. Namištes prikerďi avrikidňipnaskeri kartkica thovela andre baksica predalo 

nachasňarde abo namištes prikerde avrikidňipnaksere kartki, inakšeder  pes domukela  prestupkos, 

vaš savo chudela e pokuta 33 euri. 

Belehrung: 
1. Der Wähler weist vor der Stimmabgabe seine Identität mit dem Personalausweis nach. 

2. Von den Kommissionsmitgliedern bekommt der Wähler einen Stimmzettel und leeren Umschlag, was er mit 

eigenhändiger Unterschrift bestätigt. 

3. Im separaten Raum bestimmt für die Stimmzettelkennzeichnung kreist der Wähler auf dem Stimmzettel die 

Antwort „Ja“ oder die Antwort „Nein“ ein. Dann legt der Wähler den Stimmzettel ins Kuvert hinein und 

anschließend in die Wahlurne. Falsch gekennzeichneten Stimmzettel legt der Wähler in den Kasten zur 

Ablage der unbenutzten oder falsch gekennzeichneten Stimmzettel hinein, sonst begeht er ein Delikt, 

für welchen eine Strafe von 33 EUR verhängt wird. 
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T/604 

P O U Č E N I E  

o spôsobe hlasovania pre voliča,  

ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 
a požiadal o voľbu poštou 

Na základe žiadosti o voľbu poštou Vám pre referendum boli doručené: 

- hlasovací lístok, 

- obálka opatrená odtlačkom úradnej pečiatky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a 

- návratná obálka označená heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“, Vašou 

adresou ako adresou odosielateľa a adresou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako 

adresou prijímateľa. 

Na hlasovacom lístku zakrúžkujete odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“. Upravený 

hlasovací lístok vložíte do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky a zalepíte ju. 

Hlasovací lístok, ktorý nebude upravený ustanoveným spôsobom (zakrúžkovaním iba 

jednej z odpovedí) je neplatný. 

Zalepenú obálku vložíte do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU - 

ELECTION BY MAIL“ a odošlete ju. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou 

hradí odosielateľ. Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré 

boli doručené Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky najneskôr v posledný pracovný deň 

predo dňom konania referenda, t. j. najneskôr 20. 1. 2023. 

Ďalšie informácie k referendu  sú uverejnené na internetovej stránke 

www.minv.sk/?referendum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formát A4 

http://www.civil.gov.sk/
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T/604a 

POUČENIE  

o spôsobe hlasovania pre voliča,  

ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 

a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia 

a požiadal o voľbu poštou 

Na základe žiadosti o voľbu poštou Vám pre referendum boli doručené: 

- hlasovací lístok, 

- obálka opatrená odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta, mestskej časti) Vášho trvalého 

pobytu a 

- návratná obálka označená heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“, Vašou 

adresou ako adresou odosielateľa a adresou obecného (mestského, miestneho) úradu obce 

(mesta, mestskej časti) Vášho trvalého pobytu ako adresou prijímateľa. 

Na hlasovacom lístku zakrúžkujete odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“. Upravený 

hlasovací lístok vložíte do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta, 

mestskej časti) a zalepíte ju. 

Hlasovací lístok, ktorý nebude upravený ustanoveným spôsobom (zakrúžkovaním iba 

jednej z odpovedí) je neplatný. 

Zalepenú obálku vložíte do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU - 

ELECTION BY MAIL“ a odošlete ju. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou 

hradí odosielateľ. Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré 

boli doručené obci (mestu, mestskej časti) najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom 

konania referenda, t. j. najneskôr 20. 1. 2023. 

Ďalšie informácie k referendu sú uverejnené na internetovej stránke 
www.minv.sk/?referendum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formát A4 

http://www.civil.gov.sk/


T/605 

Návratná obálka (formát B5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T/605a 

Obálka pre zaslanie materiálov pre referendum do cudziny (formát C4) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzana Turková 

Vršovická 45 

101 38  PRAHA 10 

ČESKÁ REPUBLIKA  

VOĽBA POŠTOU 
ELECTION BY MAIL 

Mestský úrad Levoča  

Nám. Majstra Pavla 4 

054 01 L E VO Č A 

S L O V A K  R E P U B L I C  

 

Mestský úrad Levoča 

Nám. Majstra Pavla 4 

054 01  LEVOČA 

SLOVAK REPUBLIC  

VOĽBA POŠTOU 
ELECTION BY MAIL 

Vážená pani  

Zuzana Turková 

Vršovická 45 

101 38 P R AH A  1 0  

C Z E C H  R E P U B L I C  



39 
 

T/606 

PREUKAZ 
zapisovateľa volebnej komisie 

pre referendum v roku 2023 

Meno, priezvisko, titul  

nar.  
 

