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VOĽBY

volím zo zahraničia

a nie je mi to jedno

Registrácia voliča zo zahraničia 
poštou: do 10. januára 2020

29. februára 2020

do Národnej rady Slovenskej republiky



Kto nemôže voliť zo zahraničia

Pokiaľ sa volič zdržiava v zahraničí krátkodobo a nemôže
postupovať podľa platných predpisov (lebo sa v deň
volieb nenachádza na Slovensku), t.j. nemá v zahraničí
adresu, na ktorú mu možno poslať obálku a hlasovacie
lístky, a teda sa nemá ako zaregistrovať pre voľbu
poštou, nemôže sa zúčastniť volieb.

Právo voliť zo zahraničia má len osoba, ktorá je držiteľom
štátneho občianstva Slovenskej republiky, teda občan
Slovenskej republiky. Držiteľ preukazu zahraničného
Slováka alebo osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí,
ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, nemá právo
voliť do Národnej rady Slovenskej republiky.

1.

2.

www.obycajniludia.sk/volby-zo-zahranicia/2

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady SR v roku 2020
pre občanov SR s trvalým pobytom na Slovensku si stiahnete na webovej
stránke www.obycajniludia.sk/volby-zo-zahranicia alebo na webovej stránke
www.minv.sk/?nr20-posta2

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady SR v roku 2020 a čestné
vyhlásenie, že nemáte trvalý pobyt na území SR si stiahnete na webovej
stránke www.obycajniludia.sk/volby-zo-zahranicia alebo na webovej
stránke www.minv.sk/?nr20-posta1

Ak chcete využiť elektronický systém registrácie, najdete ho napríklad 
na webových stránkach: https://volby.srdcomdoma.sk/ alebo na:
https://navody.digital/aplikacie/parlamentne-volby

Kde nájdete potrebné dokumenty ?



Ako voliť zo zahraničia, ak ste občanom Slovenskej
republiky žijúcim v zahraničí a MÁTE TRVALÝ POBYT
NA SLOVENSKU:

Požiadate obec o voľbu poštou. Stiahnete si žiadosť na webovej stránke
www.obycajniludia.sk/volby-zo-zahranicia alebo na stránke Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky: www.minv.sk/?nr20-posta2. Tlačivo vypí-
šete, pričom nezabudnite najmä na adresu miesta pobytu v zahraničí, 
na ktorú Vám zo Slovenska doručia hlasovacie lístky.

Žiadosť zašlete na adresu obce (obecného úradu) Vášho 
trvalého pobytu na Slovensku. Zoznam adries obcí nájdete na webovej
stránke: www.e-obce.sk/zoznam_vsetkych_obci.html, a to buď v listin-
nej forme (poštou) alebo elektronicky (e-mailom). Elektronicky tak, 
že si vypíšete žiadosť, podpíšete ju, naskenujete a e-mailom zašlete 
na adresu obce, kde máte trvalý pobyt.

Žiadosť musí byť obci doručená najneskôr do 10. 01. 2020, preto ju
pošlite čo najskôr.

Obec vám pošle (najneskôr do 25. 01. 2020) hlasovacie lístky a návratnú
obálku, ktorá musí byť označená VOĽBA POŠTOU.

Hlasovací lístok vložíte do obálky, zalepíte ju ako pri normálnych
voľbách a vložíte do návratnej obálky označenej VOĽBA POŠTOU.
Nezabudnite na obálku napísať adresu odosielateľa.

Obálku obratom zašlete na Slovensko na adresu obce (adresu sídla 
obecného úradu), kde máte trvalý pobyt. Obálka s hlasovacím líst-
kom musí byť doručená najneskôr do 28. 02. 2020.

Týmto ste vykonali akt voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

www.obycajniludia.sk/volby-zo-zahranicia/

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady SR v roku 2020
pre občanov SR s trvalým pobytom na Slovensku si stiahnete na webovej
stránke www.obycajniludia.sk/volby-zo-zahranicia alebo na webovej stránke
www.minv.sk/?nr20-posta2
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Ako voliť zo zahraničia, ak ste občanom Slovenskej
republiky žijúcim v zahraničí a NEMÁTE TRVALÝ 
POBYT NA SLOVENSKU:

Stiahnete si žiadosť a čestné prehlásenie na webovej stránke
www.obycajniludia.sk/volby-zo-zahranicia alebo na webovej stránke
www.minv.sk/?nr20-posta1. Tlačivá vypíšete a priložíte k nim fotokópiu
časti cestovného dokladu (napr. pasu) s osobnými údajmi alebo 
fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve SR (dátum na osvedčení 
nemá byť starší ako 6 mesiacov).

