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Informácia pre voliča k hlasovaniu 

Hlasovanie vo volebnej miestnosti 
Volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Volič je povinný preukázať 
okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Komisia 
zakrúžkuje jeho poradové číslo v zozname, vydá mu hlasovací lístok a prázdnu obálku. Ich 
prevzatie volič potvrdí v zozname podpisom. Pred hlasovaním sa musí odobrať do 
osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. V tomto priestore nesmie byť 
súčasne s voličom nikto prítomný. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného 
na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. 
 
Hlasovanie mimo volebnej miestnosti 
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných 
dôvodov, má právo požiadať volebnú komisiu o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky, 
a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komis ia 
zriadená.  
Svoju požiadavku môže nahlásiť najneskôr do 20.1.2023 na Mestskom úrade v Trnave 
v úradných hodinách  na 033/32 36 184, resp. 185 
a  21.1.2023, t. j. v deň konania referenda na 033/32 36 159 alebo priamo, v príslušnej 
okrskovej volebnej komisii. 
 
Volič, ktorý má COVID – 19 
V prípade, že volič bude mať ku dňu vykonania referenda nariadenú izoláciu alebo karanténu 
z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, môže požiadať o špeciálny 
spôsob hlasovania zapisovateľa špeciálnej volebnej komisie, v ktorej územnom obvode sa 
v deň konania referenda zdržiava. Ak je to na území, v ktorom máte trvalý pobyt, 
nepotrebujete hlasovací preukaz. 
V opačnom prípade máte právo hlasovať len s hlasovacím preukazom.  
Oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania referenda žije s týmto voličom 
v spoločnej domácnosti.  
O špeciálny spôsob hlasovania môže takýto volič požiadať telefonicky v úradných hodinách 
Okresného úradu v Trnave najneskôr 20.1.2023 do 12.00 hodiny. Telefonický kontakt na 
zapisovateľa zverejní prednosta okresného úradu na webovom sídle okresného úradu 
najneskôr 16.1.2023, https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=5 
Špeciálny spôsob hlasovania v referende sa nevykonáva v zdravotníckom zariadení, 
v ktorom sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť na lôžku. 
 

Spôsob hlasovania 
Volič na hlasovacom lístku pod otázkou zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“. 
Potom hlasovací lístok vloží do obálky a túto následne do volebnej schránky. Za nesprávne 
upravený hlasovací lístok mu okrsková volebná komisia vydá na požiadanie nový hlasovací 
lístok. Nesprávne upravený lístok je povinný vložiť do schránky na odloženie nepoužitých 
alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.  
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok, oznámi to pred hlasovaním komisii, má 
právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú osobu. 
Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky. Volič, ktorý 
nemôže sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby ju vložila iná osoba, 
nie však člen okrskovej volebnej komisie. 
 

V Trnave 4.1.2023 


