
 
Oznámenie 

k delegovaniu členov a náhradníkov 
do okrskových volebných komisí  pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky 

v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
  
 Do okrskovej volebnej komisie pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky delegujú 
najneskôr 30 dní predo dňom konania volieb, t.j. do 13.2.2014 vrátane, člena a náhradníka 
politické strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky a petičné 
výbory, ktorých návrh (podľa § 11 ods. 2 citovaného zákona) predseda Národnej rady 
Slovenskej republiky prijal. 
 
Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali 
v roku 2012, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto politické strany 
a politické hnutia: 
 

1. SMER - sociálna demokracia, 
2. Kresťanskodemokratické hnutie, 
3. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, 
4. MOST-HÍD, 
5. Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana,  
6. Sloboda a Solidarita. 

 
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky prijal návrhy na kandidátov na funkciu 
prezidenta Slovenskej republiky týchto petičných výborov: 
 

1. Petičný výbor na podporu kandidatúry Gyulu Bárdosa,  
2. Petičný výbor na podporu kandidatúry Mgr. Jozefa Behýla,  
3. Petičný výbor na podporu kandidatúry JUDr. Jána Čarnogurského,  
4. Petičný výbor na podporu kandidatúry JUDr. Pavla Hrušovského,  
5. Petičný výbor na podporu kandidatúry PhDr. Jána Jurištu ,  
6. Petičný výbor na podporu kandidatúry Ing. Andreja Kisku,  
7. Petičný výbor na podporu kandidatúry Stanislava Martinčka,  
8. Petičný výbor na podporu kandidatúry prof. RNDr. Milana Melníka, DrSc., 
9. Petičný výbor na podporu kandidatúry Mgr. Heleny Mezenskej,  
10. Petičný výbor na podporu kandidatúry MUDr. Petra Osuského, CSc.,  
11. Petičný výbor na podporu kandidatúry JUDr. Radoslava Procházku,  
12. Petičný výbor na podporu kandidatúry JUDr. Jozefa Šimka 

 
 Členom volebnej komisie môže byť len oprávnený volič, nemôže však nám byť kandidát 
na prezidenta. 
 

 Mená a priezviská zástupcu politickej strany, politického hnutia alebo petičného výboru 
a jeho náhradníka s uvedením adresy oznamujú politické strany, politické hnutia alebo petičné 
výbory starostovi mestskej časti Bratislava-Petržalka.  
 V oznámení žiadam uvádzať aj telefonické kontakty, príp. e-mail na delegovaného 
zástupcu a jeho náhradníka, ako aj na členov a náhradníkov príslušných volebných komisií, a 
to pre prípad potreby povolania náhradníka volebnej komisie predsedom príslušnej komisie 
z dôvodu zániku funkcie člena volebnej komisie.  
 
 
 
 
 
  



Oznámenie v písomnej forme je možné doručiť v  pracovných dňoch počas úradných hodín 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

a 
posledný deň lehoty na podanie delegácie v čase od 08.00 hod. do 24.00 hod. 

povereným zamestnancom mestskej časti. 
 

Poverenými zamestnancami na preberanie oznámení o delegácii sú: 

 telefón poschodie /č. kancelárie  

PhDr. Denisa Paulenová 02/6828-8822 1. posch./105 

Michaela Kochanská 02/6828-8821 1. posch./106 

Monika Škamlová 02/6828-8821 1. posch./106 

 
 
 
 
 
                                                                                Vladimír Bajan 
                                                                                      starosta 


