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Parlamentné voľby 2016 
budú 5. marca
Už dnes vieme s určitosťou povedať, že parlamentné voľby 2016 
budú ostro sledované širokou odbornou i laickou verejnosťou. Ide 
predsa o našu budúcnosť a budúcnosť našich detí, o ktorej 
rozhodneme práve my, voliči. To, kedy … 

*  

… parlamentné voľby 2016 budú, sa odvíja od dátumu posledných 
volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali 10. 
marca 2012. Plynúce štvorročné volebné obdobie teda končí 10. 
marca 2016. Predseda NR SR Peter Pellegriny stanovil termín pre 
parlamentné voľby 2016 podľa predpokladov na 5. marca. 

Parlamentné voľby 2016 budú v marci

�



Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, rovnako ako všetky 
voľby na území Slovenska, upravuje nový volebný zákon č.180/2014 
Z. z. zákon o podmienkach výkonu volebného práva účinný od 1. 
júla 2015. Podľa § 56 uvedeného zákona vyhlasuje voľby do NR SR 
predseda parlamentu najneskôr 110 dní pred dňom ich konania. 
V súčasnosti je už oficiálny termín konania volieb do nášho 
zákonodarného orgánu verejne známy. Parlamentné voľby 2016 
budú podľa predsedu NR SR Petra Pellegriniho (SMER-SD) 5. 
marca na budúci rok. 

S marcovým termínom počíta aj NR SR

S marcovým termínom ešte pred oficiálnym vyhlásením termínu 
konania parlamentných volieb 2016 počítal aj upravený 
harmonogram schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky na tento 
a budúci rok. V roku 2016 by sa totiž mala v období od 26. januára 
do 5. februára konať už len jedna a zároveň posledná schôdza pred 
celoštátnymi voľbami. 

Predseda NR SR mal na stanovenie termínu volieb lehotu najneskôr 
do 16. novembra 2016. Daný dátum bol totiž posledný možný deň 
na vyhlásenie oficiálneho termínu parlamentných volieb 2016. 
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Čo sú parlamentné voľby 
SR?
Pod pojmom parlamentné voľby rozumieme voľby do Národnej 
rady Slovenskej republiky (NR SR). Národná rada Slovenskej 
republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom 
Slovenskej republiky. Ako volebný … 

*  

… orgán reprezentuje suverenitu štátu a ľudu. Parlamentné voľby 
zároveň predstavujú jednu z kľúčových aktivít v rámci občianskej 
participácie. 

Občania v parlamentných voľbách

Občania Slovenskej republiky si v parlamentných voľbách, ktoré sa 
konajú raz za štyri roky, volia poslancov do najvyššieho 
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legislatívneho orgánu – NR SR. Vo voľbách si občania volia 150 
poslancov – zástupcov politických strán. Volebným dňom na 
Slovensku je sobota. Parlamentné voľby na Slovensku trvajú jeden 
deň. Volebné miestnosti sú pre voličov otvorené zvyčajne od 7:00 do 
22:00. Vo výnimočných prípadoch môže starosta obce určiť začiatok 
hlasovania na skoršiu hodinu, najviac však o dve hodiny. 

V parlamentných voľbách na Slovensku má právo voliť očan 
Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 
18 rokov veku. Prekážkou práva voliť podľa zákona o podmienkach 
výkonu volebného práva je: 

 • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov 
ochrany verejného zdravia 

 • výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť 
závažného trestného činu 

 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. 

Poslanci sú volení vo všeobecných, rovných, priamych voľbách 
s tajným hlasovaním. Za poslanca možno zvoliť občana, ktorý má 
volebné právo, dosiahol vek 21 rokov a má trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky. Prekážky práva byť volený sú: 

 • výkon trestu odňatia slobody 

 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie 
nebolo zahladené 

 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. 

Volič nachádzajúci sa v čase konania parlamentných volieb mimo 
územia Slovenskej republiky môže voliť poštou, a to v prípade, ak 
o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt. Poštou môže 
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v parlamentných voľbách voliť aj volič s trvalým pobytom na území 
Slovenskej republiky, ktorý bol na základe žiadosti zapísaný do 
osobitného zoznamu voličov, prípadne volič, ktorý na území 
Slovenskej republiky trvalý pobyt nemá. 

Volič, ktorý sa v deň konania parlamentných volieb bude zdržiavať 
mimo územia svojho trvalého bydliska, môže písomne alebo 
elektronicky najneskôr 15 dní a osobne najneskôr posledný 
pracovný deň pred konaním sa parlamentných volieb požiadať obec 
o vydanie hlasovacieho preukazu. 

Parlamentné voľby
Parlamentné voľby vyhlasuje predseda NR SR 110 dní pred 
začiatkom volieb. Volebnými orgánmi sú aj: 

 • Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických 
strán (14 členov, z ktorých 10 delegujú politické strany 
zastúpené v NR SR, po jednom členovi deleguje predseda 
Ústavného súdu SR, predseda Najvyššieho súdu SR, generálny 
prokurátor a predseda Najvyššieho kontrolného úradu). Štátna 
komisia kontroluje financovanie politických strán a politických 
hnutí, riadi organizáciu, priebeh volieb, na základe sčítania 
výsledkov volieb prideľuje mandáty (skrutínium) 

 • Ministerstvo vnútra SR zodpovedá za organizáciu volieb, 
zabezpečuje hlasovacie lístky 

 • Štatistický úrad SR spracováva výsledky volieb; Ústavný súd 
SR – môže vyhlásiť voľby za neplatné, zrušiť výsledok volieb, 
potom predseda parlamentu do 30 dní od uvedenia nálezu 
Ústavného súdu v Zbierke zákonov vyhlási nové voľby 

 • Okresný úrad 
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 • Samosprávny kraj 

 • Obec 

Volebný systém pre voľby do Národnej rady 
Slovenskej republiky

Volebný systém pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 
možno označiť ako pomerný volebný systém s jedným 
viacmandátovým volebným obvodom s viazanými kandidátnymi 
listinami. Volebný systém pre voľby do Národnej rady Slovenskej 
republiky je definovaný v Ústave Slovenskej republiky v článku 30 a 
v zákone č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva. 
Ústava Slovenskej republiky v článku 30 odsek 3 hovorí: 

„Volebné právo je všeobecné, rovné a priame a vykonáva sa 
tajným hlasovaním. Podmienky výkonu volebného práva  

ustanoví zákon.“ 

Volebné kvórum na vstup jednej politckej strany do parlamentu je 5 
% z celkového počtu platných voličských hlasov odovzdaných vo 
voľbách. Ak v parlamentných voľbách kandidovala koalícia 2 až 3 
politických strán, musí získať najmenej 7 % platne odovzdaných 
hlasov, zatiaľ čo koalícia 4 a viac politických strán potrebuje 
minimálne 10 % platne odovzdaných hlasov. 

Volič má takisto možnosť udeľovať jednotlivým kandidátom v rámci 
jednej politickej strany preferenčné hlasy. Pre parlamentné voľby 
má volič k dispozícii najviac 4 preferenčné hlasy. 
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Prečo voliť v parlamentných 
voľbách 2016?
Mnohí sa v aktuálnom predvolebnom období možno zamýšľate, 
prečo voliť v parlamentných voľbách 2016? Pri odpovedi na 
položenú otázku si môžeme pomôcť tézou talianskeho politológa 
Giovaniho Sartoriho, podľa ktorého … 

*  

… demokracia existuje vtedy, „keď vzťah medzi ovládanými a vládou 
dodržiava princíp, že štát má slúžiť občanom a nie občania štátu, že 
vláda jestvuje pre ľud, a nie naopak.“ Práve to je jeden 
z neopomenuteľných dôvodov, prečo si ľudia vyberajú svojich 
zástupcov, teda 150 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. 
Deje sa tak prostredníctvom volieb a parlamentné voľby 2016 
nebudú výnimkou. Práve od výsledku slobodných a demokratických 
volieb sa totiž odvíja legitimita štátnej moci ako princíp 
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demokratickej ústavnosti – a to je len jeden z dôvodov prečo voliť 
v parlamentných voľbách 2016. 

Ako voliči najčastejšie odôvodňujú nezáujem 
o parlamentné voľby

Angažovanie občanov do verejného diania je predpokladom úspešne 
fungujúcej demokratickej spoločnosti. Zapájanie verejnosti do 
riešení problémov týkajúcich sa správy vecí verejných, a teda aj 
tvorby verejnej politiky, prebieha prostredníctvom rôznych 
nástrojov občianskej participácie. Keďže predmetom tohto článku 
sú primárne parlamentné voľby 2016, v otázke participačných 
aktivít upriamime pozornosť najmä na voličské správanie. 

Zo štatistických údajov vyplýva, že volebná účasť od počiatku vzniku 
samostatnej Slovenskej republiky výrazne nadobudla na klesajúcej 
tendencii. A ako teda voliči najčastejšie odôvodňujú svoj nezáujem 
o parlamentné voľby? 

Dôvodov je hneď niekoľko: 

 • Málo zrozumiteľných informácií o voľbách, o politických 
stranách a politikoch býva najčastejšou príčinou, prečo nielen 
mladí ľudia nemajú záujem o voľby. Mnohí priznávajú, že ak 
by mali viac informácií z tlače alebo z televízie, rozhodne by ich 
to povzbudilo, aby sa volieb aktívne zúčastnili. 

 • V porovnaní so staršími občanmi sa mnohí prvovoliči o 
politiku nezaujímajú. Myslia si, že ich účasť na voľbách 
nijakým spôsobom neovplyvní politické dianie na Slovensku. 

 • Podobne je to aj u ďalších bežných občanov, bez ohľadu na to, 
či politické dianie sledujú alebo nie. Veľa ľudí totiž nejde voliť 
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preto, lebo si myslí, že ich hlas nemá žiadnu váhu. Práve opak 
je pravdou, každý jeden hlas má svoju váhu. 

