Sekcia verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29

Číslo: SVS-OVR-2019/007406

Bratislava 05. februára 2019

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, podľa § 217 ods. 1 písm. b) bod 4. zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vydáva

POKYN NA ÚSCHOVU
HLASOVACÍCH LÍSTKOV A INÝCH VOLEBNÝCH DOKUMENTOV
Z VOLIEB PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V ROKU 2019

Tento pokyn sa vydáva za účelom jednotného postupu okresných úradov a obcí pri úschove
volebných dokumentov z volieb do prezidenta Slovenskej republiky konaných v roku 2019.

ČASŤ I
ODOVZDANIE VOLEBNÝCH DOKUMENTOV OKRESNOU VOLEBNOU KOMISIOU
A PREVZATIE A ÚSCHOVA VOLEBNÝCH DOKUMENTOV OKRESNÝM ÚRADOM
1.1. Okresná volebná komisia
Okresná volebná komisia odovzdá podľa § 39 v spojení s § 100 ods. 7 písm. f) a § 112 ods. 2
zákona volebné dokumenty do úschovy okresnému úradu. Pred odovzdaním ich usporiada do
nasledovných skupín:
 jeden rovnopis zápisnice okresnej volebnej komisie o výsledku hlasovania [vzor V/5] spolu
s rovnopisom počítačového odpisu zápisnice o výsledku hlasovania,
 jeden rovnopis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku [tlačivo T/7]
prevzatej od každej okrskovej volebnej komisie v územnom obvode okresnej volebnej komisie,
 zápisnice a uznesenia z jednotlivých zasadaní okresnej volebnej komisie,
 sťažnosti, podnety, oznámenia, ktorými sa okresná volebná komisia zaoberala a písomnosti
súvisiace s ich vybavením.
Okresná volebná komisia odovzdá okresnému úradu každú uvedenú skupinu volebných
dokumentov osobitne.
O odovzdaní volebných dokumentov okresnej volebnej komisie sa vyhotoví protokol
(podľa § 39 ods. 1 zákona), ktorého súčasťou je zoznam odovzdávaných volebných dokumentov
(príloha č. 1 tohto pokynu), podpísaný predsedom okresnej volebnej komisie a zamestnancom
okresného úradu zodpovedným za ich prevzatie.

