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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Za vraždu snúbenice dostal expolicajt 23 rokov 

     [Košické ECHO; 01/2017; 31/10/2017; s.: 3; RÓBERT BEJDA ; Zaradenie: REGIÓN - INZERCIA] 

1.2. Prípravy na Dušičky vrcholia 

     [Košické ECHO; 01/2017; 31/10/2017; s.: 1; KATARÍNA GÉCZIOVÁ ; Zaradenie: Titulná strana] 

1.3. Kalvária od Majstra Pavla z Levoče prechádza obnovou 

     [teraz.sk; 03/11/2017; TASR, Kristína Benkovičová ; Zaradenie: Regióny] 

1.4. Kalvária od Majstra Pavla z Levoče prechádza obnovou 

     [dobrenoviny.sk; 03/11/2017; TASR ] 

1.5. Kalvária od Majstra Pavla z Levoče prechádza obnovou 

     [24hod.sk; 03/11/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.6. Kalvária od Majstra Pavla z Levoče prechádza obnovou 

     [spis.korzar.sme.sk; 03/11/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša] 

1.7. Hokejový Poprad angažoval útočníkov Hvilu aj Vartovníka 

     [teraz.sk; 03/11/2017; TASR, Andrej Smatana ; Zaradenie: Šport] 

1.8. Kalvária od Majstra Pavla je v rukách reštaurátora: Odhalil aj jedno z tajomstiev! 

     [spisska.dnes24.sk; 03/11/2017; TASR ; Zaradenie: Spišská] 

1.9. Nové ihrisko na sídlisku Západ je hotové: Netradičné prvky prilákali malých aj väčších, FOTO 

     [spisska.dnes24.sk; 03/11/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.10. Kamzíci potrebovali posilniť ofenzívu: Domov sa vracia Hvila i Vartovník 

     [poprad.dnes24.sk; 03/11/2017; Martin Sýkora ; Zaradenie: Poprad] 

1.11. Hokejový Poprad angažoval útočníkov Hvilu aj Vartovníka 

     [24hod.sk; 03/11/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.12. HK Poprad angažoval útočníkov Hvilu aj Vartovníka 

     [spis.korzar.sme.sk; 03/11/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.13. II. labdarúgóliga, 15. forduló: Újabb pontokra van szükségük a somorjaiaknak és a komáromiaknak 

     [parameter.sk; 03/11/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

1.14. Smrteľná meningitída ohrozuje najmä deti: Dôležitý je rýchly zásah lekárov 

     [poprad.dnes24.sk; 03/11/2017; TASR ; Zaradenie: Poprad] 

1.15. Lidl rozdáva za symbolické 1 euro rozprávky, pozrite sa, ako ich môžte získať 

     [omediach.com; 03/11/2017; Lidl SR ; Zaradenie: Tlačové správy] 

1.16. Prestrelku so Spišiakmi rozhodli až nájazdy 

     [mytrnava.sme.sk; 03/11/2017; Stanislav Cibulka ; Zaradenie: Trnava / Šport] 

1.17. Tipy na víkend - sobota 4. a nedeľa 5. novembra 

     [korzar.sme.sk; 03/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.18. Hokejový Poprad angažoval útočníkov Hvilu aj Vartovníka 

     [dobrenoviny.sk; 03/11/2017; TASR ] 

1.19. Hymna, sprievod, transparenty a stovky detí: V centre Spišskej oslavovali školkari! 

     [spisska.dnes24.sk; 03/11/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 
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1.20. Slovenská futbalová jeseň ide do finále 

     [Košický večer; 43/2017; 03/11/2017; s.: 15; SVJATOSLAV DOHOVIČ ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.21. Spišská Nová Ves I. hokejovej lige tesne zdolala Prešov 

     [teraz.sk; 03/11/2017; TASR, Jaroslav Taldík ; Zaradenie: Šport] 

1.22. Športový piatok na východe 

     [korzar.sme.sk; 03/11/2017; Róbert Bejda, TASR, SITA ; Zaradenie: Korzár / Šport] 

1.23. FOTO Poznáte tohto podvodníka? Sľubuje prácu, zoberie peniaze - a zmizne! 

     [pluska.sk; 03/11/2017; pem,rin ; Zaradenie: Správy] 

1.24. Spišská Nová Ves I. hokejovej lige tesne zdolala Prešov 

     [24hod.sk; 03/11/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.25. Poprad angažoval útočníkov Hvilu a Vartovníka 

     [hokejportal.net; 03/11/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ Extraliga] 

1.26. 16.kolo St.Nicolaus ligy: Novým lídrom Skalica, Prešov po dvanástich zápasoch prehral 

     [hokejportal.net; 03/11/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

1.27. Zdravý rozum a informácie 

     [JOJ, 12:00; Noviny o 12:00; 03/11/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

1.28. Zdravý rozum a informácie 

     [JOJ, 17:00; Prvé noviny; 03/11/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

1.29. Aký bude osud tigrov pri Senci? 

     [Markíza, 17:25; Reflex; 03/11/2017;  Mirka Ondrejčíková; Zaradenie: z domova] 

1.30. Zopakuje Lokomotíva na Spiši kúsok z Liptova? 

     [kosice.korzar.sme.sk; 04/11/2017; Daniel Dedina ; Zaradenie: Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí] 

1.31. Reštaurovanie Kalvárie odhalilo tajomstvá 

     [Korzár; 254/2017; 04/11/2017; s.: 3; tasr ; Zaradenie: región] 

1.32. Jožko ma prosil: Nechcem ísť preč! 

     [Plus jeden deň; 254/2017; 04/11/2017; s.: 6,7; Daniela Pirschelová ; Zaradenie: Slovensko] 

1.33. Vodička tereniaka v Prešovskom kraji zrazila chodca († 57): Kráčal v tmavom oblečení po okraji cesty 

     [cas.sk; 04/11/2017; vd, Novy Cas ; Zaradenie: Správy] 

1.34. Volejbal: UKF Nitra porazila Spišskú Novú Ves v 8. kole extraligy žien 

     [dobrenoviny.sk; 04/11/2017; TASR ] 

1.35. Spišská Nová Ves I. hokejovej lige tesne zdolala Prešov 

     [dobrenoviny.sk; 04/11/2017; TASR ] 

1.36. Basketbal SBL: Inter Bratislava zdolal Levických Patriotov 

     [dobrenoviny.sk; 04/11/2017; TASR ] 

1.37. Tragédia na Spiši: Vodička na ceste zrazila chodca. Všimla si ho príliš neskoro 

     [noviny.sk; 04/11/2017; Matúš Gavlák, redakcia/LS ; Zaradenie: Krimi] 

1.38. Voľby na Spiši prebiehajú pokojne: Volebná účasť v okresoch je rôzna 

     [spisska.dnes24.sk; 04/11/2017; Lucia Šútorová ; Zaradenie: Spišská] 

1.39. Pod Tatrami vyhasli životy dvoch ľudí: Zubatá kosila na ceste i na koľajniciach 

     [poprad.dnes24.sk; 04/11/2017; Martin Sýkora ; Zaradenie: Poprad] 
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1.40. ONLINE: Hlasuje sa v školách i pohostinstvách, voľby sú pokojné 

     [ta3.com; 04/11/2017; TA3 ; Zaradenie: Slovensko] 

1.41. Voľby do VÚC: Kiska už odovzdal svoj hlas doma v Poprade, Pollák monitoruje voľby v osadách 

     [aktualne.sk; 04/11/2017; TASR, alk ; Zaradenie: aktualne.sk] 

1.42. Tanečníčka Nika Lehocká si otvorila vlastnú školu Neytiri, ktorá spája tanec so športom 

     [startitup.sk; 04/11/2017; Marianna Mikešová ; Zaradenie: Zo Slovenska] 

1.43. ONLINE: Slováci hlasujú aj v pohostinstve. Voľby zatiaľ prebiehajú pokojne 

     [ta3.com; 04/11/2017; TA3 ; Zaradenie: Slovensko] 

1.44. ONLINE: V Banskej Bystrici hlásia vysokú účasť 

     [aktuality.sk; 04/11/2017; Petra Výberová ; Zaradenie: Župné voľby 2017] 

1.45. Voľby do VÚC: Svoju občiansku povinnosť si splnil aj Fico. Odvolil v Bratislave 

     [aktualne.sk; 04/11/2017; alk, TASR ; Zaradenie: aktualne.sk] 

1.46. Online prenos: Hlasovanie ukončili aj v Trenčianskom kraji, čaká sa na výsledky 

     [etrend.sk; 04/11/2017; TREND.sk SITA TASR ; Zaradenie: eTREND/ekonomika] 

1.47. ONLINE: Zverejňovanie priebežných výsledkov volieb sa posúva 

     [ta3.com; 04/11/2017; TA3 ; Zaradenie: Slovensko] 

1.48. ONLINE: Volebná účasť nebude dramaticky vysoká, hlásia z krajov 

     [ta3.com; 04/11/2017; TA3 ; Zaradenie: Slovensko] 

1.49. ONLINE: Volebné miestnosti sa zatvorili, čaká sa na výsledky 

     [ta3.com; 04/11/2017; TA3 ; Zaradenie: Slovensko] 

1.50. ONLINE: Voľby zostávajú pokojné, hlasovali politici, seniori i nevidiaci 

     [ta3.com; 04/11/2017; TA3 ; Zaradenie: Slovensko] 

1.51. ONLINE: Volebné miestnosti sa zatvorili, prichádzajú prvé výsledky 

     [ta3.com; 04/11/2017; TA3 ; Zaradenie: Slovensko] 

1.52. Slovensko volí do VÚC, aj v krčmách. Pravidelne dopĺňame 

     [dalito.sk; 04/11/2017; TASR 4. novembra 2017 0 0 ; Zaradenie: Dalito – They Made It!] 

1.53. Slovensko volí do VÚC, aj v krčmách. Minúta po minúte 

     [dalito.sk; 04/11/2017; TASR 4. novembra 2017 0 0 ; Zaradenie: Dalito – They Made It!] 

1.54. Chodec v tmavom oblečení zomrel pod kolesami auta 

     [spis.korzar.sme.sk; 04/11/2017; Róbert Bejda ; Zaradenie: Spiš Korzár / Krimi zo Spiša] 

1.55. Cesta domov pri Smižanoch skončila smrťou: Desivé FOTO nehody, osudová chyba po západe slnka 

     [topky.sk; 04/11/2017; Facebook/Polícia ; Zaradenie: Domáce] 

1.56. Volejbal: UKF Nitra porazila Spišskú Novú Ves v 8. kole extraligy žien 

     [24hod.sk; 04/11/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.57. Volejbal: UKF Nitra porazila Spišskú Novú Ves v 8. kole extraligy žien 

     [teraz.sk; 04/11/2017; TASR, Monika Radošovská ; Zaradenie: Šport] 

1.58. Na Zemplíne sa objavili podozrenia z kupovania hlasov, volebná komisia ich preverí 

     [webnoviny.sk; 04/11/2017; SITA ; Zaradenie: SprávySlovensko] 

1.59. Basketbal SBL: Inter Bratislava zdolal Levických Patriotov 

     [teraz.sk; 04/11/2017; TASR, Monika Radošovská ; Zaradenie: Šport] 
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1.60. Priebeh volieb na Spiši je pokojný, volebná účasť je rôzna 

     [24hod.sk; 04/11/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.61. Priebeh volieb na Spiši je pokojný, volebná účasť je rôzna 

     [teraz.sk; 04/11/2017; TASR, Dominika Zúborová ; Zaradenie: Regióny] 

1.62. Basketbal SBL: Inter Bratislava zdolal Levických Patriotov 

     [24hod.sk; 04/11/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.63. Bývalý vládny splnomocnenec šiel monitorovať voľby do rómskych osád 

     [24hod.sk; 04/11/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.64. Bývalý vládny splnomocnenec šiel monitorovať voľby do rómskych osád 

     [teraz.sk; 04/11/2017; TASR, Dominika Zúborová ; Zaradenie: Regióny] 

1.65. Bývalý vládny rómsky splnomocnenec Pollák išiel monitorovať voľby do rómskych osád 

     [hlavnespravy.sk; 04/11/2017; TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta ; Zaradenie: Z domova] 

1.66. SLEDUJEME ONLINE: FOTO Voľby sú v plnom prúde. Polícia vedie niekoľko konaní pre podozrenie z 

korupcie 

     [parlamentnelisty.sk; 04/11/2017; TASR ; Zaradenie: Parlamentné listy] 

1.67. VOLEBNÝ ONLINE Slováci rozhodujú o nových županoch: V týchto piatich krajoch rozhodne každý hlas 

     [topky.sk; 04/11/2017; TASR, SITA, mik, ph ; Zaradenie: Domáce] 

1.68. UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Zo Štrby ZUBAČKOU na Štrbské Pleso 

     [teraz.sk; 04/11/2017; Tablet.TV, Daniel Forgács ; Zaradenie: Magazín] 

1.69. VOLEBNÝ ONLINE Slováci rozhodujú o nových županoch: Výpadky elektriny, voľby sa predĺžia 

     [topky.sk; 04/11/2017; TASR, SITA, mik, ph ; Zaradenie: Domáce] 

1.70. VOLEBNÝ ONLINE Slováci rozhodujú o nových županoch: Banská Bystrica očakáva rekordnú účasť 

     [topky.sk; 04/11/2017; TASR, SITA, mik, ph ; Zaradenie: Domáce] 

1.71. VOLEBNÝ ONLINE Slováci rozhodujú o nových županoch: Prvé problémy, Kiska varuje pred fašistami 

     [topky.sk; 04/11/2017; TASR, SITA, mik, ph ; Zaradenie: Domáce] 

1.72. VOLEBNÝ ONLINE Župné voľby skončia neskôr! Vieme, kedy budú prvé výsledky 

     [topky.sk; 04/11/2017; TASR, SITA, mik, ph ; Zaradenie: Domáce] 

1.73. ONLINE Priebežné výsledky župných volieb: V Bystrici vedie Lunter, v štyroch krajoch je to tesné 

     [topky.sk; 04/11/2017; TASR, SITA, mik, ph ; Zaradenie: Domáce] 

1.74. VOLEBNÝ ONLINE Župné voľby definitívne skončili: PRVÉ VÝSLEDKY sú tu 

     [topky.sk; 04/11/2017; TASR, SITA, mik, ph ; Zaradenie: Domáce] 

1.75. Župné voľby priniesli veľké prekvapenia vo viacerých krajoch 

     [tvnoviny.sk; 04/11/2017; BRATISLAVA/mm, TASR ; Zaradenie: Domáce] 

1.76. SLEDUJEME ONLINE: Štatistický úrad začal zverejňovať prvé výsledky 

     [teraz.sk; 04/11/2017; Teraz.sk/TASR, Daniel Forgács ; Zaradenie: Slovensko] 

1.77. Voľby VÚC: Luník IX. s nadpriemernou účasťou. Starosta mobilizoval rečami o zahraničných investoroch 

     [hlavnespravy.sk; 04/11/2017; TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Palkovič ; Zaradenie: Z domova] 

1.78. Na Zemplíne sa objavili podozrenia z kupovania hlasov, volebná komisia ich preverí 

     [nextfuture.sk; 04/11/2017; Next Future SITA ] 

1.79. Smrť zahalená v tmavom oblečení 
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     [JOJ, 19:00; Krimi; 04/11/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

1.80. Derby pred plnou halou: Medzi Svitom a Spišskou Novou Vsou padlo 208 bodov 

     [poprad.dnes24.sk; 05/11/2017; Peter Handzuš ; Zaradenie: Poprad] 

1.81. Kto sa za spišskonovoveský volebný obvod stal poslancom a ako dopadli ostatní kandidáti? 

     [spisska.dnes24.sk; 05/11/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.82. Hľadá sa Múzeum a Galéria roka 2017 

     [vedanadosah.sk; 05/11/2017; Redakcia ; Zaradenie: Aktuality] 

1.83. ONLINE: Vo väčšine krajov si zvolili zmenu, Košice zažili drámu 

     [ta3.com; 05/11/2017; TA3 ; Zaradenie: Slovensko] 

1.84. ONLINE: Tesný súboj v Bratislave, v Trnave a v Bystrici strieľa šampanské 

     [ta3.com; 05/11/2017; TA3 ; Zaradenie: Slovensko] 

1.85. V KSK tesným rozdielom zvíťazil Rastislav Trnka 

     [24hod.sk; 05/11/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.86. Spolupráca Mikeša z Mikušom priniesla tri body 

     [mytrencin.sme.sk; 05/11/2017; (tn) ; Zaradenie: Trenčín / Šport] 

1.87. VIDEO Definitívne výsledky župných volieb: Totálna porážka Smeru a kotlebovcov 

     [topky.sk; 05/11/2017; TASR, SITA, mik, ph ; Zaradenie: Domáce] 

1.88. Tu sú mená nových poslancov. Je medzi nimi aj ten váš? 

     [tvnoviny.sk; 05/11/2017; SLOVENSKO/zg ; Zaradenie: Domáce] 

1.89. K absolútnej spokojnosti chýbali sekundy 

     [spis.korzar.sme.sk; 05/11/2017; Jozef Petruška ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.90. II. labdarúgóliga, 15. forduló: Komáromi kudarc hazai pályán 

     [parameter.sk; 05/11/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

1.91. SLEDUJEME ONLINE: Slovensko pozná mená nových županov 

     [teraz.sk; 05/11/2017; Teraz.sk/TASR, Daniel Forgács ; Zaradenie: Slovensko] 

1.92. Krajňák v pamäti národa 

     [Týždeň; 45/2017; 06/11/2017; s.: 11; michal Magušin ; Zaradenie: .tvár týždňa .ondrej krajňák] 

1.93. Ľavica, pravica a nezávislí dosiahli v Košickom kraji rovnaký výsledok 

     [kosice.korzar.sme.sk; 06/11/2017; Marián Kizek ; Zaradenie: Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia] 

1.94. Pohotovosť v lekárňach - pondelok 6. novembra 

     [korzar.sme.sk; 06/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.95. Tipy na dnes - pondelok 6. novembra 

     [korzar.sme.sk; 06/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.96. Kam za kultúrou - pondelok 6. novembra 

     [korzar.sme.sk; 06/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.97. Škola na Spiši je vzorom. Tvrdí však: Mať super imidž nestačí 

     [aktuality.sk; 06/11/2017; Stanislava Harkotová ; Zaradenie: Domáce správy] 

1.98. Za úspechom Tomarku stojí odbornosť, odvaha a chuť plniť si sny 

     [presov.korzar.sme.sk; 06/11/2017; Renáta Némethová ; Zaradenie: Prešov Korzár / Služby] 

1.99. Líder ratoval remízu až v závere 
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     [Šport; 255/2017; 06/11/2017; s.: 6; TIBOR MORIHLADKO ; Zaradenie: FUTBAL] 

1.100. Chodec zomrel pod kolesami auta 

     [Korzár; 255/2017; 06/11/2017; s.: 12; rob ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.101. Viceprimátor Petruško neprešiel, námestníčka Lenártová áno 

     [Korzár; 255/2017; 06/11/2017; s.: 7; MARIÁN KIZEK ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.102. Za úspechom Tomarku stojí odbornosť, odvaha a chuť plniť si chlapčenské sny 

     [Korzár; 255/2017; 06/11/2017; s.: 10,11; RENÁTA NÉMETHOVÁ ; Zaradenie: PRÍBEH ZNAČKY] 

1.103. Prispeli sponzori i rodičia. Splnili sme si sen 

     [Pravda; 255/2017; 06/11/2017; s.: 36; Michal Gavroň ; Zaradenie: Šport] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Za vraždu snúbenice dostal expolicajt 23 rokov 

 [Košické ECHO; 01/2017; 31/10/2017; s.: 3; RÓBERT BEJDA ; Zaradenie: REGIÓN - INZERCIA] 

 

O ŽIVOT JU PRIPRAVIL V PREDVEČER SVADBY 

 

Prokurátor sa k rozsudku nevyjadril, obhajoba zahlásila odvolanie. 

 

KOŠICE, SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Okresný súd Košice I sa vo štvrtok krátko po poludní opäť zaoberal prípadom dnes už 

bývalého policajta Mareka B. (28), obvineného z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného na blízkej osobe. 

 

Bola ňou snúbenica Alexandra O. (+26), ktorú zavraždil v predvečer ich svadby. 

 

Procesné strany sa zišli iba nakrátko, lebo po záverečných rečiach, ktoré zazneli v pondelok, bolo hlavné pojednávanie 

odročené na štvrtok iba na vynesenie rozsudku. 

 

Mareka, ktorý je od septembra 2016 vo väzbe, priviedla do súdnej siene eskorta. 

 

Prítomní boli aj otec, matka a brat nebohej Alexandry. Rodičia expolicajta opäť chýbali. 

 

Predseda senátu vyhlásil rozsudok. 

 

Mareka uznal vinným a poslal ho na 23 rokov do ústavu s maximálnym stupňom stráženia, zároveň mu po prepustení na 

slobodu uložil dvojročný ochranný dohľad. 

 

Marek dostal povinnosť zaplatiť pozostalým náklady na pohreb i zmarenú svadbu. 
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Súd čiastočne vyhovel aj nároku pozostalých, teda otca, mamy a brata, na vyplatenie nemajetkovej ujmy vo výške trikrát 

po 15-tisíc eur. 

 

Prokurátor sa k rozsudku nevyjadril, obhajca v mene klienta zahlásil odvolanie. 

 

Ohlásil zmiznutie, potom sa priznal 

 

Už bývalý referent pohotovostnej motorizovanej jednotky v Spišskej Novej Vsi čelí obvineniu, že vlani 30. septembra 

okolo 19. hodiny Alexandru po predošlej hádke napadol v byte na Kováčskej ulici v Spišskej Novej Vsi. 

 

Kuchynským nožom ju bodol do oblasti hrudníka vľavo a keď spadla na zem, opakovane ju bodal do chrbta. Nebohú 

potom zabalil do igelitového vreca, deky i posteľnej plachty, odtiahol pred bytovku a naložil do auta zn. Hyundai ix35. Telo 

odviezol k Levočskej priehrade, kde ho polial benzínom a zapálil. 

 

Marek potom prišiel na políciu a hoci najprv nahlásil nezvestnosť snúbenice, pod ťarchou dôkazov sa napokon priznal a 

ukázal aj miesto, kde ju zapálil. 

 

Sudca ho na návrh prokurátora vzal do väzby, v ktorej je doteraz. 

 

Pozostalým sa ospravedlnil 

 

V pondelok na súde Marek vyhlásil, že je vinný. 

 

Preto sa dokazovanie ku skutku nekonalo, súd sa zaoberal iba okolnosťami potrebnými pre výber trestu. 

 

Z registra trestov vyplynulo, že Marek ho má čistý, kladné mal aj hodnotenie od bývalého zamestnávateľa aj hodnotenie 

správania vo väzbe väznice na Floriánskej ulici. 

 

Keďže Marek vinu priznal, prokurátor sa v záverečnej reči zameral iba na návrh trestu. 

 

S ohľadom na dve poľahčujúce okolnosti, ktorými bol predošlý riadny život a priznanie sa k trestnému činu, navrhol 

obvineného poslať na 22 rokov do ústavu s maximálnym stupňom stráženia. 

 

Napokon dostal trest o rok vyšší. 

 

Právny zástupca pozostalých si okrem iného uplatnil nárok na nemajetkovú ujmu vo výške 80-tisíc eur (30-tisíc otec 

nebohej, 30-tisíc matka a 20-tisíc brat). 
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Obhajkyňa v záverečnej reči poukázala nielen na afekt, zmenšenú príčetnosť a zmenšenú ovládaciu schopnosť klienta, 

ale aj na jeho priznanie sa a napomáhanie vyšetrovaniu. 

 

S poukazom na poľahčujúce okolnosti navrhla súdu zvoliť trest pod dolnou hranicou sadzby, ktorá je 20 až 25 rokov 

alebo doživotie. 

 

"Chcem sa úprimne ospravedlniť otcovi Alexandry a celej jej rodine," povedal Marek. 

 

"Úprimne ľutujem skutok, ktorý som spáchal a ktorý si doteraz neviem vysvetliť," dodal. 

 

RÓBERT BEJDA 

 

---- 

 

REAKCIA 

 

Vyjadrenie otca 

 

* Po vynesení rozsudku sme o reakciu požiadali otca nebohej Alexandry. 

 

* "Po viac ako roku prípravného konania a niekoľkých hlavných pojednávaní sme sa nedozvedeli odpovede na všetky 

otázky, ktoré nás zaujímali. Hlavne na tú, prečo sa to stalo," povedal nám Peter O. 

 

* "Rodina - najbližší príbuzní a priatelia - sa s tým nikdy nestotožníme. Nebolo zodpovedané a nebolo poukázané aj na 

okolnosť, že tento skutok spáchal policajt, verejný činiteľ, ktorý konal protispoločensky a takéto konanie je predsa 

nežiaduce. Našu traumu zo straty našej milovanej dcéry budeme niesť do konca života. S výškou trestu sa 

nestotožňujeme," dodal Peter O. 

 

(rob) 

 

---- 

 

FOTO: Marek Na súde si vypočul svoj trest. FOTO: TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Prípravy na Dušičky vrcholia 

 [Košické ECHO; 01/2017; 31/10/2017; s.: 1; KATARÍNA GÉCZIOVÁ ; Zaradenie: Titulná strana] 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

6. 11. 2017 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

 

ČO TREBA VEDIEŤ PRED NÁVŠTEVOU HROBOV 

 

Prinášame prehľad dôležitých informácií od správcov cintorínov i rady polície. 

 

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Sviatky, ktorými si pripomíname svojich zosnulých, sa blížia. Cintoríny zaznamenajú najväčší 

nápor ľudí počas roka, zahltia sa cesty. 

 

Košice 

 

Spoločnosť Rekviem spravuje v Košiciach Verejný cintorín, Južný cintorín a Krematórium. 

 

Jej konateľ Marián Bezák hovorí, že na Verejnom cintoríne je až 123 odpadových nádob s obsahom asi 190-tisíc litrov. 

 

"Tento objem poskytuje relatívne uspokojenie potrieb hlavne počas dušičkového obdobia. Všetky nádoby sa musia raz 

denne vyprázdňovať počas 2 - 3 týždňov." 

 

Nádoby rozmiestnili po skúsenostiach z minulých období všade tam, kde najčastejšie vznikali divoké skládky odpadu. 

 

"Počet divokých skládok vďaka tomu každoročne rapídne klesá. Žiadame nájomcov hrobových miest, aby odpad z údržby 

hrobov dávali do odpadkových nádob a košov." 

 

Upozornil zároveň, aby ľudia za odpad nepovažovali lístie a nezaplňovali ním odpadkové koše. Odporučil dávať ho na 

kraj komunikácií a chodníkov. Odtiaľ bude priebežne zbierané vysávačom. 

 

Prešov 

 

Pod správu cintorínskych služieb mesta Prešov patria cintoríny: Hlavný cintorín, Solivar, Kalvária, Nižná Šebastová, 

Soľnobanský, Dúbrava, Zlatobanský a Pod Šalgovíkom. 

 

Hovorkyňa Prešova Veronika Kmetóny Gazdová upozorňuje, že blízko hlavného prešovského cintorína sa motoristi 

stretnú s dočasnými zmenami dopravného značenia, a to od 27. 10. od 8.00 h do 5. 11. do 20.00 h. 

 

"Dočasná zmena dopravného značenia sa týka ulíc Krátka, Dilongova, Moyzesova, Sládkovičova, kde sa očakáva nápor 

motoristov smerujúcich k hrobovým miestam na hlavnom prešovskom cintoríne. V záujme zlepšenia plynulosti dopravy 

budú ulice Krátka, Dilongova a Moyzesova zjednosmernené, je potrebné dbať aj na súvisiace dočasné zákazy 

odbočenia." 
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Kmetóny Gazdová informovala, že pred sviatkami technické služby na Hlavnom cintoríne inštalovali 11 nových lavičiek a 

vynovili stojiská na odpad. 

 

Tým, ktorí nebudú môcť prísť osobne na cintorín, odporúča symbolické zapálenie sviečky či uloženie venca na virtuálnom 

cintoríne. Navštívilo ho už vyše 214-tisíc ľudí. 

 

"Takmer 3,5 tisíca pozretí sme zaznamenali zo susedných Čiech, viac ako tisíc pozretí zo Spojených štátov amerických." 

 

Poprad 

 

Na popradských cintorínoch sa pohrebiská čistia do konca tohto týždňa. Spolupracujú na tom základné školy, mestské 

kluby i dôchodcovia. 

 

Popradská radnica požadovala pri dopravných obmedzeniach pri cintorínoch rovnaké úpravy, ako boli vlani. 

 

Poprad-Veľká - zo stálych parkovacích plôch bude výjazd cez bočnú bránu parkoviska smerom na Jarmočnú ulicu. 

Vpravo pri vstupnej bráne sú vymedzené parkovacie miesta pre ŤZP. 

 

Poľná cesta smerom k družstvu v Spišskej Sobote bude mať dočasne odstránený zákaz vjazdu a bude jednosmerne 

sprejazdnená smerom na Brokofovu ulicu (smerom do Spišskej Soboty). Na tejto ceste bude zároveň možnosť 

pozdĺžneho parkovania. 

 

Pre návštevníkov cintorína v Poprade-Veľkej budú k dispozícii 3 mobilné toalety. 

 

Šéf cintorínskych služieb František Švirloch vzhľadom na očakávaný veľký počet návštevníkov s autami odporúča využiť 

MHD so zastávkou priamo pri cintoríne v Poprade-Veľkej. 

 

Na cintoríne v Poprade-Veľkej je umiestnených viac veľkoobjemových kontajnerov, zároveň sú posilnené ich vývozy a 

frekvencia kontroly. 

 

Na všetkých pohrebiskách sú pre návštevníkov k dispozícii veľkoobjemové vrecia (žochy) a plastové 120-litrové vrecia 

určené na zber a vývoz biologického odpadu, teda lístia, trávy a podobne. 

 

Humenné 

 

Začiatkom októbra na mestskom cintoríne začali s výrubom nebezpečných vyschnutých stromov, ktoré poškodzovali 

miesta posledného odpočinku. 
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Technické služby mesta podľa slov ich riaditeľa Milana Kuruca doteraz vyrúbali 14 z 23 označených stromov. S výrubom 

tých zvyšných by mali začať druhý novembrový týždeň. 

 

Mestská polícia posilní hliadky na cintoríne. "Okrem rozšírenia prevádzkových hodín uvedieme už od soboty do 

prevádzky mobilné sociálne zariadenia. Medzi 29. októbrom a 3. novembrom bude zabezpečené aj osvetlenie celého 

pohrebiska, ciest, chodníkov a schodov od zotmenia do 22.00 hod." 

 

Pre zabezpečenie dôstojného priebehu spomienok na zosnulých od budúceho utorka do piatku bude cintorín ozvučený 

clivou hudbou vždy medzi 8.00 hod do 18.00 hod. 

 

Michalovce 

 

Viac pozornosti bude cintorínom venovať mestská polícia. Od 27. 10. do 13. 11. sa bude dvojčlenná hliadka venovať 

výlučne cintorínu a okoliu na Kollárovej ulici. Motorizovaná hliadka bude sporadicky obchádzať cintoríny v Močaranoch, 

Topoľanoch a na Kapušanskej ulici. 

 

"Odvoz odpadu bude zabezpečený tak, aby nedošlo k preplneniu smetných nádob," vysvetlila Iveta Palečková,vedúca 

odboru komunikácie, marketingu a kultúry michalovského mestského úradu. 

 

Od 27. 10 do 6. 11. je pre autá povolené parkovanie aj na Špitálskej ulici, v blízkosti brány na cintorín, kde je umiestnený 

heliport. 

 

Pozor na cestách 

 

Cesty na východnom Slovensku budú pod pozorným okom polície. Počas 27., 28. októbra a tiež 1. a 2. novembra bude 

možné vidieť na cestách viac policajtov. 

 

Ako uviedla košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová, zamerajú sa na hlavné cestné ťahy a ostatné cesty, kde sa 

predpokladá intenzívnejšia premávka. 

 

Sledované podľa prešovského policajného hovorcu Daniela Džobanika budú príjazdové komunikácie k cintorínom, 

kritické úseky a miesta. 

 

Počas sviatkov bude do služieb zapojený maximálny počet policajtov služieb dopravnej polície, poriadkovej polície i 

železničnej polície. 

 

"V prípade potreby bude polícia riadiť a usmerňovať cestnú premávku, kde si to bude situácia vyžadovať," doplnila 

Mésarová. 
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KATARÍNA GÉCZIOVÁ 

 

---- 

 

OTVÁRACIE HODINY POČAS DUŠIČIEK 

 

* Košice 

 

- Verejný cintorín, Južný cintorín a Krematórium budú až do 8. 11. otvorené od 07.00 do 20.00 hod. 

 

- v dňoch 1. a 2. 11. od 07.00 do 22.00 hod. 

 

- od 9. 11. sa prechádza na zimný režim a cintoríny budú otvorené od 7.00 do 17.00 hod. 

 

* Prešov 

 

- V dňoch od 30. 10. do 8. 11. budú cintoríny otvorené od 7.00 do 21.00 hod. 

 

- Počas Sviatku všetkých svätých 1. 11. budú cintoríny otvorené nonstop. 

 

* Poprad 

 

- Otváracie hodiny všetkých pohrebísk (cintoríny Poprad-Veľká, Spišská Sobota, Matejovce a Stráže pod Tatrami) budú 

vyzerať takto: 

 

- 30. 10. (pondelok) 7.00 - nonstop do 3. 11. (piatok) vrátane 

 

* Spišská Nová Ves 

 

- Starý cintorín na Slovenskej ulici a rovnako aj nový na Kollárovej ulici budú od piatka 27. októbra do 11. novembra 

otvorené od 6.00 do 22.00. 

 

* Spišská Belá 

 

- Dlhšie budú otvorené aj cintoríny v Spišskej Belej a v mestskej časti Strážky a to od soboty 28. októbra do nedele 5. 

novembra. Pre verejnosť budú prístupné nepretržite počas celého dňa, nebudú sa zamykať. 
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* Humenné 

 

- Do 27. októbra: 8.00 - 16.00 hod. 

 

- 28. a 29. október: 8.00 - 18.00 hod. 

 

- 30. október - 3. november - 7.00 - 22.00 hod. 

 

- Od 4. novembra: 8.00 - 16.00 hod. 

 

* Michalovce 

 

- Cintorín na Kollárovej ulici bude v dušičkovom čase otvorený od 7.30 do 21.00 hod. Zmenený otvárací čas bude 

zavedený až do konca tzv. dušičkovej oktávy do 8.11.2017. 

 

(kag) 

 

---- 

 

FOTO: Dušičky Cintoríny sú pripravené na nápor. IL. FOTO: JUDY 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Kalvária od Majstra Pavla z Levoče prechádza obnovou 

 [teraz.sk; 03/11/2017; TASR, Kristína Benkovičová ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/spisska-nova-ves-kalvaria-od-majstra-pav/290101-clanok.html 

 

Dielo z roku 1520 už absolvovalo skenovanie v spišskonovoveskej nemocnici a teraz ho reštaurátori zbavujú ďalších 

poškodení. 

 

Spišská Nová Ves 3. novembra (TASR) – Na obnove spišskonovoveskej Kalvárie, ktorá je dielom Majstra Pavla z 

Levoče, v súčasnosti pracujú v reštaurátorskom ateliéri v Spišskom Podhradí. "V rukách Štefana Siváňa dostáva súsošie 

opateru, aká mu, vzhľadom na jeho hodnotu, zaslúžene patrí," uviedol Tomáš Repčiak z Mestského úradu v Spišskej 

Novej Vsi. 

 

Dielo Majstra Pavla z Levoče z roku 1520 už absolvovalo skenovanie v spišskonovoveskej nemocnici a teraz ho 

reštaurátori zbavujú ďalších poškodení. Podľa reštaurátora je drevo vo vnútri rozožraté červotočom predovšetkým v 

spodných častiach sôch. Preto ho bolo potrebné nanovo impregnovať spevňovacím prostriedkom. "Je už dokončené 

http://www.teraz.sk/regiony/spisska-nova-ves-kalvaria-od-majstra-pav/290101-clanok.html
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čistenie sôch, v súčasnosti prebieha tmelenie, nasledovať bude ešte retuš a zjednocovanie povrchových vrstiev tzv. 

pozlacovacími technikami a farebnou retušou," priblížil pre TASR Siváň. 

 

Reštaurátor počas obnovy odhalil aj niektoré z tajomstiev súsošia. Na zriasenej časti rúcha odevov sa našlo pôvodné 

sfarbenie už skôr, ale na inkarnátoch, čo je farebná úprava odhalených častí tela, ju objavili až teraz. 

 

Verejnosť bude môcť uzrieť zrekonštruované súsošie prvý raz zhruba o mesiac, kedy ho predstavia na Bratislavskom 

hrade. Výstava Majster Pavol z Levoče – zlato a ruky v službách ducha, tu bude inštalovaná od 5. decembra a okrem 

Kalvárie z Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi, budú môcť návštevníci vidieť aj ďalšie originály 

tohto významného slovenského umelca. Všetky vystavené artefakty by mali dokresľovať dobu, v ktorej Majster Pavol žil a 

tvoril. 

 

Spišskonovoveská kalvária, ktorá bola pôvodne umiestnená vo víťaznom oblúku a neskôr je presunuli na južnú stenu 

kostola, sa vráti späť domov na Spiš pred Veľkou nocou. 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Kalvária od Majstra Pavla z Levoče prechádza obnovou 

 [dobrenoviny.sk; 03/11/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/115169/kalvaria-od-majstra-pavla-z-levoce-prechadza-obnovou 

 

Dielo z roku 1520 už absolvovalo skenovanie v spišskonovoveskej nemocnici a teraz ho reštaurátori zbavujú ďalších 

poškodení. 

 

Ilustračné foto — Foto: TASR 

 

Spišská Nová Ves 3. novembra (TASR) – Na obnove spišskonovoveskej Kalvárie, ktorá je dielom Majstra Pavla z 

Levoče, v súčasnosti pracujú v reštaurátorskom ateliéri v Spišskom Podhradí. "V rukách Štefana Siváňa dostáva súsošie 

opateru, aká mu, vzhľadom na jeho hodnotu, zaslúžene patrí," uviedol Tomáš Repčiak z Mestského úradu v Spišskej 

Novej Vsi. 

 

Dielo Majstra Pavla z Levoče z roku 1520 už absolvovalo skenovanie v spišskonovoveskej nemocnici a teraz ho 

reštaurátori zbavujú ďalších poškodení. Podľa reštaurátora je drevo vo vnútri rozožraté červotočom predovšetkým v 

spodných častiach sôch. Preto ho bolo potrebné nanovo impregnovať spevňovacím prostriedkom. "Je už dokončené 

čistenie sôch, v súčasnosti prebieha tmelenie, nasledovať bude ešte retuš a zjednocovanie povrchových vrstiev tzv. 

pozlacovacími technikami a farebnou retušou," priblížil pre TASR Siváň. 

 

Reštaurátor počas obnovy odhalil aj niektoré z tajomstiev súsošia. Na zriasenej časti rúcha odevov sa našlo pôvodné 

sfarbenie už skôr, ale na inkarnátoch, čo je farebná úprava odhalených častí tela, ju objavili až teraz. 

http://www.dobrenoviny.sk/c/115169/kalvaria-od-majstra-pavla-z-levoce-prechadza-obnovou
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Verejnosť bude môcť uzrieť zrekonštruované súsošie prvý raz zhruba o mesiac, kedy ho predstavia na Bratislavskom 

hrade. Výstava Majster Pavol z Levoče – zlato a ruky v službách ducha, tu bude inštalovaná od 5. decembra a okrem 

Kalvárie z Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi, budú môcť návštevníci vidieť aj ďalšie originály 

tohto významného slovenského umelca. Všetky vystavené artefakty by mali dokresľovať dobu, v ktorej Majster Pavol žil a 

tvoril. 

 

Spišskonovoveská kalvária, ktorá bola pôvodne umiestnená vo víťaznom oblúku a neskôr je presunuli na južnú stenu 

kostola, sa vráti späť domov na Spiš pred Veľkou nocou. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Kalvária od Majstra Pavla z Levoče prechádza obnovou 

 [24hod.sk; 03/11/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/kalvaria-od-majstra-pavla-z-levoce-prechadza-obnovou-cl546092.html 

 

Na obnove spišskonovoveskej Kalvárie, ktorá je dielom Majstra Pavla z Levoče, v súčasnosti pracujú v reštaurátorskom 

ateliéri v Spišskom Podhradí. "V rukách ... 

 

Spišská Nová Ves 3. novembra (TASR) – Na obnove spišskonovoveskej Kalvárie, ktorá je dielom Majstra Pavla z 

Levoče, v súčasnosti pracujú v reštaurátorskom ateliéri v Spišskom Podhradí. "V rukách Štefana Siváňa dostáva súsošie 

opateru, aká mu, vzhľadom na jeho hodnotu, zaslúžene patrí," uviedol Tomáš Repčiak z Mestského úradu v Spišskej 

Novej Vsi. 

 

Dielo Majstra Pavla z Levoče z roku 1520 už absolvovalo skenovanie v spišskonovoveskej nemocnici a teraz ho 

reštaurátori zbavujú ďalších poškodení. Podľa reštaurátora je drevo vo vnútri rozožraté červotočom predovšetkým v 

spodných častiach sôch. Preto ho bolo potrebné nanovo impregnovať spevňovacím prostriedkom. "Je už dokončené 

čistenie sôch, v súčasnosti prebieha tmelenie, nasledovať bude ešte retuš a zjednocovanie povrchových vrstiev tzv. 

pozlacovacími technikami a farebnou retušou," priblížil pre TASR Siváň. 

 

Reštaurátor počas obnovy odhalil aj niektoré z tajomstiev súsošia. Na zriasenej časti rúcha odevov sa našlo pôvodné 

sfarbenie už skôr, ale na inkarnátoch, čo je farebná úprava odhalených častí tela, ju objavili až teraz. 

 

Verejnosť bude môcť uzrieť zrekonštruované súsošie prvý raz zhruba o mesiac, kedy ho predstavia na Bratislavskom 

hrade. Výstava Majster Pavol z Levoče – zlato a ruky v službách ducha, tu bude inštalovaná od 5. decembra a okrem 

Kalvárie z Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi, budú môcť návštevníci vidieť aj ďalšie originály 

http://www.24hod.sk/kalvaria-od-majstra-pavla-z-levoce-prechadza-obnovou-cl546092.html
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tohto významného slovenského umelca. Všetky vystavené artefakty by mali dokresľovať dobu, v ktorej Majster Pavol žil a 

tvoril. 

 

Spišskonovoveská kalvária, ktorá bola pôvodne umiestnená vo víťaznom oblúku a neskôr je presunuli na južnú stenu 

kostola, sa vráti späť domov na Spiš pred Veľkou nocou. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Kalvária od Majstra Pavla z Levoče prechádza obnovou 

 [spis.korzar.sme.sk; 03/11/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20687320/kalvaria-od-majstra-pavla-z-levoce-prechadza-obnovou.html 

 

Na obnove spišskonovoveskej Kalvárie pracujú v ateliéri v Spišskom Podhradí. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na obnove spišskonovoveskej Kalvárie, ktorá je dielom Majstra Pavla z Levoče, v súčasnosti 

pracujú v reštaurátorskom ateliéri v Spišskom Podhradí. 

 

"V rukách Štefana Siváňa dostáva súsošie opateru, aká mu, vzhľadom na jeho hodnotu, zaslúžene patrí," uviedol Tomáš 

Repčiak z Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi. 

 

Dielo Majstra Pavla z Levoče z roku 1520 už absolvovalo skenovanie v spišskonovoveskej nemocnici a teraz ho 

reštaurátori zbavujú ďalších poškodení. Podľa reštaurátora je drevo vo vnútri rozožraté červotočom predovšetkým v 

spodných častiach sôch. 

 

Preto ho bolo potrebné nanovo impregnovať spevňovacím prostriedkom. 

 

"Je už dokončené čistenie sôch, v súčasnosti prebieha tmelenie, nasledovať bude ešte retuš a zjednocovanie 

povrchových vrstiev tzv. pozlacovacími technikami a farebnou retušou," priblížil Siváň. 

 

Odhalil tajomstvá 

 

Reštaurátor počas obnovy odhalil aj niektoré z tajomstiev súsošia. 

 

Na zriasenej časti rúcha odevov sa našlo pôvodné sfarbenie už skôr, ale na inkarnátoch, čo je farebná úprava 

odhalených častí tela, ju objavili až teraz. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20687320/kalvaria-od-majstra-pavla-z-levoce-prechadza-obnovou.html
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Verejnosť bude môcť uzrieť zrekonštruované súsošie prvý raz zhruba o mesiac, kedy ho predstavia na Bratislavskom 

hrade. 

 

Výstava Majster Pavol z Levoče - zlato a ruky v službách ducha, tu bude inštalovaná od 5. decembra a okrem Kalvárie z 

Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi, budú môcť návštevníci vidieť aj ďalšie originály tohto 

významného slovenského umelca. 

 

Všetky vystavené artefakty by mali dokresľovať dobu, v ktorej Majster Pavol žil a tvoril. 

 

Spišskonovoveská kalvária, ktorá bola pôvodne umiestnená vo víťaznom oblúku a neskôr je presunuli na južnú stenu 

kostola, sa vráti späť domov na Spiš pred Veľkou nocou. 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Hokejový Poprad angažoval útočníkov Hvilu aj Vartovníka 

 [teraz.sk; 03/11/2017; TASR, Andrej Smatana ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/hokej-tl-hk-poprad-angazoval-utocni/290151-clanok.html 

 

Obaja hráči začali aktuálnu sezónu v druhej najvyššej súťaži. Hvila v michalovskej Dukle, Vartovník v Spišskej Novej 

Vsi. 

 

Poprad 3. novembra (TASR) - Tipsportligový hokejový klub HK Poprad získal dve ofenzívne posily. Vedenie "kamzíkov" 

angažovalo útočníkov Lukáša Hvilu a Lukáša Vartovníka. Informáciu priniesla v piatok oficiálna stránka klubu. 

 

Obaja hráči začali aktuálnu sezónu v druhej najvyššej súťaži. Hvila v michalovskej Dukle, Vartovník v Spišskej Novej 

Vsi. Prvý menovaný už v Poprade pôsobil v rôznych etapách svojej kariéry, predtým naposledy v druhej polovici sezóny 

2016/17. "Veľmi sa teším z návratu do Popradu a verím, že pomôžem chlapcom k lepším výsledkom. Môj cieľ je potešiť 

divákov mojou hrou, ktorá bude ako vždy postavená na stopercentných výkonoch a nasadení," uviedol Hvila pre klubovú 

stránku. 

 

Vartovník už odohral za Poprad šesť zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu tri góly a jedna asistencia. Svojimi výkonmi 

presvedčil vedenie HK, s ktorým sa dohodol na dlhodobejšej spolupráci. 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Kalvária od Majstra Pavla je v rukách reštaurátora: Odhalil aj jedno z tajomstiev! 

 [spisska.dnes24.sk; 03/11/2017; TASR ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/kalvaria-od-majstra-pavla-je-v-rukach-restauratora-odhalil-aj-jedno-z-tajomstiev-283444 

 

http://www.teraz.sk/sport/hokej-tl-hk-poprad-angazoval-utocni/290151-clanok.html
http://spisska.dnes24.sk/kalvaria-od-majstra-pavla-je-v-rukach-restauratora-odhalil-aj-jedno-z-tajomstiev-283444
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 Na obnove spišskonovoveskej Kalvárie, ktorá je dielom Majstra Pavla z Levoče, v súčasnosti pracujú v reštaurátorskom 

ateliéri v Spišskom Podhradí. 

 

"V rukách Štefana Siváňa dostáva súsošie opateru, aká mu, vzhľadom na jeho hodnotu, zaslúžene patrí," uviedol Tomáš 

Repčiak z Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi. 

 

Odhalené tajomstvo 

 

Dielo Majstra Pavla z Levoče z roku 1520 už absolvovalo skenovanie v spišskonovoveskej nemocnici a teraz ho 

reštaurátori zbavujú ďalších poškodení. Podľa reštaurátora je drevo vo vnútri rozožraté červotočom predovšetkým v 

spodných častiach sôch. Preto ho bolo potrebné nanovo impregnovať spevňovacím prostriedkom. "Je už dokončené 

čistenie sôch, v súčasnosti prebieha tmelenie, nasledovať bude ešte retuš a zjednocovanie povrchových vrstiev tzv. 

pozlacovacími technikami a farebnou retušou," priblížil Siváň. 

 

Reštaurátor počas obnovy odhalil aj niektoré z tajomstiev súsošia. Na zriasenej časti rúcha odevov sa našlo pôvodné 

sfarbenie už skôr, ale na inkarnátoch, čo je farebná úprava odhalených častí tela, ju objavili až teraz. 

 

Takéto sú plány 

 

Verejnosť bude môcť uzrieť zrekonštruované súsošie prvý raz zhruba o mesiac, kedy ho predstavia na Bratislavskom 

hrade. Výstava Majster Pavol z Levoče – zlato a ruky v službách ducha, tu bude inštalovaná od 5. decembra a okrem 

Kalvárie z Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi, budú môcť návštevníci vidieť aj ďalšie originály 

tohto významného slovenského umelca. Všetky vystavené artefakty by mali dokresľovať dobu, v ktorej Majster Pavol žil a 

tvoril. 

 

Spišskonovoveská kalvária, ktorá bola pôvodne umiestnená vo víťaznom oblúku a neskôr je presunuli na južnú stenu 

kostola, sa vráti späť domov na Spiš pred Veľkou nocou. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Nové ihrisko na sídlisku Západ je hotové: Netradičné prvky prilákali malých aj väčších, 

FOTO 

 [spisska.dnes24.sk; 03/11/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/nove-ihrisko-na-sidlisku-zapad-je-hotove-netradicne-prvky-prilakali-malych-aj-vacsich-foto-283431 

http://spisska.dnes24.sk/nove-ihrisko-na-sidlisku-zapad-je-hotove-netradicne-prvky-prilakali-malych-aj-vacsich-foto-283431
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 Na sídlisku Západ v Spišskej Novej Vsi sa v týchto dňoch potešili najmä tí najmenší. Nové centrálne ihrisko už stojí. 

Pozrite si aj fotky priamo z miesta. 

 

Vlani vzniklo prvé centrálne ihrisko v Spišskej Novej Vsi, stalo sa tak na najväčšom sídlisku v meste na Mieri. Tento rok 

výstavba pokračovala a tešiť sa z nových centrálnych ihrísk môžu deti na Tarči, ako aj na sídlisku Západ. 

 

"Som nesmierne rád, že sa vybudovalo ďalšie ihrisko na sídlisku. Ako vidieť je to moderný a zaujímavý priestor pre deti. 

Čoskoro sa však zrealizuje stavba aj dlho avizovaného outdooor workout gym, alebo po slovensky vonkajšej telocvične 

pre staršie deti a dospelých a tým splníme ďalšiu úlohu, ktorú sme ako výbor mali," vyjadril sa pre náš portál predseda 

mestského výboru na sídlisku Západ Adnan Akram. 

 

Hneď po dokončení sa nové ihrisko na sídlisku Západ naplnilo deťmi rôznych vekových kategórií a ich rodičmi, ktorí prišli 

vyskúšať jeho moderné a netradičné vybavenie. "Počuli sme, že je dokončené a deti sa chceli prísť pohrať. Najviac sa im 

páči netradičná hojdačka, kde sa môžu hojdať aj po ležiačky," prezradila nám jedna z prítomných mamičiek. 

 

Ani školáci neskrývali radosť či akúsi zvedavosť z nového ihriska. "Páči sa nám, sú tu zaujímavé preliezky, také sme ešte 

nikde nevideli," zhodli sa. 

 

Ako vyzerá hotové ihrisko na sídlisku Západ si môžete pozrieť aj v našej galérii. 

 

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Kamzíci potrebovali posilniť ofenzívu: Domov sa vracia Hvila i Vartovník 

 [poprad.dnes24.sk; 03/11/2017; Martin Sýkora ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/kamzici-potrebovali-posilnit-ofenzivu-domov-sa-vracia-hvila-i-vartovnik-283481 

 

 Tipsportligový hokejový klub HK Poprad získal dve ofenzívne posily. Vedenie "kamzíkov" angažovalo útočníkov Lukáša 

Hvilu a Lukáša Vartovníka. 

 

Obaja hráči začali aktuálnu sezónu v druhej najvyššej súťaži. Hvila v michalovskej Dukle, Vartovník v Spišskej Novej 

Vsi. Prvý menovaný už v Poprade pôsobil v rôznych etapách svojej kariéry, predtým naposledy v druhej polovici sezóny 

2016/2017. 

 

http://poprad.dnes24.sk/kamzici-potrebovali-posilnit-ofenzivu-domov-sa-vracia-hvila-i-vartovnik-283481
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"Veľmi sa teším z návratu do Popradu a verím, že pomôžem chlapcom k lepším výsledkom. Môj cieľ je potešiť divákov 

mojou hrou, ktorá bude ako vždy postavená na stopercentných výkonoch a nasadení," uviedol Hvila pre klubovú stránku. 

 

Vartovník už odohral za Poprad šesť zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu tri góly a jedna asistencia. Svojimi výkonmi 

presvedčil vedenie HK, s ktorým sa dohodol na dlhodobejšej spolupráci. 

 

Zdroj - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Hokejový Poprad angažoval útočníkov Hvilu aj Vartovníka 

 [24hod.sk; 03/11/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/hokejovy-poprad-angazoval-utocnikov-hvilu-aj-vartovnika-cl546141.html 

 

Na snímke útočník Popradu Lukáš Hvila. 

 

Poprad 3. novembra (TASR) - Tipsportligový hokejový klub HK Poprad získal dve ofenzívne posily. Vedenie "kamzíkov" 

angažovalo útočníkov Lukáša Hvilu a Lukáša Vartovníka. Informáciu priniesla v piatok oficiálna stránka klubu. 

 

Obaja hráči začali aktuálnu sezónu v druhej najvyššej súťaži. Hvila v michalovskej Dukle, Vartovník v Spišskej Novej 

Vsi. Prvý menovaný už v Poprade pôsobil v rôznych etapách svojej kariéry, predtým naposledy v druhej polovici sezóny 

2016/17. "Veľmi sa teším z návratu do Popradu a verím, že pomôžem chlapcom k lepším výsledkom. Môj cieľ je potešiť 

divákov mojou hrou, ktorá bude ako vždy postavená na stopercentných výkonoch a nasadení," uviedol Hvila pre klubovú 

stránku. 

 

Vartovník už odohral za Poprad šesť zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu tri góly a jedna asistencia. Svojimi výkonmi 

presvedčil vedenie HK, s ktorým sa dohodol na dlhodobejšej spolupráci. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  HK Poprad angažoval útočníkov Hvilu aj Vartovníka 

 [spis.korzar.sme.sk; 03/11/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20687568/hk-poprad-angazoval-utocnikov-hvilu-aj-vartovnika.html 

 

Tipsportligový hokejový klub získal dve ofenzívne posily. 

 

POPRAD. Tipsportligový hokejový klub HK Poprad získal dve ofenzívne posily. 

http://www.24hod.sk/hokejovy-poprad-angazoval-utocnikov-hvilu-aj-vartovnika-cl546141.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/20687568/hk-poprad-angazoval-utocnikov-hvilu-aj-vartovnika.html
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Vedenie "kamzíkov" angažovalo útočníkov Lukáša Hvilu a Lukáša Vartovníka. 

 

Informáciu priniesla v piatok oficiálna stránka klubu. 

 

Obaja hráči začali aktuálnu sezónu v druhej najvyššej súťaži. 

 

Hvila v michalovskej Dukle, Vartovník v Spišskej Novej Vsi. 

 

Prvý menovaný už v Poprade pôsobil v rôznych etapách svojej kariéry, predtým naposledy v druhej polovici sezóny 

2016/2017. 

 

"Veľmi sa teším z návratu do Popradu a verím, že pomôžem chlapcom k lepším výsledkom. Môj cieľ je potešiť divákov 

mojou hrou, ktorá bude ako vždy postavená na stopercentných výkonoch a nasadení," uviedol Hvila pre klubovú stránku. 

 

Vartovník už odohral za Poprad šesť zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu tri góly a jedna asistencia. 

 

Svojimi výkonmi presvedčil vedenie HK, s ktorým sa dohodol na dlhodobejšej spolupráci. 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  II. labdarúgóliga, 15. forduló: Újabb pontokra van szükségük a somorjaiaknak és a 

komáromiaknak 

 [parameter.sk; 03/11/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

http://parameter.sk/ii-labdarugoliga-15-fordulo-ujabb-pontokra-van-szukseguk-somorjaiaknak-es-komaromiaknak 

 

A második vonalban szokás szerint pénteken rajtolnak el és vasárnap fejeződnek be az aktuális (15.) forduló mérkőzései. 

 

Az újonc komáromiak a jelek szerint kezdenek belelendülni. Az utóbbi három meccsen veretlenül vették az akadályokat, s 

a vágújhelyiek elleni hazai összecsapásukon is a három pont begyűjtésére összpontosítanak. 

 

A tabellaszomszéd somorjaiak az Inter elleni idegenbeli párharcukon szeretnék bizonyítani, hogy a poprádiak elleni 3:0-s 

sikerük egy tartós formajavulás kezdetét jelentette. 

 

Annak érdekében, hogy a középmezőnyben teleljenek, újabb pontokra van szükségük a somorjaiaknak és a 

komáromiaknak. 

 

A 15. forduló műsora: 

http://parameter.sk/ii-labdarugoliga-15-fordulo-ujabb-pontokra-van-szukseguk-somorjaiaknak-es-komaromiaknak
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November 3. (péntek) 

 

17.00: FK Pohronie–Partizán Bardejov (játékvezető: Valášek). 

 

November 4. (szombat) 

 

13.30: KFC Komárom–AFC Nové Mesto nad Váhom (Libiak), Inter Bratislava–FC STK Fluminense Somorja (Kmec – 

Stupava), MFK Tatran Liptovský Mikuláš– FK Železiarne Podbrezová B (P. Šuniar), FK Noves Spišská Nová Ves–

Lokomotíva Košice (Chromý), Lokomotíva Zvolen–ŠKF Sereď (Kozák), FK Poprad–MŠK Žilina B (Michlian). 

 

November 5. (vasárnap) 

 

13.30: Slavoj Trebišov–MFK Skalica (Gemzický). 

 

(ái) 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Smrteľná meningitída ohrozuje najmä deti: Dôležitý je rýchly zásah lekárov 

 [poprad.dnes24.sk; 03/11/2017; TASR ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/smrtelna-meningitida-ohrozuje-najma-deti-dolezity-je-rychly-zasah-lekarov-283401 

 

 Meningokoková meningitída spôsobuje ročne niekoľko detských úmrtí. Pri ochorení ide o čas, dôležitý je preto okamžitý 

zásah lekárov. Od začiatku ochorenia až po smrť môže uplynúť menej než 12 až 24 hodín. 

 

Chorobe podľahli tento rok štyri deti z Valkovne, Šumiaca (obe okres Brezno), Záhorskej Vsi a Dunajskej Stredy. Vlani to 

boli štyri deti a jeden dospelý z Galanty, Košíc, Spišskej Novej Vsi, a Popradu. 

 

"Pri rýchlom zásahu lekárov, udržiavaní vitálnych funkcií a včasnom podaní antibiotík sa pacient môže zotaviť v priebehu 

šiestich až ôsmich dní," povedala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Zuzana Drobová. 

 

Meningitída však niekedy prerastie do ďalších komplikácií spojených už so sepsou s možným zlyhaním celého 

organizmu. "A v takýchto prípadoch, napriek intenzívnej lekárskej starostlivosti, nie je vždy isté, či pacient prežije," uviedla 

Drobová. 

 

Meningokok vyvoláva najmä hnisavé zápaly mozgových blán a meningokokovú sepsu – otravu krvi. Tento a minulý rok 

ochorelo celkovo na meningitídu rok asi 50 ľudí, dominuje najmä Prešovský kraj. 

 

http://poprad.dnes24.sk/smrtelna-meningitida-ohrozuje-najma-deti-dolezity-je-rychly-zasah-lekarov-283401
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Zápal mozgových blán je veľmi agresívny. 

 

Preto je nevyhnutná rýchla diagnostika i liečba. Prejavy na začiatku ochorenia ako vysoká teplota či zvracanie však nie sú 

vždy jednoznačné. Jasným znakom ochorenia je výskyt krvných výronov – petéchií. 

 

"Meningokoková infekcia však môže prebiehať aj celkom netypicky. Bolesti brucha s hnačkami a neprítomnosť horúčky 

nevylučujú meningokokové ochorenie, naopak, môžu spomaliť jeho rozpoznanie," povedala Drobová. 

 

Ochorenie ohrozuje najmä deti do štyroch až piatich rokov, dospievajúcu mládež či ľudí žijúcich v komunitách. Pozor by si 

mali dať aj cestovatelia. Dá sa proti nemu očkovať, nie je to povinné a pacient si to hradí sám. Výskyt choroby nie je 

častý, preto podľa hygienikov netreba očkovať plošne. "Cielené očkovanie je vždy podmienené osobitnou či výnimočnou 

epidemiologickou situáciou," povedala Drobová. Ochorenie ročne postihne v priemere 25 až 30 ľudí. 

 

Meningokok je skrátený názov pre baktériu, ktorá sa odborne nazýva Neisseria meningitidis. Má tvar kávového zrna a ide 

o ľudský patogén. Prenáša sa len medzi ľuďmi kvapôčkovou infekciou – kašľom, nádchou, bozkávaním a iným úzkym 

kontaktom. Baktéria je citlivá na slnečné svetlo, dezinfekčné prostriedky aj vysychanie, na vzduchu rýchlo hynie, avšak 

dobre znáša nízke teploty. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Lidl rozdáva za symbolické 1 euro rozprávky, pozrite sa, ako ich môžte získať 

 [omediach.com; 03/11/2017; Lidl SR ; Zaradenie: Tlačové správy] 

https://www.omediach.com/tlacove-spravy/item/11982-lidl-rozdava-za-symbolicke-1-euro-rozpravky-pozrite-sa-ako-ich-mozte-ziskat 

 

Zákazníci diskontného reťazca môžu už po tretíkrát pomôcť vážne chorým novorodencom 

 

Rozprávky nás učia, že to najpodstatnejšie vníma človek srdcom - silu dobra, vernosť priateľstva či podanú pomocnú 

ruku. Dobré rozprávky skutočne víťazia nad zlom a otvárajú šľachetné srdcia. Lidl pred najkrajšími sviatkami roka opäť 

pripravil pre svojich zákazníkov tri krásne rozprávky, ktoré majú čarovnú moc: dokážu totiž liečiť vážne chorých 

novorodencov. 

 

Od pondelka 6. novembra môžete za každých 20 E nákupu získať jedno z troch jedinečných dvoj-CD na motívy 

rozprávok Pavla Dobšinského: "Zlatovláska", "Popolvár" a "Ako išlo vajce na vandrovku" za symbolické 1 E. A toto jedno 

Euro opäť dokáže zázraky, Lidl totiž slovenským nemocniciam venuje zostavu život zachraňujúcich prístrojov pre 

novorodencov v hodnote celého výnosu z akcie. Cieľom projektu je podporiť 53 novorodeneckých pracovísk vo všetkých 

https://www.omediach.com/tlacove-spravy/item/11982-lidl-rozdava-za-symbolicke-1-euro-rozpravky-pozrite-sa-ako-ich-mozte-ziskat
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nemocniciach, ktoré na Slovensku umožňujú bezplatný pôrod. "Našimi projektami chceme pomáhať všade tam, kde to je 

potrebné. Dlhodobo sa snažíme prispieť k tomu, aby slovenské nemocnice mali k dispozícii špičkové prístroje a spolu s 

nasadením odborného personálu mohli pomáhať zachraňovať deti, ktoré musia o svoje zdravie bojovať od prvých minút," 

uviedol Matúš Gála, generálny riaditeľ spoločnosti Lidl Slovenská republika. 

 

Hodnota jednej zostavy je viac ako 19 000 E, pričom pozostáva z troch častí: novorodeneckého výhrevného lôžka, 

prístroja na vysoko prietokovú kyslíkovú liečbu kontinuálnym pretlakom a fototerapeutickej LED lampy na liečbu žltačky. 

"Ponúkaná zostava prístrojov pre novorodenecké oddelenia bola vybratá po zrelom uvážení toho, čo by všetky 

novorodenecké pracoviská na Slovensku reálne potrebovali a využívali. Ide o prístroje, ktorých použitie umožní poskytnúť 

základnú starostlivosť chorým novorodencom bez ohľadu na ich pôrodnú hmotnosť či vek," povedal Prof. MUDr. Mirko 

Zibolen, CSc, hlavný odborník ministerstvo zdravotníctva pre neonatológiu. 

