
Požiadavky z VMČ STRED: 

 

Mgr. Medal - Prosím o zoznam volebných miestností na území VMČ Stred, ktoré sú bariérové a pri 

každej takej miestnosti zhodnotenie, či nejestvuje v blízkosti možnosť zriadiť miestnosť s 

bezbariérovým prístupom, prípadne aké v tomto smere vyvíja aktivity MsÚ. 

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

 

Problém s bezbariérovosťou bol vo volebnom okrsku 2, ktorý bol na Gymnáziu Ľudovíta Štúra. Mesto 

plánuje pri určení volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 

10.novembra 2018  premiestniť tento okrsok  do budovy Základnej školy na ul. 1. mája,  v ktorej je 

síce tiež čiastočný problém s bezbariérovosťou, nakoľko sú tam 2 menšie schody a nie je k dispozícii 

nájazd, ale pre zdravotne znevýhodnených občanov sú tam oveľa priaznivejšie podmienky, ako 

v budove Gymnázia, v ktorej  je 8 vysokých schodov. 

 
Zoznam všetkých volebných miestností na území VMČ Stred 

Číslo 
okrsku 

Volebná miestnosť zistenie o bezbariérovosti 

1. Veliteľstvo síl výcviku a podpory OS SR /ODA/ 
Hviezdoslavova 205/16 

prízemie 
 

2. Základná škola, ul. 1. mája 168/7 2 schody – bariérový 

3. Kultúrne stredisko  DLHÉ HONY, 28. októbra 1169/7  nájazd 

4. Kultúrne stredisko DLHÉ HONY, 28. októbra 1169/7  nájazd 

5. ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Bezručova  1228/66 prízemie 

6. ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Bezručova  1228/66 prízemie 

7. ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Dlhé Hony  1155/1  nájazd 

8. ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Dlhé Hony  1155/1 nájazd 

9. ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Dlhé Hony 1155/1 nájazd 

 
V súvislosti s uvedenou problematikou mesto Trenčín kontaktovalo Ministerstvo vnútra so žiadosťou 

o vyjadrenie k tomuto problému a usmernenie. 

 

Otázka na MVSR: 

 

V súlade s § 8 ods.1 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov starosta obce pri určovaní volebnej miestnosti prihliada na to, aby do 

volebnej miestnosti mali čo najľahší prístup aj zdravotne postihnutí voliči. 

 

V meste Trenčín máme zriadených 50 volebných okrskov (miestností). Viaceré volebné miestnosti  

v našom meste sú v budovách, kde je síce bezbariérový prístup, ale nachádzajú sa na poschodí. Na 

poschodie vedie niekoľko schodov, pričom v budove nie je ani mobilná plošina a ani výťah a tiež nie je 

možné premiestniť volebné miestnosti na prízemie budovy (často je tam len veľký vestibul, nevhodný 

na volebnú miestnosť alebo len chodba, prípadne v jednej budove máme viac okrskov). Zároveň platí, 

že v okolí sa nenachádza žiadna iná vhodná budova, v ktorej by mohli byť umiestnené bezbariérové 

volebné miestnosti.  Voliči pri vstupe do volebnej miestnosti musia teda  prekonávať viac alebo menej 

schodov.  

 

Je možné zabezpečiť volebný akt v prípadoch  ak volič nedokáže prísť osobne do volebnej 

miestnosti, nakoľko nie je úplne bezbariérová a odmieta voliť spôsobom, že mu bude 

umožnená voľba doma do prenosnej schránky takým  spôsobom, že na prízemí budovy, kde 

nie je prekážka v podobe schodiska umiestnime zástenu a k voličovi príde príslušná volebná 

komisia – resp. jej časť s prenosnou urnou, ktorá mu umožní vykonať jeho voľbu za zástenou 

tak, aby bola zachovaná anonymita hlasovania a považovať tento spôsob za dodržanie 

ustanovenia poslednej vety § 8 ods.1 zákona?  



Akým spôsobom má mesto postupovať, ak nemá k dispozícii volebné miestnosti, ktoré by boli 

úplne bezbariérové a nevie ich ani iným spôsobom zabezpečiť?  

 

 

Odpoveď z Ministerstva vnútra SR: 

 

Členov okrskovej volebnej komisie možno s prenosnou volebnou schránkou vyslať k voličovi, ktorý sa 

nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, aj na prízemie budovy, kde je bezbariérový prístup. V 

uvedenom prípade je nevyhnutné urobiť opatrenia na zachovanie tajnosti hlasovania, napr. 

umiestnením zásteny tak, ako ste uviedli vo Vašej otázke. Vzhľadom na uvedené konštatujeme, že 

tento spôsob je v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  


