
Špeciálny spôsob hlasovania v referende – informácia a usmernenie 

 

 

 

Národná rada SR prijala zákon č. 395/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania 

v referende vyhlásenom na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 (ďalej len 

„zákon“), ktorý nadobudol účinnosť 29. novembra 2022. 

 

Keďže k 30. novembru 2022 je vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR nariadená 

izolácia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19, ako aj karanténa osôb, ktoré prišli do 

úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, v nadväznosti na § 1 ods. 2 

zákona sa v referende vyhlásenom na sobotu 21. januára 2023 uplatní špeciálny spôsob 

hlasovania voličov, ktorý majú ku dňu konania referenda obmedzenú osobnú slobodu z dôvodu 

ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 (ďalej len „oprávnení voliči“). 

Podľa vyššie uvedeného zákona sa na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania 

vytvára 79 špeciálnych volebných okrskov, ktorých územným obvodom je okres. 

Z uvedeného vyplýva, že špeciálne volebné okrsky sa zo zákona utvárajú na územnom princípe 

okresov podľa § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996  Z. z. o územnom 

a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie do špeciálnej prenosnej volebnej schránky a zisťovanie výsledkov tohto 

hlasovania bude v každom okrese zabezpečovať jedna špeciálna okrsková volebná komisia 

(ďalej len „špeciálna komisia“), ktorá má sedem členov a jej územným obvodom je celý okres. 

Sídlom špeciálnej komisie je sídlo okresu, to znamená, že v našom okrese je to mesto 

Stropkov, pričom volebnú miestnosť určí prednosta okresného úradu v spolupráci s primátorom 

mesta. 

 

Právo hlasovať do špeciálnej prenosnej volebnej schránky budú mať voliči, ktorí 

budú mať, ku dňu konania referenda nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochorenia 

COVID-19 a aj tí voliči, ktorí s takouto osobou žijú v spoločnej domácnosti . 

Takíto voliči môžu požiadať o hlasovanie v referende do špeciálnej volebnej schránky 

a to tak, že v čase od 16. januára 2023 do 20. januára 2023 do 12. 00 h, výlučne telefonicky, 

požiadajú zapisovateľku špeciálnej volebnej komisie o špeciálne hlasovanie v referende. 
Prednosta okresného úradu Stropkov vymenoval za zapisovateľku Špeciálnej okrskovej 

volebnej komisie Stropkov RNDr. Miladu Bujdošovú, pričom telefonický kontakt, na ktorom 

bude prijímať žiadosti o špeciálne hlasovanie bude zverejnený v dostatočnom časovom 

predstihu na úradnej tabuli Okresného úradu Stropkov, ktorá je umiestnená pri budove 

okresného úradu na ul. Hlavnej 71/40 v Stropkove a na web stránke okresného úradu.  

Ak do piatka 20. januára 2023 do 12.00 h nepožiada o špeciálne hlasovanie žiadny volič 

v okrese Stropkov, tak špeciálna okrsková volebná komisia v deň konania referenda svoju 

činnosť nezačne. 
 


