URČENIE VOLEBNÉHO OKRSKU A VOLEBNEJ MIESTNOSTI

Podľa § 8 ods1 zákona č.180/2014 Z.z o výkone volebného práva do samosprávnych pre
voľby prezidenta SR vyhlásenej rozhodnutím predsedu NR SR č. 8/2019 Z.z. na dni
16.marca a 30.marca 2019
určujem :

Volebný okrsok č.1
Volebnú miestnosť:

- tvorí obec Trebeľovce, vrátane časti Dolná Bába
Kultúrny dom Trebeľovce – zasadačka

Zároveń v zmysle § 19 zákona vymenúvam: Ing.Nadeždu Vilhanovú, pracovníčku
obecného úradu v Trebeľovciach za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie v okrsku č.1.

Volebný okrsok č.2
Volebnú miestnosť:

- tvorí časť obceMuľka
Kultúrny dom Muľka– veľká sála

Zároveń v zmysle § 19 zákona vymenúvam: Editu Petrincovú, pracovníčku obecného
úradu v Trebeľovciach za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie v okrsku č.2.

Volebný okrsok č.3
Volebnú miestnosť:

- tvorí miestna časť Trebeľovce- Láza
Klub dôchodcov Láza

Zároveń v zmysle § 19 zákona vymenúvam: Mgr.Beatrix Sabóovú, pracovníčku obce
Trebeľovce za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie v okrsku č.3.

Mgr.Marcel Hudec
starosta obce

Obec Trebeľovce
Obecný úrad Trebeľovce č. 109
985 31 Rapovce

OZNAM

V súlade so zákonom NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Trebeľovce oznamuje, že na doručenie
oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby
prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 je možné využiť e-mail :

obectrebelovce@dkn.sk

V Trebeľovciach dňa 29.01.2019
Mgr. Marcel Hudec
starosta obce

Voľby
prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať
v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do
Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania
volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany
verejného zdravia.
III
Právo byť volený
Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky,
ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.
Prekážkou práva byť volený je
 výkon trestu odňatia slobody,
 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
IV
Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť
v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže
požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti
voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní
hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej
republiky, ktorý volič uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu
o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky
súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
osobne,
najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo
volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce.
Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo
dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019),
elektronicky tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo
dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019). Obec na
tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie
žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej
tabuli obce.
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi
 meno a priezvisko,
 rodné číslo,
 štátnu príslušnosť,
 adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého
pobytu).
prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb
(t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019).
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi
 meno a priezvisko,
 rodné číslo,
 štátnu príslušnosť,
 adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú
korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz
na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná
osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na
žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť
svojím podpisom.
Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa
miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.
Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb,
ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.
V
Spôsob hlasovania
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju
totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací
preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná
komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov
a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže
svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii
predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do
zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom

pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací
lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie
neumožní.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje
poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové
číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací
lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný.
Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne
upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže
čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo
vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho
pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen
okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích
lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného
činu marenia prípravy a priebehu volieb.
Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju
do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov,
má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do
prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková
volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na
odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí
priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.
***
Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke
www.minv.sk/?volby-prezidentsr

A Szlovák Köztársaság
elnökének választása

Tájékoztatás a választópolgárok részére
I
A választás időpontja
A Szlovák Köztársaság elnökének választása
2019 03. 16. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart.
Ha a választás első fordulójában a köztársaságielnök-jelöltek egyike sem szerzi meg a
választók érvényes szavazatainak több mint a felét, a választás második fordulója
2019 03. 30. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart.
II
Választójog
A Szlovák Köztársaság elnökének megválasztására választójoggal rendelkezik a Szlovák
Köztársaság minden olyan állampolgára, akinek választójoga van a Szlovák Köztársaság
Nemzeti Tanácsába, azaz minden olyan szlovák állampolgár, aki legkésőbb a választás napján
betölti 18. életévét.
Akadályoztatást jelent a választójog gyakorlásában a személyi szabadság korlátozása a
közegészség védelme érdekében.
III
Választhatóság joga
A Szlovák Köztársaság elnökévé a Szlovák Köztársaság olyan állampolgára választható, aki
a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa képviselőjévé választható, és a választások napján
betöltötte a 40. életévét.
Akadályoztatást jelent a választhatóság jogának gyakorlásában
 a szabadságvesztés-büntetés töltése,
 jogerős ítélet szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt, amennyiben az ítélet nem
került törlésre,
 a cselekvőképességtől való megfosztottság.
IV
Választói igazolvány
Azon választópolgár, aki állandó lakhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén és a
választások napján nem tud az állandó lakhelyén választani abban a választókörzetben,
amelynek választói jegyzékében be van jegyezve, kérheti az állandó lakhelye szerinti
községet választói igazolvány kiadására. A község a kérelem alapján a választópolgár részére
választói igazolványt állít ki, és törli őt a választói névjegyzékből azzal a megjegyzéssel, hogy
számára választói igazolvány került kiállításra.
A választói igazolvány feljogosít a választói névjegyzékbe való bejegyzésre bármely
választókörzetben.
A község a választópolgár részére csak a köztársaságielnök-választás azon napjára
állítja ki a választói igazolványt, amelyet a választópolgár a kérelemben feltüntetett. A
választópolgár kérheti az állandó lakhelye szerinti községet választói igazolvány

