
PRÁVO HLASOVAŤ 

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania referenda 

dovŕši 18 rokov veku. 

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany 

verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak. 

SPÔSOB VOĽBY 

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky osobne 

- vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo 

-  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu, o vydanie ktorého požiada   

obec svojho trvalého pobytu  

- osobne  najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (20. 1. 2023) v úradných hodinách 

obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. 

- v listinnej forme alebo  elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená 

obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (2. 1. 2023). Žiadosť musí obsahovať 

meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu, prípadne inú adresu voliča, 

na ktorú žiada doručiť hlasovací preukaz. 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". 

Obec na tieto účely zverejní na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. 

Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli 

obce ( do 9.12.2022).  

- prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom    najneskôr v posledný pracovný deň predo 

dňom konania referenda (20. 1. 2023). Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu 

príslušnosť voliča a tiež údaje o osobe, ktorá hlasovací preukaz prevezme v rozsahu meno, priezvisko, 

číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím 

podpisom 

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak 

- nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti doručenej na adresu MV 

SR v listinnej forme alebo elektronicky (do 2.12.2022) zapísaný do osobitného zoznamu voličov  

-    má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, na 

základe žiadosti v listinnej forme alebo elektronicky, doručenej obci trvalého pobytu najneskôr            ( 

2.12.2022). Žiadosť musí obsahovať  meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu v SR, 

adresu miesta pobytu v cudzine, na ktorej si volič zásielku prevezme. Ak žiadosť spĺňa zákonom 

ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania referenda voličovi, ktorý 

požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine : obálku opatrenú odtlačkom úradnej 

pečiatky obce, hlasovací lístok, návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION 

BY MAIL“ a vypísanou adresou sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresou voliča ako 

odosielateľa), poučenie o spôsobe hlasovania. 

 