 

Ročne sa na Slovensku narodí približne 55-tisíc detí, pričom viac ako desatina z nich potrebuje bezprostredne po 

narodení medicínsku pomoc. Vďaka spomenutej zostave prístrojov bude možné pomôcť dlhšiu dobu aj tým 

novorodencom, ktorí nie sú bezprostredne preložení do spádového vysoko špecializovaného neonatologického 

pracoviska. "Výhrevné lôžko je základným zariadením využívaným v starostlivosti o choré dieťa, umožní udržanie jeho 

telesnej teploty počas liečby. Je konštruované tak, aby personál mal dobrý prístup k pacientovi. Dopĺňa ho moderný 

vysokoprietokový prístroj na podávanie zvlhčeného kyslíka, ktorým je možné dieťaťu zároveň aj pomôcť pri dýchaní. 

Kyslík je liek, ktorý má aj nežiadúce účinky a jeho presné dávkovanie je preto nevyhnutnosťou. Ide o častokrát život 

zachraňujúci prístroj. Mnohí z týchto pacientov majú aj novorodeneckú žltačku, ktorá v extrémnych prípadoch môže viesť 

až k poškodeniu mozgu novorodenca. A práve na jej liečbu je určená fototerapeutická lampa, ktorá pôsobením svetla 

znižuje koncentráciu žlčového farbiva v krvi," uzavrel Prof. Zibolen. 

V roku 2015 venoval Lidl vďaka svojim zákazníkom 14 nemocniciam v 10 slovenských mestách 34 život zachraňujúcich 

inkubátorov v hodnote 600 000 E. Tieto pracoviská pomáhajú najrizikovejším novorodencom. O rok neskôr sa diskontný 

reťazec rozhodol ísť ešte ďalej a podať pomocnú ruku všetkým deťom, ktoré o to najcennejšie – svoj život – musia 

bojovať od prvých chvíľ. Spoločne so svojimi zákazníkmi venoval všetkým slovenským pôrodniciam umožňujúcim 

bezplatný pôrod zostavu život zachraňujúcich prístrojov v celkovej hodnote takmer 850 000 E. 

 

Zoznam 53 novorodeneckých pracovísk v slovenských nemocniciach, ktoré umožňujú bezplatný pôrod: 

Bánovce nad Bebravou NEMOCNICA Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s.r.o. 

Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica 

Bardejov NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 

Bojnice Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 

Bratislava – Nové Mesto Detská fakultná nemocnica s poliklinikou 

Bratislava - Nové Mesto Univerzitná nemocnica Bratislava 

Bratislava - Petržalka Univerzitná nemocnica Bratislava 

Bratislava - Ružinov Univerzitná nemocnica Bratislava 

Brezno Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 
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Čadca Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 

Dolný Kubín Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 

Dunajská Streda Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda 

Galanta Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 

Humenné Nemocnica A. Leňa Humenné, n. o. 

Kežmarok Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 

Komárno FORLIFE n.o. 

Košice - Juh Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice Trieda SNP 1 

Košice Juh Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice Rastislavova ul. 43 

Košice - Šaca Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica 

Košice – Západ Detská fakultná nemocnica Košice, všeobecná nemocnica 

Kráľovský Chlmec Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 

Krompachy Nemocnica Krompachy spol. s r.o. 

Levice Nemocnice s poliklinikami n.o. 

Liptovský Mikuláš Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 

Lučenec Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. 

Martin Univerzitná nemocnica Martin 

Michalovce Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 

Myjava Nemocnica s poliklinikou Myjava 

Nitra Fakultná nemocnica Nitra 

Nové Zámky Fakultná nemocnica s poliklinikou 

Partizánske Nemocnica Partizánske 

Piešťany Nemocnica Alexandra Wintera n.o. 

Poprad Nemocnica Poprad, a. s. 

Považská Bystrica Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 

Prešov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana 

Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 

Rimavská Sobota Nemocnice a polikliniky, a.s. 

Rožňava Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 

Ružomberok Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 

Skalica Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 

Snina Nemocnica Snina, s.r.o. 

Spišská Nová Ves Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 

Stará Ľubovňa Ľubovnianska nemocnica, n. o. 

Svidník Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, n. o. 

Topoľčany Nemocnice s poliklinikami n.o. 

Trebišov Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 

Trenčín Fakultná nemocnica Trenčín 
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Trnava Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 

Trstená Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 

Vranov nad Topľou VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O. 

Zvolen Nemocnica Zvolen a. s. 

Žiar nad Hronom Nemocnice a polikliniky, a.s. 

Žilina Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Prestrelku so Spišiakmi rozhodli až nájazdy 

 [mytrnava.sme.sk; 03/11/2017; Stanislav Cibulka ; Zaradenie: Trnava / Šport] 

https://mytrnava.sme.sk/c/20687428/prestrelku-so-spisiakmi-rozhodli-az-najazdy.html 

 

V 15. kole si trnavskí hokejisti pripísali ďalšiu nešťastnú prehru. V súboji so Spišskou Novou Vsou rozhodovali až 

samostatné nájazdy, v ktorých "Gladiátori" ťahali za kratší koniec. 

 

15. KOLOTrnava –Spišská Nová Ves 4:5sn (2:2, 0:2, 2:0 – 0:0, 0:1) 

 

Domáci hokejisti boli počas celého zápasu strelecky aktívnejší, no hostia zasa efektívnejší. Do vedenia išli po štyroch 

minútach – 0:1. Aktívni Trnavčania vyrovnali už o štyri minúty neskôr zásluhou Schmidta – 1:1 a v Szalay sa v 17. minúte 

po peknej akcii postaral o zvrat – 2:1. Efektívni hostia gólom do šatne zrovnali na 2:2. V druhej časti sa obraz hry 

nezmenil. 

 

Gladiátori boli aktívnejší hostia zo Spiša hrozili po rýchlych brejkoch z pozornej obrany. To sa im podarilo aj v úvode 

druhej tretiny – 2:3. Domácich v snahe za vyrovnaním brzdili vylúčenia, navyše pri hre 4 na 4 pred koncom druhej časti 

hostia udreli opäť a bolo 2:4. 

 

Tretia časť bola herne najvyrovnanejšia, paradoxne v nej sa domácim strelecky zadarilo. Desať minút pred koncom znížil 

po prihrávke Mišuru Kamenický – 3:4. V závere, opäť pri hre 4 na 4 vyrovnal svojim druhým gólom v zápase Schmidt – 

4:4. Zápas tak dospel cez predĺženie až do nájazdov, v ktorom mali viac šťastia hostia a zvíťazili 5:4. 

 

Góly: 8. a 57. Schmidt, 17. Szalay, 51. Kamenický - 4. Nagy, 20. Lištiak, 22. Uhrík, 36. Bdžoch, rozh. nájazd Findura. 

 

Vylúčení: 5:6, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0. Strely na bránu: 44:33. Divákov: 145. 

 

TRNAVA: Gibl – Mihalko, Poláček, Hutár, Mrázik, Poldruhák, Košecký, Burzík, Keleši – Mrava, Schmidt, Szalay – 

Kamenický, Mišura, Hrbáčik – Ševčík, Čunderlík, Andrisík – Brzák, Klema, Lukačovič. Tréner A. Výboh. 

 

https://mytrnava.sme.sk/c/20687428/prestrelku-so-spisiakmi-rozhodli-az-najazdy.html
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Ostatné výsledky 15. kola: Skalica - Topoľčany 2:1 (0:0, 2:0, 0:1), Michalovce - Nové Zámky B 7:1 (1:1, 3:0, 3:0), Dubnica 

- HC Bratislava 4:3 (2:1, 0:1, 2:1) Prešov - Považská Bystrica odložili. 

 

Tabuľka: 

 

1. Prešov 15 11 2 0 2 67:31 37 

 

2. Skalica 16 11 2 0 3 61:37 37 

 

3. Michalovce 17 9 3 2 3 74:37 35 

 

4. Dubnica 16 9 1 2 4 63:42 31 

 

5. Topoľčany 17 8 2 1 6 50:41 29 

 

6. Bratislava 15 6 0 1 8 38:48 19 

 

7. Spiš. N. Ves 16 4 2 2 8 56:73 18 

 

8. N. Zámky B 15 4 0 1 10 35:76 13 

 

9. Trnava 14 3 0 2 9 36:56 11 

 

10. P. Bystrica 13 2 0 0 11 36:67 6 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Tipy na víkend - sobota 4. a nedeľa 5. novembra 

 [korzar.sme.sk; 03/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20679022/tipy-na-vikend-sobota-4-a-nedela-5-novembra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

SOBOTA 4. 11. 

 

Jazz For Sale I. 

 

KOŠICE. Prvá časť známeho jazzového hudobného festivalu sa začína v sobotu o 19.00 hod. v Historickej radnici. 

Vystúpia Magris Uhliř Halešic Trio, Pavlíček Načeva a Kvartet Pavla Bořkovca a Légia. 

https://korzar.sme.sk/c/20679022/tipy-na-vikend-sobota-4-a-nedela-5-novembra.html
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Turistika 

 

KOŠICE. TJ Horec Košice pozýva v sobotu 4. 11. na pietnu spomienku po trase: Jahodná - Predná Holica - Železný vrch 

- Košická Belá (11 km). Zraz na Havlíčkovej, odchod autobusu č. 14 o 8.18 hod. Vedie I. Lipták. 

 

CINEMAX 

 

KOŠICE. Bajkeri o 15.50, 18.00, 20.10, Čiara o 17.30, Earth: Deň na zázračnej planéte o 16.10, 18.20, Geostorm o 

20.00, Hora medzi nami o 20.50, Jigsaw o 19.00, 20.30, Lajka o 15.30, My Little Pony vo filme o 16.20, Príšerákovci o 

15.40, Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 15.10, 17.10, Thor: Ragnarok o 17.50, 20.40, 3D o 16.40, 19.30, Všetko 

najhoršie o 18.40, 21.00 hod., Earth: Deň na zázračnej planéte o 13.10, Geostorm o 13.40, LEGO Ninjago o 13.30, My 

Little Pony vo filme o 13.20, Príšerákovci o 13.00, Thor: Ragnarok o 13.50, Veľká oriešková lúpež 2 o 14.00 hod. 

 

STER CENTURY CINEMAS 

 

KOŠICE. Príšerákovci o 14.20, Thor: Ragnarok o 16.20, 17.40, 20.10, 3D o 18.00, Všetko najhoršie o 20.00, Bajkeri o 

16.00, Jigsaw o 20.30, Matka! o 20.40, My Little Pony vo filme o 13.50, Alibi na mieru o 16.10, 18.50, Snehuliak o 17.50, 

Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 15.50, Veľká oriešková lúpež 2 o 14.30, Ja, zloduch 3 o 14.00 hod. 

 

ÚSMEV 

 

KOŠICE. Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 14.00, Lajka o 15.30, Štvorec o 17.10, Happy End o 20.00 hod. 

 

TABAČKA KULTURFABRIK 

 

KOŚICE. Koncert - Kurkus (SK) + Yektal (SK) o 20.00 hod. 

 

HALMISPACE 

 

KOŚICE. Hlavná 21 - Systemické a rodinné konštelácie o 18.00 hod. 

 

Miro Jaroš pre deti Ťuki tour 2 

 

PREŠOV. Miro Jaroš sa v rámci svojej tour predstaví v sobotu o 16.00 hod. v kine Scala. 

 

Billy Barman 
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PREŠOV. Dýchajúce obrazy konečne nadobudli svoju vinylovú podobu. Pri tejto príležitosti vyráža družina na krátke a 

monotematické Zavinyl tour 2017. Na miestach koncertu budú v predaji čerstvý vinyl a tiež nová kolekcia merchu. V 

sobotu o 22.00 hod. vo Wave klube. 

 

Korben Dallas, Satin Lead 

 

PREŠOV. Korben Dallas vydali v marci nový štúdiový album Stredovek. Turné k albumu pokračuje na jeseň koncertmi po 

celom Slovensku. Na koncerte v Prešove sa ako špeciálny hosť predstavia domáci rokenroloví hrdinovia SATIN LEAD! 

Po koncerte party s Rock DJ. V sobotu od 22.00 hod. v Encore klube. 

 

ShoOot – Diskusia o fotografii a fototechnike 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Čajovni Alchýmka sa v sobotu o 17.00 h môžete zúčastniť diskusie o fotografii a fototechnike. 

Fotografie sú denná súčasť nášho života: nielen že ich denne desiatky vídame, ale sami sme ich tvorcovia. Ako sa však 

vymaniť z priemeru a posunúť svoju tvorbu na kvalitatívne vyššiu úroveň? Aká technika je na to najvhodnejšia a ako 

postupovať, aby sme dosiahli výnimočný výsledok? 

 

NEDEĽA 5. 11. 

 

CINEMAX 

 

KOŠICE. Bajkeri o 15.50, 18.00, 20.10, Čiara o 17.30, Earth: Deň na zázračnej planéte o 16.10, 18.20, Geostorm o 

20.00, Hora medzi nami o 20.50, Jigsaw o 19.00, 20.30, Lajka o 15.30, My Little Pony vo filme o 16.20, Príšerákovci o 

15.40, Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 15.10, 17.10, Thor: Ragnarok o 17.50, 20.40, 3D o 16.40, 19.30, Všetko 

najhoršie o 18.40, 21.00 hod., Earth: Deň na zázračnej planéte o 13.10, Geostorm o 13.40, LEGO Ninjago o 13.30, My 

Little Pony vo filme o 13.20, Príšerákovci o 13.00, Thor: Ragnarok o 13.50, Veľká oriešková lúpež 2 o 14.00 hod. 

 

STER CENTURY CINEMAS 

 

KOŠICE. Príšerákovci o 14.20, Thor: Ragnarok o 16.20, 17.40, 20.10, 3D o 18.00, Všetko najhoršie o 20.00, Bajkeri o 

16.00, Jigsaw o 20.30, Matka! o 20.40, My Little Pony vo filme o 13.50, Alibi na mieru o 16.10, 18.50, Snehuliak o 17.50, 

Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 15.50, Veľká oriešková lúpež 2 o 14.30, Ja, zloduch 3 o 14.00 hod., 

 

ÚSMEV 

 

KOŠICE. Lajka o 14.30, Vábenie výšok o 16.15 hod. 

 

BÁBKOVÉ DIVADLO 
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KOŠICE. Alžbetina 38 - Braček Jelenček o 14.30, 16.30 hod. 

 

TABAČKA KULTURFABRIK 

 

KOŠICE. Ziggurat a Eszter Munkácsy: "Vrstvená kompozícia", Filmový klub: Vábenie Výšok o 19.00, Rýchle rande o 

18.30 hod., Kizomba o 19.00 hod. 

 

HALMISPACE 

 

KOŠICE. Hlavná 21 - Vegánska večera o 18.00 hod. 

 

Spoznaj svoj kraj 

 

PREŠOV. Celoslovenský program Spoznaj svoj kraj – Oživme folklór v Prešovskom kraji je pripravený v nedeľu o 18.00 

hod. v PKO Čierny orol. V poradí druhé podujatie celoslovenského projektu Spoznaj svoj kraj zameraného na prezentáciu 

folklóru, kultúry a tradícií svojho kraja. Tešiť sa môžeme na FS Šarišan z Prešova, Vagonár z Popradu a FSk Jalinka z 

Brutoviec, ale aj na ochutnávku tradičnej miestnej a slovenskej gastronómie či na školu tanca s jedným zo súborov z 

podujatia alebo na posedenie pri ľudovej hudbe. 

 

MY 3MI – Štec, Vajda, Noga 

 

RASLAVICE. Zaujímavý koncert je pripravený v nedeľu o 17.00 hod. v Dome kultúry v Raslaviciach (okr. Bardejov). Na 

slovenskej scéne sa prvýkrát spoločne predstaví jedinečná trojica umelcov, ktorá prepája tradičné prvky ľudovej kultúry a 

umenia s modernou interpretáciou. V posledných rokoch zažíva folklór na Slovensku renesanciu a oslovuje nielen svojich 

skalných fanúšikov, ale aj rady mladých ľudí, ktorí sa o folklóre doteraz učili iba v škole a sú častokrát prekvapení jeho 

vizuálnou, pohybovou či hudobnou atraktivitou. Trio finalistov populárnej televíznej šou Zem spieva, Štefana Šteca, Petra 

Vajdu a Michala Nogu, netreba nijako zvlášť predstavovať. Ak sa ich výnimočný cit pre spev, tanec a hudbu spojí so 

všestranným talentom umeleckého choreografa a režiséra Vlada Michalka, vzniká emotívne silné dielo, ktoré nenechá 

nikoho na pochybách, že folklór má na Slovensku svoje stabilné miesto a silné korene. Dych vyrážajúci tanec Petra Vajdu 

a nádherné piesne Štefana Šteca pod taktovkou kapely s fenomenálnym primášom Michalom Nogom nenechajú 

žiadneho diváka bez príjemných zimomriavok a tancujúcich nôh pod stoličkami divadelných sál. V hudobno-tanečnej šou 

MI TROMI, čo-to prezradíme aj zo súkromia mladých umelcov a viac sa dozvieme o ich začiatkoch, prvých úspešných 

krokoch v ich domácich folklórnych súboroch, ale aj o tom, ako bohatstvo ľudovej kultúry odovzdávajú novým 

generáciám. Celovečerný program bohatý na temperamentnú muziku, tanec, spev a ľudové slovo je doplnený o 

videoprojekcie z už spomínaného súkromia hlavných protagonistov, ale aj o zábery z najkrajších miest slovenského 

folklóru. 
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Dobrodružstvá Mydlinky a Bublika v Bublilande 

 

POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry si v nedeľu o 10.00 h na svoje prídu malí i veľkí. Obyvatelia čarovnej krajiny a 

žiaci špeciálnej Bubli-bubli školy prenikajú do tajomstiev zaujímavej náuky – mágie skrotenia mydlových bublín. 

 

Rudňany - Banský náučný chodník 

 

RUDŇANY. Klub slovenských turistov AC LB Spišská Nová Ves pozýva na spoznávanie Spiša. Zraz je v nedeľu 5. 11. o 

9.00 hod. na autobusovej stanici v Sp. N. Vsi. Odchod autobusu o 9.05 hod. do Rudnian, nástupište č. 6. Trasa vedie po 

obci Rudňany a má 8 zastavení. Je nenáročná, má 2,7 km. Vedúci akcie Ing. František Hos. 

 

Folklórne vystúpenie 

 

SNINA. Folklórna skupina Starinčanka uvedie do života svoje nové CD. Pri tejto príležitosti je pre nadšencov a 

obdivovateľov folklóru nachystaný aj pestrý hudobný program. Nebude chýbať spev a, samozrejme, ani tanec. Začiatok v 

nedeľu o 14.00 hod. v kinosále. 

 

Talkshow 

 

MICHALOVCE. Peter Marcin prichádza do Michaloviec so zájazdovou verziou najpopulárnejšej a najúspešnejšej 

slovenskej talkshow. Tešiť na môžete na skvelú live atmosféru, rozhovory, príhody, ale aj scénky, pesničky či interakcie s 

divákmi. Hostia v michalovskom MsKS budú herečka Zuzana Tlučková, herec Peter Sklár a heligonkárka a speváčka 

Vlasta Mudríková. Začiatok v nedeľu o 19. 00 hod., veľká sála. 

 

Korčuľovanie pre verejnosť 

 

TREBIŠOV. V nedeľu v čase od 17. 30 hod. bude k dispozícii pre verejnosť ľadová plocha na korčuľovanie. Brány 

zimného štadióna sa zavrú o 19. 30 hod. 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Hokejový Poprad angažoval útočníkov Hvilu aj Vartovníka 

 [dobrenoviny.sk; 03/11/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/115197/hokejovy-poprad-angazoval-utocnikov-hvilu-aj-vartovnika 

 

Obaja hráči začali aktuálnu sezónu v druhej najvyššej súťaži. Hvila v michalovskej Dukle, Vartovník v Spišskej Novej 

Vsi. 

 

Na snímke útočník Popradu Lukáš Hvila. — Foto: TASR/Oliver Ondráš 

http://www.dobrenoviny.sk/c/115197/hokejovy-poprad-angazoval-utocnikov-hvilu-aj-vartovnika
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Poprad 3. novembra (TASR) - Tipsportligový hokejový klub HK Poprad získal dve ofenzívne posily. Vedenie "kamzíkov" 

angažovalo útočníkov Lukáša Hvilu a Lukáša Vartovníka. Informáciu priniesla v piatok oficiálna stránka klubu. 

 

Obaja hráči začali aktuálnu sezónu v druhej najvyššej súťaži. Hvila v michalovskej Dukle, Vartovník v Spišskej Novej 

Vsi. Prvý menovaný už v Poprade pôsobil v rôznych etapách svojej kariéry, predtým naposledy v druhej polovici sezóny 

2016/17. "Veľmi sa teším z návratu do Popradu a verím, že pomôžem chlapcom k lepším výsledkom. Môj cieľ je potešiť 

divákov mojou hrou, ktorá bude ako vždy postavená na stopercentných výkonoch a nasadení," uviedol Hvila pre klubovú 

stránku. 

 

Vartovník už odohral za Poprad šesť zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu tri góly a jedna asistencia. Svojimi výkonmi 

presvedčil vedenie HK, s ktorým sa dohodol na dlhodobejšej spolupráci. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Hymna, sprievod, transparenty a stovky detí: V centre Spišskej oslavovali školkari! 

 [spisska.dnes24.sk; 03/11/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/hymna-sprievod-transparenty-a-stovky-deti-v-centre-spisskej-oslavovali-skolkari-283475 

 

 Takmer 500 škôlkarov zo všetkých škôlok v Spišskej oslavovalo po prvýkrát Deň materských škôl. Nechýbala ani 

špeciálna hymna či sprievod námestím. 

 

Prvý raz oslávili škôlkari zo Spišskej Novej Vsi Deň materských škôl na Slovensku. V piatok dopoludnia sa stretli deti z 

18 materských škôl s rôznymi transparentmi či balónmi pred budovou Reduty. Prišiel ich pozdraviť aj primátor Ján Volný 

a riaditeľka Správy školských zariadení Markéta Ďuríková. 

 

Tá vo svojom príhovore priblížila, že významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal 

dátum 4. november 1829. V tento deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území 

Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. 

 

"Česť a vďaka preto patrí tejto grófke za to, že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch. V roku 

2015 Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu s podporou ministra školstva založil Deň 

materských škôl. Tento rok sme sa rozhodli osláviť náš deň spoločne v centre nášho mesta," povedala Ďuríková. 

 

Ako ďalej dodala, pri organizovaní akcie počítali tak s 250 deťmi a dnešný deň ich milo prekvapil, keďže sa pred Redutou 

stretlo približne až 500 škôlkarov. "Určite k tomu prispelo aj krásne slnečné počasie. No zároveň veríme, že dnešným 

dňom sme začali novú tradíciu, v ktorej budeme pokračovať každý rok," uzavrela. 

http://spisska.dnes24.sk/hymna-sprievod-transparenty-a-stovky-deti-v-centre-spisskej-oslavovali-skolkari-283475
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Zhruba päť stoviek detí si pri príležitosti svojho sviatku zaspievalo priamo pred budovou Reduty aj hymnu materských 

škôl a spoločne sa prešli celým námestím. 

 

Atmosféru Dňa materských škôl si môžete pozrieť aj v našich galériách. 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Slovenská futbalová jeseň ide do finále 

 [Košický večer; 43/2017; 03/11/2017; s.: 15; SVJATOSLAV DOHOVIČ ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

KOŠICKÉ KLUBY V DRUHEJ AJ TRETEJ LIGE NA ŠPICI 

 

Košických fanúšikov po šokujúcom konci FC VSS Košice určite teší fakt, že Lokomotíva v druhej lige prevzala štafetu a 

kráča minimálne za jesenným titulom v druhej lige. Po rozpačitom úvode sa darí aj FK Košice v tretej lige a hoci jeho 

hráči v poslednom zápase prerušili desaťzápasovú sériu bez prehry, sú stále na druhom mieste tabuľky. 

 

KOŠICE. Lokomotíva Košice je už niekoľko kôl na čele druholigového pelotónu. V jesennej časti zatiaľ prehrala len dva 

zápasy a stále je tri kolá pred koncom jesennej časti s trojbodovým náskokom lídrom ligy. 

 

Bod zachránili v hodine dvanástej 

 

Futbalisti Lokomotívy chceli natiahnuť šnúru víťazstiev a vyhrať posledných šesť jesenných zápasov. Vyhrali nad 

Bardejovom, otočili zápas v Liptovskom Mikuláši, ale napokon im cestu za cieľom prekvapujúco zahatilo Pohronie, s 

ktorým remizovali 2:2. 

 

"Začali sme tak, ako by sa nám nič nemohlo stať. Ako by sa mali poraziť sami," priznal po nešťastnom domácom zápase 

kapitán domácich Patrik Zajac. 

 

Pohronie išlo do vedenia po chybe košickej obrany už v druhej minúte a hoci Loky vyrovnala, ďalšia chyba v polovici 

prvého dejstva poslala hostí opäť do vedenia. Lokomotíva sa napriek výraznému zlepšeniu v druhom polčase trápila a 

bod napokon zachraňoval Cicman v nadstavenom čase. 

 

"Zahrali sme dva rozdielne polčasy. Vôbec sme nezachytili začiatok, nečakali sme taký výkon od súpera. Možno sa ten 

gólik na 2:2 pýtal trochu skôr," poznamenal strelec vyrovnávajúceho gólu. Radosť domácich po vyrovnaní bola obrovská 

a v kabíne napriek strate bodov pridali aj víťazný pokrik. 
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Chcú zopakovať Mikuláš 

 

Lokomotívu teraz čakajú dva zápasy na ihriskách súperov a jeseň uzavrú jej hráči o dva týždne domácim duelom s 

Popradom. Už v sobotu 4. novembra sa Loky predstaví na ihrisku Spišskej Novej Vsi, ktorá je svojimi výkonmi 

príjemným prekvapením ligy a určite to tam modro-bieli nebudú mať ľahké. 

 

"Spišská Nová Ves je rozbehnutá, ale to aj my. Popasujeme sa s nimi, ja verím, že zvíťazíme. Hoci hráme vonku, 

chceme vyhrať. V poslednej dobe sa nám už darí aj na ihriskách súperov, naposledy sme vyhrali v Liptovskom Mikuláši. 

Bolo by super, ak by sa nám to podarilo zopakovať," verí v úspech na Spiši kapitán Zajac. 

 

Ako dodáva Cicman, v Spišskej je mužstvo s minimálnymi zmenami pohromade už niekoľko rokov. "Poznáme sa s nimi 

dobre, takže tam veľký priestor na niečo prekvapujúce nebude. Určite tam pôjdeme s cieľom vyhrať a rovnako aj do tých 

ďalších zápasov tak, aby sme si to prvé miesto udržali," myslí si Cicman. 

 

Darí sa aj v nižších súťažiach 

 

Košickým zástupcom sa darí aj v regionálnych ligách. FK Košice, predtým Vyšné Opátske, sa po rozpačitom začiatku 

vrátilo do formy z predchádzajúcich rokov a hoci pred necelým týždňom prehrou 0:1 v Krompachoch prerušilo 

desaťzápasovú šnúru bez prehry, usadilo sa na druhej priečke tabuľky. Jeseň ukončia hráči košického treťoligistu v 

sobotu 4. novembra na ihrisku Šarišských Michalian. 

 

Košické kluby mútia vodu aj v V. lige Juh. Slávia TU Košice prehrala v jesennej časti zatiaľ len jeden zápas a na druhom 

mieste tabuľky stráca na lídra z Čečejoviec len dva body. Počas predchádzajúceho víkendu sa rozišla zmierlivo 1:1 s 

ďalším košickým zástupcom MFK Ťahanovce, ktorému zatiaľ patrí tretia priečka. 

 

Ťahanovce uzavrú jeseň v nedeľu 5. novembra vo Veľkej Ide, vysokoškoláci v ten istý deň privítajú na svojom štadióne 

na Watsonovej o 13.30 h v derby mužstvo Košickej Novej Vsi. 

 

SVJATOSLAV DOHOVIČ 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Spišská Nová Ves I. hokejovej lige tesne zdolala Prešov 

 [teraz.sk; 03/11/2017; TASR, Jaroslav Taldík ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/spisska-nova-ves-i-hokejovej-lige-te/290270-clanok.html 

 

Hokejová St. Nicolaus I. liga mala v piatok na programe štyri zápasy 16. kola a predohrávku 25. kola. 

 

http://www.teraz.sk/sport/spisska-nova-ves-i-hokejovej-lige-te/290270-clanok.html
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Spišská Nová Ves 3. novembra (TASR) - Hokejová St. Nicolaus I. liga mala v piatok na programe štyri zápasy 16. kola a 

predohrávku 25. kola. 

 

16. kolo 

 

HK Spišská Nová Ves - Prešov Penguins 3:2 pp (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0) 

 

Góly: 59., 64. Findura, 52. Zakucia - 39. Pavúk, 57. Gavrik. Rozhodovali: Píšťanský - Hanko, Mráz, vylúčení: 7:4, 

presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 335 divákov 

 

HK'95 Považská Bystrica - HK Dukla Ingema Michalovce 2:8 (1:1, 1:3, 0:4) 

 

Góly: 20. Schroner, 32. Koleda - 13., 24. Poliaček, 42., 50. Hančák, 28. Mašlonka, 40. Linet, 46. Solomončak, 60. 

Cvengroš. Rozhodovali: Valach - Holienka, Durmis, vylúčení: 9:6, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0 

 

HC Osmos Bratislava - HK Trnava 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) 

 

Góly: 25., 58. Obšut, 31. Klučiar - 27. Mrava. 

 

Rozhodovali: Druga - Varjú, Vyšný, vylúčení: 8:6, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 402 divákov 

 

HC Nové Zámky B - HK Skalica 2:5 (1:2, 0:2, 1:1) 

 

Góly: 5., 47. Štumpf - 2., 8., 34. Kučera, 36., 45. Vaškovič. 

 

Rozhodovali: Vojtek - D. Konc ml., Frimmel, vylúčení: 0:2, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 75 divákov 

 

predohrávka 25. kola 

 

MHK Dubnica nad Váhom - HC Topoľčany 3:4 pp a sn (3:0, 0:3, 0:0 - 0:0, 0:1) 

 

Góly: 10. Berák, 18. Kokavec, 10. Jakúbek - 25. Minárik, 33. Bystričan, 37. Novák, rozhodujúci nájazd König. 

Rozhodovali: Krist - P. Tvrdoň, Drblík, vylúčení: 9:9, navyše: Ďurkech 10 minút za hrubosť - Minárik 10 minút za 

nešportové správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 824 divákov 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Športový piatok na východe 
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 [korzar.sme.sk; 03/11/2017; Róbert Bejda, TASR, SITA ; Zaradenie: Korzár / Šport] 

https://korzar.sme.sk/c/20687929/sportovy-piatok-na-vychode.html 

 

Ako sa skončili zápasy a podujatia v rôznych športoch. 

 

Prehľad domácich športových výsledkov súťaží, klubov a jednotlivcov z východného Slovenska počas piatku 3. 

novembra. 

 

FUTBAL 

 

Fortuna liga, 15. kolo: 

 

Futbal-FL: 1. FC Tatran Prešov - MFK Zemplín Michalovce 1:0 

 

II. liga, 15. kolo: 

 

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - Partizán Bardejov 1:1 (1:0), Góly: 20. Ďungel - 57. Staško. Rozhodoval: 

Valášek, ŽK: Prikryl, Garaj - Hamuľak, Andraščík, 592 divákov 

 

HOKEJ 

 

I. liga, 16. kolo: 

 

HK Spišská Nová Ves - Prešov Penguins 3:2 pp (0:0, 0:1, 2:1- 1:0), Góly: 59., 64. Findura, 52. Zakucia - 39. Pavúk, 57. 

Gavrik. Rozhodovali: Píšťanský - Hanko, Mráz, vylúčení: 7:4, presilovky: 1:1, 

oslabenia: 0:0, 335 divákov 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  FOTO Poznáte tohto podvodníka? Sľubuje prácu, zoberie peniaze - a zmizne! 

 [pluska.sk; 03/11/2017; pem,rin ; Zaradenie: Správy] 

http://pluska.sk/krimi/foto-poznate-tohto-podvodnika-slubuje-pracu-zoberie-peniaze-zmizne.html 

 

FOTO Poznáte tohto podvodníka? Sľubuje prácu, zoberie peniaze - a zmizne! Hľadanie práce v zahraničí na vlastnú päsť 

je často riskantné. Lenže človeka zláka vidina úžasného zárobku a neuvedomí si, do čoho ide. Takto doplatili viacerí 

Slováci na podvodníka, ktorý sa vždy predstavuje iným menom. Pre Plus JEDEN DEŇ prehovorila jedna z nich, Patrícia z 

Mýtnej v okrese Lučenec. Za "dobre platenou" prácou, ktorú ponúkal inzerát, sa vydala aj s priateľom Ondrejom do 

Berlína. Na druhý deň už boli doma. Oklamaní, bez práce aj bez peňazí. 

 

https://korzar.sme.sk/c/20687929/sportovy-piatok-na-vychode.html
http://pluska.sk/krimi/foto-poznate-tohto-podvodnika-slubuje-pracu-zoberie-peniaze-zmizne.html
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Spoznali ste tohto muža? Aj vás oklamal? Oznámte to polícii. 

 

Foto: Facebook 

 

Mladý pár, ktorý si chce o niekoľko mesiacov založiť rodinu, našiel inzerát na stránke bazar.sk."Veľmi sa mi páčila 

ponuka na pozíciu skladník - skladníčka, za ktorú ponúkali 11 eur na hodinu. Nahovorila som aj priateľa Ondreja, že by 

sme to mohli skúsiť. Na inzerát som odpovedala emailom, že máme o prácu záujem a že môžeme do Nemecka 

vycestovať vlastným autom," hovorí podvedená mladá žena. 

 

Odpísal jej pán Bolzman, že s prácou nie je problém a poslal aj telefónne číslo, aby ho Patrícia kontaktovala. "Už cestou 

do Nemecka nám asi trikrát volal, že kde sme a keď sme prišli do Berlína, všimli sme si, že prešla okolo nás modrá 

Octavia s českou ŠPZ. Zavolala som mu, či to nebol on. Tvrdil mi, že nie. "To jsem nebyl já," povedal po česky. Zrazu 

vybehol k nám ten pán, ktorému sme dali peniaze, a popred nás utekal," spomína si Patrícia. 

 

Patrícii sa zdalo podozrivé, že sprostredkovateľ práce si najskôr pomýlil ubytovanie, ktoré im mal zabezpečiť najskôr na 

dva dni. 

 

"Keď sme prišli k domu, kde sme mali spať, ten pán, ktorý nám zabezpečoval prácu, sa rozprával s domácimi po 

anglicky. Povedal nám, aby sme si nevšímali ubytovanie, že to máme len na dva dni, že potom sa presťahujeme na iné 

miesto. Priniesol pracovné zmluvy napísané v angličtine. Keď som sa opýtala, že prečo v angličtine, povedal, že to je 

celosvetový jazyk a že sa im nechcelo vytláčať zmluvy v nemčine," dopĺňa žena. 

 

Potom išiel rovno na vec. "Povedal, aby sme si prečítali zmluvu, a aby sme mu dali po 280 euro za ubytovanie. Keď si 

počítal peniaze, prezeral ich aj proti svetlu, či nie sú falošné," vysvetlila Patrícia. 

 

"Potom povedal, že ráno máme nastúpiť o pol šiestej do práce na adrese, ktorú nám dal. Zdôraznil, že tam máme ísť 

sami na svojom aute. Dal tomu Nemcovi, kde nás ubytoval, 70 eur a odišiel. Vtedy sa nám to nezdalo podozrivé," 

vysvetľuje Paťa. 

 

Keď ráno vstali, zobrali si všetky veci so sebou a išli hľadať firmu, kde mali pracovať. "Prišli sme tam a žiadny sklad, ale 

medicínska firma. Dali sme do navigácie ešte raz tú adresu a zasa sme prišli len tam. Nikto nevedel o žiadnej práci pre 

skladníkov, tak sme si sadli a asi pätnásť minút dumali," povedala. 

 

Vtedy prišli na to isté miesto ďalšie štyri mladé ženy a hovorili medzi sebou po slovensky. "Zrazu jedna z nich povedala 

kamarátkam. Bo.., veď nás oj...li. A vtedy som už vedela, koľká bije. Vystúpila som z auta a povedala som im: Vy ste 

Slovenky a aj vás niekto oklamal? Mali tu byť sklady a nič tu nie je. Oni štyri zaplatili po 250 eur tomu istému Slovákovi. 

Ja s priateľom sme prišli za desať minút o 560 eur a to nehovorím, že aj za cestu sme dali takmer 150 eur," hovorí 

Patrícia. 
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Všetci sa skontaktovali aj so slovenským veľvyslanectvom v Berlíne. "Povedali sme im, že sme boli podvedení. Ten pán 

na veľvyslanectve nám do telefónu odpovedal, že nie sme ani prví ani poslední, čo nás takto oklamali, že oni teraz riešia 

veľa takých prípadov a že sa máme obrátiť na políciu na Slovensku. Pobalili sme sa a najskôr sme si cez inzeráty hľadali 

v Berlíne nejakú prácu. Išli sme na úrad práce v Berlíne, Povedali, že prácu nám môžu dať, ale že sa musíme prihlásiť a 

minimálne týždeň čakať. Tak sme sa rozhodli, že ideme naspäť domov. Lenže dve dievčatá zo Spišskej Novej Vsi 

nemali peniaze, tak sme ich s priateľom zobrali po Žilinu, kde ich čakali príbuzní," objasňuje Patrícia. 

 

Doma išli okamžite na políciu a podali trestné oznámenie. Snažili sa skontaktovať opäť aj s podvodníkom, ktorý od nich 

zobral peniaze, no márne. "Už vyhodil aj inzerát zo stránky bazar.sk a vypnutý má aj mobil. Máme odložené papiere, že 

sme zaplatili 280 eur a nájomnú zmluvu na jeden deň. Policajti v Lučenci nám povedali, že nám nepomôžu, lebo že 

nevedia, ako sa ten muž, ktorý nás oklamal, volá. Ešte dobre, že ho máme odfoteného. Bol štíhly, vysoký a na ľavej časti 

krku má tetovanie. Počula som už aj to, že by sa mohol volať Gabriel Baláž a mohol by byť z Detvy, lenže to nevie nikto 

naisto a ani policajti. Mne bol do tváre veľmi známy a ak ho raz stretnem, ten si to veľmi dobre zapamätá," doplnila 

Patrícia. 

 

Podvodník by mal byť podľa našich informácií rómskeho pôvodu. Vraj nehovorí ani jednou rečou čisto. "Je to také 

zmiešané, trochu slovensky, trochu rómsky, trochu česky a akosi mieša aj nemčinu," dozvedeli sme sa od zdroja. 

Nevedno, či s "klientmi" komunikuje priamo on. V inzerátoch totiž stál názov známej nemeckej pracovnej agentúry. 

Mimochodom, v jednej správe s podvedenou zákazníčkou bolo približne napísané. "Práve som sa vrátil od šéfa, povedal, 

že pokiaľ sa vám niečo nepáči, obráťte sa na slovenské agentúry. Budú si účtovať recruitment, teda budú vám strhávať 

zo mzdy," akoby sa vyhrážal a vytváral tak na záujemcu o prácu tlak. 

 

Teraz je Patrícia sklamaná, nahnevaná, bez práce, bez peňazí. Ostatným Slovákom odkazuje: "Dávajte si na tohto 

podvodníka veľký pozor. Nikdy nedávajte dopredu peniaze za nič. Dávať si pozor na inzeráty na internete, overte si 

všetko, aby ste nedobačovali tak ako my. Verím, že polícia začne konať a podľa fotografie vydá aj celoštátne pátranie, 

dolapí ho a stihne ho zaslúžený trest," povedala podvedená žena. 

 

Podobných inzerátov, aj na ďalších pracovných portáloch, bolo zrejme od toho istého človeka viac. Nedávno nám svoj 

príbeh opísala aj Simonka (20) zo Spišskej Novej Vsi. Od nej i od ďalších piatich ľudí zo Slovenska zobral dotyčný po 

250 eur. "Bol to podvod, už sme naňho podali trestné oznámenie," povedala nám Simonka. Trestné oznámenie podala aj 

Patrícia z Mýtnej a už bola aj na vypočúvaní v Spišskej Novej Vsi. Polícia v Banskej Bystrici podľa slov hovorkyne 

neeviduje trestné oznámenie. "Vie sa, že nás oklamal a okradol človek, ktorého sme v Nemecku pri odovzdávaní peňazí 

aj odfotili. Takže pre políciu by nemal byť problém ho poriadne preveriť," doplnila Patrícia. 

 

KTO JE ZREJME PODVODNÍK 

 

- predstavuje sa aj ako pán Heyduk 
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- podvodník údajne funguje aj so svojou matkou a otcom, pomáhať im má aj istý Čech, v jeho blízkosti aj blondína 

predstavujúca sa Angelika 

 

Ako sa vyhnúť podvodu 

 

- Overte si toho, kto prácu ponúka - či je to už súkromník alebo firma. 

 

- Pozrite si referencie sprostredkovateľa práce na webe, napíšte a požiadajte o info cez sociálne siete, pozrite si 

živnostenský alebo obchodný register, či tam dotyční figurujú. 

 

- Ak vám sprostredkovateľ povie, do ktorej firmy idete robiť, radšej zavolajte rovno tam a ponuku si overte priamo u nej. 

 

- Sledujte prípadnú diskusiu pod ponukou práce na sociálnych sieťach, môže sa tam objaviť hodnotenie ponuky, prípadne 

aj upozornenie, že ide o podvod. 

 

- Ak máte veľké pochybnosti, obráťte sa na políciu, či dotyčného sprostredkovateľa nerieši. 

 

- Trvajte na osobnom stretnutí so sprostredkovateľom. 

 

- Žiadajte od sprostredkovateľa písomnú zmluvu o sprostredkovaní zamestnania, najlepšie je, ak ju podpíšete pred 

notárom alebo na matrike. 

 

- Neplaťte dopredu žiadne poplatky. 

 

Lučenec, apríl 2017: 

 

Štyridsať ľudí z okresu Lučenec zaplatilo po 70 eur cez internet na účet za sprostredkovanie práce v Rakúsku. Na 

autobus, ktorý ich mal do Rakúska odviezť čakali márne na stanici v Lučenci. 

 

Východné Slovensko rok 2012: 

 

Tri ženy odpovedali smskou na ponuku práce v hoteli v Španielsku. Stretli sa so ženou, ktorej každá dala za 

sprostredkovanie po 330 eur. Ostali tiež bez práce aj bez peňazí. 

 

Slovensko rok 2013: 

 

Množstvo podvedených murárov v Nemecku, ktorí nedostali peniaze za svoju prácu. 
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Autori: pem, rin 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Spišská Nová Ves I. hokejovej lige tesne zdolala Prešov 

 [24hod.sk; 03/11/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/spisska-nova-ves-i-hokejovej-lige-tesne-zdolala-presov-cl546300.html 

 

Hokejová St. Nicolaus I. liga mala v piatok na programe štyri zápasy 16. kola a predohrávku 25. kola. 

 

Spišská Nová Ves 3. novembra (TASR) - Hokejová St. Nicolaus I. liga mala v piatok na programe štyri zápasy 16. kola a 

predohrávku 25. kola. 

 

16. kolo 

 

HK Spišská Nová Ves - Prešov Penguins 3:2 pp (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0) 

 

Góly: 59., 64. Findura, 52. Zakucia - 39. Pavúk, 57. Gavrik. Rozhodovali: Píšťanský - Hanko, Mráz, vylúčení: 7:4, 

presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 335 divákov 

 

HK'95 Považská Bystrica - HK Dukla Ingema Michalovce 2:8 (1:1, 1:3, 0:4) 

 

Góly: 20. Schroner, 32. Koleda - 13., 24. Poliaček, 42., 50. Hančák, 28. Mašlonka, 40. Linet, 46. Solomončak, 60. 

Cvengroš. Rozhodovali: Valach - Holienka, Durmis, vylúčení: 9:6, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0 

 

HC Osmos Bratislava - HK Trnava 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) 

 

Góly: 25., 58. Obšut, 31. Klučiar - 27. Mrava. 

 

Rozhodovali: Druga - Varjú, Vyšný, vylúčení: 8:6, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 402 divákov 

 

HC Nové Zámky B - HK Skalica 2:5 (1:2, 0:2, 1:1) 

 

Góly: 5., 47. Štumpf - 2., 8., 34. Kučera, 36., 45. Vaškovič. 

 

Rozhodovali: Vojtek - D. Konc ml., Frimmel, vylúčení: 0:2, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 75 divákov 

 

predohrávka 25. kola 

 

http://www.24hod.sk/spisska-nova-ves-i-hokejovej-lige-tesne-zdolala-presov-cl546300.html
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MHK Dubnica nad Váhom - HC Topoľčany 3:4 pp a sn (3:0, 0:3, 0:0 - 0:0, 0:1) 

 

Góly: 10. Berák, 18. Kokavec, 10. Jakúbek - 25. Minárik, 33. Bystričan, 37. Novák, rozhodujúci nájazd König. 

Rozhodovali: Krist - P. Tvrdoň, Drblík, vylúčení: 9:9, navyše: Ďurkech 10 minút za hrubosť - Minárik 10 minút za 

nešportové správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 824 divákov 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Poprad angažoval útočníkov Hvilu a Vartovníka 

 [hokejportal.net; 03/11/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ Extraliga] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/hk-poprad-angazoval-utocnikov-hvilu-aj-vartovnika/76656 

 

Tipsportligový hokejový klub HK Poprad získal dve ofenzívne posily. Vedenie "kamzíkov" angažovalo útočníkov Lukáša 

Hvilu a Lukáša Vartovníka. Informáciu priniesla v piatok oficiálna stránka klubu. Obaja hráči začali aktuálnu sezónu v 

druhej najvyššej súťaži. Hvila v michalovskej Dukle, Vartovník v Spišskej Novej Vsi. Prvý menovaný už v Poprade 

pôsobil v rôznych etapách svojej kariéry, predtým naposledy v druhej polovici sezóny 2016/2017. "Veľmi sa teším z 

návratu do Popradu a verím, že pomôžem chlapcom k lepším výsledkom. Môj cieľ je potešiť divákov mojou hrou, ktorá 

bude ako vždy postavená na stopercentných výkonoch a nasadení," uviedol Hvila pre klubovú stránku. 

 

Vartovník už odohral za Poprad šesť zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu tri góly a jedna asistencia. Svojimi výkonmi 

presvedčil vedenie HK, s ktorým sa dohodol na dlhodobejšej spolupráci. 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  16.kolo St.Nicolaus ligy: Novým lídrom Skalica, Prešov po dvanástich zápasoch prehral 

 [hokejportal.net; 03/11/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/16kolo-stnicolaus-ligy-novym-lidrom-skalica-presov-po-dvanastich-zapasoch-prehral/76704 

 

Hokejová St.Nicolaus liga mala v piatok na programe zápasy 16.kola. St.Nicolaus liga 2017/18 - 16.kolo  

 

HK Spišská Nová Ves - HC Prešov Penguins 3:2pp (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0)  

 

Góly: 52. Zekucia (Gurčík), 59. Findura (Gurčík, Nagy), 64. Findura (Gurčík) – 39. Pavúk (Tomčák), 57. Gavrik (Prokop), 

Rozhodovali: Píšťanský – Hanko, Mráz, Vylúčení: 7:4, Presilovky: 1:1, Oslabenia: 0:0, 335 divákov. 

 

Sp.Nová Ves: Surák – Gurčík, Knižka, Kyčák, Bdžoch, Krmenčík, Šterbák, Zekucia, Giľák, Halász, Lištiak, Mikula, Zwick, 

Nagy, Olejník, Štrauch, Bednarčík, Findura, Chmeľ, Uhrík. 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/hk-poprad-angazoval-utocnikov-hvilu-aj-vartovnika/76656
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/16kolo-stnicolaus-ligy-novym-lidrom-skalica-presov-po-dvanastich-zapasoch-prehral/76704
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Tréner: Jozef Škrak. 

 

Prešov: Škorvánek – Novický, Hopkovič, Pavúk, Gernát, Gábor, Mačkovič, Palko – Mikolášek, Tomčák, Chalupa – Oško, 

Šimčák, Baláž – Babinets, Prokop, Gavrik – Krajňák, Pulščák, Ferenc. 

 

Tréner: Anton Tomko. 

 

MHK Dubnica - HC Topoľčany 3:4sn (3:0, 0:3, 0:0 - 0:0)  

 

Góly: 10. Berák (Jakubík, Briestenský), 18. Kokavec (Ďuriš, Ďurkech), 19. Jakúbek (Rehák, Ďuriš) – 25. Minárik (Laššo, 

Nitriansky), 33. Bystričan (Novák, Pekarčík), 37. Novák (Pekarčík, König), rozh. náj. König, Rozhodovali: Krist – Tvrdoň, 

Drblík, Vylúčení: 10:11, navyše Ďurkech (Dubnica) 2+10 hrubosť, Minárik (Topoľčany) 2+10 hrubosť, Presilovky: 1:0, 

Oslabenia: 0:0, 824 divákov. 

 

Dubnica: Kutej (Dovina) – Habšuda, Rehák, Ďurkech, Bobček, Trška, Themár, Madový – Hegyi, Kanaet, Jakúbek, 

Kokavec, Kluka, Berák, Kútny, Briestenský, Nemček, Trenčan, Ďuriš, Jakubík. 

 

Tréner: Roman Stantien. 

 

Topoľčany: Kompas (21. Halo) – Nitriansky, Duran, Ďurčo, Bystričan, Španko, Geier, Král, Hrudík – Hrabčák, Unhák, 

Podstavek, Konig, Päťoprstý, Minárik, Laššo, Tábi, Hudec, Novák, Pekarčík, Gašparovič. 

 

Tréner: Ľubomír Hurtaj. 

 

HK 95 Považská Bystrica - HK Ingema Michalovce 2:8 (1:1, 1:3, 0:4)  

 

Góly: 20. Schroner (Nahálka), 32. Koleda (Hrušík) – 13. Poliaček (Balko, Cvengroš), 24. Poliaček (Balko, Valečko), 28. 

Mašlonka (Toma), 40. Linet (Solomonchak, Taran), 42. Hančák (Valečko, Mašlonka), 46. Solomonchak (Poliaček, 

Rusina), 50. Hančák (Valečko), 60. Cvengroš (Rusina, Solomonchak), Rozhodovali: Valach – Holienka, Durmis, Vylúčení: 

9:6, navyše Bajaník (P.Bystrica) 10 minút nešportové správanie, Presilovky: 1:3, Oslabenia: 0:0, 150 divákov. 

 

P.Bystrica: Dzubina – Leško, Niník, Bednár, Nahálka, Kvocera, Koleda, Palovič, Solar, Bajaník – Zlocha, Pšurný, Hrušík – 

Rodionov, Schroner, Cíger – Jurášek, Mokrohajský – Blaško, Brveník, Miro. 

 

Tréner: Miroslav Nemček. 
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Michalovce: Trenčan – Hančák, Valečko, Kolba, Taran, Cvengroš, Rusina, Dolgoš – Halás, Toma, Mašlonka – Hamráček, 

Linet, Fajčák – Solomonchak, Balko, Poliaček. 

 

Tréner: Miroslav Chudý. 

 

HC Nové Zámky B - HK Skalica 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)  

 

Góly: 5. Štumpf (Klenko, Jass), 47. Štumpf (Rehák) – 2. Kučera (Janík), 8. Kučera (Janík, Kotzman), 34. Kučera (Hluch, 

Janáč), 36. Vaškovič (Škápik, Okoličány), 45. Vaškovič (Hujsa, Okoličány), Rozhodovali: Vojtek - Konc ml., Frimmel, 

Vylúčení: 0:2, Presilovky: 0:0, Oslabenia: 0:1, 75 divákov. 

 

Nové Zámky B: Nagy – Trávniček, Štefánik, Rácz, Štefanka, Židulják, Bórik, Ryšavý – Slávik, Rehák, Tužinský – K. Jass, 

Klenko, Štumpf – Hariš, Múška, Voros. 

 

Tréner: Karol Kolečáni. 

 

Skalica: Košút – Horváth, Škápik, Mikéska, Sloboda, Pavešič, Janík, Straka, Kukliš – Okoličány, Hujsa, Vaškovič – 

Kniazev, Jarolín, Jurák – Janáč, Kučera, Kotzman – Dmitriev, Dufek, Hluch. 

 

Tréner: Michal Ružička. 

 

HC Osmos Bratislava - HK Trnava 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)  

 

Góly: 25. Obšut (Šalka), 31. Klučiar (Gron), 58. Obšut (Kratochvíla, Mlynčár) – 27. Mrava (Schmidt), Rozhodovali: Druga, 

Varjú – Vyšný, Berkesi, Vylúčení: 8:6, Presilovky: 1:0, Oslabenia: 0:0, 402 divákov. 

 

Bratislava: Němec – Obšut, Vidovič, Valjent, Ficel, Kuzmín, Čech. Guoth, Krajč – Klučiar, Gron, Šalka – Brodek, Novák, 

Danišovský – Mlynčár, Kratochvíla, Dvonč – Horský, Bednarič, Mucha. 

 

Tréner: Imrich Antal. 

 

Trnava: Juríček – Burzík, Mihalko, Mrázik, Hutár, Košecký, Poldruhák, Burian – Szalai, Schmidt, Mrava – Hrbáčik, Mišura, 

Kamenický – Brzák, Čunderlík, Ševčík – Mikeš, Klema, Ftáčnik. 

 

Tréner: Andrej Výboh. 

 

Späť na obsah 
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1.27.  Zdravý rozum a informácie 

 [JOJ, 12:00; Noviny o 12:00; 03/11/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Hana Zavřelová Gallová, moderátorka: "K ľahkým drogám sa na Spiši už dokážu bez problémov dostať aj žiaci 

základných škôl. Práve preto tam zavítali mestskí aj štátni policajti. Deti vystrihali pred tým, čo všetko im na ulici hrozí." 

Matúš Gavlák, redaktor: " V súčasnosti je policajná prax taká, že s drogami sa stretávajú už aj neplnoleté deti. Tie si však 

ešte neuvedomuju trestnoprávne následky." 

 

Peter Lang, preventista  OR PZ SNV: "V našom prípade už sme mali zaznamenané prípady v minulosti, že už trinásť 

štrnásťročné deti mali dočinenia trebárs s tou spomínanou marihuanou." 

 

Matúš Gavlák: "Tieto deti si zväčša neuvedomujú riziko, do ktorého vstupujú, keďže aj marihuana označovaná ako ľahká 

droga dokáže byť návyková. V školách sa hovorí najmä o nebezpečenstvách." 

 

Pavol Jančík, preventista MsP SNV  "Vyliečiť sa to nedá. Abstinovať môžeš celý život, ale čo potrebuje k tomu, aby 

mohla abstinovať celý život. Potrebuje rodinné zázemie, potrebuje nejakú oporu. Žiadny narkoman, žiadny alkoholik sa so 

svojimi problémami nikdy nedostal sám. Tento projekt je v základe zameraný na to, že im dajú správne informácie včas a 

v konečnom dôsledku sa musia roznodnúť oni sami." 

 

Matúš Gavlák: "Policajti im ukázali aké typy drog sú u nás najrozšírenejšie, ako vyzerajú a aké následky ich užívanie 

spôsobí. S tým súvisí aj viacero trestných činov." 

 

Peter Lang: "Je tam problém s páchaní trestnej činnosti a ako priamo s držaním a prechovávaním omamných látok, ale aj 

páchanie nejakej inej trestnej činnosti pod vplyvom tej omamnej látky." 

 

Matúš Gavlák: "Ide napríklad o výtržnosti, či šoférovanie pod vplyvom. Ako výstražný príklad predaja drog môže slúžiť aj 

nedávna razia. Štyrom zadržaným dílerom zo Spišskej Novej Vsi, ktorým policajti prekazili drogový biznis hrozia 

niekoľkoročné tresty." 

 

žiaci ZŠ Lipová SNV: "Veľa ľudí na to zomierajú, lebo chcú si to vyskúšať a potom už to nevedia prestať brať." 

 

Matúš Gavlák: "Ako by si ty zareagovala, keby ti niekto ponúkol drogu?" 

 

žiaci ZŠ Lipová SNV: "Odmietla by som to." 

 

Pavol Jančík: "Zdravý rozum a dostatok informácií si myslím, že im tú drogu z ruky včas vyrazí." 

 

Späť na obsah 
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1.28.  Zdravý rozum a informácie 

 [JOJ, 17:00; Prvé noviny; 03/11/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Aneta Parišková, moderátorka: "K ľahkým drogám sa na Spiši už dokážu bez problémov dostať aj žiaci základných škôl. 

Práve preto tam zavítali mestskí aj štátni policajti. Deti vystríhali pred tým, čo všetko im na ulici hrozí." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: " V súčasnosti je policajná prax taká, že s drogami sa stretávajú už aj neplnoleté deti. Tie si však 

ešte neuvedomuju trestnoprávne následky." 

 

Peter Lang, preventista OR PZ SNV: "V našom prípade už sme mali zaznamenané prípady v minulosti, že už trinásť-

štrnásťročné deti mali do činenia trebárs s tou spomínanou marihuanou." 

 

Matúš Gavlák: "Tieto deti si zväčša neuvedomujú riziko, do ktorého vstupujú, keďže aj marihuana označovaná ako ľahká 

droga dokáže byť návyková. V školách sa hovorí najmä o nebezpečenstvách." 

 

Pavol Jančík, preventista MsP SNV: "Vyliečiť sa to nedá. Abstinovať môžeš celý život, ale čo potrebuje k tomu, aby 

mohla abstinovať celý život. Potrebuje rodinné zázemie, potrebuje nejakú oporu. Žiadny narkoman, žiadny alkoholik sa zo 

svojho problému nikdy nedostal sám. Tento projekt je v základe zameraný na to, že im dajú správne informácie včas a v 

konečnom dôsledku sa musia roznodnúť oni sami." 

 

Matúš Gavlák: "Policajti im ukázali aké typy drog sú u nás najrozšírenejšie, ako vyzerajú a aké následky ich užívanie 

spôsobí. S tým súvisí aj viacero trestných činov." 

 

Peter Lang: "Je tam problém s páchaním trestnej činnosti a ako priamo s držaním a prechovávaním omamných látok, ale 

aj páchanie nejakej inej trestnej činnosti pod vplyvom tej omamnej látky." 

 

Matúš Gavlák: "Ide napríklad o výtržnosti, či šoférovanie pod vplyvom. Ako výstražný príklad predaja drog môže slúžiť aj 

nedávna razia. Štyrom zadržaným dílerom zo Spišskej Novej Vsi, ktorým policajti prekazili drogový biznis. hrozia 

niekoľkoročné tresty." 

 

Žiak ZŠ Lipová SNV: "Veľa ľudí na to zomierajú, lebo chcú si to vyskúšať a potom už to nevedia prestať brať." 

 

Matúš Gavlák: "Ako by si ty zareagovala, keby ti niekto ponúkol drogu?" 

 

Žiačka ZŠ Lipová SNV: "Odmietla by som to." 

 

Pavol Jančík: "Zdravý rozum a dostatok informácií si myslím, že im tú drogu z ruky včas vyrazí." 
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Späť na obsah 

 

1.29.  Aký bude osud tigrov pri Senci? 

 [Markíza, 17:25; Reflex; 03/11/2017;  Mirka Ondrejčíková; Zaradenie: z domova] 

 

Patrik Herman, moderátor: "Zachránila tigra a teraz má problémy. Pani Yveta sa nevie dostať k dôležitým dokumentom 

pre jeho potomkov. Ich ďalší chov si nemôže dovoliť a bez dokladov ich nemôže ani predať. Potvrdenie o pôvode je 

dôležité. No v tomto prípade robí z už beztak ohrozených zvierat tigre bez budúcnosti." 

 

Yveta Iršová, majiteľka: "Toto je vlastne ich domov, tu žijú. Mali sme tu už tridsaťdva tigrov, je to vlastne najväčší chov v 

Európe. A som tomu rada." 

 

Marek Németh, ošetrovateľ: "Kumal, ty nechceš kuriatko?" 

 

Yveta Iršová: "Veľmi náročné je to utiahnuť to finančne, lebo sú to veľkí papkáči, keďže sú to ussurijské tigre, najväčšia 

mačkovitá šelma na svete, tak toho veľa zožerú." 

 

Marek Németh: "Toto je náš najmladší prírastok. Je to naša princeznička Maja, narodila sa prvého mája tento rok. A je 

strašne ukričaná, lebo ako každý tiger sa neľúbi nosiť na rukách. No poď dole, poď." 

 

Mirka Ondrejčíková, redaktorka: "Chovatelia zarábajú najmä na predaji zvierat. Majiteľka tohto tigríka ho však legálne 

predať nemôže." 

 

Yveta Iršová: "Robí mi ministerstvo životného prostredia problém v tom, že mi nechcú vydať euro CITES-y, preto 

nemôžeme používať tieto zvieratá komerčne, čiže akože rozmnožovať ich tak, že by sme ich predávali alebo že by sme 

mali tuná vstupné a máme iba dobrovoľný príspevok, čo nás trošku mrzí, lebo fakt to je málo." 

 

Tomáš Ferenčák, hovorca min. životného prostredia: "Chovateľka nepredložila žiadne relevantné doklady, ktoré by 

vyvrátili neznámy pôvod starého otca týchto tigrov, preto ministerstvo muselo jej žiadosť zamietnuť." 

 

Mirka Ondrejčíková: "Problém siaha do deväťdesiatych rokov. Yvete vtedy darovali tigra, samca. Ten ale nemal príslušné 

doklady. Z chovu vzišli dve mláďatá. Tie už potrebné dokumenty z ministerstva dostali." 

 

JUDr. Sabína Gečeová, právnička sťažovateľky: "Po dvoch rokoch účinnosti týchto CITES-ov už začala ten chov, už mala 

možno aj druhú generáciu mláďat, tak oznámilo ministerstvo, druhého apríla 2012 zrušilo tieto euro CITES-y." 
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Mirka Ondrejčíková: "To znamená, že ďalšie generácie už papiere automaticky nedostali. Chov už bol rozbehnutý a z 

niečoho ich živiť musela. Tak to skúšala ďalej." 

 

Tomáš Ferenčák: "Chovateľka sa obrátila aj na príslušný súd, no súd rozhodol neprijať ich žalobu." 

 

Yveta Iršová: "Tá samica má pôvod, tá dostala euro CITES, ale ten jej partner nie, lebo som nevedela dokázať, že odkiaľ 

vlastne je. No ale ja som to dokázala, len mi to neuznali, čo je veľká smola." 

 

Mirka Ondrejčíková: "Tigre sú podľa nej zo zoo v Spišskej Novej Vsi, čo by znamenalo, že potrebné doklady mali 

vybaviť ešte tam." 

 

Jana Dzurková, riaditeľka zoo v SNV (telefonát): "Som riaditeľkou len od roku 2006. Odchody zvierat sú zaznamenané, 

ale o spomínanom tigrovi neviem, že by bol nejaký záznam." 

 

Mirka Ondrejčíková: "Čiže ostatné archívne záznamy z toho roku máte?" 

 

Jana Dzurková: "Neviem. Nikto nezháňa staré záznamy. Ja sa vám osobne k tomu nijak neviem vyjadriť, jedine to hľadať 

v archíve. Musím to pohľadať, možnože to bude hneď, možno to bude týždeň, možno mesiac. Neviem koľko." 

 

Mirka Ondrejčíková: "Spojili sme sa preto s bývalým riaditeľom zoo." 

 

Karol Dzurík, bývalý riaditeľ zoo v SNV (telefonát): "Ona nemala od nás tigra. Môže tvrdiť ona, čo chce. Len nemá doklad. 

Keď má papier, že ona stade, tak prosím, ale ja neviem o takom dačom." 

 

Mirka Ondrejčíková: "Máte nejakú dokumentáciu z toho roku?" 

 

Karol Dzurík: "Nie, nie, nič, bo to vtedy nebol ani CITES, ani nič, ani sa nič neviedlo. Takže." 

 

Mirka Ondrejčíková: "No už boli dva roky euro CITES-y." 

 

Karol Dzurík: "Začínalo, tak to nebolo také evidované ako teraz." 