Tieto tri dokumenty vložíte do obálky a pošlete na adresu:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

odbor volieb, referenda a politických strán
Drieňová 22

826 86 Bratislava 29
SLOVAK REPUBLIC

alebo elektronicky (e-mailom) tak, že si vypíšete žiadosť aj čestné
prehlásenie, oba dokumenty podpíšete a naskenujete ich spolu
s fotokópiou platného pasu s osobnými údajmi alebo osvedčenia
o občianstve SR a zašlete na adresu volby@minv.sk

Žiadosť pošlite čím skôr, doručená musí byť najneskôr do 10. 01. 2020.

Ministerstvo vnútra SR vám pošle (najneskôr do 25. 01. 2010) hlasovacie
lístky a návratnú obálku označenú VOĽBA POŠTOU.

Hlasovací lístok vložíte do prázdnej obálky, zalepíte ju ako pri bežnej
voľbe a vložíte do návratnej obálky označenej VOĽBA POŠTOU.
Nezabudnite na obálku napísať adresu odosielateľa.

Obálku obratom zašlete naspäť na uvedenú adresu Ministerstva vnútra
SR. Obálka s hlasovacím lístkom musí byť doručená najneskôr
do 28. 02. 2020. Preto ju pošlite čo najskôr.

Týmto ste vykonali akt voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

www.obycajniludia.sk/volby-zo-zahranicia/
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Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady SR v roku 2020 a čestné
vyhlásenie, že nemáte trvalý pobyt na území SR si stiahnete na webovej
stránke www.obycajniludia.sk/volby-zo-zahranicia alebo na webovej
stránke www.minv.sk/?nr20-posta1
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Prečo voliť hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé 
osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), 
ZMENA ZDOLA

www.obycajniludia.sk/volby-zo-zahranicia/5
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20Zasadzuje sa za navrátenie štátneho občianstva všetkým,
ktorým bolo nespravodlivo odobraté, a ktorí majú reálne
väzby na zahraničie.

Presadzuje zavedenie volieb zo zahraničia elektronicky
alebo aspoň na zastupiteľstvách SR v zahraničí
(ambasádach).

Považuje Slovákov v zahraničí za svojich partnerov, snaží
sa zastaviť rozkrádanie štátneho majetku a peňazí
na Slovensku a zlepšiť život na Slovensku tak, aby ľudia
neodchádzali do zahraničia a ak už odišli, aby sa mali
záujem vrátiť.

1.

2.

3.

Prečo voliť zo zahraničia?

Vďaka vašim hlasom sa politici Slovenskej republiky
budú zaujímať aj o občanov SR mimo hraníc Slovenskej
republiky.

Občania SR žijúci v zahraničí si účasťou vo voľbách
uplatňujú právo rozhodovať o smerovaní svojej krajiny
a o budúcnosti novej generácie.

Slováci žijúci, pracujúci alebo študujúci v zahraničí tvoria
významný hospodársky potenciál. Každoročne posielajú
na Slovensko cca 2 miliardy EUR .

1.

2.

3.



Hlasovanie pri voľbe poštou:

Vyberiete jeden hlasovací lístok ...
Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu (politickej strane alebo
politickému hnutiu) odovzdáte svoj hlas, vyberiete zo sady konkrétny
hlasovací lístok. Môžete ho bez úpravy vložiť do obálky a túto zalepiť.

Odporúčame vybrať hlasovací lístok hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA 
a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ),
ZMENA ZDOLA, pretože majú najlepšie vypracovaný volebný pro-
gram v prospech Slovákov žijúcich v zahraničí a vo volebnom období
2016 – 2020 v parlamente najčastejšie a najviac obhajovali záujmy všetkých,
čo žijú v zahraničí.

Možno sa rozhodnete dať prednostný hlas ...
Ak sa rozhodnete dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom
lístku prednostný hlas, zakrúžkujte poradové číslo uvedené pred menom
kandidáta. Prednostný hlas môžete dať najviac štyrom kandidátom. 
Ak zakrúžkujete vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné 
hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale hlasova-
cí lístok sa započíta v prospech kandidujúceho subjektu (politickej strany 
/ hnutia alebo koalície).

Vložíte hlasovací lístok do obálky ...
Hlasovací lístok musíte vložiť do obálky s odtlačkom úradnej pečiatky,
túto zalepíte a vložíte do návratnej obálky s heslom VOĽBA POŠTOU.

Odošlete návratnú obálku ...
Návratnú obálku odošlete poštou. Na návratnej obálke musí byť uvedená
adresa odosielateľa. Na jej základe okrsková volebná komisia vyznačí, že
ste zaslali návratnú obálku. Obálka s hlasovacím lístkom bude vložená
do volebnej schránky.

Odporúčame obálku odoslať doporučene (budete mať doklad o odoslaní
zásielky). Do výsledku hlasovania bude započítaný hlasovací lístok doru-
čený najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom volieb, t.j. v piatok
28. 02. 2020.

www.obycajniludia.sk/volby-zo-zahranicia/6
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Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA. Zámocká 6873/14, 81101 
Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika. IČO: 42287511. 

Dodávateľ: JUDr. Milan Vetrák - European Law Consult (ELCO), Haanova 37, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 40 579 891


