Vol'by
prezidenta Slovenskejrepubliky

Informácie pre voliča
Dátum ačask^onania
volieb
VoJibyprezidentaSlovenskejrepublikysa konajú
v s o b o t u1 ó . 0 3 . 2 0 1 9o d 7 : 0 0d o 2 2 : 0 0h .
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátovna prezidentaSlovenskejrepubliky
nezískanadpolovičnú
váčšinu
platnýchhlasovvoličov,budesa druhékolo voliebkonať
vsobotu30,03.2019 od 7:00do 22:00h.
II

Právo voliť
Právo voliťprezidentaSlovenskejrepublik}má občanSlovenskejrepubliky,ktorý má
právo voliťdo Národnejrady Slovenskejrepubliky,tj. občanSlovenskejrepubliky,ktorý
najneskórv deňkonarriavolieb dovřšil8 rokov veku'
Prekážkoupráva voliťje zákonomustanovené
obmedzenieosobnejslobodyz dóvodov
ochranyverejného
zdravia'
III
Právo byťvolený
Za prezi'dentaSlovenskejrepubliky móže byť zvolený oběan Slovenskejrepubliky'
ktoý je voliteťnýza poslancaNárodnejrady Slovenskejrepublikya v deň volieb dovřšil
vek 40 rokov.
PrekáŽkouprávabyťvolenýje
. výkontrestuodňatiaslobody.
. právoplatné
odsúdenie
za úmyselnýtrestnýěin, ak odsúdenie
nebolozahladené'
. pozbaveniespÓsobilostina právneúkony.
IV
Hlasovacípreukaz
Volič,ktoý má trvalý pob}t na územíSlovenskejrepubliky a v deň konaniavolieb
nebudemócť voliť v mieste svojho trvaléhopobytu vo volebnom okrsku, v ktorého
zoznamevoličovje zapísaný,m6žepožiadať
obec svojho trva|éhopobytu o vydanie
hlasovaciehopreukazu.obec na áklade Žiadostivoličovir,7dá hlasovacípreltkaza zo
zomamuvoličovho vyčiarknes poznámkouo vydaníhlasovaciehopreukazu.
Hlasovacípreukazoprávňujena zápis do zozrramuvoličovv ktoromkol'vekvolebnom
okrsku.

obec vydá vo|ičovihlasovacípreukaz len na ten deň konania volieb prezidenta
Slovenskej repub|iky' ktorý volič uviedol vo svojej žiadosti.Yo|ič m6žepožiadat'
obec svojho trva|éhopobytu o rydanie hlasovaciehopreukazu na prvé i druhé ko|o
volieb prezidenta S|ovenskej republiky súčasne.Táto požiadavka musí byt' zo
žiadostivo|ičazrejmá.
VoličmóŽepoŽiadať
o rydanie hlasovaciehopreukazu
osobne,
najneskórposlednýpracovnýdeň predodňom konaniavolieb (tj. najneskór15' 3.2019i
pre druhékolo voliebnajneskÓr29' 3' 20I9)v tradnýchhodináchobce.
obec wdá hlasovacíoreukazbezodkladne.

v listinnejformetak,
o vydaniehlasovaciehopreukazubola doručená
obci najneskór15pracovných
aby žiadosť
dnípredodňomkonaniavolieb (tj. najneskór25' 2' 2019;pre druhékolo voliebnajneskór
il. 3. 20t9),
elektronickv tak,
aby Žiadosťo vydaniehlasovaciehopreukazubola doručená
obci najneskÓr15pracovných
dnípredodňomkonaniavolieb (tj. najneskór25' 2,20|9; pre druhékolo voliebnajneskÓr
] I ' 3. 2019).obec na tieto účelyzverejňujena svojomwebovomsídleelektronickú(emailovú) adresu na doručovanieŽiadostí.Ak obec nemá webové sídlo, zverejní
elektronickuadresuna doručovanie
Žiadostina uradnejtabuliobce.
tietoúdajeo voličovi
Žiadosťmusíobsahovať
. menoa priezvisko,
. rodnéčíslo'
. štátnupríslušnosť,
. adresutrvalého
pobytu(obec,ulica, ěíslodomu),
. korešpondenčnú
hlasovacípreukaz(akje odlišnáod adresy
adresu'na ktorúobecdoručí
trvaléhopob1'tu).
orostredníctvom
osobvsolnomocnenei
ŽiadateIom
možnopoŽiadat'ovydaniehlasovaciehopreukazunajneskórv poslednýdeň predodňom
konaniavolieb (tj. najneskór|5.3, 20I9i pre druhékolo voliebnajneskór29' 3. 2019)'
Ziadosťmusíobsahovať
tietoúdajeo voličovi
. menoa priezvisko,
. rodnéčíslo,
. štátnupríslušnosť,
. adresutrvalého
pobyhr(obec,ulica' číslodomu).
obec zašlehlasovacípreukazvoličovina adresutrvaléhopobytu,ak v žiadostineuvedíe
áadosti. obec zašle
inúkorešpondenčnú
adresu'najneskórtri pracovnédni od doručenia
zásielkou ,,Do vlastrých
hlasovacípreukazna adresu uvedenúv Žiadostidoporučenou
rúlť,
'