adresa trvalého pobytu  

číslo občianskeho preukazu  

je zapisovateľom
 

 

volebnej komisie v 
*/

 

V    

Dátum:    

   podpis 
*/ Uvedie sa názov a sídlo volebnej komisie 

Formát A/7 

T/606a 

PREUKAZ 
člena volebnej komisie 

pre referendum v roku 2023 

Meno, priezvisko, titul  

nar.  
 

adresa trvalého pobytu  

číslo občianskeho preukazu  

je predsedom - podpredsedom - členom
*/ 

 

volebnej komisie v 
**/ 

V    

Dátum:    
   podpis 
*/ Nehodiace sa prečiarknite 
**/ Uvedie sa názov a sídlo volebnej komisie 

Formát A/7 
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T/606b 

PREUKAZ 
člena odborného sumarizačného útvaru volebnej komisie 

pre referendum v roku 2023 

Meno, priezvisko, titul  

nar.  
 

adresa trvalého pobytu  

číslo občianskeho preukazu  

je členom odborného sumarizačného útvaru
 

 

volebnej komisie v 
*/ 

V    

Dátum:    

   podpis 
*/ Uvedie sa názov a sídlo volebnej komisie 

Formát A/7 
 



T/607 

Z Á P I S N I C A 

okrskovej volebnej komisie 

o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku 

v referende 

Okrsok č.:   

Obec:   

I. 

Dátum konania referenda:   

Čas začiatku hlasovania:   

Čas skončenia hlasovania:   

II. 

 

Kód okresnej 

volebnej 

komisie 

Obec Okrsok 
 

            
            

V okrsku sa zistili tieto výsledky: 

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 odovzdaných a zaslaných hlasovacích lístkov............................................. 
    

    

Počet platných hlasovacích lístkov........................................................................ 
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III. 

Otázka č. Znenie otázky 

 
Počet hlasov 

„ÁNO“ 

 

Počet hlasov 

„NIE“ 

    

 

1 Text otázky 

        

        
        

        

IV. 

Údaje o okolnostiach (čas a dôvody), ktoré znemožnili začať hlasovanie, pokračovať 

v hlasovaní alebo ho skončiť, ak k takým okolnostiam došlo, ako aj o neporušenosti pečatí: 
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V. 

Z celkového počtu .............. členov okrskovej volebnej komisie bolo prítomných ........... 

členov. 

Ďalej boli prítomní .............................................................................................................. 

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

Zápisnica vrátane príloh obsahuje ........ listov, správnosť údajov potvrdzujú členovia 

okrskovej volebnej komisie vlastnoručnými podpismi.  

Predseda okrskovej volebnej komisie 

..... 

 
 

 
meno a priezvisko  podpis 

   

Členovia okrskovej volebnej komisie 
meno a priezvisko 

 
podpis 

 
  

   

   

   

   

Zápisnicu odmietol podpísať: 

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

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

Dôvody odmietnutia podpisu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum a čas podpísania zápisnice  .................................................................................... 

  



V/601 

REFERENDUM 21. 1. 2023 

 

ZOZNAM  VOLIČOV 

Obec   

Volebný okrsok č.     

 

Por. 

číslo 
Priezvisko a meno Rodné číslo Trvalý pobyt (obec, ulica, číslo domu) Poznámka

*/
 Podpis voliča 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

                                                           
*/

 Miesto na opravu chýb a vyznačenie, že volič bol do zoznamu voličov dopísaný na základe predloženého hlasovacieho preukazu, občianskeho preukazu, rozhodnutia správneho súdu, že volil 

prostredníctvom pošty, alebo že odmietol podpísať prevzatie hlasovacieho lístka a obálky. 
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V/601a 

REFERENDUM 21. 1. 2023 

Pokračovací list 

Por. 

číslo 
Priezvisko a meno Rodné číslo Trvalý pobyt (obec, ulica, číslo domu) Poznámka

*/
 Podpis voliča 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

                                                           
*/

 Miesto na opravu chýb a vyznačenie, že volič bol do zoznamu voličov dopísaný na základe predloženého hlasovacieho preukazu, občianskeho preukazu, rozhodnutia správneho súdu, že volil 

prostredníctvom pošty, alebo že odmietol podpísať prevzatie hlasovacieho lístka a obálky. 



