
 

Ako požiadať o  umožnenie hlasovať doma pomocou prenosnej schránky 

v referende? 

 

1. Právo hlasovať v referende má aj imobilný, chorý, ale  aj  ten kto opatruje imobilného člena 

rodiny t. j. každý, kto má závažný dôvod, pre ktorý sa nemôže dostaviť sa do referendovej 

miestnosti.  

2. Na tento účel slúži prenosná urna, s ktorou Vás navštívia doma, pokiaľ o to požiadate 

okrskovú komisiu.  

3. kedykoľvek do skončenia hlasovania v referende sa dá požiadať sa o hlasovanie doma, ale 

z organizačno-technických dôvodov je lepšie a nevyhnutné požiadať skôr.  

4. Je vhodné uprednostniť písomný spôsob, aby nedošlo k pozabudnutiu v prípade telefonickej 

žiadosti a ani k spochybneniu vôle občana. 

5. Referendová komisia má podľa pokynov MVSR zobrať iba taký počet lístkov, aký bol počet 

žiadostí. 

6. Formulár individuálnej žiadosti o umožnenie hlasovať doma je pripojený  v osobitnom 

súbore, ale aj na konci tohto textu. 

7. Ak je vás viac, nič nevylučuje, aby ste požiadali spoločne na spoločnom formulári žiadosti, 

ktorý je osobitnou prílohou.  

8. Formulár spoločnej žiadosti sa určite uplatní v domovoch dôchodcov, ktorí pre svoju 

imobilitu nemôžu prísť do referendovej miestnosti. Ak  však majú miesto trvalého bydliska 

mimo okrsku, potrebujú aj hlasovací preukaz, lebo referendová komisia môže prísť len 

v rámci okrsku. 

9.  „Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej 

schránky, môže ju na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti do nej vložiť iný volič, nie však 

člen okrskovej volebnej komisie.“ 

 

 



Žiadosť o umožnenie hlasovať v referende pomocou prenosnej schránky v mieste 
bydliska 

Adresát:  Okrsková komisia pre referendum, Okrsok č. .....  

Obec ................................................................... 

Žiadateľ: 

Meno a priezvisko ......................................................................................................................... 

rodné číslo ........................................................ číslo obč. preukazu ............................................ 

adresa trvalého pobytu .................................................................................................................. 

zo závažných dôvodov /............................................/, ktoré mi neumožňujú dostaviť sa do 

referendovej miestnosti v deň konania referenda si Vás dovoľujem požiadať o umožnenie 

hlasovať mimo referendovej miestnosti  v mieste  môjho trvalého bydliska. 

 

V ........................................................ dňa ...........................  

 

................................................ 

 žiadateľ 

 