Ďalšími príčinami, prečo u občanov vzniká nezáujem o 
parlamentné voľby, môžu byť aj: 

 • Nedôvera občanov v realizovanú politiku. 

 • Nemeniace sa zloženie politického prostredia, tvorené tými 
istými tvárami, ktoré majú na svojich pleciach nie jeden 
škandál, kvôli ktorým viera občanov v ich zástupcov neustále 
klesá. 

 • Rezignácia zo strany občanov a frustrácia z politického diania. 

 • Vysoký podiel ľudí rozhodujúcich sa krátko pred voľbami. 

 • Neidentifikácia s politickou stranou, kedy si občan nie je 
schopný vybrať žiadnu z kandidujúcich politických strán, 
pretože sa so žiadnou nestotožňuje natoľko, aby ju volil. 

A v neposlednom rade je závažným dôvodom nezáujmu 
o parlamentné voľby tiež nízky počet ľudí spájajúcich si demokraciu 
s aktívnou účasťou občanov na verejnom dianí. 

Prečo sa zúčastniť volieb do NR SR 2016?

Prečo sa zúčastniť volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 
2016? 

Pretože: 

 • Som občan Slovenskej republiky, ktorý má aktívne volebné 
právo. 
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 • Volebné právo je moje základné občianske právo a podľa 
Ústavy SR čl. 12 ods. 1: „základné práva a slobody sú 
neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.“ 

 • Hoci volebné právo nie je mojou právnou povinnosťou, je 
mojou povinnosťou morálnou. 

 • Nechcem, aby o mojej budúcnosti rozhodovali iní bez mojej 
účasti. 

 • Mám svoj názor a chcem ho vyjadriť. 

 • Aj môj hlas môže rozhodnúť o výsledku volieb. 

 • Parlamentné voľby 2016 rozhodnú o zložení zastupiteľského 
zboru, ktorý bude ďalšie štyri roky rozhodovať o veciach, ktoré 
sa ma týkajú. 

 • Ak sa na parlamentných voľbách 2016 nezúčastním, podporím 
aj tie hlasy, s ktorými nesúhlasím. 

 • Nechcem si v budúcnosti vyčítať, že som mal šancu niečo 
zmeniť a nevyužil som ju. 

Čo by vám mohlo pomôcť pri rozhodovaní koho voliť 
vo voľbách 2016?

Ak vám parlamentné voľby 2016 nie sú ľahostajné, ale neviete, ako 
sa správne rozhodnúť, tu je niekoľko možností, ktoré by vám mohli 
rozhodovanie koho voliť vo voľbách 2016 uľahčiť: 

 • Porada s rodinou a kamarátmi, ktorí majú v politike možno 
väčší prehľad, ako si myslíte. V tomto prípade je však dôležité 
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dbať len na odporúčací charakter vašich známych. Konečné 
rozhodnutie je totiž len na vás. 

 • Každá politická strana má svoj volebný program a ciele, ktoré 
prezentuje. Pre správne rozhodnutie koho voliť vo voľbách 
2016 je preto potrebné nájsť si chvíľu a porovnať volebné 
programy jednotlivých strán, prípadne prečítať si aspoň 
programy vašich preferovaných strán. 

 • Sledovať alebo sa aktívne zúčastňovať predvolebných kampaní 
politických strán. Politické strany sa orientujú na rôzne 
skupiny občanov, a preto môžu byť pre vás zaujímavé tie, ktoré 
myslia práve na vašu vekovú kategóriu. 

 • Médiá snáď informujú o všetkom, čo sa deje. Preto ak chcete 
mať prehľad o politike a nadchádzajúcich parlamentných 
voľbách 2016, stačí, ak budete venovať viac pozornosti 
politickým správam. Na to, aby človek získal prehľad a zároveň 
tiež istý nadhľad, je dobré na sledovanie politického diania 
využívať viacero druhov médií. 

 • Uľahčiť rozhodovanie koho voliť vo voľbách 2016 môže takisto 
doterajšie pôsobenie jednotlivých politických strán. 

Môžno sa tiež pýtate, či vám v rozhodovaní koho voliť vo voľbách 
2016 pomôžu často medializované predvolebné prieskumy? Pomôcť 
môžu, ale len orientačne. Zvyknú totiž zvádzať k voľbe iného 
politického subjektu, ako sme pôvodne zamýšľali a takisto bývajú 
často zmanipulované, prípadne samy ľahko manipulujú verejnou 
mienkou. 

Tak prečo voliť?
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Ak stále niekomu nie je jasné, prečo voliť v parlamentných voľbách 
2016, je nutné si uvedomiť, že Slovenská republika je zastupiteľská 
alebo inak povedané parlamentná demokracia, v ktorej občania 
uskutočňujú svoju vôľu prostredníctvom volených zástupcov. Ak 
sme občania žijúci v demokratickom systéme, mali by sme 
prostredníctvom vlastnej politickej participácie tento systém 
potvrdzovať a v najvyššej možnej miere ho prostredníctvom účasti 
na voľbách aj legitimizovať. A v neposlednom rade – tak prečo voliť? 
Pretože bežní občania sú jediní, ktorí sa svojou aktívnou účasťou vo 
voľbách môžu podieľať na zmene pretrvávajúceho kultu uzavretosti 
volených zástupcov a zbaviť sa tak zástupcov, ktorých počínanie 
vyhodnotili ako nesprávne. 

*  

*  

*  
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Kto môže voliť v 
parlamentných voľbách 
2016? | Volebné právo v 
SR 
Kto môže voliť v parlamentných voľbách 2016 určuje volebný 
zákon. Voľby umožňujú v každej demokratickej spoločnosti legálne 
súperenie medzi politickými subjektmi s cieľom získať na určité 
obdobie podiel na moci. Prostredníctvom … 

*  

… volieb občania, teda voliči, uplatňujú svoj hlas v procese výberu 
svojich rezprezentantov. Využitie tohto práva sa nazýva hlasovacím 
alebo volebným právom. Občania, ktorí budú voliť v parlamentných 
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voľbách 2016, si tak uplatnia svoje aktívne volebné právo, ktoré je 
dnes spolu s pasívnym volebným právom chápané ako jedno 
z najdôležitejších občianskych práv, konkrétne ako základné 
politické právo. Môže teda voliť v parlamentných voľbách 2016 
každý? 

Kto môže voliť v parlamentných voľbách 
2016
Aktívne volebné právo, teda právo voliť v parlamentných voľbách 
2016, má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň 
konania volieb dovŕši 18 rokov veku. 

Kto nemôže voliť v parlamentných voľbách 2016

Aj pri dosiahnutí potrebného veku nemôže voliť v parlamentných 
voľbách 2016 občan, ktorému v tom bráni jedna z nasledujúcich 
prekážok výkonu práva voliť: 

 • zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov 
ochrany verejného zdravia 

 • výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť 
závažného trestného činu 

 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. 

Volenie zo zahraničia 2016 । Je možné voliť, ak som 
občanom SR s trvalým pobytom v zahraničí?

Ak som občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom 
v zahraničí, volenie zo zahraničia 2016 mi bude umožnené, ak 
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splním niekoľko podmienok. Podľa súčasného zákona 
o podmienkach výkonu volebného práva č. 180/2014 Z. z. (nahradil 
pôvodný zákon č. 333/2004 Z. z.) sa totiž volieb môžu zúčastniť aj 
občania SR s trvalým pobytom v zahraničí. Podmienkou je, že takýto 
volič požiada o zápis do osobitného zoznamu voličov na základe 
žiadosti o voľbu poštou. Žiadosť o voľbu poštou môže občan 
s trvalým pobytom v zahraničí podať v listinnej alebo elektronickej 
forme najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb. 

Volenie zo zahraničia 2016 bude občanovi SR umožnené, len ak 
žiadosť obsahuje meno a priezvisko voliča, rodné číslo a adresu 
miesta pobytu v cudzine. 

Volič, ktorý má záujem o volenie zo zahraničia 2016, musí k žiadosti 
o voľbu poštou pripojiť tiež: 

 • čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemá trvalý pobyt na 
území SR 

 • fotokópiu časti cestovného dokladu SR s osobnými údajmi 
voliča alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve 
Slovenskej republiky. 

Voličom zapísaným do osobitného zoznamu zašle Ministerstvo 
vnútra SR najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb na jeho 
adresu v cudzine obálku s odtlačkom úradnej pečiatky ministerstva 
vnútra, hlasovacie lístky, návratnú obálku a poučenie o spôsobe 
hlasovania. Návratná obálka musí byť nevyhnutne označená heslom 
„VOĽBA POŠTOU“. Zároveň na nej musí byť uvedená adresa sídla 
ministerstva vnútra ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa. 
Adresa voliča v cudzine musí byť totožná s adresou, ktorú volič 
uviedol vo svojej žiadosti o zápis do osobitného zoznamu voličov. 

Občan SR s trvalým pobytom v zahraničí bude voliť 
v parlamentných voľbách 2016 nasledujúcim spôsobom: 
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 • na hlasovacom lístku volič zakrúžkuje poradové čísla najviac 
u štyroch preferovaných kandidátov 

 • hlasovací lístok volič vloží do obálky 

 • zalepenú obálku vloží do označenej návratnej obálky, ktorú 
odošle. 

Pri volení zo zahraničia 2016 uhradí poštovné volič. 

Takýto hlas voliča bude započítaný, len ak bola návratná obálka 
doručená ministerstvu vnútra najneskôr v posledný pracovný deň 
predo dňom konania volieb. 

Voľby zo zahraničia । Môžem voliť, ak mám trvalý 
pobyt na území SR, no v čase volieb budem 
v zahraničí?