1.2. Okresný úrad
Okresný úrad usporiada volebné dokumenty do skupín podľa vlastného registratúrneho plánu:
Organizačno-technické zabezpečenie
 rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb prezidenta
Slovenskej republiky,
 Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky
v roku 2019, schválený vládou Slovenskej republiky,
 Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky
v roku 2019, vypracovaný na podmienky okresného úradu,
 Pokyn pre voľby prezidenta Slovenskej republiky,
 Metodický pokyn na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách prezidenta Slovenskej
republiky,
 Pokyn na úschovu hlasovacích lístkov a iných volebných dokumentov z volieb prezidenta
Slovenskej republiky v roku 2019,
 dokumenty súvisiace so zabezpečením elektronického komunikačného spojenia volebných
orgánov,
 prehľad o počte utvorených volebných okrskov,
 dokumenty súvisiace s preberaním a distribúciou volebných tlačív a materiálov na vybavenie
volebných miestností,
 dokumenty súvisiace so zabezpečením materiálnych prostriedkov potrebných na činnosť
okresnej volebnej komisie a osôb na organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie.
Porady
Pozvánky, prezenčné listiny, dokumenty súvisiace so zabezpečením občerstvenia, záznamy.
Školenia
Pozvánky, prezenčné listiny, dokumenty súvisiace so zabezpečením občerstvenia, záznamy.
Informácie, usmernenia, pokyny
Okresná volebná komisia - utvorenie
Vymenovanie zapisovateľa, delegovanie (vymenovanie) členov, zloženie sľubu, poučenie,
zoznam členov.
Okresná volebná komisia - zápisnice
Zápisnice a uznesenia z jednotlivých zasadaní prevzaté od okresnej volebnej komisie podľa
bodu 1.1. tohto pokynu.
Výsledky volieb
Jeden rovnopis zápisnice okresnej volebnej komisie o výsledku hlasovania [vzor V/5] spolu
s rovnopisom počítačového odpisu zápisnice o výsledku hlasovania a zápisnice okrskovej
volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku [tlačivo T/7], ktoré
okresný úrad prevzal od okresnej volebnej komisie podľa bodu 1.1. tohto pokynu za všetky
volebné okrsky v jej územnom obvode.
Sťažnosti, podnety, oznámenia,
Prevzaté od okresnej volebnej komisie podľa bodu 1.1. tohto pokynu
Takto do skupín usporiadané volebné dokumenty uloží okresný úrad najneskôr
do 30. apríla 2019 do samostatných obalov s vyznačením registratúrnej značky, znaku hodnoty
a lehoty uloženia podľa vlastného registratúrneho plánu. Úložné jednotky sa n e p e č a t i a a na ich
úschovu sa vzťahuje § 39 ods. 2 a 3 zákona.
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ČASŤ II
ODOVZDANIE VOLEBNÝCH DOKUMENTOV
OKRSKOVOU VOLEBNOU KOMISIOU
A PREVZATIE A ÚSCHOVA VOLEBNÝCH DOKUMENTOV OBCOU
2.1. Okrsková volebná komisia
Okrsková volebná komisia odovzdá podľa § 31 ods. 2 v spojení s § 39 a § 102 ods. 7 písm. d)
zákona volebné dokumenty do úschovy obci. Pred odovzdaním ich usporiada do nasledovných
skupín:
 zapečatené odovzdané hlasovacie lístky (platné aj neplatné) s vyznačením ich počtu,
 zapečatené odovzdané obálky s vyznačením ich počtu,
 zapečatený zoznam voličov s pripojenými hlasovacími preukazmi odobratými voličom
s vyznačením ich počtu a s pripojenými čestnými vyhláseniami o trvalom pobyte v cudzine,
 zapečatený zoznam voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti,
 zapečatené nevydané hlasovacie lístky,
 zapečatené nevydané obálky,
 zapečatené odložené hlasovacie lístky (podľa § 24 ods. 10),
 jeden rovnopis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo
volebnom okrsku [tlačivo T/7] spolu s počítačovým odpisom zápisnice o priebehu a výsledku
hlasovania vo volebnom okrsku,
 ostatné volebné dokumenty z činnosti okrskovej volebnej komisie (zápisnice zo zasadaní;
uznesenia; sťažnosti, podnety, oznámenia podané okrskovej volebnej komisii, ktorými sa
zaoberala a písomnosti súvisiace s ich vybavením).
Zapečatenie volebných dokumentov sa vykoná ich prelepením na kríž papierovou nepriehľadnou
páskou tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pečatených dokumentov.
Volebné dokumenty každej skupiny odovzdá okrsková volebná komisia zamestnancovi obce
zodpovednému za ich prevzatie, ktorý zabezpečí ich uloženie a úschovu.
O odovzdaní volebných dokumentov musí byť, podľa § 39 ods. 1 zákona, vyhotovený protokol,
podpísaný osobou zodpovednou za ich odovzdanie (predseda volebnej komisie) a osobou
zodpovednou za ich prevzatie (zamestnanec obce). Vzor protokolu je prílohou č. 2 tohto pokynu.
Okrsková volebná komisia odovzdá obci aj pečiatku na zaznamenanie hlasovania vo voľbách
v slovenskom cestovnom doklade.
2.2. Obec
Obec usporiada volebné dokumenty do nasledovných skupín:
Výsledky volieb
Jeden rovnopis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku spolu
s prílohami a počítačovým odpisom zápisnice prevzatý podľa bodu 2.1. tohto pokynu od každej
okrskovej volebnej komisie v obci;
Ostatná dokumentácia
 ostatné volebné dokumenty prevzaté od okrskových volebných komisií podľa bodu 2.1. tohto
pokynu,
 písomnosti súvisiace s vytvorením volebných okrskov a okrskových volebných komisií
[utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností, vymenovanie zapisovateľa
okrskovej volebnej komisie, delegovanie (vymenovanie) členov okrskovej volebnej komisie,
sľub členov, poučenie o ochrane osobných údajov, zoznam členov],
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 evidencia vydaných hlasovacích preukazov a zapečatené nevydané hlasovacie preukazy
(osobitne pre každé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky),
 Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky
v roku 2019 schválený vládou Slovenskej republiky,
 Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky
v roku 2019, vypracovaný na podmienky obce,
 zoznam vydaných hlasovacích preukazov a zapečatené nevydané hlasovacie preukazy,
 doklady z námietkového konania,
 dokumenty súvisiace so zabezpečením elektronického komunikačného spojenia volebných orgánov,
 dokumenty súvisiace s preberaním a distribúciou volebných tlačív a materiálov na vybavenie
volebných miestností,
 päť výtlačkov (vzorky) nepoužitých (nevydaných) hlasovacích lístkov a obálok, ktoré budú po
uplynutí lehoty uloženia určené do trvalej archívnej starostlivosti.
Takto do skupín usporiadané volebné dokumenty uloží obec najneskôr do 30. apríla 2019
do úložných jednotiek s vyznačením registratúrnej značky, znaku hodnoty a lehoty uloženia podľa
vlastného registratúrneho plánu. Úložné jednotky sa nepečatia a na ich úschovu sa vzťahuje § 39
ods. 2 a 3 zákona.