kiállítására a köztársaságielnök-választás mindkét fordulójára egyidejűleg. Ennek a
kívánalomnak nyilvánvalónak kell lennie a választópolgár kérelméből.
A választópolgár kérvényezheti a választói igazolvány kiadását
személyesen,
legkésőbb a választások napja előtti munkanapon (vagyis legkésőbb 2019 3. 15.; a
választások második fordulójára vonatkozóan legkésőbb 2019 3. 29.) a községi hivatal
nyitvatartási óráiban.
A község haladéktalanul kiadja a választói igazolványt.
okirat formájában úgy,
hogy a választói igazolvány kiadása iránti kérelem legkésőbb a választás napját megelőzően
15 munkanappal kézbesítésre kerüljön a községnek (vagyis legkésőbb 2019 2. 25.; a
választások második fordulójára vonatkozóan legkésőbb 2019 3. 11.),
elektronikus úton úgy,
hogy a választói igazolvány kiadása iránti kérelem legkésőbb a választás napját megelőzően
15 munkanappal kézbesítésre kerüljön a községnek (vagyis legkésőbb 2019 2. 25.; a
választások második fordulójára vonatkozóan legkésőbb 2019 3. 11.). A község erre a célra
közzéteszi a honlapján a kérvények kézbesítésére szolgáló elektronikus (e-mail) címet. Ha a
községnek nincs honlapja, a kérvények kézbesítésére szolgáló e-mail címet a község
hirdetőtábláján teszi közzé.
A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait
 utónév és családi név,
 személyi szám,
 állampolgárság,
 állandó lakhely címe (település, utca, házszám),
 levelezési cím, melyre a község kézbesíti a választói igazolványt (ha eltér az állandó
lakhely címétől).
a kérelmező által meghatalmazott személy útján
a választói igazolvány kiadása legkésőbb a választások napja előtti utolsó napon (vagyis
legkésőbb 2019 3. 15.; a választások második fordulójára vonatkozóan legkésőbb 2019 03.
29.) kérvényezhető.
A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait
 utónév és családi név,
 személyi szám,
 állampolgárság,
 állandó lakhely címe (település, utca, házszám).
Amennyiben a választópolgár a kérvényben nem ad meg más levelezési címet, a község a
választói igazolványt a választópolgár állandó lakhelye címére küldi, legkésőbb a kérvény
kézbesítését követő három munkanapon belül. A község a választói igazolványt a kérvényben
megadott címre küldi ajánlott küldeményként „Saját kézbe”.
Ha a választópolgár az írásbeli vagy elektronikus kérelmében feltünteti, hogy a választói
igazolványt más személy veszi át, a kérvényben fel kell tüntetnie e személy utónevét, családi
nevét és személyi igazolványának számát. A választópolgár aláírását a kérvényen nem kell
hitelesíttetni. Ez a személy köteles a választói igazolvány átvételét saját aláírásával igazolni.
Azon választópolgár, akinek a részére választói igazolvány került kiállításra, választhat az
állandó lakhelye szerinti szavazóhelyiségben is, azonban csak a választói igazolvánnyal.