 

Tomáš Ferenčák: "Ministerstvo v rámci konania preverovalo najmä skutočnosť, či sa spomínaný tiger v danom období 

narodil v zoologickej záhrade Spišská Nová Ves. Preto oslovilo nielen samotnú zoologickú záhradu, ale aj mesto 

Spišská Nová Ves, či príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu. No treba podotknúť, že sa nepodaril nájsť 

relevantný doklad, ktorý by túto skutočnosť potvrdil." 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

6. 11. 2017 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

Mirka Ondrejčíková: "Nám sa to podarilo. Našli sme archívne noviny z daného roku. To, že má zoo nový prírastok, bolo 

hneď na titulke." 

 

Tomáš Ferenčák: "My nevieme, ako za akých okolností vtedy vznikol článok v spomínanom periodiku. Faktom ostáva, že 

zákon jasne definuje, čím možno dokladovasť pôvod tigra." 

 

Mirka Ondrejčíková: "No nerozumie ešte jednej veci. Keď pred časom darovala dve svoje mláďatá do Česka, tam 

problém s dokumentmi nebol." 

 

Yveta Iršová: "Euro CITES-y museli dostať tieto dve mláďatá, lebo ten jeden je vystavovaný, inak tiger nesmie byť 

vystavovaný, keď nemá euro CITES, a ten druhý bol dokonca predaný do zahraničia niekde na nejaký ostrov." 

 

Tomáš Ferenčák: "My nemáme informácie tohto charakteru z českej strany." 

 

Mirka Ondrejčíková: "Majiteľka sa chce obrátiť na Najvyšší súd. Má pocit krivdy za to, že ju trestajú za chybu 

predchádzajúceho majiteľa tigra, ktorý si nesplnil svoju povinnosť." 

 

JUDr. Sabína Gečeová: "Keď už je takto rozbehnutý chov, ako si to predstavuje? Ja som aj pýtala tej na ministerstve a 

hovorím, teraz si ako predstavujete tých tigrov? Sú v chránenom chove, my ich dáme vystrieľať? Dáme ich uspať? Alebo 

čo s nimi urobíme?" 

 

Tomáš Ferenčák: "Viete, táto legislatíva nevznikla preto, aby sme nejakým spôsobom trápili drobných chovateľov, táto 

legislatíva je medzinárodná, ktorá práve zabraňuje tomu, aby sa nekupčilo, neobchodovalo s veľmi vzácnymi druhmi, a to 

je problém, ktorý stále trápi nielen Slovensko, ale v podstate celý svet." 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  Zopakuje Lokomotíva na Spiši kúsok z Liptova? 

 [kosice.korzar.sme.sk; 04/11/2017; Daniel Dedina ; Zaradenie: Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20687767/zopakuje-lokomotiva-na-spisi-kusok-z-liptova.html 

 

Kubík nastúpi proti svojim bývalým spoluhráčom. 

 

SP. N. VES/ KOŠICE. Duel 15. kola II. futbalovej ligy Spišská Nová Ves – Lokomotíva Košice (hrá sa v sobotu o 13.30 

hod.) láka hneď z niekoľkých pohľadov. 

 

Dobrá forma oboch tímov sľubuje atraktívne východoslovenské divadlo. 

 

Na trávniku na seba narazia kamaráti, z ktorých sa na 90 minút stanú súperi. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20687767/zopakuje-lokomotiva-na-spisi-kusok-z-liptova.html
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Spišiaci naposledy prišli o päťzápasovú víťaznú sériu, ale banovať nemusia. 

 

Aj bod z ihriska silnej Serede je cenný a len potvrdzuje dobrú formu zverencov trénerského dua Farkaš – Ondáš z 

posledného obdobia. 

 

Neplánovaný návrat bol správny krok 

 

"Máme momentálne naozaj dobrú fazónu. A čo by malo platiť na súpera? To si zatiaľ nechám pre seba," začal trocha 

tajomne dôležitý člen spišskonovoveskej ofenzívy Tomáš Kubík. 

 

Doterajšia úspešná jazda mužstva druholigovou jeseňou ho neprekvapuje. 

 

"Už keď som sem prišiel, videl som, že tento káder má na viac, než bolo prezentované. Chlapci sú pokope dlhšie 

obdobie, predtým možno chýbala väčšia tímovosť. Teraz je však všetko tak ako má, a vidno to aj na výsledkoch." 

 

Futbalisti z metropoly Spiša odohrali zatiaľ v domácom prostredí len štyri zápasy, v ktorých majú stopercentnú bilanciu. 

 

Porazili aj silnú Skalicu či futbalovo vyspelé béčko Žiliny. V úspech veria i v dnešnom súboji. 

 

"Do zápasu ideme s cieľom vyhrať," hovorí bez okolkov Kubík. 

 

Odchovanec smižianskeho futbalu odišiel ešte ako mládežník do Košíc, aby sa po desiatich rokoch vrátil na rodnú hrudu. 

Všetko pritom mohlo byť úplne inak. 

 

"Mal som pôvodne iný plán. V lete mi však niektoré veci nevyšli, a tak som sa vrátil do Spišskej. S odstupom času môžem 

povedať, že to bol dobrý krok a som zaň rád. Darí sa mužstvu aj mne," hovorí spokojne. 

 

Svoju budúcnosť zatiaľ necháva otvorenú. 

 

"Uvidíme, ako sa v zime vyvinie situácia. Samozrejme, každý futbalista sa chce posúvať vyššie, ani ja nie som výnimka." 

 

V sobotu nastúpi Tomáš Kubík proti viacerým bývalým spoluhráčom z VSS i predtým MFK Košice, ktorí medzičasom 

prestúpili do Lokomotívy. 

 

"V kontakte som najmä s Ferim Vancákom. Veľmi sme sa tešili, že si proti sebe zahráme, o to väčšia škoda, že je 

zranený a nebude môcť nastúpiť. Samozrejme, mám tam veľa kamarátov, či už sú to Šuti (František, pozn. red.) Pavúk, 
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Boris Gáll, Miki Tóth, alebo Kamil Karaš. Nejaké podpichovačky prebehli, k ďalším ešte určite príde pred zápasom," 

usmial sa 25-ročný futbalista, ktorý nevylúčil ani možnosť prípadnej stávky. 

 

Obrancovia velia do útoku 

 

Košičanov čaká cesta za súperom, ktorý doma body nerozdáva. 

 

Brali by preto aj remízu? – znela úvodná otázka na Františka Pavúka. 

 

"Uvidíme, čo nám ukáže samotný zápas, či sa nám v ňom podarí vyhrať alebo nie, ale náš zámer je jasný. Do Spišskej si 

ideme po tri body," vyhlásil obranca Lokomotívy. 

 

V živej pamäti je ešte posledné doterajšie vystúpenie jeho mužstva vonku. 

 

Liptovský Mikuláš tiež dovtedy pred vlastnými fanúšikmi neprehral, až prišla Lokomotíva a Stredoslováci kapitulovali. 

 

"Neberieme to ako podobnú výzvu, každý zápas má svoje špecifiká. Boli sme radi, že sme v Mikuláši vyhrali a ak by sa 

nám to podarilo zopakovať aj na Spiši, bolo by to super." 

 

Najbližší súper nie je pre košický tábor vôbec neznámou. 

 

"Spišiaci majú dobre stavané mužstvo, veľa bodov získali u súperov, doma dokonca všetky. Vieme, čo od nich môžeme 

čakať, sme dostatočne pripravení a uvidíme, ako to celé vypáli," hovorí Pavúk s pokorou v hlase. 

 

Ako obranca by mal dnes zvádzať početné súboje s Tomášom Kubíkom. 

 

Je nachystaný mu to poriadne "osoliť"? 

 

"Jasné. Som pripravený na každého hráča súpera, teda aj na Tomáša," vravel vážne a predsa s úsmevom. 

 

František Pavúk je univerzálny futbalista, ktorý sa v priebehu jesene presunul zo stopérskeho postu na kraj obrany. 

 

"Lepšie sa cítim na pozícii stopéra, ale nepripisujem tomu veľkú váhu. Všade, kde ma tréner postaví, sa snažím podať čo 

najlepší výkon," poznamenal šikovný ľavák. 

 

Iný stopér Lokomotívy, Lukáš Horváth, sa v posledných zápasoch presunul na hrot útoku a stáva sa z neho kanonier. 

 

Tým akoby hodil pomyselnú gólovú rukavicu aj ďalším hráčom z defenzívy. 
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"Cico (Róbert Cicman, pozn. red.) sa už celkom chytá. Radi by sme sa pridali aj ďalší. Prvoradé ale je, aby sme si ako 

obrancovia splnili úlohy vzadu," dodal Pavúk. 

 

Program 15. kola II. ligy, 

 

sobota: 

 

Sp. N. Ves – Lok. Košice, 

 

Poprad – Žilina B, 

 

L. Mikuláš – Podbrezová B, 

 

Zvolen – Sereď, 

 

Inter – Šamorín, 

 

Komárno – Nové Mesto n/V, 

 

nedeľa: 

 

Trebišov – Skalica (všetky o 13.30 hod.). 

 

Piatkový zápas Pohronie – Bardejov skončil po uzávierke vydania. 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Reštaurovanie Kalvárie odhalilo tajomstvá 

 [Korzár; 254/2017; 04/11/2017; s.: 3; tasr ; Zaradenie: región] 

 

SÚSOŠIE SA DOMOV NA SPIŠ VRÁTI NA JAR 

 

Na obnove spišskonovoveskej Kalvárie pracujú v ateliéri v Spišskom Podhradí. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na obnove spišskonovoveskej Kalvárie, ktorá je dielom Majstra Pavla z Levoče, v súčasnosti 

pracujú v reštaurátorskom ateliéri v Spišskom Podhradí. "V rukách Štefana Siváňa dostáva súsošie opateru, aká mu, 

vzhľadom na jeho hodnotu, zaslúžene patrí," uviedol Tomáš Repčiak z Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi. 
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Retuš a pozlacovanie 

 

Dielo Majstra Pavla z Levoče z roku 1520 už absolvovalo skenovanie v spišskonovoveskej nemocnici a teraz ho 

reštaurátori zbavujú ďalších poškodení. Podľa reštaurátora je drevo vo vnútri rozožraté červotočom predovšetkým v 

spodných častiach sôch. Preto ho bolo potrebné nanovo impregnovať spevňovacím prostriedkom. "Je už dokončené 

čistenie sôch, v súčasnosti prebieha tmelenie, nasledovať bude ešte retuš a zjednocovanie povrchových vrstiev tzv. 

pozlacovacími technikami a farebnou retušou," priblížil Siváň. 

 

Pôvodné sfarbenie 

 

Reštaurátor počas obnovy odhalil aj niektoré z tajomstiev súsošia. Na zriasenej časti rúcha odevov sa našlo pôvodné 

sfarbenie už skôr, ale na inkarnátoch, čo je farebná úprava odhalených častí tela, ju objavili až teraz. Verejnosť bude 

môcť uzrieť zrekonštruované súsošie prvý raz zhruba o mesiac, kedy ho predstavia na Bratislavskom hrade. Výstava 

Majster Pavol z Levoče – zlato a ruky v službách ducha, tu bude inštalovaná od 5. decembra a okrem Kalvárie z Kostola 

Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi, budú môcť návštevníci vidieť aj ďalšie originály tohto významného 

slovenského umelca. Všetky vystavené artefakty by mali dokresľovať dobu, v ktorej Majster Pavol žil a tvoril. 

Spišskonovoveská kalvária, ktorá bola pôvodne umiestnená vo víťaznom oblúku a neskôr ju presunuli na južnú stenu 

kostola, sa vráti späť domov na Spiš pred Veľkou nocou. 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Jožko ma prosil: Nechcem ísť preč! 

 [Plus jeden deň; 254/2017; 04/11/2017; s.: 6,7; Daniela Pirschelová ; Zaradenie: Slovensko] 

 

Spišská Nová Ves - Smútok a obavy. Katarína Dzurillová (58) si Jožka priniesla domov v marci 2011, keď mal 5 dní. 

Chlapček bol tretím dieťaťom v ich profesionálnej rodine v Spišskej Novej Vsi a žil s nimi do 10. októbra 2016. Presne 5 

rokov a 7 mesiacov. Odvtedy ho však Katarína videla len päťkrát. Jožka totiž chcú manželia z Malty, u ktorých je už v 

predadopčnej starostlivosti. 

 

"Rástol s našimi vlastnými deťmi, v prirodzenom rodinnom prostredí, aj preto bolo normálne, že mňa a manžela začal 

volať mamka a otecko," spomína Katarína. Keď mal Jožko dva a pol roka, začal chodiť do škôlky a všetko bolo tak, ako 

má byť. "Nič sa nedialo. Nevedeli sme o tom, že by si Jožka chcel niekto na Slovensku osvojiť. Náš vzťah sa prehlboval. 

Detský domov v Spišských Vlachoch však rozhodol, že nám ho zoberie," opisuje sled udalostí nešťastná žena. 

Chlapčeka totiž nemala v pestúnskej starostlivosti, Katarína bola "len" profesionálnou mamou. "Vlani v októbri sme o 

Jožka prišli. Odvtedy som ho videla asi päťkrát," pokračuje. Aby chlapčeka vybojovala späť, dala výpoveď v práci. 

Zároveň oznámila riaditeľke domova, že ich rodina sa rozhodla zobrať si Jožka do pestúnskej starostlivosti. "Bola to 

najschodnejšia cesta, keďže adopcia je zdĺhavá a my sme nechceli, aby chlapček trpel," vysvetľuje Katarína. Tichým 
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hlasom dodáva, že ešte dlho jej budú znieť slová, ktoré Jožko povedal, keď zistil, že musí od nich odísť. "Maminka, 

nemôžem odísť, veď som predsa tvoj! Nechcem ísť preč!" Niektoré zdroje však tvrdia, že impulz o ukončení spolupráce s 

Katarínou Dzurillovou vyšiel od vedenia domova. Jeho riaditeľka Martina Suchá to odmietla komentovať. "Pracovný 

pomer bol ukončený dohodou. Ďalšie okolnosti zasahujú do súkromia občana, preto sa k nim nebudeme vyjadrovať." 

Medzitým sa Katarína dozvedela, že chlapca si chcú adoptovať rodičia z Malty, dokonca je u nich už na predadopčnej 

starostlivosti. Skontaktovala sa preto s riaditeľkou Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže Andreou 

Císarovou. "S manželom Jozefom sme žiadali, aby medzinárodnú adopciu zastavili. Tiež som Cisárovú informovala, že 

dávame návrh na súd, aby nám dieťa zverili do náhradnej výchovy. Záver bol, že náš prípad ešte raz posúdia. Aj preto 

sme boli nemilo prekvapení, keď sme sa dozvedeli, že v Bratislave bolo nejaké výberové konanie a Jožko napokon 

skončil v rodine maltských manželov," dodáva. Andrea Císarová však tvrdí opak. "Dzurillovci za šesť rokov nedali najavo 

záujem o osvojenie alebo adopciu. Rozhýbali sa, až keď sa prihlásili záujemcovia zo zahraničia. Neporušili sme práva 

chlapca ani Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach. Adopcia má prednosť pred pestúnskou 

starostlivosťou. U chlapca bol najvyšší čas na adopciu, keďže čo nevidieť bude mať šesť rokov a potom je to už ťažšie." 

Podľa Cisárovej nik na Slovensku o Jožka neprejavil záujem, preto ho dali na medzištátnu adopciu. "Zareagovalo 

niekoľko rodín. Uspeli mladí manželia z Malty. S rodinou sme v kontakte, dieťa je šťastné a má sa veľmi dobre," tvrdí 

šéfka centra. Na ťahu je teraz súd, ktorý musí rozhodnúť, kde chlapec napokon skončí. 

 

Prípad ešte neuzavreli, rozhodne súd 

 

Jana Lukáčová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdila, že prípad nie je stále uzavretý. "Pokračuje súdne 

konanie o zverení chlapca do náhradnej osobnej starostlivosti. Úrad práce je súdom určený za kolízneho opatrovníka, 

detský domov je účastníkom konania." 

 

Späť na obsah 

 

1.33.  Vodička tereniaka v Prešovskom kraji zrazila chodca († 57): Kráčal v tmavom oblečení 

po okraji cesty 

 [cas.sk; 04/11/2017; vd, Novy Cas ; Zaradenie: Správy] 

https://www.cas.sk/clanok/616149/vodicka-tereniaka-zrazila-chodca-57-kracal-v-tmavom-obleceni-po-okraji-cesty/ 

 

Otvoriť galériu 

 

V Prešovskom kraji vodička tereniaka zrazila chodca, ktorý v tmavom oblečení kráčal po pravom okraji vozovky. Zrážku 

autom chodec neprežil. 

 

V katastránom území obce Spišský Štvrtok (okres Levoča) vodička (51) osobného auta Toyota Rav 4 zo Spišskej Novej 

Vsi pravou prednou časťou auta zachytila chodca († 57) zo Spišskych Tomášoviec (okres Spišská Nová Ves), ktorý 

zraneniam na mieste podľahol. 

https://www.cas.sk/clanok/616149/vodicka-tereniaka-zrazila-chodca-57-kracal-v-tmavom-obleceni-po-okraji-cesty/
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Chodec išiel po pravej strane cesty v smere jazdy osobného auta, bol v tmavom oblečení a za zníženej viditeľnosti nemal 

na sebe reflexné prvky. Požitie alkoholických nápojov bolo u vodičky dychovou skúškou vylúčené, u nebohého bude 

požitie alkoholu zisťované pri pitve. Poverený policajt začal trestné stíhanie za usmrtenie - informoval prešovský krajský 

policajný hovorca Daniel Džobaník. 

 

Foto: 

 

Vodička tohto tereniaka zrazila chodca, ktorý v tmavom oblečení bez reflexných prvkov kráčal po pravom okraji cesty. 

Zdroj - pz / Čas.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  Volejbal: UKF Nitra porazila Spišskú Novú Ves v 8. kole extraligy žien 

 [dobrenoviny.sk; 04/11/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/115300/volejbal-ukf-nitra-porazila-spissku-novu-ves-v-8-kole-extraligy-zien 

 

Pozrite si aktuálne výsledky. 

 

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Martin Baumann 

 

Nitra 4. novembra (TASR) - Volejbalová extraliga žien mala v sobotu na programe zápasy 8. kola. 

 

Volley project UKF Nitra - BK97 Stova Spišská Nová Ves 3:0 (18, 18, 17) 

 

72 minút, rozhodovali: Holčík, Vaško 

 

Hit UCM Trnava - Strabag Volleyball Club FTVŠ UK Bratislava 0:3 (-16, -15, -18) 

 

63 minút, rozhodovali: Pivarček, Viktoríni-Lisá 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.35.  Spišská Nová Ves I. hokejovej lige tesne zdolala Prešov 

 [dobrenoviny.sk; 04/11/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/115267/spisska-nova-ves-i-hokejovej-lige-tesne-zdolala-presov 

 

http://www.dobrenoviny.sk/c/115300/volejbal-ukf-nitra-porazila-spissku-novu-ves-v-8-kole-extraligy-zien
http://www.dobrenoviny.sk/c/115267/spisska-nova-ves-i-hokejovej-lige-tesne-zdolala-presov
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Hokejová St. Nicolaus I. liga mala v piatok na programe štyri zápasy 16. kola a predohrávku 25. kola. 

 

Ilustračné foto — Foto: TASR 

 

Spišská Nová Ves 3. novembra (TASR) - Hokejová St. Nicolaus I. liga mala v piatok na programe štyri zápasy 16. kola a 

predohrávku 25. kola. 

 

HK Spišská Nová Ves - Prešov Penguins 3:2 pp (0:0, 0:1, 2:1 - 1:0) 

 

Góly: 59., 64. Findura, 52. Zakucia - 39. Pavúk, 57. Gavrik. Rozhodovali: Píšťanský - Hanko, Mráz, vylúčení: 7:4, 

presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 335 divákov 

 

HK'95 Považská Bystrica - HK Dukla Ingema Michalovce 2:8 (1:1, 1:3, 0:4) 

 

Góly: 20. Schroner, 32. Koleda - 13., 24. Poliaček, 42., 50. Hančák, 28. Mašlonka, 40. Linet, 46. Solomončak, 60. 

Cvengroš. Rozhodovali: Valach - Holienka, Durmis, vylúčení: 9:6, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0 

 

HC Osmos Bratislava - HK Trnava 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) 

 

Góly: 25., 58. Obšut, 31. Klučiar - 27. Mrava. 

 

Rozhodovali: Druga - Varjú, Vyšný, vylúčení: 8:6, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 402 divákov 

 

HC Nové Zámky B - HK Skalica 2:5 (1:2, 0:2, 1:1) 

 

Góly: 5., 47. Štumpf - 2., 8., 34. Kučera, 36., 45. Vaškovič. 

 

Rozhodovali: Vojtek - D. Konc ml., Frimmel, vylúčení: 0:2, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 75 divákov 

 

predohrávka 25. kola 

 

MHK Dubnica nad Váhom - HC Topoľčany 3:4 pp a sn (3:0, 0:3, 0:0 - 0:0, 0:1) 

 

Góly: 10. Berák, 18. Kokavec, 10. Jakúbek - 25. Minárik, 33. Bystričan, 37. Novák, rozhodujúci nájazd König. 

Rozhodovali: Krist - P. Tvrdoň, Drblík, vylúčení: 9:9, navyše: Ďurkech 10 minút za hrubosť - Minárik 10 minút za 

nešportové správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 824 divákov 

 

× 
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1.36.  Basketbal SBL: Inter Bratislava zdolal Levických Patriotov 

 [dobrenoviny.sk; 04/11/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/115311/basketbal-sbl-inter-bratislava-zdolal-levickych-patriotov 

 

Stretnutie BC Prievidza - VŠEMvs Karlovka Bratislava odohrajú v nedeľu od 17.00 h. 

 

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP 

 

Bratislava 4. novembra (TASR) - Basketbalová Eurovia SBL mala v sobotu na programe štyri zápasy 9. kola. Stretnutie 

BC Prievidza - VŠEMvs Karlovka Bratislava odohrajú v nedeľu od 17.00 h. 

 

BK Inter Bratislava - BK Levickí Patrioti 96:84 (49:41) 

 

Najviac bodov: Rančík 26, Matovič 21, Mrviš 15 - Djurič 17, Vašl 14, Sims 13, 1000 divákov 

 

Iskra Svit - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 106:102 (52:46) 

 

Najviac bodov: Radonjič 30, Avramovič 28, Jackson 25 - Antoni 26, Ninkovič 21, L'Africain 17 

 

MBK Rieker Com-therm Komárno - KB Košice 82:70 (40:33) 

 

Najviac bodov: Adams 17, Tomič 16, Bowman ml. 13 - Fletcher 16, Sedmák 12, Marič 11 

 

× 
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1.37.  Tragédia na Spiši: Vodička na ceste zrazila chodca. Všimla si ho príliš neskoro 

 [noviny.sk; 04/11/2017; Matúš Gavlák, redakcia/LS ; Zaradenie: Krimi] 

https://www.noviny.sk/krimi/275334-tragedia-na-spisi-vodicka-na-ceste-zrazila-chodca-vsimla-si-ho-prilis-neskoro 

 

SPIŠSKÝ ŠTVRTOK / Počas dušičiek mali policajti akciu, pri ktorej upozorňovali chodcov na nosenie reflexných prvkov. 

Napriek tomu došlo v piatok v noci na Spiši k tragickej zrážke. Vodička si muža na ceste všimla, až keď bolo neskoro. 

 

http://www.dobrenoviny.sk/c/115311/basketbal-sbl-inter-bratislava-zdolal-levickych-patriotov
https://www.noviny.sk/krimi/275334-tragedia-na-spisi-vodicka-na-ceste-zrazila-chodca-vsimla-si-ho-prilis-neskoro
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Vodička na kameru nechcela hovoriť. Šokovaná ale povedala, že rýchlo určite nešla, maximálne 80 km/h. Postavu na 

ceste si všimla až keď bolo neskoro. K nehode došlo približne 200 metrov za Spišským Štvrtkom v smere do Spišskej 

Novej Vsi. 

 

Aj muži idúči za ženou nám potvrdili že postavu na ceste nebolo vidieť. Úsek cesty nebol osvetlený. Rozbité kúsky auta a 

veci chodca boli na ceste porozhadzované na desiatkach metrov. Muža po zrážke odhodilo do priekopy. "Zrazený 57-

ročný chodec po príchode záchranárov nejavil žiadne známky života. Posádka ho začala okamžite resuscitovať. Žiaľ, 

zachrániť sa ho nepodarilo," informuje Alena Krčová, hovorkyňa záchranárov. 

 

Okrem polície hľadá pravdu o tom, čo sa stalo, aj súdny znalec. Vyskytlo sa podozrenie že chodec mohol byť opitý. 

Chvíľu pred tým totiž dopravný servis upozorňoval na podguráženého neoznačeného chodca v úseku kde došlo k 

nehode. To ale zistí až nariadená pitva. Aj tento žiaľ tragický prípad dokazuje, aké je dôležité aby chodci idúci po ceste 

mimo obce mali na sebe reflexné prvky. 

 

Zdroj - noviny.sk/TV JOJ 
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1.38.  Voľby na Spiši prebiehajú pokojne: Volebná účasť v okresoch je rôzna 

 [spisska.dnes24.sk; 04/11/2017; Lucia Šútorová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/volby-na-spisi-prebiehaju-pokojne-volebna-ucast-v-okresoch-je-rozna-283555 

 

 Priebeh volieb na Spiši je pokojný. Vo väčšine okresov hlásia nižšiu účasť. 

 

Voľby do vyšších územných celkov sú zatiaľ na Spiši bezproblémové. "Ich priebeh je pokojný, žiadne narušenia sme 

hlásené nemali, veríme, že to tak aj ostane. Teraz išli členovia komisie na Zamagurie na kontrolu," priblížila zapisovateľka 

Okresnej volebnej komisie (OVK) v Kežmarku Gabriela Petrušková. 

 

Účasť je rôzna 

 

V Kežmarskom okrese je dohromady 67 okrskov a právo voliť tu má približne 50 000 obyvateľov, ktorí si môžu vybrať 

spomedzi 39 kandidátov na poslancov. "Zatiaľ je účasť celkom dobrá, aj ja keď som bola voliť, tak som dokonca čakala v 

rade, tak dúfame, že bude vyšší záujem ako po minulé voľby," dodala Petrušková. 

 

Všetko je zatiaľ v poriadku aj v jednotlivých okrskoch v okresoch Poprad a Levoča, voličská účasť tu však nie je veľmi 

vysoká. "Už sme boli na kontrolu vo viacerých okrskoch, niekde je účasť 10 percent, niekde 12 – 13 percent, nie sú to 

nejaké vysoké čísla. Ale najviac voličov zvykne chodiť podvečer, tak uvidíme o koľko sa tie čísla ešte dvihnú," zhodnotil 

zapisovateľ OVK v Poprade Ladislav Maličký. V okrese Poprad je dohromady 88 okrskov a občania si volia spomedzi 75 

kandidátov na poslancov, v Levočskom okrese je to 47 okrskov a kandiduje tu 25 ľudí. 

http://spisska.dnes24.sk/volby-na-spisi-prebiehaju-pokojne-volebna-ucast-v-okresoch-je-rozna-283555
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Problémy nehlásia 

 

"U nás je všetko v poriadku, nič vážnejšie sme hlásené nemali. Dá sa povedať, že účasť je zatiaľ dosť nízka, uvidíme, 

ako sa to vyvinie do večera. Ľudí zrejme vytiahlo von pekné počasie, tak snáď si ešte nájdu čas prísť odvoliť po zotmení," 

priblížil zapisovateľ OVK v Starej Ľubovni Mikuláš Mayer. V Ľubovnianskom okrese má právo voliť viac ako 44 000 

obyvateľov v 63 okrskoch. Okrem župana si pritom môžu vybrať aj poslancov spomedzi 27 kandidátov. 

 

V okrese Spišská Nová Ves je dohromady 83 okrskov a ani tu priebeh volieb zatiaľ nič nenarúša. Potvrdila to 

zapisovateľka tamojšej OVK Lívia Klaciková s tým, že volebná účasť v zatiaľ zmonitorovaných okrskoch je na úrovni 

okolo 15 percent. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - TASR 
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1.39.  Pod Tatrami vyhasli životy dvoch ľudí: Zubatá kosila na ceste i na koľajniciach 

 [poprad.dnes24.sk; 04/11/2017; Martin Sýkora ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/tragicka-podtatranska-sobota-zubata-kosila-na-ceste-i-na-kolajniciach-283564 

 

 Pod Tatrami zbytočne vyhasli dva ľudské životy. Zatiaľ čo prvá obeť prišla o život na ceste, druhá skončila pod kolesami 

vlaku. Oba prípady vyšetruje polícia. 

 

Tragédia na ceste 

 

Vo štvrtok čase o 19:52 hod. došlo z doposiaľ nezistených príčin na ceste medzi obcami Spišský Štvrtok a Smižany v 

levočskom okrese k smrteľnej dopravnej nehode. Vodička (51) vozidla Toyota Rav 4 zo Spišskej Novej Vsi viedla 

vozidlo v smere jazdy zo Spišského Štvrtku na obec Smižany, kde z doposiaľ nezistených príčin prednou pravou časťou 

auta zachytila chodca (57) zo Spišskych Tomášoviec. 

 

"Chodec išiel po pravej strane cesty v smere jazdy vozidla, bol oblečený v tmavom oblečení a za zníženej viditeľnosti 

nemal na sebe reflexné prvky," informoval hovorca KR PZ v Prešove Daniel Džobanik. 

 

Chodec pri dopravnej nehode utrpel poranenia nezlučiteľné so životom, vodička neutrpela žiadne zranenie. Škoda na 

vozidle Toyota Rav 4 vznikla vo výške 4 000 eur. "Požitie alkoholických nápojov bolo u vodičky vykonanou dychovou 

skúškou vylúčené, u nebohého bude požitie alkoholu zisťované pri pitve," pokračoval hovorca. Telo nebohého bolo 

http://poprad.dnes24.sk/tragicka-podtatranska-sobota-zubata-kosila-na-ceste-i-na-kolajniciach-283564
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prevezené na pracovisko ÚDZS v Poprade, kde bude vykonaná pitva. Poverený príslušník ODI Poprad začal trestné 

stíhanie za prečin usmrtenie. 

 

Železničná nehoda s následkom smrti 

 

V sobotu (4.10.) v čase o 05:05 hod. na železničnej trati v medzistaničnom úseku železničných staníc Lučivná a Svit 

došlo k zrážke osobného vlaku a mladého muža, pri ktorej došlo k jeho usmrteniu. 18-ročný muž býval v Turčianskych 

Kľačanoch v okrese Martin. 

 

"Rušňovodič uviedol, že pri prejazde uvedeným úsekom zbadal vo vzdialenosti 20 metrov od čela vlaku osobu, ktorá 

skočila do jazdnej dráhy vlaku," uviedol prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik. 

 

Rušňovodič pre krátku vzdialenosť nedokázal zrážke vlaku s osobou zabrániť a taktiež nestihol použiť zvukové 

znamenie. U rušňovodiča bola vykonaná dychová skúška na alkohol s negatívnym výsledkom. "Obhliadajúci lekár na 

mieste udalosti konštatoval smrť následkom zranení nezlučiteľných so životom po zrážke osoby s vlakom a nariadil 

vykonať súdnolekársku pitvu," dodal policajný hovorca. Telo nebohého bolo prevezené pohrebnou službou na Úrad pre 

dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Poprade, kde bude vykonaná súdnolekárska pitva. Škoda pre ŽSR bude 

vyčíslená dodatočne. Poverený príslušník OŽP Poprad začal trestné stíhanie za prečin Usmrtenie. 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.40.  ONLINE: Hlasuje sa v školách i pohostinstvách, voľby sú pokojné 

 [ta3.com; 04/11/2017; TA3 ; Zaradenie: Slovensko] 

https://www.ta3.com/clanok/1115689/online-hlasuje-sa-v-skolach-i-pohostinstvach-volby-su-pokojne.html 

 

Článok bol aktualizovaný: 

 

4.11.2017 11:15 

 

Strach z nástupu extrémistov, obavy z kupovania hlasov i z nízkej účasti. Aj to sprevádza voľby predsedov a poslancov 

samosprávnych krajov, ktoré sú po prvý raz jednokolové. Sledujte ich priebeh spolu s nami. 

 

11:15 V košickej mestskej časti Luník IX prvé dve hodiny volieb prešli pokojne. Tunajší voliči sú rozdelení do dvoch 

okrskov. Vo volebnom okrsku číslo 1 ako uviedol predseda volebnej komisie Peter Palla, je v zozname zapísaných 2061 

oprávnených voličov a vo volebnom okrsku číslo 2, kde volebnej komisii predsedá Miriam Babinčáková, je zapísaných 2 

174 oprávnených voličov. Ako uviedli obaja predsedovia volebných komisií, voľby prebiehajú pokojne, bez rušivých 

momentov. Komisie nedostali zatiaľ žiaden podnet pre porušenie zákona. Tieto dva okrsky zaznamenali rekordne nízku 

https://www.ta3.com/clanok/1115689/online-hlasuje-sa-v-skolach-i-pohostinstvach-volby-su-pokojne.html
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účasť vo voľbách do VÚC . Dnes je situácia lepšia. Podľa neoficiálnych informácií za dve hodiny od otvorenia volebných 

miestností v prvom okrsku bolo voliť viac ako dvadsať voličov a v druhom okolo 10 voličov, čo je viac ako celková účasť 

vo voľbách v roku 2013. "Účasť bude nízka. Ľudia veľmi nevedia, že čo sú to za voľby, že tu existuje a čo je to VÚC, a 

preto je aj nízka účasť ľudí na týchto voľbách. Keby tie krajské úrady boli viac otvorené, viac informovali ľudí o svojej 

činnosti, aby ľudia vedeli, čo rieši krajská samospráva, určite by bola väčšia účasť. Navyše na Luníku IX nebol, podľa 

mojich informácií, medzi ľuďmi ani jeden z kandidátov na župana, nevisí tu nijaký bilboard," povedal bývalý starosta 

Ladislav Šana. Doložil, že sa asi boja. 

 

10:40 Národná kriminálna agentúra vedie vo veci podozrení z volebnej korupcie osem trestných konaní. Na podozrenia z 

volebnej korupcie sa sústreďujú policajti aj počas prebiehajúcich krajských volieb. Novinárom to povedal policajný 

viceprezident Ľubomír Ábel, ktorý sa zúčastnil na zasadnutí štátnej volebnej komisie. Bližšie k vedeným trestným 

konaniam nehovoril, polícia bude informovať podľa neho v najbližších dňoch. Z 27 podnetov bolo ostaných 19 

priestupkov. Štátnu volebnú komisiu Ábel informoval, že priebeh volieb je pokojný. 

 

10:40 Časť voličov zapísaných v okrsku na Garbiarskej ulici v Košiciach tvoria obyvatelia Strediska sociálnej pomoci 

mesta Košice. Viacerí z nich povedali, že voliť chodia pravidelne. Od nového predsedu VÚC očakávajú zlepšenie 

zdravotníctva, ako i školstva. 

 

10:36 V spoločnosti svojej manželky Martiny v sobotu vo volebnom okrsku číslo 2. v Poprade odovzdal svoj hlas v 

župných voľbách aj prezident SR Andrej Kiska. Po hlasovaní pred novinármi zdôraznil, že je potrebné ísť voliť. 

 

Prezident SR Andrej Kiska s manželkou Martinou počas volebného aktu. Zdroj - SITA/Radoslav Maťaš 

 

10:15 Po prvých troch hodinách volieb do orgánov samosprávnych krajov môžu predstavitelia okrskových komisií v 

Stupave pri Bratislave hovoriť o značnom záujme voličov. "Voliči chodia stále, stáva sa, že musia chvíľku počkať, aby sa 

uvoľnilo miesto za plentou," informovala Zuzana Lovíšková z Mestského úradu v Stupave. 

 

Voľby do týchto chvíľ podľa jej slov nepoznačila žiadna rušivá okolnosť, atmosféra je pokojná. "Ľudia si overujú správny 

spôsob hlasovania i počet poslancov, ktorých môžu zakrúžkovať," povedala o usmerneniach, o ktorých doteraz 

najčastejšie informujú okrskové komisie prichádzajúcich voličov. 

 

10:05 Najväčšie trnavské sídlisko Družba volí vo volebných miestnostiach základnej a materskej školy. Prvá volička prišla 

k jednej z nich tesne pred otvorením, minútu pred siedmou hodinou. Volebná komisia mala jej meno zapísané tiež ako 

prvé v poradí. "Pani mala iniciály A.A., takže dnes mala dvojnásobné prvenstvo," povedal predseda volebnej komisie v 

okrsku č. 37 Jozef Viskupič. 

 

10:00 Bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej volebnej komisie Peter Pollák išiel do terénu 

monitorovať priebeh krajských volieb. Navštívi Jarovnice v okrese Sabinov, Luník IX - mestskú časť Košice a Letanovce v 
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okrese Spišská Nová Ves. Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej komisie. "Vybrali sme tieto tri miesta, kde sa už 

v minulosti objavili podozrenia z volebnej korupcie," vysvetlil svoj postup Pollák, ktorý sa sústreďuje na problematiku 

kupovania hlasov. Avizoval, že v prípade podozrení v iných ako týchto troch "problematických oblastiach" sa presunie aj 

inam. Tvrdí, že ak sa mu potvrdia podozrenia, oznámi ich polícii aj komisii. 

 

9:55 V miestnom pohostinstve na hornom konci zriadili jeden z volebných okrskov v baníckom meste Handlová vo 

voľbách do vyšších územných celkov. K výberu miesta samospráva pristúpila po tom, čo zavreli prevádzku, kde bývali 

voľby doposiaľ. "V predchádzajúcich voľbách bol volebný okrsok na hornom konci v potravinách, táto prevádzka však 

bola zrušená, to znamená, že z nebytových priestorov sa stali bytové. Z toho dôvodu hľadalo mesto Handlová nové 

priestory pre volebný okrsok, ako najvhodnejší sa javil hostinec Pod brezami, ktorý má bezbariérový prístup," ozrejmila 

hovorkyňa mesta Jana Paulínyová. 

 

9:50 Účasť na voľbách vnímajú ako svoju zodpovednosť ako občanov aj v kláštore Kongregácie Najsvätejšieho 

Vykupiteľa (redemptoristi) v Podolínci v okrese Stará Ľubovňa. Uviedol to jeden z redemptoristov, páter Michal 

Zamkovský. "Nie sme len ľudia Cirkvi, ale aj ľudia daného regiónu a župy. Zaujímame sa o to, čo sa deje okolo nás. Je 

dosť dôležité, aby sme prispeli a mali možnosť ovplyvniť to, ako sa to bude vyvíjať a aby veci išli dobre," uviedol. Voliť 

však pôjde zo súčasnej trojčlennej komunity v Podolínci iba páter Zámkovský. "Ďalší dvaja nemajú trvalý pobyt v 

Prešovskom kraji a keďže nemajú možnosť vycestovať až do svojich krajov, nepôjdu voliť," vysvetlil. 

 

9:45 Ľudia v trnavskom kraji volia v 24 volebných obvodoch. Voliči si môžu vyberať predsedu samosprávneho kraja zo 17 

kandidátov a 50 poslancov z 356 uchádzačov. Pôvodne sa o post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja 

uchádzalo 18 kandidátov,. 

 

9:15 O post predsedu nitrianskeho kraja sa uchádza osem kandidátov, z toho je sedem mužov a jedna žena. Dvaja 

kandidáti sú nezávislí, štyria kandidujú za politickú stranu a dvoch podporujú koalície strán. Obyvatelia kraja si zvolia aj 

54 poslancov zastupiteľstva v ôsmich volebných obvodoch – Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Štúrovo, 

Topoľčany a Zlaté Moravce. O mandát krajského poslanca sa uchádza 280 kandidátov, z toho 72 je nezávislých. 

 

8:30 V Žilinskom samosprávnom kraji kandiduje vo voľbách na post predsedu kraja päť straníkov a traja nezávislí, o 57 

poslaneckých stoličiek má záujem 261 straníckych a 116 nezávislých kandidátov. O 57 poslaneckých stoličiek v 

zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja sa uchádza 377 kandidátov, z nich 116 nezávislých a 261 nominovalo 16 

politických strán. Zo súčasných 57 krajských poslancov opätovne kandiduje 52. O poslancoch voliči rozhodujú v 11 

volebných obvodoch. 

 

8:15 V Prešovskom kraji si voliči vyberajú z 11 kandidátov na župana a 500 kandidátov na poslancov. V rámci PSK sa vo 

voľbách do krajskej samosprávy volí v 13-tich volebných obvodoch, ktoré kopírujú jednotlivé okresy kraja. Zastupiteľstvo 

Prešovského samosprávneho kraja bude mať, tak ako doteraz, aj v ďalšom volebnom období 62 poslancov. O post 

predsedu PSK sa pôvodne uchádzalo 12 kandidátov. 
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7:50 O hlasy voličov v Trenčianskom samosprávnom kraji sa uchádza sedem zaregistrovaných kandidátov na predsedu, 

medzi nimi aj tri ženy. O 47 miest krajských poslancov sa v deviatich volebných obvodoch uchádza 272 kandidátov. 

 

7:45 V Košickom samosprávnom kraji si voliči volia 57 poslancov krajského zastupiteľstva a predsedu Košického 

samosprávneho kraja v jedenástich volebných obvodoch rozdelených na 854 volebných okrskov. Volebná komisia 

zaregistrovala 15 kandidátov na post predsedu KSK. Aktuálne sa z nich o hlasy voličov uchádza jedenásť kandidátov, 

pretože štyria sa vzdali alebo boli odvolaní stranou, za ktorú kandidovali. O 57 poslaneckých kresiel v krajskom 

zastupiteľstve zabojuje 449 kandidátov. Z pôvodne 469 zaregistrovaných sa 20 kandidátov vzdalo, alebo ich odvolali 

politické strany a koalície. 

 

7:35 V dnešných regionálnych voľbách občania volia predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja z jedenástich 

kandidátov. Súčasne vyberajú aj 49 poslancov zastupiteľstva z 382 kandidátov. Voľby prebiehajú v 13 volebných 

obvodoch a v rámci nich v 916 volebných okrskoch. Najviac okrskov s počtom 151 má volebný obvod číslo 9, ktorý 

kopíruje Okres Rimavská Sobota. Najmenej volebných okrskov je v banskoštiavnickom volebnom obvode číslo 2, kde ich 

je 24. O poslanecké kreslá v zastupiteľstve BBSK sa bude v nadchádzajúcich voľbách uchádzať 382 kandidátov. 

Zvolených môže byť 49 z nich v 13 volebných obvodoch, ktoré kopírujú jednotlivé okresy kraja. 

 

7:15 Voľby do VÚC 2017 sprevádza niekoľko noviniek. Napríklad porušenie jednotlivých pravidiel vedenia kampane i 

vysielania politickej reklamy sa pokutuje. Je napríklad zakázané, aby si voliči po hlasovaní nechali nepoužité alebo 

nesprávne upravené hlasovacie lístky. Hrozí za to pokuta 33 eur. Dôvodom zavedenia pokuty je ochrana voliča pred 

nátlakom a pokusmi o volebnú korupciu. Voličov pred odchodom z volebnej miestnosti upozorní okrsková volebná 

komisia, aby nepoužité hlasovacie lístky odložili do pripravenej zapečatenej nádoby. 

 

07:00 Na celom Slovensku sa otvorilo takmer 6-tisíc volebných miestností. 

 

06:30 Televízia TA3 sa na voľby do VÚC dobre pripravila a ich priebeh bude podrobne sledovať spolu s vami. V sobotu 

večer budú hostia moderátora Petra Bielika čakať na prvé výsledky a na nedeľňajšie predpoludnie, keď už budú známi 

víťazi i porazení, pripravila mimoriadnu reláciu V politike. Web televízie TA3 bude situáciu monitorovať počas celej noci. 

 

06:15 Od štvrtka 2. novembra a aj v deň volieb až do skončenia hlasovania platí informačné moratórium. Počas moratória 

je zakázané zverejňovať informácie o kandidátoch v ich prospech alebo neprospech. Ak by volič napríklad na sociálnej 

sieti objavil platenú reklamu (banner) niektorého z kandidátov alebo by mu prišla SMS či e-mail vyzývajúci na voľbu 

niektorého z kandidátov, treba poslať podnet na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán, a to 

na e-mailovú adresu: statnakomisia@minv.sk. 
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06:00 Voľby do orgánov samosprávnych krajov, ich predsedov a poslancov, sa začnú už o hodinu - volebné miestnosti sa 

otvoria o siedmej ráno a zatvoria o desiatej večer. Svoje voličské právo môže využiť približne 4 435 000 voličov. 

Priebežné výsledky začnú zverejňovať po zatvorení volebných miestností. 

 

Späť na obsah 

 

1.41.  Voľby do VÚC: Kiska už odovzdal svoj hlas doma v Poprade, Pollák monitoruje voľby v 

osadách 

 [aktualne.sk; 04/11/2017; TASR, alk ; Zaradenie: aktualne.sk] 

https://aktualne.atlas.sk/slovensko/politika/volby-do-vuc-kiska-odovzdal-svoj-hlas-doma-poprade-pollak-monitoruje-volby-osadach.html 

 

- AKTUALIZOVANÉ 

 

BRATISLAVA – Volebné miestnosti sa na Slovensku otvorili o 7:00 hodine. Obyvatelia ôsmich samosprávnych krajov 

volia nových predsedov krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev. Prvé priebežné výsledky by mali byť známe po 

22:00 hodine. Oficiálne výsledky by mali ohlásiť v nedeľu 5. novembra po schválení štátnou volebnou komisiou. 

 

Na snímke volebná miestnosť na Majerníkovej ulici počas volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017 v Bratislave v 

sobotu 4. novembra 2017. Zdroj -AP/TASR 

 

Voľby do vyšších územných celkov (VÚC) sú v najväčších bratislavských mestských častiach zatiaľ zväčša pokojné a 

plynulé. Potvrdili to hovorcovia miestnych samospráv. Rovnaká situácia je napríklad aj v Devínskej Novej Vsi či Devíne. 

 

"Ľudia chodia málo, trúsia sa. Dopoludnie bolo, našťastie, bez problémov a bez incidentov," zhodnotila doterajší priebeh 

Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu. 

 

Objavujú sa však miestami niektoré volebné okrsky, kde ľudia stoja v menších radoch. Pokojný priebeh volieb hlási aj 

Ružinov. "Ľudia chodia plynulo," skonštatovala ružinovská hovorkyňa Marianna Šebová. 

 

Podobná situácia je podľa hovorkyne Nory Gubkovej aj v Starom Meste. "Zdá sa, že účasť je o niečo vyššia ako v 

posledných krajských voľbách," povedala Gubková. Voliť chodia aj obyvatelia Nového Mesta. "Nie je síce nával, ale 

komisie hlásia, že stále sú v miestnostiach nejakí voliči. Mnohé komisie sa od rána nezastavili," doplnil novomestský 

hovorca Marek Tettinger. 

 

Pokojný priebeh potvrdila aj Devínska Nová Ves. "Ľudia chodia, trúsia sa. Nie je to však také masové ako napríklad vo 

voľbách do Národnej rady SR," podotkla Ingrid Zaťková, koordinátorka volieb v tejto mestskej časti. Výnimkou nie je ani 

Devín. "Priebeh je pokojný, nemáme žiadne incidenty. Ľudia priebežne chodia," zhodnotila predsedníčka volebnej 

komisie Margita Leskovská s tým, že účasť môže byť vysoká. 

https://aktualne.atlas.sk/slovensko/politika/volby-do-vuc-kiska-odovzdal-svoj-hlas-doma-poprade-pollak-monitoruje-volby-osadach.html
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V hlavnom meste SR môže svoje volebné právo uplatniť celkovo 402.773 oprávnených voličov. Bratislava je rozdelená do 

11 volebných obvodov a 403 volebných okrskov. 

 

Kiska odvolil spolu s manželkou 

 

V spoločnosti svojej manželky Martiny v sobotu vo volebnom okrsku číslo 2. v Poprade odovzdal svoj hlas v župných 

voľbách aj prezident SR Andrej Kiska. 

 

Po hlasovaní pred novinármi zdôraznil, že je potrebné ísť voliť. "Chcel by som vyzvať všetkých občanov, aby šli voliť, a to 

z dvoch dôvodov. Prvým je to, že župné voľby sú o našom bežnom živote, o školách, nemocniciach, cestách, kultúre, ale 

ten druhý dôvod je možno ešte dôležitejší, a to je, ktorým smerom sa bude uberať naša krajina. Aby nedostali hlasy 

extrémisti a novodobí fašisti," upozornil prezident. 

 

Na snímke zľava prezident SR Andrej Kiska s manželkou Martinou vhadzujú obálky s hlasovacími lístkami do volebnej 

schránky počas volieb do orgánov samosprávnych krajov vo volebnej miestnosti na mestskom úrade v Poprade. Zdroj - 

AP/TASR 

 

Ísť voliť je právo 

 

Nový župan, ale aj poslanci, by mali podľa neho svoju úlohu brať ako službu krajine, mali by to byť ľudia, ktorí vidia 

Slovensko ako moderný proeurópsky štát. "Takto vidím úlohu nielen župana, ale aj poslancov, ktorých si dnes volíme, 

takto vidím úlohu všetkých politikov, ktorí pôsobia v našej spoločnosti," zdôraznil Kiska. 

 

Ísť voliť, je podľa neho v prvom rade právo, základom demokracie je to, že máme možnosť voliť. "Ak sa chceme 

sťažovať, ale nejdeme voliť, tak je to zlé. Je to zároveň aj naša povinnosť rozhodnúť, ako bude naša krajina vyzerať," 

dodal Kiska, ktorý sa dnes ešte chystá s rodinou do prírody, využiť pekné počasie. 

 

Pollák išiel monitorovať voľby do rómskych osád 

 

Bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej volebnej komisie Peter Pollák išiel do terénu monitorovať 

priebeh krajských volieb. Navštívi Jarovnice v okrese Sabinov, Luník IX - mestskú časť Košice a Letanovce v okrese 

Spišská Nová Ves. Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej komisie. 

 

"Vybrali sme tieto tri miesta, kde sa už v minulosti objavili podozrenia z volebnej korupcie," vysvetlil svoj postup Pollák, 

ktorý sa sústreďuje na problematiku kupovania hlasov. 
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Avizoval, že v prípade podozrení v iných ako týchto troch "problematických oblastiach" sa presunie aj inam. Tvrdí, že ak 

sa mu potvrdia podozrenia, oznámi ich polícii aj komisii. 

 

V Stupave prvé hodiny charakterizuje hojná účasť 

 

Po prvých troch hodinách sobotných volieb do orgánov samosprávnych krajov môžu predstavitelia okrskových komisií v 

Stupave pri Bratislave hovoriť o značnom záujme voličov. 

 

"Voliči chodia stále, stáva sa, že musia chvíľku počkať, aby sa uvoľnilo miesto za plentou," informovala TASR Zuzana 

Lovíšková z Mestského úradu v Stupave. 

 

Polícia je pripravená 

 

Policajný prezident Tibor Gašpar v piatok (3.11.) informoval, že polícia je pripravená zaoberať sa každým oznámením o 

volebnej korupcii alebo konaním, ktoré by narušovalo zákonný priebeh volieb. Vyzval občanov, aby takéto zistenia hlásili 

strážcom zákona. 

 

Zdroj - AP/TASR 

 

Na hornom konci v Handlovej volia v pohostinstve 

 

V miestnom pohostinstve na hornom konci zriadili jeden z volebných okrskov v baníckom meste Handlová. K výberu 

miesta samospráva pristúpila po tom, čo zavreli prevádzku, kde bývali voľby doposiaľ. 

 

"V predchádzajúcich voľbách bol volebný okrsok na hornom konci v potravinách, táto prevádzka však bola zrušená, to 

znamená, že z nebytových priestorov sa stali bytové. Z toho dôvodu hľadalo mesto Handlová nové priestory pre volebný 

okrsok, ako najvhodnejší sa javil hostinec Pod brezami, ktorý má bezbariérový prístup," ozrejmila hovorkyňa mesta Jana 

Paulínyová. 

 

V najmenšej obci sa voľby začali načas a bez problémov 

 

Volebnú miestnosť v najmenšej obci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), v Poproči v okrese Rimavská 

Sobota, otvorili načas, presne o 7.00 h. Počas prvej polhodiny však neprišiel voliť ani jeden obyvateľ. 

 

Ako informoval predseda okrskovej volebnej komisie Jaromír Pliešovský, zatiaľ sa nevyskytol nijaký problém a k 

dispozícii majú všetko potrebné. "Nezaznamenali sme žiadnu výnimočnú udalosť, všetko prebieha v zmysle platnej 

legislatívy," uviedol Pliešovský a doplnil, že v ich volebnom okrsku majú zaregistrovaných celkovo 19 voličov. 
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Na snímke okrsková volebná komisia vo volebnej miestnosti v dedine Poproč v Rimavskosobotskom okrese, ktorá je 

najmenšou obcou Banskobystrického samosprávneho kraja počas volieb do orgánov samosprávnych krajov. Zdroj - 

AP/TASR 

 

Podľa slov starostu obce Jána Kvaku sa im v uplynulom období mierne zvýšil počet obyvateľov z pôvodných 23 na 25, 

napriek tomu však zostávajú najmenšou obcou kraja z hľadiska počtu obyvateľov. "Väčšina tunajších ľudí sú 

dôchodcovia. V produktívnom veku sú len traja naši obyvatelia," uviedol Kvaka. 

 

Volebné komisie nehlásili žiadne problémy 

 

"V týchto voľbách neboli žiadne výnimky a všetkých 5968 volebných miestností sa otvára o 7:00 hodine a zatvára o 22:00 

hodine," povedala zapisovateľka Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eva Chmelová. 

 

Zdroj - AP/TASR 

 

Zatiaľ okrskové volebné komisie nehlásili žiadne problémy a Chmelová verí, že to tak bude aj po celý deň. Štátnu volebnú 

komisiu však už čakajú podnety, ktoré bude riešiť od deviatej hodiny, kedy zasadne. "Podnety poukazujú na porušenie 

volebného moratória," uviedla s tým, že komisia môže po novom v rámci správneho konania udeľovať za porušenie 

moratória pokuty. 

 

Krajských zástupcov môžu ľudia voliť len doma 

 

Obyvatelia ôsmich samosprávnych krajov si volia nových predsedov a poslancov zastupiteľstiev. O priazeň voličov sa 

uchádza 78 kandidátov na predsedov a takmer 2900 kandidátov na poslancov. Hlasovať môže viac ako 4,4 milióna 

oprávnených voličov v 2927 obciach, kde je zriadených spolu 5968 volebných okrskov. 

 

Prvé priebežné výsledky by mali byť známe po 22:00 hodine. Oficiálne výsledky by mali ohlásiť v nedeľu 5. novembra. 

Počas volebného dňa je zakázaná kampaň aj zverejňovanie volebných prieskumov. Moratórium uplynie po zatvorení 

volebných miestností, čo bude o 22:00 hodine. 

 

Krajských zástupcov môžu ľudia voliť len doma, voličský preukaz sa pre tieto voľby vybaviť nedá, a teda nie je možné 

voliť inde ako v mieste trvalého bydliska. Hlasovať môžu aj cudzinci, ktorí majú v danom kraji trvalý pobyt. Občania SR 

musia mať so sebou platný občiansky preukaz, cudzinci doklad o pobyte pre cudzinca. 

 

Kandidátom na predsedov či poslancov vo voľbách do vyšších územných celkov odovzdávajú voliči hlas tým, že na 

hlasovacom lístku zakrúžkujú ich poradové číslo. V prípade voľby predsedu krúžkujú poradové číslo len jedného 

kandidáta. 
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Pri voľbe poslancov môže volič na hlasovacom lístku zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov 

má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, bude uvedený na 

hlasovacom lístku. 

 

Schránka, do ktorej musí volič vložiť nesprávne upravené alebo nepoužité hlasovacie lístky počas volieb do orgánov 

samosprávnych krajov. Zdroj - AP/TASR 

 

Hlasovacie lístky budú platné, aj keby boli zašpinené, natrhnuté, pokreslené alebo na nich budú dopísané či prečiarknuté 

mená. Musí z nich byť však jasné, ako volič hlasoval. 

 

Neplatný lístok bude vtedy, ak nebude na predpísanom tlačive, nebude zakrúžkovaný žiadny kandidát alebo ich bude 

zakrúžkovaných viac ako treba a tiež ak v obálke bude viac hlasovacích lístkov pre voľby predsedu či poslancov. Voliči 

nesmú z volebnej miestnosti vynášať použité alebo zle upravené hlasovacie lístky. Za ich vynesenie hrozí 33-eurová 

pokuta. 

 

Zdroj - AP/TASR 

 

Volíme piatykrát 

 

Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si ľudia na Slovensku volia piatykrát. Prvýkrát bude voľba 

predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. 

 

Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Výsledky volieb budú zverejnené na dvoch 

webstránkach www.volbysr.sk a www.statistics.sk. Zobrazené tam budú priebežné neoficiálne výsledky aj definitívne 

oficiálne. Výsledky budú oficiálne po tom, čo ich odobrí štátna volebná komisia. 

 

Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové 

opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne. 

Tohtoročné krajské voľby stoja viac ako 10 miliónov eur. 

 

Späť na obsah 

 

1.42.  Tanečníčka Nika Lehocká si otvorila vlastnú školu Neytiri, ktorá spája tanec so športom 

 [startitup.sk; 04/11/2017; Marianna Mikešová ; Zaradenie: Zo Slovenska] 

https://www.startitup.sk/tanecnicka-nika-lehocka-si-otvorila-vlastnu-skolu-neytiri-ktora-spaja-tanec-sportom/ 

 

Tanec a pohyb sú jej život. Od detských začiatkov sa rokmi vypracovala na skúsenú tanečníčku, ktorú práca živí a ktorá 

spolupracuje s umelcami, ako je Dara Rolins. Teraz chce svoje skúsenosti odovzdávať ďalej. Otvorením vlastného 

tanečného štúdia Neytiri si splnila svoj najväčší sen. 

https://www.startitup.sk/tanecnicka-nika-lehocka-si-otvorila-vlastnu-skolu-neytiri-ktora-spaja-tanec-sportom/
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Ahoj, Nika, na Slovensku si tancom známa. Mohla by si sa však krátko predstaviť pre tých, ktorí ťa nepoznajú? 

 

Pochádzam z malej dedinky Spišský Štvrtok a už od svojich šiestich rokov tancujem. Vyrastala som v Spišskej Novej 

Vsi, kde som tancovala na umeleckej škole a v tanečnej skupine BDSk. Už šiesty rok pôsobím v Bratislave. Od svojich 

16-tich trénujem tanečníkov a vzdelávam sa v oblasti tanca. Tretí rok tancujem s Darou Rolins a som aj jej choreografka. 

Tento rok. po ukončení vysokej školy, som si v Bratislave otvorila vlastnú tanečnú školu s názvom Neytiri, ktorá má 

jedinečný koncept. 

 

Zobraziť celú galériu (12)zdroj: archív Nikoly Lehockej Čo ťa k tomu motivovalo? Bol to detský sen alebo to prišlo samo? 

 

Motivovalo ma k tomu to, že tancom žijem "celý život". V 15-tich som si doma spravila veľký plagát svojich snov a bod 

číslo 1 znel : tanečná škola. Tak som si za tým šla. Vedela som, že je to to, čo chcem robiť. Aj vďaka vysokej škole, kde 

som študovala Trénerstvo tanca (na Fakulte telesnej výchovy a športu), aj vďaka tomu, že som neprežila takmer ani 

jeden deň bez tanca. :) 

 

Milujem byť kreatívna, milujem aj prácu s ľuďmi a milujem pohyb! Som cieľavedomá a keď som túžila mať vlastnú školu, 

išla som do toho naplno, aj keď som sa veľmi bála. Pretože v Bratislave je silná konkurencia, ale hovorila som si, že 

zdravá konkurencia nás len všetkých posunie vpred. 

 

Zobraziť celú galériu (12) Ako som už spomenula, tvoje meno je celkom známe. Pomôže tanečníkovi, ktorý si chce otvoriť 

vlastnú školu, práve dobré meno? 

 

Som toho názoru, že ak niekto robí niečo dlhodobo dobre, tak sa to ukáže. A nepotrebujete k tomu "slávu". Samozrejme, 

že ak má niekto už meno – pomôže mu to k lepšiemu promu a cestu má ľahšiu ako niekto, koho nepoznajú. Ale hovorím, 

nemusia ho poznať, ale svojou prácou môže dosiahnuť to, že ho poznať budú. :) 

 

Mňa fascinujú a veľmi inšpirujú skromní a kvalitní ľudia, ktorí nepotrebujú dávať o sebe nasilu vedieť! Je potrebné byť 

kvalitný a pokorný. A potom to všetko bude fungovať tak ako má. Preto sa snažím robiť všetky veci čisto, bez nejakej 

nafúknutej bubliny, bez klamstiev a hlavne sa na 100% venujem škole – aby boli tanečníci maximálne spokojní po 

tanečnej a ľudskej stránke. 

 

Zobraziť celú galériu (12)zdroj: archív Nikoly Lehockej Kto tvorí tím Neytiri a aké štýly učíte? 

 

Tím tvorí 9 lektorov + fitness centrum Cvičisko. Ja a Vanda trénujeme deti, juniorov a dospelých tanečníkov – buď sú to 

začiatočníci alebo pokročilí, s ktorými sa chystáme na súťaže, vystúpenia. Otec Mirec trénuje Hip Hop Freestyle – to je 

novinka, z ktorej sa teším. Učí tam tanečníkov ako improvizovať, ako ovládať svoje telo. B-boy Fešák učí Break dance. A 
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potom každý večer v týždni máme v Neytiri Open Class – otvorené hodiny pre každého, kto si zaplatí jednorazový vstup a 

príde si zatancovať na štýl, ktorý si sám vyberie. 

 

Otec Mirec vedie tiež hodiny House Dance a Fast Foot. Spunkey vedie Hip Hop a Locking. Ja a Vanda máme Hip Hop. A 

potom máme externých lektorov, ktorí trénujú každý piatok (každý raz v mesiaci) Special Open Class : Gency 

(Bratislavčan) – contemporary, Chilli (Banská Bystrica / Praha) – Hip Hop a House dance, Peťka Krbať (Košice) Hip Hop 

a Alex (Košice) Hip Hop a Funk styles. Plus do toho každý piatok sú kondičné tréningy s Cvičiskom pre každého člena 

Neytiri. 

 

Zobraziť celú galériu (12)zdroj: Neytiri Neytiri si sa rozhodla prepojiť s Cvičiskom. Prečo? Je pre tanečníka dôležité hýbať 

sa aj iným spôsobom ako tancom? 

 

Áno, prepojenie s Cvičiskom bolo pre mňa veľmi dôležité. V prvom rade preto, lebo majitelia sú moji dobrí kamaráti a 

bývalí spolužiaci. Od začiatku som sa veľmi tešila, že do toho išli a vôbec sa nebáli. Páčilo sa mi, ako boli a aj sú do toho 

ponorení. :) Chodím k ním cvičiť dosť často a vnímam na svojom tele, ako veľmi mi to pomáha. Nielen v mojom osobnom 

živote, ale aj v tom tanečnom. Sú extrémne kvalitní, vedia, čo robia, a hlavne chcú ľuďom pomôcť, aby cvičili správne a 

žili zdravo. 

 

Dlhé roky už trénujem tanečníkov a vždy mi bolo ľúto, keď som videla, že ich rodičia alebo známi čakajú hodinu a pol na 

chodbe a sú na telefónoch, alebo len tak sedia. Pretože za ten čas nikdy nikam nestihli ísť. Takže aj kvôli nim som si 

povedala, že chcem vedľa tanečnej dobré fitness centrum, ktoré sa postará presne o tých, ktorí "čakajú". Nech to majú 

pod jednou strechou. 

 

Chcem tiež robiť tanečné sústredenia v Tatrách a v lete pri mori a mať tam aj kondičných trénerov. Nech si tanečníci 

zažijú ranné behy, kondičné tréningy. Viem si predstaviť sústredenie spojené s rodičmi – rodičia trénujú s kondičnými 

trénermi z Cvičiska, decká tancujú s trénermi z Neytiri. Krásna dovolenka, ktorú máme v pláne v lete 2018. :) 

 

Zobraziť celú galériu (12)zdroj: Neytiri Zaujímavý je aj názov tvojho štúdia, ktorý je inšpirovaný Avatarom. Si len taká 

veľká fanúšička alebo je za tým hlbší príbeh? :) 

 

V prvom rade musím povedať, že pri výbere názvu tanečnej školy som mala najväčšie stresy. :) Nechcela som mať totiž v 

názve nič s "dance" alebo "streetdance" alebo niečo podobné. Jasné som mala aj v tom, že nechcem v názve moje 

meno. Potom som si povedala, že chcem jedno slovo, nech je to značka. Pretože do budúcna chystám viac vecí, kde sa 

značka hodí (oblečenie, eventy, …). 