Ak mám trvalý pobyt na území SR, no v čase volieb budem 
v zahraničí, v parlamentných voľbách 2016 budem môcť voliť. 
Vyššie uvedený zákon č. 180/2014 Z. z. totiž takýmto voličom voľby 
do NR SR umožňuje v prípade, ak písomne alebo elektronicky 
požiadajú obec v mieste trvalého bydliska o voľbu poštou. Ak v čase 
volieb budem v zahraničí, žiadosť o voľbu poštou doručená 
nejneskôr 50 dní predo dňom konania parlamentných volieb 2016 
musí obsahovať moje meno a priezvisko, rodné číslo, adresu 
trvalého pobytu a adresu miesta môjho pobytu v cudzine. 

Obec mi následne zašle najneskôr do 35 dní predo dňom konania 
volieb na adresu miesta pobytu v cudzine obálku s odtlačkom 
pečiatky obce, hlasovacie lístky, návratnú obálku označenú heslom 
„VOĽBA POŠTOU“ a poučenie o spôsobe hlasovania. 
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Ak budem v čase volieb v zahraničí, voliť v parlamentných voľbách 
2016 budem prostredníctvom krúžkovania najviac štyroch 
vybraných kandidátov na jednom hlasovacom lístku. Zalepenú 
obálku s hlasovacím lístkom následne vložím do návratnej obálky 
a pošlem ju na adresu obce s mojím trvalým pobytom. Môj hlas sa 
v parlamentných voľbách započíta len vtedy, ak bude obálka 
doručená obci najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom 
konania volieb. Poštovné pre parlamentné voľby 2016 uhradím sám. 

Volenie mimo trvalého bydliska । Je možné voliť, ak sa
v čase volieb budem zdržiavať na území Slovenska, 
ale mimo miesta trvalého bydliska?

Áno, voliť v parlamentných voľbách 2016 môže aj občan SR, ktorý 
sa v čase volieb bude nachádzať na území Slovenska, ale mimo 
miesta svojho trvalého bydliska. 

Ak volič vopred vie, že sa v čase parlamentných volieb 2016 nebude 
nachádzať v mieste svojho trvalého bydliska, jednoducho stačí, ak 
osobne požiada obec o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr 
posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách 
obce. 

Volenie mimo trvalého bydliska bude voličovi umožnené, aj keď 
o vydanie hlasovacieho preukazu požiada v listinnej alebo 
elektronickej forme najneskôr 15 pracovných dní predo dňom 
konania volieb. Občan SR môže taktiež splnomocniť jemu blízku 
osobu, aby požiadala o vydanie jeho voličského preukazu najneskôr 
v poslednýdeň predo dňom konania volieb. 

Obec následne zašle hlasovací preukaz voličovi na ním uvedenú 
adresu najneskôr 3 pracovné dni od doručenia žiadosti. Voličský 
preukaz umožňuje voličovi volenie mimo trvalého bydliska, a to 
zápisom do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek 
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volebnom okrsku na celom území Slovenska. Tento zápis vykoná 
volebná komisia v okrsku, kde sa volič rozhodne využiť právo voliť  
v parlamentných voľbách 2016. 

Volenie v nemocnici । Je možné voliť, ak budem v 
čase volieb v nemocnici, prípadne v domácej liečbe?

Áno, volenie v nemocnici alebo doma je možné. 

Ak sa volič nemôže dostaviť do volebnej miestnosti a zdržiava sa v 
čase volieb v obci, kde má trvalý pobyt alebo má voličský preukaz, 
môže požiadať okrskovú volebnú komisiu, aby mohol voliť 
v parlamentných voľbách 2016 mimo volebnej miestnosti – doma či 
v nemocnici. Volenie v nemocnici je však možné iba v prípade, že je 
volič držiteľom voličského preukazu, respektíve ak sa nemocnica 
nachádza v obvode jeho trvalého bydliska. V takom prípade vyšle 
komisia k voličovi 2 svojich členov s prenosnou volebnou 
schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. 

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie vložiť obálku do 
volebnej urny sám, môže ju na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti 
do nej vložiť iný volič, nie však člen okrskovej volebnej komisie. 

Volenie vo väzení । Je možné voliť aj z väzenia?

Volenie vo väzení bude umožnené občanovi SR, ktorý ešte nebol 
právoplatne odsúdený. Ak teda bude niekto počas parlamentných 
volieb 2016 v celách policajného zaistenia, v miestach kde sa 
vykonáva väzba, prípadne disciplinárny trest väzenia, volebné právo 
nestráca. Ak nebol v takomto zariadení vytvorený osobitný volebný 
okrsok, okrsková volebná komisia v spolupráci s vedúcim 
príslušného zariadenia zabezpečí možnosť voliť v parlamentných 
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voľbách 2016 prostredníctvom prenosnej volebnej schránky, ktorá 
bude sprevádzaná aspoň dvoma členmi okrskovej volebnej komisie. 

Voľby a nevidiaci । Ako volia nevidiaci?

Parlamentné voľby 2016 nepredstavujú komplikáciu ani pre 
nevidiacich alebo inak zdravotne postihnutých. V tomto prípade 
majú nevidiaci možnosť vziať so sebou sprievodcu, ktorý má právo 
ísť s nevidiacim za plentu a pomôcť mu s úpravou hlasovacieho 
lístka, vložením do obálky, prípadne vhodením do volebnej 
schránky. Za sprievodcu je považovaný iný volič, nie však člen 
volebnej komisie. 

*  

*  

*  
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Kto môže kandidovať v 
parlamentných voľbách 
2016
Z Ústavy SR prislúcha občanom právo zúčastňovať sa na správe vecí 
verejných slobodnou voľbou svojich zástupcov alebo priamo, čo 
zaručuje aj možnosť kandidovať v parlamentných voľbách. 
V tomto prípade ide o tzv. pasívne … 

*  

… volebné právo, teda možnosť občana byť volený a uchádzať sa tak 
o poslanecký mandát. Vo všeobecnosti pojem mandát označuje 
poverenie voleného zástupcu, teda poslanca, vykonávaním funkcie 
zastupovať občanov, a tým uplatňovať princíp zastupiteľskej 
demokracie v reálnom živote. Na Slovensku, ako aj v iných 
nepriamych demokraciách, sa stretávame s tzv. voľným 
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(slobodným) mandátom. Každý, kto môže kandidovať 
v parlamentných voľbách a získa mandát poslanca je preto povinný 
konať podľa svojho vlastného vedomia a svedomia bez porušovania 
ústavy alebo iných zákonov, pričom musí dbať na obhajobu 
celospoločenských záujmov ako aj záujmov štátu. Slovenský 
poslanec nie je viazaný príkazmi. Podľa článku 30 majú občania 
prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých 
podmienok. O tom, kto môže kandidovať v parlamentných voľbách 
za poslanca nášho jediného ústavodarného a zákonodarného orgánu 
Národnej rady Slovenskej republiky, hovorí V. hlava Ústavy SR 
v prvom oddiely. 

Kto môže kandidovať v parlamentných 
voľbách?
Viete kto môže kandidovať v parlamentných voľbách, respektíve kto 
má pasívne volebné právo na Slovensku? 

Právo kandidovať v parlamentných voľbách na Slovensku 
má občan, ktorý: 

 • disponuje aktívnym volebným právom (právom voliť) 

 • najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov 

 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 

Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. 

Kto nemôže kandidovať vo voľbách 2016?

Kandidovať vo voľbách 2016 logicky nemôže občan, ktorý 
nedisponuje pasívnym volebným právom – nemá aktívne volebné 
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právo, nedosiahol vek 21 rokov a nemá trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky. 

Aj pri splnení vekovej hranice a trvalého pobytu na Slovensku 
kandidovať vo voľbách 2016 nemôže v žiadnom prípade občan, 
ktorému v tom bráni jedna z nasledujúcich prekážok výkonu práva 
voliť: 

 • výkon trestu odňatia slobody 

 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie 
nebolo zahladené 

 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. 

Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou…

Ústava SR tiež v článku 77 myslí aj na nezlučiteľnosť iných funkcií 
s funkciou poslanca. 

„Funkcia poslanca je nezlučiteľná s výkonom funkcie sudcu, 
prokurátora, verejného ochrancu práv, príslušníka ozbrojených 

síl, príslušníka ozbrojeného zboru a poslanca  
Európskeho parlamentu.“ 

V prípade, ak bol zvolený poslanec vymenovaný za člena vlády SR, 
jeho poslanecký mandát počas výkonu tejto funkcie nezaniká, iba sa 
neuplatňuje a na jeho miesto nastupuje náhradník. 
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Ako sú volení poslanci do 
Národnej rady Slovenskej 
republiky
Volení poslanci do Národnej rady Slovenskej republiky sú 
zástupcovia občanov SR. Svoj mandát vykonávajú osobne podľa 
svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi. Ako sú 
volení poslanci do Národnej rady SR upravuje … 

*  

… volebný zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri 
voľbách do NR SR sa uplatňuje tzv. pomerný volebný systém spolu s 
dlhodobo zaužívaným spôsobom prideľovania mandátov. Voliči si 
nevyberajú konkrétnych kandidátov, ale volia jednotlivé politické 
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strany a koalície. Aké podmienky musia spĺňať volení poslanci pre 
zisk mandátu v slovenskom parlamente? 

