
Referendum 2023 

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 

24. augusta 2022, vyhlásila referendum a určila deň jeho konania 

 na sobotu 21. januára 2023. 

 Referendum sa koná od 07.00 h. do 22.00 h. 

  

1. Legislatíva 

 Zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

 Rozhodnutie č. 362 prezidentky Slovenskej republiky o vyhlásení referenda 

2. Informácie pre voliča 

Právo hlasovať: 

 Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady 
Slovenskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku (ďalej len 
„volič“). 

 Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany 

verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak. 

 Spôsob voľby: 

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky: 

 vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (Informácia pre voliča), alebo 

 v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu (Hlasovací preukaz). 

 Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak: 

 nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného 
zoznamu voličov (Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR) 

 má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia. 
(Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území SR) 

3.  Delegovanie do volebných komisií 

V referende majú právo do volebných komisií delegovať jedného člena a jedného náhradníka politické 

strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „politická 

strana“) a petičný výbor za referendum. 

OKRSKOVÁ VOLEBNÁ KOMISIA: 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia 

o delegovaní do okrskovej volebnej komisie] doručí politická strana a petičný výbor 

za referendum primátorovi mesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda 

(do 24. novembra 2022 do 24.00 h). Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty na neprihliada. 

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena 

okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorý nebude vykonávať svoju funkciu 
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vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, je odporúčané požiadať obec svojho 

trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. 

Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v roku 2020, 

sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto politické strany a politické hnutia: 

 Sloboda a Solidarita, 

 SME RODINA, 

 ZA ĽUDÍ, 

 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA 
ZDOLA, 

 SMER - sociálna demokracia, 

 Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko, 

 petičný výbor za referendum. 

 Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať: 

 meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať 
písomnosti, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, 

 meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať 
písomnosti, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, 

 meno, priezvisko a podpis osoby: 
- oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; 
- určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor za referendum. 

 Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme 
alebo elektronicky na  e-mailovú adresu, ktorá je na tento účel zverejnená – viď nižšie. 

 V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom 
pošty. Ak politická strana alebo petičný výbor za referendum  doručuje oznámenie prostredníctvom 
pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie 
doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte. 

 Elektronicky sa zasiela oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. 
Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-
mailovej schránky príjemcu (odporúčame prijatie oznámenia o delegovaní overiť telefonicky). 
Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané. 

4. Adresa na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov 

okrskovej volebnej komisie: 

 písomne: Mestský úrad v Krompachoch, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

 elektronicky: podatelna@krompachy.sk 

5. Adresa na doručovanie žiadostí o hlasovací preukaz 

 písomne: Mestský úrad v Krompachoch, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

 elektronicky: podatelna@krompachy.sk 

 


