
Вибори 

Президента Словацької Республіки 

Інформація  для виборців  

I 

Дата та час перебігу виборів 

Вибори Президента Словацької республіки відбудуться 

у суботу 16. 3. 2019 з 7:00 до 22:00 год. 

Якщо у першому колі виборів жоден з кандидатів на посаду Президента Словацької республіки 

не отримає більшу половину дійсних голосів виборців, друге коло виборів відбудеться  

у суботу 30. 3. 2019 з 7:00 до 22:00 год. 

II 

Право голосу 

Право обирати Президента Словацької республіки має право громадянин Словацької 

республіки, який має право голосувати за кандидатів до Народної Ради Словацької республіки, 

тобто громадянин Словацької республіки, який у день виборів досяг 18-річного віку. 

Перепоною права голосувати є встановлене законом обмеження особистої свободи з причини 

охорони громадського здоров’я.  

III 

Право бути обраним 

Президентом Словацької республіки може бути обраний громадянин Словацької республіки, 

який обирається депутатом Народної Ради Словацької республіки та у день виборів досяг 40-

річного віку. 

Перепоною права бути обраним є 

 відбуття покарання позбавлення волі, 

 правомірне засудження за навмисне кримінальне правопорушення, якщо відбуття покарання не 

було покрите, 

 позбавлення правоздатності. 

IV 

Посвідчення виборця 

Виборець, який має постійне місце проживання на території Словацької республіки та ц день 

виборів не може голосувати у місті свого постійного місця проживання на виборчій дільниці, до 

списку якої був записаний, може написати заяву на область свого постійного місця проживання 

про видання посвідчення виборця. Область на основі заяви видасть виборцеві посвідчення 

виборця та викреслить його за списку виборців з приміткою про видання посвідчення виборця.  

Посвідчення виборця надає право запису до списку виборців у будь-якій виборчій дільниці. 

Область видасть виборцеві посвідчення виборця лише на той день, який виборець вказав 

у своїй заяві. Виборець може написати заяву на область свого постійного місця проживання 

про видання посвідчення виборця на перше та друге коло виборів Президента Словацької 

республіки одночасно. Така вимога має бути із заяви виборця очевидною. 

Виборець може написати заяву про видання посвідчення виборця  

особисто, 



не пізніше останнього робочого дня перед днем виборів (тобто, не пізніше 15. 3. 2019; на друге 

коло не пізніше 29. 3. 2019) впродовж прийомних годин області. 

Область видасть посвідчення виборця невідкладно. 

у паперовій формі так, 

щоб заява про видання посвідчення виборця була передана області не пізніше, ніж за 15 робочих 

днів перед днем виборів (тобто, не пізніше 25. 2. 2019; для другого кола не пізніше 11. 3. 2019), 

в електронній формі так, 

щоб заява про видання посвідчення виборця була передана області не пізніше, ніж за 15 робочих 

днів перед днем виборів (тобто, не пізніше 25. 2. 2019; для другого кола виборів не пізніше 11. 3. 

2019). Область з цією метою випише на своїй вебовій сторінці електронну адресу (e-mail) для 

подання заяви. Якщо область не має вебову сторінку, випише електронну адресу для подання 

заяви на офіційному стенді області. 

Заява має містити такі дані про виборця 

 ім’я та прізвище, 

 персональний номер, 

 громадянство, 

 адресу постійного місця проживання (область, вулиця, номер будинку), 

 кореспонденчну адресу, на яку область відправить посвідчення виборця (якщо вона відрізняється 

від адреси постійного місця проживання). 

через особу, якій виборець надасть довіреність  

можливо написати заяву про видання посвідчення виборця не пізніше, ніж в останній день перед 

днем виборів (тобто, не пізніше 15. 3. 2019; для другого кола виборів не пізніше 29. 3. 2019). 

Заява має містити такі дані про виборця 

 ім’я та прізвище, 

 персональний номер, 

 громадянство, 

 адресу постійного місця проживання (область, вулиця, номер будинку), 

Область надішле посвідчення виборця виборцеві на адресу постійного місця проживання, якщо 

у заяві він не напише іншу кореспонденчну адресу, не пізніше, ніж за три робочі дні від отримання 

заяви. Область надішле посвідчення виборця на адресу, прописану у заяві поштовим 

відправленням «Особисто у руки».  