Volení poslanci do Národnej rady 
Slovenskej republiky a prerozdeľovanie 
mandátov
Na to, aby volení poslanci do Národnej rady SR získali mandát, 
musí kandidujúca politická strana alebo koalícia presiahnuť určitý 
prah zvoliteľnosti, známy ako volebné kvórum. Základnou 
podmienkou prideľovania mandátov pre samotné kandidujúce 
strany je zisk aspoň 5 %, pre koalície zložené z dvoch alebo troch 
strán je to zisk aspoň 7 % a pre koalície zložené najmenej zo štyroch 
strán zisk aspoň 10 % z celkového počtu platných hlasov. Na 
politické zoskupenia, ktoré volebné kvórum nedosiahli, sa už pri 
ďalšom zisťovaní volebných výsledkov a prideľovaní mandátov 
neprihliada. Volení poslanci do Národnej rady SR získavajú 
mandáty na základe prepočtu pomocou Hagenbach – Bischoffovej 
metódy nasledujúcim spôsobom: 

 1 Sčíta sa celkový počet hlasov odovzdaných pre politické strany 
a koalície, ktoré prekročili potrebný volebný prah. 

 2 Súčet platných hlasov sa vydelí číslom 151 – počet mandátov 
v parlamente zväčšený o číslo 1. 

 3 Číslo, ktoré vyšlo týmto delením, zaokrúhlené na celé číslo sa 
nazýva republikové volebné číslo. 

 4 Celkový počet platných hlasov, ktoré politická strana alebo 
koalícia získala, sa vydelí republikovým volebným číslom. 
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 5 Politická strana alebo koalícia získa toľko mandátov, koľkokrát 
je republikové volebné číslo obsiahnuté v súčte platných 
hlasov, ktoré daná politická strana alebo koalícia vo voľbách 
získala. 

 6 V prípade, že sa uvedeným spôsobom pridelil jeden mandát 
navyše, odpočíta sa prebytočný mandát tej politickej strane 
alebo koalícii, ktorá delením získala najmenší zostatok. Pri 
rovnakom zostatku delenia budú do NR SR zvolení poslanci za 
tú politickú stranu alebo koalíciu, ktorá získala menší počet 
hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje žreb. 

 7 Ak ale neboli voleným poslancom týmto spôsobom rozdelené 
všetky mandáty, štátna volebná komisia pridelí tieto mandáty 
postupne tým politickým stranám alebo koalíciám, ktoré majú 
najväčší zostatok delenia. Pri rovnosti zostatkov opäť 
rozhoduje väčší počet hlasov alebo žreb. 

Ako sú potom volení poslanci do Národnej rady SR v rámci 
jednotlivých politických strán alebo koalícií? 

Volení poslanci v rámci jednotlivých politických strán alebo koalícií 
získavajú mandáty v poradí, v akom sú uvedení na hlasovacom 
lístku. Keďže voliči majú možnosť krúžkovaním poradového čísla 
kandidáta udeliť maximálne štyri prednostné hlasy, volení poslanci 
za danú politickú stranu alebo koalíciu dostanú poslanecký mandát, 
ak získali aspoň 3 % hlasov z celkového počtu platných hlasov 
odovzdaných pre politickú stranu alebo koalíciu. Mandáty sa 
kandidátom udeľujú postupne v poradí podľa najvyšieho počtu 
získaných prednostných hlasov. V prípade rovnosti prednostných 
hlasov rozhoduje poradie volených poslancov na hlasovacom lístku. 

Volení poslanci do Národnej rady SR, ktorí mandát nezískali, sa 
stávajú náhradníkmi. 
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Sú platné všetky hlasovacie lístky?

Určite nie. Ak je v jednej obálke niekoľko hlasovacích lístkov, všetky 
tieto hlasovacie lístky sú neplatné. Neplatné sú aj hlasovacie lístky, 
ktoré nie sú na predpísanom tlačive. 

Naopak, ak volič zakrúžkoval na hlasovacom lístku viac ako štyroch 
kandidátov, hlasovací lístok je platný, ale počíta sa iba v prospech 
politickej strany alebo koalície a na prednotné hlasy pre volených 
poslancov sa neprihliada. Platné sú aj hlasovacie lístky, na ktorých 
sú mená volených poslancov prečiarknuté, menené alebo 
dopisované. Na takéto úpravy sa takisto neprihliada. 

Ak o platnosti hlasovacieho lístka alebo prednostného hlasu vzniknú 
pochybnosti, rozhoduje s konečnou platnosťou samotná okrsková 
volebná komisia. 

Aká je potrebná účasť vo voľbách, aby 
volení poslanci do Národnej rady SR 
získali mandát?
Na to, aby volení poslanci do Národnej rady SR získali mandát, 
počet ľudí, ktorí sa musia zúčastniť volieb, nie je presne stanovený. 
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Kam mám ísť voliť – kde 
budú voľby 2016 do NR 
SR? 
Parlamentné voľby 2016 sa v prípade naplnenia štvorročného 
mandátu jednofarebnej vlády Roberta Fica uskutočnia najneskôr 5. 
marca 2016. Tak ako predchádzajúce voľby, aj parlamentné voľby 
2016 sa uskutočnia vo volebných … 

*  

… miestnostiach po celej republike. O tom, kde sa volebná miestnosť 
nachádza, informuje voličov najneskôr 25 dní predo dňom konania 
volieb obec. Toto „Oznámenie o mieste a čase konania volieb“ bude 
podľa nového volebného zákona obec doručovať systémom jedna 
zásielka do domácnosti (teda nie každému voličovi). Oznámenie 
musí okrem informácie, kde budú parlamentné voľby 2016, 
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obsahovať čas konania volieb, volebný okrsok, stručný spôsob 
úpravy hlasovacieho lístka a povinnosť voliča preukázať sa pred 
hlasovaním preukazom totožnosti. Ak by náhodou občan toto 
oznámenie pre parlamentné voľby 2016 nedostal, je potrebné sa 
informovať na príslušnom obecnom úrade. 

Voličský zoznam । Ako zistiť, či ste zapísaný/á vo 
voličskom zozname pre nadchádzajúce voľby 2016?

Pre všetky voľby, teda aj voľby 2016, sa vyhotovuje voličský zoznam. 
Čo voličský zoznam je? Je to zoznam voličov pre jednotlivé volebné 
okrsky, ktorý vyhotovuje obec zo stáleho zoznamu (zoznam voličov s 
trvalým pobytom v obci). Voličský zoznam obec odovzdá okrskovej 
volebnej komisii najneskôr jednu hodinu pred začatím hlasovania. 

Ak má volič záujem pripraviť sa na parlamentné voľby 2016 
zodpovedne a chce si overiť, či je zapísaný v stálom voličskom 
zozname, môže tak urobiť v úradných hodinách obecného úradu. 
V prípade, že údaje v stálom voličskom zozname nie sú úplné alebo 
pravdivé, môže volič požiadať o ich doplnenie či vykonanie úprav. 
Obec je vtedy povinná žiadosti vyhovieť alebo do troch dní písomne 
oznámiť voličovi dôvody, pre ktoré žiadosti vyhovieť nemôže. 

Zmena vo voličskom zozname । Čo robiť, keď obecný 
úrad nevykonal zmenu vašich údajov?

Čo ak zmena vo voličskom zozname nenastala aj po podaní vašej 
žiadosti o ich úpravu? Zo zákona vám prislúcha možnosť obrátiť sa 
na príslušný súd s návrhom na vydanie rozhodnutia o vykonaní 
opravy alebo o doplnení stáleho voličského zoznamu. Obec je 
povinná na základe rozhodnutia súdu vykonať potrebné zmeny, 
pričom v deň konania volieb 2016 vykoná zmeny vo voličskom 
zozname okrsková volebná komisia. 
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Aké doklady totožnosti je potrebné zobrať so sebou 
do volebnej miestnosti?

Pri vstupe do volebnej miestnosti je každý volič povinný zobrať si so 
sebou doklady totožnosti. Vo voľbách 2016 vo všeobecnosti voličovi 
postačuje preukázať sa platným občianskym preukazom, prípadne 
iným úradným dokladom s podobizňou voliča a všetkými údajmi 
uvedenými v zozname voličov. 

Doklady totožnosti musia mať pri volebnom akte aj obvinení alebo 
odsúdení, ktorí na preukázanie svojej totožnosti potrebujú preukaz 
odsúdeného, preukaz obvineného alebo svedectvo dvoch 
príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže. 

A čo robiť v prípade, ak pri sebe nemáte žiadne doklady 
totožnosti? 

Volebný zákon č. 180/2014 Z. z. hovorí, že … 

„ak volič nepreukáže svoju totožnosť do skončenia hlasovania, 
hlasovanie sa mu neumožní.“ 

Preto v prípade, že si svoj občiansky preukaz alebo iné doklady 
totožnosti zabudnete priniesť, jedinou možnosťou je vrátiť sa po ne 
a prísť ešte raz. 

Volebná miestnosť । Čo robiť po vstupe do volebnej 
miestnosti?

Aby ste sa neocitli v situácii, kedy prídete na parlamentné voľby 
2016, volebná miestnosť je plná ľudí a vy neviete, čo robiť, tu je 
niekoľko základných krokov, ako postupovať: 
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 1 Preukážte sa preukazom totožnosti. Okrsková volebná komisia 
zakrúžkuje vaše poradie vo voličskom zozname a vydá vám 
hlasovacie lístky a obálku, ktorých prevzatie potvrdíte 
vlastnoručným podpisom v zozname voličov. 

 2 Hlasovacie lístky spolu s obálkou si zoberte do volebnej 
kabínky (za „plentu“), kde si vyberiete hlasovací lístok s vami 
preferovanou politickou stranou alebo koalíciou. Na vybranom 
hlasovacom lístku je možné zakrúžkovaním poradového čísla 
maximálne štyroch kandidátov udeliť tzv. prednostný hlas. 

 3 Správne upravený hlasovací lístok následne vložíte do obálky 
naň určenej. 

 4 Po opustení volebnej kabínky vložíte obálku pred okrskovou 
volebnou komisiou do volebnej schránky umiestnenej vo 
volebnej miestnosti. 