Ak voličv písomnejžiadostialebo elektronickejžiadostiuvedie,žehlasovacípreukaz
prevezrneiná osoba, musí v Žiadostiuviesťjej meno, priezvisko a čísloobčianskeho
preukazu.Podpisvoličana Žiadostinemusíbyťúradneosvedčený.
Táto osobaje povinná
prevzatiehlasovaciehopreukazupotvrdiťsvojímpodpisom.
Volič, ktorémubol vydaný hlasovacípreukaz,móže voliť aj vo volebnejmiestnosti
príslušnej
podlamiestajehotrvalého
pobytu,avšaklen s hlasovacím preukazom.
IIlasovacípreukaz je platný len pre ten deň konania volieb.
ktoréhodátumje na ňom uvedenýa |enspolu s občianskympreukazom'

Spósobh]asovania
Volič je povinný po príchodedo volebnejmiestnostipreukázaťokrskovejvolebnej
komisii svoju totoŽnosťpredložením
preukazu.Ak bol voličovi na jeho
občianskeho
žiadosťvydaný hlasovacípreukaz, predloŽíspolu s občianskympreukazomhlasovací
preukaz,ktoý mu oksková volebnákomisia odoberie.Potom okrskovávolebnákomisia
zakružkujeporadovéčíslovoliča v zozr.amevoličov a lrydá voličovi hlasovacílístok
pečiatkyobce.
a prázdnuobálkuopatrenú
odtlačkom
úradnej
občanSlovenskejrepubliky,ktoý najneskórv deň konaniavolieb dowŠil18 rokov
veku,nemátrvalýpobytná úZemíSlovenskejrepublikya dostavilsa v deňkonaniavolieb
predložením
do volebnejmiestnostipreukiížesvoju totožnosť
slovenskéhocestovného
dokladua súčasne
okrskovejvolebnejkomisii predloží
čestné
vyhlásenieo trvalompobyte
v cudzine, ktoréhovzor zverejníMinisterstvovnútraSlovenskejrepubliky na svojom
webovomsídle.okrsková volebnákomisiatakéhoto
voliěa dopíše
do zomamuvoličov,čo
zaznamenáv jeho slovenskomcestovnomdokladea čestné
ryhlásenieo trvalompobytev
cudzine pripojí k zoznamu voliěov. Potom oksková volebná kómisia r7dá voliěovi
pečiatkyobce'
hlasovacílístoka prázdnuobálkuopatrenú
odtlačkom
úradnej
Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky
podpisom.
vlastnoručným

potvrdí vo|ič v zozname voličov

Každý volič sa musípred hlasovanímodobraťdo osobitnéhopriestoruurčeného
na
úpravuhlasovacíchlístkov'Voličovi,ktor.ýnevstupido tohtopriestoru,oksková volebná
komisiahlasovanieneumoŽní.
V osobitnompriestole určenomna úpravuhlasovacíchlístkovvolič na hlasovacom
poradové
lístkuzakružkuje
číslokandidáta,ktorémusa roáodol odovzdaťsvoj hlas' Volič
poradovéčíslolen jednéhokandidáta.Ak volič zakruŽkujeviac
móŽe zakrúŽkovať
poradol"ýchěísiel kandidátov,je takýo hlasovacílístok neplatný.Upravený hlasovací
lístokvloŽívoličdo obálky a následnedo volebnejschrrínky.
Na poŽiadanievoliča mu okrsková volebná komisia rydá za nesprávneupravený
b]asovacílístok iný. Nesprávne upravenýhlasovacílístok vloŽí voliě do schriínkyna
odloŽenienepouŽiýchalebonesprávneupravenýchhlasovacích
lístkov.
postihnutiealebopreto,
Volič,ktoý nemóžesám upraviťhlasovacílístokpre zdravotné
Že nemóŽe čítať
alebo písaťa oznámi pred hlasovanímtúto skutočnost'okrskoYej
vo|ebnejkomisii, má právo vziat' so seboudo priestoruurčeného
na úpraw hlasovacích

lístkovinúspósobilúosobu,aby podl'ajeho pokynov a zákona upravilahlasovacílístok
a vložilado obálky;takoutoosobounemóžebyťčlenokskovej volebnejkomisie' obidve
priestoruna úpraluhlasovacíchlístkovčlenokrskovej
osobypredvstupomdo osobitného
volebnej komisie poučío spósobe hlasovaniaa o skutkovej podstatetrestnéhočinu
mareniaprípralrya priebehuvolieb.
Za voliěa, ktoý nemóže pre Zdravotnépostihnutie srím vloŽiť obálku do volebnej
schánky' móžeju do nej na jeho poŽiadanievloŽit' iná osoba,nie všakčlenokrskovej
volebnejkomisie.
Volič, ktoý sa nemóže dostaviť do volebnej miestnosti zo závaŽných,najmá
zdravotých dóvodov' má právo poŽiadaťobec a v deň konaniavolieb okrskovúvolebnú
komisiu o lykonanie h]asovaniado prenosnejvolebnej schrrfurky,
a to len v územnom
obvodevolebného
okrsku,pre ktoý bola okrskovávolebnákomisiazriadená.
Volič je povinný odložit' nesprávne upravený h|asovacílístok do zapečatenej
schránky na od|oženienepouátých a|ebonesprávneupravených hlasovacích|ístkov,
inak sa dopustípriestupku' za ktorý mu bude uloženápokuta 33 eur'

Ďalšieinformáciek voťbámprezidentaSlovenskejrepublikysúuverejnené
na webovej
stránke
wWW.minV.sk/?VoIby-prezidentsÍ