A választói igazolvány a választásoknak csak arra a napjára érvényes, amelynek a
dátuma fel van tüntetve rajta és csak a személyi igazolvánnyal együtt.
V
A szavazás módja
A választópolgár a szavazóhelyiségbe érkezve köteles a választókörzeti választási bizottság
előtt igazolni személyazonosságát a személyi igazolványa felmutatásával. Ha a választópolgár
részére saját kérésére választói igazolvány került kiadásra, a személyi igazolványával együtt
felmutatja a választói igazolványt, amelyet a választókörzeti választási bizottság elvesz tőle.
Ezután a választóköri választási bizottság bekarikázza a választópolgár sorszámát a választói
névjegyzékben és átadja a választópolgárnak a szavazólapot és a község hivatalos
bélyegzőjével ellátott üres borítékot.
A Szlovák Köztársaság azon állampolgára, aki legkésőbb a választások napján betöltötte 18.
életévét, nincs állandó lakhelye a Szlovák Köztársaság területén, és a választások napján
megjelent a választóhelyiségben, személyazonosságát szlovák útlevél felmutatásával igazolja
és egyidejűleg a választókörzeti választási bizottságnak felmutat egy becsületbeli
nyilatkozatot külföldi állandó lakhelyéről, amelynek a mintáját a Szlovák Köztársaság
Belügyminisztériuma közzéteszi weboldalán. A választókörzeti választási bizottság az ilyen
választópolgárt beírja a választói névjegyzékbe, amit bejegyez a szlovák útlevelébe, és a
külföldi állandó lakhelyről szóló becsületbeli nyilatkozatot csatolja a választási
névjegyzékhez. Ezután a választóköri választási bizottság átadja a választópolgárnak a
szavazólapot és a község hivatalos bélyegzőjével ellátott üres borítékot.
A szavazólap és a boríték átvételét a választópolgár saját kezű aláírásával igazolja a
választási névjegyzékben.
Szavazás előtt minden választópolgárnak be kell lépnie a szavazólapok kitöltésére kijelölt
elkülönített területre. Annak a választópolgárnak, aki nem lép be erre a területre, a
választókörzeti választási bizottság nem teszi lehetővé a szavazást.
A szavazólapok kitöltésére elkülönített területen a választópolgár a szavazólapon
bekarikázza annak a jelöltnek a sorszámát, akire a szavazatát kívánja adni. A választópolgár
csak egy jelölt sorszámát karikázhatja be. Ha a választópolgár több jelölt sorszámát karikázza
be, az ilyen szavazólap érvénytelen. A módosított szavazólapot a választópolgár először a
borítékba teszi, azt követően pedig a szavazóurnába.
A választópolgár kérésére a választókörzeti választási bizottság a helytelenül kitöltött
szavazólap helyett másikat ad. A helytelenül kitöltött szavazólapot a választópolgár a fel nem
használt vagy helytelenül kitöltött szavazólapok elhelyezésére kijelölt urnába helyezi.
Az a választópolgár, aki fogyatékossága miatt vagy azért, mert nem tud olvasni vagy írni,
nem tudja önállóan kitölteni a szavazólapot, és ezt a tényt közli a szavazás előtt a
választókörzeti választási bizottsággal, jogosult arra, hogy a szavazólapok kitöltésére
kijelölt elkülönített területre más, a szavazólapot kitölteni képes személyt vigyen magával,
hogy az ő és a törvény utasításai szerint kitöltse a szavazólapot és betegye a borítékba; ez a
személy nem lehet a választókörzeti választási bizottság tagja. A szavazólapok kitöltésére
kijelölt elkülönített területre való belépésük előtt a választókörzeti választási bizottság tagja
mindkét személyt felvilágosítja a szavazás módjáról és a választások előkészítésének és
menetének akadályozása bűncselekményi voltáról.

Azon választópolgár helyett, aki fogyatékossága miatt nem tudja egyedül a szavazóurnába
helyezni a borítékot, kérésére más személy is elhelyezheti a borítékot a szavazóurnába, de
nem a választókörzeti választási bizottság tagja.
Az a választópolgár, aki elsősorban egészségügyi vagy más komoly okokból nem tud
megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti a községet, és a választások napján a
választókörzeti választási bizottságot, hogy hordozható szavazóurnába szavazhasson, éspedig
kizárólag annak a választókörzetnek az illetékességi területén, amely számára a
választókörzeti választási bizottságot létrehozták.
A választópolgár köteles a helytelenül kitöltött szavazólapot a fel nem használt vagy
helytelenül kitöltött szavazólapok elhelyezésére kijelölt lepecsételt urnába helyezni,
különben kihágást követ el, amelyért 33 eurós bírság kerül kiszabásra.
***
További információk a Szlovák Köztársaság elnökének választásáról a
www.minv.sk/?volby-prezidentsr

weboldalon érhetők el.