Hlasovacie lístky । Čo ak sa pomýlim pri zaškrtnutí 
politickej strany alebo kandidátov do NR SR?

Keďže mýliť sa je ľudské, v prípade, že sa pri zaškrtnutí politickej 
strany, koalície alebo kandidátov do NR SR pomýlite, požiadate 
okrskovú volebnú komisiu o nové hlasovacie lístky. Ich počet nie je 
obmedzený. Nesprávne upravené hlasovacie lístky potom vložíte do 
schránky určenej na odloženie nepoužitých hlasovacích lístkov. 

Ukončenie hlasovania । Čo ak uplynula záverečná 
hodina pre hlasovanie, keď ešte stále stojím v rade?

Často sa stáva, že mnohí voliči kvôli svojim povinnostiam 
navštevujú volebné miestnosti tesne pred ukončením hlasovania. 
Preto je možné predpokladať, že ani voľby 2016 sa podobným 
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situáciám nevyhnú. V prípade, ak uplynula záverečná hodina pre 
hlasovanie, teda 22:00 hod., a vy ešte stále stojíte v rade, nezúfajte. 

Po uplynutí času určeného na hlasovanie môžu totiž hlasovať už len 
tí voliči, ktorí sú vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Až potom sa 
volebná miestnosť uzavrie a predseda okrskovej volebnej komisie 
vyhlási ukončenie hlasovania. 

Čo sú prednostné hlasy?

Pre pomerný volebný systém, ktorý máme na Slovensku, sú typické 
tzv. preferenčné alebo prednostné hlasy. Kandidáti na kandidátnych 
listinách majú totiž poradové číslo, ktoré je dôležité a určuje ho 
politická strana (čím vyššie postavenie, tým väčšia pravdepodobnosť 
zvolenia). Preferenčný princíp dáva právo voličom zakrúžkovaním 
maximálne štyroch poradových čísel konkrétnych kandidátov 
uprednostniť niektorých z nich, udeliť im tak prednostné hlasy, 
a tým zmeniť poradie kandidátov na volebnej listine. Toto 
udeľovanie prednostných hlasov sa potom odzrkalí na konečnom 
zložení Národnej rady Slovenskej republiky. V rámci jednotlivých 
politických strán alebo koalícií, ktoré dosiahli volebné kvórum 
(potrebný minimálny počet hlasov na účasť na prerozdeľovaní 
mandátov v NR SR), dostane najskôr mandát ten z kandidátov, 
ktorý získal aspoň 3 % z celkového počtu platných hlasov 
odovzdaných pre politickú stranu alebo koalíciu. 

„Ak volič dal na hlasovacom lístku prednostný hlas viac ako 
štyrom kandidátom, hlasovací lístok sa počíta v prospech politickej 

strany alebo koalície, na prednostné hlasy sa však neprihliada.“ 
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Ako voliť v parlamentných 
voľbách – priebeh 
hlasovania vo volebnej 
miestnosti 
Ako voliť v parlamentných voľbách býva často nejasné. Zo štyroch 
základných princípov volieb, ktorými sú všeobecnosť, rovnosť, 
priamosť a tajnosť, jasne vyplýva, že isté pravidlá musia byť striktne 
dodržiavané. Ako voliť … 

*  

… v nadchádzajúcich parlamentných voľbách 2016 upravuje nový 
volebný zákon č. 180/2014 Z. z. v paragrafoch 24 a 58 v časti 
„Spôsob hlasovania“. Ak sa vám však nechce hľadať informácie ako 
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voliť v zákone alebo ste príliš zaneprázdnení, stačí ak si prečítate 
nasledujúci článok o priebehu hlasovania vo volebnej miestnosti. 
Hneď na úvod je dôležité zdôrazniť, že volič vždy hlasuje v poradí, 
v akom sa dostavil do volebnej miestnosti, a to osobne, pričom jeho 
zastúpenie sa nepripúšťa. A ako voliť v nadchádzajúcich 
parlamentných voľbách 2016? 

1, Po vstupe do volebnej miestnosti sa volebnej 
komisii preukážte občianskym preukazom

Po vstupe do volebnej miestnosti sa okrskovej volebnej komisii 
preukážte občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti 
s vašou podobizňou a údajmi o vašej osobe. V prípade, že 
nepredložíte občiansky preukaz alebo iný úradný doklad do 
skončenia hlasovania, samotné hlasovanie vám nebude umožnené. 
Ak ste si teda svoje doklady totožnosti zabudli doma, musíte sa po 
ne vrátiť a navštíviť volebnú miestnosť aj po druhýkrát. 

2, Prevezmite si volebné hlasovacie lístky a obálku

Ako voliť ďalej? Po tom, čo okrsková volebná komisia zakrúžkuje 
vaše poradové číslo v zozname voličov, prevezmite si od jej členov 
hlasovacie lístky a obálku, ktorých prevzatie potvrďte 
vlastnoručným podpisom. Ak sa z rôznych dôvodov podpísať 
nemôžete, predseda okrskovej volebnej komisie poznamená túto 
skutočnosť v zozname voličov. 

3, Vstúpte do priestoru určeného na 
úpravu hlasovacích lístkov

Po obdržaní hlasovacích lístkov a obálky jednotlivo vstúpte do 
priestoru určeného na hlasovanie, teda za „plentu“, kde je spôsob 
hlasovania nasledovný. Vyberte si jeden hlasovací lístok s vami 
preferovanou politickou stranou alebo koalíciou. 
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Ako voliť konkrétneho kandidáta a existuje vôbec taká možnosť? 
Áno, existuje. 

V prípade záujmu, môžete na vybranom hlasovacom lístku 
zakrúžkovaním poradových čísel maximálne štyroch kandidátov 
udeliť svojim obľúbencom tzv. prednostný hlas. 

Pomýlili ste sa pri krúžkovaní? 
Nevadí. 

Požiadajte okrskovú volebnú komisiu o nové hlasovacie lístky a tie 
nesprávne vyplnené vložte do zapečatenej schránky určenej na 
odloženie nepoužitých hlasovacích lístkov. Ak hlasujete mimo 
volebnej miestnosti, nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie 
lístky znehodnotíte pred členmi okrskovej volebnej komisie. 

Čas na úpravu hlasovacieho lístka nie je ničím obmedzený. Nik vás 
nemôže súriť, aby ste priestor za plentou opustili. 

V prípade závažných zdravotných dôvodov, napr. kvôli nemožnosti 
čítať alebo písať, si volič môže so sebou „za plentu“ zobrať iného 
voliča. Nesmie však ísť o člena volebnej komisie. 

4, Upravený hlasovací lístok vložte do obálky

Po správnej úprave vložte hlasovací lístok do obálky. Obálku je 
vhodné zalepiť, aby ste sa vyhli prípadnej nevhodnej manipulácii. 

5, Zalepenú obálku vhoďte do volebnej schránky

Následne opustite hlasovaciu kabínku a zalepenú obálku vhoďte 
pred okrskovou volebnou komisiou do volebnej schránky. Ak tak 
nemôžete urobiť kvôli zdravotnému postihnutiu, môže za vás vhodiť 
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obálku do volebnej schránky iný volič, nie však člen volebnej 
komisie. 

Nezabúdajte, že ako volič ste povinný vložiť nepoužité hlasovacie 
lístky do zapečatenej schránky na to určenej. 

Zo závažných, najmä zdravotných, dôvodov môžete hlasovať mimo 
volebnú miestnosť. Musíte však o to vopred požiadať komisiu. V 
takom prípade k vám okrsková volebná komisia vyšle najmenej 
dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími 
lístkami a obálkou. 

Ako voliť v parlamentných voľbách 2016 už viete. Stačí sa len 
zúčastniť! 

*  

*  

*  
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Parlamentné voľby 2016 
a voľba poštou
Voľba poštou । Voľby by sa podľa Encyklopedického slovníka dali 

definovať ako akt, pri ktorom si právoplatní voliči volia svojich 
zástupcov do určitých funkcií alebo orgánov. Nastávajú však aj 
situácie, kedy sa voliči nemôžu z rôznych … 

*  

… dôvodov zúčastniť na voľbách osobne. Ako postupovať, keď sa 
v deň konania parlamentných volieb 2016 nebudete zdržiavať na 
území Slovenskej republiky? Keďže na Slovensku nie je ešte stále 
možné voliť elektronicky, v prípade, že sa v čase konania 
parlamentných volieb 2016 budete zdržiavať mimo republiky, 
existuje iná alternatíva – voľba poštou. Voľba poštou je zo zákona 
umožnená občanom s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj voličom 
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bez trvalého pobytu na území Slovenska. Ak ste sa teda rozhodli, že 
pre parlamentné voľby 2016 je pre vás voľba poštou 
najprijateľnejšou možnosťou, musíte vopred splniť niekoľko 
podmienok. 

Voľba poštou: Voliči s trvalým pobytom na 
Slovensku
Ak ste volič s trvalým pobytom na Slovensku, ale v deň volieb 
budete mimo republiku,voľba poštou vám v parlamentných voľbách 
2016 bude umožnená po podaní písomnej alebo elektronickej 
žiadosti, prostredníctvom ktorej požiadate obec v mieste trvalého 
bydliska o voľbu poštou. V tomto prípade je potrebné striktne dbať 
na dodžiavanie stanovených lehôt. Ak sa v čase volieb budete 
nachádzať v zahraničí, žiadosť o voľbu poštou musí byť obci 
doručená najneskôr 50 dní predo dňom konania parlamentných 
volieb 2016. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa 
neprihliada. 

Voľba poštou vám však nebude umožnená ani v prípade, ak 
v žiadosti neuvediete jeden z nasledujúcich údajov: meno 
a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu miesta 
pobytu v cudzine. 