ČASŤ III
VYRADENIE VOLEBNÝCH DOKUMENTOV
Pri vyraďovaní volebných dokumentov okresné úrady postupujú podľa zákona
č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 25. februára 2010 č. SVS-204-43/2010, ktorým sa vydáva vzorový registratúrny poriadok
obvodných úradov a registratúrny plán obvodných úradov.
Pri vyraďovaní volebných dokumentov obce postupujú podľa zákona č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a aktualizovaného
vzorového registratúrneho plánu pre mestské úrady a obecné úrady, vydaného Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky 15. januára 2009 pod č. SVS-204-2009/00005 (aktualizovaný vzorový
registratúrny plán pre mestské úrady a obecné úrady je uverejnený na webovom sídle Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky na adrese http://www.minv.sk/?sprava-registratury).
Podľa usmernenia odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 204-2009/00006 z 15. januára 2009 je pre ostatnú volebnú dokumentáciu obce stanovená lehota
uloženia dva roky.
Nevydané hlasovacie lístky, obálky a hlasovacie lístky odložené do schránky na odložené
a nesprávne upravené hlasovacie lístky, okrem hlasovacích lístkov a obálok určených do úschovy,
môžu byť po 30. apríli 2019 odovzdané na zničenie bez vyraďovacieho konania.
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Príloha č. 1 k pokynu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č.: SVS-OVR-2019/007406

Vzor
PROTOKOL O ODOVZDANÍ VOLEBNÝCH DOKUMENTOV
OKRESNEJ VOLEBNEJ KOMISIE
Z VOLIEB PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
konaných ........................................

Okresná volebná komisia v .................................................................................................................................
zastúpená .............................................................................................. (meno a priezvisko predsedu volebnej komisie)
odovzdala, podľa § 39 v spojení § 100 ods. 7 písm. f) a § 112 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, do úschovy okresného úradu nasledovné volebné dokumenty:
- jeden rovnopis zápisnice okresnej volebnej komisie o výsledku hlasovania
- zápisnice okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania
vo volebných okrskoch

ks,

- zápisnice a uznesenia z jednotlivých zasadaní okresnej volebnej komisie
- sťažnosti, podnety, oznámenia, ktorými sa okresná volebná komisia zaoberala a písomnosti
súvisiace s ich vybavením
Uvedené volebné dokumenty prevzal ............................................................................ (meno a priezvisko)
zamestnanec okresného úradu

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

do úschovy okresného úradu dňa ................................... .

podpis
predsedu okresnej volebnej komisie

podpis
zodpovedného zamestnanca okresného úradu

Príloha č. 2 k pokynu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č.: SVS-OVR-2019/0074060

Vzor
PROTOKOL O ODOVZDANÍ VOLEBNÝCH DOKUMENTOV
OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE
Z VOLIEB PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
konaných ........................................

Okrsková volebná komisia č. ...................... v .................................................................................................
zastúpená ............................................................................................... (meno a priezvisko predsedu volebnej komisie)
odovzdala, podľa § 31 ods. 2 v spojení s § 39 a § 102 ods. 7 písm. d) zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, do úschovy obce nasledovné volebné dokumenty:
- zapečatené odovzdané hlasovacie lístky (platné aj neplatné)

ks,

- zapečatené odovzdané obálky

ks,

- zapečatený zoznam voličov
s pripojenými hlasovacími preukazmi odobratými voličom
a s pripojenými odovzdanými čestnými vyhláseniami o trvalom pobyte v cudzine

ks,

- zapečatený zoznam voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti,
- zapečatené nevydané hlasovacie lístky,
- zapečatené nevydané obálky,
- zapečatené odložené hlasovacie lístky (podľa § 24 ods. 10),
- jeden rovnopis zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo
volebnom okrsku spolu s rovnopisom počítačového odpisu zápisnice o priebehu a výsledku
hlasovania vo volebnom okrsku,
- ostatné volebné dokumenty z činnosti okrskovej volebnej komisie.
Pečiatku na zaznamenanie hlasovania vo voľbách v slovenskom cestovnom doklade.
Uvedené volebné dokumenty prevzal ............................................................................ (meno a priezvisko)
zamestnanec obce .................................................................... do úschovy obce dňa ......................................... .

podpis
predsedu okrskovej volebnej komisie

podpis
zodpovedného zamestnanca obce

