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Najviac oznámení o konaní volieb doručila obyvateľom bratislavská Petržalka, poslala ich 101.463.  

Bratislava 8. novembra (TASR) - Bratislavské mestské časti sú už pripravené na sobotňajšie 
(9.11.) voľby do vyššieho územného celku (VÚC). Vyškolili členov okrskových komisií, skladal sa sľub, 
pripravili volebné materiály. Volebné miestnosti v školách niektoré samosprávy upravia ešte dnes po 
vyučovaní. Najvyššie pôjdu voliť Novomešťania, a to na Kolibu do Základnej školy s materskou školou 
na Jeséniovej ulici.  

Najviac oznámení o konaní volieb doručila obyvateľom bratislavská Petržalka, poslala ich 101.463. 
"Počet oprávnených voličov je 101.322," doplnila petržalská hovorkyňa Michaela Platznerová. 
Informovala, že v roku 2009 sa na voľbách do Bratislavského samosprávneho kraja zúčastnilo 
18.617 voličov, teda len niečo vyše 17 percent zo všetkých, ktorí mohli prísť voliť. Ako najväčšia 
mestská časť má Petržalka aj najviac volebných okrskov, a to 102. "V súčasnosti počítame s ôsmimi 
prenosnými urnami - dve pôjdu do domovov dôchodcov a šesť na adresy trvalého pobytu," dodala.  

Do 34 volebných okrskov pôjdu obyvatelia voliť v Starom Meste. "Oznámenie o mieste a čase 
konania boli v zákonnej lehote doručené do označených a nepoškodených schránok Staromešťanov, 
plochy určené na politickú reklamu boli vyhradené podľa zákona, v spolupráci s policajným zborom je 
zabezpečená ochrana volebných miestností," opísala ďalšie z príprav staromestská hovorkyňa 
Alexandra Obuchová.  

V bratislavskom Novom Meste je vytvorených 44 volebných okrskov a samospráva eviduje vyše 
35.264 oprávnených voličov. "Mestská časť je pripravená na voľby po všetkých stránkach, po 
personálnej, technickej aj organizačnej," uistil novomestský hovorca Marek Tettinger. Doplnil, že 
samospráva má približne 20 žiadostí o návštevu domácností počas volieb, keď sa obyvatelia rozhodli 
využiť voľbu prostredníctvom prenosnej volebnej urny.  

Nové Mesto zatiaľ žiadne kuriózne situácie nehlási. Vlani v marci pri parlamentných voľbách však 
napríklad samospráva v súvislosti s voľbami prijala aj niekoľko žiadostí, v ktorých občania žiadali o 
vyškrtnutie zo zoznamu voličov. Podľa Tettingera však boli potom upozornení, že občan je voličom zo 
zákona a ak by sa im malo vyhovieť, museli by rozviazať občiansky zväzok so Slovenskou republikou. 
Miestny úrad tiež musel odmietnuť žiadosti o hlasovanie cez email alebo vopred.  

V Karlovej Vsi zabezpečuje priebeh volieb 11-členný organizačný štáb, ktorý je k dispozícií 27 
okrskovým volebným komisiám. O prenosnú volebnú schránku požiadalo 12 obyvateľov. "Sú to ľudia, 
ktorí majú v dôsledku zdravotných problémov zníženú pohyblivosť," vysvetlil prednosta miestneho 
úradu Rastislav Velček.  

V bratislavskom Lamači majú na starosti organizáciu volieb dvaja zamestnanci miestneho úradu. 
Odovzdávať hlas predsedovi VÚC a krajským poslancom tam budú obyvatelia v šiestich volebných 
okrskoch. "Možnosť voliť prostredníctvom prenosnej volebnej schránky využijú klienti Domova 
seniorov Lamač a Domova sociálnych služieb Rozsutec na Furmanskej ulici," informovala referentka 
organizačného útvaru Miestneho úradu Bratislava-Lamač Mária Štarková.  

V bratislavskom Ružinove je volebných okrskov 70, v Devínskej Novej Vsi 14, v Rusovciach tri. 
"Pripravení sme dobre, neevidujeme nijaké vážnejšie hrozby alebo úskalia," povedala prednostka 
Miestneho úradu v Rusovciach Oľga Gáfriková.  

O zabezpečenie volieb v Záhorskej Bystrici sa stará jeden pracovník miestneho úradu, ktorý 
bude spolupracovať s tromi okrskovými volebnými komisiami. Podľa informácií prednostky úradu 
Ingrid Ožvoldovej o prenosnú volebnú schránku požiadalo sedem obyvateľov mestskej časti.  

Po jednom volebnom okrsku majú malé mestské časti Devín, Čunovo i Jarovce, kde sa bude voliť v 

kultúrnom dome. 


