
Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky 

Voľbu prezidenta Slovenskej republiky upravuje zákon č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta 

Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení 

neskorších predpisov. Citovaný zákon v § 1 ods. 3 ustanovuje, že voľba sa koná na území Slovenskej 

republiky. Iný spôsob hlasovania (voľba poštou, hlasovanie na zastupiteľských úradoch, elektronické 

hlasovanie) zákon neupravuje. 

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky majú občania Slovenskej republiky, ktorí v deň voľby dovŕšili 18 

rokov veku a zdržiavajú sa v deň volieb na území Slovenskej republiky (oprávnený volič). 

Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 

Oprávnený volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky hlasuje mieste svojho trvalého 

pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname oprávnených voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek 

volebnom okrsku na území Slovenskej republiky na základe voličského preukazu, ak si ho vyžiadal. 

Oprávnený volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 

Oprávnený volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostaví sa v deň voľby do 

ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky, bude po predložení platného slovenského 

cestovného dokladu dopísaný do zoznamu oprávnených voličov. Dopísanie do zoznamu oprávnených voličov 

zaznamená okrsková volebná komisia v jeho cestovnom doklade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minv.sk/?prezident-preukaz


Informácia pre voliča o spôsobe hlasovania 

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením preukazu 

totožnosti. Voliča, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, dopíše okrsková volebná 

komisia do zoznamu oprávnených voličov. Voličský preukaz okrsková volebná komisia voličovi odoberie a 

pripojí k zoznamu oprávnených voličov. 

Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej 

republiky, dostane volič od okrskovej volebnej komisie prázdnu úradnú obálku opatrenú štátnym znakom 

Slovenskej republiky a hlasovací lístok. 

Po prevzatí obálky a hlasovacieho lístka vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. 

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov označí volič na hlasovacom lístku kandidáta, za ktorého 

hlasuje. Označenie sa vykoná tak, že volič pri vybranom kandidátovi urobí značku „X" v rámčeku pred 

priezviskom kandidáta. Po označení kandidáta vloží volič hlasovací lístok do obálky. 

Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej 

schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru okrsková volebná komisia  hlasovanie neumožní. 

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo 

písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby zaňho 

upravil hlasovací lístok podľa jeho pokynov a vložil do obálky. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú 

voličom upravovať hlasovacie lístky. 

Za voliča, ktorý nemôže pre telesné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na 

jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, ale nie člen okrskovej volebnej komisie. 

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti a zdržiava sa v čase voľby v obci, v ktorej má trvalý 

pobyt alebo má voličský preukaz, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do 

prenosnej volebnej schránky. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi aspoň dvoch 

svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, obálkou a hlasovacím lístkom. Volič hlasuje tak, aby sa 

dodržala tajnosť hlasovania. 

 