O avrikidňipen
le prezidentos Slovačiko republikake

Informacija vaš o voličis
I
O datumos the orakero čiros predal o avrikidňipen
O avrikidňipen le prezidentos la Slovačiko republikake ačhela pro ďives
sombatone 16. 3. 2019 le 7:00 orendar dži 22:00 ori
Te pro peršo avrikidňipnaskero kružkos ani jek kandidatos pro prezidentos predal e
Slavačikeri republika nadochudela buter sar jepaš platna lava le voľičendar, kerel pes dujto
avrikidňipnaskero kružkos.
sombatone 30. 3. 2019 le 7:00 orendar dži 22:00 ori
II
O čačipen avri te kidel
O čapipen avri te kidel le prezidentos la Slavačiko republikakero hin le dženo/občanos/
Slovačiko repupublikakero, saves hin čačipen avritekidel andre Narodno rada le Slovačiko
republikakeri, u saveske hin jekfrimeder 18 berš jeknasigeder pro avrikidňipnaskero ďives.
Kana le dženes nane čačipen te kidel avri q leskeri osobno sloboda hiňi odcirdľi le
zakonoha, bo kampel te zaučaren sakodženengero (verejno) sasťipen.
III
O čačipen te el avri kidno
Te ačhen prezidentoske la Slovačiko republikake šaj el o podhazdno/ o avrikidno manuš
Slovačiko republikakero, savo šaj hino avrikidno sar o bičhado andre Narodno rada Slovačiko
republikake u kaske hin jekfrimeder 40 berša pro avrikidňipnaskero ďives.
Le manušes nane čačipen te el avri kidno kana
 bešel andre bertena
 Sar o manuš hino čačipnaha odsudzimen vašo džanutno trestno keriben, te na sas
oda odsudzimen činos zahladzimen
 le manušeske sas odcirdňi zor te kerel čačipnaskere úkony
IV
Avrikidňipnaskero preukazos
O voľičis, saveske hin ľikerdo bešiben pro phuva Slovačiko republikake u pro
avrikidňipnaskero ďives našťi te del peskero lav pro gav, foros kaj leskero ľikerdo bešiben
andro kidňipnaskero okrskos, u hino irindo pro zosnamos le voľičenca, šaj mangavel
gavutno urados le ľikerdo bešibnaha kaj les te den o avrikidňipnaskero preukazis.
Avrikidňipnaskero preukazis zaučarel čačipen pro irišagos pro zosnamos le voľičenca andro
hoč savo avrikidňipnaskero okrskos.
O gav o foros dela le voľičiske avrikidňipnaskero preukazis, ča pro o da ďives kaj pes
avrikidela o prezidentos Salovačiko republikake, savo o voľičis lekhaďa pre peskeri
žadosca. O voľičis šaj mangel gavutno urados kaj leskero ľikerdo bešiben, mi leske te
den o avrikidňipnaskero preukazis jekhvareste pro peršo the dujto kružkos pro

avrikidňipena le przidentos Slovačiko republikake. Kada mangavipen musaj te jel
zairimen andre žadosca jasnones.
O voľičis šaj mangel avrikidňipnaskero preukazis.
Korkoro, džala pro urados
Jeknasigeder pro agorutno buťakero ďives anglal o avrikidňipnaskero ďives (jekhnasigeder
15. 3. 2019 predalo dujto kružkos avirkidňipnengro jekhnasigeder 29. 3. 2019) andro uradno
čiros pro gava. O gav, foros dela o preukazos bial odthoviben.
lekhavutno forma avke,
kaj e žadosca pro avrikidňipeskero preukazos sas doručimen pro gav jeknasigeder 15 ďivesa
anglal o avrikidňipnaskero ďives.(oda hin jekhnasigeder 25. 2. 2019; predalo dujto
avrikidňipnaskero kružkos jekhansigeder 11. 3. 2019),
Elektroniko avke,
kaj e žadosca pro avristhoviben arikidňipeskero preukazis sas doručimen imejloha pro gav
jeknasikheder 15 ďivesa anglal o avrikidňipenengro ďives.(oda hin jekhnasigeder 25. 2. 2019;
predalo dujto avrikidňipnaskero kružkos jekhnansigeder 11. 3. 2019). O gav pre kaja
kampeľipena zverejninel pre peskero vebovo sidlos elektronicko imajlovo atresis predalo
doavľipnaskere žadosca . Te o gav foros hino bial e vebovo sidlos, elektronicko imejlovo
atresis thovna pre uradno tabla .
Andre žadosca musaj te jel zairimen kaja informaciji palo voľičis:
 Sar pes vičinel /Nav,/