 

Jedného dňa mi to jednoducho napadlo, pretože Avatara pozerám veľmi často. Hlavne vtedy, keď chcem trošku 

vypadnúť z reality, keď mám chuť na niečo čisté. Neviem to ani poriadne vysvetliť, ale baví ma, akí sú, ako vnímajú svet, 

veci okolo seba. Hneď na prvý pohľad som sa zamilovala do Neytiri – do jej chôdze, správania, pohybov, očí. A jedného 
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dňa som si povedala, že moja tanečná škola bude Neytiri. Niekedy tak hovorím mojej mamine alebo ženám, ktoré ma 

fascinujú a inšpirujú. Tak, ako ma fascinuje tá sci-fi žena vo filme, tak ma bude vždy fascinovať tanec. :). 

 

Zobraziť celú galériu (12)zdroj: archív Nikoly Lehockej Ako by si definovala filozofiu Neytiri? Čo sa snažíš do sveta tanca 

priniesť? 

 

Už od začiatku som chcela, aby táto tanečná škola bola niečím iná. Milujem šport a veľakrát som sa presvedčila o tom, 

ako veľmi mi pri tanci pomáha. Či už gymnastika, dobrá kondícia alebo dobre spevnené svalstvo. Preto som sa rozhodla, 

že tanečníci z Neytiri budú mať na 100% kondičnú prípravu ako súčasť tanečnej. Nech sa nestáva to, že tanečník 

nevládze, pretože nemá dobrú kondíciu, že nevie základné gymnastické prvky a podobne. Na tomto som si veľmi 

zakladala. 

 

Ďalšia vec bol výber lektorov. Je veľmi dôležité, aby lektor bol dobrý pedagóg! Preto, aj keď to bolo dosť náročné, máme 

v Neytiri až deviatich lektorov, ktorí patria medzi TOP tanečníkov na Slovensku a v Česku. Nie všetci sú z Bratislavy, ale 

ja som ich tu veľmi chcela. Vymysleli sme taký systém, že štyria z nich sú externí lektori a chodia sem len raz za mesiac. 

Ostatní sú v tanečnej pravidelne každý týždeň. Je dôležité mať dobrých lektorov, pretože učia decká a decká sú naša 

budúcnosť. Tak nech majú kvalitu. 

 

Zobraziť celú galériu (12)zdroj: Neytiri Otvorenie vlastnej školy však nie je len o skúsenostiach a vášni, ale priznajme si, 

aj o peniazoch. Bolo pre teba získanie financií zložité alebo naopak? 

 

Je to veľmi náročné. Ja som tento rok dokončila štúdium na FTVŠ a žiadne extra peniaze som nemala našetrené. Všetky 

banky ma poslali preč, že nemám žiaden nárok na hypotéku. Od rodičov som si peniaze nechcela požičiavať. Tak som si 

povedala, že spravím "plán", ako by som chcela, aby moja tanečná škola vyzerala, čo všetko chcem pre ňu spraviť a 

podobné záležitosti a oslovila som ľudí, ktorí by mi vedeli finančne vypomôcť. 

 

Môj priateľ trénoval (je kondičný tréner) Lucku Paškovú, ktorá je zakladateľkou Curaprox na Slovensku. Práve jej sa plán 

tanečnej školy veľmi zapáčil. Po pár stretnutiach sa rozhodla, že nám finančne pomôže, čo mňa a môjho priateľa veľmi 

tešilo, pretože nám nepomohla len z finančnej stránky, ale aj z marketingovej a ľudskej – je to anjel, ktorý vedie svoju 

firmu výnimočne. Takže my sa od nej zároveň učíme. Je to super a som za ňu naozaj vďačná. 

 

Veľmi mi pomohla aj moja rodina, hlavne môj otec, ktorý pracuje v oblasti stavebníctva a je rodený podnikateľ. :) 

Maminka sa zase vyzná v ekonomických veciach, takže pomáhali aj oni. Samozrejme, najväčšia podpora šla práve od 

mojej a priateľovej rodiny. Najväčšou oporou a pomocou mi je však môj priateľ Dominik, ktorý je veľkou súčasťou Neytiri 

a spoločne ju vedieme. On je ten, ktorý ma do toho poriadne "nakopol". :) Taktiež som veľmi vďačná za podporu a 

propagáciu Dare Rolins, Filipovi Šebovi, Osťovi (Hip hop reality), TWINZZ, Naďke Valentovej, všetkým trénerom a 

ostatným, ktorí nám držali palce a dodnes nás podporujú. 
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Zobraziť celú galériu (12)zdroj: Archív Nikoly Lehockej Pre tých, ktorí si nevedia život tanečníka a lektora tanca 

predstaviť, koľko hodín denne asi venuješ tancu? 

 

Ako kedy. Keď to mám povedať teraz, tak momentálne (od kedy som otvorila tanečnú školu) mám tréningy každý deň. Do 

toho tréningy na vystúpenia, cez víkend nejaké tanečné vystúpenia. Je toho dosť, ale zatiaľ to funguje a ja si dávam 

extrémny pozor na svoje zdravie. Aby som v takomto tempe vydržala ešte pááár rokov. :) Doobeda mám súkromné 

tréningy v Cvičisku (box, funkčný tréning), chodím k fyzioterapeutom do Profy Fyzio, párkrát v týždni si idem aj zaplávať. 

Potrebujem, aby som bola fyzicky fit, aby ma nič nebolelo a mohla som sa 100% venovať tomu, čo milujem. 

 

Tanečníka dosť definuje aj jeho štýl života či obliekania. Ako by si definovala ten svoj? 

 

Vždy, keď si niečo oblečiem, musím sa v tom cítiť maximálne pohodlne. Baví ma kupovať a dávať si na seba oblečenie, 

ktoré som nevidela na nikom inok. Som úchylák na kúsky, ktoré sú iné, niekedy až čudné. :) Niekedy do toho investujem 

a kúpim si drahšiu vec, často nakupujem v sekáči alebo vezmem nejaké oblečko od mojej maminy alebo babky a 

prerobím si ho. A tak nejak je to aj s vlasmi. Skúšam čokoľvek, čo ma napadne v danej chvíli, napríklad rôzne vrkôčiky, 

účesy – to ma baví. Ďalej ma fascinujú tetovania. Mám na tele už pár tetovaní a nemyslím si, že som s tým skončila. 

Žijem prítomnosťou a rada skúšam nové veci. 

 

Zobraziť celú galériu (12)zdroj: archív Nikoly Lehockej 

 

Späť na obsah 

 

1.43.  ONLINE: Slováci hlasujú aj v pohostinstve. Voľby zatiaľ prebiehajú pokojne 

 [ta3.com; 04/11/2017; TA3 ; Zaradenie: Slovensko] 

https://www.ta3.com/clanok/1115689/online-slovaci-hlasuju-aj-v-pohostinstve-volby-zatial-prebiehaju-pokojne.html 

 

Článok bol aktualizovaný: 

 

4.11.2017 10:25 

 

Strach z nástupu extrémistov, obavy z kupovania hlasov i z nízkej účasti. Aj to sprevádza voľby predsedov a poslancov 

samosprávnych krajov, ktoré sú po prvý raz jednokolové. Sledujte ich priebeh spolu s nami. 

 

10:15 Po prvých troch hodinách volieb do orgánov samosprávnych krajov môžu predstavitelia okrskových komisií v 

Stupave pri Bratislave hovoriť o značnom záujme voličov. "Voliči chodia stále, stáva sa, že musia chvíľku počkať, aby sa 

uvoľnilo miesto za plentou," informovala Zuzana Lovíšková z Mestského úradu v Stupave. 

 

https://www.ta3.com/clanok/1115689/online-slovaci-hlasuju-aj-v-pohostinstve-volby-zatial-prebiehaju-pokojne.html
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Voľby do týchto chvíľ podľa jej slov nepoznačila žiadna rušivá okolnosť, atmosféra je pokojná. "Ľudia si overujú správny 

spôsob hlasovania i počet poslancov, ktorých môžu zakrúžkovať," povedala o usmerneniach, o ktorých doteraz 

najčastejšie informujú okrskové komisie prichádzajúcich voličov. 

 

10:05 Najväčšie trnavské sídlisko Družba volí vo volebných miestnostiach základnej a materskej školy. Prvá volička prišla 

k jednej z nich tesne pred otvorením, minútu pred siedmou hodinou. Volebná komisia mala jej meno zapísané tiež ako 

prvé v poradí. "Pani mala iniciály A.A., takže dnes mala dvojnásobné prvenstvo," povedal predseda volebnej komisie v 

okrsku č. 37 Jozef Viskupič. 

 

10:00 Bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej volebnej komisie Peter Pollák išiel do terénu 

monitorovať priebeh krajských volieb. Navštívi Jarovnice v okrese Sabinov, Luník IX - mestskú časť Košice a Letanovce v 

okrese Spišská Nová Ves. Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej komisie. "Vybrali sme tieto tri miesta, kde sa už 

v minulosti objavili podozrenia z volebnej korupcie," vysvetlil svoj postup Pollák, ktorý sa sústreďuje na problematiku 

kupovania hlasov. Avizoval, že v prípade podozrení v iných ako týchto troch "problematických oblastiach" sa presunie aj 

inam. Tvrdí, že ak sa mu potvrdia podozrenia, oznámi ich polícii aj komisii. 

 

9:55 V miestnom pohostinstve na hornom konci zriadili jeden z volebných okrskov v baníckom meste Handlová vo 

voľbách do vyšších územných celkov. K výberu miesta samospráva pristúpila po tom, čo zavreli prevádzku, kde bývali 

voľby doposiaľ. "V predchádzajúcich voľbách bol volebný okrsok na hornom konci v potravinách, táto prevádzka však 

bola zrušená, to znamená, že z nebytových priestorov sa stali bytové. Z toho dôvodu hľadalo mesto Handlová nové 

priestory pre volebný okrsok, ako najvhodnejší sa javil hostinec Pod brezami, ktorý má bezbariérový prístup," ozrejmila 

hovorkyňa mesta Jana Paulínyová. 

 

9:50 Účasť na voľbách vnímajú ako svoju zodpovednosť ako občanov aj v kláštore Kongregácie Najsvätejšieho 

Vykupiteľa (redemptoristi) v Podolínci v okrese Stará Ľubovňa. Uviedol to jeden z redemptoristov, páter Michal 

Zamkovský. "Nie sme len ľudia Cirkvi, ale aj ľudia daného regiónu a župy. Zaujímame sa o to, čo sa deje okolo nás. Je 

dosť dôležité, aby sme prispeli a mali možnosť ovplyvniť to, ako sa to bude vyvíjať a aby veci išli dobre," uviedol. Voliť 

však pôjde zo súčasnej trojčlennej komunity v Podolínci iba páter Zámkovský. "Ďalší dvaja nemajú trvalý pobyt v 

Prešovskom kraji a keďže nemajú možnosť vycestovať až do svojich krajov, nepôjdu voliť," vysvetlil. 

 

9:45 Ľudia v trnavskom kraji volia v 24 volebných obvodoch. Voliči si môžu vyberať predsedu samosprávneho kraja zo 17 

kandidátov a 50 poslancov z 356 uchádzačov. Pôvodne sa o post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja 

uchádzalo 18 kandidátov,. 

 

9:15 O post predsedu nitrianskeho kraja sa uchádza osem kandidátov, z toho je sedem mužov a jedna žena. Dvaja 

kandidáti sú nezávislí, štyria kandidujú za politickú stranu a dvoch podporujú koalície strán. Obyvatelia kraja si zvolia aj 

54 poslancov zastupiteľstva v ôsmich volebných obvodoch – Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Štúrovo, 

Topoľčany a Zlaté Moravce. O mandát krajského poslanca sa uchádza 280 kandidátov, z toho 72 je nezávislých. 
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8:30 V Žilinskom samosprávnom kraji kandiduje vo voľbách na post predsedu kraja päť straníkov a traja nezávislí, o 57 

poslaneckých stoličiek má záujem 261 straníckych a 116 nezávislých kandidátov. O 57 poslaneckých stoličiek v 

zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja sa uchádza 377 kandidátov, z nich 116 nezávislých a 261 nominovalo 16 

politických strán. Zo súčasných 57 krajských poslancov opätovne kandiduje 52. O poslancoch voliči rozhodujú v 11 

volebných obvodoch. 

 

8:15 V Prešovskom kraji si voliči vyberajú z 11 kandidátov na župana a 500 kandidátov na poslancov. V rámci PSK sa vo 

voľbách do krajskej samosprávy volí v 13-tich volebných obvodoch, ktoré kopírujú jednotlivé okresy kraja. Zastupiteľstvo 

Prešovského samosprávneho kraja bude mať, tak ako doteraz, aj v ďalšom volebnom období 62 poslancov. O post 

predsedu PSK sa pôvodne uchádzalo 12 kandidátov. 

 

7:50 O hlasy voličov v Trenčianskom samosprávnom kraji sa uchádza sedem zaregistrovaných kandidátov na predsedu, 

medzi nimi aj tri ženy. O 47 miest krajských poslancov sa v deviatich volebných obvodoch uchádza 272 kandidátov. 

 

7:45 V Košickom samosprávnom kraji si voliči volia 57 poslancov krajského zastupiteľstva a predsedu Košického 

samosprávneho kraja v jedenástich volebných obvodoch rozdelených na 854 volebných okrskov. Volebná komisia 

zaregistrovala 15 kandidátov na post predsedu KSK. Aktuálne sa z nich o hlasy voličov uchádza jedenásť kandidátov, 

pretože štyria sa vzdali alebo boli odvolaní stranou, za ktorú kandidovali. O 57 poslaneckých kresiel v krajskom 

zastupiteľstve zabojuje 449 kandidátov. Z pôvodne 469 zaregistrovaných sa 20 kandidátov vzdalo, alebo ich odvolali 

politické strany a koalície. 

 

7:35 V dnešných regionálnych voľbách občania volia predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja z jedenástich 

kandidátov. Súčasne vyberajú aj 49 poslancov zastupiteľstva z 382 kandidátov. Voľby prebiehajú v 13 volebných 

obvodoch a v rámci nich v 916 volebných okrskoch. Najviac okrskov s počtom 151 má volebný obvod číslo 9, ktorý 

kopíruje Okres Rimavská Sobota. Najmenej volebných okrskov je v banskoštiavnickom volebnom obvode číslo 2, kde ich 

je 24. O poslanecké kreslá v zastupiteľstve BBSK sa bude v nadchádzajúcich voľbách uchádzať 382 kandidátov. 

Zvolených môže byť 49 z nich v 13 volebných obvodoch, ktoré kopírujú jednotlivé okresy kraja. 

 

7:15 Voľby do VÚC 2017 sprevádza niekoľko noviniek. Napríklad porušenie jednotlivých pravidiel vedenia kampane i 

vysielania politickej reklamy sa pokutuje. Je napríklad zakázané, aby si voliči po hlasovaní nechali nepoužité alebo 

nesprávne upravené hlasovacie lístky. Hrozí za to pokuta 33 eur. Dôvodom zavedenia pokuty je ochrana voliča pred 

nátlakom a pokusmi o volebnú korupciu. Voličov pred odchodom z volebnej miestnosti upozorní okrsková volebná 

komisia, aby nepoužité hlasovacie lístky odložili do pripravenej zapečatenej nádoby. 

 

07:00 Na celom Slovensku sa otvorilo takmer 6-tisíc volebných miestností. 
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06:30 Televízia TA3 sa na voľby do VÚC dobre pripravila a ich priebeh bude podrobne sledovať spolu s vami. V sobotu 

večer budú hostia moderátora Petra Bielika čakať na prvé výsledky a na nedeľňajšie predpoludnie, keď už budú známi 

víťazi i porazení, pripravila mimoriadnu reláciu V politike. Web televízie TA3 bude situáciu monitorovať počas celej noci. 

 

06:15 Od štvrtka 2. novembra a aj v deň volieb až do skončenia hlasovania platí informačné moratórium. Počas moratória 

je zakázané zverejňovať informácie o kandidátoch v ich prospech alebo neprospech. Ak by volič napríklad na sociálnej 

sieti objavil platenú reklamu (banner) niektorého z kandidátov alebo by mu prišla SMS či e-mail vyzývajúci na voľbu 

niektorého z kandidátov, treba poslať podnet na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán, a to 

na e-mailovú adresu: statnakomisia@minv.sk. 

 

06:00 Voľby do orgánov samosprávnych krajov, ich predsedov a poslancov, sa začnú už o hodinu - volebné miestnosti sa 

otvoria o siedmej ráno a zatvoria o desiatej večer. Svoje voličské právo môže využiť približne 4 435 000 voličov. 

Priebežné výsledky začnú zverejňovať po zatvorení volebných miestností. 

 

Späť na obsah 

 

1.44.  ONLINE: V Banskej Bystrici hlásia vysokú účasť 

 [aktuality.sk; 04/11/2017; Petra Výberová ; Zaradenie: Župné voľby 2017] 

https://www.aktuality.sk/clanok/535773/volby-do-vuc-2017-online/ 

 

Slováci volia vo voľbách do VÚC, vyberajú zástupcov do krajských zastupiteľstiev a predsedov samosprávnych krajov. 

 

To najdôležitejšie: 

 

- Ako voliť (volebný manuál pre Župné voľby 2017) 

 

- Čo by ste mali vedieť, aby bol váš hlas platný? 

 

- Voľby majú vo všetkých krajoch doposiaľ pokojný priebeh 

 

 ONLINE 

 

20:47 Nitra - V meste Šamorín v okrese Dunajská Streda krajské voľby prebiehajú bez komplikácií. Volebnú účasť 

odhadujú skôr nižšiu. 

 

20:42 Banská Bystrica - V banskobystrickej mestskej časti Kremnička, kde počas vojny nacisti popravili viac ako 700 ľudí, 

hlásia rekordnú volebnú účasť. Podľa predsedu volebnej okrskovej komisie účasť už dosiahla 65 percent a k urnám stále 

prichádzajú ďalší. "Chodia celé rodiny, dokonca starí ľudia o paličkách. Ani neviem, či v nejakých voľbách takáto účasť 

bola," povedal šéf komisie. 

https://www.aktuality.sk/clanok/535773/volby-do-vuc-2017-online/
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20:40 Bratislava - Premiér Robert Fico odovzdal svoj hlas vo voľbách do vyšších územných celkov v priestoroch 

Základnej školy Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ulici v Bratislave. Informovala o tom hovorkyňa strany Smer-SD 

Ľubica Končalová. 

 

20:29- Bratislava - Voľby sú v Bratislave naďalej pokojné. Voličov pomaly pribúda, niektoré volebné okrsky odhadujú 

okolo 20-percentnú účasť. "Priebeh volieb je zatiaľ pokojný a bez problémov. Doterajšia účasť sa odhaduje okolo 20 

percent, niektoré okrsky by mohli mať nakoniec okolo 30 percent," zhodnotila hovorkyňa Starého Mesta Nora Gubková.  

 

20:13 Banská Bystrica - Vo volebných okrskoch v centre Banskej Bystrice si od rána voliči podávali kľučky. Nezvyčajne 

vysokou účasťou boli prekvapení aj členovia komisií. "Účasť zrejme presiahla 50 percent," hovorí pre Aktuality.sk 

predseda okrskovej komisie na ZŠ Slobodného slovenského vysielača. V tejto časti mesta žijú prevažne starší obyvatelia. 

 

20:04 Nitra - V okrskovej komisii na Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Leviciach odhadujú v krajských 

voľbách voličskú účasť do 30 percent.  

 

19:43 Banská Bystrica - Polícia v Detve si dnes posvietila na dve autá, ktoré sa počas dňa pohybovali okolo miesta 

volieb. Išlo o okrsok číslo 11, v ňom má voliť veľký počet Rómov. Existujú tak podozrenia z kupovania hlasov, to ale zatiaľ 

polícia nepotvrdila. 

 

19:32 Banská Bystrica - Polícia v Banskobystrickom samosprávnom kraji riešila doteraz niekoľko podnetov, v jednom 

prípade aj podozrenie z volebnej korupcie. Malo sa tak stať v obvode Banská Bystrica. Prípad preveruje Národná 

kriminálna agentúra (NAKA). 

 

18:55 Banská Bystrica - Obvodná volebná komisia v Revúcej preveruje oznámenie od občana, podľa ktorého bol jeden 

predseda okrskovej volebnej komisie v okrese pri svojej práci pod vplyvom alkoholu. 

 

18:42 Trenčín - V obciach Horná Súča, Dolná Súča a Hrabovka v Trenčianskom okrese vypadol elektrický prúd. Výpadok 

sa týka deviatich volebných okrskov. Voľby sa budú musieť v týchto okrskoch predĺžiť o čas výpadku elektriny. 

 

18:17 Volebná miestnosť v najmenšej oravskej obci Osádka zívala v sobotu popoludní prázdnotou. Najväčší nápor 

voličov tu očakávajú vo večerných hodinách. Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Miroslavy Škvarkovej 

prevládajú starší voliči. 

 

18:11 Banská Bystrica - Na predsedov niekoľkých banskobystrických okrskov sa buď osobne alebo esemeskami obrátili 

ľudia, ktorí ich presviedčali, že oznámenie o vzdaní sa kandidatúry šiestich kandidátov na predsedu Banskobystrického 

samosprávneho kraja (BBSK), ktoré má visieť za paravánom pri hlasovaní voličov, musia stiahnuť. 
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17:57 Nitra - Podľa členov okrskových komisií je v Šali volebná účasť nízka. Výraznejší záujem voličov neočakávajú ani 

vo večerných hodinách. "Vyzerá to tak, že k urnám príde možno desatina oprávnených voličov," tvrdí jedna zo 

zapisovateliek v komisii. 

 

17:40 Nitra - Podľa predbežných odhadov členov jednotlivých okrskových komisií v Nitrianskom okrese vyzerá byť účasť 

vo voľbách oveľa vyššia oproti predchádzajúcim voľbám v roku 2013. 

 

Obyvateľka Iže prišla voliť v tradičnom kroji: 

 

17:34 Prešov - Občan podal v Prešove podnet, podľa ktorého ho na Hlavnej ulici oslovili členovia istého občianskeho 

združenia a podali mu plagát s menami desiatich kandidátov na krajských poslancov do Zastupiteľstva. Krajská volebná 

komisia podnet prijala a postúpila na prešetrenie. 

 

17:15 Košice - V miestnej rómskej osade v obci Letanovce je viac ako 450 voličov. Do 17-tej hodiny tam odvolilo 8 

Rómov, hovorí pre Aktuality.sk Peter Pollák.  

 

17:12 Bratislava - Väčšina Bratislavčanov stále ani len netuší, kde má bratislavská VÚC svoje sídlo, hovorí Richard Sulík. 

"A tomu zodpovedá aj volebná účasť. Mám cieľ, aby sme v našom volebnom okrsku dosiahli 30-percentnú účasť. Bude to 

'na knap', ale mohlo by sa to podariť," uviedol pre TASR Sulík. 

 

16:58 - Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán riešila od rána už desiatky podnetov, na stole 

má ďalšie. "Týkajú sa uverejňovania článkov v magazínoch, časopisoch, distribuovania týchto časopisov do schránok, 

uverejňovania blogov na verejných portáloch," uviedla zapisovateľka štátnej volebnej komisie Eva Chmelová. 

 

16:40 Košice - Volebná účasť na Luníku IX je nízka. Peter Palla ju však aj napriek tomu hodnotí ako nadpriemernú oproti 

tej bežnej. 

 

16:13 Banská Bystrica - V obvode Brezno riešia hneď dva prípady porušenia moratória. V prvom prípade v jednej z 

breznianskych okrskových komisií sedel muž v mikine propagujúcej jednu z politických strán. 

 

Druhý prípad sa týka vydávania bločkov z registračnej pokladnice kandidáta na poslanca za brezniansky obvod, ktorý má 

obchod. Na spodnej strane bločku bolo vytlačené odporúčanie, koho v Brezne voliť. Oba prípady rieši polícia. 

 

16:00 Banská Bystrica - Členka okrskovej volebnej komisie v Banskej Bystrici sa dožadovala označenia, ktorý člen 

komisie sedí za koho stranu. 

 

15:37 Banská Bystrica - Marian Kotleba sa vyjadril o voľbách do VÚC hneď po tom, ako odvolil: 
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15:35 Košice - Volebná komisia na Zemplíne preveruje podnet kupovania hlasov. Ako pre TASR uviedol predseda 

Volebnej komisie Vladimír Tot, na smer Veľké Kapušany vyslali v tejto súvislosti členov krajskej volebnej komisie. 

Zmapovať majú celý región. 

 

15:27 Košice - V košickej mestskej časti Luník 9 volilo doposiaľ z približne 4000 zapísaných voličov iba 200 z nich. 

 

15:22 - Úplne najlegitímnejší, najpresvedčivejší spôsob, ako vykonať zmenu, sú voľby. Aby boli vlády čo najsilnejšie, 

musia mať podporu ľudí. A tú získavajú vo voľbách. Takže ignorovať voľby s tým, že "neverím kandidátom, nemám si 

koho vybrať, aj tak sa nič nezmení", je alibistické, píše v komentári Peter Bárdy. 

 

15:07 Trnava - V Trnave vo volebnej miestnosti na sídlisku Družba už tiež prekročila volebná účasť tú spred štyroch 

rokov. 

 

15:03 Trenčín - V jednej z najmenších obcí Považskobystrického okresu v Počarovej, bude zrejme vyššia účasť vo 

voľbách ako v regionálnych voľbách pred štyrmi rokmi. 

 

15:00 Trenčín - V obci Lubina v okrese Nové Mesto nad Váhom skolaboval člen okrskovej volebnej komisie. Zdravotní 

záchranári ho odviezli do nemocnice. 

 

14:28 Bratislava - Andrej Danko očakáva od volieb najmä riešenie situácie v doprave, školstve či v oblasti sociálnej 

starostlivosti. "Žijem v Bratislavskom kraji a viem, čo je to stáť v zápchach, viem, aké je to zúfalé, dostať sa do práce a 

cestovať dve hodiny," uviedol Danko.  

 

Zdôraznil, že práve dnes je ten deň, kedy sa dá prísť k voľbám a vyjadriť svoju vôľu. "Ja vždy hovorím, že demonštrácie 

sú až zúfalé pokusy o zmenu spoločnosti a v tieto dni to treba všetkým politikom zrátať a rozhodnúť tak, ako to cítia 

ľudia," dodal. 

 

13:34 Bratislava - Obvodná volebná komisia v bratislavskom Novom Meste preverovala prvý podnet. Okrsková komisia 

nahlásila, že pred budovou niekto rozdáva bagety tým, ktorí volili jedného z kandidátov na predsedu Bratislavského 

samosprávneho kraja. 

 

"Obvodná komisia to išla preveriť, ale keď prišli na miesto, nikoho už nenašli," uviedol pre TASR hovorca Nového Mesta. 

 

13:21 Prešov - "Účasť vo voľbách v Jarovniciach je zatiaľ katastrofálna. V troch okrskoch je zapísaných vyše tritisíc 

voličov, dotraz bolo voliť iba 90 ľudí," hovorí bývalý rómsky splnomocnenec Pollák o voľbách v obci s najväčšou rómskou 

komunitou. Pokusy o kupovanie hlasov tam nezaznamenal. 
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12:51 - Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán rieši desiatky podnetov. "Štátna komisia sa 

momentálne zaoberá podnetmi od občanov. Väčšina z nich sa týka zachovávania volebného moratória," uviedol 

predseda štátnej volebnej komisie Bárány. 

 

12:32 Košice - V rómskej osade v Trebišove je o voľby zatiaľ malý záujem. "Zatiaľ je slabá účasť. Predpokladám, že viac 

voličov začne chodiť v popoludňajších hodinách," uviedla pre TASR predsedníčka okrskovej komisie Jaroslava 

Topoľančinová. 

 

11:25 Bratislava - Richard Sulík vyzval občanov cez sociálnu sieť, aby prišli voliť. 

 

10:58 Prešov - "Chcel by som vyzvať všetkých občanov, aby šli voliť, a to z dvoch dôvodov. Prvým je to, že župné voľby 

sú o našom bežnom živote, o školách, nemocniciach, cestách, kultúre, ale ten druhý dôvod je možno ešte dôležitejší, a to 

je, ktorým smerom sa bude uberať naša krajina. Aby nedostali hlasy extrémisti a novodobí fašisti," vyjadril sa po 

odovzdaní hlasov prezident Andrej Kiska. 

 

"Ak sa chceme sťažovať, ale nejdeme voliť, tak je to zlé. Je to zároveň aj naša povinnosť rozhodnúť, ako bude naša 

krajina vyzerať," dodal Kiska. 

 

10:31 - Národná kriminálna agentúra (NAKA) vedie vo veci podozrení z volebnej korupcie osem trestných konaní. Na 

podozrenia z volebnej korupcie sa sústreďujú policajti aj počas prebiehajúcich krajských volieb. 

 

9:58 Košice, Prešov - Bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej volebnej komisie Peter Pollák išiel do 

terénu monitorovať priebeh krajských volieb. Navštívi Jarovnice v okrese Sabinov, Luník IX - mestskú časť Košice a 

Letanovce v okrese Spišská Nová Ves. 

 

"Vybrali sme tieto tri miesta, kde sa už v minulosti objavili podozrenia z volebnej korupcie," vysvetlil svoj postup pre TASR 

Pollák. 

 

9:07 - Na otázky ohľadom prebiehajúcich krajských volieb vám odpovie infolinka ministerstva vnútra aj Štátnej komisie 

pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Celý volebný deň môžu volať na čísla 02/48592312, 02/48592313, 

02/48592020 a 02/48592021. 

 

9:02 Trenčín - V baníckom meste Handlová budú na hornom konci voliť v miestnom pohostinstve. "Je to krásna 

miestnosť, nič jej nechýba, je tu príjemné prostredie. Aj keď je to krčma," povedal predseda okrskovej volebnej komisie 

Jozef Javurek. 

 

9:00 - Vyjadrenie kandidáta na župana v Banskobystrickom kraji Jána Luntera: 
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8:43 - Začiatok aj priebeh volieb je zatiaľ vo všetkých krajoch bezproblémový. 

 

08:01 Nitra - Prví voliči pred Základnou školou kráľa Svätopluka v Nitre čakali pred volebnými miestnosťami ešte pred ich 

otvorením. 

 

7:50 – Všetky volebné miestnosti na Slovensku sa otvorili o 7.00 h, nikde ľudia nevolili skôr. "V týchto voľbách neboli 

žiadne výnimky a všetkých 5968 volebných miestností sa otvára o 7.00 h a zatvára o 22.00 h," povedala pre TASR 

zapisovateľka Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eva Chmelová. 

 

7:31 – Voliť nie je povinnosť, ale vaše právo. Ak sa ho dnes rozhodnete uplatniť, mali by ste vedieť, ako na to. Čo by ste 

mali vedieť, aby bol váš hlas platný? 

 

7:11 – O priazeň voličov sa dnes uchádza 78 kandidátov na predsedov a takmer 2900 kandidátov na poslancov. 

Hlasovať môže viac ako 4,4 milióna oprávnených voličov v 2927 obciach, kde je zriadených spolu 5968 volebných 

okrskov. 

 

07:00 – Dnes ráno sa otvorili volebné miestnosti po celom Slovensku. Obyvatelia si vo Voľbách do VÚC vyberajú nových 

zástupcov. 

 

Zo 78 kandidujúcich na predsedu kraja vzídu z dnešného hlasovania ôsmi noví predsedovia krajov. 

 

V Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom, Banskobystrickom, Žilinskom, Prešovskom a Košickom 

samosprávnom kraji voliči rozhodujú o aj o nových župných poslancov. 

 

Na hlasovacích lístkoch sa krúžkuje 

 

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, 

koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode 

je uvedený na hlasovacom lístku.) 

 

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. 

 

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do 

zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. 

 

Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej 

schránky. 
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Ďalšie informácie, ktoré voliči pred hlasovaním potrebujú, nájdete na tomto mieste. 

 

Späť na obsah 

 

1.45.  Voľby do VÚC: Svoju občiansku povinnosť si splnil aj Fico. Odvolil v Bratislave 

 [aktualne.sk; 04/11/2017; alk, TASR ; Zaradenie: aktualne.sk] 

https://aktualne.atlas.sk/slovensko/politika/volby-do-vuc-danko-volil-miloslavove-za-jeden-z-najvacsich-problemov-povazuje-

dopravu.html 

 

- AKTUALIZOVANÉ 

 

BRATISLAVA – Volebné miestnosti sa na Slovensku otvorili o 7:00 hodine. Obyvatelia ôsmich samosprávnych krajov 

volia nových predsedov krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev. Prvé priebežné výsledky by mali byť známe po 

22:00 hodine. Oficiálne výsledky by mali ohlásiť v nedeľu 5. novembra po schválení štátnou volebnou komisiou. 

 

Na snímke volebná miestnosť na Majerníkovej ulici počas volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017 v Bratislave v 

sobotu 4. novembra 2017. Zdroj -AP/TASR 

 

Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko volil v sobotňajších voľbách okolo 13:30 hodine na obecnom úrade v 

obci Miloslavov (okr. Senec). Od novozvolených predstaviteľov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) očakáva 

najmä riešenie situácie v doprave, školstve či v oblasti sociálnej starostlivosti. 

 

"Tých problémov je veľa, ale verím, že nový župan bude mať silu, odvahu, snahu problémy riešiť," povedal Danko. 

 

Predseda SNS Andrej Danko počas hlasovania vo volebnej miestnosti Obecného úradu Miloslavov. Zdroj - AP/TASR 

 

Za jeden z najväčších problémov v kraji považuje dopravu. "Žijem v Bratislavskom kraji a viem, čo je to stáť v zápchach, 

viem, aké je to zúfalé, dostať sa do práce a cestovať dve hodiny," uviedol Danko. 

 

Tento problém sa podľa neho týka aj samotnej obce Miloslavov. "Všetkých nás tu trápi jedna vec, a to dostať sa do centra 

čo najrýchlejšie a mať umožnené dostať sa do svojej práce čo najkomfortnejšie a netrápiť sa v autách dve hodiny, či 

stihneme odviezť deti do školy, alebo nie," povedal. 

 

Ľudia chodia málo, trúsia sa 

 

Voľby do vyšších územných celkov (VÚC) sú v najväčších bratislavských mestských častiach zatiaľ zväčša pokojné a 

plynulé. Potvrdili to hovorcovia miestnych samospráv. Rovnaká situácia je napríklad aj v Devínskej Novej Vsi či Devíne. 

 

https://aktualne.atlas.sk/slovensko/politika/volby-do-vuc-danko-volil-miloslavove-za-jeden-z-najvacsich-problemov-povazuje-dopravu.html
https://aktualne.atlas.sk/slovensko/politika/volby-do-vuc-danko-volil-miloslavove-za-jeden-z-najvacsich-problemov-povazuje-dopravu.html
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"Ľudia chodia málo, trúsia sa. Dopoludnie bolo, našťastie, bez problémov a bez incidentov," zhodnotila doterajší priebeh 

Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu. 

 

Objavujú sa však miestami niektoré volebné okrsky, kde ľudia stoja v menších radoch. Pokojný priebeh volieb hlási aj 

Ružinov. "Ľudia chodia plynulo," skonštatovala ružinovská hovorkyňa Marianna Šebová. 

 

Podobná situácia je podľa hovorkyne Nory Gubkovej aj v Starom Meste. "Zdá sa, že účasť je o niečo vyššia ako v 

posledných krajských voľbách," povedala Gubková. Voliť chodia aj obyvatelia Nového Mesta. "Nie je síce nával, ale 

komisie hlásia, že stále sú v miestnostiach nejakí voliči. Mnohé komisie sa od rána nezastavili," doplnil novomestský 

hovorca Marek Tettinger. 

 

Pokojný priebeh potvrdila aj Devínska Nová Ves. "Ľudia chodia, trúsia sa. Nie je to však také masové ako napríklad vo 

voľbách do Národnej rady SR," podotkla Ingrid Zaťková, koordinátorka volieb v tejto mestskej časti. Výnimkou nie je ani 

Devín. "Priebeh je pokojný, nemáme žiadne incidenty. Ľudia priebežne chodia," zhodnotila predsedníčka volebnej 

komisie Margita Leskovská s tým, že účasť môže byť vysoká. 

 

V hlavnom meste SR môže svoje volebné právo uplatniť celkovo 402.773 oprávnených voličov. Bratislava je rozdelená do 

11 volebných obvodov a 403 volebných okrskov. 

 

Kiska odvolil spolu s manželkou 

 

V spoločnosti svojej manželky Martiny v sobotu vo volebnom okrsku číslo 2. v Poprade odovzdal svoj hlas v župných 

voľbách aj prezident SR Andrej Kiska. 

 

Po hlasovaní pred novinármi zdôraznil, že je potrebné ísť voliť. "Chcel by som vyzvať všetkých občanov, aby šli voliť, a to 

z dvoch dôvodov. Prvým je to, že župné voľby sú o našom bežnom živote, o školách, nemocniciach, cestách, kultúre, ale 

ten druhý dôvod je možno ešte dôležitejší, a to je, ktorým smerom sa bude uberať naša krajina. Aby nedostali hlasy 

extrémisti a novodobí fašisti," upozornil prezident. 

 

Na snímke zľava prezident SR Andrej Kiska s manželkou Martinou vhadzujú obálky s hlasovacími lístkami do volebnej 

schránky počas volieb do orgánov samosprávnych krajov vo volebnej miestnosti na mestskom úrade v Poprade. Zdroj - 

AP/TASR 

 

Ísť voliť je právo 

 

Nový župan, ale aj poslanci, by mali podľa neho svoju úlohu brať ako službu krajine, mali by to byť ľudia, ktorí vidia 

Slovensko ako moderný proeurópsky štát. "Takto vidím úlohu nielen župana, ale aj poslancov, ktorých si dnes volíme, 

takto vidím úlohu všetkých politikov, ktorí pôsobia v našej spoločnosti," zdôraznil Kiska. 
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Ísť voliť, je podľa neho v prvom rade právo, základom demokracie je to, že máme možnosť voliť. "Ak sa chceme 

sťažovať, ale nejdeme voliť, tak je to zlé. Je to zároveň aj naša povinnosť rozhodnúť, ako bude naša krajina vyzerať," 

dodal Kiska, ktorý sa dnes ešte chystá s rodinou do prírody, využiť pekné počasie. 

 

Pollák išiel monitorovať voľby do rómskych osád 

 

Bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej volebnej komisie Peter Pollák išiel do terénu monitorovať 

priebeh krajských volieb. Navštívi Jarovnice v okrese Sabinov, Luník IX - mestskú časť Košice a Letanovce v okrese 

Spišská Nová Ves. Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej komisie. 

 

"Vybrali sme tieto tri miesta, kde sa už v minulosti objavili podozrenia z volebnej korupcie," vysvetlil svoj postup Pollák, 

ktorý sa sústreďuje na problematiku kupovania hlasov. 

 

Avizoval, že v prípade podozrení v iných ako týchto troch "problematických oblastiach" sa presunie aj inam. Tvrdí, že ak 

sa mu potvrdia podozrenia, oznámi ich polícii aj komisii. 

 

V Stupave prvé hodiny charakterizuje hojná účasť 

 

Po prvých troch hodinách sobotných volieb do orgánov samosprávnych krajov môžu predstavitelia okrskových komisií v 

Stupave pri Bratislave hovoriť o značnom záujme voličov. 

 

"Voliči chodia stále, stáva sa, že musia chvíľku počkať, aby sa uvoľnilo miesto za plentou," informovala TASR Zuzana 

Lovíšková z Mestského úradu v Stupave. 

 

Polícia je pripravená 

 

Policajný prezident Tibor Gašpar v piatok (3.11.) informoval, že polícia je pripravená zaoberať sa každým oznámením o 

volebnej korupcii alebo konaním, ktoré by narušovalo zákonný priebeh volieb. Vyzval občanov, aby takéto zistenia hlásili 

strážcom zákona. 

 

Zdroj - AP/TASR 

 

Na hornom konci v Handlovej volia v pohostinstve 

 

V miestnom pohostinstve na hornom konci zriadili jeden z volebných okrskov v baníckom meste Handlová. K výberu 

miesta samospráva pristúpila po tom, čo zavreli prevádzku, kde bývali voľby doposiaľ. 
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"V predchádzajúcich voľbách bol volebný okrsok na hornom konci v potravinách, táto prevádzka však bola zrušená, to 

znamená, že z nebytových priestorov sa stali bytové. Z toho dôvodu hľadalo mesto Handlová nové priestory pre volebný 

okrsok, ako najvhodnejší sa javil hostinec Pod brezami, ktorý má bezbariérový prístup," ozrejmila hovorkyňa mesta Jana 

Paulínyová. 

 

V najmenšej obci sa voľby začali načas a bez problémov 

 

Volebnú miestnosť v najmenšej obci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), v Poproči v okrese Rimavská 

Sobota, otvorili načas, presne o 7.00 h. Počas prvej polhodiny však neprišiel voliť ani jeden obyvateľ. 

 

Ako informoval predseda okrskovej volebnej komisie Jaromír Pliešovský, zatiaľ sa nevyskytol nijaký problém a k 

dispozícii majú všetko potrebné. "Nezaznamenali sme žiadnu výnimočnú udalosť, všetko prebieha v zmysle platnej 

legislatívy," uviedol Pliešovský a doplnil, že v ich volebnom okrsku majú zaregistrovaných celkovo 19 voličov. 

 

Na snímke okrsková volebná komisia vo volebnej miestnosti v dedine Poproč v Rimavskosobotskom okrese, ktorá je 

najmenšou obcou Banskobystrického samosprávneho kraja počas volieb do orgánov samosprávnych krajov. Zdroj - 

AP/TASR 

 

Podľa slov starostu obce Jána Kvaku sa im v uplynulom období mierne zvýšil počet obyvateľov z pôvodných 23 na 25, 

napriek tomu však zostávajú najmenšou obcou kraja z hľadiska počtu obyvateľov. "Väčšina tunajších ľudí sú 

dôchodcovia. V produktívnom veku sú len traja naši obyvatelia," uviedol Kvaka. 

 

Volebné komisie nehlásili žiadne problémy 

 

"V týchto voľbách neboli žiadne výnimky a všetkých 5968 volebných miestností sa otvára o 7:00 hodine a zatvára o 22:00 

hodine," povedala zapisovateľka Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eva Chmelová. 

 

Zdroj - AP/TASR 

 

Zatiaľ okrskové volebné komisie nehlásili žiadne problémy a Chmelová verí, že to tak bude aj po celý deň. Štátnu volebnú 

komisiu však už čakajú podnety, ktoré bude riešiť od deviatej hodiny, kedy zasadne. "Podnety poukazujú na porušenie 

volebného moratória," uviedla s tým, že komisia môže po novom v rámci správneho konania udeľovať za porušenie 

moratória pokuty. 

 

Krajských zástupcov môžu ľudia voliť len doma 
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Obyvatelia ôsmich samosprávnych krajov si volia nových predsedov a poslancov zastupiteľstiev. O priazeň voličov sa 

uchádza 78 kandidátov na predsedov a takmer 2900 kandidátov na poslancov. Hlasovať môže viac ako 4,4 milióna 

oprávnených voličov v 2927 obciach, kde je zriadených spolu 5968 volebných okrskov. 

 

Prvé priebežné výsledky by mali byť známe po 22:00 hodine. Oficiálne výsledky by mali ohlásiť v nedeľu 5. novembra. 

Počas volebného dňa je zakázaná kampaň aj zverejňovanie volebných prieskumov. Moratórium uplynie po zatvorení 

volebných miestností, čo bude o 22:00 hodine. 

 

Krajských zástupcov môžu ľudia voliť len doma, voličský preukaz sa pre tieto voľby vybaviť nedá, a teda nie je možné 

voliť inde ako v mieste trvalého bydliska. Hlasovať môžu aj cudzinci, ktorí majú v danom kraji trvalý pobyt. Občania SR 

musia mať so sebou platný občiansky preukaz, cudzinci doklad o pobyte pre cudzinca. 

 

Kandidátom na predsedov či poslancov vo voľbách do vyšších územných celkov odovzdávajú voliči hlas tým, že na 

hlasovacom lístku zakrúžkujú ich poradové číslo. V prípade voľby predsedu krúžkujú poradové číslo len jedného 

kandidáta. 

 

Pri voľbe poslancov môže volič na hlasovacom lístku zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov 

má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, bude uvedený na 

hlasovacom lístku. 

 

Schránka, do ktorej musí volič vložiť nesprávne upravené alebo nepoužité hlasovacie lístky počas volieb do orgánov 

samosprávnych krajov. Zdroj - AP/TASR 

 

Hlasovacie lístky budú platné, aj keby boli zašpinené, natrhnuté, pokreslené alebo na nich budú dopísané či prečiarknuté 

mená. Musí z nich byť však jasné, ako volič hlasoval. 

 

Neplatný lístok bude vtedy, ak nebude na predpísanom tlačive, nebude zakrúžkovaný žiadny kandidát alebo ich bude 

zakrúžkovaných viac ako treba a tiež ak v obálke bude viac hlasovacích lístkov pre voľby predsedu či poslancov. Voliči 

nesmú z volebnej miestnosti vynášať použité alebo zle upravené hlasovacie lístky. Za ich vynesenie hrozí 33-eurová 

pokuta. 

 

Zdroj - AP/TASR 

 

Volíme piatykrát 

 

Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si ľudia na Slovensku volia piatykrát. Prvýkrát bude voľba 

predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. 
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Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Výsledky volieb budú zverejnené na dvoch 

webstránkach www.volbysr.sk a www.statistics.sk. Zobrazené tam budú priebežné neoficiálne výsledky aj definitívne 

oficiálne. Výsledky budú oficiálne po tom, čo ich odobrí štátna volebná komisia. 

 

Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové 

opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne. 

Tohtoročné krajské voľby stoja viac ako 10 miliónov eur. 

 

Kupovanie hlasov na Zemplíne? 

 

Volebná komisia preveruje na Zemplíne podnet kupovania hlasov. 

 

Ako uviedol predseda Volebnej komisie KSK Vladimír Tot (Most–Híd), na smer Veľké Kapušany vyslali v tejto súvislosti 

členov krajskej volebnej komisie. Zmapovať majú v pláne celý región. 

 

Bližšie informácie bude vedieť po prešetrení podnetu na mieste. 

 

Zdroj - AP/TASR 

 

Nedodržavanie moratória 

 

Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) do týchto chvíľ riešila dva prípady v obvode Brezno, 

ktoré sa týkali povinného zachovávania volebného moratória. Informoval o tom Peter Bahno, predseda volebnej komisie 

BBSK. 

 

V prvom prípade v jednej z breznianskych okrskových komisií sedel muž v mikine propagujúcej jednu z politických strán. 

Podľa Bahna ho na nevhodný odev upozornili členovia komisie, bez problémov si ju hneď vyzliekol, údajne si to 

neuvedomil. 

 

Druhý prípad sa týka vydávania bločkov z registračnej pokladnice kandidáta na poslanca krajského parlamentu v BBSK 

za brezniansky obvod, ktorý má obchod. Na spodnej strane bločku bolo vytlačené odporúčanie, koho v Brezne voliť. 

Podľa Bahna prípad preverili a ohlásili polícii, ktorá sa tým zaoberá. 

 

Rómovia majú o voľby záujem 

 

Účasť na sobotňajších voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) na košickom sídlisku Luník IX je nízka, ale oproti 

iným krajským voľbám v tejto mestskej časti nadpriemerná. 
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V dvoch okrskoch je zaregistrovaných spolu 4211 oprávnených voličov. Prví ľudia prišli odvoliť okolo 8.30 h, neskôr začali 

voliči chodiť vo väčšom počte v rodinných skupinách. 

 

"Zatiaľ tú účasť by som radil ako nadpriemernú oproti tej bežnej volebnej účasti na Luníku IX. Inak všetko prebieha v 

poriadku, myslím, že žiadne problémy nie sú," uviedol predseda komisie č. 1 Peter Palla. Incidenty, sťažnosti či 

podozrenia z kupovania hlasov od rána nezaznamenali ani v druhom okrsku. 

 

Pred štyrmi rokmi prišlo na najväčšom rómskom sídlisku k voľbám do VÚC len 63 ľudí a v druhom kole dokonca len 25. 

Tohtoročný volebný deň k 15.00 h už bola účasť niekoľkonásobne vyššia. 

 

Zdroj - AP/TASR 

 

Sulík ako predseda komisie 

 

Vyššie územné celky (VÚC) nie sú veľmi významné a väčšina Bratislavčanov stále ani len netuší, kde má bratislavská 

VÚC svoje sídlo, hovorí predseda okrskovej volebnej komisie na Jelenej ulici v Bratislave a zároveň predseda strany 

Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík. 

 

"A tomu zodpovedá aj volebná účasť. Mám cieľ, aby sme v našom volebnom okrsku dosiahli 30-percentnú účasť. Bude to 

'na knap', ale mohlo by sa to podariť," uviedol Sulík. Prekvapením je podľa neho fakt, že chodí voliť aj viac mladých 

voličov. 

 

Sulík si tiež myslí, že nízka volebná účasť súvisí aj s únavou ľudí, keďže na Slovensku je pätoro volieb. 

 

Zdroj - Facebook.com/Richard Sulík 

 

"Máme komunálne voľby, voľby do vyšších územných celkov a voľby do Národnej rady SR. Potom sa volí prezident a do 

europarlamentu. Keby boli len štyri, bolo by to možno lepšie," skonštatoval Sulík, ktorý by intuitívne kraje zrušil. 

 

"Nešiel by som ich ale okamžite rušiť, ale prediskutoval by som to s ľuďmi, čo majú do toho čo povedať, aby sme 

neurobili nejakú chybu," doplnil Sulík. 

 

Výpadok elektriny zrejme predĺži voľby 

 

V obciach Horná Súča, Dolná Súča a Hrabovka v Trenčianskom okrese vypadol elektrický prúd. Výpadok sa týka 

deviatich okrskových volebných komisií. Voľby sa budú musieť v týchto okrskoch predlžiť o čas výpadku elektriny. 

Informovala zapisovateľka Obvodnej volebnej komisie Trenčín Ľubica Držková. 
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"Máme informáciu, že v obciach Horná Súča, Dolná Súča a Hrabovka vypadlo vysoké napätie, vyzerá to tak, že celá 

dolina je bez elektriny. Elektrina vypadla o 18.10 h, týka sa to deviatich volebných okrskov – dvoch v Dolnej Súči, jedného 

v Hrabovke a šiestich v Hornej Súči," priblížila Držková. 

 

Volebné miestnosti v niekoľkých obciach Trenčianskeho kraja zostanú podľa informácií otvorené do 23.15 h. V kraji sa o 

ten čas predĺži aj volebné moratórium. V ostatných krajoch budú okrskové volebné komisie hlasy sčítavať a mali by sa aj 

priebežne zverejňovať nezávisle od Trenčianskeho kraja. 

 

Odvolil už aj Fico 

 

Predseda vlády SR Robert Fico odovzdal svoj hlas vo voľbách do vyšších územných celkov v priestoroch Základnej školy 

Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ulici v Bratislave. Informovala o tom hovorkyňa strany Smer-SD Ľubica Končalová. 

 

Zdroj - AP/TASR 

 

Správu budeme aktualizovať. 

 

Späť na obsah 

 

1.46.  Online prenos: Hlasovanie ukončili aj v Trenčianskom kraji, čaká sa na výsledky 

 [etrend.sk; 04/11/2017; TREND.sk SITA TASR ; Zaradenie: eTREND/ekonomika] 

https://www.etrend.sk/ekonomika/online-prenos-slovaci-volia-zupanov-prvykrat-v-jednom-kole.html 

 

Prvé údaje zo zápisníc volebných komisií mali byť známe už pol hodinu po uzavretí miestností. Pre výpadok elektriny sa v 

niektorých trenčianskych okrskoch bude voliť o 75 minút dlhšie. Oneskorene preto vyhlásia aj výsledky z ostatných 

krajov. 

 

23:41 Marian Kotleba zatiaľ s Jánom Lunterom prehráva a bratislavským županom by bol Juraj Droba. Pozrite si 

priebežné výsledky župných volieb v prehľadných grafoch. 

 

23:15 Hlasovanie v Trenčianskom kraji sa definitívne uzatvára. Spolu s ním sa končí aj volebné moratórium. Štatistický 

úrad postupne začne so zverejňovaním priebežných výsledkov zo všetkých ôsmich krajov. 

 

22:39 Bratislavským županom by sa mal stať Milan Ftáčnik, ktorý by získal vyše 23 percent hlasov. Na základe 

prieskumu, ktorý sa konal počas moratória, to tvrdí agentúra AKO. 

 

Ako druhý by sa umiestnil Rudolf Kusý s vyše dvadsiatimi percentami, tretí Pavol Frečo by nezískal ani 14 percent. 

 

Zdroj - SITA 

https://www.etrend.sk/ekonomika/online-prenos-slovaci-volia-zupanov-prvykrat-v-jednom-kole.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

6. 11. 2017 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

 

22:24 Hoci priebežné výsledky nemôže volebná komisia zverejniť pre predĺženie moratória do 23.15 h., agentúre TASR 

poskytla odhady účasti. Vyššia by mala byť v Trnavskom i Košickom kraji, niektoré okrsky Nitrianskeho kraja hlásia až 

dvojnásobnú účasť. 

 

Hodnoty spred štyroch rokov by mala presiahnuť aj účasť v Banskobystrickom a Prešovskom kraji, odhady komisií v 

Bratislavskom kraji sa rôznia. V Trenčianskom kraji pokračuje sčítavanie hlasov. 

 

22:00 Hlasovanie v siedmich krajoch Slovenska je ukončené. Voľby v častiach Trenčianskeho kraja budú pre výpadok 

elektriny pokračovať až do 23.15 h. 

 

21:51 V banskobystrickej mestskej časti Kremnička, kde počas vojny nacisti popravili viac ako 700 ľudí, hlásia rekordnú 

volebnú účasť. Informoval o tom portál aktuality.sk. 

 

Predseda volebnej okrskovej komisie hovorí, že účasť už pred deviatou hodinou dosiahla 65 percent a hlasovať 

prichádzajú stále noví voliči. "Chodia celé rodiny, dokonca starí ľudia o paličkách. Ani neviem, či v nejakých voľbách 

takáto účasť bola," povedal šéf komisie. 

 

21:38 Novinárka Ria Gehrerová si všimla, že predsednícku funkciu v samosprávnom kraji ešte nikdy nezastávala žena. 

Pojem "županka" dokonca kodifikované slovenské slovníky poznajú len ako označenie županovej ženy. 

 

Zmeniť by sa to mohlo v tohtoročných voľbách v Žilinskom kraji. V posledných prieskumoch bol medzi Erikou Jurinovou z 

OĽaNO a súčasným županom za Smer Jurajom Blanárom rozdiel len necelé percento hlasov. 

 

Pojem županka je pre slovenské slovníky neznámy Zdroj - slovnik.juls.savba.sk 

 

21:17 Štatistický úrad SR oznámil, že vzhľadom na rozhodnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania 

politických strán o predĺžení hlasovania vo viacerých okrskoch budú priebežné výsledky volieb do orgánov 

samosprávnych krajov zverejňované po 23:15 h. 

 

20:58 Denník Sme na svojom webe informoval, že v sídle strany Sloboda a Solidarita sa už začala volebná noc, no zatiaľ 

medzi hosťami nie sú ani médiá, ani kandidát na bratislavského župana Juraj Droba. 

 

Volebnú noc v hoteli Devín usporiadal aj kandidát Martin Jakubec, spevák obľúbený najmä medzi dôchodcami. "Povodne 

som chcel byť doma, normálne v župane, ale nakoniec som sa rozhodol, že urobím aspoň dačo takéto neformálne," 

vyhlásil. 
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20:36 TREND sa Banskobystričanov v ankete pýtal aj na to, čo si myslia o štyroch rokoch Mariana Kotlebu v úrade 

župana. Väčšina odpovedí obsahovala výrazy ako "katastrofa", "strašná hanba" a "nesplnené sľuby". 

 

Štyridsaťosemročný Jozef považuje za najväčšie prešľapy súčasného župana považuje rodinkárstvo či zamestnávanie 

načierno. "Verím, že fašisti a extrémisti opustia župný úrad a medzi poslancami budú mať minoritu," dúfa pri otázke na 

výsledok volieb. 

 

Nový župan by sa podľa Róberta mal venovať finančnému a personálnemu auditu, a najmä preveriť, akú majú 

zamestnanci kvalifikáciu. 

 

Šesťdesiatšesťročná Viera si myslí, že za Mariana Kotlebu sa infraštruktúra kraja takmer nezmenila. "Veľa sa rozpráva o 

oprave ciest, no väčšina je stále rozbitých a je problém po nich kráčať, nieto jazdiť." 

 

20:25 Volebné miestnosti v niekoľkých obciach Trenčianskeho kraja zostanú podľa informácií TASR otvorené do 23:15 h. 

V kraji sa o ten čas predĺži aj volebné moratórium. 

 

Dôvodom je výpadok prúdu, ktorý trval v jednotlivých volebných miestnostiach v rozpätí 70 až 75 minút. V ostatných 

krajoch budú okrskové volebné komisie hlasy sčítavať a mali by sa aj priebežne zverejňovať nezávisle od Trenčianskeho 

kraja. 

 

20:14 Dominik z Kežmarku pre TREND povedal, že za prešovského župana volil Milana Majerského. Očakáva, že 

narozdiel od jeho predchodcu urobí poriadok v strednom školstve. 

 

"Myslím si, že v našom kraji funguje naozaj zle. Mnohé školy a riaditelia sú netransparentní, napríklad manipulujú s 

"dobrovoľnými" rodičovskými príspevkami. Kraj ako zriaďovateľ škôl to však ignoruje." 

 

20:02 Štátna volebná komisia sa musela zaoberať aj podnetom, ktorý sa týka kandidáta na bratislavského župana Jána 

Mrvu. Pred volebnou miestnosťou v Stupave totiž dobrovoľníci zbierali podpisy pod petíciu proti hazardu. J. Mrva je 

členom jej petičného výboru. 

 

"Žiadna osoba by nemala propagovať kandidáta alebo politickú stranu v blízkosti volebnej miestnosti," doplnila 

zapisovateľka štátnej volebnej komisie Eva Chmelová. 

 

Podpisy sa podľa jej slov zbierať môžu, ale členom petičného výboru nesmie byť kandidát a ani on sám nesmie tieto 

podpisy zbierať. Komisia riešila od rána celkovo desiatky podnetov, na stole má ďalšie. Väčšina z nich sa týka porušenia 

volebného moratória. 
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19:39 Volebná účasť v samosprávnych krajoch nebude dramaticky vysoká ani oproti minulosti výrazne neklesne. Kraje 

hlásia dvojciferné čísla. Povedal to predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard 

Bárány. 

 

Predseda štátnej volebnej komisie Eduard Bárány Zdroj - SITA / Branislav Bibel 

 

"Pokiaľ vieme, už sú to všade dvojmiestne čísla a väčšinou sa nezačínajú už jednotkou. Tá účasť nebude dramaticky 

vysoká. Rovnako si nemyslím, že by oproti minulosti v tomto type volieb mala klesnúť." 

 

19:34 Predsedov banskobystrických okrskov neznámi ľudia presviedčali, že majú stiahnuť oznámenie o vzdaní sa 

šiestich kandidátov na župana Banskobystrického kraja. 

 

Napríklad kandidáti Stanislav Mičev a Martin Klus, ktorí mali v prieskumoch vyše desiatich percent, sa vzdali v prospech 

Jána Luntera preto, aby nevyhral súčasný župan Marian Kotleba. 

 

Magistrát Banskej Bystrice, ktorý voľby v okrskoch organizuje, zmätených predsedov uisťoval, že oznámenie o vzdaní sa 

kandidatúry za paravánom má ostať. Odporúčalo to ministerstvo vnútra. 

 

19:10 "Súčasný stav kraja nehodnotím vôbec kladne," vraví pre TREND tridsaťosemročný Matúš krátko po odvolení. "Ak 

sa aj županovi podarilo kraj oddlžiť, my, ľudia, to nijak nepociťujeme. Omnoho viac ma zaujíma, kedy budú vytvorené 

športoviská pre mladých." 

 

Na volebnom lístku krúžkoval podnikateľa Jána Luntera. "Konečne by to tu posunul dopredu," zdôvodňuje. "Kraj by mal 

oveľa väčšiu podporu, napríklad zo strany vlády." 

 

18:53 Polícia v Banskobystrickom samosprávnom kraji riešila doteraz niekoľko podnetov, v jednom prípade aj podozrenie 

z volebnej korupcie. Malo sa tak stať v obvode Banská Bystrica. Prípad preveruje Národná kriminálna agentúra (NAKA). 

 

18:49 V obciach Horná Súča, Dolná Súča a Hrabovka v trenčianskom okrese vypadol elektrický prúd. Výpadok sa týka 

deviatich volebných okrskov. Voľby sa budú musieť v týchto okrskoch predĺžiť o čas výpadku elektriny. Informovala 

zapisovateľka Obvodnej volebnej komisie Trenčín Ľubica Držková. 

 

18:19 Pri voličskej ankete TREND.sk pomáha aj sedemnásťročná blogerka Valentína Sedileková, ktorá pochádza z 

Banskej Bystrice. 

 

Dôchodkyňa Helena je s vývojom Banskobystrického kraja spokojná. "Konečne sa opravujú cesty a chodníky, úpravou 

prechádzajú aj pieskoviská a priestory pre malé deti," pochvaľuje si. 
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Napriek tomu svoj hlas vo voľbách odovzdala kandidátovi s číslom 10, Jánovi Lunterovi, ktorý je pre ňu 

najpravdepodobnejším víťazom aj najsprávnejšou voľbou. "Má bohaté skúsenosti vďaka vlastnému podnikaniu," tvrdí. 

 

17:50 Kým v Nitrianskom a Trnavskom kraji odhadujú vyššiu účasť, ako pred štyrmi rokmi, v obci Železník je to naopak. 

 

Reportérka TREND.sk sa vybrala do volebnej miestnosti, aby sa ľudí opýtala, prečo prídu k urnám. Vnútri ani po ceste 

však nikoho nestretla. 

 

17:37 V Nitrianskom kraji odhadujú členovia komisií výrazne vyššiu účasť ako v minulých župných voľbách. "Sú regióny, 

kde je účasť mnohonásobne vyššia. V rámci obvodu Nitra je predpoklad, že účasť bude podstatne vyššia, ľudia pristúpili 

k týmto voľbám veľmi zodpovedne," hodnotí priebeh zapisovateľka Mária Kopčeková. 

 

"Počítam, že ak to takto ďalej pôjde, tak sa volebná účasť vyšplhá do 25 percent," odhaduje predseda nitrianskej 

obvodnej komisie Rudolf Hlavačka. Vyššiu účasť ako pred štyrmi rokmi hlási aj Trnavský kraj. 

 

17:09 Hlasovanie absolvoval aj aktuálny a zároveň kandidujúci šéf Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík. 

 

Peter Chudík by chcel zostať vo funkcii predsedu Prešovského kraja Zdroj - SITA / Viktor Zamborský 

 

17:01 Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa zaoberala členom okrskovej komisie v 

Brezne. 

 

Ten podľa skorších informácií sedel vo volebnej miestnosti v zelenej mikine s logom kandidujúcej strany. Pravdepodobne 

propagoval stranu kandidujúceho Mariana Kotlebu, ĽSNS, ktorá je povestná zelenými tričkami. Členovia strany v nich 

napríklad chodili hliadkovať do vlakov. 

 

Člena upozornili a ten si mikinu vyzliekol, vysvetlila zapisovateľka štátnej volebnej komisie Eva Chmelová. Jeho 

správanie tiež nazvala protiprávnym. Zatiaľ nie je jasné, či tento člen komisie dostane pokutu. 

 

16:35 Obyvatelia Malých Hostí v okrese Bánovce nad Bebravou volia už druhýkrát za mesiac. V polovici októbra si tam 

totiž v doplňujúcich voľbách volili starostu. 

 

Podľa volebnej komisie ale prišlo viac ľudí predtým. "To je starosta, to je to, čo sa priamo týka ľudí tu, ale VÚC berú ľudia 

okrajovo, nás sa to osobitne nedotkne," vysvetľuje členka komisie Ivana Galbavá. 

 

Podobné prípady nie sú ojedinelé. V malej liptovskej obci Prosiek pri voľbe starostu pred dvoma týždňami prišlo 

sedemdesiat percent obyvateľov. Počas župných však doobeda odvolili len dvaja. 
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16:13 Hlasovať prišli aj niektorí priami účastníci Slovenského národného povstania. "Voľme tak, aby sme neurazili vlastné 

dejiny," povedal pre portál mybystrica.sme.sk 89-ročný Vladimír Strmeň. 