Якщо виборець у письмовій заяві або електронній заяві пропише, що посвідчення виборця буде 

отримувати інша особа, то має у заяві вказати її ім’я, прізвище та номер паспорту. Підпис виборця 

у заяві не повинен бути офіційно завірений. Така особа повинна підтвердити отримання 

посвідчення виборця своїм підписом. 

Виборець, якому було видано посвідчення виборця, може голосувати й у приміщенні для 

голосування, відповідному згідно місця його постійного проживання, та лише із посвідченням 

виборця. 

Посвідчення виборця діє лише у день виборів, який прописаний у ньому та лише разом із 

паспортом. 

V 

Спосіб голосування 

Виборець зобов’язаний після приходу на виборчу дільницю надати окружній виборчій дільниці 

документ для встановлення його особи (паспорт). Якщо за заявою виборця йому було надане 

посвідчення виборця, то надасть разом із паспортом посвідчення виборця, яке окружна виборча 

комісія у нього візьме. Потім окружна виборча комісія обведе порядковий номер виборця у списку 

виборців та видасть виборцеві виборчий бюлетень та порожній конверт, проштампований 

офіційною печаткою області. 



Громадянин Словацької республіки, який не пізніше, ніж у день виборів досяг 18-річного віку, 

не має постійне місце проживання у Словацькій республіці, та прийшов на виборчу дільницю у 

день голосування та надасть документи для встановлення його особи (словацький закордонний 

паспорт) та одночасно надасть окружній виборчій дільниці довідку про постійне місце 

проживання за кордоном, зразок якого Міністерство внутрішніх справ вивісить на своїй інтернет-

сторінці. Окружна виборча комісія такого виборця допише до списку виборців, що помітить у 

його словацькому закордонному паспорті та довідку про постійне місце проживання за кордоном 

підкріпить до списку виборців. Потім окружна виборча комісія видасть виборцеві виборчий 

бюлетень та порожній конверт, проштампований офіційною печаткою області. 

Отримання виборчого бюлетеня та конверту виборець підтвердить власноручним 

підписом у списку виборців.  

Кожен виборець перед вступом до особистого простору, визначеного для голосування, має 

взяти виборчий бюлетень. Виборцеві, який не зайде до того простору, окружна виборча комісія не 

дозволить голосувати.  

У особистому просторі, призначеному для використання виборчих бюлетенів виборець у 

виборчому бюлетені обведе порядковий номер кандидата, якому вирішив віддати свій голос. 

Виборець може обвести порядковий номер лише одного кандидата. Якщо виборець обведе більшу 

кількість порядкових номерів виборців, то такий виборчий бюлетень вважається недійсним. 

Бюлетень для голосування, на якому виборець зробив відмітки, він вкладає до конверта, а потім до 

урни для голосування. 

На вимогу виборця окружна виборча комісія надасть новий виборчий бюлетень, якщо 

оригінальний був використаний неправильно. Неправильно використаний виборчий бюлетень 

виборець покладе до скриньки для складання невикористаних або неправильно використаних 

виборчих бюлетенів. 

Виборець, який не може самостійно використати виборчий бюлетень через інвалідність або з 

причини, що не може читати або писати та сповістить перед голосуванням окружну виборчу 

комісію, має право взяти із собою до іншу правоздатну особу до приміщення, призначеного для 

голосування, щоб згідно інструкцій цієї правоздатної особи та закону використала виборчий 

бюлетень та поклала його до конверту; такою особою не може бути член окружної виборчої 

комісії. Обидві особи перед входом до особистого простору для використання виборчих бюлетенів 

член окружної виборчої комісії проінструктує про спосіб голосування та про порядок голосування 

та про фактичну основу кримінального правопорушення перешкоджання підготовки та перебігу 

виборів. 

За виборця, який не може самостійно покласти конверт до виборчої скриньки, за нього його 

може покласти за вимогою інша особа, але не член окружної виборчої комісії. 

Виборець, який не може прийти на виборчу дільницю з серйозних причин, головним чином за 

станом здоров’я, має право написати заяву на область та у день виборів виборчу комісію про 

голосування до переносної скриньки для голосування, та лише на території округу дільниці, для 

якої окружна виборча комісія була обрана. 

Виборець повинен покласти неправильно використаний бланк для голосування до 

заклеєної скриньки для складання невикористаних або неправильно використаних бланків 

для голосування, у іншому випадку він заплатить штраф у розмірі 33 євро. 

* * * 

Іншу інформацію про вибори Президента Словацької республіки знайдете на вебовій сторінці  

www.minv.sk/?volby-prezidentsr 