V/602 

SĽUB 

zapisovateľa a členov 

 volebnej komisie  

pre referendum 21. 1. 2023 

„Sľubujem na svoju česť, 

že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu 

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

Meno a priezvisko  Podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

V  

Dátum:  
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V/602a 

SĽUB 

člena odborného sumarizačného útvaru 

 volebnej komisie  

pre referendum 21. 1. 2023 

„Sľubujem na svoju česť, 

že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu 

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

Meno a priezvisko  Podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

V  

Dátum:  
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V/602b 

POUČENIE 

zapisovateľa a člena okrskovej volebnej komisie 

pre referendum 21. 1. 2023 

podľa § 36 v spojení s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) 

Prevádzkovateľ (obec):  

POUČENIE 

Zapisovateľ a člen okrskovej volebnej komisie pri spracúvaní osobných údajov postupuje 

v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „volebný zákon“), inými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi, uzneseniami Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, 

usmerneniami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo veciach referenda a rešpektuje 

príslušné povinnosti určené prevádzkovateľom. 

ROZSAH POUČENIA 

ZAPISOVATEĽA A ČLENA OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE A JEHO ČINNOSTI: 

Zapisovateľ a člen okrskovej volebnej komisie prichádza do styku s osobnými údajmi 

v rozsahu uvedenom vo volebnom zákone, a to tak, že: 

 Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie plní organizačné a administratívne úlohy vo 

vzťahu k okrskovej volebnej komisii, plní tiež úlohu jej odborného poradcu a pri rokovaní 

okrskovej volebnej komisie má právo poradného hlasu. 

Člen okrskovej volebnej komisie pri plnení úloh spracúva osobné údaje, najmä overuje 

totožnosť voličov z dokladu totožnosti (občiansky preukaz), vykonáva záznamy a dopisuje 

voličov do zoznamu voličov a vykonáva ďalšie administratívne úkony vyplývajúce z funkcie 

člena okrskovej volebnej komisie. 

Zapisovateľ a člen okrskovej volebnej komisie nesmie osobné údaje, ktoré spracúva alebo 

s ktorými prichádza do styku využiť pre osobnú potrebu, či potrebu inej osoby alebo na iné 

účely, ktoré nesúvisia s referendom. 

Zapisovateľ a člen okrskovej volebnej komisie je povinný zachovávať mlčanlivosť 

o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení funkcie 

zapisovateľa a člena okrskovej volebnej komisie. 

Zapisovateľ a člen okrskovej volebnej komisie svojím podpisom potvrdzuje, že ešte pred 

začatím spracovania osobných údajov bol riadne oboznámený so svojimi právami a 

povinnosťami vymedzenými pri ich spracovaní zákonom o ochrane osobných údajov 

a volebným zákonom, a že svojim právam a povinnostiam uvedeným v tomto poučení 

v plnom rozsahu porozumel. 

V  , dňa  
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Poučenie vykonal (starosta obce/zodpovedná osoba): 

Meno a priezvisko Podpis 

   

Oprávnené osoby (zapisovateľ a člen okrskovej volebnej komisie): 

Meno a priezvisko Podpis 

   

   

   

   

   

 



V/602c 

POUČENIE 

zapisovateľa a člena okresnej volebnej komisie 

pre referendum 21. 1. 2023 

Prevádzkovateľ (okresný úrad):  

POUČENIE 

Okresná volebná komisia prichádza do styku s osobnými údajmi v rozsahu a spôsobom 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zapisovateľ a člen okresnej volebnej komisie má právo byť prítomný vo volebnej 

miestnosti. 

Člen okresnej volebnej komisie pri plnení úloh dohliada na činnosť okrskových volebných 

komisií; v rámci tejto činnosti môže nahliadať do zoznamu voličov a vykonávať ďalšie 

administratívne úkony vyplývajúce z funkcie člena okresnej volebnej komisie. 

Zapisovateľ a člen okresnej volebnej komisie nesmie osobné údaje, s ktorými príde do 

styku využiť pre osobnú potrebu, či potrebu inej osoby alebo na iné účely, ktoré nesúvisia 

s referendom. 

Zapisovateľ a člen okresnej volebnej komisie je povinný o osobných údajoch, s ktorými 

príde do styku zachovávať mlčanlivosť. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení funkcie 

zapisovateľa a člena okresnej volebnej komisie. 