 

Nerozumie tomu, prečo aj v obciach vypálených nacistami dostávajú extrémistické tendencie opäť miesto. "Mladí to 

možno robia z nevedomosti, možno je to revolta, možno recesia. Nerozumiem však starším ľuďom, ako mohli tak rýchlo 

zabudnúť na to zlo, čo vojna so sebou priniesla," krúti hlavou. 

 

O trojštvrtinovej podpore pre Mariana Kotlebu v župných voľbách pred štyrmi rokmi písal denník Sme v reportáži z obce 

Baláže, kde nacisti počas vojny podpálili 34 z 39 domov. 

 

15:51 TREND.sk sa počas volebného dňa voličov v Bratislave i v Banskej Bystrici pýtal, čo ich motivuje prísť k urnám. 

 

"Voliť chodíme, aby sme potom neľutovali, že sme výber župana nijako neovplyvnili," hovorí pre TREND Jaroslav z 

Bratislavy. "Alebo preto, aby sme potom mohli ľutovať, čo sme si zvolili," dopĺňa ho so smiechom manželka Denisa. 

 

Svojho kandidáta do volieb si vybrala podľa toho, koho chce voliť jej "v týchto veciach zorientovaný syn". Cíti sa totiž 

zodpovedná za to, ako sa mu bude žiť. 

 

Jaroslav sa snažil hovoriť s ľuďmi, ktorých si váži a sledoval aj kampaň v televízii a novinách. Nepáči sa mu, že 

propagácia kandidátov bola na pomery župných volieb "dosť nákladná". 

 

Denisa s manželom Jaroslavom hlasujú v bratislavských župných voľbách aj preto, lebo myslia na budúcnosť ich detí. 

Zdroj - Samuel Chrťan 

 

15:35 V najmenších obciach trenčianskeho samosprávneho kraja registrujú jedného voliča za hodinu. "Väčšinou ide o 

dôchodcov," uviedol Ján Hedera, predseda volebnej komisie v Uhrovskom podhradí. 

 

V iných ako župných voľbách, kde môžu občania použiť voličské preukazy, býva v týchto volebných obvodov väčšia 

účasť. Podľa TASR si komisie čakanie na voličov krátia rozprávaním príhod z minulých volieb. 

 

Absencia voličských preukazov vyprázdnila aj volebnú miestnosť v Štrbskom Plese. Najvyššie položená volebná 

miestnosť na Slovensku býva výrazne plnšia, keď môžu ľudia voliť mimo svojho okrsku, konštatuje predsedníčka jednej z 

komisií Darina Bartošová. 

 

15:25 Volebná komisia preveruje na Zemplíne podnet kupovania hlasov. Ako pre TASR uviedol predseda Volebnej 

komisie KSK Vladimír Tot (Most–Híd), na smer Veľké Kapušany vyslali v tejto súvislosti členov krajskej volebnej komisie. 

Zmapovať majú v pláne celý región. Bližšie informácie bude vedieť po prešetrení podnetu na mieste. 
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15:11 V Trnave vo volebnej miestnosti na sídlisku Družba už volebná účasť prekročila tú spred štyroch rokov, informujú 

aktuality.sk. 

 

14:43 Poobede prišiel voliť aj banskobystrický župan Marian Kotleba spolu s manželkou a dieťaťom. Voliť prišiel na 

základnú školu na sídlisku v Sásovej. 

 

14:32 Jelenec v okrese Nitra má viac ako 2 000 obyvateľov zmiešanej národnosti, časť obce je maďarská, časť 

slovenská. Maďarskí voliči podľa TASR prichádzajú sporadicky. "Uvidíme, ako to bude vyzerať večer," povedala pre 

agentúru Daniela Penzešová, zapisovateľka okrskovej volebnej komisie. 

 

14:18 Krúžkovanie má za sebou aj Ján Greššo, ktorý sa uchádza o post nitrianskeho župana 

 

Ján Greššo odpovedá vo volebnej miestnosti na otázky novinárov Zdroj - SITA / Martin Havran 

 

14:10 Predseda parlamentu a líder SNS Andrej Danko napochodoval s úsmevom do volebnej miestnosti. Spoločnosť mu 

robila ochranka. 

 

Predseda Národnej rady SR a predseda strany SNS Andrej Danko má odvolené Zdroj - SITA / Diana Černáková 

 

13:42 Pred volebnou miestnosťou na Mikovíniho ulici v Bratislave mal niekto rozdávať bagety ľuďom, ktorí volili jedného z 

kandidátov na župana. Podnet nahlásila tamojšia okrsková komisia, polícia na mieste podozrivú osobu s bagetami 

nenašla. 

 

13:25 Zapisovateľky volebných komisií vo Veľkých Kapušanoch a Michalovciach pre portál korzar.sme.sk uviedli, že o 

žiadnom kupovaní hlasov nedostali informáciu, či už od mestskej, alebo štátnej polície. V týchto volebných obvodoch boli 

v predchádzajúcich voľbách zaznamenané pokusy o predávanie hlasov. 

 

Sudca Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici predtým vzal do väzby štyroch mužov obvinených z volebnej 

korupcie. Prezídium Policajného zboru SR bude o takýchto incidentoch informovať až po ukončení volieb. 

 

13:16 Volebný hlas odovzdali aj Marián Murín a Erika Jurinová, kandidáti na župana Žilinského samosprávneho kraja 

 

12:55 Krajské voľby sú pokojné, Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán rieši desiatky 

podnetov. Väčšinou ide o údajné porušenie volebného moratória. Novinárom to povedal predseda štátnej volebnej 

komisie Eduard Bárány. Zatiaľ sa nevedel vyjadriť k informácii, že v jeden z volebných komisií v Brezne sedí muž v 

mikine zelenej farby s logom extrémistickej strany. Upozornil na to čitateľ denníka Sme. 

 

12:35 K volebným urnám prišiel aj Rastislav Trnka, ktorý bojuje o post košického župana 
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Kandidát na post predsedu Košického kraja Rastislav Trnka Zdroj - SITA / Ivan Fleischer 

 

12:26 Krúžkoval aj Jozef Viskupič, kandidát na post trnavského župana 

 

Kandidát na trnavského župana Jozef Viskupič Zdroj - SITA / Ivan Kopčáni 

 

12:09 Starosta mestskej časti Nové Mesto a kandidát na predsedu Bratislavského kraja Rudolf Kusý odovzdal svoj hlas 

 

Rudolf Kusý si podáva ruku s členkou volebnej komisie Zdroj - SITA / Branislav Bibel 

 

11:39 Odvolené má aj Milan Belica, ktorý sa opäť uchádza o post nitrianskeho župana 

 

Aktuálny a kandidujúci nitriansky župan Milan Belica Zdroj - SITA / Martin Havran 

 

11:25 Hlasovací lístok už vhodil do urny aj kandidát na župana Trnavského kraja Tibor Mikuš 

 

Kandidát na predsedu Trnavského kraja Tibor Mikuš Zdroj - SITA / Martin Medňanský 

 

10:49 Predseda Bratislavského samosprávneho kraja a kandidát na jeho predsedu v nasledujúcom období Pavol Frešo 

volil v sprievode svojich detí 

 

Predseda BSK a kandidát na post predsedu v nasledujúcom období Pavol Frešo so svojimi deťmi počas volieb Zdroj - 

SITA 

 

10:44 Odvolil aj kandidát na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba 

 

Juraj Droba prišiel voliť aj so svojím synom Zdroj - SITA / Diana Černáková 

 

10:28 Prezident Andrej Kiska odvolil v Poprade spolu s manželkou Martinou. Dobrý župan by podľa prezidenta v prvom 

rade brať svoju úlohu ako službu svojej krajine a nie ako niečo čo by pre neho osobne malo prinášať výhody. "Mal by to 

byť človek, ktorý vidí našu krajinu ako modernú, proeurópsku, v ktorej sa bude dobre žiť a kde budú aj mladí žiť s 

radosťou a budú na ňu hrdí a nebudú chcieť z nej utekať. Tak vidím aj nielen úlohu župana, ale aj poslancov," povedal 

prezident pre médiá po tom, ako sám vhodil hlasovací lístok do urny v Poprade na mestskom úrade, kam prišiel v 

spoločnosti manželky. 

 

Prezident Andrej Kiska s manželkou Martinou počas volieb do VÚC Zdroj - SITA 
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10:21 Bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej volebnej komisie Peter Pollák monitoruje priebeh 

volieb na troch miestach, kde sa v minulosti objavili podozrenia z volebnej korupcie. Ide o Jarovnice v okrese Sabinov, 

Luník IX - mestskú časť Košice a Letanovce v okrese Spišská Nová Ves. Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej 

komisie. 

 

09:58 Kandidát na post predsedu BSK Milan Ftáčnik odvolil na Na Základnej škole Matky Alexie v Bratislave. 

 

Milan Ftáčnik počas volieb do VÚC Zdroj - SITA 

 

9:38 V Banskej Bystrici odvolil na tamojšej Ekonomickej univerzite kandidát na župana Ján Lunter. 

 

9:36 V ranných hodinách prišiel s manželkou odvoliť Richard Raši, primátor Košíc a kandidát na post predsedu 

Košického samosprávneho kraja. 

 

Richard Raši s manželkou Zdroj - SITA / Ivan Fleische 

 

9:22 V Bratislavskom kraji mali do poslednej chvíle viaceré mestské časti problém s obsadením volebných komisií členmi. 

Voľby sa však začali načas a bez problémov. Všetky volebné miestnosti otvorili. 

 

8:03 Sudca Špecializovaného trestného súdu pre prípravné konanie v Banskej Bystrici vzal do väzby štyroch mužov 

obvinených z volebnej korupcie. Traja ponúkali rómske hlasy pre kandidátov na poslancov v Žilinskom a jeden v 

Prešovskom kraji. Rozhodnutie nie je právoplatné. Dôvodom na väzbu je obava z možného pokračovania v trestnej 

činnosti a z možného ovplyvňovania svedkov. 57-ročný Gustáv B., 54-ročný Jaroslav B. a 52-ročný Vladimír Č. z 

Liptovského Mikuláša ponúkali od septembra do konca októbra kandidátovi na poslanca Žilinského samosprávneho kraja 

z Podturne podporu najmenej tisíc rómskych hlasov. Za jeden hlas požadovali tri eurá. Kandidát ponuku oznámil polícii a 

spolupracoval s ňou. Na základe toho trojicu "rómskych emisárov" príslušníci Národnej protikorupčnej jednotky zadržali 

31. októbra popoludní i s úplatkom tritisíc eur. Jeden rómsky hlas na tri eurá ocenil aj 59-ročný Štefan M. z obce Lascov v 

okrese Bardejov. Kandidátovi na poslanca Prešovského samosprávneho kraja ponúkol podporu 2 600 hlasov rómskych 

voličov z obcí Lascov, Raslavice, Kurima, Marhaň, Poštárka, Zborov a ďalších. Polícia Štefana M. zadržala po prevzatí 

úplatku dvetisíc eur. 

 

07:46 Všetky volebné miestnosti na Slovensku sa otvorili o 7:00 h, nikde ľudia nevolili skôr. "V týchto voľbách neboli 

žiadne výnimky a všetkých 5 968 volebných miestností sa otvára o 7:00 h a zatvára o 22:00 h," povedala pre TASR 

zapisovateľka Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eva Chmelová. 

 

07:11 "Isté je dnes to, že voľby do VÚC nastavia zrkadlo nielen politickým stranám, ale najmä nám, voličom. Ukážu, či 

sme nadobro stratili chuť usmerňovať vývoj v krajine cez regionálnych politikov a či dobrovoľne vyprázdnime priestor pre 

extrémistov," píše v komentári Bude sa opakovať zemiakový knokaut? Zuzana Kollárová 
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07:05 O čom sú vlastne voľby do vyšších územných celkov? Vysvetľujeme v manuáli prečo a ako voliť 

 

07:04 Okrem ôsmich predsedov samosprávnych krajov si voliči vyberú aj 416 poslancov, ktorí budú mať vplyv na dianie v 

jednotlivých krajoch. Poslanci môžu dostávať odmenu, jej výška nesmie za rok presiahnuť dvadsaťnásobok minimálnej 

mzdy. V tomto roku tak odmeny krajských poslancov nemôžu prekročiť 8 700 eur. V budúcom roku bude maximálna 

hranica posunutá smerom nahor. O výške svojich odmien rozhodujú sami poslanci, obvykle tak robia na začiatku 

volebného obdobia. 

 

07:02 Priebežné výsledky spracovania hlasovania bude po zatvorení volebných miestností po 22:00 tradične zverejňovať 

Štatistický úrad SR na webe http://www.volbysr.sk. Prvé údaje zo zápisníc okrskových volebných komisií by mohli byť 

známe okolo 22:30. To, ako rýchlo budú zverejnené výsledky hlasovania, možno predpokladať najmä podľa rýchlosti 

sčítania hlasov v krajských voľbách v roku 2013. V nich bola potvrdená posledná okrsková zápisnica o 02:51, posledná 

zápisnica z volebného obvodu o 04:14 a posledná krajská zápisnica bola potvrdená o 05:15. Išlo o zápisnice z Košického 

kraja. Oficiálne výsledky vyhlási Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu. 

 

Prví voliči vo volebnej miestnosti v Starej Turej Zdroj - SITA / Martin Medňanský 

 

07:00 Otvorili sa volebné miestnosti, Slováci rozhodujú o vedení samosprávnych krajov na najbližších päť rokov. Pre 

voľby je vytvorených 5 968 volebných miestností (okrskov). Novinkou je, že krajské voľby už nemajú dve kolá a voliči si 

vyberú nielen budúcich poslancov krajského zastupiteľstva, ale aj predsedu kraja. Poslanci Národnej rady SR totiž na jar 

schválili novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá stanovuje jednokolovú voľbu predsedov 

samosprávnych krajov. Predsedom samosprávneho kraja sa stane kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. 

Parlament zároveň odobril, aby sa regionálne voľby konali v rovnakom termíne ako komunálne. Novela ústavy tak 

predĺžila volebné obdobie orgánov samosprávnych krajov zvolených v týchto voľbách zo štyroch rokov na päť rokov. Tým 

sa vytvorila možnosť, aby sa voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávy krajov v roku 2022 mohli konať v 

jeden deň. 

 

Späť na obsah 

 

1.47.  ONLINE: Zverejňovanie priebežných výsledkov volieb sa posúva 

 [ta3.com; 04/11/2017; TA3 ; Zaradenie: Slovensko] 

https://www.ta3.com/clanok/1115689/online-zverejnovanie-priebeznych-vysledkov-volieb-sa-posuva.html 

 

Strach z nástupu extrémistov, obavy z kupovania hlasov i z nízkej účasti. Aj to sprevádza voľby predsedov a poslancov 

samosprávnych krajov, ktoré sú po prvý raz jednokolové. Sledujte ich priebeh spolu s nami. 

 

21:05 Na priebežné výsledky volieb si počkáme vo všetkých krajoch. 

 

https://www.ta3.com/clanok/1115689/online-zverejnovanie-priebeznych-vysledkov-volieb-sa-posuva.html
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"Štatistický úrad SR oznamuje, že vzhľadom na rozhodnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických 

strán o predĺžení hlasovania vo viacerých okrskoch budú priebežné výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 

zverejňované po 23:15 h," informoval hovorca ŠÚ SR Marián Jánošík. 

 

20:42 Polícia v súvislosti s prerušením dodávky elektriny do Hornej Súče, Dolnej Súče, Hrabovky a časti obce Skalka nad 

Váhom preveruje podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovania verejnoprospešného zariadenia. Výpadok 

spôsobil, že v týchto obciach sa bude hlasovať dlhšie. 

 

20:18 Odvolil už aj predseda vlády Robert Fico. Svoj hlas odovzdal v priestoroch Základnej školy Alexandra Dubčeka na 

Majerníkovej ulici v Bratislave. Volili tak už všetci traja najvyšší ústavní činitelia. Prezident Andrej Kiska odovzdal svoj 

hlas už v dopoludňajších hodinách, predseda Národnej rady Andrej Danko odvolil popoludní v Miloslavove. 

 

Predseda vlády Robert Fico odvolil v Bratislave. (TASR/Michal Svítok) 

 

20:16 Pokojnú situáciu hlásia aj z hlavného mesta. Voličov pomaly pribúda, niektoré volebné okrsky odhadujú okolo 20-

percentnú účasť. Uviedli to hovorcovia miestnych samospráv a oslovené volebné komisie. 

 

"Priebeh volieb je zatiaľ pokojný a bez problémov. Doterajšia účasť sa odhaduje okolo 20 percent, niektoré okrsky by 

mohli mať nakoniec okolo 30 percent," zhodnotila hovorkyňa Starého Mesta Nora Gubková. Podobne odhadovanú účasť 

hlási aj Devínska Nová Ves. "Ľudia chodia. Účasť sa odhaduje okolo 20 percent, závisí od okrskov," skonštatovala Ingrid 

Zaťková, koordinátorka volieb v tejto mestskej časti. V okrskoch, kde je zapísaných viac starších voličov, je podľa nej 

účasť o čosi vyššia. 

 

20:10 Volebné miestnosti v niekoľkých obciach Trenčianskeho kraja zostanú otvorené do 23.15 h. V kraji sa o ten čas 

predĺži aj volebné moratórium. V ostatných krajoch budú okrskové volebné komisie hlasy sčítavať a mali by sa aj 

priebežne zverejňovať nezávisle od Trenčianskeho kraja. 

 

20:02 V Lučeneckom a Rimavskosobotskom okrese je zatiaľ situácia pokojná voľby sa zaobišli bez incidentov. 

Informovali o tom predsedovia obvodných volebných komisií. "Zatiaľ je všetko v poriadku, pokojné, nebol žiadny problém. 

Nemáme vedomosť ani o tom, že by sa objavilo nejaké nakupovanie hlasov," uviedol predseda obvodnej volebnej 

komisie v Lučenci Jaroslav Juhaniak. 

 

Podobná situácia je aj v susednom okrese Rimavská Sobota. "Voľby sú zatiaľ pokojné, účasť je medzi 20 až 30 

percentami. Neriešili sme žiadne mimoriadne udalosti," ozrejmil predseda obvodnej volebnej komisie Csaba Žitňar. 

 

19:40 Volebná účasť v samosprávnych krajoch nebude dramaticky vysoká ani oproti minulosti výrazne neklesne. Kraje 

hlásia dvojciferné čísla. Povedal to predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard 

Bárány. "Pokiaľ vieme, už sú to všade dvojmiestne čísla a väčšinou sa nezačínajú už na jednotku. Tá účasť nebude 
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dramaticky vysoká. Rovnako si nemyslím, že by oproti minulosti v tomto type volieb mala klesnúť," uviedol s tým, že o 

krajské voľby je dlhodobo nízky záujem. 

 

19:25 Na predsedov niekoľkých banskobystrických okrskov sa buď osobne alebo esemeskami obrátili ľudia, ktorí ich 

presviedčali, že oznámenie o vzdaní sa kandidatúry šiestich kandidátov na predsedu Banskobystrického samosprávneho 

kraja, ktoré má visieť za paravánom pri hlasovaní voličov, musia stiahnuť. Predstavili sa rôzne. 

 

18:40 V obciach Horná Súča, Dolná Súča a Hrabovka v Trenčianskom okrese vypadol elektrický prúd. Výpadok sa týka 

deviatich okrskových volebných komisií. Voľby sa budú musieť v týchto okrskoch predlžiť o čas výpadku elektriny. 

Informovala zapisovateľka Obvodnej volebnej komisie Trenčín Ľubica Držková. "Máme informáciu, že v obciach Horná 

Súča, Dolná Súča a Hrabovka vypadlo vysoké napätie, vyzerá to tak, že celá dolina je bez elektriny. Elektrina vypadla o 

18.10 h, týka sa to deviatich volebných okrskov – dvoch v Dolnej Súči, jedného v Hrabovke a šiestich v Hornej Súči," 

priblížila Držková. 

 

18:40 Obvodná volebná komisia v Revúcej preveruje oznámenie od občanov, podľa ktorého bol jeden predseda 

okrskovej volebnej komisie v okrese pri svojej práci pod vplyvom alkoholu. 

 

18:30 Pred jedinou volebnou miestnosťou v Tepličke nad Váhom v okrese Žilina vládol čulý ruch a odovzdať hlas vo 

voľbách do vyšších územných celkov prichádzali všetky kategórie voličov. 

 

16:55 Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán riešila od rána už desiatky podnetov, na stole má 

ďalšie. Väčšina z nich sa týka porušenia volebného moratória. "Týkajú sa uverejňovania článkov v magazínoch, 

časopisoch, distribuovania týchto časopisov do schránok, uverejňovania blogov na verejných portáloch," uviedla 

zapisovateľka štátnej volebnej komisie Eva Chmelová. 

 

16:50 Účasť na sobotňajších voľbách do vyšších územných celkov na košickom sídlisku Luník IX je nízka, ale oproti iným 

krajským voľbám v tejto mestskej časti nadpriemerná. V dvoch okrskoch je zaregistrovaných spolu 4211 oprávnených 

voličov. Prví ľudia prišli odvoliť okolo 8.30 h, neskôr začali voliči chodiť vo väčšom počte v rodinných skupinách. 

 

"Zatiaľ tú účasť by som radil ako nadpriemernú oproti tej bežnej volebnej účasti na Luníku IX. Inak všetko prebieha v 

poriadku, myslím, že žiadne problémy nie sú," uviedol predseda komisie č. 1 Peter Palla. 

 

16:05 Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja riešila dva prípady v obvode Brezno, ktoré sa týkali 

povinného zachovávania volebného moratória. Informoval o nich Peter Bahno, predseda volebnej komisie BBSK. V 

prvom prípade v jednej z breznianskych okrskových komisií sedel muž v mikine propagujúcej jednu z politických strán. 

Druhý prípad sa týka vydávania bločkov z registračnej pokladnice kandidáta na poslanca krajského parlamentu v BBSK 

za brezniansky obvod, ktorý má obchod. Na spodnej strane bločku bolo vytlačené odporúčanie, koho v Brezne voliť. 
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15:40 Obyvatelia Krásnohorského Podhradia majú podľa zástupcu starostu obce Ľudovíta Baffyho záujem skôr o 

komunálne voľby. Svedčí o tom i doterajšia nízka účasť. Od nového krajského zastupiteľstva ľudia v obci očakávajú 

riešenie nezamestnanosti, infraštruktúry, podpory turizmu a podnikania. "Mladí chodia väčšinou preč za prácou. Pomohla 

by nám rýchlostná cesta vrátane tunela Soroška. Ďalej, investori a podpora menších a stredných podnikateľov. V okolí 

máme veľa lesov, aj v tomto odvetví, by sa podľa mňa dali vytvoriť nejaké pracovné miesta. Najmä však v turistike. Sme 

taký región, že v turistike máme ešte veľkú dieru," uviedol pre Baffy. 

 

15:03 V obci Lubina v okrese Nové Mesto nad Váhom skolaboval člen okrskovej volebnej komisie. Zdravotní záchranári 

ho odviezli do nemocnice. Starosta obce Lubina Martin Beňatinský informoval, že išlo o staršieho, ale vitálneho muža. 

"Záchranka ho odviezla do nemocnice v Novom Meste nad Váhom, podľa posledných informácií je už stabilizovaný a nie 

je ohrozený jeho život. Išlo o bežnú slabosť, ktorú ľudia v takomto veku pravdepodobne mávajú," doplnil starosta. 

 

14:40 V michalovskom volebnom obvode sa objavili podozrenia z kupovania hlasov. "Členovia krajskej volebnej komisie 

idú preveriť podozrenia, ktoré sa vyskytli v súvislosti s voľbami vo Veľkých Kapušanoch a Drahňove," povedal predseda 

Volebnej komisie Vladimír Tot. 

 

14:35 Najvyššie položená volebná miestnosť na Štrbskom Plese býva zvyčajne plná turistov, tento raz tomu tak nebolo. 

Dôvodom je fakt, že v župných voľbách sa s voličským preukazom voliť nedá a svoj hlas môžu voliči odovzdať len v 

mieste trvalého bydliska. "Myslím si, že aspoň v rámci okresu by mohlo byť povolené voliť mimo svojho okrsku, prišlo by k 

nám možno viac voličov. Od rána do 12. hodiny sme tu mali asi desatinu voličov," zhodnotila predsedníčka volebnej 

komisie číslo 4 Darina Bartošová. 

 

14:15 Odovzdať svoj hlas prišiel aj predseda Národnej rady SR Andrej Danko do volebnej miestnosti v Miloslavove v 

Bratislavskom samosprávnom kraji. 

 

3fotografie v galérii 

 

Zdroj - SITA/Diana Černáková 

 

13:30 V bratislavskej Záhorskej Bystrici prichádzajú k volebným urnám aj tí, ktorí majú takúto príležitosť prvýkrát. 

Stredoškoláci Natália, Nina i Peter prišli voliť s presvedčením, že i v záujme mladých ľudí je vyjadriť hlasovaním svoj 

názor na to, kto a ako by mal viesť Bratislavský samosprávny kraj v budúcnosti. "Možno budem vo svojej triede výnimkou, 

no som presvedčená, že ísť voliť je dôležité, lebo mi záleží na tom, ako bude vyzerať kraj, v ktorom žijem," povedala 

Natália Macašková. 

 

Prvovolička Natália vhadzuje obálku s hlasovacími lístkami do volebnej schránky počas volieb do orgánov 

samosprávnych krajov v bratislavskej Záhorskej Bystrici. Zdroj - TASR 
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13:30 Obvodná volebná komisia v bratislavskom Novom Meste v súvislosti s voľbami do vyšších územných celkov 

preverovala podnet. Okrsková komisia na Mikovíniho ulici totiž nahlásila, že pred budovou niekto rozdáva bagety tým, 

ktorí volili jedného z kandidátov na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. "Obvodná komisia to išla preveriť, ale 

keď prišli na miesto, nikoho už nenašli," uviedol hovorca Nového Mesta Marek Tettinger. 

 

13:10 Vo volebnej miestnosti na Potravinárskej ulici v Nitre využila svoje volebné právo aj rodina Zbranková. Všetci traja 

členovia rodiny sú nevidiaci, k volebnej urne prišli spolu so svojím asistentom. "Pripravili sme sa dopredu, aby sme 

nezdržiavali. Preštudovali sme si zoznamy kandidátov, s manželkou sme si urobili ťaháky v Braillovom písme a za 

plentou sme už len nadiktovali asistentovi čísla a mená kandidátov, ktorých má krúžkovať. Syn využíva modernú 

techniku, k dispozícii má smartfón s aplikáciou, ktorá mu nahlas prečíta písaný text," skonštatoval Josef Zbranek, člen 

Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 

 

12:55 Krajské voľby sú pokojné, Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán rieši desiatky 

podnetov. Väčšinou ide o údajné porušenie volebného moratória. Novinárom to povedal predseda štátnej volebnej 

komisie Eduard Bárány. "Štátna komisia sa momentálne zaoberá podnetmi od občanov. Väčšina z nich sa týka 

zachovávania volebného moratória," uviedol Bárány. Zatiaľ sa nevedel vyjadriť k informácii, že v jeden člen vo volebnej 

komisii v Brezne sedí muž v mikine zelenej farby s logom extrémistickej strany. Upozornil na to čitateľ denníka Sme. 

 

12:50 Priebeh volieb do orgánov vyšších územných celkov v Bratislavskom samosprávnom kraji je pokojný a bez 

nejakého narušenia. Povedala to hovorkyňa kraju Lucia Forman s tým, že nemajú vedomosť o nejakom incidente či 

podnetoch na narušení volieb v kraji. "Ľudia telefonujú skôr pre to, že nevedia, kam majú ísť voliť, teda kde je ich okrsok," 

uzavrela Forman 

 

12:25 K volebnej urne pristúpil aj šéf liberálov Richard Sulík. Na priebeh volieb dohliada aj ako predseda bratislavskej 

volebnej komisie, konkrétne okrsku č. 21 v Starom Meste. 

 

12:00 V rázovitej prihraničnej obci Horná Mariková v Považskobystrickom okrese požiadalo o voľbu do prenosnej urny 13 

obyvateľov obce. Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Emílie Bakalíkovej z 13 voličov, ktorí požiadali o voľbu 

do prenosnej urny, je sedem zo zariadenia sociálnych služieb v miestnej časti Pagaňov. Od volebnej miestnosti je 

vzdialené asi tri kilometre. "Najvzdialenejším miestom, kam pôjdeme s prenosnou urnou, je osada Ráztoka, vzdialená od 

volebnej miestnosti asi sedem kilometrov. Volička z Ráztoky žiada o voľbu do prenosnej urny počas každých volieb. Žije 

v osade, kde nechodí ani autobus a nie je tam ani mobilný signál," skonštatovala Bakalíková. V obecnom zariadení 

sociálnych služieb, v ktorom žije asi 40 klientov, požiadalo o voľbu do prenosnej urny sedem voličov. Najstarším z nich 

bol 97-ročný Štefan Mihálik. Rodák z marikovskej osady Vlkov je v zariadení sociálnych služieb asi 12 rokov a podľa 

vlastných slov sa zúčastňuje takmer všetkých volieb. 

 

11:50 Viacerí voliči v obci Zemplínske Hámre v Sninskom okrese prišli k urnám preto, že je to ich občianska povinnosť. 

Voľby sú podľa nich jednou z možností, ako zmeniť dianie na Slovensku. Rozvoj obce je dôvodom, prečo sa Anton Barna 
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rozhodol prísť odvoliť. "Ako občan mám povinnosť voliť. Išiel som včasnejšie, aby som to mal čím skôr za sebou," 

uviedol. K urnám pravidelne prichádza aj 79-ročná Viera Brečková. "Som starší človek, mám to už v krvi. Aj môj manžel, 

ktorý už nevládze chodiť, voliť chce. Preto k nemu prídu s volebnou urnou," poznamenala. 

 

11:45 Právo voliť si nenechal vziať ani 96-ročný Dominik, jeden z najstarších obyvateľov Domu tretieho veku na 

Poloreckého ulici v bratislavskej Petržalke. Ako hovorí, treba ísť voliť, aby bolo lepšie a aby volení predstavitelia plnili 

svoje sľuby. "Treba ísť voliť. Ja idem voliť preto, aby nám na Slovensku to, čo chceme, tí naši vedúci plnili," uviedol 

Dominik. Posťažoval sa pritom, že mnohí z tých, ktorých si ľudia v dobrej viere zvolia, nakoniec nesplnia všetko, čo 

sľúbili. 

 

11:15 V košickej mestskej časti Luník IX prvé dve hodiny volieb prešli pokojne. Tunajší voliči sú rozdelení do dvoch 

okrskov. Vo volebnom okrsku číslo 1 ako uviedol predseda volebnej komisie Peter Palla, je v zozname zapísaných 2061 

oprávnených voličov a vo volebnom okrsku číslo 2, kde volebnej komisii predsedá Miriam Babinčáková, je zapísaných 2 

174 oprávnených voličov. Ako uviedli obaja predsedovia volebných komisií, voľby prebiehajú pokojne, bez rušivých 

momentov. Komisie nedostali zatiaľ žiaden podnet pre porušenie zákona. Tieto dva okrsky zaznamenali rekordne nízku 

účasť vo voľbách do VÚC . Dnes je situácia lepšia. Podľa neoficiálnych informácií za dve hodiny od otvorenia volebných 

miestností v prvom okrsku bolo voliť viac ako dvadsať voličov a v druhom okolo 10 voličov, čo je viac ako celková účasť 

vo voľbách v roku 2013. "Účasť bude nízka. Ľudia veľmi nevedia, že čo sú to za voľby, že tu existuje a čo je to VÚC, a 

preto je aj nízka účasť ľudí na týchto voľbách. Keby tie krajské úrady boli viac otvorené, viac informovali ľudí o svojej 

činnosti, aby ľudia vedeli, čo rieši krajská samospráva, určite by bola väčšia účasť. Navyše na Luníku IX nebol, podľa 

mojich informácií, medzi ľuďmi ani jeden z kandidátov na župana, nevisí tu nijaký bilboard," povedal bývalý starosta 

Ladislav Šana. Doložil, že sa asi boja. 

 

10:40 Národná kriminálna agentúra vedie vo veci podozrení z volebnej korupcie osem trestných konaní. Na podozrenia z 

volebnej korupcie sa sústreďujú policajti aj počas prebiehajúcich krajských volieb. Novinárom to povedal policajný 

viceprezident Ľubomír Ábel, ktorý sa zúčastnil na zasadnutí štátnej volebnej komisie. Bližšie k vedeným trestným 

konaniam nehovoril, polícia bude informovať podľa neho v najbližších dňoch. Z 27 podnetov bolo ostaných 19 

priestupkov. Štátnu volebnú komisiu Ábel informoval, že priebeh volieb je pokojný. 

 

10:40 Časť voličov zapísaných v okrsku na Garbiarskej ulici v Košiciach tvoria obyvatelia Strediska sociálnej pomoci 

mesta Košice. Viacerí z nich povedali, že voliť chodia pravidelne. Od nového predsedu VÚC očakávajú zlepšenie 

zdravotníctva, ako i školstva. 

 

10:36 V spoločnosti svojej manželky Martiny v sobotu vo volebnom okrsku číslo 2. v Poprade odovzdal svoj hlas v 

župných voľbách aj prezident SR Andrej Kiska. Po hlasovaní pred novinármi zdôraznil, že je potrebné ísť voliť. 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

6. 11. 2017 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

10:15 Po prvých troch hodinách volieb do orgánov samosprávnych krajov môžu predstavitelia okrskových komisií v 

Stupave pri Bratislave hovoriť o značnom záujme voličov. "Voliči chodia stále, stáva sa, že musia chvíľku počkať, aby sa 

uvoľnilo miesto za plentou," informovala Zuzana Lovíšková z Mestského úradu v Stupave. 

 

Voľby do týchto chvíľ podľa jej slov nepoznačila žiadna rušivá okolnosť, atmosféra je pokojná. "Ľudia si overujú správny 

spôsob hlasovania i počet poslancov, ktorých môžu zakrúžkovať," povedala o usmerneniach, o ktorých doteraz 

najčastejšie informujú okrskové komisie prichádzajúcich voličov. 

 

10:05 Najväčšie trnavské sídlisko Družba volí vo volebných miestnostiach základnej a materskej školy. Prvá volička prišla 

k jednej z nich tesne pred otvorením, minútu pred siedmou hodinou. Volebná komisia mala jej meno zapísané tiež ako 

prvé v poradí. "Pani mala iniciály A.A., takže dnes mala dvojnásobné prvenstvo," povedal predseda volebnej komisie v 

okrsku č. 37 Jozef Viskupič. 

 

10:00 Bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej volebnej komisie Peter Pollák išiel do terénu 

monitorovať priebeh krajských volieb. Navštívi Jarovnice v okrese Sabinov, Luník IX - mestskú časť Košice a Letanovce v 

okrese Spišská Nová Ves. Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej komisie. "Vybrali sme tieto tri miesta, kde sa už 

v minulosti objavili podozrenia z volebnej korupcie," vysvetlil svoj postup Pollák, ktorý sa sústreďuje na problematiku 

kupovania hlasov. Avizoval, že v prípade podozrení v iných ako týchto troch "problematických oblastiach" sa presunie aj 

inam. Tvrdí, že ak sa mu potvrdia podozrenia, oznámi ich polícii aj komisii. 

 

9:55 V miestnom pohostinstve na hornom konci zriadili jeden z volebných okrskov v baníckom meste Handlová vo 

voľbách do vyšších územných celkov. K výberu miesta samospráva pristúpila po tom, čo zavreli prevádzku, kde bývali 

voľby doposiaľ. "V predchádzajúcich voľbách bol volebný okrsok na hornom konci v potravinách, táto prevádzka však 

bola zrušená, to znamená, že z nebytových priestorov sa stali bytové. Z toho dôvodu hľadalo mesto Handlová nové 

priestory pre volebný okrsok, ako najvhodnejší sa javil hostinec Pod brezami, ktorý má bezbariérový prístup," ozrejmila 

hovorkyňa mesta Jana Paulínyová. 

 

9:50 Účasť na voľbách vnímajú ako svoju zodpovednosť ako občanov aj v kláštore Kongregácie Najsvätejšieho 

Vykupiteľa (redemptoristi) v Podolínci v okrese Stará Ľubovňa. Uviedol to jeden z redemptoristov, páter Michal 

Zamkovský. "Nie sme len ľudia Cirkvi, ale aj ľudia daného regiónu a župy. Zaujímame sa o to, čo sa deje okolo nás. Je 

dosť dôležité, aby sme prispeli a mali možnosť ovplyvniť to, ako sa to bude vyvíjať a aby veci išli dobre," uviedol. Voliť 

však pôjde zo súčasnej trojčlennej komunity v Podolínci iba páter Zámkovský. "Ďalší dvaja nemajú trvalý pobyt v 

Prešovskom kraji a keďže nemajú možnosť vycestovať až do svojich krajov, nepôjdu voliť," vysvetlil. 

 

9:45 Ľudia v trnavskom kraji volia v 24 volebných obvodoch. Predsedu Trnavského samosprávneho kraja si voliči 

vyberajú z piatich kandidátov, čo je zo všetkých krajov najmenej. 
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9:15 O post predsedu nitrianskeho kraja sa uchádza osem kandidátov, z toho je sedem mužov a jedna žena. Dvaja 

kandidáti sú nezávislí, štyria kandidujú za politickú stranu a dvoch podporujú koalície strán. Obyvatelia kraja si zvolia aj 

54 poslancov zastupiteľstva v ôsmich volebných obvodoch – Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Štúrovo, 

Topoľčany a Zlaté Moravce. O mandát krajského poslanca sa uchádza 280 kandidátov, z toho 72 je nezávislých. 

 

8:30 V Žilinskom samosprávnom kraji kandiduje vo voľbách na post predsedu kraja päť straníkov a traja nezávislí, o 57 

poslaneckých stoličiek má záujem 261 straníckych a 116 nezávislých kandidátov. O 57 poslaneckých stoličiek v 

zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja sa uchádza 377 kandidátov, z nich 116 nezávislých a 261 nominovalo 16 

politických strán. Zo súčasných 57 krajských poslancov opätovne kandiduje 52. O poslancoch voliči rozhodujú v 11 

volebných obvodoch. 

 

8:15 V Prešovskom kraji si voliči vyberajú z 11 kandidátov na župana a 500 kandidátov na poslancov. V rámci PSK sa vo 

voľbách do krajskej samosprávy volí v 13-tich volebných obvodoch, ktoré kopírujú jednotlivé okresy kraja. Zastupiteľstvo 

Prešovského samosprávneho kraja bude mať, tak ako doteraz, aj v ďalšom volebnom období 62 poslancov. O post 

predsedu PSK sa pôvodne uchádzalo 12 kandidátov. 

 

7:50 O hlasy voličov v Trenčianskom samosprávnom kraji sa uchádza sedem zaregistrovaných kandidátov na predsedu, 

medzi nimi aj tri ženy. O 47 miest krajských poslancov sa v deviatich volebných obvodoch uchádza 272 kandidátov. 

 

7:45 V Košickom samosprávnom kraji si voliči volia 57 poslancov krajského zastupiteľstva a predsedu Košického 

samosprávneho kraja v jedenástich volebných obvodoch rozdelených na 854 volebných okrskov. Volebná komisia 

zaregistrovala 15 kandidátov na post predsedu KSK. Aktuálne sa z nich o hlasy voličov uchádza jedenásť kandidátov, 

pretože štyria sa vzdali alebo boli odvolaní stranou, za ktorú kandidovali. O 57 poslaneckých kresiel v krajskom 

zastupiteľstve zabojuje 449 kandidátov. Z pôvodne 469 zaregistrovaných sa 20 kandidátov vzdalo, alebo ich odvolali 

politické strany a koalície. 

 

7:35 V dnešných regionálnych voľbách občania volia predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja z jedenástich 

kandidátov. Súčasne vyberajú aj 49 poslancov zastupiteľstva z 382 kandidátov. Voľby prebiehajú v 13 volebných 

obvodoch a v rámci nich v 916 volebných okrskoch. Najviac okrskov s počtom 151 má volebný obvod číslo 9, ktorý 

kopíruje Okres Rimavská Sobota. Najmenej volebných okrskov je v banskoštiavnickom volebnom obvode číslo 2, kde ich 

je 24. O poslanecké kreslá v zastupiteľstve BBSK sa bude v nadchádzajúcich voľbách uchádzať 382 kandidátov. 

Zvolených môže byť 49 z nich v 13 volebných obvodoch, ktoré kopírujú jednotlivé okresy kraja. 

 

7:15 Voľby do VÚC 2017 sprevádza niekoľko noviniek. Napríklad porušenie jednotlivých pravidiel vedenia kampane i 

vysielania politickej reklamy sa pokutuje. Je napríklad zakázané, aby si voliči po hlasovaní nechali nepoužité alebo 

nesprávne upravené hlasovacie lístky. Hrozí za to pokuta 33 eur. Dôvodom zavedenia pokuty je ochrana voliča pred 

nátlakom a pokusmi o volebnú korupciu. Voličov pred odchodom z volebnej miestnosti upozorní okrsková volebná 

komisia, aby nepoužité hlasovacie lístky odložili do pripravenej zapečatenej nádoby. 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

6. 11. 2017 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

 

07:00 Na celom Slovensku sa otvorilo takmer 6-tisíc volebných miestností. 

 

06:30 Televízia TA3 sa na voľby do VÚC dobre pripravila a ich priebeh bude podrobne sledovať spolu s vami. V sobotu 

večer budú hostia moderátora Petra Bielika čakať na prvé výsledky a na nedeľňajšie predpoludnie, keď už budú známi 

víťazi i porazení, pripravila mimoriadnu reláciu V politike. Web televízie TA3 bude situáciu monitorovať počas celej noci. 

 

06:15 Od štvrtka 2. novembra a aj v deň volieb až do skončenia hlasovania platí informačné moratórium. Počas moratória 

je zakázané zverejňovať informácie o kandidátoch v ich prospech alebo neprospech. Ak by volič napríklad na sociálnej 

sieti objavil platenú reklamu (banner) niektorého z kandidátov alebo by mu prišla SMS či e-mail vyzývajúci na voľbu 

niektorého z kandidátov, treba poslať podnet na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán, a to 

na e-mailovú adresu: statnakomisia@minv.sk. 

 

06:00 Voľby do orgánov samosprávnych krajov, ich predsedov a poslancov, sa začnú už o hodinu - volebné miestnosti sa 

otvoria o siedmej ráno a zatvoria o desiatej večer. Svoje voličské právo môže využiť približne 4 435 000 voličov. 

Priebežné výsledky začnú zverejňovať po zatvorení volebných miestností. 

 

Späť na obsah 

 

1.48.  ONLINE: Volebná účasť nebude dramaticky vysoká, hlásia z krajov 

 [ta3.com; 04/11/2017; TA3 ; Zaradenie: Slovensko] 

https://www.ta3.com/clanok/1115689/online-volebna-ucast-nebude-dramaticky-vysoka-hlasia-z-krajov.html 

 

Článok bol aktualizovaný: 

 

4.11.2017 20:43 

 

Strach z nástupu extrémistov, obavy z kupovania hlasov i z nízkej účasti. Aj to sprevádza voľby predsedov a poslancov 

samosprávnych krajov, ktoré sú po prvý raz jednokolové. Sledujte ich priebeh spolu s nami. 

 

20:42 Polícia v súvislosti s prerušením dodávky elektriny do Hornej Súče, Dolnej Súče, Hrabovky a časti obce Skalka nad 

Váhom preveruje podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovania verejnoprospešného zariadenia. Výpadok 

spôsobil, že v týchto obciach sa bude hlasovať dlhšie. 

 

20:18 Odvolil už aj predseda vlády Robert Fico. Svoj hlas odovzdal v priestoroch Základnej školy Alexandra Dubčeka na 

Majerníkovej ulici v Bratislave. Volili tak už všetci traja najvyšší ústavní činitelia. Prezident Andrej Kiska odovzdal svoj 

hlas už v dopoludňajších hodinách, predseda Národnej rady Andrej Danko odvolil popoludní v Miloslavove. 

 

Predseda vlády Robert Fico odvolil v Bratislave. (TASR/Michal Svítok) 

https://www.ta3.com/clanok/1115689/online-volebna-ucast-nebude-dramaticky-vysoka-hlasia-z-krajov.html
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20:16 Pokojnú situáciu hlásia aj z hlavného mesta. Voličov pomaly pribúda, niektoré volebné okrsky odhadujú okolo 20-

percentnú účasť. Uviedli to hovorcovia miestnych samospráv a oslovené volebné komisie. 

 

"Priebeh volieb je zatiaľ pokojný a bez problémov. Doterajšia účasť sa odhaduje okolo 20 percent, niektoré okrsky by 

mohli mať nakoniec okolo 30 percent," zhodnotila hovorkyňa Starého Mesta Nora Gubková. Podobne odhadovanú účasť 

hlási aj Devínska Nová Ves. "Ľudia chodia. Účasť sa odhaduje okolo 20 percent, závisí od okrskov," skonštatovala Ingrid 

Zaťková, koordinátorka volieb v tejto mestskej časti. V okrskoch, kde je zapísaných viac starších voličov, je podľa nej 

účasť o čosi vyššia. 

 

20:10 Volebné miestnosti v niekoľkých obciach Trenčianskeho kraja zostanú otvorené do 23.15 h. V kraji sa o ten čas 

predĺži aj volebné moratórium. V ostatných krajoch budú okrskové volebné komisie hlasy sčítavať a mali by sa aj 

priebežne zverejňovať nezávisle od Trenčianskeho kraja. 

 

20:02 V Lučeneckom a Rimavskosobotskom okrese je zatiaľ situácia pokojná voľby sa zaobišli bez incidentov. 

Informovali o tom predsedovia obvodných volebných komisií. "Zatiaľ je všetko v poriadku, pokojné, nebol žiadny problém. 

Nemáme vedomosť ani o tom, že by sa objavilo nejaké nakupovanie hlasov," uviedol predseda obvodnej volebnej 

komisie v Lučenci Jaroslav Juhaniak. 

 

Podobná situácia je aj v susednom okrese Rimavská Sobota. "Voľby sú zatiaľ pokojné, účasť je medzi 20 až 30 

percentami. Neriešili sme žiadne mimoriadne udalosti," ozrejmil predseda obvodnej volebnej komisie Csaba Žitňar. 

 

19:40 Volebná účasť v samosprávnych krajoch nebude dramaticky vysoká ani oproti minulosti výrazne neklesne. Kraje 

hlásia dvojciferné čísla. Povedal to predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard 

Bárány. "Pokiaľ vieme, už sú to všade dvojmiestne čísla a väčšinou sa nezačínajú už na jednotku. Tá účasť nebude 

dramaticky vysoká. Rovnako si nemyslím, že by oproti minulosti v tomto type volieb mala klesnúť," uviedol s tým, že o 

krajské voľby je dlhodobo nízky záujem. 

 

19:25 Na predsedov niekoľkých banskobystrických okrskov sa buď osobne alebo esemeskami obrátili ľudia, ktorí ich 

presviedčali, že oznámenie o vzdaní sa kandidatúry šiestich kandidátov na predsedu Banskobystrického samosprávneho 

kraja, ktoré má visieť za paravánom pri hlasovaní voličov, musia stiahnuť. Predstavili sa rôzne. 

 

18:40 V obciach Horná Súča, Dolná Súča a Hrabovka v Trenčianskom okrese vypadol elektrický prúd. Výpadok sa týka 

deviatich okrskových volebných komisií. Voľby sa budú musieť v týchto okrskoch predlžiť o čas výpadku elektriny. 

Informovala zapisovateľka Obvodnej volebnej komisie Trenčín Ľubica Držková. "Máme informáciu, že v obciach Horná 

Súča, Dolná Súča a Hrabovka vypadlo vysoké napätie, vyzerá to tak, že celá dolina je bez elektriny. Elektrina vypadla o 

18.10 h, týka sa to deviatich volebných okrskov – dvoch v Dolnej Súči, jedného v Hrabovke a šiestich v Hornej Súči," 

priblížila Držková. 
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18:40 Obvodná volebná komisia v Revúcej preveruje oznámenie od občanov, podľa ktorého bol jeden predseda 

okrskovej volebnej komisie v okrese pri svojej práci pod vplyvom alkoholu. 

 

18:30 Pred jedinou volebnou miestnosťou v Tepličke nad Váhom v okrese Žilina vládol čulý ruch a odovzdať hlas vo 

voľbách do vyšších územných celkov prichádzali všetky kategórie voličov. 

 

16:55 Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán riešila od rána už desiatky podnetov, na stole má 

ďalšie. Väčšina z nich sa týka porušenia volebného moratória. "Týkajú sa uverejňovania článkov v magazínoch, 

časopisoch, distribuovania týchto časopisov do schránok, uverejňovania blogov na verejných portáloch," uviedla 

zapisovateľka štátnej volebnej komisie Eva Chmelová. 

 

16:50 Účasť na sobotňajších voľbách do vyšších územných celkov na košickom sídlisku Luník IX je nízka, ale oproti iným 

krajským voľbám v tejto mestskej časti nadpriemerná. V dvoch okrskoch je zaregistrovaných spolu 4211 oprávnených 

voličov. Prví ľudia prišli odvoliť okolo 8.30 h, neskôr začali voliči chodiť vo väčšom počte v rodinných skupinách. 

 

"Zatiaľ tú účasť by som radil ako nadpriemernú oproti tej bežnej volebnej účasti na Luníku IX. Inak všetko prebieha v 

poriadku, myslím, že žiadne problémy nie sú," uviedol predseda komisie č. 1 Peter Palla. 

 

16:05 Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja riešila dva prípady v obvode Brezno, ktoré sa týkali 

povinného zachovávania volebného moratória. Informoval o nich Peter Bahno, predseda volebnej komisie BBSK. V 

prvom prípade v jednej z breznianskych okrskových komisií sedel muž v mikine propagujúcej jednu z politických strán. 

Druhý prípad sa týka vydávania bločkov z registračnej pokladnice kandidáta na poslanca krajského parlamentu v BBSK 

za brezniansky obvod, ktorý má obchod. Na spodnej strane bločku bolo vytlačené odporúčanie, koho v Brezne voliť. 

 

15:40 Obyvatelia Krásnohorského Podhradia majú podľa zástupcu starostu obce Ľudovíta Baffyho záujem skôr o 

komunálne voľby. Svedčí o tom i doterajšia nízka účasť. Od nového krajského zastupiteľstva ľudia v obci očakávajú 

riešenie nezamestnanosti, infraštruktúry, podpory turizmu a podnikania. "Mladí chodia väčšinou preč za prácou. Pomohla 

by nám rýchlostná cesta vrátane tunela Soroška. Ďalej, investori a podpora menších a stredných podnikateľov. V okolí 

máme veľa lesov, aj v tomto odvetví, by sa podľa mňa dali vytvoriť nejaké pracovné miesta. Najmä však v turistike. Sme 

taký región, že v turistike máme ešte veľkú dieru," uviedol pre Baffy. 

 

15:03 V obci Lubina v okrese Nové Mesto nad Váhom skolaboval člen okrskovej volebnej komisie. Zdravotní záchranári 

ho odviezli do nemocnice. Starosta obce Lubina Martin Beňatinský informoval, že išlo o staršieho, ale vitálneho muža. 

"Záchranka ho odviezla do nemocnice v Novom Meste nad Váhom, podľa posledných informácií je už stabilizovaný a nie 

je ohrozený jeho život. Išlo o bežnú slabosť, ktorú ľudia v takomto veku pravdepodobne mávajú," doplnil starosta. 
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14:40 V michalovskom volebnom obvode sa objavili podozrenia z kupovania hlasov. "Členovia krajskej volebnej komisie 

idú preveriť podozrenia, ktoré sa vyskytli v súvislosti s voľbami vo Veľkých Kapušanoch a Drahňove," povedal predseda 

Volebnej komisie Vladimír Tot. 

 

14:35 Najvyššie položená volebná miestnosť na Štrbskom Plese býva zvyčajne plná turistov, tento raz tomu tak nebolo. 

Dôvodom je fakt, že v župných voľbách sa s voličským preukazom voliť nedá a svoj hlas môžu voliči odovzdať len v 

mieste trvalého bydliska. "Myslím si, že aspoň v rámci okresu by mohlo byť povolené voliť mimo svojho okrsku, prišlo by k 

nám možno viac voličov. Od rána do 12. hodiny sme tu mali asi desatinu voličov," zhodnotila predsedníčka volebnej 

komisie číslo 4 Darina Bartošová. 

 

14:15 Odovzdať svoj hlas prišiel aj predseda Národnej rady SR Andrej Danko do volebnej miestnosti v Miloslavove v 

Bratislavskom samosprávnom kraji. 

 

3fotografie v galérii 

 

Zdroj - SITA/Diana Černáková 

 

13:30 V bratislavskej Záhorskej Bystrici prichádzajú k volebným urnám aj tí, ktorí majú takúto príležitosť prvýkrát. 

Stredoškoláci Natália, Nina i Peter prišli voliť s presvedčením, že i v záujme mladých ľudí je vyjadriť hlasovaním svoj 

názor na to, kto a ako by mal viesť Bratislavský samosprávny kraj v budúcnosti. "Možno budem vo svojej triede výnimkou, 

no som presvedčená, že ísť voliť je dôležité, lebo mi záleží na tom, ako bude vyzerať kraj, v ktorom žijem," povedala 

Natália Macašková. 

 

Prvovolička Natália vhadzuje obálku s hlasovacími lístkami do volebnej schránky počas volieb do orgánov 

samosprávnych krajov v bratislavskej Záhorskej Bystrici. Zdroj - TASR 

 

13:30 Obvodná volebná komisia v bratislavskom Novom Meste v súvislosti s voľbami do vyšších územných celkov 

preverovala podnet. Okrsková komisia na Mikovíniho ulici totiž nahlásila, že pred budovou niekto rozdáva bagety tým, 

ktorí volili jedného z kandidátov na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. "Obvodná komisia to išla preveriť, ale 

keď prišli na miesto, nikoho už nenašli," uviedol hovorca Nového Mesta Marek Tettinger. 

 

13:10 Vo volebnej miestnosti na Potravinárskej ulici v Nitre využila svoje volebné právo aj rodina Zbranková. Všetci traja 

členovia rodiny sú nevidiaci, k volebnej urne prišli spolu so svojím asistentom. "Pripravili sme sa dopredu, aby sme 

nezdržiavali. Preštudovali sme si zoznamy kandidátov, s manželkou sme si urobili ťaháky v Braillovom písme a za 

plentou sme už len nadiktovali asistentovi čísla a mená kandidátov, ktorých má krúžkovať. Syn využíva modernú 

techniku, k dispozícii má smartfón s aplikáciou, ktorá mu nahlas prečíta písaný text," skonštatoval Josef Zbranek, člen 

Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 
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12:55 Krajské voľby sú pokojné, Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán rieši desiatky 

podnetov. Väčšinou ide o údajné porušenie volebného moratória. Novinárom to povedal predseda štátnej volebnej 

komisie Eduard Bárány. "Štátna komisia sa momentálne zaoberá podnetmi od občanov. Väčšina z nich sa týka 

zachovávania volebného moratória," uviedol Bárány. Zatiaľ sa nevedel vyjadriť k informácii, že v jeden člen vo volebnej 

komisii v Brezne sedí muž v mikine zelenej farby s logom extrémistickej strany. Upozornil na to čitateľ denníka Sme. 

 

12:50 Priebeh volieb do orgánov vyšších územných celkov v Bratislavskom samosprávnom kraji je pokojný a bez 

nejakého narušenia. Povedala to hovorkyňa kraju Lucia Forman s tým, že nemajú vedomosť o nejakom incidente či 

podnetoch na narušení volieb v kraji. "Ľudia telefonujú skôr pre to, že nevedia, kam majú ísť voliť, teda kde je ich okrsok," 

uzavrela Forman 

 

12:25 K volebnej urne pristúpil aj šéf liberálov Richard Sulík. Na priebeh volieb dohliada aj ako predseda bratislavskej 

volebnej komisie, konkrétne okrsku č. 21 v Starom Meste. 

 

12:00 V rázovitej prihraničnej obci Horná Mariková v Považskobystrickom okrese požiadalo o voľbu do prenosnej urny 13 

obyvateľov obce. Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Emílie Bakalíkovej z 13 voličov, ktorí požiadali o voľbu 

do prenosnej urny, je sedem zo zariadenia sociálnych služieb v miestnej časti Pagaňov. Od volebnej miestnosti je 

vzdialené asi tri kilometre. "Najvzdialenejším miestom, kam pôjdeme s prenosnou urnou, je osada Ráztoka, vzdialená od 

volebnej miestnosti asi sedem kilometrov. Volička z Ráztoky žiada o voľbu do prenosnej urny počas každých volieb. Žije 

v osade, kde nechodí ani autobus a nie je tam ani mobilný signál," skonštatovala Bakalíková. V obecnom zariadení 

sociálnych služieb, v ktorom žije asi 40 klientov, požiadalo o voľbu do prenosnej urny sedem voličov. Najstarším z nich 

bol 97-ročný Štefan Mihálik. Rodák z marikovskej osady Vlkov je v zariadení sociálnych služieb asi 12 rokov a podľa 

vlastných slov sa zúčastňuje takmer všetkých volieb. 

 

11:50 Viacerí voliči v obci Zemplínske Hámre v Sninskom okrese prišli k urnám preto, že je to ich občianska povinnosť. 

Voľby sú podľa nich jednou z možností, ako zmeniť dianie na Slovensku. Rozvoj obce je dôvodom, prečo sa Anton Barna 

rozhodol prísť odvoliť. "Ako občan mám povinnosť voliť. Išiel som včasnejšie, aby som to mal čím skôr za sebou," 

uviedol. K urnám pravidelne prichádza aj 79-ročná Viera Brečková. "Som starší človek, mám to už v krvi. Aj môj manžel, 

ktorý už nevládze chodiť, voliť chce. Preto k nemu prídu s volebnou urnou," poznamenala. 

 

11:45 Právo voliť si nenechal vziať ani 96-ročný Dominik, jeden z najstarších obyvateľov Domu tretieho veku na 

Poloreckého ulici v bratislavskej Petržalke. Ako hovorí, treba ísť voliť, aby bolo lepšie a aby volení predstavitelia plnili 

svoje sľuby. "Treba ísť voliť. Ja idem voliť preto, aby nám na Slovensku to, čo chceme, tí naši vedúci plnili," uviedol 

Dominik. Posťažoval sa pritom, že mnohí z tých, ktorých si ľudia v dobrej viere zvolia, nakoniec nesplnia všetko, čo 

sľúbili. 

 

11:15 V košickej mestskej časti Luník IX prvé dve hodiny volieb prešli pokojne. Tunajší voliči sú rozdelení do dvoch 

okrskov. Vo volebnom okrsku číslo 1 ako uviedol predseda volebnej komisie Peter Palla, je v zozname zapísaných 2061 
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oprávnených voličov a vo volebnom okrsku číslo 2, kde volebnej komisii predsedá Miriam Babinčáková, je zapísaných 2 

174 oprávnených voličov. Ako uviedli obaja predsedovia volebných komisií, voľby prebiehajú pokojne, bez rušivých 

momentov. Komisie nedostali zatiaľ žiaden podnet pre porušenie zákona. Tieto dva okrsky zaznamenali rekordne nízku 

účasť vo voľbách do VÚC . Dnes je situácia lepšia. Podľa neoficiálnych informácií za dve hodiny od otvorenia volebných 

miestností v prvom okrsku bolo voliť viac ako dvadsať voličov a v druhom okolo 10 voličov, čo je viac ako celková účasť 

vo voľbách v roku 2013. "Účasť bude nízka. Ľudia veľmi nevedia, že čo sú to za voľby, že tu existuje a čo je to VÚC, a 

preto je aj nízka účasť ľudí na týchto voľbách. Keby tie krajské úrady boli viac otvorené, viac informovali ľudí o svojej 

činnosti, aby ľudia vedeli, čo rieši krajská samospráva, určite by bola väčšia účasť. Navyše na Luníku IX nebol, podľa 

mojich informácií, medzi ľuďmi ani jeden z kandidátov na župana, nevisí tu nijaký bilboard," povedal bývalý starosta 

Ladislav Šana. Doložil, že sa asi boja. 

 

10:40 Národná kriminálna agentúra vedie vo veci podozrení z volebnej korupcie osem trestných konaní. Na podozrenia z 

volebnej korupcie sa sústreďujú policajti aj počas prebiehajúcich krajských volieb. Novinárom to povedal policajný 

viceprezident Ľubomír Ábel, ktorý sa zúčastnil na zasadnutí štátnej volebnej komisie. Bližšie k vedeným trestným 

konaniam nehovoril, polícia bude informovať podľa neho v najbližších dňoch. Z 27 podnetov bolo ostaných 19 

priestupkov. Štátnu volebnú komisiu Ábel informoval, že priebeh volieb je pokojný. 

 

10:40 Časť voličov zapísaných v okrsku na Garbiarskej ulici v Košiciach tvoria obyvatelia Strediska sociálnej pomoci 

mesta Košice. Viacerí z nich povedali, že voliť chodia pravidelne. Od nového predsedu VÚC očakávajú zlepšenie 

zdravotníctva, ako i školstva. 

 

10:36 V spoločnosti svojej manželky Martiny v sobotu vo volebnom okrsku číslo 2. v Poprade odovzdal svoj hlas v 

župných voľbách aj prezident SR Andrej Kiska. Po hlasovaní pred novinármi zdôraznil, že je potrebné ísť voliť. 

 

10:15 Po prvých troch hodinách volieb do orgánov samosprávnych krajov môžu predstavitelia okrskových komisií v 

Stupave pri Bratislave hovoriť o značnom záujme voličov. "Voliči chodia stále, stáva sa, že musia chvíľku počkať, aby sa 

uvoľnilo miesto za plentou," informovala Zuzana Lovíšková z Mestského úradu v Stupave. 

 

Voľby do týchto chvíľ podľa jej slov nepoznačila žiadna rušivá okolnosť, atmosféra je pokojná. "Ľudia si overujú správny 

spôsob hlasovania i počet poslancov, ktorých môžu zakrúžkovať," povedala o usmerneniach, o ktorých doteraz 

najčastejšie informujú okrskové komisie prichádzajúcich voličov. 

 

10:05 Najväčšie trnavské sídlisko Družba volí vo volebných miestnostiach základnej a materskej školy. Prvá volička prišla 

k jednej z nich tesne pred otvorením, minútu pred siedmou hodinou. Volebná komisia mala jej meno zapísané tiež ako 

prvé v poradí. "Pani mala iniciály A.A., takže dnes mala dvojnásobné prvenstvo," povedal predseda volebnej komisie v 

okrsku č. 37 Jozef Viskupič. 
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10:00 Bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej volebnej komisie Peter Pollák išiel do terénu 

monitorovať priebeh krajských volieb. Navštívi Jarovnice v okrese Sabinov, Luník IX - mestskú časť Košice a Letanovce v 

okrese Spišská Nová Ves. Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej komisie. "Vybrali sme tieto tri miesta, kde sa už 

v minulosti objavili podozrenia z volebnej korupcie," vysvetlil svoj postup Pollák, ktorý sa sústreďuje na problematiku 

kupovania hlasov. Avizoval, že v prípade podozrení v iných ako týchto troch "problematických oblastiach" sa presunie aj 

inam. Tvrdí, že ak sa mu potvrdia podozrenia, oznámi ich polícii aj komisii. 

 

9:55 V miestnom pohostinstve na hornom konci zriadili jeden z volebných okrskov v baníckom meste Handlová vo 

voľbách do vyšších územných celkov. K výberu miesta samospráva pristúpila po tom, čo zavreli prevádzku, kde bývali 

voľby doposiaľ. "V predchádzajúcich voľbách bol volebný okrsok na hornom konci v potravinách, táto prevádzka však 

bola zrušená, to znamená, že z nebytových priestorov sa stali bytové. Z toho dôvodu hľadalo mesto Handlová nové 

priestory pre volebný okrsok, ako najvhodnejší sa javil hostinec Pod brezami, ktorý má bezbariérový prístup," ozrejmila 

hovorkyňa mesta Jana Paulínyová. 

