
Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania 

PODÁVANIE ŽIADOSTI O ŠPECIÁLNY SPÔSOB HLASOVANIA VO VOĽBÁCH 

DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 

A VO VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 

  

KTO MÔŽE POŽIADAŤ O ŠPECIÁLNY SPÔSOB HLASOVANIA?                       

Oprávnený volič, ktorým je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa vykonajú 

29.októbra 2022 a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo 

izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19. 

Oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije 

s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti. 

  

ODKEDY JE MOŽNÉ POŽIADAŤ O ŠPECIÁLNY SPÔSOB HLASOVANIA? 

O špeciálny spôsob hlasovania je možné požiadať najskôr 24. októbra 2022 (pondelok pred 

voľbami.) 

  

DOKEDY JE MOŽNÉ POŽIADAŤ O ŠPECIÁLNY SPÔSOB HLASOVANIA?      

O špeciálny spôsob hlasovania je možné požiadať najneskôr 28. októbra 2022 do 12.00 

hod. (piatok pred voľbami). 

  

AKO A KOHO POŽIADAM O ŠPECIÁLNY SPÔSOB HLASOVANIA? 

Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania sa podáva zapisovateľke mestskej volebnej komisie 

telefonicky na telefónnom čísle: 0911 794 004. 

Žiadateľ oznamuje zapisovateľke mestskej volebnej komisie tieto údaje:        

1. meno a priezvisko 

2. rodné číslo 

3. adresa trvalého pobytu 

4. adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je 

odlišná od adresy trvalého pobytu;adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie 

špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby 

poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča, 

5. telefonický kontakt. 



Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu 

oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti. 

  

Doplňujúce informácie k priebehu špeciálneho spôsobu hlasovania 

V deň konania volieb po príchode na miesto špeciálneho spôsobu hlasovania vyslaní členovia 

špeciálnej komisie vyzvú oprávneného voliča na hlasovanie (zazvonením na domový 

zvonček, telefonicky na telefónne číslo voliča a pod.) a na mieste zotrvajú 10 minút. 

Ak sa oprávnený volič v tejto lehote napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí, že 

hlasovanie odmietol. 

Vyslaní členovia špeciálnej komisie sa k takému voličovi opätovne nedostavia, aj keby neskôr 

v priebehu volebného dňa prejavil vôľu hlasovať do špeciálnej schránky. 

  

Svoju totožnosť oprávnený volič preukazuje občianskym preukazom alebo dokladom 

o pobyte pre cudzinca. 

 