V  ,  dňa  

Poučenie vykonal (prednosta okresného úradu / zodpovedná osoba): 

Meno a priezvisko Podpis 

   

Oprávnené osoby (zapisovateľ a člen okresnej volebnej komisie): 

Meno a priezvisko Podpis 
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V/603 

INFORMÁCIA PRE VOLIČA 

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej 

komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť 

vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý 

mu okrsková volebná komisia odoberie. 

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a 

vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. 

Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným 

podpisom. 

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na 

úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná 

komisia hlasovanie neumožní. 

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku 

zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky 

a následne do volebnej schránky. Ak nie je hlasovací lístok upravený ustanoveným spôsobom 

(zakrúžkovaním iba jednej z odpovedí) je neplatný. 

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený 

hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na 

odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. 

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 

a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve 

osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej 

volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia 

prípravy a priebehu referenda a o skutkovej podstate trestného činu volebnej korupcie. 

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej 

schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, ale nie 

člen okrskovej volebnej komisie. 

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných 

dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania referenda okrskovú volebnú komisiu o 

vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného 

okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. 

Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej 

schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, 

inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade 

hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nesprávne upravený hlasovací lístok 

znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie. 

Formát A3 
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V/604 

 

Formát A3 na šírku 

Obec podľa osobitného predpisu označí volebnú miestnosť aj v jazyku národnostnej menšiny. 

v maďarskom jazyku: 

REFERENDUM 

SZAVAZÓHELYISÉG sz. körzet 

v ukrajinskom jazyku: 

РЕФЕРЕНДУМ 

ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ Дільниця № 

v rusínskom jazyku: 

РЕФЕРЕНДУМ 

ВОЛЕБНА МІСТНОСТЬ обвод ч. 

v rómskom jazyku: 

REFERENDUM 

KIDŇIPNASKERO THAN okrskos č. 

v nemeckom jazyku: 

REFERENDUM 

WAHLLOKAL Wahlkreis Nr. 

Formát A3 na šírku 

 

REFERENDUM 

VOLEBNÁ  MIESTNOSŤ 

okrsok č. ............... 
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V/605 

Volebný okrsok číslo  v obci  

sídlo volebného okrsku  

v referende dňa 21. 1. 2023. 

Oznámenie 

o podozrení zo spáchania priestupku podľa 

§ 40 písm. a)         zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

§ 40 písm. b)         zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Meno, priezvisko  nar.  

adresa trvalého pobytu  

Uvedie okrsková volebná komisia podľa zoznamu voličov alebo na základe zistenia polície. 
 

Miesto, čas a popis  skutku nasvedčujúceho spáchanie priestupku: 

 

 

 

 

Prítomní členovia komisie:      Kontaktná adresa prítomných členov komisie: 

   

   

   

   

Údaje o iných osobách prítomných vo volebnej miestnosti v čase spáchania priestupku: 

 

 

 
Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu  

Zapísal: 

Predseda okrskovej volebnej komisie: 

   
meno, priezvisko  podpis 

V  dňa  o  h 

 



Č A S Ť  IX 

ZOZNAM KÓDOV OKRESNÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ 

Kód okresnej 

volebnej komisie 
Okresná volebná komisia  

Kód okresnej 

volebnej komisie 
Okresná volebná komisia 

101 Bratislava  601 Banská Bystrica 

102 Malacky  602 Brezno 

103 Pezinok  603 Lučenec 

104 Senec  604 Rimavská Sobota 

201 Dunajská Streda  605 Veľký Krtíš 

202 Galanta  606 Zvolen 

203 Piešťany  607 Žiar nad Hronom 

204 Senica  701 Bardejov 

205 Trnava  702 Humenné 

301 Bánovce nad Bebravou  703 Kežmarok 

302 Nové Mesto nad Váhom  704 Poprad 

303 Považská Bystrica  705 Prešov 

304 Prievidza  706 Stará Ľubovňa 

305 Trenčín  707 Stropkov 

401 Komárno  708 Svidník 

402 Levice  709 Vranov nad Topľou 

403 Nitra  801 Košice 

404 Nové Zámky  802 Košice-okolie 

405 Šaľa  803 Michalovce 

406 Topoľčany  804 Rožňava 

501 Čadca  805 Spišská Nová Ves 

502 Dolný Kubín  806 Trebišov 

503 Liptovský Mikuláš    

504 Martin    

505 Námestovo    

506 Ružomberok    

507 Žilina  900 zahraničie 
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Č A S Ť  X  

ÚLOHY NA ZABEZPEČENIE REFERENDA 

1. ÚLOHY OBCE A STAROSTU OBCE 

Najneskôr 10 dní po vyhlásení referenda (po uverejnení rozhodnutia prezidentky Slovenskej 

republiky o vyhlásení referenda v Zbierke zákonov Slovenskej republiky)  

o b e c zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené 

 informáciu o podmienkach práva hlasovať v referende a 

 elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou. 