Naopak, ak žiadosť o voľbu poštou spĺňa zákonom stanovené 
náležitosti, obec vám zašle najneskôr do 35 dní predo dňom konania 
volieb na uvedenú adresu miesta pobytu v cudzine poučenie 
o spôsobe hlasovania a hlasovacie lístky. Súčasť zásielky pre 
umožnenie voľby poštou budú tiež tvoriť dve obálky, jedna opatrená 
odtlačkom úradnej pečiatky obce a druhá tzv. návratná obálka 
s vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako 
odosielateľa označená heslom „VOĽBA POŠTOU“. 
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Ako voľba poštou prebieha?

Voľba poštou bude mať nasledovný priebeh: Vyberiete si jeden 
hlasovací lístok s vami preferovanou politickou stranou alebo 
koalíciou, zakrúžkujete na ňom poradové čísla najviac štyroch 
obľúbených kandidátov a zalepenú obálku s hlasovacím lístkom 
vložíte do návratnej obálky, ktorú na vlastné náklady pošlete na 
adresu obce s vaším trvalým pobytom. Vaša voľba poštou sa 
úspešne zavŕši vtedy, ak bude obálka doručená obci najneskôr 
v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb. 

V deň konania parlamentných volieb 2016 obec po začatí hlasovania 
odovzdá obálku okrskovej volebnej komisii. Tá za prítomnosti 
zástupcu obce vyznačí vašu voľbu poštou v zozname voličov. Aby 
bola zachovaná tajnosť volieb, po otvorení návratných obálok od 
všetkých voličov, vloží zástupca obce tieto obálky do volebnej 
schránky. 

Ak sa v deň volieb budete nachádzať na území Slovenskej republiky, 
avšak mimo miesta svojho trvalého bydliska, voľba poštou sa na vás 
nevzťahuje. Môžete požiadať o vydanie hlasovacieho (voličského) 
preukazu. Bližie informácie nájdete v Manuáli voliča pre 
parlamentné voľby 2016 v článku Kto môže voliť v parlamentných 
voľbách 2016? 

Voľba poštou: Voliči bez trvalého pobytu 
na Slovensku
V prípade, že nemáte trvalý pobyt na Slovensku, ale máte slovenské 
občianstvo, na to, aby vám voľba poštou v parlamentných voľbách 
2016 bola umožnená, musíte byť zapísaný do osobitného zoznamu 
voličov, a to na základe žiadosti o voľbu poštou. Ako občan s trvalým 
pobytom v zahraničí môžete podať žiadosť o voľbu poštou v listinnej 
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alebo elektronickej podobe najneskôr do 50 dní predo dňom 
konania volieb. 

Do žiadosti o voľbu poštou, samozrejme, nezabudnite uviesť vaše 
meno a priezvisko, rodné číslo a adresu miesta pobytu v cudzine. 
Aby vám voľba poštou bola umožnená, musíte k uvedenej žiadosti 
pripojiť tiež: 

 • čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemáte trvalý pobyt na 
území SR 

 • fotokópiu časti cestovného dokladu SR s vašimi osobnými 
údajmi alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve 
Slovenskej republiky. 

Po zapísaní do osobitného zoznamu voličov vám Ministerstvo 
vnútra SR zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb na 
vašu adresu v cudzine poučenie o spôsobe hlasovania, hlasovacie 
lístky a dve obálky, jednu s odtlačkom úradnej pečiatky ministerstva 
vnútra a druhú tzv. návratnú obálku s uvedenou adresou sídla 
ministerstva vnútra ako adresáta a vašou adresou ako odosielateľa. 
Na návratnej obálke nesmie chýbať označenie „VOĽBA POŠTOU“. 

Ako voľba poštou prebieha, respektíve ako správne upraviť 
hlasovací lístok a čo s ním robiť ďalej, sa dozviete buď vyššie 
v danom článku, alebo v časti Ako voliť v parlamentných voľbách. 

Pri voľbe poštou hradíte poštovné sami. 

Aby bol váš hlas započítaný, musí byť návratná obálka doručená 
ministerstvu vnútra najneskôr v posledný pracovný deň predo 
dňom konania volieb. 

Návratné obálky odovzdá Ministerstvo vnútra SR štátnej komisii 
v deň konania parlamentných volieb 2016. Tá následne zakrúžkuje 
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poradové čísla voličov a vyznačí vašu voľbu poštou v osobitnom 
zozname voličov. Pre zachovanie princípu tajnosti volieb, po 
otvorení návratných obálok, vloží štátna komisia obálky 
s hlasovacími lístkami do volebnej schránky. 

Vaša voľba poštou tak bude úspešne zavŕšená a svojím hlasom 
definitívne rozhodnete o budúcom zložení Národnej rady Slovenskej 
republiky po parlamentných voľbách 2016. 

*  

*  

*  
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Volebný systém pre voľby 
do Národnej rady 
Slovenskej republiky
Pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky nemožno 
opomenúť volebný systém, od ktorého bezprostredne závisí 
finálne rozloženie politickej moci v zákonodarnom zbore. Výber 
volebného systému ako techniky volebnej … 

*  

… reprezentácie preto patrí k najdôležitejším rozhodnutiam 
v parlamentnej demokracii. Čo sa týka úpravy volebného zákona, 
ako aj spôsobu premietania výsledkov volieb do zloženia 
zastupiteľských zborov, vo všeobecnosti rozlišujeme tri základné 
typy volebných systémov – väčšinový volebný systém, systém 
pomerného (proporcionálneho) zastúpenia a zlúčením prvých dvoch 
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vzniká kombinovaný alebo zmiešaný volebný systém. Pre voľby do 
Národnej rady Slovenskej republiky sa uplatňuje volebný systém 
pomerného zastúpenia. 

Systém pomerného zastúpenia – volebný 
systém pre voľby do Národnej rady 
Slovenskej republiky
Ako už bolo uvedené, pre voľby do Národnej rady Slovenskej 
republiky sa uplatňuje systém pomerného zastúpenia alebo 
pomerný volebný systém. Pomerný volebný systém sa vyskytuje 
v štátoch, kde pôsobí väčší počet politických strán, nakoľko samotný 
volebný systém prispieva k zvyšovaniu ich počtu. 

Medzi základné znaky pomerného volebného systému patrí:

 • Väčšie volebné obvody s rovnakým alebo približne rovnakým 
počtom voličov. 

 • Hromadné kandidátske listiny obsahujú mená všetkých 
kandidátov, pričom poradie kandidátov určuje politická strana 
a je veľmi dôležité. 

 • Pomerný volebný systém je doplnený tzv. preferenčným 
princípom, čo znamená, že súčasný volebný systém pre voľby 
do Národnej rady Slovenskej republiky umožňuje zakrúžkovať 
poradové čísla maximálne štyroch kandidátov, a tým im udeliť 
prednostný hlas. 

 • Mandáty v zastupiteľskom zbore sú medzi jednotlivé politické 
strany prideľované podľa počtu získaných hlasov. Zvyšné hlasy 
sa potom delia medzi tie strany, ktoré sa dostali do 
zákonodarného zboru. 
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Výhodou je, že pomerný volebný systém pre voľby do Národnej rady 
Slovenskej republiky vedie k reprezentácii takmer všetkých názorov 
a záujmov v parlamente v pomere k ich sile medzi voličmi. Na 
druhej strane pomerný volebný systém spôsobuje vysokú 
fragmentáciu straníckeho systému, pretože poskytuje možnosť 
získať zastúpenie v parlamente najmä menším politickým stranám, 
čo však vedie k vytváraniu koaličných vlád. 

Za nevýhodu pomerného volebného systému možno považovať 
stanovenie volebného kvóra, teda minimálneho percentuálneho 
limitu potrebného na vstup politickej strany alebo koalície do 
parlamentu. 

Volebný systém pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 
prešiel od vzniku samostatnej SR niekoľkokrát výranými zmenami. 
Keďže na finálnu podobu zloženia legislatívneho orgánu má okrem 
iných faktorov najväčší vplyv veľkosť volebného obvodu, za veľmi 
nešťastnú novelizáciu volebného zákona je preto možné považovať 
zákon číslo 187/1998 Z. z. Táto úprava volebného systému pre voľby 
do NR SR bola totiž prijatá iba niekoľko mesiacov pred voľbami 
s cieľom udržať postavenie vládnej koalície HZDS, SNS a ZRS. 
Okrem iných zmien sa územie Slovenska stalo na základe 
uvedeného zákona jedným volebným obvodom., čo je v rozpore so 
základnými princípmi pomerného volebného systému. 

Pôvodný volebný zákon z roku 1990 nahradil až zákon číslo 
333/2004 Z. z. z dielne druhej Dzurindovej vlády. Posledná zmena 
volebnej legislatívy upravujúcej nielen volebný systém pre voľby do 
Národnej rady Slovenskej republiky má podobu zákona č. 180/2014 
Z. z. 

Väčšinový volebný systém

Väčšinový volebný systém je charakteristický svojou relatívnou 
jednoduchosťou a prehľadnosťou. 
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Základné znaky väčšinového volebného systému sú:

 • Jednomandátové volebné obvody. 

 • Územie štátu sa rozdeľuje podľa počtu mandátov 
v parlamente. 

 • Od počtu hlasov potrebných na zvolenie kandidáta sa odvíja aj 
počet kôl volebného systému. 

 • Volia sa konkrétne osoby. 

Väčšinový volebný systém je spätý so systémom dvoch strán, preto 
sa politické rozvrstvenie spoločnosti nemusí odrážať na finálnom 
zložení parlamentu. Tento volebný systém zároveň vylučuje 
z politickej súťaže menšie, málo významné či málo známe politické 
subjekty. 

