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V sobotu sa konajú voľby do VÚC. Miestnosti sa otvárajú 9. novembra o 7:00 hodine. Akákoľvek 
reklamná aktivita v prospech kandidátov a strán je dovtedy zakázaná.  

Kampaň pred sobotňajšími voľbami do vyšších územných celkov (VÚC) sa skončila, plynie volebné 
moratórium. Propagačné aktivity, ktoré zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov povoľuje, 
sú 48 hodín pred začiatkom hlasovania a počas volebného dňa zakázané.  

Volebné miestnosti sa otvoria v sobotu 9. novembra o 7.00 hodine. V krajoch, kde ani jeden z 
kandidátov na post predsedu nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, sa 23. novembra 
uskutoční druhé kolo.  

V ňom sa zídu dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Pokiaľ ide o voľbu poslancov, mandát 
získa kandidát, ktorý v danom volebnom obvode dostane od voličov najviac platných hlasov.  

O PREDSEDU MÁ ZÁUJEM 65 KANDIDÁTOV  

O post predsedu samosprávneho kraja má záujem 65 kandidátov, o kreslo v krajských 
zastupiteľstvách sa uchádza vyše 2500 kandidátov. Do hlasovania sa môžu zapojiť viac ako štyri 
milióny oprávnených voličov vrátane tisícov prvovoličov.  

Zriadených je celkom 90 volebných obvodov a 5932 okrskov. Priebežné neoficiálne výsledky volieb 
by sa mali objaviť na portáli www.volbysr.sk a na internetovej stránke ŠÚ SR v sobotu 9. novembra po 
22.00 hodine.  

Oficiálne výsledky za samosprávny kraj by mala zverejniť príslušná krajská volebná komisia a za 
Slovenskú republiku ÚVK.  

VOĽBY ŠTVRTÝKRÁT V HISTÓRII  

Predsedov a poslancov ôsmich vyšších územných celkov si budú občania voliť štvrtýkrát v histórii 
Slovenska. Náklady na tohtoročné hlasovanie by mali dosiahnuť takmer desať miliónov eur. Prvýkrát 
sa tieto voľby konali na Slovensku v roku 2001.  

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú každé štyri roky.  

AKO BUDÚ VOLIŤ BEZDOMOVCI?  

Bezdomovci, ktorí majú v prípade trvalého pobytu určenú len obec, môžu v sobotňajších (9. 11.) 
voľbách do VÚC voliť vo volebnom okrsku, do územia ktorého patrí ulica, kde sídli miestny, alebo 
obecný úrad. V hlavnom meste môže potenciálne prísť najviac voličov z radov bezdomovcov v 
Petržalke.  

"V našej mestskej časti evidujeme približne 1500 bezdomovcov," uviedla pre TASR tlačová 
tajomníčka petržalského úradu Michaela Platznerová. Pri predchádzajúcich voľbách do VÚC podľa 
jej informácií využilo volebné právo iba desať bezdomovcov, ich výrazná účasť sa nepredpokladá ani 
teraz.  

"V každom prípade môžu voliť v rámci 39. volebného okrsku na ZŠ Dudova," dodala Platznerová.  

V STAROM MESTE AŽ 600 BEZDOMOVCOV  

V bratislavskom Starom Meste môžu bezdomovci voliť vo volebnej miestnosti na gymnáziu na 
Grösslingovej ulici, v rámci deviateho volebného okrsku. "Využiť túto možnosť môže približne 600 
bezdomovcov," uviedla hovorkyňa Starého Mesta Alexandra Obuchová.  

Bratislavské Nové Mesto eviduje podľa hovorcu mestskej časti Mareka Tettingera takmer 400 
bezdomovcov, voliť môžu na ZŠ Za kasárňou, kde je volebná miestnosť pre volebný okrsok č. 1.  

V Karlovej Vsi je podľa prednostu tamojšieho úradu Rastislava Velčeka približne 300 ľudí s trvalým 
pobytom evidovaným na obec. "Títo môžu odvoliť v objekte Spojenej školy Sv. Františka z Assisi na 
Karloveskej ulici.  

Voľby do VÚC sa uskutočnia v sobotu 9. novembra. Volebné miestnosti budú otvorené od 07.00 do 
22.00 h. V jednotlivých samosprávnych krajoch kandiduje na post predsedu VÚC 66 uchádzačov, do 
zastupiteľstiev VÚC na miesta poslancov sa usiluje dostať 2757 kandidátov.  

V Bratislavskom samosprávnom kraji je 12 kandidátov na predsedu a 292 kandidátov na poslancov 
BSK.  

Text k obr.:  

Volebná kampaň sa skončila.  

 


