
 

 
 

OZNAM 
 

REFERENDUM 21. januára 2023   

Informácie k špeciálnemu spôsobu hlasovania v okrese HLOHOVEC 

  

Na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania v referende a na zisťovanie výsledkov hlasovania oprávnených voličov, ktorí 

využijú špeciálny spôsob hlasovania v referende, bol v zmysle zákona č. 395/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende 

vyhlásenom na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 pre územný obvod okres Hlohovec zriadený špeciálny volebný 

okrsok, pre ktorý je zriadená špeciálna okrsková volebná komisia. 

 

 KTO MÔŽE POŽIADAŤ o ŠPECIÁLNY SPÔSOB HLASOVANIA  

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať v referende podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“) a ktorá má ku 

dňu vykonania referenda nariadenú izoláciu alebo karanténu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-

19; oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania referenda žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.  

Oprávnený volič, ktorý žiada o špeciálny spôsob hlasovania v referende v okrese Hlohovec, na území ktorého nemá trvalý pobyt, 

má právo hlasovať len na základe hlasovacieho preukazu. 

 

 AKO POŽIADAŤ o ŠPECIÁLNY SPÔSOB HLASOVANIA  

Ak sa oprávnený volič v deň konania referenda bude zdržiavať v okrese Hlohovec, podáva sám alebo prostredníctvom inej osoby 

žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania v referende, a to tak, že telefonicky zapisovateľke špeciálnej volebnej komisie oznámi 

údaje v rozsahu:  
a) meno a priezvisko, 

b) rodné číslo, 

c) adresa trvalého pobytu, 

d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, 

e) telefonický kontakt. 

Kontakt na zapisovateľku špeciálnej volebnej komisie Hlohovec: 

 
 

Zapisovateľka bude prijímať žiadosti od 16.01.2023 do 20.01.2023 v nasledovnom čase:  

16.01.2023 (Pondelok): 08:00 - 15:00 h. 

17.01.2023 (Utorok): 08:00 - 15:00 h. 

18.01.2023 (Streda): 08:00 - 17:00 h. 

19.01.2023 (Štvrtok): 08:00 - 15:00 h. 

20.01.2023 (Piatok): 08:00 - 12:00 h.  

 

 AKO HLASOVAŤ PRI ŠPECIÁLNOM SPÔSOBE HLASOVANIA  

Špeciálna volebná komisia vyšle dňa 21.01.2023 v čase od 7.00 do 22.00 h. k voličovi, ktorý požiadal o špeciálny spôsob hlasovania 

v referende, dvoch svojich členov. 

Po príchode na miesto špeciálneho spôsobu hlasovania v referende vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie vyzvú voliča na 

hlasovanie a na mieste zotrvajú desať minút. Ak sa volič v tejto lehote napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí, že volič 

hlasovanie odmietol.  

Volič preukazuje vyslaným členom špeciálnej volebnej komisie svoju totožnosť občianskym preukazom; ak hlasuje na základe 

hlasovacieho preukazu, tento odovzdá členom špeciálnej volebnej komisie. 

Oprávnený volič hlasuje do špeciálnej prenosnej volebnej schránky.  

Volič hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. 

Rút Gáliková +421 918 865 185 


