
Voľby 
do Národnej rady Slovenskej republiky 

Informácie pre vol i ča 

I 

Dátum a čas konania volieb 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajúv sobotu 5. marca 2016 od 7:00 
do 22:00 h. 

II 

Právo voliť 

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, 
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka 
práva voliť. 

Prekážkou práva voliť je 

� zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, 

� výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu, 

� pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. 

III 

Právo byť volený 

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej 
republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na 
území Slovenskej republiky. 

Prekážkou práva byť volený je 
� výkon trestu odňatia slobody, 
� právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, 
� pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. 

IV 

Spôsob voľby 

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky 
� vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo 
� v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. 

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak 



� nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do 
osobitného zoznamu voličov, 

� má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia 
a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt. 

V 

Hlasovací preukaz 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude 
môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov 
je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. 
Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne 
s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. 

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

  

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu 

osobne, 

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných 
hodinách obce. 

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. 

v listinnej formetak, 

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných 
dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016), 

elektronicky (e-mailom)tak, 

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných 
dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016).Obec na tieto účely zverejňuje na 
svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové 
sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce. 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi 

� meno a priezvisko, 

� rodné číslo, 

� štátnu príslušnosť, 

� adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), 

� korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. 

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom 



možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom 
konania volieb(t.j. najneskôr 4.3.2016). 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi 

� meno a priezvisko, 

� rodné číslo, 

� štátnu príslušnosť, 

� adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu). 

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie 
inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti.Obec zašle 
hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. 

  

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz 
prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho 
preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom. 
 


