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Rady pre voličov   
 

1. Kto môže voliť  

Právo voliť má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 

18 rokov. 

2. Stály zoznam voličov 

V úradných hodinách obce si môžete overiť, či ste v ňom zapísaní. Môžete požadovať doplnenie 

údajov alebo opravu, ak vám obec nevyhovie, obráťte sa na súd. 

3. Dopísanie do zoznamu voličov  

Ak nie ste zapísaní v zozname voličov, v deň volieb vás doň na základe občianskeho preukazu 

zapíše okrsková volebná komisia.  

4. Čas konania volieb  

Voľby budú v sobotu 29. februára 2020 od 7.00 do 22.00. Starosta alebo primátor môže určiť 

začiatok hlasovania skôr, najviac o dve hodiny. Pri posunutí alebo predĺžení hlasovania nesmie byť 

jeho celkový čas skrátený. 

5. Informovanie voličov       

Najneskôr do 4. februára 2020 musí každá domácnosť dostať oznámenie, v ktorom je čas konania 

volieb, volebný okrsok, volebná miestnosť, stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka 

a upozornenie na povinnosť voličov preukázať sa pred hlasovaním občianskym preukazom. 

6. Preukázanie totožnosti   

Po príchode do volebnej miestnosti sa musíte preukázať občianskym preukazom. Ak vám bol 

vydaný hlasovací preukaz, predložíte aj ten, a okrsková volebná komisia vám ho odoberie. 

7. Čo ak nesprávne vyplním hlasovací lístok   

Okrsková komisia vám na požiadanie vydá nové hlasovacie lístky. Nesprávne upravené hlasovacie 

lístky musíte vložiť do špeciálne na to určenej schránky. 
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8. Hlasovanie 

Každá kandidujúca politická strana a koalícia má samostatný hlasovací lístok. V osobitnom 

oddelenom priestore vložte do obálky jeden hlasovací lístok politickej strany alebo koalície. 

Zakrúžkovaním poradového čísla môžete dať prednostný hlas najviac štyrom kandidátom. Potom 

obálku vložte do volebnej schránky. 

9. Hlasovací preukaz 

Môžete s ním hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky. Musíte oň 

požiadať obec. Osobne najneskôr 28. februára 2020; listinnou formou alebo elektronicky 

najneskôr 10. februára 2020.  

10. Voľba poštou       

Môžete ju využiť, ak nemáte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo ak budete v deň 

volieb prechodne v zahraničí. V prvom prípade zašlete žiadosť na ministerstvo vnútra, v druhom 

prípade na obec, kde máte trvalý pobyt. Môžete tak urobiť listinnou formou alebo elektronicky; 

žiadosť musí byť doručená do 10. januára 2020.  

Inštrukcie a veci potrebné na vykonanie voľby dostanete na adresu, ktorú uvediete. Bližšie pokyny 

a vzory žiadostí sú na webovej stránke ministerstva vnútra. 

12. Posudzovanie platnosti hlasovacích lístkov  

Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov alebo ak nie sú na predpísanom tlačive, sú neplatné. 

Lístok s viac ako štyrmi prednostnými hlasmi kandidátom sa počíta len v prospech politickej strany 

alebo koalície. V sporných prípadoch rozhoduje okrsková volebná komisia. 

13. Hlasovanie osôb so zdravotným znevýhodnením 

V prípade potreby oznámte pred hlasovaním okrskovej volebnej komisii, že si potrebujete vziať so 

sebou do osobitného priestoru inú osobu, ktorá vám pomôže upraviť hlasovací lístok, prípadne ho 

vložiť do obálky a vhodiť do volebnej schránky. Nemôže ňou však byť člen komisie.   

14. Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky 

Zo závažných dôvodov môžete požiadať obec a v deň konania volieb vašu okrskovú komisiu o 

hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Dvaja členovia komisie prídu k vám a umožnia vám voliť. 
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15. Priestupky voči volebnému zákonu 

Kto neodloží po hlasovaní nepoužité hlasovacie lístky do špeciálne na to určenej schránky alebo 

kto neuposlúchne pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti, môže dostať pokutu 33 

€.  

Pokuta od 300 € do 30 000 € hrozí za porušenie volebného moratória a pokuta od 300 € do 3 000 € 

za prísľub odmeny za nevložený hlasovací lístok do volebnej schránky. Rovnakú pokutu môže 

dostať aj volič, ktorý odmenu prevzal.  

16. Výsledky volieb 

Poslancov v Národnej rade budú mať politické subjekty, ktoré získali najmenej 5 % platných hlasov. 

Koalícia z dvoch alebo troch strán a hnutí musí získať 7 % a koalícia vytvorená najmenej štyrmi 

politickými subjektmi viac ako 10 % hlasov.  

Počet poslancov závisí od volebného zisku strany, hnutia alebo koalície.  

17. Volebné moratórium 

48 hodín pred začiatkom volieb, teda 27. februára 2020 od 7.00, a v deň konania volieb 

až do skončenia hlasovania je v rozhlasovom a televíznom vysielaní, v periodických 

a v neperiodických publikáciách a v agentúrnom spravodajstve zakázané zverejňovať informácie 

v prospech alebo v neprospech kandidujúcich subjektov. Nevzťahuje sa to na vysielanie 

prostredníctvom internetu. 

18. Volebné prieskumy  

14 dní predo dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania je zakázané 

zverejňovať výsledky volebných prieskumov. Posledný prieskum preferencií volebných strán teda 

môže byť zverejnený 14. februára 2020. 

19. Volebná kampaň 

Začala sa 5. novembra 2019 a skončí sa 26. februára 2020 o 23.59. Rozumie sa ňou akákoľvek 

činnosť politického subjektu a kandidátov smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu, 

za ktorú sa zvyčajne platí úhrada.  

20. Financovanie volebnej kampane  

Politická strana a hnutie môže na svoju kampaň vo voľbách do Národnej rady vynaložiť najviac 

3 milióny € vrátane dane z pridanej hodnoty. Kampaň môžu viesť len kandidujúce politické 

subjekty, teda nie jednotliví kandidáti alebo fyzické a právnické osoby.  
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21. Transparentné účty 

Politický subjekt musí prostriedky na svoju volebnú kampaň viesť na osobitnom bankovom účte. 

Ten musí byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupný tretím osobám, teda aj voličom. Webový 

odkaz na transparentný účet musí byť zobrazený na webovom sídle ministerstva vnútra.  

22. Volebné plagáty   

Obec – v Bratislave a v Košiciach mestská časť – vyhradí všeobecne záväzným nariadením miesta 

a podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej 

kampane. 

 

 