Rodno numeris
 Themutno prislušnosca

ľikerdo bešibnaskero atresis/gav, uľica, khereskero numeris/

Korešpondenčno atresis, pre savo o gav foros bičhavela o avrikidňipnaskero preukazis /
sar o atresis hino aver sar o ľikerdo bešibnaskero atresis/
O dženo splnomocnimen žadateľiha
šaj mangel o avrikidňipnaskero preukazis, meknasigeder agorutno ďives predalo
avrikidňipnaskero ďives.(oda hin jeknasigeder 15. 3. 2019; predalo dujto avrikidňipnaskero
kružkos jeknasigeder 29. 3. 2019)
 Sar pes vičinel /nav/
 Rodno numeris
 Themutno prislušnosca
 Ľikerdo bešibnaskero atresis /gav, uľica, khereskero numeris/
O gav / o foros, bičhavela o avrikidňipnaskero preukazos, voľičiske pro ľikerdo
bešibnaskero atresis, the andre žadosca nadiňa avreter korešpondenčno atresis, jeknasigeder
trin ďivesa pal koda sar doavľa e žadosca pro urados. O gav bičhavela avrikidňipnaskero
preukazos, pro atresis, andale žadosca la poštaha doporučene ,,Andro vasta“.
Te o voľičis mangela la lekhavibno žadoscaha vaj elektronicko žadoscaha, hoj
o avrikidňipnaskero preukazis prelela leske aver dženo, musaj andre žadosca te lekhavel o le
dženeskero nav, u numeris pale občansko preukazis. Podirimen voľičis pre žadosca namusaj
tedžal ko notaris pro uradno osvedčeňe. Kada dženo hino povino te podiirinel peskere naveha
čačipen hoj preiľa o avrikidňipnaskero preukazis.
O voľičis, saveske sas avrithodo avrikidňipnaskero preukazos, šaj avrikidel the andro
avrikidňipnaskero kher kaj leske o prislušno ľikerdo bešibnaskero atresis, no šaj ča le
avrikidňipnaskere preukazoha.