 

9:50 Účasť na voľbách vnímajú ako svoju zodpovednosť ako občanov aj v kláštore Kongregácie Najsvätejšieho 

Vykupiteľa (redemptoristi) v Podolínci v okrese Stará Ľubovňa. Uviedol to jeden z redemptoristov, páter Michal 

Zamkovský. "Nie sme len ľudia Cirkvi, ale aj ľudia daného regiónu a župy. Zaujímame sa o to, čo sa deje okolo nás. Je 

dosť dôležité, aby sme prispeli a mali možnosť ovplyvniť to, ako sa to bude vyvíjať a aby veci išli dobre," uviedol. Voliť 

však pôjde zo súčasnej trojčlennej komunity v Podolínci iba páter Zámkovský. "Ďalší dvaja nemajú trvalý pobyt v 

Prešovskom kraji a keďže nemajú možnosť vycestovať až do svojich krajov, nepôjdu voliť," vysvetlil. 

 

9:45 Ľudia v trnavskom kraji volia v 24 volebných obvodoch. Predsedu Trnavského samosprávneho kraja si voliči 

vyberajú z piatich kandidátov, čo je zo všetkých krajov najmenej. 

 

9:15 O post predsedu nitrianskeho kraja sa uchádza osem kandidátov, z toho je sedem mužov a jedna žena. Dvaja 

kandidáti sú nezávislí, štyria kandidujú za politickú stranu a dvoch podporujú koalície strán. Obyvatelia kraja si zvolia aj 

54 poslancov zastupiteľstva v ôsmich volebných obvodoch – Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Štúrovo, 

Topoľčany a Zlaté Moravce. O mandát krajského poslanca sa uchádza 280 kandidátov, z toho 72 je nezávislých. 

 

8:30 V Žilinskom samosprávnom kraji kandiduje vo voľbách na post predsedu kraja päť straníkov a traja nezávislí, o 57 

poslaneckých stoličiek má záujem 261 straníckych a 116 nezávislých kandidátov. O 57 poslaneckých stoličiek v 

zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja sa uchádza 377 kandidátov, z nich 116 nezávislých a 261 nominovalo 16 

politických strán. Zo súčasných 57 krajských poslancov opätovne kandiduje 52. O poslancoch voliči rozhodujú v 11 

volebných obvodoch. 

 

8:15 V Prešovskom kraji si voliči vyberajú z 11 kandidátov na župana a 500 kandidátov na poslancov. V rámci PSK sa vo 

voľbách do krajskej samosprávy volí v 13-tich volebných obvodoch, ktoré kopírujú jednotlivé okresy kraja. Zastupiteľstvo 
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Prešovského samosprávneho kraja bude mať, tak ako doteraz, aj v ďalšom volebnom období 62 poslancov. O post 

predsedu PSK sa pôvodne uchádzalo 12 kandidátov. 

 

7:50 O hlasy voličov v Trenčianskom samosprávnom kraji sa uchádza sedem zaregistrovaných kandidátov na predsedu, 

medzi nimi aj tri ženy. O 47 miest krajských poslancov sa v deviatich volebných obvodoch uchádza 272 kandidátov. 

 

7:45 V Košickom samosprávnom kraji si voliči volia 57 poslancov krajského zastupiteľstva a predsedu Košického 

samosprávneho kraja v jedenástich volebných obvodoch rozdelených na 854 volebných okrskov. Volebná komisia 

zaregistrovala 15 kandidátov na post predsedu KSK. Aktuálne sa z nich o hlasy voličov uchádza jedenásť kandidátov, 

pretože štyria sa vzdali alebo boli odvolaní stranou, za ktorú kandidovali. O 57 poslaneckých kresiel v krajskom 

zastupiteľstve zabojuje 449 kandidátov. Z pôvodne 469 zaregistrovaných sa 20 kandidátov vzdalo, alebo ich odvolali 

politické strany a koalície. 

 

7:35 V dnešných regionálnych voľbách občania volia predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja z jedenástich 

kandidátov. Súčasne vyberajú aj 49 poslancov zastupiteľstva z 382 kandidátov. Voľby prebiehajú v 13 volebných 

obvodoch a v rámci nich v 916 volebných okrskoch. Najviac okrskov s počtom 151 má volebný obvod číslo 9, ktorý 

kopíruje Okres Rimavská Sobota. Najmenej volebných okrskov je v banskoštiavnickom volebnom obvode číslo 2, kde ich 

je 24. O poslanecké kreslá v zastupiteľstve BBSK sa bude v nadchádzajúcich voľbách uchádzať 382 kandidátov. 

Zvolených môže byť 49 z nich v 13 volebných obvodoch, ktoré kopírujú jednotlivé okresy kraja. 

 

7:15 Voľby do VÚC 2017 sprevádza niekoľko noviniek. Napríklad porušenie jednotlivých pravidiel vedenia kampane i 

vysielania politickej reklamy sa pokutuje. Je napríklad zakázané, aby si voliči po hlasovaní nechali nepoužité alebo 

nesprávne upravené hlasovacie lístky. Hrozí za to pokuta 33 eur. Dôvodom zavedenia pokuty je ochrana voliča pred 

nátlakom a pokusmi o volebnú korupciu. Voličov pred odchodom z volebnej miestnosti upozorní okrsková volebná 

komisia, aby nepoužité hlasovacie lístky odložili do pripravenej zapečatenej nádoby. 

 

07:00 Na celom Slovensku sa otvorilo takmer 6-tisíc volebných miestností. 

 

06:30 Televízia TA3 sa na voľby do VÚC dobre pripravila a ich priebeh bude podrobne sledovať spolu s vami. V sobotu 

večer budú hostia moderátora Petra Bielika čakať na prvé výsledky a na nedeľňajšie predpoludnie, keď už budú známi 

víťazi i porazení, pripravila mimoriadnu reláciu V politike. Web televízie TA3 bude situáciu monitorovať počas celej noci. 

 

06:15 Od štvrtka 2. novembra a aj v deň volieb až do skončenia hlasovania platí informačné moratórium. Počas moratória 

je zakázané zverejňovať informácie o kandidátoch v ich prospech alebo neprospech. Ak by volič napríklad na sociálnej 

sieti objavil platenú reklamu (banner) niektorého z kandidátov alebo by mu prišla SMS či e-mail vyzývajúci na voľbu 

niektorého z kandidátov, treba poslať podnet na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán, a to 

na e-mailovú adresu: statnakomisia@minv.sk. 
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06:00 Voľby do orgánov samosprávnych krajov, ich predsedov a poslancov, sa začnú už o hodinu - volebné miestnosti sa 

otvoria o siedmej ráno a zatvoria o desiatej večer. Svoje voličské právo môže využiť približne 4 435 000 voličov. 

Priebežné výsledky začnú zverejňovať po zatvorení volebných miestností. 

 

Späť na obsah 

 

1.49.  ONLINE: Volebné miestnosti sa zatvorili, čaká sa na výsledky 

 [ta3.com; 04/11/2017; TA3 ; Zaradenie: Slovensko] 

https://www.ta3.com/clanok/1115689/online-volebne-miestnosti-sa-zatvorili-caka-sa-na-vysledky.html 

 

Strach z nástupu extrémistov, obavy z kupovania hlasov i z nízkej účasti. Aj to sprevádzalo voľby predsedov a poslancov 

samosprávnych krajov, ktoré boli po prvý raz jednokolové. Sledujte aktuálne volebné udalosti spolu s nami. 

 

22:43 Juraj Droba, ktorý je jedným zo 17 kandidátov na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, nemá po 

uzatvorení volebných miestností žiadne veľké očakávania. "Som však presvedčený, že môj výsledok bude určite lepší 

ako to, čo ukazovali prieskumy verejnej mienky tesne pred voľbami," povedal. 

 

Volebnú účasť hodnotí ako nadštandardne vysokú. V Bratislave bude podľa neho cez 30 percent. "Sám neviem či vysoká 

účasť mojej kandidatúre skôr pomôže alebo nepomôže," podotkol. Droba začal svoj volebný večer v sídle SaS na 

Priemyselnej ulici v Bratislave. Miestnosť, kde zvyčajne bývajú tlačové konferencie strany, pomaly zapĺňajú pozvaní 

hostia. 

 

Juraj Droba v centrále SaS. (SITA/Branislav Bibel) 

 

22:34 Kandidát na predsedu Košického kraja Richard Raši čaká spolu so svojím tímom na výsledky sobotných volieb v 

jednom z košických hotelov. "Atmosféra je výborná. Máme tu náš mladý tím, ktorý budete môcť vidieť aj vy potom, keď 

tam prídete, ľudí, ktorí mi pomáhali počas volieb, ktorí s nami držali. Atmosféra je zatiaľ výborná, ale je to až do prvých 

výsledkov, je to vždy napätie. Zatiaľ sú všetci spokojní, usmievaví a napätí, vrátane mňa," uviedol pred novinármi Raši. 

 

22:17 Podľa prieskumu agentúry AKO realizovanom počas moratória by sa stal bratislavským županom Milan Ftáčnik. 

Pozrite si ďalšie poradie: 

 

22:14 Úradujúci predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Marian Kotleba čaká na výsledky volieb v kraji so 

svojimi ľuďmi, členmi ĽS Naše Slovensko a sympatizantmi mimo Banskej Bystrice bez prítomnosti novinárov. Potvrdil to 

riaditeľ Úradu BBSK Milan Uhrík. Pôvodne sa očakávalo, že bude v sídle ĽS Naše Slovensko v Banskej Bystrici. 

 

22:05 Priebežné neoficiálne výsledky začne štatistický úrad zverejňovať až po zatvorení aj poslednej volebnej miestnosti. 

 

https://www.ta3.com/clanok/1115689/online-volebne-miestnosti-sa-zatvorili-caka-sa-na-vysledky.html
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Voľby boli podľa štátnej volebnej komisie pokojné, riešili sa podnety k údajnému porušovaniu volebného moratória. 

Polícia sa zaoberala možnou volebnou korupciou, v niekoľkých prípadoch vedie konania. Volebná účasť v krajoch zrejme 

nebude podľa predsedu štátnej volebnej komisie Eduarda Báránya dramaticky vysoká, ale v niektorých krajoch hovoria o 

lepšej účasti ako v minulosti. 

 

22:00 Na väčšine územia Slovenska sa zatvorili volebné miestnosti. Za normálnych okolností by sme sa čochvíľa dočkali 

priebežných výsledkov. Problémy s elektinou v niektorých obciach sú však zrejme dôvodom, prečo sa volebné 

moratórium posúva až na 23:15. 

 

21:50 Začalo sa špeciálne volebné štúdio TA3. Peter Bielik a jeho hostia, šéf agentúry AKO Václav Hřích a expert na 

samosprávy Michal Kaliňák, budú komentovať priebeh volieb a čakať na priebežné výsledky. 

 

21:05 Na priebežné výsledky volieb si počkáme vo všetkých krajoch. 

 

"Štatistický úrad SR oznamuje, že vzhľadom na rozhodnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických 

strán o predĺžení hlasovania vo viacerých okrskoch budú priebežné výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 

zverejňované po 23:15 h," informoval hovorca ŠÚ SR Marián Jánošík. 

 

20:42 Polícia v súvislosti s prerušením dodávky elektriny do Hornej Súče, Dolnej Súče, Hrabovky a časti obce Skalka nad 

Váhom preveruje podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovania verejnoprospešného zariadenia. Výpadok 

spôsobil, že v týchto obciach sa bude hlasovať dlhšie. 

 

20:18 Odvolil už aj predseda vlády Robert Fico. Svoj hlas odovzdal v priestoroch Základnej školy Alexandra Dubčeka na 

Majerníkovej ulici v Bratislave. Volili tak už všetci traja najvyšší ústavní činitelia. Prezident Andrej Kiska odovzdal svoj 

hlas už v dopoludňajších hodinách, predseda Národnej rady Andrej Danko odvolil popoludní v Miloslavove. 

 

Predseda vlády Robert Fico odvolil v Bratislave. (TASR/Michal Svítok) 

 

20:16 Pokojnú situáciu hlásia aj z hlavného mesta. Voličov pomaly pribúda, niektoré volebné okrsky odhadujú okolo 20-

percentnú účasť. Uviedli to hovorcovia miestnych samospráv a oslovené volebné komisie. 

 

"Priebeh volieb je zatiaľ pokojný a bez problémov. Doterajšia účasť sa odhaduje okolo 20 percent, niektoré okrsky by 

mohli mať nakoniec okolo 30 percent," zhodnotila hovorkyňa Starého Mesta Nora Gubková. Podobne odhadovanú účasť 

hlási aj Devínska Nová Ves. "Ľudia chodia. Účasť sa odhaduje okolo 20 percent, závisí od okrskov," skonštatovala Ingrid 

Zaťková, koordinátorka volieb v tejto mestskej časti. V okrskoch, kde je zapísaných viac starších voličov, je podľa nej 

účasť o čosi vyššia. 
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20:10 Volebné miestnosti v niekoľkých obciach Trenčianskeho kraja zostanú otvorené do 23.15 h. V kraji sa o ten čas 

predĺži aj volebné moratórium. V ostatných krajoch budú okrskové volebné komisie hlasy sčítavať a mali by sa aj 

priebežne zverejňovať nezávisle od Trenčianskeho kraja. 

 

20:02 V Lučeneckom a Rimavskosobotskom okrese je zatiaľ situácia pokojná voľby sa zaobišli bez incidentov. 

Informovali o tom predsedovia obvodných volebných komisií. "Zatiaľ je všetko v poriadku, pokojné, nebol žiadny problém. 

Nemáme vedomosť ani o tom, že by sa objavilo nejaké nakupovanie hlasov," uviedol predseda obvodnej volebnej 

komisie v Lučenci Jaroslav Juhaniak. 

 

Podobná situácia je aj v susednom okrese Rimavská Sobota. "Voľby sú zatiaľ pokojné, účasť je medzi 20 až 30 

percentami. Neriešili sme žiadne mimoriadne udalosti," ozrejmil predseda obvodnej volebnej komisie Csaba Žitňar. 

 

19:40 Volebná účasť v samosprávnych krajoch nebude dramaticky vysoká ani oproti minulosti výrazne neklesne. Kraje 

hlásia dvojciferné čísla. Povedal to predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard 

Bárány. "Pokiaľ vieme, už sú to všade dvojmiestne čísla a väčšinou sa nezačínajú už na jednotku. Tá účasť nebude 

dramaticky vysoká. Rovnako si nemyslím, že by oproti minulosti v tomto type volieb mala klesnúť," uviedol s tým, že o 

krajské voľby je dlhodobo nízky záujem. 

 

19:25 Na predsedov niekoľkých banskobystrických okrskov sa buď osobne alebo esemeskami obrátili ľudia, ktorí ich 

presviedčali, že oznámenie o vzdaní sa kandidatúry šiestich kandidátov na predsedu Banskobystrického samosprávneho 

kraja, ktoré má visieť za paravánom pri hlasovaní voličov, musia stiahnuť. Predstavili sa rôzne. 

 

18:40 V obciach Horná Súča, Dolná Súča a Hrabovka v Trenčianskom okrese vypadol elektrický prúd. Výpadok sa týka 

deviatich okrskových volebných komisií. Voľby sa budú musieť v týchto okrskoch predlžiť o čas výpadku elektriny. 

Informovala zapisovateľka Obvodnej volebnej komisie Trenčín Ľubica Držková. "Máme informáciu, že v obciach Horná 

Súča, Dolná Súča a Hrabovka vypadlo vysoké napätie, vyzerá to tak, že celá dolina je bez elektriny. Elektrina vypadla o 

18.10 h, týka sa to deviatich volebných okrskov – dvoch v Dolnej Súči, jedného v Hrabovke a šiestich v Hornej Súči," 

priblížila Držková. 

 

18:40 Obvodná volebná komisia v Revúcej preveruje oznámenie od občanov, podľa ktorého bol jeden predseda 

okrskovej volebnej komisie v okrese pri svojej práci pod vplyvom alkoholu. 

 

18:30 Pred jedinou volebnou miestnosťou v Tepličke nad Váhom v okrese Žilina vládol čulý ruch a odovzdať hlas vo 

voľbách do vyšších územných celkov prichádzali všetky kategórie voličov. 

 

16:55 Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán riešila od rána už desiatky podnetov, na stole má 

ďalšie. Väčšina z nich sa týka porušenia volebného moratória. "Týkajú sa uverejňovania článkov v magazínoch, 
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časopisoch, distribuovania týchto časopisov do schránok, uverejňovania blogov na verejných portáloch," uviedla 

zapisovateľka štátnej volebnej komisie Eva Chmelová. 

 

16:50 Účasť na sobotňajších voľbách do vyšších územných celkov na košickom sídlisku Luník IX je nízka, ale oproti iným 

krajským voľbám v tejto mestskej časti nadpriemerná. V dvoch okrskoch je zaregistrovaných spolu 4211 oprávnených 

voličov. Prví ľudia prišli odvoliť okolo 8.30 h, neskôr začali voliči chodiť vo väčšom počte v rodinných skupinách. 

 

"Zatiaľ tú účasť by som radil ako nadpriemernú oproti tej bežnej volebnej účasti na Luníku IX. Inak všetko prebieha v 

poriadku, myslím, že žiadne problémy nie sú," uviedol predseda komisie č. 1 Peter Palla. 

 

16:05 Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja riešila dva prípady v obvode Brezno, ktoré sa týkali 

povinného zachovávania volebného moratória. Informoval o nich Peter Bahno, predseda volebnej komisie BBSK. V 

prvom prípade v jednej z breznianskych okrskových komisií sedel muž v mikine propagujúcej jednu z politických strán. 

Druhý prípad sa týka vydávania bločkov z registračnej pokladnice kandidáta na poslanca krajského parlamentu v BBSK 

za brezniansky obvod, ktorý má obchod. Na spodnej strane bločku bolo vytlačené odporúčanie, koho v Brezne voliť. 

 

15:40 Obyvatelia Krásnohorského Podhradia majú podľa zástupcu starostu obce Ľudovíta Baffyho záujem skôr o 

komunálne voľby. Svedčí o tom i doterajšia nízka účasť. Od nového krajského zastupiteľstva ľudia v obci očakávajú 

riešenie nezamestnanosti, infraštruktúry, podpory turizmu a podnikania. "Mladí chodia väčšinou preč za prácou. Pomohla 

by nám rýchlostná cesta vrátane tunela Soroška. Ďalej, investori a podpora menších a stredných podnikateľov. V okolí 

máme veľa lesov, aj v tomto odvetví, by sa podľa mňa dali vytvoriť nejaké pracovné miesta. Najmä však v turistike. Sme 

taký región, že v turistike máme ešte veľkú dieru," uviedol pre Baffy. 

 

15:03 V obci Lubina v okrese Nové Mesto nad Váhom skolaboval člen okrskovej volebnej komisie. Zdravotní záchranári 

ho odviezli do nemocnice. Starosta obce Lubina Martin Beňatinský informoval, že išlo o staršieho, ale vitálneho muža. 

"Záchranka ho odviezla do nemocnice v Novom Meste nad Váhom, podľa posledných informácií je už stabilizovaný a nie 

je ohrozený jeho život. Išlo o bežnú slabosť, ktorú ľudia v takomto veku pravdepodobne mávajú," doplnil starosta. 

 

14:40 V michalovskom volebnom obvode sa objavili podozrenia z kupovania hlasov. "Členovia krajskej volebnej komisie 

idú preveriť podozrenia, ktoré sa vyskytli v súvislosti s voľbami vo Veľkých Kapušanoch a Drahňove," povedal predseda 

Volebnej komisie Vladimír Tot. 

 

14:35 Najvyššie položená volebná miestnosť na Štrbskom Plese býva zvyčajne plná turistov, tento raz tomu tak nebolo. 

Dôvodom je fakt, že v župných voľbách sa s voličským preukazom voliť nedá a svoj hlas môžu voliči odovzdať len v 

mieste trvalého bydliska. "Myslím si, že aspoň v rámci okresu by mohlo byť povolené voliť mimo svojho okrsku, prišlo by k 

nám možno viac voličov. Od rána do 12. hodiny sme tu mali asi desatinu voličov," zhodnotila predsedníčka volebnej 

komisie číslo 4 Darina Bartošová. 
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14:15 Odovzdať svoj hlas prišiel aj predseda Národnej rady SR Andrej Danko do volebnej miestnosti v Miloslavove v 

Bratislavskom samosprávnom kraji. 

 

3fotografie v galérii 

 

Zdroj - SITA/Diana Černáková 

 

13:30 V bratislavskej Záhorskej Bystrici prichádzajú k volebným urnám aj tí, ktorí majú takúto príležitosť prvýkrát. 

Stredoškoláci Natália, Nina i Peter prišli voliť s presvedčením, že i v záujme mladých ľudí je vyjadriť hlasovaním svoj 

názor na to, kto a ako by mal viesť Bratislavský samosprávny kraj v budúcnosti. "Možno budem vo svojej triede výnimkou, 

no som presvedčená, že ísť voliť je dôležité, lebo mi záleží na tom, ako bude vyzerať kraj, v ktorom žijem," povedala 

Natália Macašková. 

 

Prvovolička Natália vhadzuje obálku s hlasovacími lístkami do volebnej schránky počas volieb do orgánov 

samosprávnych krajov v bratislavskej Záhorskej Bystrici. Zdroj - TASR 

 

13:30 Obvodná volebná komisia v bratislavskom Novom Meste v súvislosti s voľbami do vyšších územných celkov 

preverovala podnet. Okrsková komisia na Mikovíniho ulici totiž nahlásila, že pred budovou niekto rozdáva bagety tým, 

ktorí volili jedného z kandidátov na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. "Obvodná komisia to išla preveriť, ale 

keď prišli na miesto, nikoho už nenašli," uviedol hovorca Nového Mesta Marek Tettinger. 

 

13:10 Vo volebnej miestnosti na Potravinárskej ulici v Nitre využila svoje volebné právo aj rodina Zbranková. Všetci traja 

členovia rodiny sú nevidiaci, k volebnej urne prišli spolu so svojím asistentom. "Pripravili sme sa dopredu, aby sme 

nezdržiavali. Preštudovali sme si zoznamy kandidátov, s manželkou sme si urobili ťaháky v Braillovom písme a za 

plentou sme už len nadiktovali asistentovi čísla a mená kandidátov, ktorých má krúžkovať. Syn využíva modernú 

techniku, k dispozícii má smartfón s aplikáciou, ktorá mu nahlas prečíta písaný text," skonštatoval Josef Zbranek, člen 

Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 

 

12:55 Krajské voľby sú pokojné, Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán rieši desiatky 

podnetov. Väčšinou ide o údajné porušenie volebného moratória. Novinárom to povedal predseda štátnej volebnej 

komisie Eduard Bárány. "Štátna komisia sa momentálne zaoberá podnetmi od občanov. Väčšina z nich sa týka 

zachovávania volebného moratória," uviedol Bárány. Zatiaľ sa nevedel vyjadriť k informácii, že v jeden člen vo volebnej 

komisii v Brezne sedí muž v mikine zelenej farby s logom extrémistickej strany. Upozornil na to čitateľ denníka Sme. 

 

12:50 Priebeh volieb do orgánov vyšších územných celkov v Bratislavskom samosprávnom kraji je pokojný a bez 

nejakého narušenia. Povedala to hovorkyňa kraju Lucia Forman s tým, že nemajú vedomosť o nejakom incidente či 

podnetoch na narušení volieb v kraji. "Ľudia telefonujú skôr pre to, že nevedia, kam majú ísť voliť, teda kde je ich okrsok," 

uzavrela Forman 
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12:25 K volebnej urne pristúpil aj šéf liberálov Richard Sulík. Na priebeh volieb dohliada aj ako predseda bratislavskej 

volebnej komisie, konkrétne okrsku č. 21 v Starom Meste. 

 

12:00 V rázovitej prihraničnej obci Horná Mariková v Považskobystrickom okrese požiadalo o voľbu do prenosnej urny 13 

obyvateľov obce. Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Emílie Bakalíkovej z 13 voličov, ktorí požiadali o voľbu 

do prenosnej urny, je sedem zo zariadenia sociálnych služieb v miestnej časti Pagaňov. Od volebnej miestnosti je 

vzdialené asi tri kilometre. "Najvzdialenejším miestom, kam pôjdeme s prenosnou urnou, je osada Ráztoka, vzdialená od 

volebnej miestnosti asi sedem kilometrov. Volička z Ráztoky žiada o voľbu do prenosnej urny počas každých volieb. Žije 

v osade, kde nechodí ani autobus a nie je tam ani mobilný signál," skonštatovala Bakalíková. V obecnom zariadení 

sociálnych služieb, v ktorom žije asi 40 klientov, požiadalo o voľbu do prenosnej urny sedem voličov. Najstarším z nich 

bol 97-ročný Štefan Mihálik. Rodák z marikovskej osady Vlkov je v zariadení sociálnych služieb asi 12 rokov a podľa 

vlastných slov sa zúčastňuje takmer všetkých volieb. 

 

11:50 Viacerí voliči v obci Zemplínske Hámre v Sninskom okrese prišli k urnám preto, že je to ich občianska povinnosť. 

Voľby sú podľa nich jednou z možností, ako zmeniť dianie na Slovensku. Rozvoj obce je dôvodom, prečo sa Anton Barna 

rozhodol prísť odvoliť. "Ako občan mám povinnosť voliť. Išiel som včasnejšie, aby som to mal čím skôr za sebou," 

uviedol. K urnám pravidelne prichádza aj 79-ročná Viera Brečková. "Som starší človek, mám to už v krvi. Aj môj manžel, 

ktorý už nevládze chodiť, voliť chce. Preto k nemu prídu s volebnou urnou," poznamenala. 

 

11:45 Právo voliť si nenechal vziať ani 96-ročný Dominik, jeden z najstarších obyvateľov Domu tretieho veku na 

Poloreckého ulici v bratislavskej Petržalke. Ako hovorí, treba ísť voliť, aby bolo lepšie a aby volení predstavitelia plnili 

svoje sľuby. "Treba ísť voliť. Ja idem voliť preto, aby nám na Slovensku to, čo chceme, tí naši vedúci plnili," uviedol 

Dominik. Posťažoval sa pritom, že mnohí z tých, ktorých si ľudia v dobrej viere zvolia, nakoniec nesplnia všetko, čo 

sľúbili. 

 

11:15 V košickej mestskej časti Luník IX prvé dve hodiny volieb prešli pokojne. Tunajší voliči sú rozdelení do dvoch 

okrskov. Vo volebnom okrsku číslo 1 ako uviedol predseda volebnej komisie Peter Palla, je v zozname zapísaných 2061 

oprávnených voličov a vo volebnom okrsku číslo 2, kde volebnej komisii predsedá Miriam Babinčáková, je zapísaných 2 

174 oprávnených voličov. Ako uviedli obaja predsedovia volebných komisií, voľby prebiehajú pokojne, bez rušivých 

momentov. Komisie nedostali zatiaľ žiaden podnet pre porušenie zákona. Tieto dva okrsky zaznamenali rekordne nízku 

účasť vo voľbách do VÚC . Dnes je situácia lepšia. Podľa neoficiálnych informácií za dve hodiny od otvorenia volebných 

miestností v prvom okrsku bolo voliť viac ako dvadsať voličov a v druhom okolo 10 voličov, čo je viac ako celková účasť 

vo voľbách v roku 2013. "Účasť bude nízka. Ľudia veľmi nevedia, že čo sú to za voľby, že tu existuje a čo je to VÚC, a 

preto je aj nízka účasť ľudí na týchto voľbách. Keby tie krajské úrady boli viac otvorené, viac informovali ľudí o svojej 

činnosti, aby ľudia vedeli, čo rieši krajská samospráva, určite by bola väčšia účasť. Navyše na Luníku IX nebol, podľa 

mojich informácií, medzi ľuďmi ani jeden z kandidátov na župana, nevisí tu nijaký bilboard," povedal bývalý starosta 

Ladislav Šana. Doložil, že sa asi boja. 
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10:40 Národná kriminálna agentúra vedie vo veci podozrení z volebnej korupcie osem trestných konaní. Na podozrenia z 

volebnej korupcie sa sústreďujú policajti aj počas prebiehajúcich krajských volieb. Novinárom to povedal policajný 

viceprezident Ľubomír Ábel, ktorý sa zúčastnil na zasadnutí štátnej volebnej komisie. Bližšie k vedeným trestným 

konaniam nehovoril, polícia bude informovať podľa neho v najbližších dňoch. Z 27 podnetov bolo ostaných 19 

priestupkov. Štátnu volebnú komisiu Ábel informoval, že priebeh volieb je pokojný. 

 

10:40 Časť voličov zapísaných v okrsku na Garbiarskej ulici v Košiciach tvoria obyvatelia Strediska sociálnej pomoci 

mesta Košice. Viacerí z nich povedali, že voliť chodia pravidelne. Od nového predsedu VÚC očakávajú zlepšenie 

zdravotníctva, ako i školstva. 

 

10:36 V spoločnosti svojej manželky Martiny v sobotu vo volebnom okrsku číslo 2. v Poprade odovzdal svoj hlas v 

župných voľbách aj prezident SR Andrej Kiska. Po hlasovaní pred novinármi zdôraznil, že je potrebné ísť voliť. 

 

10:15 Po prvých troch hodinách volieb do orgánov samosprávnych krajov môžu predstavitelia okrskových komisií v 

Stupave pri Bratislave hovoriť o značnom záujme voličov. "Voliči chodia stále, stáva sa, že musia chvíľku počkať, aby sa 

uvoľnilo miesto za plentou," informovala Zuzana Lovíšková z Mestského úradu v Stupave. 

 

Voľby do týchto chvíľ podľa jej slov nepoznačila žiadna rušivá okolnosť, atmosféra je pokojná. "Ľudia si overujú správny 

spôsob hlasovania i počet poslancov, ktorých môžu zakrúžkovať," povedala o usmerneniach, o ktorých doteraz 

najčastejšie informujú okrskové komisie prichádzajúcich voličov. 

 

10:05 Najväčšie trnavské sídlisko Družba volí vo volebných miestnostiach základnej a materskej školy. Prvá volička prišla 

k jednej z nich tesne pred otvorením, minútu pred siedmou hodinou. Volebná komisia mala jej meno zapísané tiež ako 

prvé v poradí. "Pani mala iniciály A.A., takže dnes mala dvojnásobné prvenstvo," povedal predseda volebnej komisie v 

okrsku č. 37 Jozef Viskupič. 

 

10:00 Bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej volebnej komisie Peter Pollák išiel do terénu 

monitorovať priebeh krajských volieb. Navštívi Jarovnice v okrese Sabinov, Luník IX - mestskú časť Košice a Letanovce v 

okrese Spišská Nová Ves. Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej komisie. "Vybrali sme tieto tri miesta, kde sa už 

v minulosti objavili podozrenia z volebnej korupcie," vysvetlil svoj postup Pollák, ktorý sa sústreďuje na problematiku 

kupovania hlasov. Avizoval, že v prípade podozrení v iných ako týchto troch "problematických oblastiach" sa presunie aj 

inam. Tvrdí, že ak sa mu potvrdia podozrenia, oznámi ich polícii aj komisii. 

 

9:55 V miestnom pohostinstve na hornom konci zriadili jeden z volebných okrskov v baníckom meste Handlová vo 

voľbách do vyšších územných celkov. K výberu miesta samospráva pristúpila po tom, čo zavreli prevádzku, kde bývali 

voľby doposiaľ. "V predchádzajúcich voľbách bol volebný okrsok na hornom konci v potravinách, táto prevádzka však 

bola zrušená, to znamená, že z nebytových priestorov sa stali bytové. Z toho dôvodu hľadalo mesto Handlová nové 
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priestory pre volebný okrsok, ako najvhodnejší sa javil hostinec Pod brezami, ktorý má bezbariérový prístup," ozrejmila 

hovorkyňa mesta Jana Paulínyová. 

 

9:50 Účasť na voľbách vnímajú ako svoju zodpovednosť ako občanov aj v kláštore Kongregácie Najsvätejšieho 

Vykupiteľa (redemptoristi) v Podolínci v okrese Stará Ľubovňa. Uviedol to jeden z redemptoristov, páter Michal 

Zamkovský. "Nie sme len ľudia Cirkvi, ale aj ľudia daného regiónu a župy. Zaujímame sa o to, čo sa deje okolo nás. Je 

dosť dôležité, aby sme prispeli a mali možnosť ovplyvniť to, ako sa to bude vyvíjať a aby veci išli dobre," uviedol. Voliť 

však pôjde zo súčasnej trojčlennej komunity v Podolínci iba páter Zámkovský. "Ďalší dvaja nemajú trvalý pobyt v 

Prešovskom kraji a keďže nemajú možnosť vycestovať až do svojich krajov, nepôjdu voliť," vysvetlil. 

 

9:45 Ľudia v trnavskom kraji volia v 24 volebných obvodoch. Predsedu Trnavského samosprávneho kraja si voliči 

vyberajú z piatich kandidátov, čo je zo všetkých krajov najmenej. 

 

9:15 O post predsedu nitrianskeho kraja sa uchádza osem kandidátov, z toho je sedem mužov a jedna žena. Dvaja 

kandidáti sú nezávislí, štyria kandidujú za politickú stranu a dvoch podporujú koalície strán. Obyvatelia kraja si zvolia aj 

54 poslancov zastupiteľstva v ôsmich volebných obvodoch – Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Štúrovo, 

Topoľčany a Zlaté Moravce. O mandát krajského poslanca sa uchádza 280 kandidátov, z toho 72 je nezávislých. 

 

8:30 V Žilinskom samosprávnom kraji kandiduje vo voľbách na post predsedu kraja päť straníkov a traja nezávislí, o 57 

poslaneckých stoličiek má záujem 261 straníckych a 116 nezávislých kandidátov. O 57 poslaneckých stoličiek v 

zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja sa uchádza 377 kandidátov, z nich 116 nezávislých a 261 nominovalo 16 

politických strán. Zo súčasných 57 krajských poslancov opätovne kandiduje 52. O poslancoch voliči rozhodujú v 11 

volebných obvodoch. 

 

8:15 V Prešovskom kraji si voliči vyberajú z 11 kandidátov na župana a 500 kandidátov na poslancov. V rámci PSK sa vo 

voľbách do krajskej samosprávy volí v 13-tich volebných obvodoch, ktoré kopírujú jednotlivé okresy kraja. Zastupiteľstvo 

Prešovského samosprávneho kraja bude mať, tak ako doteraz, aj v ďalšom volebnom období 62 poslancov. O post 

predsedu PSK sa pôvodne uchádzalo 12 kandidátov. 

 

7:50 O hlasy voličov v Trenčianskom samosprávnom kraji sa uchádza sedem zaregistrovaných kandidátov na predsedu, 

medzi nimi aj tri ženy. O 47 miest krajských poslancov sa v deviatich volebných obvodoch uchádza 272 kandidátov. 

 

7:45 V Košickom samosprávnom kraji si voliči volia 57 poslancov krajského zastupiteľstva a predsedu Košického 

samosprávneho kraja v jedenástich volebných obvodoch rozdelených na 854 volebných okrskov. Volebná komisia 

zaregistrovala 15 kandidátov na post predsedu KSK. Aktuálne sa z nich o hlasy voličov uchádza jedenásť kandidátov, 

pretože štyria sa vzdali alebo boli odvolaní stranou, za ktorú kandidovali. O 57 poslaneckých kresiel v krajskom 

zastupiteľstve zabojuje 449 kandidátov. Z pôvodne 469 zaregistrovaných sa 20 kandidátov vzdalo, alebo ich odvolali 

politické strany a koalície. 
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7:35 V dnešných regionálnych voľbách občania volia predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja z jedenástich 

kandidátov. Súčasne vyberajú aj 49 poslancov zastupiteľstva z 382 kandidátov. Voľby prebiehajú v 13 volebných 

obvodoch a v rámci nich v 916 volebných okrskoch. Najviac okrskov s počtom 151 má volebný obvod číslo 9, ktorý 

kopíruje Okres Rimavská Sobota. Najmenej volebných okrskov je v banskoštiavnickom volebnom obvode číslo 2, kde ich 

je 24. O poslanecké kreslá v zastupiteľstve BBSK sa bude v nadchádzajúcich voľbách uchádzať 382 kandidátov. 

Zvolených môže byť 49 z nich v 13 volebných obvodoch, ktoré kopírujú jednotlivé okresy kraja. 

 

7:15 Voľby do VÚC 2017 sprevádza niekoľko noviniek. Napríklad porušenie jednotlivých pravidiel vedenia kampane i 

vysielania politickej reklamy sa pokutuje. Je napríklad zakázané, aby si voliči po hlasovaní nechali nepoužité alebo 

nesprávne upravené hlasovacie lístky. Hrozí za to pokuta 33 eur. Dôvodom zavedenia pokuty je ochrana voliča pred 

nátlakom a pokusmi o volebnú korupciu. Voličov pred odchodom z volebnej miestnosti upozorní okrsková volebná 

komisia, aby nepoužité hlasovacie lístky odložili do pripravenej zapečatenej nádoby. 

 

07:00 Na celom Slovensku sa otvorilo takmer 6-tisíc volebných miestností. 

 

06:30 Televízia TA3 sa na voľby do VÚC dobre pripravila a ich priebeh bude podrobne sledovať spolu s vami. V sobotu 

večer budú hostia moderátora Petra Bielika čakať na prvé výsledky a na nedeľňajšie predpoludnie, keď už budú známi 

víťazi i porazení, pripravila mimoriadnu reláciu V politike. Web televízie TA3 bude situáciu monitorovať počas celej noci. 

 

06:15 Od štvrtka 2. novembra a aj v deň volieb až do skončenia hlasovania platí informačné moratórium. Počas moratória 

je zakázané zverejňovať informácie o kandidátoch v ich prospech alebo neprospech. Ak by volič napríklad na sociálnej 

sieti objavil platenú reklamu (banner) niektorého z kandidátov alebo by mu prišla SMS či e-mail vyzývajúci na voľbu 

niektorého z kandidátov, treba poslať podnet na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán, a to 

na e-mailovú adresu: statnakomisia@minv.sk. 

 

06:00 Voľby do orgánov samosprávnych krajov, ich predsedov a poslancov, sa začnú už o hodinu - volebné miestnosti sa 

otvoria o siedmej ráno a zatvoria o desiatej večer. Svoje voličské právo môže využiť približne 4 435 000 voličov. 

Priebežné výsledky začnú zverejňovať po zatvorení volebných miestností. 

 

Späť na obsah 

 

1.50.  ONLINE: Voľby zostávajú pokojné, hlasovali politici, seniori i nevidiaci 

 [ta3.com; 04/11/2017; TA3 ; Zaradenie: Slovensko] 

https://www.ta3.com/clanok/1115689/online-volby-zostavaju-pokojne-hlasovali-politici-seniori-i-nevidiaci.html 

 

Článok bol aktualizovaný: 

 

4.11.2017 15:04 

https://www.ta3.com/clanok/1115689/online-volby-zostavaju-pokojne-hlasovali-politici-seniori-i-nevidiaci.html
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Strach z nástupu extrémistov, obavy z kupovania hlasov i z nízkej účasti. Aj to sprevádza voľby predsedov a poslancov 

samosprávnych krajov, ktoré sú po prvý raz jednokolové. Sledujte ich priebeh spolu s nami. 

 

15:03 V obci Lubina v okrese Nové Mesto nad Váhom skolaboval člen okrskovej volebnej komisie. Zdravotní záchranári 

ho odviezli do nemocnice. Starosta obce Lubina Martin Beňatinský informoval, že išlo o staršieho, ale vitálneho muža. 

"Záchranka ho odviezla do nemocnice v Novom Meste nad Váhom, podľa posledných informácií je už stabilizovaný a nie 

je ohrozený jeho život. Išlo o bežnú slabosť, ktorú ľudia v takomto veku pravdepodobne mávajú," doplnil starosta. 

 

14:40 V michalovskom volebnom obvode sa objavili podozrenia z kupovania hlasov. "Členovia krajskej volebnej komisie 

idú preveriť podozrenia, ktoré sa vyskytli v súvislosti s voľbami vo Veľkých Kapušanoch a Drahňove," povedal predseda 

Volebnej komisie Vladimír Tot. 

 

14:35 Najvyššie položená volebná miestnosť na Štrbskom Plese býva zvyčajne plná turistov, tento raz tomu tak nebolo. 

Dôvodom je fakt, že v župných voľbách sa s voličským preukazom voliť nedá a svoj hlas môžu voliči odovzdať len v 

mieste trvalého bydliska. "Myslím si, že aspoň v rámci okresu by mohlo byť povolené voliť mimo svojho okrsku, prišlo by k 

nám možno viac voličov. Od rána do 12. hodiny sme tu mali asi desatinu voličov," zhodnotila predsedníčka volebnej 

komisie číslo 4 Darina Bartošová. 

 

14:15 Odovzdať svoj hlas prišiel aj predseda Národnej rady SR Andrej Danko do volebnej miestnosti v Miloslavove v 

Bratislavskom samosprávnom kraji. 

 

3fotografie v galérii 

 

Zdroj - SITA/Diana Černáková 

 

13:30 V bratislavskej Záhorskej Bystrici prichádzajú k volebným urnám aj tí, ktorí majú takúto príležitosť prvýkrát. 

Stredoškoláci Natália, Nina i Peter prišli voliť s presvedčením, že i v záujme mladých ľudí je vyjadriť hlasovaním svoj 

názor na to, kto a ako by mal viesť Bratislavský samosprávny kraj v budúcnosti. "Možno budem vo svojej triede výnimkou, 

no som presvedčená, že ísť voliť je dôležité, lebo mi záleží na tom, ako bude vyzerať kraj, v ktorom žijem," povedala 

Natália Macašková. 

 

Prvovolička Natália vhadzuje obálku s hlasovacími lístkami do volebnej schránky počas volieb do orgánov 

samosprávnych krajov v bratislavskej Záhorskej Bystrici. Zdroj - TASR 

 

13:30 Obvodná volebná komisia v bratislavskom Novom Meste v súvislosti s voľbami do vyšších územných celkov 

preverovala podnet. Okrsková komisia na Mikovíniho ulici totiž nahlásila, že pred budovou niekto rozdáva bagety tým, 
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ktorí volili jedného z kandidátov na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. "Obvodná komisia to išla preveriť, ale 

keď prišli na miesto, nikoho už nenašli," uviedol hovorca Nového Mesta Marek Tettinger. 

 

13:10 Vo volebnej miestnosti na Potravinárskej ulici v Nitre využila svoje volebné právo aj rodina Zbranková. Všetci traja 

členovia rodiny sú nevidiaci, k volebnej urne prišli spolu so svojím asistentom. "Pripravili sme sa dopredu, aby sme 

nezdržiavali. Preštudovali sme si zoznamy kandidátov, s manželkou sme si urobili ťaháky v Braillovom písme a za 

plentou sme už len nadiktovali asistentovi čísla a mená kandidátov, ktorých má krúžkovať. Syn využíva modernú 

techniku, k dispozícii má smartfón s aplikáciou, ktorá mu nahlas prečíta písaný text," skonštatoval Josef Zbranek, člen 

Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 

 

12:55 Krajské voľby sú pokojné, Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán rieši desiatky 

podnetov. Väčšinou ide o údajné porušenie volebného moratória. Novinárom to povedal predseda štátnej volebnej 

komisie Eduard Bárány. "Štátna komisia sa momentálne zaoberá podnetmi od občanov. Väčšina z nich sa týka 

zachovávania volebného moratória," uviedol Bárány. Zatiaľ sa nevedel vyjadriť k informácii, že v jeden člen vo volebnej 

komisii v Brezne sedí muž v mikine zelenej farby s logom extrémistickej strany. Upozornil na to čitateľ denníka Sme. 

 

12:50 Priebeh volieb do orgánov vyšších územných celkov v Bratislavskom samosprávnom kraji je pokojný a bez 

nejakého narušenia. Povedala to hovorkyňa kraju Lucia Forman s tým, že nemajú vedomosť o nejakom incidente či 

podnetoch na narušení volieb v kraji. "Ľudia telefonujú skôr pre to, že nevedia, kam majú ísť voliť, teda kde je ich okrsok," 

uzavrela Forman 

 

12:25 K volebnej urne pristúpil aj šéf liberálov Richard Sulík. Na priebeh volieb dohliada aj ako predseda bratislavskej 

volebnej komisie, konkrétne okrsku č. 21 v Starom Meste. 

 

12:00 V rázovitej prihraničnej obci Horná Mariková v Považskobystrickom okrese požiadalo o voľbu do prenosnej urny 13 

obyvateľov obce. Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Emílie Bakalíkovej z 13 voličov, ktorí požiadali o voľbu 

do prenosnej urny, je sedem zo zariadenia sociálnych služieb v miestnej časti Pagaňov. Od volebnej miestnosti je 

vzdialené asi tri kilometre. "Najvzdialenejším miestom, kam pôjdeme s prenosnou urnou, je osada Ráztoka, vzdialená od 

volebnej miestnosti asi sedem kilometrov. Volička z Ráztoky žiada o voľbu do prenosnej urny počas každých volieb. Žije 

v osade, kde nechodí ani autobus a nie je tam ani mobilný signál," skonštatovala Bakalíková. V obecnom zariadení 

sociálnych služieb, v ktorom žije asi 40 klientov, požiadalo o voľbu do prenosnej urny sedem voličov. Najstarším z nich 

bol 97-ročný Štefan Mihálik. Rodák z marikovskej osady Vlkov je v zariadení sociálnych služieb asi 12 rokov a podľa 

vlastných slov sa zúčastňuje takmer všetkých volieb. 

 

11:50 Viacerí voliči v obci Zemplínske Hámre v Sninskom okrese prišli k urnám preto, že je to ich občianska povinnosť. 

Voľby sú podľa nich jednou z možností, ako zmeniť dianie na Slovensku. Rozvoj obce je dôvodom, prečo sa Anton Barna 

rozhodol prísť odvoliť. "Ako občan mám povinnosť voliť. Išiel som včasnejšie, aby som to mal čím skôr za sebou," 
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uviedol. K urnám pravidelne prichádza aj 79-ročná Viera Brečková. "Som starší človek, mám to už v krvi. Aj môj manžel, 

ktorý už nevládze chodiť, voliť chce. Preto k nemu prídu s volebnou urnou," poznamenala. 

 

11:45 Právo voliť si nenechal vziať ani 96-ročný Dominik, jeden z najstarších obyvateľov Domu tretieho veku na 

Poloreckého ulici v bratislavskej Petržalke. Ako hovorí, treba ísť voliť, aby bolo lepšie a aby volení predstavitelia plnili 

svoje sľuby. "Treba ísť voliť. Ja idem voliť preto, aby nám na Slovensku to, čo chceme, tí naši vedúci plnili," uviedol 

Dominik. Posťažoval sa pritom, že mnohí z tých, ktorých si ľudia v dobrej viere zvolia, nakoniec nesplnia všetko, čo 

sľúbili. 

 

11:15 V košickej mestskej časti Luník IX prvé dve hodiny volieb prešli pokojne. Tunajší voliči sú rozdelení do dvoch 

okrskov. Vo volebnom okrsku číslo 1 ako uviedol predseda volebnej komisie Peter Palla, je v zozname zapísaných 2061 

oprávnených voličov a vo volebnom okrsku číslo 2, kde volebnej komisii predsedá Miriam Babinčáková, je zapísaných 2 

174 oprávnených voličov. Ako uviedli obaja predsedovia volebných komisií, voľby prebiehajú pokojne, bez rušivých 

momentov. Komisie nedostali zatiaľ žiaden podnet pre porušenie zákona. Tieto dva okrsky zaznamenali rekordne nízku 

účasť vo voľbách do VÚC . Dnes je situácia lepšia. Podľa neoficiálnych informácií za dve hodiny od otvorenia volebných 

miestností v prvom okrsku bolo voliť viac ako dvadsať voličov a v druhom okolo 10 voličov, čo je viac ako celková účasť 

vo voľbách v roku 2013. "Účasť bude nízka. Ľudia veľmi nevedia, že čo sú to za voľby, že tu existuje a čo je to VÚC, a 

preto je aj nízka účasť ľudí na týchto voľbách. Keby tie krajské úrady boli viac otvorené, viac informovali ľudí o svojej 

činnosti, aby ľudia vedeli, čo rieši krajská samospráva, určite by bola väčšia účasť. Navyše na Luníku IX nebol, podľa 

mojich informácií, medzi ľuďmi ani jeden z kandidátov na župana, nevisí tu nijaký bilboard," povedal bývalý starosta 

Ladislav Šana. Doložil, že sa asi boja. 

 

10:40 Národná kriminálna agentúra vedie vo veci podozrení z volebnej korupcie osem trestných konaní. Na podozrenia z 

volebnej korupcie sa sústreďujú policajti aj počas prebiehajúcich krajských volieb. Novinárom to povedal policajný 

viceprezident Ľubomír Ábel, ktorý sa zúčastnil na zasadnutí štátnej volebnej komisie. Bližšie k vedeným trestným 

konaniam nehovoril, polícia bude informovať podľa neho v najbližších dňoch. Z 27 podnetov bolo ostaných 19 

priestupkov. Štátnu volebnú komisiu Ábel informoval, že priebeh volieb je pokojný. 

 

10:40 Časť voličov zapísaných v okrsku na Garbiarskej ulici v Košiciach tvoria obyvatelia Strediska sociálnej pomoci 

mesta Košice. Viacerí z nich povedali, že voliť chodia pravidelne. Od nového predsedu VÚC očakávajú zlepšenie 

zdravotníctva, ako i školstva. 

 

10:36 V spoločnosti svojej manželky Martiny v sobotu vo volebnom okrsku číslo 2. v Poprade odovzdal svoj hlas v 

župných voľbách aj prezident SR Andrej Kiska. Po hlasovaní pred novinármi zdôraznil, že je potrebné ísť voliť. 

 

10:15 Po prvých troch hodinách volieb do orgánov samosprávnych krajov môžu predstavitelia okrskových komisií v 

Stupave pri Bratislave hovoriť o značnom záujme voličov. "Voliči chodia stále, stáva sa, že musia chvíľku počkať, aby sa 

uvoľnilo miesto za plentou," informovala Zuzana Lovíšková z Mestského úradu v Stupave. 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

6. 11. 2017 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

 

Voľby do týchto chvíľ podľa jej slov nepoznačila žiadna rušivá okolnosť, atmosféra je pokojná. "Ľudia si overujú správny 

spôsob hlasovania i počet poslancov, ktorých môžu zakrúžkovať," povedala o usmerneniach, o ktorých doteraz 

najčastejšie informujú okrskové komisie prichádzajúcich voličov. 

 

10:05 Najväčšie trnavské sídlisko Družba volí vo volebných miestnostiach základnej a materskej školy. Prvá volička prišla 

k jednej z nich tesne pred otvorením, minútu pred siedmou hodinou. Volebná komisia mala jej meno zapísané tiež ako 

prvé v poradí. "Pani mala iniciály A.A., takže dnes mala dvojnásobné prvenstvo," povedal predseda volebnej komisie v 

okrsku č. 37 Jozef Viskupič. 

 

10:00 Bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej volebnej komisie Peter Pollák išiel do terénu 

monitorovať priebeh krajských volieb. Navštívi Jarovnice v okrese Sabinov, Luník IX - mestskú časť Košice a Letanovce v 

okrese Spišská Nová Ves. Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej komisie. "Vybrali sme tieto tri miesta, kde sa už 

v minulosti objavili podozrenia z volebnej korupcie," vysvetlil svoj postup Pollák, ktorý sa sústreďuje na problematiku 

kupovania hlasov. Avizoval, že v prípade podozrení v iných ako týchto troch "problematických oblastiach" sa presunie aj 

inam. Tvrdí, že ak sa mu potvrdia podozrenia, oznámi ich polícii aj komisii. 

 

9:55 V miestnom pohostinstve na hornom konci zriadili jeden z volebných okrskov v baníckom meste Handlová vo 

voľbách do vyšších územných celkov. K výberu miesta samospráva pristúpila po tom, čo zavreli prevádzku, kde bývali 

voľby doposiaľ. "V predchádzajúcich voľbách bol volebný okrsok na hornom konci v potravinách, táto prevádzka však 

bola zrušená, to znamená, že z nebytových priestorov sa stali bytové. Z toho dôvodu hľadalo mesto Handlová nové 

priestory pre volebný okrsok, ako najvhodnejší sa javil hostinec Pod brezami, ktorý má bezbariérový prístup," ozrejmila 

hovorkyňa mesta Jana Paulínyová. 

 

9:50 Účasť na voľbách vnímajú ako svoju zodpovednosť ako občanov aj v kláštore Kongregácie Najsvätejšieho 

Vykupiteľa (redemptoristi) v Podolínci v okrese Stará Ľubovňa. Uviedol to jeden z redemptoristov, páter Michal 

Zamkovský. "Nie sme len ľudia Cirkvi, ale aj ľudia daného regiónu a župy. Zaujímame sa o to, čo sa deje okolo nás. Je 

dosť dôležité, aby sme prispeli a mali možnosť ovplyvniť to, ako sa to bude vyvíjať a aby veci išli dobre," uviedol. Voliť 

však pôjde zo súčasnej trojčlennej komunity v Podolínci iba páter Zámkovský. "Ďalší dvaja nemajú trvalý pobyt v 

Prešovskom kraji a keďže nemajú možnosť vycestovať až do svojich krajov, nepôjdu voliť," vysvetlil. 

 

9:45 Ľudia v trnavskom kraji volia v 24 volebných obvodoch. Voliči si môžu vyberať predsedu samosprávneho kraja zo 17 

kandidátov a 50 poslancov z 356 uchádzačov. Pôvodne sa o post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja 

uchádzalo 18 kandidátov,. 

 

9:15 O post predsedu nitrianskeho kraja sa uchádza osem kandidátov, z toho je sedem mužov a jedna žena. Dvaja 

kandidáti sú nezávislí, štyria kandidujú za politickú stranu a dvoch podporujú koalície strán. Obyvatelia kraja si zvolia aj 
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54 poslancov zastupiteľstva v ôsmich volebných obvodoch – Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Štúrovo, 

Topoľčany a Zlaté Moravce. O mandát krajského poslanca sa uchádza 280 kandidátov, z toho 72 je nezávislých. 

 

8:30 V Žilinskom samosprávnom kraji kandiduje vo voľbách na post predsedu kraja päť straníkov a traja nezávislí, o 57 

poslaneckých stoličiek má záujem 261 straníckych a 116 nezávislých kandidátov. O 57 poslaneckých stoličiek v 

zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja sa uchádza 377 kandidátov, z nich 116 nezávislých a 261 nominovalo 16 

politických strán. Zo súčasných 57 krajských poslancov opätovne kandiduje 52. O poslancoch voliči rozhodujú v 11 

volebných obvodoch. 

 

8:15 V Prešovskom kraji si voliči vyberajú z 11 kandidátov na župana a 500 kandidátov na poslancov. V rámci PSK sa vo 

voľbách do krajskej samosprávy volí v 13-tich volebných obvodoch, ktoré kopírujú jednotlivé okresy kraja. Zastupiteľstvo 

Prešovského samosprávneho kraja bude mať, tak ako doteraz, aj v ďalšom volebnom období 62 poslancov. O post 

predsedu PSK sa pôvodne uchádzalo 12 kandidátov. 

 

7:50 O hlasy voličov v Trenčianskom samosprávnom kraji sa uchádza sedem zaregistrovaných kandidátov na predsedu, 

medzi nimi aj tri ženy. O 47 miest krajských poslancov sa v deviatich volebných obvodoch uchádza 272 kandidátov. 

 

7:45 V Košickom samosprávnom kraji si voliči volia 57 poslancov krajského zastupiteľstva a predsedu Košického 

samosprávneho kraja v jedenástich volebných obvodoch rozdelených na 854 volebných okrskov. Volebná komisia 

zaregistrovala 15 kandidátov na post predsedu KSK. Aktuálne sa z nich o hlasy voličov uchádza jedenásť kandidátov, 

pretože štyria sa vzdali alebo boli odvolaní stranou, za ktorú kandidovali. O 57 poslaneckých kresiel v krajskom 

zastupiteľstve zabojuje 449 kandidátov. Z pôvodne 469 zaregistrovaných sa 20 kandidátov vzdalo, alebo ich odvolali 

politické strany a koalície. 

 

7:35 V dnešných regionálnych voľbách občania volia predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja z jedenástich 

kandidátov. Súčasne vyberajú aj 49 poslancov zastupiteľstva z 382 kandidátov. Voľby prebiehajú v 13 volebných 

obvodoch a v rámci nich v 916 volebných okrskoch. Najviac okrskov s počtom 151 má volebný obvod číslo 9, ktorý 

kopíruje Okres Rimavská Sobota. Najmenej volebných okrskov je v banskoštiavnickom volebnom obvode číslo 2, kde ich 

je 24. O poslanecké kreslá v zastupiteľstve BBSK sa bude v nadchádzajúcich voľbách uchádzať 382 kandidátov. 

Zvolených môže byť 49 z nich v 13 volebných obvodoch, ktoré kopírujú jednotlivé okresy kraja. 

 

7:15 Voľby do VÚC 2017 sprevádza niekoľko noviniek. Napríklad porušenie jednotlivých pravidiel vedenia kampane i 

vysielania politickej reklamy sa pokutuje. Je napríklad zakázané, aby si voliči po hlasovaní nechali nepoužité alebo 

nesprávne upravené hlasovacie lístky. Hrozí za to pokuta 33 eur. Dôvodom zavedenia pokuty je ochrana voliča pred 

nátlakom a pokusmi o volebnú korupciu. Voličov pred odchodom z volebnej miestnosti upozorní okrsková volebná 

komisia, aby nepoužité hlasovacie lístky odložili do pripravenej zapečatenej nádoby. 

 

07:00 Na celom Slovensku sa otvorilo takmer 6-tisíc volebných miestností. 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

6. 11. 2017 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

 

06:30 Televízia TA3 sa na voľby do VÚC dobre pripravila a ich priebeh bude podrobne sledovať spolu s vami. V sobotu 

večer budú hostia moderátora Petra Bielika čakať na prvé výsledky a na nedeľňajšie predpoludnie, keď už budú známi 

víťazi i porazení, pripravila mimoriadnu reláciu V politike. Web televízie TA3 bude situáciu monitorovať počas celej noci. 

 

06:15 Od štvrtka 2. novembra a aj v deň volieb až do skončenia hlasovania platí informačné moratórium. Počas moratória 

je zakázané zverejňovať informácie o kandidátoch v ich prospech alebo neprospech. Ak by volič napríklad na sociálnej 

sieti objavil platenú reklamu (banner) niektorého z kandidátov alebo by mu prišla SMS či e-mail vyzývajúci na voľbu 

niektorého z kandidátov, treba poslať podnet na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán, a to 

na e-mailovú adresu: statnakomisia@minv.sk. 

 

06:00 Voľby do orgánov samosprávnych krajov, ich predsedov a poslancov, sa začnú už o hodinu - volebné miestnosti sa 

otvoria o siedmej ráno a zatvoria o desiatej večer. Svoje voličské právo môže využiť približne 4 435 000 voličov. 

Priebežné výsledky začnú zverejňovať po zatvorení volebných miestností. 

 

Späť na obsah 

 

1.51.  ONLINE: Volebné miestnosti sa zatvorili, prichádzajú prvé výsledky 

 [ta3.com; 04/11/2017; TA3 ; Zaradenie: Slovensko] 

https://www.ta3.com/clanok/1115689/online-volebne-miestnosti-sa-zatvorili-prichadzaju-prve-vysledky.html 

 

Článok bol aktualizovaný: 

 

4.11.2017 23:16 

 

Strach z nástupu extrémistov, obavy z kupovania hlasov i z nízkej účasti. Aj to sprevádzalo voľby predsedov a poslancov 

samosprávnych krajov, ktoré boli po prvý raz jednokolové. Sledujte aktuálne volebné udalosti spolu s nami. 

 

23:50 V Žilinskom kraji ohlasuje súčasný župan Juraj Blanár rekordnú účasť. Kandidát Smeru-SD vychádza z informácií, 

ktoré jeho volebný štáb dostáva od straníckych členov volebných komisií. 

 

"Zatiaľ to vyzerá tak, že účasť bude vyššia ako pred štyrmi rokmi, ktorá dosahovala takmer 22 percent. Účasti sú rôzne, 

ale máme obce, ktoré už hlásili, že je tam viac ako 50-percentná účasť. Je to na Kysuciach, rovnako to vyzerá v Žiline, že 

je vyššia účasť, a aj v niektorých obciach na Orave. Takže to vyzerá, že to bude naozaj rekordná účasť, alebo aspoň 

vyššia ako pred štyrmi rokmi," povedal Blanár. 

 

Kandidát na predsedu BSK Pavol Frešo prichádza do volebnej centrály. Prieskumy mu zatiaľ moc nenadŕžajú. Zdroj - 

SITA. 

 

https://www.ta3.com/clanok/1115689/online-volebne-miestnosti-sa-zatvorili-prichadzaju-prve-vysledky.html
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23:45 Priebežné výsledky v jednotlivých krajoch: 

 

Výsledky volieb do BSK po spočítaní 6,0% okrskov: J. Droba 19,1%, J. Mrva 17,3%, R. Kusý 15,6%. 

 

Výsledky volieb do TTSK po spočítaní 14,7% okrskov: J. Viskupič 32,5%, T. Mikuš 26,5%, J. Berényi 25,7%. 

 

Výsledky volieb do TSK po spočítaní 16,7% okrskov: J. Baška 58,5%, R. Kaščáková 20,8%, Š. Škultéty 10,8%. 

 

Výsledky volieb do NSK po spočítaní 12,9% okrskov: M. Belica 37,6%, J. Greššo 16,4%, M. Uhrík 15,6%. 

 

Výsledky volieb do ŽSK po spočítaní 10,8% okrskov: E. Jurinová 42,6%, J. Blanár 29,9%, M. Murín 10,5%. 

 

Výsledky volieb do BBSK po spočítaní 13,8% okrskov: J. Lunter 40,3%, M. Kotleba 28,3%, I. Kašper 12,1%. 

 

Výsledky volieb do PSK po spočítaní 25,0% okrskov: P. Chudík 37,1%, M. Majerský 34,3%, J. Mihalčin 6,7%. 

 

Výsledky volieb do KSK po spočítaní 13,6% okrskov: R. Raši 40,6%, R. Trnka 38,4%, Š. Surmánek 5,0%. 

 

23:35 V Trnavskom kraji zatiaľ vedie Jozef Viskupič, v Žilinskom kraji Juraj Blanár, v Trenčianskom kraji zatiaľ vedie J. 

Baška a v okolí hlavného mesta Juraj Droba. V Nitrianskom kraji vedie Milan Belica a v Banskobystrickom 

samosprávnom kraji vedie Ján Lunter. 

 

Spočítaný je však zatiaľ len zlomok hlasov. 

 

23:30 Začali zverejňovať priebežné výsledky. V tomto čase bolo spracovaných 531 (8,89 %) z celkového počtu 5 968 

volebných okrskov. 

 

V týchto okrskoch bolo zapísaných 160 372 voličov a z nich sa na hlasovaní zúčastnilo 26,63 percenta. Najviac okrskov 

je spracovaných v Prešovskom kraji (156 z 1 009) a najmenej spracovaných zápisníc o 23:15 bolo v Bratislavskom kraji, 

a to 23 z 569. 

 

23:25 Ján Lunter by ako prvé po nástupe do funkcie "otvoril dvere a vyvetral". Lunter, ktorý bol podľa prieskumov 

najsilnejším vyzývateľom úradujúceho šéfa kraja Mariana Kotlebu, čaká na výsledky volieb v BBSK v reštauračno 

kaviarenskom zariadení v centre Banskej Bystrice. Okrem svojej rodiny má okolo seba svojich podporovateľov, 

kandidátov na poslancov krajského parlamentu a sympatizantov. 
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"Netrpezlivo čakáme na výsledky volieb a v tejto chvíli si užívame koniec volebnej kampane so všetkými našimi donormi 

a podporovateľmi v kampani, ako aj členmi tímu. Je tu zhruba 120 ľudí," konštatoval manažér Lunterovej kampane a jeho 

syn Ondrej. 

 

23:16 A sú tu prvé neoficiálne výsledky. Sok Mariana Kotlebu Ján Lunter údajne vyhral v Telgárte, odkiaľ pochádza. 

Získal 240 hlasov, Kotleba 50. Uviedol to Denník N. 

 

23:14 Pozrite sa, ako vidí svoje šance Milan Ftáčnik: 

 

23:15 Voľby sa skončili aj v niekoľkých obciach Trenčianskeho kraja, ktoré dnes bojovali s výpadkom prúdu. Končí sa 

teda aj moratórium a čoskoro by sme sa mali dočkať prvých priebežných výsledkov z jednotlivých žúp. 

 

23:07 Volebné miestnosti sa o 22:00 zatvorili aj v Nitre. Nezávislý kandidát Peter Oremus sleduje predbežné výsledky 

volieb v spoločnosti ďalších nezávislých kandidátov na krajských poslancov, s ktorým spolupracoval počas predvolebnej 

kampane. 

