
Kreovanie okrskových volebných komisií 
  
 
 

Podľa § 9 zákona č. 46/1999 Z. z.  o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, 

o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení 

neskorších predpisov, každá politická strana a politické hnutie, ktoré sú zastúpené 

v Národnej rade Slovenskej republiky, a petičný výbor, ktorého návrh prijal predseda 

Národnej rady Slovenskej republiky oznámia v lehote  30 dní pred dňom voľby (t.j. 

najneskôr 13.2.2014) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu jedného člena okrskovej 

volebnej komisie a jedného náhradníka primátorovi mesta. 

  

Pre voľbu prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014 je na území mesta Prešov 

vytvorených 81 volebných okrskov a zriadených 81 volebných miestností.  

Zoznam volebných okrskov je  v časti: „OZNÁMENIE MESTA PREŠOV o čase 

a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky, o utvorení volebných okrskov 

a určení volebných miestností na území mesta Prešov“ a „Volebné okrsky a volebné 

miestnosti“. 

 

Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa 

konali v roku 2012, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto politické 

strany a politické hnutia:  

• SMER – sociálna demokracia, 

• Kresťanskodemokratické hnutie, 

• OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, 

• MOST-HÍD, 

• Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, 

• Sloboda a Solidarita. 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky prijal návrhy na kandidátov na funkciu 

prezidenta Slovenskej republiky týchto petičných výborov: 

• Petičný výbor na podporu kandidatúry Gyulu Bárdosa, 

• Petičný výbor na podporu kandidatúry Mgr. Jozefa Behýla, 

• Petičný výbor na podporu kandidatúry JUDr. Jána Čarnogurského, 

• Petičný výbor na podporu kandidatúry JUDr. Pavla Hrušovského, 



• Petičný výbor na podporu kandidatúry PhDr. Jána Jurištu, 

• Petičný výbor na podporu kandidatúry Ing. Andrea Kisku, 

• Petičný výbor na podporu kandidatúry Stanislava Martinčka, 

• Petičný výbor na podporu kandidatúry prof. RNDr. Milana Melnika, DrSc., 

• Petičný výbor na podporu kandidatúry Mgr. Heleny Mezenskej, 

• Petičný výbor na podporu kandidatúry MUDr. Petra Osuského, CSc., 

•  Petičný výbor na podporu kandidatúry JUDr. Radoslava Prochádzku, 

• Petičný výbor na podporu kandidatúry JUDr. Jozefa Šimka. 

 

Uvedené politické strany a politické hnutia a petičné výbory oznámia mená 

a priezviská svojho zástupcu do okrskovej volebnej komisie a jeho náhradníka s uvedením ich 

adresy primátorovi mesta Prešov na adresu: Primátor mesta Prešov, Mestský úrad v Prešove, 

Hlavná 73, 080 01 Prešov a doručia najneskôr 13.2.2014. 

Dňa 13.2.2014 od 16,00 hod. do 24,00 hod.  je zabezpečená služba na preberanie 

oznámení  na adrese:  Mestská polícia v Prešove, Jarková 24. 

 

Prvé zasadnutie okrskových volebných komisií sa uskutoční dňa 20.2.2014 vo veľkej 

zasadačke Okresného úradu v Prešove, Námestie mieru 3.   

 

 

 

 

 

 


