
 

Delegovanie členov špeciálnej okrskovej volebnej komisie 

 

Na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania v referende a na zisťovanie jeho výsledkov 

sa zriaďuje 79 špeciálnych volebných okrskov. Územným obvodom špeciálneho volebného 

okrsku je okres. 

 

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 395/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende 

vyhlásenom na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 (ďalej len „zákon“), na 

zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania v referende a na zisťovanie výsledkov 

špeciálneho spôsobu hlasovania v referende sa pre každý špeciálny volebný okrsok zriaďuje 

špeciálna okrsková volebná komisia (ďalej len „špeciálna volebná komisia“). 

 

Podľa § 4 ods. 2 zákona, územný obvod špeciálnej volebnej komisie je zhodný s územným 

obvodom špeciálneho volebného okrsku. 

 

Podľa § 4 ods. 3 zákona, sídlom špeciálnej volebnej komisie je sídlo okresu; v hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť v územnom obvode okresu, 

ktorú určí prednosta okresného úradu. Volebnú miestnosť určuje prednosta okresného úradu v 

spolupráci s primátorom mesta, ktoré je sídlom okresu; v hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave a v meste Košice v spolupráci so starostom mestskej časti, ktorú prednosta okresného 

úradu určil za sídlo špeciálnej volebnej komisie podľa predchádzajúcej vety. 

 

Podľa § 4 ods. 4 zákona, špeciálna volebná komisia má sedem členov. Do špeciálnej volebnej 

komisie môže delegovať po jednom členovi a jednom náhradníkovi politická strana alebo 

koalícia, ktorá získala v ostatných voľbách zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky 

(ďalej len „politická strana“), a petičný výbor za referendum (ďalej len „petičný výbor“). 

V Národnej rade Slovenskej republiky sú zastúpené tieto politické strany a politické hnutia:  

Sloboda a Solidarita, 

SME RODINA,  

ZA ĽUDÍ,  

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), 

ZMENA ZDOLA,  

SMER - sociálna demokracia,  

Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko 

V mene petičného výboru bude oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do špeciálnej 

volebnej komisie podpisovať Mgr. Igor Melicher. 

 

 



 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do špeciálnej volebnej komisie musí 

obsahovať: 

 

 meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno 

doručovať písomnosti, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, 

 meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno 

doručovať písomnosti, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, 

 meno, priezvisko a podpis osoby 

 oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; 

 určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor. 

 

Podľa § 4 ods. 5 zákona, oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana 

alebo petičný výbor prednostovi okresného úradu najneskôr 40 dní predo dňom konania 

referenda. 

 

Podľa § 4 ods. 6 zákona, ak špeciálna volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným 

v odseku 4 alebo ak sa počet jej členov zníži pod sedem a nie je náhradník, chýbajúcich členov 

vymenuje prednosta okresného úradu. 

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo 

elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na 

oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.  

 

Pre vznik členstva je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené na okresný úrad, 

teda nepostačuje, ak posledný deň lehoty bolo oznámenie podané na pošte a prostredníctvom 

e-mailu, je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky, teda 

nepostačuje, ak posledný deň lehoty bolo oznámenie odoslané. Lehota na doručenie 

oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí 

tejto lehoty sa neprihliada. 