O avrikidňipnaskero preukazis lekhado le datumoha avrikidňipnaskere ďiveseha, hino
platno ča jekhetane lačhe občansko preukaziha.
V
Sar te del peskero lav
O voľičis sar avela andro avrikidňipnaskero kher, musaj tesikaven peskeri identita občansko
preukaziha la okrskovake avrikidňipnaskerake komisijake. Te sas o avrikidňipnaskero
preukazis avrithodo pre žadosca, sikhavela les jekhetane le občansko preukaziha
o avrikidňipnaskero preukazis e okrskovo komisija lestar odlela. Paľis e okrskovo
avrikidňipnsakeri komisija le voľičiskero numeris thovela andre kerekica pro voličengro
zoznamos u dela le voľičiske e avrikidňipnaskeri kartka the e kopertka bial o pherďipen. Pre
kopertka hin e uradno pečatka le gavestar, le forostar.
O manuš Slovačiko republikakero, saveske ejla jekhnasigeder pro avrikdiňipnaskero ďives
18 berš, nane les ľikerdo bešiben pro them Slavačiko republikakeri u doavľa pro
avrikidňipnaskero ďives andro avrikidňipnaskero kher presikavela peskeri identita. Jov
sikavla slovačikero dromaduno doklados u jekhetane okrskovake avrikidňipnaskera
komisijake sikavla paťivalo irišagos palo ľikerdo bešiben pre aver them. O Ministerstvos
andraľutno pherďipnaha la Slovačiko repulikakero thovla o vzoros irišagoha pre peskero
vebovo sidlos.
E okrskovo avrikidňipnaskeri komisija ajses voľičis, lekhavela/irinla andre
avrikidňipnaskero zosnamos le voľičenca, lekhavela andro leskero slovačikero doromaduno
doklados u irišagos čačipnaha palo ľikerdo bešiben andre avreter them prithovel jekhetane
pašo zosnamos le voľičenca. Paľis e okrskovo avrikidňipnaskeri komisija dela le voľičiske
avrikidňipnaskeri kartka the kopertka bialo pherdďipen. E kopertka hiňi zaučhardi le
odtlačkoha pale uradno gaveskeri,foroskeri pečatka.
O voľičis peskere irišagoha pro avrikidňipnaskero zosnamos le voľičenca, phenel
čačipen hoj preiľa avrikidňipnaskeri kartkica the e kopertka.
Dojek voľičis musaj peršo tedžan pro osobitno than kaj pes prikerena avrikidňipnaskere
kartkici u avke dela peskero lav/avrikidela. O Voľičis sar nadžala pro osobitno than, e
okrskovo avrikidňipnaskeri komisija nadomukela te podhazdel / te del peskero lav.
Pro osobitno than predalo prikeribena o voľičis avrikidela avke hoj pre avrikidňipnaskeri
kartka thovla andre kerekica le kandidatoskero numeris saves kamel te podhazdel-kidel peske
avri. O voľičis šaj thovel andre kerekica šoroskero numeris ča paše jekh kandidatos. Sar
o voľičis tohvela buter šorakere numera andre kerekica, ajsi avrikidňipnaskeri kartkica na
mol/nane platno. Prikerdo kidňipnaskero ľiloro thovela o voľičis andre kopertka the paľis
čhivela andre kidňipnaskeri urna.
Pro voľičiskero mangavipen e okrskovo avrikidňipnaskeri komisija vaše namištes prikerďi
avrikidňipnaskeri kartkica dela le voľičiske aver kartka . Namištes prikerďi avrikidňipnaskeri
kartkica thovla o voľičis andre baksica kaj pes odthovkerna o avrikidňipnaskere kartkici bi o
prikerďipena, vaj namištes prikerde,
O voľičis, sar našťi korkoro prikerel e avrikidňipnaskeri kartkica predalo
teštoskeri,/saťipnaskeri chiba, vaj vaš o da hoj našťi genel, vaj te lekhavel/irinel a phenela pal
aďi situacija mek sigeder sar podhazdela la okrskovake avrikidňipnaskera komisijake,
šaj lel peha aver manušes pro osobitno than kaj pes prikeren o avrikidňipnaskere kartki. Oda
aver manuš musaj te jel sposobilo, u kerela avke sar chudel o pokini jekhetane le zakonoha

prikerel e avrikidňipnaskeri kartkica u thovela la andre kopertka; ajso manuš našťi avel členos
ke okrskovo avrikidňipnaskeri komisija. Sa oduj džane sikľona mek sigeder sar džana pro
osobitno than kaj pes prikeren o avrikidňipnaskere kartkici. O členos okrskovo
avrikidňipnaskera komisijatar len sikavela sar teden peskero lav/ sar avritekiden u the palo
skutkos trestno činos te mosarena o avrikidňipnaskero čiros.
Vaš o voľičis la teštoskera chibaha , so našti thovel korkoro e kopertka andre
avrikidňipňaskeri baksica, šaj te mangel aver voľičis mi thovel vaš leske, ale na le dženo la
okrskovo avrikidňipnaskera komisijatar.
O voľičis, kaj našti avel andre avrikidňipnaskero kher andalo závažna, jekhbuter
sasťipnaskere dovody, hin les čačipen te mangel gaveskero urados kaj pre avrikidňipnaskero
ďives e okrskovo avrikidňipnaskeri komisija mi kerel o hazdňipen andre hordinďi
avrikidňipnaskeri baksica, u oda šaj ča pro phuva andro obvodos avrikidňipnaskereskero
okrskos, pre savo sas sthodži e okrskovo avrikidňipnaskeri komisija.
O voľičis musaj te odthovel namištes prikerďi avrikidňipnaskeri kartkica andre
zapečaťimen baksica predalo na prikerde, abo namištes prikerde avrikidňipnaskere
kartki, inakšones kerela prjestupkos, vaš savo chudela e pokuta 33 euri.
***
Avreter informacija ko avrikidňipena le prezidentos la Slovačiko republikakero hine pre
vebovo atresis
www.minv.sk/?volby-prezidentsr

