
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 
sa uskutočnia v sobotu  4. novembra 2017 v čase od 7,00 do 22,00 hodiny.   

Tohtoročné župné voľby sú výnimočné. Sú to totiž posledné samostatné voľby do VÚC. V roku 2022 už 

budú regionálne a komunálne voľby spojené a ľudia si tak budú môcť zástupcov obce aj samosprávneho 

kraja voliť naraz. 

Zlúčením týchto dvoch volieb sa sleduje hlavne odbremenenie voličov od častých návštev volebných 

miestností, šetrenie financií v štátnom rozpočte ako aj  zvýšenie volebnej účasti.  

Vláda preto odsúhlasila, že v najbližších voľbách do VÚC sa nebudú poslanci a predsedovia samospráv 

voliť na štandardné 4-ročné volebné obdobie, ale predĺžené, 5-ročné volebné obdobie. Vďaka tomuto 

opatreniu sa eliminuje časový odstup župných a komunálnych volieb a o 5 rokov, teda v roku 2022 sa 

budú môcť konať spolu.  

Spolu s touto zmenou bola schválená aj úprava dvojkolových volieb predsedov VÚC na 

jednokolové, to znamená, že u nás v BSK bude za predsedu zvolený ten kandidát, ktorý získa 

najviac platných hlasov.  

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, 

ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, ktorý patrí na účely volieb do 

orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. 

Spôsob hlasovania 

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov 

je zapísaný. 

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju 

totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. 

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi 

dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu 

samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mestskej časti. Prevzatie 

hlasovacích lístkov 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 osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, 

okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. 

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko 

poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. 

(Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.) Vo Vajnoroch aj 

v Rači budú oprávnení voliči voliť 2 poslancov. Kandidáti sú spoloční, pretože mestské časti Bratislavy 

Rača a Vajnory tvoria pri týchto voľbách jeden spoločný volebný obvod. 

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného 

kandidáta. 

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací 

lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. 

Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží 

obálku do volebnej schránky.  



Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky 

iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky 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. 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. Členovia okrskovej volebnej 

komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky. 

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže 

požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila 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 nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej 

schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí 

priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. 

V mestskej časti Bratislava-Vajnory boli pre tieto voľby vytvorených 5 volebných okrskov.  

Volebný okrsok č. 1 zahŕňa ulice: Alviano, Dorastenecká, Pri starom letisku, Regrútska, Rybničná, 

Šutráková, Tuhovská 

Volebný okrsok č. 2 zahŕňa ulice: Buzalkova, Nové Šuty, Pod krížom, Pračanská, Pri mlyne,                                             

Pri nadjazde, Pri pasienku, Pri potoku, Pri šanci, Príjazdná,                                   

Šachorová, Šinkovské, Široká, Tibenského, Za mlynom 

Volebný okrsok č. 3 zahŕňa ulice: Čierny chodník, Šuty, Tomanova, Uhliská, Zbrody 

Volebný okrsok č. 4 zahŕňa ulice: Hospodárska, Jačmenná, Kataríny Brúderovej, Kúkoľová,                                             

Na jarku, Ochotnícka, Pod lipami, Pri pastierni, Roľnícka,                                       

Veľké Štepnice, Za humnami, lokalita Vajnorské jazerá 

Volebný okrsok č. 5 zahŕňa ulice: Baničova, Koncová, Koniarkova, Kratiny, Na doline,                                                  

Nad jazierkom, Nad Válkom, Nemecká dolina, Osloboditeľská,                                  

Pod Válkom, Pri Struhe, Skuteckého, Šaldova, Za farou, 

Zátureckého 

Volebné miestnosti:  

okrsky číslo 1 a 2 Základná škola Kataríny Brúderovej na Osloboditeľskej 1 

okrsky č. 3, 4 a 5 Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II. na Osloboditeľskej 27 

 

Gabriela Zemanová, poverená prípravou volieb v MČ Bratislava-Vajnory 

tel. 02/212 95 233, 0911 821 617, e-mail gzemanova@vajnory.sk 
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NÁMIETKOVÁ KANCELÁRIA 

K VOĽBÁM DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV  

otvorená do 3. novembra 2017 

   pondelok 8,00 - 12,00 h  13,00 - 17,00 h 

   streda  8,00 - 12,00 h  13,00 - 17,00 h 

   piatok  8,00 - 12,00 h            - 

Miestny úrad MČ Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07  Bratislava 

prízemie č. dv. 112, tel. 02/212 95 233 
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