Zmiešaný volebný systém

Kombináciou systému pomerného zastúpenia a väčšinového 
volebného systému vzniká zmiešaný volebný systém, ktorý sa snaží 
o dostránenie nedostatkov oboch uvedených volebných systémov. 
Do finálneho zloženia parlamentu sa prenáša časť volebných 
výsledkov väčšinovým spôsobom, teda na miestnej úrovni a časť 
pomerným spôsobom, na celoštátnej úrovni. Nevzniká tak vláda ani 
jednej strany, ani prílišná fragmentácia straníckych subjektov. Na 
druhej strane ale zložitosť rôznych modifikácií zmiešaného 
volebného systému môže viesť k oveľa väčším deformáciám 
straníckeho systému, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. 

Napriek nedokonalosti jednotlivých volebných systémov je nutné 
zdôrazniť, že takmer každý zásah do volebného systému pre voľby 
do Národnej rady Slovenskej republiky by celoplošne viedol 
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k pozitívnym výsledkom politického života a najmä k spokojnosti 
samotného zdroja štátnej moci, teda ľudu. 

*  

*  

*  
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Volebné okrsky a okrsková 
volebná komisia 
V deň konania parlamentných volieb tvorí územie Slovenskej 
republiky jeden volebný obvod a zároveň sa delí na menšie jednotky 
– volebné okrsky, v ktorých okrsková volebná komisia dohliada 
na správny priebeh hlasovania. 

*  

Na čo konkrétne volebné okrsky slúžia a aké funkcie plní okrsková 
volebná komisia, vysvetľuje bližšie nasledujúci článok. 

Na čo slúžia volebné okrsky?

Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov 
utvára starosta obce a primátor mesta, v hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave a v meste Košice starosta mestskej časti (ďalej 
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len „starosta obce“) volebné okrsky a určuje volebné miestnosti v 
lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. Starosta obce pri 
určovaní volebnej miestnosti prihliada na čo najľahší prístup pre 
zdravotne postihnutých voličov. 

Koľko voličov zahŕňa volebný okrsok?

Volebný okrsok musí spravidla zahŕňať 1 000 voličov. 

Ako sa označujú volebné okrsky?

Volebné okrsky sa označujú poradovým číslom v súvislom číselnom 
rade arabskými číslami. V hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave a v meste Košice sa volebné okrsky číslujú v 
samostatných číselných radoch v každej mestskej časti. Poradovým 
číslom sa volebný okrsok označuje aj vtedy, ak je vytvorený len 
jeden volebný okrsok. 

Aké funkcie plní okrsková volebná 
komisia
V jednotlivých volebných okrskoch pôsobí tzv. okrsková volebná 
komisia, ktorá vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 
plní aj úlohu garanta ústavnosti a zákonnosti samostatného 
volebného aktu a prvotného sčítania hlasov. Okrsková volebná 
komisia teda zabezpečuje správny priebeh volieb. Okrem toho patrí 
k jej primárnym úlohám tiež dopisovanie voličov v deň konania 
volieb do zoznamu voličov. 

Aké ďalšie funkcie plní okrsková volebná komisia?

 • Sčítava hlasy a písomne vyhotovuje zápisnicu o priebehu 
a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku v dvoch 
rovnopisoch. Zápisnicu podpisuje predseda a ostatní členovia 
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okrskovej volebnej komisie. Funkciu odborného poradcu plní 
zapisovateľ okrskovej volebnej komisie, ktorý zároveň 
zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace 
s prípravou a priebehom rokovania volebnej komisie. 

 • Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu 
a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vyhlasuje predseda 
okrskovej volebnej komisie výsledky hlasovania. 

 • Okrsková volebná komisia bezodkladne doručí jeden rovnopis 
zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom 
okrsku okresnej volebnej komisii. 

 • Volebné dokumenty následne odovzdá do úschovy obci. 

Okrsková volebná komisia ukončí svoju činnosť na pokyn okresnej 
volebnej komisie. 

Člen okrskovej volebnej komisie – ako sa ním stať?

Člen okrskovej volebnej komisie môže byť každý, kto dovŕšil 18 
rokov, je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky. Viac informácií o členstve v okrskovej 
volebnej komisii nájdete v článku Ako sa stať členom okrskovej 
volebnej komisie. 
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Člen okrskovej volebnej 
komisie – ako sa ním stať
Chcete byť člen okrskovej volebnej komisie a dohliadať tak na 
správny priebeh parlamentných volieb 2016? Neviete ako na to? 
Nasledujúci článok ponúka jednoduchý návod, ako sa tzv. 
„okrskárom“ môžete stať. Takisto sa … 

*  

… bez akéhokoľvek zložitého pátrania dozviete, kto môže delegovať 
člena okrskovej volebnej komisie, aké sú jeho úlohy, prípadne kedy 
člen okrskovej volebnej komisie svoje členstvo stráca. 

Člen okrskovej volebnej komisie – ako na 
to?
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 • Členom okrskovej volebnej komisie sa môže stať každý občan, 
ktorý sa obráti na ním preferovanú politickú stranu, hnutie či 
koalíciu. Väčšina politických strán má na svojich webových 
stránkach registračné formuláre/prihlášky. 

 • Budúci člen okrskovej volebnej komisie pre parlamentné voľby 
2016 za stranu Sloboda a Solidarita sa môže registrovať 
prostredníctvom vyplneného a odoslaného registračného 
formulára. 

 • Niektoré politické strany hľadajú svojho člena okrskovej 
volebnej komisie aj cez inzerát, na ktorý je potrebné reagovať. 

 • Bežný občan má tiež možnosť prihlásiť sa za okrskára na 
obecnom úrade. V prípade, že strany nenominujú dostatok 
členov alebo niekto vypadne, člena okrskovej volebnej komisie 
doplní úrad. 

 • Inou alternatívou je využitie personálnych agentúr, ktoré 
hľadajú členov okrskových volebných komisií prostredníctvom 
pracovných portálov. 

Kto sa môže stať členom okrskovej volebnej komisie?

Podľa volebného zákona č. 180/2014 Z. z. sa členom okrskovej 
volebnej komisie môže stať každý, kto dosiahol vek 18 rokov, je 
spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky. 

Kandidát na poslanca Národnej rady Slovenskej republiky nesmie 
byť členom volebnej komisie vo voľbách, v ktorých kandiduje. 

Kto môže delegovať členov do okrskovej volenej 
komisie?
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Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana 
alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, 
jedného člena a jedného náhradníka. Na doručenie oznámenia 
o delegovaní v listinnej alebo elektronickej podobe sa vzťahuje 
lehota uvedená v rozhodnutí o vyhlásení volieb. 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka musí obsahovať:

 • Meno, priezvisko a dátum narodenia člena okrskovej volebnej 
komisie a adresu, na ktorú možno doručiť všetky potrebné 
písomnosti. To isté platí v prípade náhradníka. 

 • Podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok 
pečiatky politickej strany. V prípade koalície ide o odtlačok 
pečiatky a podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú 
stranu tvoriacu koalíciu. 

Volebné komisie sa utvoria z rovnakého počtu zástupcov politických 
strán, politických hnutí alebo koalícií politických strán, ktoré 
podávajú kandidátnu listinu. Minimálny počet členov volebnej 
komisie je päť. 

Ak okrsková volebná komisia nie je vytvorená podľa zákona alebo 
ak sa počet jej členov zníži pod päť a neexistuje náhradník, v takom 
prípade chýbajúcich členov vymenúva starosta obce. Starosta obce 
vymenúva tiež zapisovateľa okrskovej volebnej komisie. 

Volebná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná 
väčšina všetkých jej členov, pričom na platnosť rozhodnutia je 
potrebná väčšina hlasov prítomných členov. 

Člen okrskovej volebnej komisie – jeho 
postavenie a úlohy
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Člen okrskovej volebnej komisie sa ujíma svojej funkcie zložením 
sľubu v znení: 

„Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne 
vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou 

Slovenskej republiky a zákonmi.“ 

Člen okrskovej volebnej komisie skladá sľub do rúk starostu obce, 
ktorý zvolá jej zasadanie podľa lehoty uvedenej v rozhodnutí 
o vyhlásení volieb. Zloženie sľubu potvrdí člen okrskovej volebnej 
komisie svojím podpisom. 

Člen okrskovej volebnej komisie sa spolu s jej ďalšími členmi 
podieľa na:

 • zabezpečovaní správneho priebehu hlasovania 

 • dopisovaní voličov v deň konania volieb do zoznamu voličov 

 • sčítavaní hlasov a vyhotovovaní zápisnice o priebehu 
a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku 

 • odovzdávaní volebných dokumentov do úschovy obci. 

Viac o funkciách okrskovej volebnej komisie nájdete v článku 
Volebné okrsky a okrsková volebná komisia. 

Zánik členstva v okrskovej volebnej komisii

Člen okrskovej volebnej komisie stráca členstvo ak:

 • politická strana alebo koalícia, ktorá ho delegovala písomne 
oznámi okrskovej volebnej komisii odvolanie tohto člena 
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 • sa člen okrskovej volebnej komisie písomne vzdá svojej funkcie 
a predseda volebnej komisie povolá náhradníka 

 • člen okrskovej volebnej komisie nezloží sľub najneskôr 10 dní 
predo dňom konania volieb. To sa netýka náhradníkov. 

 • politická strana alebo koalícia vezme späť kandidátnu listinu. 

Nároky člena okrskovej volebnej komisie

Člen okrskovej volebnej komisie , rovnako ako členovia ďalších 
volebných komisií, má za deň konania volieb nárok na odmenu. 
Odmenu členovi volebnej komisie vypláca obec. Výdavky spojené 
s voľbami sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu. 