 

V jeho volebnej centrále vládne pokojná atmosféra, do reštaurácie na Nitrianskom hrade postupne prichádzajú 

Oremusovi sympatizanti a podporovatelia. "Teší ma, že volebná účasť v Nitrianskom kraji bola vyššia ako pred štyrmi 

rokmi. Sme pripravení na dlhú volebnú noc. V prípade víťazstva sa asi zdržíme naozaj dlho," povedal Oremus. 

 

Ďalší kandidát Ján Greššo očakáva volebné výsledky aj so svojim štábom v kaviarni na Svätoplukovom námestí. Vo 

volebnej centrále sú už prítomní aj kandidáti pravicovej koalície na poslancov NSK, postupne sem prichádzajú aj 

Greššovi priatelia a sympatizanti. 

 

"Veľmi ma teší, že v Nitrianskom kraji podľa predbežných informácií prišlo k volebným urnám podstatne viac ľudí ako v 

minulých voľbách. Uvidíme, v čí prospech sa táto vyššia volebná účasť prejaví. Ja verím, že v náš a nie v prospech 

extrémistických síl ani v prospech tých, čo nárast extrémizmu v spoločnosti spôsobili," povedal Greššo. 

 

23:04 Podarilo sa urobiť dobrú mobilizačnú kampaň, volebná účasť v niektorých okrskoch Trnavského samosprávneho 

kraja je nad 30 percentami. Po zatvorení volebných miestností takto reagoval kandidát na trnavského župana Jozef 

Viskupič. 

 

"Trpím miernym optimizmom vzhľadom na to, že počúvam čísla o účasti. Uvidíme, ako ľudia rozhodli, na toto ja nemám 

veľmi dobrý odhad," priznal. 

 

23:00 Redaktorka domácej redakcie Lucia Lukušová je aktuálne vo volebnom štábe Eriky Jurinovej. Pozrite si jej reakciu 

po zatvorení volebných miestností: 
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22:59 Pozreli sme sa aj do volebného štábu Juraja Blanára: 

 

22:57 Pozrite sa, ako to aktuálne vyzerá v centrále Jána Luntera, ktorý sa uchádza o post župana v Banskobystrickom 

kraji: 

 

22:43 Juraj Droba, ktorý je jedným zo 17 kandidátov na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, nemá po 

uzatvorení volebných miestností žiadne veľké očakávania. "Som však presvedčený, že môj výsledok bude určite lepší 

ako to, čo ukazovali prieskumy verejnej mienky tesne pred voľbami," povedal. 

 

Volebnú účasť hodnotí ako nadštandardne vysokú. V Bratislave bude podľa neho cez 30 percent. "Sám neviem či vysoká 

účasť mojej kandidatúre skôr pomôže alebo nepomôže," podotkol. Droba začal svoj volebný večer v sídle SaS na 

Priemyselnej ulici v Bratislave. Miestnosť, kde zvyčajne bývajú tlačové konferencie strany, pomaly zapĺňajú pozvaní 

hostia. 

 

Juraj Droba v centrále SaS. (SITA/Branislav Bibel) 

 

22:34 Kandidát na predsedu Košického kraja Richard Raši čaká spolu so svojím tímom na výsledky sobotných volieb v 

jednom z košických hotelov. "Atmosféra je výborná. Máme tu náš mladý tím, ktorý budete môcť vidieť aj vy potom, keď 

tam prídete, ľudí, ktorí mi pomáhali počas volieb, ktorí s nami držali. Atmosféra je zatiaľ výborná, ale je to až do prvých 

výsledkov, je to vždy napätie. Zatiaľ sú všetci spokojní, usmievaví a napätí, vrátane mňa," uviedol pred novinármi Raši. 

 

22:17 Podľa prieskumu agentúry AKO realizovanom počas moratória by sa stal bratislavským županom Milan Ftáčnik. 

Pozrite si ďalšie poradie: 

 

22:14 Úradujúci predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Marian Kotleba čaká na výsledky volieb v kraji so 

svojimi ľuďmi, členmi ĽS Naše Slovensko a sympatizantmi mimo Banskej Bystrice bez prítomnosti novinárov. Potvrdil to 

riaditeľ Úradu BBSK Milan Uhrík. Pôvodne sa očakávalo, že bude v sídle ĽS Naše Slovensko v Banskej Bystrici. 

 

22:05 Priebežné neoficiálne výsledky začne štatistický úrad zverejňovať až po zatvorení aj poslednej volebnej miestnosti. 

 

Voľby boli podľa štátnej volebnej komisie pokojné, riešili sa podnety k údajnému porušovaniu volebného moratória. 

Polícia sa zaoberala možnou volebnou korupciou, v niekoľkých prípadoch vedie konania. Volebná účasť v krajoch zrejme 

nebude podľa predsedu štátnej volebnej komisie Eduarda Báránya dramaticky vysoká, ale v niektorých krajoch hovoria o 

lepšej účasti ako v minulosti. 

 

22:00 Na väčšine územia Slovenska sa zatvorili volebné miestnosti. Za normálnych okolností by sme sa čochvíľa dočkali 

priebežných výsledkov. Problémy s elektinou v niektorých obciach sú však zrejme dôvodom, prečo sa volebné 

moratórium posúva až na 23:15. 
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21:50 Začalo sa špeciálne volebné štúdio TA3. Peter Bielik a jeho hostia, šéf agentúry AKO Václav Hřích a expert na 

samosprávy Michal Kaliňák, budú komentovať priebeh volieb a čakať na priebežné výsledky. 

 

21:05 Na priebežné výsledky volieb si počkáme vo všetkých krajoch. 

 

"Štatistický úrad SR oznamuje, že vzhľadom na rozhodnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických 

strán o predĺžení hlasovania vo viacerých okrskoch budú priebežné výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 

zverejňované po 23:15 h," informoval hovorca ŠÚ SR Marián Jánošík. 

 

20:42 Polícia v súvislosti s prerušením dodávky elektriny do Hornej Súče, Dolnej Súče, Hrabovky a časti obce Skalka nad 

Váhom preveruje podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovania verejnoprospešného zariadenia. Výpadok 

spôsobil, že v týchto obciach sa bude hlasovať dlhšie. 

 

20:18 Odvolil už aj predseda vlády Robert Fico. Svoj hlas odovzdal v priestoroch Základnej školy Alexandra Dubčeka na 

Majerníkovej ulici v Bratislave. Volili tak už všetci traja najvyšší ústavní činitelia. Prezident Andrej Kiska odovzdal svoj 

hlas už v dopoludňajších hodinách, predseda Národnej rady Andrej Danko odvolil popoludní v Miloslavove. 

 

Predseda vlády Robert Fico odvolil v Bratislave. (TASR/Michal Svítok) 

 

20:16 Pokojnú situáciu hlásia aj z hlavného mesta. Voličov pomaly pribúda, niektoré volebné okrsky odhadujú okolo 20-

percentnú účasť. Uviedli to hovorcovia miestnych samospráv a oslovené volebné komisie. 

 

"Priebeh volieb je zatiaľ pokojný a bez problémov. Doterajšia účasť sa odhaduje okolo 20 percent, niektoré okrsky by 

mohli mať nakoniec okolo 30 percent," zhodnotila hovorkyňa Starého Mesta Nora Gubková. Podobne odhadovanú účasť 

hlási aj Devínska Nová Ves. "Ľudia chodia. Účasť sa odhaduje okolo 20 percent, závisí od okrskov," skonštatovala Ingrid 

Zaťková, koordinátorka volieb v tejto mestskej časti. V okrskoch, kde je zapísaných viac starších voličov, je podľa nej 

účasť o čosi vyššia. 

 

20:10 Volebné miestnosti v niekoľkých obciach Trenčianskeho kraja zostanú otvorené do 23.15 h. V kraji sa o ten čas 

predĺži aj volebné moratórium. V ostatných krajoch budú okrskové volebné komisie hlasy sčítavať a mali by sa aj 

priebežne zverejňovať nezávisle od Trenčianskeho kraja. 

 

20:02 V Lučeneckom a Rimavskosobotskom okrese je zatiaľ situácia pokojná voľby sa zaobišli bez incidentov. 

Informovali o tom predsedovia obvodných volebných komisií. "Zatiaľ je všetko v poriadku, pokojné, nebol žiadny problém. 

Nemáme vedomosť ani o tom, že by sa objavilo nejaké nakupovanie hlasov," uviedol predseda obvodnej volebnej 

komisie v Lučenci Jaroslav Juhaniak. 
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Podobná situácia je aj v susednom okrese Rimavská Sobota. "Voľby sú zatiaľ pokojné, účasť je medzi 20 až 30 

percentami. Neriešili sme žiadne mimoriadne udalosti," ozrejmil predseda obvodnej volebnej komisie Csaba Žitňar. 

 

19:40 Volebná účasť v samosprávnych krajoch nebude dramaticky vysoká ani oproti minulosti výrazne neklesne. Kraje 

hlásia dvojciferné čísla. Povedal to predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard 

Bárány. "Pokiaľ vieme, už sú to všade dvojmiestne čísla a väčšinou sa nezačínajú už na jednotku. Tá účasť nebude 

dramaticky vysoká. Rovnako si nemyslím, že by oproti minulosti v tomto type volieb mala klesnúť," uviedol s tým, že o 

krajské voľby je dlhodobo nízky záujem. 

 

19:25 Na predsedov niekoľkých banskobystrických okrskov sa buď osobne alebo esemeskami obrátili ľudia, ktorí ich 

presviedčali, že oznámenie o vzdaní sa kandidatúry šiestich kandidátov na predsedu Banskobystrického samosprávneho 

kraja, ktoré má visieť za paravánom pri hlasovaní voličov, musia stiahnuť. Predstavili sa rôzne. 

 

18:40 V obciach Horná Súča, Dolná Súča a Hrabovka v Trenčianskom okrese vypadol elektrický prúd. Výpadok sa týka 

deviatich okrskových volebných komisií. Voľby sa budú musieť v týchto okrskoch predlžiť o čas výpadku elektriny. 

Informovala zapisovateľka Obvodnej volebnej komisie Trenčín Ľubica Držková. "Máme informáciu, že v obciach Horná 

Súča, Dolná Súča a Hrabovka vypadlo vysoké napätie, vyzerá to tak, že celá dolina je bez elektriny. Elektrina vypadla o 

18.10 h, týka sa to deviatich volebných okrskov – dvoch v Dolnej Súči, jedného v Hrabovke a šiestich v Hornej Súči," 

priblížila Držková. 

 

18:40 Obvodná volebná komisia v Revúcej preveruje oznámenie od občanov, podľa ktorého bol jeden predseda 

okrskovej volebnej komisie v okrese pri svojej práci pod vplyvom alkoholu. 

 

18:30 Pred jedinou volebnou miestnosťou v Tepličke nad Váhom v okrese Žilina vládol čulý ruch a odovzdať hlas vo 

voľbách do vyšších územných celkov prichádzali všetky kategórie voličov. 

 

16:55 Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán riešila od rána už desiatky podnetov, na stole má 

ďalšie. Väčšina z nich sa týka porušenia volebného moratória. "Týkajú sa uverejňovania článkov v magazínoch, 

časopisoch, distribuovania týchto časopisov do schránok, uverejňovania blogov na verejných portáloch," uviedla 

zapisovateľka štátnej volebnej komisie Eva Chmelová. 

 

16:50 Účasť na sobotňajších voľbách do vyšších územných celkov na košickom sídlisku Luník IX je nízka, ale oproti iným 

krajským voľbám v tejto mestskej časti nadpriemerná. V dvoch okrskoch je zaregistrovaných spolu 4211 oprávnených 

voličov. Prví ľudia prišli odvoliť okolo 8.30 h, neskôr začali voliči chodiť vo väčšom počte v rodinných skupinách. 

 

"Zatiaľ tú účasť by som radil ako nadpriemernú oproti tej bežnej volebnej účasti na Luníku IX. Inak všetko prebieha v 

poriadku, myslím, že žiadne problémy nie sú," uviedol predseda komisie č. 1 Peter Palla. 
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16:05 Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja riešila dva prípady v obvode Brezno, ktoré sa týkali 

povinného zachovávania volebného moratória. Informoval o nich Peter Bahno, predseda volebnej komisie BBSK. V 

prvom prípade v jednej z breznianskych okrskových komisií sedel muž v mikine propagujúcej jednu z politických strán. 

Druhý prípad sa týka vydávania bločkov z registračnej pokladnice kandidáta na poslanca krajského parlamentu v BBSK 

za brezniansky obvod, ktorý má obchod. Na spodnej strane bločku bolo vytlačené odporúčanie, koho v Brezne voliť. 

 

15:40 Obyvatelia Krásnohorského Podhradia majú podľa zástupcu starostu obce Ľudovíta Baffyho záujem skôr o 

komunálne voľby. Svedčí o tom i doterajšia nízka účasť. Od nového krajského zastupiteľstva ľudia v obci očakávajú 

riešenie nezamestnanosti, infraštruktúry, podpory turizmu a podnikania. "Mladí chodia väčšinou preč za prácou. Pomohla 

by nám rýchlostná cesta vrátane tunela Soroška. Ďalej, investori a podpora menších a stredných podnikateľov. V okolí 

máme veľa lesov, aj v tomto odvetví, by sa podľa mňa dali vytvoriť nejaké pracovné miesta. Najmä však v turistike. Sme 

taký región, že v turistike máme ešte veľkú dieru," uviedol pre Baffy. 

 

15:03 V obci Lubina v okrese Nové Mesto nad Váhom skolaboval člen okrskovej volebnej komisie. Zdravotní záchranári 

ho odviezli do nemocnice. Starosta obce Lubina Martin Beňatinský informoval, že išlo o staršieho, ale vitálneho muža. 

"Záchranka ho odviezla do nemocnice v Novom Meste nad Váhom, podľa posledných informácií je už stabilizovaný a nie 

je ohrozený jeho život. Išlo o bežnú slabosť, ktorú ľudia v takomto veku pravdepodobne mávajú," doplnil starosta. 

 

14:40 V michalovskom volebnom obvode sa objavili podozrenia z kupovania hlasov. "Členovia krajskej volebnej komisie 

idú preveriť podozrenia, ktoré sa vyskytli v súvislosti s voľbami vo Veľkých Kapušanoch a Drahňove," povedal predseda 

Volebnej komisie Vladimír Tot. 

 

14:35 Najvyššie položená volebná miestnosť na Štrbskom Plese býva zvyčajne plná turistov, tento raz tomu tak nebolo. 

Dôvodom je fakt, že v župných voľbách sa s voličským preukazom voliť nedá a svoj hlas môžu voliči odovzdať len v 

mieste trvalého bydliska. "Myslím si, že aspoň v rámci okresu by mohlo byť povolené voliť mimo svojho okrsku, prišlo by k 

nám možno viac voličov. Od rána do 12. hodiny sme tu mali asi desatinu voličov," zhodnotila predsedníčka volebnej 

komisie číslo 4 Darina Bartošová. 

 

14:15 Odovzdať svoj hlas prišiel aj predseda Národnej rady SR Andrej Danko do volebnej miestnosti v Miloslavove v 

Bratislavskom samosprávnom kraji. 

 

3fotografie v galérii 

 

Zdroj - SITA/Diana Černáková 

 

13:30 V bratislavskej Záhorskej Bystrici prichádzajú k volebným urnám aj tí, ktorí majú takúto príležitosť prvýkrát. 

Stredoškoláci Natália, Nina i Peter prišli voliť s presvedčením, že i v záujme mladých ľudí je vyjadriť hlasovaním svoj 

názor na to, kto a ako by mal viesť Bratislavský samosprávny kraj v budúcnosti. "Možno budem vo svojej triede výnimkou, 
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no som presvedčená, že ísť voliť je dôležité, lebo mi záleží na tom, ako bude vyzerať kraj, v ktorom žijem," povedala 

Natália Macašková. 

 

Prvovolička Natália vhadzuje obálku s hlasovacími lístkami do volebnej schránky počas volieb do orgánov 

samosprávnych krajov v bratislavskej Záhorskej Bystrici. Zdroj - TASR 

 

13:30 Obvodná volebná komisia v bratislavskom Novom Meste v súvislosti s voľbami do vyšších územných celkov 

preverovala podnet. Okrsková komisia na Mikovíniho ulici totiž nahlásila, že pred budovou niekto rozdáva bagety tým, 

ktorí volili jedného z kandidátov na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. "Obvodná komisia to išla preveriť, ale 

keď prišli na miesto, nikoho už nenašli," uviedol hovorca Nového Mesta Marek Tettinger. 

 

13:10 Vo volebnej miestnosti na Potravinárskej ulici v Nitre využila svoje volebné právo aj rodina Zbranková. Všetci traja 

členovia rodiny sú nevidiaci, k volebnej urne prišli spolu so svojím asistentom. "Pripravili sme sa dopredu, aby sme 

nezdržiavali. Preštudovali sme si zoznamy kandidátov, s manželkou sme si urobili ťaháky v Braillovom písme a za 

plentou sme už len nadiktovali asistentovi čísla a mená kandidátov, ktorých má krúžkovať. Syn využíva modernú 

techniku, k dispozícii má smartfón s aplikáciou, ktorá mu nahlas prečíta písaný text," skonštatoval Josef Zbranek, člen 

Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 

 

12:55 Krajské voľby sú pokojné, Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán rieši desiatky 

podnetov. Väčšinou ide o údajné porušenie volebného moratória. Novinárom to povedal predseda štátnej volebnej 

komisie Eduard Bárány. "Štátna komisia sa momentálne zaoberá podnetmi od občanov. Väčšina z nich sa týka 

zachovávania volebného moratória," uviedol Bárány. Zatiaľ sa nevedel vyjadriť k informácii, že v jeden člen vo volebnej 

komisii v Brezne sedí muž v mikine zelenej farby s logom extrémistickej strany. Upozornil na to čitateľ denníka Sme. 

 

12:50 Priebeh volieb do orgánov vyšších územných celkov v Bratislavskom samosprávnom kraji je pokojný a bez 

nejakého narušenia. Povedala to hovorkyňa kraju Lucia Forman s tým, že nemajú vedomosť o nejakom incidente či 

podnetoch na narušení volieb v kraji. "Ľudia telefonujú skôr pre to, že nevedia, kam majú ísť voliť, teda kde je ich okrsok," 

uzavrela Forman 

 

12:25 K volebnej urne pristúpil aj šéf liberálov Richard Sulík. Na priebeh volieb dohliada aj ako predseda bratislavskej 

volebnej komisie, konkrétne okrsku č. 21 v Starom Meste. 

 

12:00 V rázovitej prihraničnej obci Horná Mariková v Považskobystrickom okrese požiadalo o voľbu do prenosnej urny 13 

obyvateľov obce. Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Emílie Bakalíkovej z 13 voličov, ktorí požiadali o voľbu 

do prenosnej urny, je sedem zo zariadenia sociálnych služieb v miestnej časti Pagaňov. Od volebnej miestnosti je 

vzdialené asi tri kilometre. "Najvzdialenejším miestom, kam pôjdeme s prenosnou urnou, je osada Ráztoka, vzdialená od 

volebnej miestnosti asi sedem kilometrov. Volička z Ráztoky žiada o voľbu do prenosnej urny počas každých volieb. Žije 

v osade, kde nechodí ani autobus a nie je tam ani mobilný signál," skonštatovala Bakalíková. V obecnom zariadení 
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sociálnych služieb, v ktorom žije asi 40 klientov, požiadalo o voľbu do prenosnej urny sedem voličov. Najstarším z nich 

bol 97-ročný Štefan Mihálik. Rodák z marikovskej osady Vlkov je v zariadení sociálnych služieb asi 12 rokov a podľa 

vlastných slov sa zúčastňuje takmer všetkých volieb. 

 

11:50 Viacerí voliči v obci Zemplínske Hámre v Sninskom okrese prišli k urnám preto, že je to ich občianska povinnosť. 

Voľby sú podľa nich jednou z možností, ako zmeniť dianie na Slovensku. Rozvoj obce je dôvodom, prečo sa Anton Barna 

rozhodol prísť odvoliť. "Ako občan mám povinnosť voliť. Išiel som včasnejšie, aby som to mal čím skôr za sebou," 

uviedol. K urnám pravidelne prichádza aj 79-ročná Viera Brečková. "Som starší človek, mám to už v krvi. Aj môj manžel, 

ktorý už nevládze chodiť, voliť chce. Preto k nemu prídu s volebnou urnou," poznamenala. 

 

11:45 Právo voliť si nenechal vziať ani 96-ročný Dominik, jeden z najstarších obyvateľov Domu tretieho veku na 

Poloreckého ulici v bratislavskej Petržalke. Ako hovorí, treba ísť voliť, aby bolo lepšie a aby volení predstavitelia plnili 

svoje sľuby. "Treba ísť voliť. Ja idem voliť preto, aby nám na Slovensku to, čo chceme, tí naši vedúci plnili," uviedol 

Dominik. Posťažoval sa pritom, že mnohí z tých, ktorých si ľudia v dobrej viere zvolia, nakoniec nesplnia všetko, čo 

sľúbili. 

 

11:15 V košickej mestskej časti Luník IX prvé dve hodiny volieb prešli pokojne. Tunajší voliči sú rozdelení do dvoch 

okrskov. Vo volebnom okrsku číslo 1 ako uviedol predseda volebnej komisie Peter Palla, je v zozname zapísaných 2061 

oprávnených voličov a vo volebnom okrsku číslo 2, kde volebnej komisii predsedá Miriam Babinčáková, je zapísaných 2 

174 oprávnených voličov. Ako uviedli obaja predsedovia volebných komisií, voľby prebiehajú pokojne, bez rušivých 

momentov. Komisie nedostali zatiaľ žiaden podnet pre porušenie zákona. Tieto dva okrsky zaznamenali rekordne nízku 

účasť vo voľbách do VÚC . Dnes je situácia lepšia. Podľa neoficiálnych informácií za dve hodiny od otvorenia volebných 

miestností v prvom okrsku bolo voliť viac ako dvadsať voličov a v druhom okolo 10 voličov, čo je viac ako celková účasť 

vo voľbách v roku 2013. "Účasť bude nízka. Ľudia veľmi nevedia, že čo sú to za voľby, že tu existuje a čo je to VÚC, a 

preto je aj nízka účasť ľudí na týchto voľbách. Keby tie krajské úrady boli viac otvorené, viac informovali ľudí o svojej 

činnosti, aby ľudia vedeli, čo rieši krajská samospráva, určite by bola väčšia účasť. Navyše na Luníku IX nebol, podľa 

mojich informácií, medzi ľuďmi ani jeden z kandidátov na župana, nevisí tu nijaký bilboard," povedal bývalý starosta 

Ladislav Šana. Doložil, že sa asi boja. 

 

10:40 Národná kriminálna agentúra vedie vo veci podozrení z volebnej korupcie osem trestných konaní. Na podozrenia z 

volebnej korupcie sa sústreďujú policajti aj počas prebiehajúcich krajských volieb. Novinárom to povedal policajný 

viceprezident Ľubomír Ábel, ktorý sa zúčastnil na zasadnutí štátnej volebnej komisie. Bližšie k vedeným trestným 

konaniam nehovoril, polícia bude informovať podľa neho v najbližších dňoch. Z 27 podnetov bolo ostaných 19 

priestupkov. Štátnu volebnú komisiu Ábel informoval, že priebeh volieb je pokojný. 

 

10:40 Časť voličov zapísaných v okrsku na Garbiarskej ulici v Košiciach tvoria obyvatelia Strediska sociálnej pomoci 

mesta Košice. Viacerí z nich povedali, že voliť chodia pravidelne. Od nového predsedu VÚC očakávajú zlepšenie 

zdravotníctva, ako i školstva. 
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10:36 V spoločnosti svojej manželky Martiny v sobotu vo volebnom okrsku číslo 2. v Poprade odovzdal svoj hlas v 

župných voľbách aj prezident SR Andrej Kiska. Po hlasovaní pred novinármi zdôraznil, že je potrebné ísť voliť. 

 

10:15 Po prvých troch hodinách volieb do orgánov samosprávnych krajov môžu predstavitelia okrskových komisií v 

Stupave pri Bratislave hovoriť o značnom záujme voličov. "Voliči chodia stále, stáva sa, že musia chvíľku počkať, aby sa 

uvoľnilo miesto za plentou," informovala Zuzana Lovíšková z Mestského úradu v Stupave. 

 

Voľby do týchto chvíľ podľa jej slov nepoznačila žiadna rušivá okolnosť, atmosféra je pokojná. "Ľudia si overujú správny 

spôsob hlasovania i počet poslancov, ktorých môžu zakrúžkovať," povedala o usmerneniach, o ktorých doteraz 

najčastejšie informujú okrskové komisie prichádzajúcich voličov. 

 

10:05 Najväčšie trnavské sídlisko Družba volí vo volebných miestnostiach základnej a materskej školy. Prvá volička prišla 

k jednej z nich tesne pred otvorením, minútu pred siedmou hodinou. Volebná komisia mala jej meno zapísané tiež ako 

prvé v poradí. "Pani mala iniciály A.A., takže dnes mala dvojnásobné prvenstvo," povedal predseda volebnej komisie v 

okrsku č. 37 Jozef Viskupič. 

 

10:00 Bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej volebnej komisie Peter Pollák išiel do terénu 

monitorovať priebeh krajských volieb. Navštívi Jarovnice v okrese Sabinov, Luník IX - mestskú časť Košice a Letanovce v 

okrese Spišská Nová Ves. Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej komisie. "Vybrali sme tieto tri miesta, kde sa už 

v minulosti objavili podozrenia z volebnej korupcie," vysvetlil svoj postup Pollák, ktorý sa sústreďuje na problematiku 

kupovania hlasov. Avizoval, že v prípade podozrení v iných ako týchto troch "problematických oblastiach" sa presunie aj 

inam. Tvrdí, že ak sa mu potvrdia podozrenia, oznámi ich polícii aj komisii. 

 

9:55 V miestnom pohostinstve na hornom konci zriadili jeden z volebných okrskov v baníckom meste Handlová vo 

voľbách do vyšších územných celkov. K výberu miesta samospráva pristúpila po tom, čo zavreli prevádzku, kde bývali 

voľby doposiaľ. "V predchádzajúcich voľbách bol volebný okrsok na hornom konci v potravinách, táto prevádzka však 

bola zrušená, to znamená, že z nebytových priestorov sa stali bytové. Z toho dôvodu hľadalo mesto Handlová nové 

priestory pre volebný okrsok, ako najvhodnejší sa javil hostinec Pod brezami, ktorý má bezbariérový prístup," ozrejmila 

hovorkyňa mesta Jana Paulínyová. 

 

9:50 Účasť na voľbách vnímajú ako svoju zodpovednosť ako občanov aj v kláštore Kongregácie Najsvätejšieho 

Vykupiteľa (redemptoristi) v Podolínci v okrese Stará Ľubovňa. Uviedol to jeden z redemptoristov, páter Michal 

Zamkovský. "Nie sme len ľudia Cirkvi, ale aj ľudia daného regiónu a župy. Zaujímame sa o to, čo sa deje okolo nás. Je 

dosť dôležité, aby sme prispeli a mali možnosť ovplyvniť to, ako sa to bude vyvíjať a aby veci išli dobre," uviedol. Voliť 

však pôjde zo súčasnej trojčlennej komunity v Podolínci iba páter Zámkovský. "Ďalší dvaja nemajú trvalý pobyt v 

Prešovskom kraji a keďže nemajú možnosť vycestovať až do svojich krajov, nepôjdu voliť," vysvetlil. 
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9:45 Ľudia v trnavskom kraji volia v 24 volebných obvodoch. Predsedu Trnavského samosprávneho kraja si voliči 

vyberajú z piatich kandidátov, čo je zo všetkých krajov najmenej. 

 

9:15 O post predsedu nitrianskeho kraja sa uchádza osem kandidátov, z toho je sedem mužov a jedna žena. Dvaja 

kandidáti sú nezávislí, štyria kandidujú za politickú stranu a dvoch podporujú koalície strán. Obyvatelia kraja si zvolia aj 

54 poslancov zastupiteľstva v ôsmich volebných obvodoch – Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Štúrovo, 

Topoľčany a Zlaté Moravce. O mandát krajského poslanca sa uchádza 280 kandidátov, z toho 72 je nezávislých. 

 

8:30 V Žilinskom samosprávnom kraji kandiduje vo voľbách na post predsedu kraja päť straníkov a traja nezávislí, o 57 

poslaneckých stoličiek má záujem 261 straníckych a 116 nezávislých kandidátov. O 57 poslaneckých stoličiek v 

zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja sa uchádza 377 kandidátov, z nich 116 nezávislých a 261 nominovalo 16 

politických strán. Zo súčasných 57 krajských poslancov opätovne kandiduje 52. O poslancoch voliči rozhodujú v 11 

volebných obvodoch. 

 

8:15 V Prešovskom kraji si voliči vyberajú z 11 kandidátov na župana a 500 kandidátov na poslancov. V rámci PSK sa vo 

voľbách do krajskej samosprávy volí v 13-tich volebných obvodoch, ktoré kopírujú jednotlivé okresy kraja. Zastupiteľstvo 

Prešovského samosprávneho kraja bude mať, tak ako doteraz, aj v ďalšom volebnom období 62 poslancov. O post 

predsedu PSK sa pôvodne uchádzalo 12 kandidátov. 

 

7:50 O hlasy voličov v Trenčianskom samosprávnom kraji sa uchádza sedem zaregistrovaných kandidátov na predsedu, 

medzi nimi aj tri ženy. O 47 miest krajských poslancov sa v deviatich volebných obvodoch uchádza 272 kandidátov. 

 

7:45 V Košickom samosprávnom kraji si voliči volia 57 poslancov krajského zastupiteľstva a predsedu Košického 

samosprávneho kraja v jedenástich volebných obvodoch rozdelených na 854 volebných okrskov. Volebná komisia 

zaregistrovala 15 kandidátov na post predsedu KSK. Aktuálne sa z nich o hlasy voličov uchádza jedenásť kandidátov, 

pretože štyria sa vzdali alebo boli odvolaní stranou, za ktorú kandidovali. O 57 poslaneckých kresiel v krajskom 

zastupiteľstve zabojuje 449 kandidátov. Z pôvodne 469 zaregistrovaných sa 20 kandidátov vzdalo, alebo ich odvolal i 

politické strany a koalície. 

 

7:35 V dnešných regionálnych voľbách občania volia predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja z jedenástich 

kandidátov. Súčasne vyberajú aj 49 poslancov zastupiteľstva z 382 kandidátov. Voľby prebiehajú v 13 volebných 

obvodoch a v rámci nich v 916 volebných okrskoch. Najviac okrskov s počtom 151 má volebný obvod číslo 9, ktorý 

kopíruje Okres Rimavská Sobota. Najmenej volebných okrskov je v banskoštiavnickom volebnom obvode číslo 2, kde ich 

je 24. O poslanecké kreslá v zastupiteľstve BBSK sa bude v nadchádzajúcich voľbách uchádzať 382 kandidátov. 

Zvolených môže byť 49 z nich v 13 volebných obvodoch, ktoré kopírujú jednotlivé okresy kraja. 

 

7:15 Voľby do VÚC 2017 sprevádza niekoľko noviniek. Napríklad porušenie jednotlivých pravidiel vedenia kampane i 

vysielania politickej reklamy sa pokutuje. Je napríklad zakázané, aby si voliči po hlasovaní nechali nepoužité alebo 
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nesprávne upravené hlasovacie lístky. Hrozí za to pokuta 33 eur. Dôvodom zavedenia pokuty je ochrana voliča pred 

nátlakom a pokusmi o volebnú korupciu. Voličov pred odchodom z volebnej miestnosti upozorní okrsková volebná 

komisia, aby nepoužité hlasovacie lístky odložili do pripravenej zapečatenej nádoby. 

 

07:00 Na celom Slovensku sa otvorilo takmer 6-tisíc volebných miestností. 

 

06:30 Televízia TA3 sa na voľby do VÚC dobre pripravila a ich priebeh bude podrobne sledovať spolu s vami. V sobotu 

večer budú hostia moderátora Petra Bielika čakať na prvé výsledky a na nedeľňajšie predpoludnie, keď už budú známi 

víťazi i porazení, pripravila mimoriadnu reláciu V politike. Web televízie TA3 bude situáciu monitorovať počas celej noci. 

 

06:15 Od štvrtka 2. novembra a aj v deň volieb až do skončenia hlasovania platí informačné moratórium. Počas moratória 

je zakázané zverejňovať informácie o kandidátoch v ich prospech alebo neprospech. Ak by volič napríklad na sociálnej 

sieti objavil platenú reklamu (banner) niektorého z kandidátov alebo by mu prišla SMS či e-mail vyzývajúci na voľbu 

niektorého z kandidátov, treba poslať podnet na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán, a to 

na e-mailovú adresu: statnakomisia@minv.sk. 

 

06:00 Voľby do orgánov samosprávnych krajov, ich predsedov a poslancov, sa začnú už o hodinu - volebné miestnosti sa 

otvoria o siedmej ráno a zatvoria o desiatej večer. Svoje voličské právo môže využiť približne 4 435 000 voličov. 

Priebežné výsledky začnú zverejňovať po zatvorení volebných miestností. 

 

Späť na obsah 

 

1.52.  Slovensko volí do VÚC, aj v krčmách. Pravidelne dopĺňame 

 [dalito.sk; 04/11/2017; TASR 4. novembra 2017 0 0 ; Zaradenie: Dalito – They Made It!] 

http://www.dalito.sk/slovensko-voli-do-vuc-aj-v-krcmach-pravidelne-doplname/ 

 

dalito.sk/foto: Lucia Tomečková VOĽBY17: Na Slovensku sa začali voľby, ľudia volia predsedov a poslancov krajov 

 

V okresoch D. Streda, Komárno, Levice a N. Zámky sú voľby bezproblémové 

 

V okresoch Dunajská Streda, Komárno, Levice a Nové Zámky voľby prebiehajú bez problémov a všetky volebné 

miestnosti boli otvorené načas. TASR o tom informovali zapisovatelia obvodných volebných komisií Komárno, Levice, 

Nové Zámky, Štúrovo a podpredseda obvodnej volebnej komisie Dunajská Streda. Okres Dunajská Streda bude mať v 

krajskom zastupiteľstve Trnavského samosprávneho kraja spolu osem poslancov, ktorých voliči vyberú spomedzi 38 

kandidátov. Počet okrskov v tomto volebnom obvode je 122. "Zatiaľ tu nenastali žiadne problémy, nevieme o ničom, 

všetko je v poriadku," uviedol pre TASR podpredseda obvodnej volebnej komisie Dunajská Streda Ákos Horony. V 

Komárňanskom okrese ľudia volia osem poslancov spomedzi 35 kandidátov. Počet okrskov v obvode Komárno je 108. 

"Všetko je v poriadku, všetko prebieha zatiaľ bez problémov," povedala zapisovateľka obvodnej volebnej komisie 

Komárno Helena Vyžinkárová. Obyvateľov okresu Levice bude v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) zastupovať 

http://www.dalito.sk/slovensko-voli-do-vuc-aj-v-krcmach-pravidelne-doplname/
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deväť poslancov, vo voľbách si môžu vybrať spomedzi 46 kandidátov a svoj hlas odovzdať v 161 okrskoch. "Zatiaľ neboli 

nahlásené žiadne problémy, čo by bolo treba riešiť. Zatiaľ sme teda nič neriešili, podľa doterajšieho priebehu volieb by 

malo byť všetko v poriadku," vyjadril sa zapisovateľ obvodnej volebnej komisie Levice Dušan Malovec. Novozámocký 

okres bude na krajskej úrovni zastupovať osem poslancov, pričom voliči majú na výber zo 40 kandidátov. Svoj hlas tu 

môžu voliči odovzdať v 101 okrskoch. "Všetko prebieha v poriadku, zatiaľ sme nezaznamenali nič problémové," povedala 

zapisovateľka obvodnej volebnej komisie Nové Zámky Eva Kučerová. Z volebného obvodu Štúrovo budú v NSK traja 

poslanci, obyvatelia tohto regiónu si môžu vybrať spomedzi deviatich kandidátov a svoj hlas odovzdať v 41 okrskoch. 

"Všetko je v poriadku, nezaznamenali sme žiadne pochybnosti či problémy," ukončila zapisovateľka obvodnej volebnej 

komisie Štúrovo Dominika Matušková. 

 

V zariadení pre seniorov v Hornej Marikovej volil 97-ročný Š. Mihálik 

 

V rázovitej prihraničnej obci Horná Mariková v Považskobystrickom okrese požiadalo o voľbu do prenosnej urny 13 

obyvateľov obce. Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Emílie Bakalíkovej z 13 voličov, ktorí požiadali o voľbu 

do prenosnej urny, je sedem zo zariadenia sociálnych služieb v miestnej časti Pagaňov. Od volebnej miestnosti je 

vzdialené asi tri kilometre. "Najvzdialenejším miestom, kam pôjdeme s prenosnou urnou, je osada Ráztoka, vzdialená od 

volebnej miestnosti asi sedem kilometrov. Volička z Ráztoky žiada o voľbu do prenosnej urny počas každých volieb. Žije 

v osade, kde nechodí ani autobus a nie je tam ani mobilný signál," skonštatovala Bakalíková. V obecnom zariadení 

sociálnych služieb, v ktorom žije asi 40 klientov, požiadalo o voľbu do prenosnej urny sedem voličov. Najstarším z nich 

bol 97-ročný Štefan Mihálik. Rodák z marikovskej osady Vlkov je v zariadení sociálnych služieb asi 12 rokov a podľa 

vlastných slov sa zúčastňuje takmer všetkých volieb. Jedným zo siedmich voličov zo zariadenia sociálnych služieb bol aj 

83-ročný Jozef Bakala. V zariadení je dva roky a účasť vo voľbách považuje za svoju povinnosť. "Voliť by mal každý 

občan, každý si môže vybrať toho, kto sa mu pozdáva. Či už poslancov, alebo predsedu kraja. Kandidátov poznám z 

médií, verím, že som si vybral správne," povedal Bakala. Záujem o účasť v regionálnych voľbách malo viac klientov 

zariadenia sociálnych služieb v Hornej Marikovej. Zákon im to neumožnil, pretože nemali trvalé bydlisko v Hornej 

Marikovej. 

 

Voliči v Z. Hámroch prišli k urnám preto, že je to ich povinnosť 

 

Viacerí voliči v obci Zemplínske Hámre v Sninskom okrese prišli v sobotu k urnám preto, že je to ich občianska povinnosť. 

Voľby sú podľa nich jednou z možností, ako zmeniť dianie na Slovensku. Rozvoj obce je dôvodom, prečo sa Anton Barna 

(32) rozhodol prísť odvoliť. "Ako občan mám povinnosť voliť. Išiel som včasnejšie, aby som to mal čím skôr za sebou," 

uviedol pre TASR. K urnám pravidelne prichádza aj 79-ročná Viera Brečková. "Som starší človek, mám to už v krvi. Aj 

môj manžel, ktorý už nevládze chodiť, voliť chce. Preto k nemu prídu s volebnou urnou," poznamenala pre TASR. 

Manželia Kamila (58) a Jozef (59) Hudákoví sú tiež pravidelnými voličmi. "Prišli sme preto, aby nám bolo lepšie," povedali 

pre TASR. Problém v regióne vidia najmä v nedostatku pracovných miest a nedostatočnom ohodnotení. "Mladí odtiaľ 

odchádzajú. Čo tu budú robiť? Moje obidve deti sú v Bratislave. Majú ukončené stredné školy s maturitou a ani jedno tu 

nie je, lebo tu nemali možnosť zamestnať sa," poznamenal Hudák. Podľa jeho ďalších slov by mal isť voliť každý. "Aj 
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mladí, rozhodujú o svojej budúcnosti. Keď to nechajú len tak, je to zlé," doplnil. Podobný názor zastáva aj 63-ročný 

Štefan Barna. "Myslím si, že voliť nie je právo, ale povinnosť každého dospelého občana," povedal pre TASR. Priority v 

rámci vyšších územných celkov (VÚC) vidí hlavne v doprave. Pociťuje totiž zvýšený cestovný ruch v obci. Aktuálne voľby 

sú pre obec podľa slov starostu Rastislava Zarembu, ktorý už tiež vhodil volebný lístok do urny, veľmi dôležité práve z 

tohto pohľadu, nakoľko Prešovský samosprávny kraj (PSK) spravuje a udržiava cestné komunikácie 2. a 3. triedy, po 

ktorých k nim turisti prichádzajú. "Chýba nám trochu ich rozvoj a tiež naplánovaná rýchlostná cesta, ktorá tu už dávnejšie 

mala byť a ktorá by podľa môjho názoru veľmi pomohla rozvoju tohto regiónu," vysvetlil pre TASR. Vo volebnom obvode 

Snina môže v 47 okrskoch využiť svoje volebné právo približne 30.500 voličov. Predsedu si môžu, rovnako ako všetci 

voliči v PSK, vyberať z 11 kandidátov. V regionálnom parlamente budú ich záujmy zastupovať traja poslanci z 21 

kandidátov. 

 

foto: Lucia TomečkováV Dome tretieho veku v Petržalke odvolil aj 96-ročný dôchodca Dominik 

 

Právo voliť si nenechal vziať ani 96-ročný Dominik, jeden z najstarších obyvateľov Domu tretieho veku na Poloreckého 

ulici v bratislavskej Petržalke. Ako hovorí, treba ísť voliť, aby bolo lepšie a aby volení predstavitelia plnili svoje sľuby. 

"Treba ísť voliť. Ja idem voliť preto, aby nám na Slovensku to, čo chceme, tí naši vedúci plnili," uviedol pre TASR 

Dominik. Posťažoval sa pritom, že mnohí z tých, ktorých si ľudia v dobrej viere zvolia, nakoniec nesplnia všetko, čo 

sľúbili. O občianskej povinnosti voliť hovorí aj ďalší klient zariadenia, 88-ročný Anton. "Keď neprídu voliť, mám pre nich 

veľký odkaz – potom nech nečakajú zmenu," odkázal mladým voličom. Súhlasí s ním aj 81-ročná Hilda. "Pôjdem voliť. 

Treba, však je to moja povinnosť, nie je to tak? Niečo iné by bolo, keby som nemohla chodiť, ale teraz, prečo by som 

nešla?" skonštatovala. Hlasovacie lístky hodil do volebnej urny aj 66-ročný Ľudovít. Najmä vraj preto, aby sa vychádzalo 

viac v ústrety starším obyvateľom, aby bolo o nich lepšie postarané a aby boli voči nim ohľaduplnejší. "Ide hlavne aj o 

medziľudské vzťahy," podotkol Ľudovít. Cestu do volebných miestností si v niektorých volebných okrskoch nachádza aj 

mladšia generácia. Voliť sa rozhodol aj Petržalčan Ladislav (28). A to obzvlášť preto, lebo krajské voľby sú tento rok 

jednokolové, čo podľa neho znamená, že nie je možnosť napraviť svoju voľbu. Práve to považuje za dôvod, aby ľudia 

voliť prišli a aby bolo zastúpených čo najviac voličov. "Sledoval som pár diskusií a vedel som hneď, koho budem voliť," 

povedal pre TASR Ladislav. Myslí si však, že hoci vyššie územné celky existujú už niekoľko rokov, nie všetci občania ich 

aj reálne vnímajú. "Čo kraj robí, aké má kompetencie – to všetko sa rieši tesne pred voľbami, v rámci predvolebných 

diskusií. Počas volebného obdobia túto otázku v podstate nikto nerieši. Takže ľudia nevedia, čo ten kraj v reálnom čase 

robí, čo im v reálnom čase dáva," skonštatoval. Je presvedčený, že obyvatelia skôr reagujú na mesto a komunálnu 

politiku, resp. na štát. "Ale medzistupeň nikto nevníma," dodal. Súhlasí s ním aj volič Michal (40), podľa ktorého sa skôr 

ľudia nechajú vtiahnuť do voľby v rámci celoštátnej politiky. "A potom sa stane, že o peniazoch na nižšej úrovni rozhoduje 

niekto, kto je volený pár stovkami hlasov," povedal Michal s tým, že ľudia by mali chodiť voliť a rozhodovať sa 

zodpovedne. "Rozpočet žúp je pomerne veľký a treba si vyberať, ktorí ľudia budú rozhodovať o použití týchto peňazí," 

zdôraznil. V Petržalke môže dnes hlasovať 99.078 oprávnených voličov. V hlavnom meste SR môže svoje volebné právo 

uplatniť celkovo 402.773 oprávnených voličov. Bratislava je rozdelená do 11 volebných obvodov a 403 volebných 

okrskov. 
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Nitra: Seniori v zariadení Zobor sa na kandidátovi na predsedu nezhodli 

 

Voľby do Nitrianskeho samosprávneho kraja pritiahli k volebným urnám klientov Zariadenia pre seniorov Zobor v Nitre. 

Členovia okrskovej volebnej komisie prišli do zariadenia s prenosnou urnou o desiatej hodine. Seniori, ktorí patria v Nitre 

už tradične k najdisciplinovanejším voličom, ich už očakávali v spoločenskej miestnosti zariadenia. Príspevková 

organizácia mesta sa nachádza v zrekonštruovanej budove bývalej detskej nemocnice na Jánskeho ulici. Zariadenie má 

kapacitu 150 klientov, nie všetci tu však majú trvalý pobyt. "Klienti s trvalým pobytom volili všetci. Tí, čo voliť nemohli, boli 

sklamaní," skonštatoval pracovník zariadenia. Seniori podľa vlastných slov vedia, aké kompetencie má Nitriansky 

samosprávny kraj, a už pred voľbami sa medzi sebou bavili o kandidátoch na post predsedu kraja. "Nezhodli sme sa na 

jednom kandidátovi. Niekto uprednostnil skôr staršieho, skúsenejšieho, ale niektorí zasa tvrdia, že treba dať priestor 

mladším, predsa len, ten svet a pomery sa menia," tvrdili seniori. Pred samotným hlasovaním sa informovali, koľko 

poslancov môžu voliť. "Niektorých poznáme, veľa ich však nepoznáme. Hlasujeme najmä za tých, ktorých poznáme, bez 

ohľadu na stranícku príslušnosť," povedala klientka zariadenia. 

 

V trebišovskej rómskej osade je zatiaľ o voľby malý záujem 

 

Veľmi nízky záujem charakterizujú zatiaľ sobotňajšie krajské voľby v rómskej osade v Trebišove. "Zatiaľ je slabá účasť. 

Predpokladám, že viac voličov začne chodiť v popoludňajších hodinách," uviedla pre TASR predsedníčka okrskovej 

komisie č. 3 Jaroslava Topoľančinová. Priebeh volieb zatiaľ nenarušili žiadne problémy. Medzi voličmi, ktorí prichádzajú, 

sú mladí aj starí. Členovia komisie im musia často opakovane vysvetľovať rozdiely a spôsob voľby v prípade predsedu 

KSK a krajských poslancov. Podľa predpokladov bude v osade zrejme účasť nižšia ako pri predchádzajúcich voľbách. 

"Skôr ich zaujímajú komunálne mestské voľby," dodala Topoľančinová. V osade sú zriadené dva volebné okrsky. 

 

V Hriňovej dopoludnia prichádzajú k urnám najmä starší voliči 

 

Asi desatina zo zhruba 400 zapísaných voličov prišla za prvé tri hodiny odvoliť v sobotňajších krajských voľbách v okrsku 

č. 1 v hriňovskej časti Blato. Išlo prevažne o starších ľudí, aj keď niektorí prichádzali v sprievode mladších ročníkov. 

"Myslím si, že treba ísť voliť. Volím, lebo chcem zmenu," povedala TASR 34-ročná Miroslava. Priznala však, že v 

minulých voľbách nevyužila toto svoje právo. Podľa člena komisie Jozefa Malčeka bola v tomto okrsku, ktorý sa 

nachádza v bývalej škole na hriňovských lazoch, aj v minulosti vyššia účasť. A to aj pri voľbách do vyšších územných 

celkov. "Minule sme tu mali približne 50-percentnú účasť," povedal TASR. Ľudia v prvých hodinách volieb prichádzali 

priebežne aj do okrsku č.2, ktorý sídli v II. Základnej škole v starej Hriňovej. V tomto okrsku majú zapísaných vyše 700 

voličov a sú tak jedným z najväčších spomedzi 11, ktoré sa nachádzajú na území mesta. Ako TASR povedala 

predsedníčka okrskovej komisie Erika Malčeková, ľudia už stáli pri škole o 7.00 h, keď volebnú miestnosť otvárali. 

"Vzhľadom na slnečné počasie očakávame, že najviac ľudí príde podvečer," uviedla. Na území tohto okrsku sa nachádza 

aj domov sociálnych služieb, odkiaľ požiadalo o prenosnú volebnú urnu 32 klientov, prevažne dôchodcov. 

 

V BBSK sú voľby zatiaľ pokojné, komisii ani polícii nikto nič nehlásil 
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Voľby do vyšších územných celkov v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) sú zatiaľ pokojné, volebné 

miestnosti v kraji otvorili načas, nikto zatiaľ nehlásil žiadne problémy. Konštatoval to pre TASR tri hodiny po začiatku 

volieb Peter Bahno, predseda volebnej komisie BBSK. Žiadne informácie o narušení priebehu volieb nezaznamenala ani 

polícia. Pre TASR to potvrdila banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová. V BBSK kandiduje 382 ľudí 

na 49 poslaneckých kresiel v Zastupiteľstve BBSK. O nich rozhodujú voliči v 13 obvodoch kraja. Vo volebnom obvode 

Banská Bystrica kandiduje 79 ľudí na osem poslaneckých kresiel, v Banskej Štiavnici sa o jeden mandát uchádzajú ôsmi, 

v Brezne "bojuje" 43 kandidátov o päť kresiel, v Detve 21 osôb o tri mandáty, v Krupine 12 o dva, v Lučenci sa o päť 

poslaneckých kresiel "pobije" 44 kandidátov, v Poltári 13 o dve, v Revúcej 21 občanov o tri mandáty, v Rimavskej Sobote 

47 kandidátov o šesť miest v krajskom parlamente, vo Veľkom Krtíši 23 o tri, Zvolen má v zastupiteľstve päť stoličiek, o 

ktoré sa uchádzajú 38 kandidáti, Žarnovica dve, na ktoré kandidujú deviati, a Žiar nad Hronom štyri, na ktoré chcú 

zasadnúť 24 záujemcovia. Voliči v sobotu rozhodujú aj o tom, kto najbližších päť rokov povedie BBSK. O post predsedu 

sa uchádza 11 kandidátov, ktorými sú Marian Kotleba (ĽSNS), Ján Lunter (nezávislý), ktorému vyjadrili verejnú podporu 

Smer-SD, Most-Híd, ako aj opozičné SaS, OĽANO, NOVA, KDH, OKS a medzi poslednými aj Strana zelených, potom 

Martin Juhaniak (nezávislý), Igor Kašper (nezávislý), Milan Urbáni (SMS), Pavel Greksa (nezávislý), Alena Pivovarčiová 

(Nový Parlament), Miroslav Gálik (Národ a spravodlivosť), Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku), Vojtech 

Kökény (Strana rómskej koalície) a Michal Kantor (Strana zelených Slovenska). V BBSK na šéfa kraja pôvodne 

kandidovalo 17 ľudí. 

 

foto: Lucia TomečkováPrezident odovzdal svoj hlas doma v Poprade v spoločnosti manželky 

 

V spoločnosti svojej manželky Martiny v sobotu vo volebnom okrsku číslo 2. v Poprade odovzdal svoj hlas v župných 

voľbách aj prezident SR Andrej Kiska. Po hlasovaní pred novinármi zdôraznil, že je potrebné ísť voliť. "Chcel by som 

vyzvať všetkých občanov, aby šli voliť, a to z dvoch dôvodov. Prvým je to, že župné voľby sú o našom bežnom živote, o 

školách, nemocniciach, cestách, kultúre, ale ten druhý dôvod je možno ešte dôležitejší, a to je, ktorým smerom sa bude 

uberať naša krajina. Aby nedostali hlasy extrémisti a novodobí fašisti," upozornil prezident. Nový župan, ale aj poslanci, 

by mali podľa neho svoju úlohu brať ako službu krajine, mali by to byť ľudia, ktorí vidia Slovensko ako moderný 

proeurópsky štát. "Takto vidím úlohu nielen župana, ale aj poslancov, ktorých si dnes volíme, takto vidím úlohu všetkých 

politikov, ktorí pôsobia v našej spoločnosti," zdôraznil Kiska. Podľa neho viaceré regióny trápi predovšetkým 

nedostatočná infraštruktúra a tiež úroveň zdravotníctva a nemocníc. Práve tu vidí najväčší potenciál na zlepšenie. 

"Myslím si, že ľudia si môžu vybrať spomedzi kandidátov, niektorých poznám roky a verím, že všetci voliči si nájdu 

takých, ktorí to myslia s našou krajinou dobre," zhodnotil Kiska. Zároveň sa dotkol témy voľby cez internet, či voľby na 

diaľku, keďže o župné voľby býva už tradične najnižší záujem zo strany voličov. "Je úlohou Národnej rady, ako zvýšiť 

účasť voličov vo voľbách," konštatoval prezident. Ísť voliť, je podľa neho v prvom rade právo, základom demokracie je to, 

že máme možnosť voliť. "Ak sa chceme sťažovať, ale nejdeme voliť, tak je to zlé. Je to zároveň aj naša povinnosť 

rozhodnúť, ako bude naša krajina vyzerať," dodal Kiska, ktorý sa dnes ešte chystá s rodinou do prírody, využiť pekné 

počasie. Dnes šiel voliť v sprievode manželky, o prezidentovho najmladšieho syna sa počas ich neprítomnosti starala 

staršia sestra Veronika. "Dokáže sa o neho úžasne postarať, je to taká jeho druhá mama," konštatoval prezident. S 
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manželkou sa predtým o jednotlivých kandidátoch rozprávali, nie pri všetkých však mali rovnaký názor. "Presne viem, 

koho ona zakrúžkovala, ona vie, komu som dal hlas ja, nie vo všetkých menách sme sa zhodli, ale o tom je demokracia," 

uzavrel prezident. 

 

Ľ.Ábel: Voľby sú pokojné, NAKA vedie pre podozrenia z volebnej korupcie 8 konaní 

 

Národná kriminálna agentúra (NAKA) vedie vo veci podozrení z volebnej korupcie osem trestných konaní. Na podozrenia 

z volebnej korupcie sa sústreďujú policajti aj počas prebiehajúcich krajských volieb. Novinárom to povedal policajný 

viceprezident Ľubomír Ábel, ktorý sa zúčastnil na zasadnutí štátnej volebnej komisie. Bližšie k vedeným trestným  

konaniam nehovoril, polícia bude informovať podľa neho v najbližších dňoch. Z 27 podnetov bolo ostaných 19 

priestupkov. Štátnu volebnú komisiu Ábel informoval, že priebeh volieb je pokojný. Na poriadok a pokojný priebeh 

krajských volieb dohliada viac ako 7000 policajtov. "Situácia je pokojná. Od siedmej sa spustili naše bezpečnostné 

opatrenia. Vonku je vyše 7000 policajtov, v priamom výkone sú takmer všetky dôležité služby," uviedol. V strehu sú podľa 

jeho slov aj kriminalisti a vyšetrovatelia protikorupčnej jednotky NAKA. "Sú pripravení práve na to, aby riešili akékoľvek 

možné podozrenia z tzv. volebnej korupcie," zdôraznil. Polícia sa podľa jeho slov na voľby pripravila v predstihu. V 

sociálne vylúčených komunitách jej špecialisti vysvetľovali ľuďom ich práva a možnosti. Podľa Ábela sa polícia snažila v 

čo najväčšej miere utlmiť "akékoľvek pokusy o nejakú volebnú korupciu a neférové voľby". Polícia monitoruje aj rizikové 

oblasti, kde je nasadených viac policajtov. "Tam, kde si to situácia nevyžadovala, je taký počet hliadok, aby zabezpečili 

nerušený priebeh volieb a komfort voličov," doplnil Ábel. 

 

VOĽBY17: Seniori zo Strediska sociálnej pomoci mesta Košice volia pravidelne 

 

Časť voličov zapísaných v okrsku na Garbiarskej ulici v Košiciach tvoria obyvatelia Strediska sociálnej pomoci mesta 

Košice. Viacerí z nich povedali, že voliť chodia pravidelne. Od nového predsedu VÚC očakávajú zlepšenie zdravotníctva, 

ako i školstva. "Momentálne je kapacita 190 klientov s tým, že máme dve neobsadené miesta. Čo sa týka ležiacich alebo 

čiastočne imobilných klientov, tých je približne polovica. Záujem o voľby klienti majú, pretože sa informovali na sociálnom 

úseku, či bude možné voliť," uviedla pre TASR vedúca sociálneho úseku Jana Čiripová. Podľa jej slov približne polovica 

klientov sa zaujíma o politiku. "Sú klienti, ktorých to zaujímalo i počas aktívneho života, a sú takí, čo ich to nezaujímalo. 

Myslím si, že to ostalo tak, ako to mali zaužívané," doplnila Čiripová. "Keď sa volí, ja vždy idem. Beriem to ako moju 

výhodu alebo občiansku povinnosť. Volím podľa svojho čistého svedomia," povedala obyvateľka strediska sociálnej 

pomoci Oľga Rovná. "Ja stále chodím, pretože som ešte zo ‘starej školy’, kedysi to bolo povinné, takže to vo mne zostalo. 

Myslím si, že nezaškodilo by trocha robiť niečo so zdravotníctvom a čo sa týka školstva, mám v rodine veľa učiteľov, 

preto by bolo potrebné sa aj o nich starať," uviedla Jolana Mandzáková. Helena Majorská tvrdí, že chodí voliť od mlada. 

"Viedol ma k tomu otec, ktorý bol činný v politike," povedala. "Vo všeobecnosti je potrebné zmeniť z každého rožku 

trošku, lebo všetko sa to nedá. Hlavne aby sa zlepšili vzťahy medzi ľuďmi a tiež aby bola väčšia zodpovednosť od ľudí, 

lebo mladí ľudia sú veľmi ľahostajní," dodala Košičanka Marta Lichvárová. Celkovo je v okrsku na Garbiarskej ulici 

zapísaných 761 voličov. 
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foto: Lucia TomečkováVOĽBY17: Trnava: Prvá v okrsku na Družbe prišla voliť volička s iniciálami A.A. 

 

Najväčšie trnavské sídlisko Družba volí vo volebných miestnostiach základnej a materskej školy. Prvá volička prišla k 

jednej z nich tesne pred otvorením, minútu pred siedmou hodinou. Volebná komisia mala jej meno zapísané tiež ako prvé 

v poradí. "Pani mala iniciály A.A., takže dnes mala dvojnásobné prvenstvo," povedal pre TASR predseda volebnej 

komisie v okrsku č. 37 Jozef Viskupič. Dodal, že ľudia chodia od rána voliť priebežne, zatiaľ skôr stredná a staršia 

generácia. Zapísaných majú v tomto okrsku do 900 oprávnených voličov. V blízkosti volebných okrskov na Družbe sa 

nachádza aj mestská tržnica, takže sa stáva často, že Trnavčania si najskôr nakúpia čerstvú zeleninu, kvety či ovocie od 

trhovníkov a potom zamieria do svojej volebnej miestnosti. Takýto úmysel potvrdil pre TASR aj nakupujúci Ivan Mička. 

"Je krásne počasie, odtiaľto pôjdem vyzdvihnúť manželku a pôjdeme voliť. Je to občianska povinnosť a keďže som v 

staršom veku, tak to výrazne vnímam hlavne ako právo. Bez toho si volebný deň neviem predstaviť," povedal pre TASR. 

Aj v okrsku, ktorý sídli v stredisku sociálnej starostlivosti na Ulici Terézie Vansovej, mali ruch hneď po otvorení. Podľa 

predsedu volebnej komisie Filipa Halána sú to predovšetkým seniori, ktorí sú v zariadení ubytovaní, no okrsok zahŕňa aj 

okolité ulice, spolu okolo 900 voličov. "Máme aj niekoľko žiadostí o voľby do volebnej urny, medzi nimi aj od 101-ročnej 

pani Jolany," povedal Halán pre TASR. 

 

VOĽBY17: P. Pollák išiel monitorovať voľby do rómskych osád 

 

Bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej volebnej komisie Peter Pollák išiel do terénu monitorovať 

priebeh krajských volieb. Navštívi Jarovnice v okrese Sabinov, Luník IX – mestskú časť Košice a Letanovce v okrese 

Spišská Nová Ves. Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej komisie. "Vybrali sme tieto tri miesta, kde sa už v 

minulosti objavili podozrenia z volebnej korupcie," vysvetlil svoj postup pre TASR Pollák, ktorý sa sústreďuje na 

problematiku kupovania hlasov. Avizoval, že v prípade podozrení v iných ako týchto troch "problematických oblastiach" sa 

presunie aj inam. Tvrdí, že ak sa mu potvrdia podozrenia, oznámi ich polícii aj komisii. Do terénu by mali ísť aj ďalší 

členovia štátnej volebnej komisie. Tá na zasadnutí rieši podnety, programom volebného dňa aj možnú kontrolu volebných 

miestností. Policajný prezident Tibor Gašpar v piatok (3.11.) informoval, že polícia je pripravená zaoberať sa každým 

oznámením o volebnej korupcii alebo konaním, ktoré by narušovalo zákonný priebeh volieb. Vyzval občanov, aby takéto 

zistenia hlásili strážcom zákona. Volebné miestnosti sa na Slovensku otvorili o 7.00 h. Obyvatelia ôsmich samosprávnych 

krajov volia nových predsedov krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev. Prvé priebežné výsledky by mali byť známe 

po 22.00 h. Oficiálne výsledky by mali ohlásiť v nedeľu 5. novembra po schválení štátnou volebnou komisiou. 

 

VOĽBY17: V okresoch Lučenec, R. Sobota a Revúca sa voľby začali bez problémov 

 

Lučenec/Rimavská Sobota/Revúca 4. novembra (TASR) – V okresoch Lučenec, Rimavská Sobota a Revúca na juhu 

Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sa voľby začali bez problémov a všetky volebné miestnosti boli 

otvorené načas. TASR o tom informovali predsedovia a zapisovatelia jednotlivých obvodných volebných komisií. 

Lučenecký okres bude mať v krajskom zastupiteľstve BBSK spolu päť poslancov, ktorých voliči vyberú spomedzi 44 

kandidátov. Počet okrskov v tomto volebnom obvode je 95. "Nikde sa nevyskytol problém, všetko je zatiaľ normálne. 
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Riešime len bežné veci, nevyskytla sa žiadna mimoriadna udalosť," uviedol pre TASR predseda obvodnej volebnej 

komisie Jaroslav Juhaniak. V Rimavskosobotskom okrese volia obyvatelia šesť poslancov spomedzi 49 kandidátov. 

Počet okrskov v obvode je 157. "Nedostali sme žiadne vyjadrenie, že by sa niektorá z volebných miestností neotvorila 

načas. Voľby sú pokojné, nemáme hlásené žiadne problémy," priblížil predseda obvodnej volebnej komisie Csaba Žitňar. 

Revúcky okres budú na krajskej úrovni zastupovať traja poslanci, pričom voliči majú na výber z 21 kandidátov. Volebný 

obvod je rozdelený na 66 okrskov. "Všetko beží bez problémov, nič mimoriadne sa zatiaľ nestalo," informoval TASR 

zapisovateľ obvodnej volebnej komisie Dominik Čulok. 

 

VOĽBY17: V KSK začali voľby bez problémov, volí sa v 854 okrskoch 

 

Ruskov 4. novembra (TASR) – Volebné miestnosti v Košickom kraji sa v sobotu pre voličov všade otvorili o 7.00 h. Voľby 

sa v kraji konajú v 11 volebných obvodoch a 854 okrskoch, priebeh je zatiaľ bezproblémový. "Všetky komisie začali včas, 

všetko je v poriadku, nemáme žiadne avízo, že by bol nejaký problém," uviedol pre TASR predseda volebnej komisie 

KSK Vladimír Tot. Voľby začali načas aj v obci Ruskov (okr. Košice-okolie), kde je volebná miestnosť v zasadačke 

obecného úradu. Prvý volič prišiel odvoliť okolo 7.30 h. "Zapísaných je 1201 oprávnených voličov, zrána ich prišlo len 

zopár, podnety sme zatiaľ nedostali žiadne," uviedla pre TASR predsedníčka okrskovej volebnej komisie Oľga 

Sabadošová. Medzi prvými voličmi v Ruskove bol aj Viktor Mikloš, ktorý chodí pravidelne voliť. "Ide o kraj, dúfam, že to 

ovplyvní napríklad stredné školstvo, ktoré je podľa mňa nevyvážené, keď je veľa gymnázií a málo učilíšť," povedal pre 

TASR. Niektorých kandidátov mal už vopred vybraných, niektorých ešte zvažoval vo volebnej miestnosti. Voliči si okrem 

nového predsedu KSK zvolia 57 poslancov krajského zastupiteľstva. O post predsedu KSK sa uchádza 11 kandidátov a o 

stoličku krajského poslanca 449 kandidátov. Voľby trvajú do 22.00 h. 