Do 10. 11. 2022 

Starosta obce utvorí volebné okrsky a určí volebnú miestnosť pre každý volebný okrsok. 

Do 16. 11. 2022 

Starosta obce vymenuje zapisovateľa okrskovej volebnej komisie. 

Dňa 25. 11. 2022 

Okrsková volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Starosta obce vymenuje 

chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie, ak politická strana alebo politické hnutie, 

ktoré sú zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky alebo petičný výbor pre 

referendum nedelegovali do okrskovej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka, 

alebo ak sa počet členov komisie zníži pod päť a nie je náhradník.  

Do 2. 12. 2022 

Obec prijíma žiadosti o voľbu poštou voličov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. 

Do 5. 12. 2022 

Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie. Zasadanie zvolá starosta obce. 

Do 17. 12. 2022 

Obec zašle voličom, ktorí požiadali o voľbu poštou obálku opatrenú odtlačkom úradnej 

pečiatky obce, hlasovací lístok, návratnú obálku a poučenie o spôsobe hlasovania. 

Do 27. 12. 2022 

Obec doručí do každej domácnosti oznámenie [T/602 alebo T/602a], v ktorom uvedie 

čas konania referenda, volebný okrsok, volebnú miestnosť, stručný spôsob úpravy 

hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred hlasovaním občianskym 

preukazom. 

Dňa 2. 1. 2023 

Posledný deň na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej forme 

alebo elektronicky obci. 

Najneskôr 5. 1. 2023 
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Obec zašle hlasovací preukaz voličovi, ktorý požiadal o vydanie hlasovacieho preukazu 

v listinnej podobe alebo elektronicky najneskôr do 2. 1. 2023. Hlasovací preukaz obec 

zašle voličovi doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. 

Dňa 20. 1. 2023 

Posledný deň na vydanie hlasovacieho preukazu voličovi, ktorý o jeho vydanie požiadal 

osobne, ako aj osobe určenej žiadateľom na prevzatie hlasovacieho preukazu. 

Do 20. 1. 2023 

Obec zabezpečí potrebné vybavenie volebných miestností. 

Najneskôr v deň konania referenda - 21. 1. 2023 

Starosta obce zabezpečí doručenie hlasovacích lístkov a obálok opatrených odtlačkom 

úradnej pečiatky obce okrskovým volebným komisiám. 

Najneskôr hodinu pred začatím hlasovania - 21. 1. 2023 

Obec odovzdá okrskovej volebnej komisii zoznam voličov a zoznam voličov, ktorí 

požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. 

V deň konania referenda - 21. 1. 2023 - po vyhlásení hlasovania za začaté 

Obec odovzdá okrskovej volebnej komisii doručené návratné obálky voličov, ktorí majú 

trvalý pobyt v obci, požiadali o voľbu poštou a sú zapísaní v zozname voličov. 

Priebežne 

Obec poskytuje a hradí výdavky na občerstvenie a stravovanie členov a zapisovateľa 

okrskovej volebnej komisie a osôb zabezpečujúcich organizačnú a technickú prípravu 

referenda a jeho vykonanie. 

Priebežne 

Obec na základe písomnej žiadosti uhradí zamestnávateľovi osoby vykonávajúcej 

funkciu člena a zapisovateľa okrskovej volebnej komisie náhradu za vyplatenú mzdu alebo 

plat, a to za čas uvoľnenia zo zamestnania a náhradu samostatne zárobkovo činnej osobe. 

Náhradu uhradí obec do 30 dní od uplatnenia nároku. 

2. ÚLOHY OKRESNÉHO ÚRADU A PREDNOSTU OKRESNÉHO ÚRADU 

Do 16. 11. 2022 

Prednosta okresného úradu vymenuje zapisovateľa okresnej volebnej komisie. 

