
DELEGOVANIE DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ 

Okrsková volebná komisia 

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a 

jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina 
bola zaregistrovaná. Zoznam zaregistrovaných politických strán sa nachádza 

v prílohe. 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej 
komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie 

(DOCX, 18 kB)] doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce 
(primátorovi mesta, starostovi mestskej časti) v lehote uvedenej v 

rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 1.4.2019). 

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej 

vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej 
volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom 

okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec 
svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. 

Podmienky pre delegovanie a činnosť volebných komisií 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie 

musí obsahovať: 

• meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú 

možno doručovať písomnosti, 
• meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na 

ktorú možno doručovať písomnosti, 
• meno, priezvisko a podpis osoby 

- oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej 
strany; 

- meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú 
stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany  

   tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu. 

 

V záujme zabezpečenia bezporuchového priebehu prípravy a vykonania 

volieb,  je žiaduce, aby na účely efektívnej komunikácie starostu obce, 
s delegovanými členmi a náhradníkmi volebných komisií, delegovaný člen 

a náhradník volebnej komisie poskytol k oznámeniu o delegovaní člena 
a náhradníka do volebnej komisie okrem vyššie uvedených údajov aj 

telefonický kontakt a 

e-mailovú adresu. 

Tieto kontaktné údaje sú potrebné na operatívne zvolanie prvého zasadnutia 

volebnej komisie, zasielanie pozvánok, oznámení, uznesení a ďalších informácií, 
ale najmä na operatívne zabezpečenie prítomnosti člena volebnej komisie alebo 

jeho náhradníka v deň konania volieb. 

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/volby_a_referendum/120_ep/ep19_1info/WEP19_D2OkVK.docx


Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno 

doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom). Lehota na 
doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na 

oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. 

 V listinnej forme: 

 
 osobne na Miestny úrad, Mierová 21, 82705 Bratislava do 

1.4.2019  do 21.00 hod. 

 prostredníctvom pošty na adresu Mestská časť Bratislava-Ružinov, 
Mierová 21, 82705 Bratislava.  

Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy 
bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo 

oznámenie podané na pošte. 
 

 Elektronicky na adresu komisie@ruzinov.sk sa doručí 

oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako 
sken.  

Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo 

oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak 
v tento deň bolo oznámenie odoslané. 

Členstvo vo volebnej komisii vzniká delegovaním člena do volebnej komisie 
(doručením oznámenia o delegovaní starostovi obce, resp. prednostovi 

okresného úradu). Zložením zákonom predpísaného sľubu sa člen volebnej 
komisie ujíma svojej funkcie.  

Členstvo vo volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia 
o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala alebo 

doručením písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej 
komisie, ktorej je členom. Predseda volebnej komisie povolá náhradníka, ak 

bol politickou stranou alebo koalíciou náhradník v zákonnej lehote 
v oznámení určený. Členstvo vo volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak 

člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb; to 
sa netýka náhradníka. 

Náhradník nastúpi len v prípade, ak zanikne členstvo delegovanému 

členovi volebnej komisie jeho odvolaním alebo vzdaním sa. 

 

Viac na https://www.minv.sk/?ep-info3 
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Príloha 

 

Zoznam politických strán, politických hnutí a koalícií, ktoré 

podali kandidátnu listinu 

pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 

 

Demokratická strana 

DOMA DOBRE 

DOPRAVA 

EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA 

HLAS ĽUDU 

KOREKTÚRA - Andrej Hryc 

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 

Kresťanská demokracia - Život a prosperita 

Kresťanská únia 

Kresťanskodemokratické hnutie 

Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar  Kereszténydemokrata  

Szövetség 

MOST - HÍD 

NAJ - Nezávislosť a Jednota 

NÁRODNÁ KOALÍCIA 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 

PRIAMA DEMOKRACIA 

Sloboda a Solidarita 

SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA 

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov 

Slovenská národná strana 

SME RODINA - Boris Kollár 

SMER - sociálna demokracia 

STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 

Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja 

Strana práce 

Strana rómskej koalície - SRK 

Strana tolerancie a spolunažívania 

Strana zelených Slovenska 

Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana práce 

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia 