*  

*  

*  
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Čo je volebná kampaň, ako 
dlho bude trvať a ako 
prebieha
Volebná kampaň pre parlamentné voľby 2016 bude iná ako 
ostatné. Zmenili sa totiž pravidlá, ktoré doteraz volebnú kampaň 
upravovali. Od 1. júla 2015 nadobudli účinnosť nové zákony, ktoré 
zjednotili pôvodné pravidlá pre všetky … 

*  

… druhy volieb vrátane volebnej kampane. Ide o zákon č. 180/2014 
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a zákon č. 181/2014 Z. 
z. o volebnej kampani. Novoprijatá legislatíva však prináša viaceré 
pravidlá, ktoré existujúce problémy neriešia a nové problémy 
prinášajú. Chaosu sa tak nevyhne ani volebná kampaň. Ako dôkaz 
slúžia nelogické finančné limity či zákaz prejavovania podpory zo 
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strany iných subjektov, ako uvádza zákon (§ 2, ods. 3). A čo je 
volebná kampaň? Aký má priebeh alebo ako sa financuje 
a kontroluje? Na všetky otázky vám odpovie nasledujúci článok. 

Čo je volebná kampaň?
Predchádzajúci zákon o voľbách do NR SR č. 333/2004 Z. z. 
nevymedzoval, čo znamená samotná volebná kampaň. Na rozdiel od 
neho súčasný zákon č. 181/2014 o volebnej kampani, ktorým bol 
novelizovaný aj zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách 
a politických hnutiach, už definíciu volebnej kampane obsahuje. 

Čo teda volebná kampaň je?

Volebná kampaň je akákoľvek činnosť politickej strany, politického 
hnutia, koalície politických strán a politických hnutí, kandidátov 
a tretích strán, za ktorú sa obvykle platí úhrada, smerujúca 
k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania 
funkcie volenej podľa osobitného predpisu. Ide o činnosť v prospech 
aj v neprospech uvedených subjektov. 

Ako dlho trvá volebná kampaň?

Pre nadchádzajúce parlamentné voľby 2016, ktoré sa uskutočnia 
podľa nového zákona po prvýkrát, platí, že volebná kampaň začína 
dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov 
SR a končí 48 hodín predo dňom konania volieb. 

K volebnej kampani však neodmysliteľne patrí aj vysielanie 
politickej reklamy. Aktuálny zákon o volebnej kampani hovorí, že 
oficiálna predvolebná propagácia, a teda s ňou spojené vysielanie 
politickej reklamy, sa začína 21 dní predo dňom konania volieb 
a končí 48 hodín predo dňom konania volieb. Začiatok a koniec 
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vysielania politickej reklamy musí byť, samozrejme, zreteľne 
označený pomocou oznamu, že ide o platené vysielanie. 

Novinkou pre nadchádzajúce parlamentné voľby 2016 je povinné 
zverejňovanie údajov o objednávateľovi a dodávateľovi (meno, 
priezvisko, obec trvalého pobytu) pre všetky spôsoby vedenia 
volebnej kampane. Na reklamné predmety sa vzťahuje len údaj 
o objednávateľovi. 

Brzdu tiež po novom dostali volebné prieskumy. Nový zákon 
stanovuje 14-dňové volebné moratórium. To v praxi znamená, že 
v tomto čase pred voľbami, ako aj v deň konania volieb až do 
skončenia hlasovania je zakázané zverejňovať výsledky volebných 
prieskumov. 

Na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 
sa v zákone o volebnej kampani nevzťahuje žiadne časové 
obmedzenie. 

Ako prebieha volebná kampaň v médiách

Médiá majú veľkú moc, obzvlášť počas volebnej kampane. Mediálna 
volebná kampaň má preto striktne vymedzený vysielací čas, ktorý 
musí byť rovnomerne rozdelený medzi kandidujúce politické 
subjekty. Rádio a televízia Slovenska (RTVS) sú vo volebnej 
kampani povinné vyhradiť najviac 30 minút vysielacieho času pre 
kandidujúcu politickú stranu alebo koalíciu politických strán. Spolu 
však vysielanie politickej reklamy nesmie prekročiť v rozhlasovom 
ani televíznom vysielaní 10 hodín vysielacieho času. Okrem toho má 
RTVS povinnosť vyhradiť po 10 hodín vysielacieho času na diskusné 
programy. Rovnaké pravidlá o vedení volebnej kampane platia aj 
pre súkromné médiá. 

Verejnoprávna RTVS i súkromné média musia zabezpečiť pre všetky 
kandidujúce politcké subjekty rovnaké podmienky nákupu 
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vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky. Všetky 
náklady spojené s politickou reklamou v mediálnom vysielaní pre 
účel volebnej kampane uhrádzajú kandidujúce politické strany 
a koalície. 

Zatiaľ čo vysielanie spravodajských a publicistických programov sa 
za politickú reklamu nepovažuje, vysielanie iných programov, než sú 
uvedené v zákone o volebnej kampani, ktoré by mohli ovplyvniť 
konečné hlasovanie voličov, je počas volebnej kampane zakázané. 
Médiá sú však povinné zabezpečiť, aby povolené relácie boli 
vyvážené a nestranné. 

Financovanie volebnej kampane

Ďalšou zmenou oproti predchádzajúcim voľbám je financovanie 
volebnej kampane. Politické strany totiž budú môcť na svoju 
volebnú kampaň minúť najviac 300 000 eur vrátane DPH. Volebná 
kampaň pritom bude musieť byť financovaná z osobitného 
transparentného účtu, ktorý je politická strana povinná zriadiť 
samostatne pre každú volebnú kampaň. Vložiť finančný príspevok 
na transparentný účet bude možné výlučne prevodom z iného účtu, 
a to do 48 hodín predo dňom konania volieb. Politická strana bude 
taktiež povinná viesť osobitnú evidenciu o použití týchto finančných 
prostriedkov na volebnú kampaň a na požiadanie ministerstva 
vnútra sprístupniť všetky požadované doklady a informácie. 

Finančné náklady na volebnú kampaň pre parlamentné voľby 2016 
politická strana napokon uverejní v tzv. záverečnej správe. Tú 
následne najneskôr v 30. ďeň po voľbách doručí ministerstvu 
vnútra v listinnej a elektronickej podobe. Ministerstvo vnútra má 
lehotu 30 dní na zverejnenie záverečnej správy o financovaní 
volebnej kampane na svojej webovej stránke. 

Kontrola a sankcie
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Volebná kampaň sa tentokrát nevyhne ani kontrolám či sankciám. 
Kontrola a ukladanie sankcií sa zveruje ministerstvu vnútra, 
ministerstvu kultúry, Štátnej komisii, okresnému úradu a Rade pre 
vysielanie a retransmisiu. 

Pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky hrozia politickým 
stranám za porušenie legislatívy o vedení volebnej kampane rôzne 
finančné sankcie. Medzi nich patria napríklad: 

 • pokuta od 30 000 do 300 000 eur za vedenie volebnej 
kampane počas moratória alebo porušenie zákazu 
zverejňovania volebných prieskumov 

 • pokuta od 10 000 do 100 000 eur v prípade prekročenia 
finančného limitu na volebnú kampaň 

 • pokuta od 300 do 3000 eur za volebnú korupciu pre toho, kto 
prisľúbi finančnú alebo vecnú odmenu za nevložený hlasovací 
lístok do volebnej schránky. Rovnaká pokuta hrozí aj voličovi, 
ktorý takúto odmenu prevezme. 

Aká však bude volebná kampaň a pre koho bude úspešná, ukážu až 
parlamentné voľby v marci 2016. 
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Kedy budú vyhlásené 
výsledky volieb 2016
Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2016 
budú rovnako ako pri predchádzajúcich parlamentných voľbách 
zverejnené na webových stránkach Štatistického úradu SR hneď po 
skončení hlasovania. Údaje o výsledkoch volieb … 

*  

… 2016 však budú dostupné vo väčšine médií, ktoré na základe dát 
štatistického úradu pripravia aj prehľadné tabuľky či grafy pre 
jednotlivé kraje a okresy. 

Oficiálne výsledky volieb do NR SR 2016 možno očakávať 
nasledujúci deň po dni volieb (v prípade, že deň parlamentných 
volieb 2016 pripadne na 5. marca, celkové výsledky sa zverejnia 6. 
marca). 
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Výsledky volieb a Štátna komisia
Výsledky volieb 2016 tentokrát namiesto Ústrednej volebnej 
komisie vyhlási nový nezávislý orgán. Podľa súčasného volebného 
zákona pripadá hlavná úloha pri vyhlasovaní oficiálnych výsledkov 
volieb Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických 
strán. Štátna komisia vyhotoví o výsledkoch volieb zápisnicu 
v dvoch rovnopisoch. Výsledky volieb budú mať v zápisnici podobu 
údajov o počte volebných okrskov, počte voličov zapísaných 
v zozname voličov, počte voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, ale 
aj počte platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu či 
koalíciu. Výsledky volieb 2016 vo forme zápisnice vyhotovenej 
štátnou komisou musia obsahovať tiež mená a priezviská 
kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov, spolu s údajmi 
o výsledkoch prednostného hlasovania, ale aj mená a priezviská 
kandidátov, ktorí sa stanú náhradníkmi. Po podpísaní zápisnice 
predsedom a ostatnými členmi štátna komisia zverejní výsledky 
volieb prostredníctvom odborných sumarizačných útvarov na 
webovej stránke štatistického úradu. Štátna komisia môže 
zverejňovať aj priebežné výsledky volieb. 

Štátna komisia odovzdá hotovú zápisnicu o výsledkoch volieb 
Národnej rade Slovenskej republiky, ktorá po overení volieb oznámi 
ministerstvu financií údaje o počtoch platných hlasov odovzdaných 
pre jednoltivé politické strany alebo koalície. 

Po vyhlásení výsledkov volieb 2016 obdržia kandidáti zvolení za 
poslancov NR SR osvedčenie o zvolení, ktoré vyhotoví Štátna 
komisia. 
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