Dňa 25. 11. 2022 

Okresná volebná komisia musí mať najmenej päť členov. Prednosta okresného úradu 

vymenuje chýbajúcich členov okresnej volebnej komisie, ak politická strana alebo politické 

hnutie, ktoré sú zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky alebo petičný výbor pre 

referendum nedelegovali do okresnej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka, 

alebo ak sa počet členov komisie zníži pod päť a nie je náhradník. 
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Do 5. 12. 2022 

Uskutočnenie prvého zasadania okresnej volebnej komisie. Zasadanie zvolá prednosta 

okresného úradu. 

Priebežne 

Okresný úrad poskytuje a hradí výdavky na občerstvenie a stravovanie členov 

a zapisovateľa okresnej volebnej komisie a osôb zabezpečujúcich organizačnú a technickú 

prípravu referenda a jeho vykonanie. 

Priebežne 

Okresný úrad na základe písomnej žiadosti uhradí zamestnávateľovi osoby 

vykonávajúcej funkciu člena a zapisovateľa okresnej volebnej komisie náhradu za 

vyplatenú mzdu alebo plat, a to za čas uvoľnenia zo zamestnania a náhradu samostatne 

zárobkovo činnej osobe. Náhradu uhradí okresný úrad do 30 dní od uplatnenia nároku. 

3. ZABEZPEČENIE HLASOVACÍCH LÍSTKOV 

Potrebný počet hlasovacích lístkov zabezpečí Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 

Hlasovacie lístky sú opatrené odtlačkom pečiatky Štátnej komisie pre voľby a kontrolu 

financovania politických strán. 

 



Č A S Ť  X I  

PODÁVANIE  INFORMÁCIÍ 

1. Informácia o utvorení a počte volebných okrskov. 

Podáva: 

a) obec okresnému úradu
*)

 telefonicky alebo elektronickou poštou do 11. 11. 2022, 

b) okresný úrad ministerstvu vnútra elektronickou poštou (vo formáte MS Excel) do  14. 

11. 2022. 

2. Informácia o menovaní zapisovateľa okresnej volebnej komisie. 

Podáva: 

Okresný úrad ministerstvu vnútra elektronickou poštou do 23. 11. 2022. 

3. Počet voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a požiadali 

o voľbu poštou. 

Podáva: 
 

a) obec okresnému úradu telefonicky alebo elektronickou poštou do 6. 12. 2022, 

b) okresný úrad ministerstvu vnútra elektronickou poštou do 9. 12. 2022. 

4. Informácia, v ktorých obciach (menovite) patriacich do územného obvodu 

okresnej volebnej komisie, je určený začiatok hlasovania na skoršiu hodinu a čas 

začiatku hlasovania. 

Podáva: 

a) obec okresnému úradu telefonicky alebo elektronickou poštou do 27. 12. 2022, 

b) okresný úrad ministerstvu vnútra elektronickou poštou do 30. 12. 2022. 

5. Informácia o utvorení okresnej volebnej komisie; 

uviesť meno a priezvisko predsedu a podpredsedu komisie. 

Podáva: 

Zapisovateľ okresnej volebnej komisie zapisovateľke štátnej komisie elektronickou 

poštou do 5. 1. 2023. 

6. Telefónne číslo okresnej volebnej komisie, jej zapisovateľa, odborného 

sumarizačného útvaru a odboru všeobecnej vnútornej správy okresného úradu. 

Podáva: 

Zapisovateľ okresnej volebnej komisie ministerstvu vnútra  elektronickou poštou do 18. 

1. 2023 do 11.00 hodiny. 

7. Počet prijatých oznámení o podozrení zo spáchania priestupku. 

Podáva: 

                                                           
*)

 Podľa § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy okresného úradu ministerstvu vnútra 

elektronickou poštou do 3. 2. 2023. 

8. Počet vydaných hlasovacích preukazov (počet vydaných tlačív) a počet hlasovacích 

preukazov odobratých v deň konania referenda voličom (súčet za všetky volebné 

okrsky utvorené v obci) 

Podáva: 

a) obec okresnému úradu telefonicky alebo elektronickou poštou do 27. 1. 2023, 

b) okresný úrad ministerstvu vnútra elektronickou poštou do 3. 2. 2023. 

9. Počet 

- obálok s materiálmi pre referendum zaslaných do cudziny 

- doručených návratných obálok z cudziny 

Podáva: 

a) obec okresnému úradu telefonicky alebo elektronickou poštou do 27. 1. 2023, 

b) okresný úrad ministerstvu vnútra elektronickou poštou do 3. 2. 2023. 

Elektronická adresa odboru volieb, referenda a politických strán ministerstva vnútra na 

doručenie informácií: 

ovr.svs@minv.sk 
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