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Úvodná stránka MV SR Verejná správa

Vo volebnej miestnosti majú právo byť prítomné okrem členov okrskovej volebnej
komisie, jej zapisovateľa, hlasujúcich voličov, pozorovateľov vyslaných
medzinárodnými organizáciami a zástupcu nezávislého kandidáta aj iné osoby,
ktoré prejavili záujem o pozorovanie priebehu volieb a sčítania hlasov.
Tieto osoby možno z volebnej miestnosti vylúčiť, len ak by bol ohrozený
priebeh hlasovania, sčítania hlasov alebo z dôvodu nedostatočnej kapacity
volebnej miestnosti. 

Osoby, ktoré prejavili záujem o pozorovanie priebehu volieb a sčítania hlasov
nemôžu zasahovať do priebehu hlasovania, nahliadať do zoznamu voličov
a robiť si z neho výpisy, odpisy, fotografické záznamy alebo
videozáznamy. Taktiež nemôžu zasahovať do priebehu sčítania hlasov
a robiť si fotografické záznamy a videozáznamy zápisnice okrskovej
volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.
Pri vyhlásení výsledkov hlasovania vo volebnom okrsku predsedom okrskovej
volebnej komisie si môžu prítomné osoby robiť poznámky o výsledku
hlasovania vo volebnom okrsku (napr. o počte zapísaných voličov, počte voličov,
ktorí odovzdali obálku, počte platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov a pod.). Na sprístupňovanie zápisníc o výsledkoch volieb sa vzťahuje
osobitný predpis, do ostatných volebných dokumentov môžu nahliadať len súd a
orgán činný v trestnom konaní. 

Právo byť prítomný v priebehu volieb a sčítavania hlasov vo volebnej
miestnosti má aj zástupca nezávislého kandidáta. Obec je povinná vo
volebnej miestnosti vyčleniť pre zástupcov nezávislých kandidátov a
pozorovateľov vyslaných medzinárodnými organizáciami, ktorí prejavili
záujem o sledovanie priebehu hlasovania a sčítania hlasov osobitný
priestor (§ 27 ods. 2 prvá a druhá veta zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

Zástupca nezávislého kandidáta, ktorý prejavil záujem byť prítomný
v priebehu hlasovania alebo sčítavania hlasov vo volebnej miestnosti oznámi to
predsedovi okrskovej volebnej komisie, pričom nie je povinný sa preukázať
osobitným písomným poverením. 

Zástupca nezávislého kandidáta a pozorovatelia vyslaní medzinárodnými
organizáciami, nebudú viditeľne označení; môžu sledovať priebeh hlasovania, a
sčítania hlasov, nemôžu však zasahovať do priebehu hlasovania ani do sčítania
hlasov. 

Zástupcu nezávislého kandidáta a pozorovateľov vyslaných medzinárodnými
organizáciami nemožno z volebnej miestnosti vylúčiť z dôvodu
nedostatočnej kapacity volebnej miestnosti. Tieto osoby možno z volebnej
miestnosti vylúčiť, len ak by bol ohrozený priebeh hlasovania a sčítavania
hlasov. 

Kandidát kandidujúci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí má právo byť
prítomný vo volebnej miestnosti:

- len v čase, keď hlasuje,
- po skončení hlasovania, ak prejaví záujem sledovať priebeh sčítania

hlasov. 
 
    Kandidát sa v žiadnom prípade nemôže v čase hlasovania, okrem času,
keď hlasuje, zdržiavať vo volebnej miestnosti (napr. ako pozorovateľ),
alebo v blízkosti volebnej miestnosti, pretože svojou prítomnosťou môže
ovplyvňovať voličov pri hlasovaní. Na túto skutočnosť ho okrsková
volebná komisia upozorní.
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