 

VOĽBY17: Voľby v Bratislavskom kraji sa začali bez problémov 

 

Bratislava 4. novembra (TASR) – V Bratislavskom kraji začali voľby načas a bez problémov. Všetky volebné miestnosti 

otvorili. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman s tým, že situácia je 

pokojná a problém sa zatiaľ nevyskytol. Voliči si v Bratislavskom kraji volia nového predsedu BSK zo 17 kandidátov a 50 

poslancov Zastupiteľstva BSK v ďalšom volebnom období z 356 kandidátov. Bratislava hlási zatiaľ bezproblémový 

priebeh volieb. Do poslednej chvíle však mali viaceré mestské časti problém s obsadením volebných komisií členmi. 

"Všetky volebné miestnosti boli otvorené načas a bez komplikácií," priblížila TASR Silvia Vnenková z oddelenia 

komunikácie s verejnosťou na Miestnom úrade v Petržalke. Priebeh volieb bez komplikácií je zatiaľ aj v Novom Meste, 

Starom Meste, Ružinove i Devíne. "Otvorené sú všetky miestnosti, komisie pracujú. Prišli odvoliť aj prví ľudia," povedala 

TASR koordinátorka volieb v Devínskej Novej Vsi Ingrid Zaťková. Voľby sa začali podľa plánu aj v bratislavskej Dúbravke. 

"Všetky volebné miestnosti sa otvorili načas, prichádzajú voliči," referoval Jozef Královič z organizačného oddelenie 

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Bez rušivých vplyvov začali voľby i v 30 volebných okrskoch v 

Karlovej Vsi, taktiež i v Záhorskej Bystrici, kde možno voliť v rámci štyroch volebných okrskov. "Voličov zatiaľ máme 

málo, prichádzajú sporadicky," priznala Božená Kubíková z Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici. Volebné miestnosti sa 

otvorili načas a bez problémov aj v Rači, ktorá mala taktiež problém s obsadením volebných komisií členmi. "Máme 
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všade len päť členov v komisiách," spresnila Jarmila Ďuríková z Miestneho úradu v Rači. Vrakuňa, Podunajské Biskupice 

i Vajnory od spustenia volieb zatiaľ ťažkosti neznamenali, ľudia tu pomaly prichádzajú k volebným urnám. 

 

VOĽBY17: Otázky voličov zodpovie infolinka, môžu na nej hlásiť aj podnety 

 

Bratislava 4. novembra (TASR) – Otázky ľudí ohľadom prebiehajúcich krajských volieb zodpovie infolinka ministerstva 

vnútra aj Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Celý volebný deň môžu volať na čísla 

02/48592312, 02/48592313, 02/48592020 a 02/48592021. TASR to potvrdila zapisovateľka štátnej volebnej komisie Eva 

Chmelová. Linky sú určené pre voličov, využiť ich môžu, ak si nevedia rady alebo ak chcú nahlásiť podnet. "Občania sa 

môžu na linku obrátiť v prípade, že by si nevedeli s nejakou situáciou poradiť, ak by bol problém vo volebnej miestnosti či 

s dokladmi. Môžu sa na nás obracať aj s podnetmi," uviedla Chmelová. Infolinka už niekoľko dní funguje a občania na ňu 

už aj volali. Pýtali sa napríklad, čo pre nich znamená, že nedostali oznámenie o mieste konania volieb, na to, či je možné 

vybaviť si voličský preukaz a ako požiadať o prenosnú volebnú schránku. "Niektorí sa kuriózne pýtali, či nevieme, kde 

majú volebnú miestnosť," doplnila. Na infolinke poskytujú informácie týkajúce sa voličov, ich práv, povinností či 

organizačného zabezpečenia volieb. Linka je určená výlučne pre občanov a nebudú na nej poskytované informácie 

právnickým osobám, médiám, politickým stranám a obciam. 

 

VOĽBY17: Na hornom konci v Handlovej volia ľudia v miestnom pohostinstve 

 

Handlová 4. novembra (TASR) – V miestnom pohostinstve na hornom konci zriadili jeden z volebných okrskov v 

baníckom meste Handlová vo voľbách do vyšších územných celkov. K výberu miesta samospráva pristúpila po tom, čo 

zavreli prevádzku, kde bývali voľby doposiaľ. "V predchádzajúcich voľbách bol volebný okrsok na hornom konci v 

potravinách, táto prevádzka však bola zrušená, to znamená, že z nebytových priestorov sa stali bytové. Z toho dôvodu 

hľadalo mesto Handlová nové priestory pre volebný okrsok, ako najvhodnejší sa javil hostinec Pod brezami, ktorý má 

bezbariérový prístup," ozrejmila pre TASR hovorkyňa mesta Jana Paulínyová. Do okrsku v hostinci podľa nej patria 

obyvatelia štyroch ulíc, oprávnených voličov je tam 422, pričom celkovo je v meste Handlová 14.444 oprávnených 

voličov. "Je to krásna miestnosť, nič jej nechýba, je tu príjemné prostredie. Aj keď je to krčma, vo volebný deň tu 

nepijeme, nefajčíme, čakáme na prvých voličov. V priebehu dňa by sa mala ich účasť zvyšovať," povedal predseda 

okrskovej volebnej komisie Jozef Javurek. Zároveň odhadol, že vo voľbách do vyšších územných celkov bude z jeho 

pohľadu menej voličov, pretože ľudia nepoznajú kandidátov, nevedia, na koho sa obrátiť. "Vždy sú im bližší tí, ktorí sú v 

ich okruhu, v Prievidzi a Handlovej," skonštatoval. 

 

VOĽBY17: V Trenčianskom kraji môžu voliči hlasovať v 646 volebných okrskoch 

 

Trenčín 4. novembra (TASR) – V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) v sobotu o 7.00 hodine otvorili všetky volebné 

miestnosti. V regionálnych voľbách môžu do 22.00 hodiny voliči v deviatich obvodoch hlasovať v 646 okrskoch. 

Informovala zapisovateľka krajskej volebnej komisie v Trenčíne Zuzana Martináková. Vo volebnom obvode Prievidza sa 

hlasuje v 134 okrskoch, v obvode Trenčín v 114 volebných miestnostiach. Nasledujú volebné obvody Považská Bystrica 
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(68), Nové Mesto nad Váhom (67), Bánovce nad Bebravou (62), Ilava (61), Partizánske (55), Púchov (53) a Myjava (32). 

O dôveru voličov sa v TSK uchádza sedem kandidátov na predsedu – Jaroslav Baška (Smer-SD, Slovenská národná 

strana, Most-Híd, Strana zelených), Petra Hajšelová (Sme rodina – Boris Kollár), Renáta Kaščáková (Sloboda a 

Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, 

NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska), Nora Pániková (Strana zelených Slovenska), Štefan Škultéty 

(NEKA), Igor Valko (Nový parlament) a Ferdinand Vavrík (NEKA). O 47 kresiel v Zastupiteľstve TSK bojuje 271 

kandidátov. Vo volebnom obvode Bánovce nad Bebravou sa o tri poslanecké kreslá uchádza 18 kandidátov, o päť kresiel 

v obvode Ilava zabojuje 26 kandidátov a o dve poslanecké miesta za Myjavský okres 15 kandidátov. O päť poslaneckých 

stoličiek v obvode Nové Mesto nad Váhom má záujem 24 potenciálnych poslancov, na päť miest v regionálnom 

parlamente v okrese Považská Bystrica kandiduje 24 záujemcov. Najväčší počet kandidátov na poslancov TSK – 68 

zaevidovala volebná komisia vo volebnom obvode Prievidza, ktorý bude v novom krajskom parlamente zastupovať 11 

poslancov. O štyri poslanecké kreslá za volebný obvod Partizánske má záujem 17 kandidátov, na tri miesta za okres 

Púchov kandiduje 26 záujemcov. V Trenčianskom okrese zabojuje o deväť poslaneckých miest 54 záujemcov. V 

regionálnych voľbách v novembri 2013 sa v TSK o predsedovi rozhodlo už v prvom kole, druhé kolo volieb preto nebolo. 

Volebná účasť v prvom kole bola v TSK 17,37 percenta, čo bolo najmenej spomedzi všetkých samosprávnych krajov. 

 

VOĽBY17: Začiatok volieb do vyšších územných celkov je v PSK bezproblémový 

 

Prešov 4. novembra (TASR) – Volebné miestnosti v Prešovskom kraji sa v sobotu pre voličov otvorili o 7.00 h, nikto 

nepožiadal o skorší termín. Začiatok volieb do vyšších územných celkov (VÚC) je bezproblémový, zatiaľ nie sú žiadne 

podnety, pre TASR to potvrdil predseda volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) František Vaško. 

Voliči už od rána prichádzajú k urnám aj do volebných okrskov na Základnej škole na Kúpeľnej ulici v Prešove. 

Predsedníčka okrskovej volebnej komisie číslo 39 Gabriela Mruzová uviedla, že majú zapísaných 3224 oprávnených 

voličov, z toho 2389 voličov je na zozname s trvalým pobytom Prešov bez presnejšej adresy. "Zatiaľ priebeh volieb je 

pokojný, začali sme o 7.00 hodine, tak ako bolo stanovené. Doteraz sa zúčastnilo zopár voličov. Viacej ľudí očakávame v 

priebehu dňa a k večeru," uviedla Mruzová. Hovorkyňa prešovskej radnice Veronika Kmetóny Gazdová uviedla, že 

volebné okrsky v Prešove sú zriadené zväčša v priestoroch škôl alebo kultúrnych zariadení, ale majú okrsok aj v 

športovom areáli na Sekčovskej ulici a jeden dokonca v pohostinstve v časti Išľa. "Na území mesta Prešov je vytvorených 

81 volebných okrskov, ktoré budú otvorené do 22.00 h. V rámci Prešova je takmer 73.000 oprávnených voličov, z ktorých 

285 požiadalo o voľby prostredníctvom prenosnej hlasovacej schránky. Napríklad to boli klienti zariadení pre seniorov, 

rovnako domov sociálnych služieb na Volgogradskej ulici a s volebnou schránkou sa pôjde aj na Kmeťovo stromoradie," 

povedala hovorkyňa mesta. Voliči si môžu vyberať predsedu PSK z 11 kandidátov. Volebná komisia zaregistrovala 12 

kandidátov, nominant Strany zelených Slovenska Milan Šteiner sa svojej kandidatúry vzdal. Do krajského parlamentu si 

voliči v 13 obvodoch, ktoré kopírujú okresy, volia 62 poslancov z 500 uchádzačov. Pôvodne volebná komisia 

zaregistrovala 501 nominantov, jedného kandidáta z volebného obvodu Bardejov stiahla politická strana. Celkovo vo 

voľbách podalo kandidačné listiny 26 politických strán alebo hnutí a jedna koalícia, ostatní kandidujú ako nezávislí. 

 

VOĽBY17: Volebné miestnosti v Žilinskom kraji otvorili bez problémov 
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Žilina 4. novembra (TASR) – Vo volebnom okrsku v mestskej časti Žiliny Bytčica prichádzalo v sobotu po siedmej hodine 

do dvoch volebných miestností niekoľko prvých voličov. "Chodím voliť, lebo je to moja občianska a národná povinnosť, 

ktorú si ctím od svojich 18 rokov. Myslím si, že kandidátov je dosť. Kandidátov, ktorí to chcú robiť poctivo, dobre. Len im 

treba dať hlas. Len sa treba na nich obrátiť a nedávať priestor zlodejom a chamtivcom, ktorí sa chcú priživovať na tejto 

republike," povedal po odchode z volebnej miestnosti 38-ročný Juraj. Podľa predsedníčky Volebnej komisie ŽSK Moniky 

Lacúchovej otvorili volebné miestnosti v Žilinskom kraji bez problémov. V 11 volebných obvodoch sa o 57 postov 

poslancov uchádza celkovo 377 kandidátov – 116 nezávislých a kandidáti 16 politických strán. Najviac kandidátov je v 

obvodoch Žilina (89), Martin (54) a Čadca (47). Najmenší záujem o post poslanca je v obvode Turčianske Teplice (9). O 

post predsedu ŽSK sa uchádzajú Juraj Blanár (Smer-SD), Peter Cibulka (nezávislý), Erika Jurinová (koalícia OĽaNO, 

SaS, KDH, NOVA a OKS), Anton Martvoň (nezávislý), Marián Murín (nezávislý), Ján Mikolaj (SNS), Stanislav Pirošík 

(VZDOR – strana práce, Komunistická strana Slovenska) a Peter Sagan (ĽSNS). V Zastupiteľstve ŽSK bude obvod Žilina 

zastupovať 13 poslancov, obvody Martin a Čadca osem poslancov, obvod Liptovský Mikuláš šesť poslancov, obvody 

Námestovo a Ružomberok päť poslancov, obvody Kysucké Nové Mesto, Tvrdošín a Dolný Kubín traja poslanci, obvod 

Bytča dvaja poslanci a obvod Turčianske Teplice jeden poslanec. 

 

VOĽBY 17: V Trnavskom kraji otvorili všetky volebné miestnosti 

 

Trnava 4. novembra (TASR) – Bezproblémový začiatok sobotňajšieho volebného dňa vo všetkých volebných 

miestnostiach na území Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) potvrdila TASR zapisovateľka krajskej volebnej 

komisie v Trnave Alena Dúhová. V TTSK pracuje sedem obvodných volebných komisií a krajská komisia. V rámci 

dohľadu nad priebehom volieb ich členovia majú v pláne aj výjazdy do jednotlivých volebných okrskom v kraji. V obvode 

Dunajská Streda je 67 obcí a spolu 117 volebných okrskov, v obvode Galanta 36 obcí a 83 okrskov, Hlohovec 24 obcí a 

44 okrskov, v obvode Piešťany je 27 obcí so 62 okrskami, Senica 31 obcí a 51 okrskov, v obvode Skalica je 21 obcí a 42 

okrskov a v obvode Trnava 45 obcí a 115 okrskov, z toho v krajskom meste 56. Ich voliči dovedna vyšlú do krajského 

parlamentu 40 kandidátov. O miesta bojuje 248 kandidátov, o post predsedu piati. 

 

VOĽBY17: V najmenšej obci BBSK, Poproči, sa voľby začali načas a bez problémov 

 

Poproč 4. novembra (TASR) – Volebnú miestnosť v najmenšej obci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), v 

Poproči v okrese Rimavská Sobota, otvorili načas, presne o 7.00 h. Počas prvej polhodiny však neprišiel voliť ani jeden 

obyvateľ. Ako TASR informoval predseda okrskovej volebnej komisie Jaromír Pliešovský, zatiaľ sa nevyskytol nijaký 

problém a k dispozícii majú všetko potrebné. "Nezaznamenali sme žiadnu výnimočnú udalosť, všetko prebieha v zmysle 

platnej legislatívy," uviedol Pliešovský a doplnil, že v ich volebnom okrsku majú zaregistrovaných celkovo 19 voličov. 

Podľa slov starostu obce Jána Kvaku sa im v uplynulom období mierne zvýšil počet obyvateľov z pôvodných 23 na 25, 

napriek tomu však zostávajú najmenšou obcou kraja z hľadiska počtu obyvateľov. "Väčšina tunajších ľudí sú 

dôchodcovia. V produktívnom veku sú len traja naši obyvatelia," uviedol Kvaka. 
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VOĽBY17: Na strednom Pohroní sa voľby do VÚC začali bez problémov 

 

Žiar nad Hronom 4. novembra (TASR) – Na strednom Pohroní sa voľby do vyšších územných celkov začali bez 

problémov. Pre TASR to potvrdili zapisovatelia obvodných volebných komisií v Žiari nad Hronom, Banskej Štiavnici a 

Žarnovici. V 15 obciach volebného obvodu Banská Štiavnica je 24 okrskov. O priazeň voličov sa tu uchádza osem 

kandidátov na post poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja. V krajskom parlamente bude záujmy miestnych 

hájiť jeden z nich. O štyri poslanecké miesta vo volebnom obvode Žiar nad Hronom má záujem 24 kandidátov. V 35 

obciach tohto obvodu je celkom 56 okrskov. Volebný obvod Žarnovica zahŕňa 18 obcí, v ktorých je celkom 33 okrskov. O 

dve poslanecké kreslá sa tu uchádza celkom deväť kandidátov. Volebné miestnosti v spomínaných obvodoch sú zriadené 

na obecných úradoch, kultúrnych domoch, školách, ale aj v pohostinstvách, hoteli či hasičskej zbrojnici. 

 

Nitra: Prví voliči čakali pred volebnými miestnosťami ešte pred ich otvorením 

 

Nitra 4. novembra (TASR) – Krátko pred siedmou hodinou už pred Základnou školou kráľa Svätopluka v Nitre postávali 

prví voliči, ktorí čakali na otvorenie volebnej miestnosti. Tá sa otvorila presne o siedmej hodine, rovnako ako všetky 

volebné miestnosti v ôsmich volebných obvodoch Nitrianskeho samosprávneho kraja, potvrdila zapisovateľka krajskej 

volebnej komisie Adriana Korcová. "Nemáme informáciu o tom, že by sa niekde otvorili volebné miestnosti už skôr, a 

okrskové komisie nehlásili žiadne problémy súvisiace s otvorením volebných miestností," skonštatovala. O priazeň 

zhruba 565.000 oprávnených voličov sa uchádza 280 kandidátov na poslancov krajského zastupiteľstva a osem 

kandidátov na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Voliči si vyberajú zástupcov v 54-člennom regionálnom 

parlamente. 

 

VOĽBY17: Hlasovanie začalo pokojne, štátnu volebnú komisiu čakajú podnety 

 

Bratislava 4. novembra (TASR) – Všetky volebné miestnosti na Slovensku sa otvorili o 7.00 h, nikde ľudia nevolili skôr. "V 

týchto voľbách neboli žiadne výnimky a všetkých 5968 volebných miestností sa otvára o 7.00 h a zatvára o 22.00 h," 

povedala pre TASR zapisovateľka Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eva Chmelová. 

Zatiaľ okrskové volebné komisie nehlásili žiadne problémy a Chmelová verí, že to tak bude aj po celý deň. Štátnu volebnú 

komisiu však už čakajú podnety, ktoré bude riešiť od deviatej hodiny, kedy zasadne. "Podnety poukazujú na porušenie 

volebného moratória," uviedla s tým, že komisia môže po novom v rámci správneho konania udeľovať za porušenie 

moratória pokuty. Obyvatelia ôsmich samosprávnych krajov si po piaty raz volia nových predsedov a poslancov 

zastupiteľstiev. Hlasovať môže viac ako 4,4 milióna oprávnených voličov v 2927 obciach, kde je zriadených spolu 5968 

volebných okrskov. Prvýkrát je voľba predsedov jednokolová, dosiaľ ich ľudia volili v dvoch kolách. Po novom tak za 

predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci 

zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú 

voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne. Výsledky volieb budú zverejnené na dvoch webstránkach 

www.volbysr.sk a www.statistics.sk. Zobrazené tam budú priebežné neoficiálne výsledky aj definitívne oficiálne. Prvé 

priebežné výsledky by mali byť známe po 22.00 h. Oficiálne výsledky by mali ohlásiť v nedeľu 5. novembra po schválení 
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štátnou volebnou komisiou. Počas volebného dňa je zakázaná kampaň aj zverejňovanie volebných prieskumov. 

Moratórium uplynie po zatvorení volebných miestností. Pre voličov je zriadená infolinka. 

 

VOĽBY17: Na bratislavskej Kolibe prišli prví voliči hneď po otvorení miestností 

 

Bratislava 4. novembra (TASR) – V najvyššie položených volebných miestnostiach v Bratislave, v priestoroch Základnej 

školy Jeséniova na bratislavskej Kolibe, privítali prvých voličov hneď po začiatku volieb o 7.00 h. Okrem voľby nového 

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) tu voliči spolurozhodujú aj o mandátoch pre troch poslancov, ktorí 

budú v krajskom parlamente zastupovať mestskú časť Bratislava-Nové Mesto. Na Kolibe volia Novomešťania v rámci 

troch z celkovo 45 volebných okrskov v mestskej časti. Voliči zatiaľ prichádzajú po jednom. Jeden z prvých hlasov 

odovzdal aj Vladimír Volf. Na voľby si vlastne odskočil z práce. "Pracujem ako pekár a po prvom rozvoze pečiva som 

využil čas a prišiel som voliť," povedal pre TASR. Ako dodal, zúčastňuje sa každých volieb. "Je to moje právo, ktoré 

chcem využiť, a verím, že to môže pomôcť, aby sa veci vyvíjali tak, ako chceme," uviedol. Za najväčší problém, s ktorým 

zápasí Bratislavský kraj, považuje prerozdelenie podielových daní. Pani Marta si myslí, že kraj má viacero problémov, 

ktorých riešenie si vyžaduje dlhší čas. "Či sú to škôlky, starostlivosť o seniorov, alebo zdravotníctvo. Majú čo robiť," 

uviedla smerom k novozvoleným zástupcom v orgánoch BSK. V Novom Meste môže dnes do 22.00 h hlasovať 36.578 

oprávnených voličov. V hlavnom meste SR, Bratislave, môže svoje volebné právo uplatniť celkovo 402.773 voličov. 

Bratislava je rozdelená do 11 volebných obvodov a 403 volebných okrskov. Na celom Slovensku má v sobotňajších 

voľbách predsedov a poslancov samosprávnych krajov oprávnenie voliť 4,4 milióna ľudí, vrátane cudzincov, ktorí majú v 

príslušnom kraji trvalý pobyt. Prvýkrát je voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za 

predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci 

zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú 

voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne. Výsledky volieb budú zverejnené na dvoch webstránkach 

www.volbysr.sk a www.statistics.sk. 

 

Bratislava 4. novembra (TASR) – Na Slovensku sa otvorili volebné miestnosti. Obyvatelia ôsmich samosprávnych krajov 

si volia nových predsedov a poslancov zastupiteľstiev. O priazeň voličov sa uchádza 78 kandidátov na predsedov a 

takmer 2900 kandidátov na poslancov. Hlasovať môže viac ako 4,4 milióna oprávnených voličov v 2927 obciach, kde je 

zriadených spolu 5968 volebných okrskov. Prvé priebežné výsledky by mali byť známe po 22.00 h. Oficiálne výsledky by 

mali ohlásiť v nedeľu 5. novembra. Počas volebného dňa je zakázaná kampaň aj zverejňovanie volebných prieskumov. 

Moratórium uplynie po zatvorení volebných miestností, čo bude o 22.00 h. Krajských zástupcov môžu ľudia voliť len 

doma, voličský preukaz sa pre tieto voľby vybaviť nedá, a teda nie je možné voliť inde ako v mieste trvalého bydliska. 

Hlasovať môžu aj cudzinci, ktorí majú v danom kraji trvalý pobyt. Občania SR musia mať so sebou platný občiansky 

preukaz, cudzinci doklad o pobyte pre cudzinca. Kandidátom na predsedov či poslancov vo voľbách do vyšších 

územných celkov odovzdávajú voliči hlas tým, že na hlasovacom lístku zakrúžkujú ich poradové číslo. V prípade voľby 

predsedu krúžkujú poradové číslo len jedného kandidáta. Pri voľbe poslancov môže volič na hlasovacom lístku 

zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. 

Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, bude uvedený na hlasovacom lístku. Hlasovacie lístky budú platné, 
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aj keby boli zašpinené, natrhnuté, pokreslené alebo na nich budú dopísané či prečiarknuté mená. Musí z nich byť však 

jasné, ako volič hlasoval. Neplatný lístok bude vtedy, ak nebude na predpísanom tlačive, nebude zakrúžkovaný žiadny 

kandidát alebo ich bude zakrúžkovaných viac ako treba a tiež ak v obálke bude viac hlasovacích lístkov pre voľby 

predsedu či poslancov. Voliči nesmú z volebnej miestnosti vynášať použité alebo zle upravené hlasovacie lístky. Za ich 

vynesenie hrozí 33-eurová pokuta. Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si ľudia na Slovensku volia 

piatykrát. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený 

kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Výsledky volieb budú zverejnené na dvoch webstránkach www.volbysr.sk a 

www.statistics.sk. Zobrazené tam budú priebežné neoficiálne výsledky aj definitívne oficiálne. Výsledky budú oficiálne po 

tom, čo ich odobrí štátna volebná komisia. Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako 

doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v 

rovnakom čase ako samosprávne. Tohtoročné krajské voľby stoja viac ako 10 miliónov eur. 

 

Späť na obsah 
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dalito.sk/foto: Lucia Tomečková VOĽBY17: Na Slovensku ľudia volia predsedov a poslancov krajov. Odvolil už aj 

prezident. Podrobné informácie postupne dopĺňame 

 

18:25 V BBSK riešili podozrenie z volebnej korupcie, prípad preveruje NAKA 

 

Polícia v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) počas sobotňajších volieb do vyšších územných celkov riešila 

doteraz niekoľko podnetov, v jednom prípade aj podozrenie z volebnej korupcie. Malo sa tak stať v obvode Banská 

Bystrica. Prípad preveruje Národná kriminálna agentúra (NAKA). TASR o tom informovala banskobystrická krajská 

policajná hovorkyňa Mária Faltániová. 

 

18:23 V najmenšej obci Zlatomoravského okresu veľký záujem o voľby nemajú 

 

Voľby v okrese Zlaté Moravce prebiehajú pokojne a bez incidentov. Podľa vyjadrení obvodnej komisie je však účasť 

voličov stále pomerne nízka. Predpoklady, že popoludní budú ľudia prichádzať k volebným urnám v hojnejšom počte, sa 

zatiaľ nenaplnili. Nízky záujem o voľby do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja je aj v Zlatne, ktoré je najmenšou 

obcou v Zlatomoravskom okrese. Z viac ako 220 obyvateľov dediny dnes môže voliť necelých 200 oprávnených voličov. 

O volebný akt však zatiaľ veľký záujem neprejavili. "Pokiaľ ide o priebeh volieb, je veľmi pokojný, ľudia, ktorí do volebnej 

miestnosti prichádzajú, sú informovaní a vedia, čo majú robiť. Ale účasť je redšia a vidíme, že záujem o voľby je skôr 

nižší. Vieme, že niektorí ešte prídu, ale nebudú to veľké počty," uviedla predsedníčka okrskovej volebnej komisie v Zlatne 

Jana Miklová. 

 

http://www.dalito.sk/slovensko-voli-do-vuc-aj-v-krcmach-minuta-po-minute/
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18:16 V Tepličke nad Váhom sú voľby pokojné, volia všetky vekové kategórie 

 

Pred jedinou volebnou miestnosťou v Tepličke nad Váhom v okrese Žilina vládol v sobotu popoludní čulý ruch a odovzdať 

hlas vo voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) prichádzali všetky kategórie voličov. V obci s približne 4300 

obyvateľmi je podľa zapisovateľky okrsku číslo 1 Veroniky Šuškovej 3391 oprávnených voličov a svoj hlas odovzdávajú v 

troch okrskoch. "Voľby majú pokojný priebeh, zúčastňujú sa mladší aj starší. Myslím, že účasť je slušná. S prenosnou 

urnou sme boli u 51 občanov," zhodnotila Šušková. Na tabuli pred volebnou miestnosťou niektorí voliči podrobne čítali 

zoznam s kandidátmi na poslancov, niektorí si pripomenuli počet poslancov, ktorých môžu zvoliť do Zastupiteľstva 

Žilinského samosprávneho kraja. "Kandidátov som si pozrela dopredu a už som mala vybrané. Dalo sa vybrať, aj keď 

veľmi nebolo z čoho," podotkla jedna zo starších voličiek. 

 

18:04 V najmenšej oravskej obci Osádka prevládajú starší voliči 

 

Volebná miestnosť v najmenšej oravskej obci Osádka zívala v sobotu popoludní prázdnotou. Najväčší nápor voličov tu 

očakávajú vo večerných hodinách. Uviedla pre TASR predsedníčka okrskovej volebnej komisie Miroslava Škvarková. 

"Prevládajú starší voliči," povedala. Podľa jej ďalších slov, okrsková komisia v Osádke počas sobotňajších volieb 

upozorňuje starších voličov na spôsob vypĺňania volebných lístkov, aby sa nestalo, že dôjde k zbytočným chybám. 

"Niektorí za nami prídu a radšej sa opýtajú, akým spôsobom majú hlasovať," uviedla Škvarková. Starosta obce Miroslav 

Jurík vyzdvihol, že v Osádke býva väčšinou vysoká účasť na voľbách. "Momentálne však máme účasť nižšiu, ale môže to 

byť zapríčinené aj tým, že niektorí občania sú ešte v práci a hlasovať prídu až vo večerných hodinách," vysvetlil. Jeden z 

účastníkov volieb, 80-ročný Jaroslav, rozprával o Osádke ako o nádhernej dedine, ktorej môžu závidieť najmä pokoj, 

ktorý tam vládne. "Mám však pocit, že sme prišli do takého štádia, kedy ľudia nikdy nie sú s ničím spokojní. Lebo 

čokoľvek urobíte, vždy sa nájdu ľudia, ktorí majú opačné názory a chcú to inak. A nedokážu pochopiť, že ten, kto vyhral 

voľby, ich vyhral väčšinovo," uviedol. Doplnil, že ak niekto raz zvíťazil, mali by sme ho rešpektovať. "Aj tí, ktorí ho 

nevolili," zdôraznil. 

 

17:41 Volebná účasť v obvode Šaľa je veľmi nízka 

 

Priebeh volieb do vyšších územných celkov v obvode Šaľa je zatiaľ pokojný. Obvodná volebná komisia podľa slov 

zapisovateľky Evy Gyurovszkej nemusela riešiť žiadne podnety. Podľa členov okrskových komisií je však volebná účasť 

nízka, pohybuje sa zhruba na úrovni volieb pred štyrmi rokmi. Výraznejší záujem voličov členovia okrskových volebných 

komisií neočakávajú ani vo večerných hodinách. "Vyzerá to tak, že k urnám príde možno desatina oprávnených voličov," 

podotkla Gyurovszká. Voliči v obvode Šaľa volia štyroch poslancov do 54-členného zastupiteľstva Nitrianskeho 

samosprávneho kraja. Vyberajú si z 19 kandidátov 

 

17:37 Francúz P. Schaller by v BSK rád videl viac investícií do školstva 
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Bratislavský kraj má čo doháňať v investíciách do školstva a vzdelávania. Myslí si to Francúz Pascal Schaller, ktorý býva 

v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, a ako rezident tejto mestskej časti má i ako cudzí štátny občan právo voliť v 

sobotňajších voľbách do orgánov samosprávnych krajov. "Žijem tu už desať rokov, plánujem tu ostať, a preto považujem 

za úplne logické podieľať sa na živote kraja takýmto spôsobom, že vyjadrím svoj názor hlasovaním vo voľbách. Je to 

dôležitá vec, demokratické právo, ktoré je potrebné využiť," uviedol pre TASR. Schaller nezastáva väčšinový názor, že 

najväčším problémom v Bratislavskom kraji je doprava. "Nie, keď to porovnám s Parížom, tak toto nie je taký veľký 

problém," skonštatoval. "Skôr ma mrzí, že ten rozvoj kraja vidíme skôr v tom, ako vznikajú nové a nové obchodné centrá 

a nie v investíciách, ktoré sa v tomto kraji dávajú napríklad do rozvoja škôl," upozornil rodák zo Štrasburgu. Pascal 

Schaller je jedným z 365 oprávnených voličov – cudzincov s trvalým bydliskom v mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves. V celej Bratislave má takéto volebné právo pri hlasovaní za predsedu a poslancov BSK viac ako 18.000 

cudzincov s trvalým pobytom na území hlavného mesta. O predsedoch a poslancoch všetkých ôsmich samosprávnych 

krajov sa v histórii samostatnej SR rozhoduje už piatykrát. Prvýkrát je voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa 

volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Výsledky volieb budú 

zverejnené na dvoch webstránkach www.volbysr.sk a www.statistics.sk. Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci 

zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú 

voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne. Tohtoročné krajské voľby stoja viac ako 10 miliónov eur. 

 

17:29 Volebná komisia PSK prijala podnet týkajúci sa porušenia volebného moratória 

 

Volebná komisia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) prijala v sobotu podnet týkajúci sa porušenia volebného 

moratória v Prešove v deň konania krajských volieb. TASR to povedal jej predseda František Vaško. Podnet podal občan, 

podľa ktorého ho na Hlavnej ulici oslovili členovia istého občianskeho združenia a podali mu plagát s menami desiatich 

kandidátov na krajských poslancov do Zastupiteľstva PSK. Malo ísť o kampaň v prospech nominantov dvoch politických 

strán a nezávislých kandidátov. Krajská volebná komisia podnet prijala a postúpila na prešetrenie. Ako uviedol prešovský 

krajský policajný hovorca Daniel Džobanik, polícia tiež prešetruje prípad údajného porušenia volebného moratória. Na 

polícii to nahlásili dvaja kandidáti, ktorých letáky malo rozdávať v centre Prešova isté občianske združenie a to bez ich 

vedomia a súhlasu. "Hliadka prípad preverila, nič však nenašla," uviedol Džobanik. 

 

17:27 V NSK sú voľby pokojné, účasť v obvode Nitra je vyššia 

 

Voľby v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) zatiaľ nenarušili žiadne vážnejšie incidenty. Členovia krajskej volebnej 

komisie potvrdili, že zatiaľ nemuseli riešiť žiadne udalosti. Zapisovateľka obvodnej komisie Nitra Mária Kopčeková taktiež 

potvrdila bezproblémový priebeh volieb v obvode Nitra. Členovia obvodnej komisie počas svojho výjazdu kontrolovali 

priebeh volieb v obciach Výčapy – Opatovce a Jelšovce. "Vo Výčapoch bolo všetko v poriadku, v Jelšovciach zistili dve 

drobnosti. Nebola prelepená urna s nepoužitými volebnými lístkami a zaznamenali tiež upravované plagáty kandidátov v 

blízkosti volebnej miestnosti. Tieto drobnosti boli na mieste okamžite odstránené," skonštatovala Kopčeková. Podľa 

predbežných odhadov členov jednotlivých okrskových komisií vyzerá byť účasť v sobotných voľbách oveľa vyššia oproti 

predchádzajúcim voľbám v roku 2013. "Sú regióny, kde je tá volebná účasť nižšia, napríklad Nitrianske Hrnčiarove. Ale 
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zasa sú regióny, kde je mnohonásobne vyššia. Ale v rámci obvodu Nitra je predpoklad, že účasť bude podstatne vyššia, 

ľudia pristúpili k týmto voľbám veľmi zodpovedne," poznamenala Kopčeková. 

 

17:23 Ľuďom v Čiernom Poli obvodná komisia odporučila obrátiť sa na políciu 

 

Volebná komisia Košického samosprávneho kraja (KSK) neeviduje v kraji žiadne oficiálne podnety v súvislosti so 

sobotnými voľbami. Podľa predsedu Volebnej komisie KSK Vladimíra Tota členovia obvodnej komisie navštívili obec 

Čierne Pole pri Veľkých Kapušanoch. "Občania kontaktovali našu, dá sa povedať hliadku. Informovali ju, čo sa tam deje a 

tí im poradili, nech idú na políciu podať podnet, že je tam nejaký problém," uviedol pre TASR Tot. O aký problém išlo, 

nespresnil. "Nemáme nič oficiálne, bolo im povedané, aby išli na políciu, aby sme to vedeli riešiť," povedal s tým, že v 

iných častiach kraja je situácia pokojná. "Sem-tam zavolajú starší voliči, aby si spresnili, kde majú ísť voliť, tak im 

poradíme. Sú to také bežné veci," skonštatoval Tot. V kraji podľa jeho slov evidujú nízku účasť. 

 

17:13 V osade Podskalka pri Humennom neočakávajú vysokú volebnú účasť 

 

Humenné 4. novembra (TASR) – V osade Podskalka pri Humennom neočakávajú vysokú volebnú účasť. Voliči doteraz 

prichádzajú k urnám v menšom počte, vo večerných hodinách by ich mohlo prísť však viac. Pre TASR to uviedol 

podpredseda okrskovej volebnej komisie Martin Tokár. Viacerí voliči prišli k urnám preto, že chcú zmenu. "Aj syn bol voliť 

s manželkou. Mládež je dôležitá. Tú treba podporovať," povedal pre TASR 50-ročný Miroslav Kašo, ktorý v rámci vyšších 

územných celkov považuje za prioritu hlavne cesty. Predvolebnú situáciu v osade označil za pokojnú. "Každé voľby 

rozhodujem sám za seba. Vyberám si ľudí, ktorých uznám za vhodných," poznamenal. Zmenu v osade očakáva aj 

Zuzana Paňková (49). Práve preto sa, ako každé voľby, rozhodla ísť vyjadriť svoj názor. "Aby tu bol poriadok," uviedla 

pre TASR. Podporiť prišla kandidátov, ktorých pozná. Vo volebnom obvode Humenné môže v 86 okrskoch voliť približne 

52.000 ľudí. Predsedu si vyberajú, rovnako ako všetci voliči v Prešovskom samosprávnom kraji, z 11 kandidátov. V 

regionálnom parlamente ich budú po voľbách zastupovať piati poslanci zo 47 kandidátov. 

 

17:13 V Dobrohošti ľudia volia málo, podľa starostu sú skeptickí 

 

Dobrohošť 4. novembra (TASR) – V obci Dobrohošť (okr. Dunajská Streda) evidujú 392 oprávnených voličov. Starosta 

obce Jozef Boráros odhaduje, že do 16.00 h voliť prišlo len malé percento z nich. Podľa neho sú obyvatelia obce 

skeptickí a o voľby nemajú veľký záujem. V Dobrohošti, v obci v Trnavskom kraji, žije spolu 490 obyvateľov, väčšina z 

nich sa hlási k maďarskej národnostnej menšine. Podľa starostu však majú v obci približne 250 ľudí, ktorí si v nej 

neprihlásili trvalý pobyt. V sobotu popoludní bola účasť na voľbách stále veľmi nízka. "Ľudia sú skeptickí, je im to jedno, 

myslia si, že aj tak im nikto nepomôže," hovorí Jozef Boráros, ktorý je starostom obce od roku 2003. Obyvatelia obce vraj 

ani veľmi nevedia, že "o čom to je". Podľa neho by zvolený predseda Trnavského samosprávneho kraja mal ísť do každej 

obce, na každú ulicu, aby vedel, čo ľudí trápi. Tvrdí, že nie je správne, ak sú v kraji desiatky obcí, do ktorých sa župan ani 

raz nepozrie. Väčšina obyvateľov obce podľa Borárosa pracuje v Bratislave. "Keď niekto končí v práci neskôr, už mu 

nejde autobus. Musí cestovať autom alebo ho odvezú známi," priblížil problémy miestnych obyvateľov. V Dobrohošti si 
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väčšinu potrieb riešia sami. "Opravili sme chodníky, dva roky som šetril na stavbu kaplnky. Budovu obecného úradu sme 

zrekonštruovali z eurofondov," dodáva starosta. V pohostinstve v dedine obsluhuje mladý barman. Voliť nebol, ani sa 

nechystá. "Ani ich nepoznám a navyše sú všetci rovnakí," vysvetľuje dôvod. Jeden zo štamgastov však naopak tvrdí, že 

voliť ešte pôjde. Na otázku TASR prečo, sa najprv na dlhšie zamyslí. "Aby sme mali lepšiu budúcnosť," povie nakoniec so 

smiechom. 

 

16:56 Väčšina Bratislavčanov stále netuší, kde je sídlo VÚC, hovorí R. Sulík 

 

Bratislava 4. novembra (TASR) – Vyššie územné celky (VÚC) nie sú veľmi významné a väčšina Bratislavčanov stále ani 

len netuší, kde má bratislavská VÚC svoje sídlo, hovorí predseda okrskovej volebnej komisie na Jelenej ulici v Bratislave 

a zároveň predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík. "A tomu zodpovedá aj volebná účasť. Mám cieľ, aby 

sme v našom volebnom okrsku dosiahli 30-percentnú účasť. Bude to ‘na knap’, ale mohlo by sa to podariť," uviedol pre 

TASR Sulík. Prekvapením je podľa neho fakt, že chodí voliť aj viac mladých voličov. Sulík si tiež myslí, že nízka volebná 

účasť súvisí aj s únavou ľudí, keďže na Slovensku je pätoro volieb. "Máme komunálne voľby, voľby do vyšších územných 

celkov a voľby do Národnej rady SR. Potom sa volí prezident a do europarlamentu. Keby boli len štyri, bolo by to možno 

lepšie," skonštatoval Sulík, ktorý by intuitívne kraje zrušil. "Nešiel by som ich ale okamžite rušiť, ale prediskutoval by som 

to s ľuďmi, čo majú do toho čo povedať, aby sme neurobili nejakú chybu," doplnil Sulík. Jeho slová o tom, že mnohí stále 

kraje nepoznajú, potvrdzuje aj 33-ročná Jana. "Keď sa bavím s ľuďmi v mojom veku, tak mnohí ani nevedia, čo sú to 

územné celky, čo majú na starosti, čo riešia, aké peniaze a kam idú," povedala. Sama voliť chodí pravidelne. "Myslím si, 

že všetci by mali volebné právo využiť, veď niekedy ženy niekde ani volebné právo nemali," myslí si mladá 

Bratislavčanka. Volebným právom podľa nej môže každý vyjadriť svoj názor na smerovanie spoločnosti, prípadne ho 

zmeniť. Súhlasí s ňou aj 44-ročný Daniel. "Zaujíma ma to a nechcem, aby môj hlas prepadol," zdôvodnil. Do volebných 

miestností chodia pravidelne aj starší občania. Avšak aj v ich radoch sa nájdu takí, ktorí už voliť nechcú a toto právo 

prenechávajú mladým. "Došiel som k presvedčeniu, že ja som si všetky svoje občianske povinnosti, čo sa volieb týka, 

splnil v minulosti. Myslím si, že volebné práva a povinnosti treba dať predovšetkým mladým ľuďom, ktorí by mali 

rozmýšľať nad tým, ako chcú a budú žiť tým, že volia a dajú svoj hlas aj v týchto voľbách," vysvetlil pán Ján. V Starom 

Meste môže dnes hlasovať 40.876 oprávnených voličov. V hlavnom meste SR môže svoje volebné právo uplatniť celkovo 

402.773 oprávnených voličov. Bratislava je rozdelená do 11 volebných obvodov a 403 volebných okrskov. 

 

16:56 V bratislavskej Rači sa tešia zo záujmu mladých o voľby 

 

Bratislava 4. novembra (TASR) – Voľby do VÚC majú v bratislavskej mestskej časti Rača pokojný a bezproblémový 

priebeh. K volebným urnám tu prichádza viac mladých ľudí, ako tomu bývalo po minulé roky. "Tešíme sa, že aj mladí si 

uvedomujú, že tieto voľby sú dôležité hlavne pre nich," povedala pre TASR Jarmila Ďuríková z Miestneho úradu v Rači. 

Jedna z volebných komisií v Rači nahlásila okolo 15.00 h, že prekročila 24,5-percentnú volebnú účasť. "Uvidíme, ako 

budú úspešné iné okrsky," podotkla Ďuríková. V Rači volil aj 28-ročný Leonard. Rozhodol sa tak preto, že mu nie je 

budúcnosť Bratislavy a Bratislavského kraja ľahostajná. "Samosprávny kraj má určité kompetencie a ako budú 

vykonávané, rozhodneme aj my, voliči. V Bratislavskom kraji je najväčší dopyt po dobrých cestách, školách, po parkovaní 
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a lepšej doprave, bolo by dobré, ak by sa toho niekto šikovný ujal," povedal pre TASR. V Rači môže prísť voliť v 18 

okrskoch 19.384 voličov, z toho 131 je prvovoličov a 488 sú cudzinci. Pokojný priebeh hlásia aj bratislavské Vajnory, kde 

môže prísť voliť v piatich okrskoch 4764 voličov, z toho 74 je prvovoličov a 193 je cudzincov. Celkovo môže v 17 

mestských častiach Bratislavy zahlasovať o personálnom obsadení orgánov BSK 402.773 oprávnených voličov. Volia v 

403 volebných okrskoch v rámci 11 volebných obvodov. 

 

V Bratislavskom kraji prebiehajú voľby naďalej bez komplikácií 

 

Priebeh volieb do vyšších územných celkov (VÚC) v Bratislavskom kraji je naďalej pokojný, problémy nie sú hlásené. 

Niektorí voliči si vo volebných komisiách overujú informácie, napríklad, kde majú ísť voliť. TASR to povedala hovorkyňa 

Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman. Oslovené samosprávy odhadujú zatiaľ nie príliš vysokú 

volebnú účasť, približne rovnakú ako v minulých voľbách do VÚC. Mesto Pezinok nemá hlásené problémy, ľudia tu 

chodia voliť priebežne v niektorých okrskoch odhadujú vyššiu účasť, inde naopak nižšiu. "Zatiaľ nemáme nič nahlásené, 

voľby prebiehajú bez komplikácií," povedal pre TASR Peter Vlasák z Mestského úradu v Pezinku. V Modre je priebeh 

volieb zatiaľ pokojný, doterajšiu účasť neodhadujú vysokú. "Ak sa ľudia ešte zmobilizujú, ak im to ešte slnečné počasie 

dovolí, uvidíme, ale ťažko zatiaľ predpokladať," povedala pre TASR Eva Horváthová z Mestského úradu v Modre. Voľby 

podľa plánu prebiehajú aj v Senci, kde odhadujú nízku volebnú účasť. Voliči si v Bratislavskom kraji volia nového 

predsedu BSK zo 17 kandidátov a 50 poslancov Zastupiteľstva BSK v ďalšom volebnom období z 356 kandidátov. 

 

E. Bárány: Štátna komisia rieši desiatky podnetov, väčšina sa týka moratória 

 

Krajské voľby sú pokojné, Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán rieši desiatky podnetov. 

Väčšinou ide o údajné porušenie volebného moratória. Novinárom to povedal predseda štátnej volebnej komisie Eduard 

Bárány. "Štátna komisia sa momentálne zaoberá podnetmi od občanov. Väčšina z nich sa týka zachovávania volebného 

moratória," uviedol Bárány. Zatiaľ sa nevedel vyjadriť k informácii, že v jeden z volebných komisií v Brezne sedí muž v 

mikine zelenej farby s logom extrémistickej strany. Upozornil na to čitateľ denníka Sme. "Vynasnažíme sa vec preveriť," 

povedal Bárány, podľa ktorého štátna komisia zatiaľ nedostala informácie, že by niekde organizovane členovia 

okrskových komisií používali stranícke symboly. "Netrúfam si však vylúčiť, že sa na Slovensku nájde jedna či dve volebné 

komisie, kde člen takto nevhodne postupuje," poznamenal Bárány. Spomínaný prípad by mal podľa neho riešiť aj 

predseda danej komisie, v ktorej osoba v mikine sedí. Od členov komisií šéf tej štátnej očakáva, že pri svojej úlohe budú 

postupovať nestranne. "Že nebudú vo volebnej miestnosti ani oblečením propagovať alebo kritizovať politickú stranu," 

povedal Bárány. Štátna volebná komisia podľa jeho slov zbiera v prípade podnetov dôkazy a snaží sa o nápravu. O 

sankciách zatiaľ reč nie je. Podľa zákona za porušenie volebného moratória hrozia niekoľkotisícové pokuty. Riešili by sa v 

správnom konaní. Bárány tiež potvrdil, že niektorí členovia štátnej komisie sú v teréne a monitorujú situáciu okolo volieb. 

Väčšina z nich by však podľa predsedu mala byť na zasadnutí, aby bolo uznášaniaschopné a dokázalo okamžite 

reagovať na prichádzajúce podnety. 

 

V najmenších obciach TSK chodia ľudia voliť v pravidelných intervaloch 
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Vyše 30 oprávnených voličov majú zapísaných v zoznamoch vo voľbách do vyšších územných celkov volebné komisie v 

Uhrovskom Podhradí a Omastinej v okrese Bánovce nad Bebravou. V najmenších obciach Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (TSK) registrujú jedného voliča za hodinu. V Uhrovskom Podhradí si krátila volebná komisia chvíľu 

pred budovou kultúrneho domu. Podľa slov jej predsedu Jána Hederu v časovom rozmedzí hodiny príde vždy jeden volič, 

pričom celkovo ich majú v zozname 37. "Väčšinou ide o dôchodcov. V prípade iných volieb, keď môžu použiť voličské 

preukazy, máme tu aj väčšiu účasť s voličskými preukazmi, ide o ľudí od Vrábľov, Šamorína, Komárna. Je tu veľa 

chatárov a zvyšujú účasť," spomenul. Pracovnú sobotu má podľa svojich slov chatár Jozef Sabo z Vrábľov. "Čaká nás 

kopa dreva," spresnil s tým, že voliť v Uhrovskom Podhradí nemôže, keďže tam nemá trvalý pobyt. Dovedna 35 

oprávnených voličov má zapísaných volebná komisia v Omastinej, k piatim ľuďom chodia jej členovia s prenosnou urnou, 

povedala jedna z členiek komisie Ivana Raganová z Bánoviec nad Bebravou. "K voľbám chodí jeden obyvateľ za hodinu. 

O prenosnú urnu prejavilo záujem viac ľudí ako naposledy," priblížila s tým, že čakanie na voličov si komisia vypĺňa 

rozprávaním príhod z minulých volieb. 

 

V okresoch D. Streda, Komárno, Levice a N. Zámky sú voľby bezproblémové 

 

V okresoch Dunajská Streda, Komárno, Levice a Nové Zámky voľby prebiehajú bez problémov a všetky volebné 

miestnosti boli otvorené načas. TASR o tom informovali zapisovatelia obvodných volebných komisií Komárno, Levice, 

Nové Zámky, Štúrovo a podpredseda obvodnej volebnej komisie Dunajská Streda. Okres Dunajská Streda bude mať v 

krajskom zastupiteľstve Trnavského samosprávneho kraja spolu osem poslancov, ktorých voliči vyberú spomedzi 38 

kandidátov. Počet okrskov v tomto volebnom obvode je 122. "Zatiaľ tu nenastali žiadne problémy, nevieme o ničom, 

všetko je v poriadku," uviedol pre TASR podpredseda obvodnej volebnej komisie Dunajská Streda Ákos Horony. V 

Komárňanskom okrese ľudia volia osem poslancov spomedzi 35 kandidátov. Počet okrskov v obvode Komárno je 108. 

"Všetko je v poriadku, všetko prebieha zatiaľ bez problémov," povedala zapisovateľka obvodnej volebnej komisie 

Komárno Helena Vyžinkárová. Obyvateľov okresu Levice bude v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) zastupovať 

deväť poslancov, vo voľbách si môžu vybrať spomedzi 46 kandidátov a svoj hlas odovzdať v 161 okrskoch. "Zatiaľ neboli 

nahlásené žiadne problémy, čo by bolo treba riešiť. Zatiaľ sme teda nič neriešili, podľa doterajšieho priebehu volieb by 

malo byť všetko v poriadku," vyjadril sa zapisovateľ obvodnej volebnej komisie Levice Dušan Malovec. Novozámocký 

okres bude na krajskej úrovni zastupovať osem poslancov, pričom voliči majú na výber zo 40 kandidátov. Svoj hlas tu 

môžu voliči odovzdať v 101 okrskoch. "Všetko prebieha v poriadku, zatiaľ sme nezaznamenali nič problémové," povedala 

zapisovateľka obvodnej volebnej komisie Nové Zámky Eva Kučerová. Z volebného obvodu Štúrovo budú v NSK traja 

poslanci, obyvatelia tohto regiónu si môžu vybrať spomedzi deviatich kandidátov a svoj hlas odovzdať v 41 okrskoch. 

"Všetko je v poriadku, nezaznamenali sme žiadne pochybnosti či problémy," ukončila zapisovateľka obvodnej volebnej 

komisie Štúrovo Dominika Matušková. 

 

V zariadení pre seniorov v Hornej Marikovej volil 97-ročný Š. Mihálik 
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V rázovitej prihraničnej obci Horná Mariková v Považskobystrickom okrese požiadalo o voľbu do prenosnej urny 13 

obyvateľov obce. Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Emílie Bakalíkovej z 13 voličov, ktorí požiadali o voľbu 

do prenosnej urny, je sedem zo zariadenia sociálnych služieb v miestnej časti Pagaňov. Od volebnej miestnosti je 

vzdialené asi tri kilometre. "Najvzdialenejším miestom, kam pôjdeme s prenosnou urnou, je osada Ráztoka, vzdialená od 

volebnej miestnosti asi sedem kilometrov. Volička z Ráztoky žiada o voľbu do prenosnej urny počas každých volieb. Žije 

v osade, kde nechodí ani autobus a nie je tam ani mobilný signál," skonštatovala Bakalíková. V obecnom zariadení 

sociálnych služieb, v ktorom žije asi 40 klientov, požiadalo o voľbu do prenosnej urny sedem voličov. Najstarším z nich 

bol 97-ročný Štefan Mihálik. Rodák z marikovskej osady Vlkov je v zariadení sociálnych služieb asi 12 rokov a podľa 

vlastných slov sa zúčastňuje takmer všetkých volieb. Jedným zo siedmich voličov zo zariadenia sociálnych služieb bol aj 

83-ročný Jozef Bakala. V zariadení je dva roky a účasť vo voľbách považuje za svoju povinnosť. "Voliť by mal každý 

občan, každý si môže vybrať toho, kto sa mu pozdáva. Či už poslancov, alebo predsedu kraja. Kandidátov poznám z 

médií, verím, že som si vybral správne," povedal Bakala. Záujem o účasť v regionálnych voľbách malo viac klientov 

zariadenia sociálnych služieb v Hornej Marikovej. Zákon im to neumožnil, pretože nemali trvalé bydlisko v Hornej 

Marikovej. 

 

Voliči v Z. Hámroch prišli k urnám preto, že je to ich povinnosť 

 

Viacerí voliči v obci Zemplínske Hámre v Sninskom okrese prišli v sobotu k urnám preto, že je to ich občianska povinnosť. 

Voľby sú podľa nich jednou z možností, ako zmeniť dianie na Slovensku. Rozvoj obce je dôvodom, prečo sa Anton Barna 

(32) rozhodol prísť odvoliť. "Ako občan mám povinnosť voliť. Išiel som včasnejšie, aby som to mal čím skôr za sebou," 

uviedol pre TASR. K urnám pravidelne prichádza aj 79-ročná Viera Brečková. "Som starší človek, mám to už v krvi. Aj 

môj manžel, ktorý už nevládze chodiť, voliť chce. Preto k nemu prídu s volebnou urnou," poznamenala pre TASR. 

Manželia Kamila (58) a Jozef (59) Hudákoví sú tiež pravidelnými voličmi. "Prišli sme preto, aby nám bolo lepšie," povedali 

pre TASR. Problém v regióne vidia najmä v nedostatku pracovných miest a nedostatočnom ohodnotení. "Mladí odtiaľ 

odchádzajú. Čo tu budú robiť? Moje obidve deti sú v Bratislave. Majú ukončené stredné školy s maturitou a ani jedno tu 

nie je, lebo tu nemali možnosť zamestnať sa," poznamenal Hudák. Podľa jeho ďalších slov by mal isť voliť každý. "Aj 

mladí, rozhodujú o svojej budúcnosti. Keď to nechajú len tak, je to zlé," doplnil. Podobný názor zastáva aj 63-ročný 

Štefan Barna. "Myslím si, že voliť nie je právo, ale povinnosť každého dospelého občana," povedal pre TASR. Priority v 

rámci vyšších územných celkov (VÚC) vidí hlavne v doprave. Pociťuje totiž zvýšený cestovný ruch v obci. Aktuálne voľby 

sú pre obec podľa slov starostu Rastislava Zarembu, ktorý už tiež vhodil volebný lístok do urny, veľmi dôležité práve z 

tohto pohľadu, nakoľko Prešovský samosprávny kraj (PSK) spravuje a udržiava cestné komunikácie 2. a 3. triedy, po 

ktorých k nim turisti prichádzajú. "Chýba nám trochu ich rozvoj a tiež naplánovaná rýchlostná cesta, ktorá tu už dávnejšie 

mala byť a ktorá by podľa môjho názoru veľmi pomohla rozvoju tohto regiónu," vysvetlil pre TASR. Vo volebnom obvode 

Snina môže v 47 okrskoch využiť svoje volebné právo približne 30.500 voličov. Predsedu si môžu, rovnako ako všetci 

voliči v PSK, vyberať z 11 kandidátov. V regionálnom parlamente budú ich záujmy zastupovať traja poslanci z 21 

kandidátov. 

 

foto: Lucia TomečkováV Dome tretieho veku v Petržalke odvolil aj 96-ročný dôchodca Dominik 
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Právo voliť si nenechal vziať ani 96-ročný Dominik, jeden z najstarších obyvateľov Domu tretieho veku na Poloreckého 

ulici v bratislavskej Petržalke. Ako hovorí, treba ísť voliť, aby bolo lepšie a aby volení predstavitelia plnili svoje sľuby. 

"Treba ísť voliť. Ja idem voliť preto, aby nám na Slovensku to, čo chceme, tí naši vedúci plnili," uviedol pre TASR 

Dominik. Posťažoval sa pritom, že mnohí z tých, ktorých si ľudia v dobrej viere zvolia, nakoniec nesplnia všetko, čo 

sľúbili. O občianskej povinnosti voliť hovorí aj ďalší klient zariadenia, 88-ročný Anton. "Keď neprídu voliť, mám pre nich 

veľký odkaz – potom nech nečakajú zmenu," odkázal mladým voličom. Súhlasí s ním aj 81-ročná Hilda. "Pôjdem voliť. 

Treba, však je to moja povinnosť, nie je to tak? Niečo iné by bolo, keby som nemohla chodiť, ale teraz, prečo by som 

nešla?" skonštatovala. Hlasovacie lístky hodil do volebnej urny aj 66-ročný Ľudovít. Najmä vraj preto, aby sa vychádzalo 

viac v ústrety starším obyvateľom, aby bolo o nich lepšie postarané a aby boli voči nim ohľaduplnejší. "Ide hlavne aj o 

medziľudské vzťahy," podotkol Ľudovít. Cestu do volebných miestností si v niektorých volebných okrskoch nachádza aj 

mladšia generácia. Voliť sa rozhodol aj Petržalčan Ladislav (28). A to obzvlášť preto, lebo krajské voľby sú tento rok 

jednokolové, čo podľa neho znamená, že nie je možnosť napraviť svoju voľbu. Práve to považuje za dôvod, aby ľudia 

voliť prišli a aby bolo zastúpených čo najviac voličov. "Sledoval som pár diskusií a vedel som hneď, koho budem voliť," 

povedal pre TASR Ladislav. Myslí si však, že hoci vyššie územné celky existujú už niekoľko rokov, nie všetci občania ich 

aj reálne vnímajú. "Čo kraj robí, aké má kompetencie – to všetko sa rieši tesne pred voľbami, v rámci predvolebných 

diskusií. Počas volebného obdobia túto otázku v podstate nikto nerieši. Takže ľudia nevedia, čo ten kraj v reálnom čase 

robí, čo im v reálnom čase dáva," skonštatoval. Je presvedčený, že obyvatelia skôr reagujú na mesto a komunálnu 

politiku, resp. na štát. "Ale medzistupeň nikto nevníma," dodal. Súhlasí s ním aj volič Michal (40), podľa ktorého sa skôr 

ľudia nechajú vtiahnuť do voľby v rámci celoštátnej politiky. "A potom sa stane, že o peniazoch na nižšej úrovni rozhoduje 

niekto, kto je volený pár stovkami hlasov," povedal Michal s tým, že ľudia by mali chodiť voliť a rozhodovať sa 

zodpovedne. "Rozpočet žúp je pomerne veľký a treba si vyberať, ktorí ľudia budú rozhodovať o použití týchto peňazí," 

zdôraznil. V Petržalke môže dnes hlasovať 99.078 oprávnených voličov. V hlavnom meste SR môže svoje volebné právo 

uplatniť celkovo 402.773 oprávnených voličov. Bratislava je rozdelená do 11 volebných obvodov a 403 volebných 

okrskov. 

 

Nitra: Seniori v zariadení Zobor sa na kandidátovi na predsedu nezhodli 

 

Voľby do Nitrianskeho samosprávneho kraja pritiahli k volebným urnám klientov Zariadenia pre seniorov Zobor v Nitre. 

Členovia okrskovej volebnej komisie prišli do zariadenia s prenosnou urnou o desiatej hodine. Seniori, ktorí patria v Nitre 

už tradične k najdisciplinovanejším voličom, ich už očakávali v spoločenskej miestnosti zariadenia. Príspevková 

organizácia mesta sa nachádza v zrekonštruovanej budove bývalej detskej nemocnice na Jánskeho ulici. Zariadenie má 

kapacitu 150 klientov, nie všetci tu však majú trvalý pobyt. "Klienti s trvalým pobytom volili všetci. Tí, čo voliť nemohli, boli 

sklamaní," skonštatoval pracovník zariadenia. Seniori podľa vlastných slov vedia, aké kompetencie má Nitriansky 

samosprávny kraj, a už pred voľbami sa medzi sebou bavili o kandidátoch na post predsedu kraja. "Nezhodli sme sa na 

jednom kandidátovi. Niekto uprednostnil skôr staršieho, skúsenejšieho, ale niektorí zasa tvrdia, že treba dať priestor 

mladším, predsa len, ten svet a pomery sa menia," tvrdili seniori. Pred samotným hlasovaním sa informovali, koľko 
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poslancov môžu voliť. "Niektorých poznáme, veľa ich však nepoznáme. Hlasujeme najmä za tých, ktorých poznáme, bez 

ohľadu na stranícku príslušnosť," povedala klientka zariadenia. 

 

V trebišovskej rómskej osade je zatiaľ o voľby malý záujem 

 

Veľmi nízky záujem charakterizujú zatiaľ sobotňajšie krajské voľby v rómskej osade v Trebišove. "Zatiaľ je slabá účasť. 

Predpokladám, že viac voličov začne chodiť v popoludňajších hodinách," uviedla pre TASR predsedníčka okrskovej 

komisie č. 3 Jaroslava Topoľančinová. Priebeh volieb zatiaľ nenarušili žiadne problémy. Medzi voličmi, ktorí prichádzajú, 

sú mladí aj starí. Členovia komisie im musia často opakovane vysvetľovať rozdiely a spôsob voľby v prípade predsedu 

KSK a krajských poslancov. Podľa predpokladov bude v osade zrejme účasť nižšia ako pri predchádzajúcich voľbách. 

"Skôr ich zaujímajú komunálne mestské voľby," dodala Topoľančinová. V osade sú zriadené dva volebné okrsky. 

 

V Hriňovej dopoludnia prichádzajú k urnám najmä starší voliči 

 

Asi desatina zo zhruba 400 zapísaných voličov prišla za prvé tri hodiny odvoliť v sobotňajších krajských voľbách v okrsku 

č. 1 v hriňovskej časti Blato. Išlo prevažne o starších ľudí, aj keď niektorí prichádzali v sprievode mladších ročníkov. 

"Myslím si, že treba ísť voliť. Volím, lebo chcem zmenu," povedala TASR 34-ročná Miroslava. Priznala však, že v 

minulých voľbách nevyužila toto svoje právo. Podľa člena komisie Jozefa Malčeka bola v tomto okrsku, ktorý sa 

nachádza v bývalej škole na hriňovských lazoch, aj v minulosti vyššia účasť. A to aj pri voľbách do vyšších územných 

celkov. "Minule sme tu mali približne 50-percentnú účasť," povedal TASR. Ľudia v prvých hodinách volieb prichádzali 

priebežne aj do okrsku č.2, ktorý sídli v II. Základnej škole v starej Hriňovej. V tomto okrsku majú zapísaných vyše 700 

voličov a sú tak jedným z najväčších spomedzi 11, ktoré sa nachádzajú na území mesta. Ako TASR povedala 

predsedníčka okrskovej komisie Erika Malčeková, ľudia už stáli pri škole o 7.00 h, keď volebnú miestnosť otvárali. 

"Vzhľadom na slnečné počasie očakávame, že najviac ľudí príde podvečer," uviedla. Na území tohto okrsku sa nachádza 

aj domov sociálnych služieb, odkiaľ požiadalo o prenosnú volebnú urnu 32 klientov, prevažne dôchodcov. 

 

V BBSK sú voľby zatiaľ pokojné, komisii ani polícii nikto nič nehlásil 

 

Voľby do vyšších územných celkov v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) sú zatiaľ pokojné, volebné 

miestnosti v kraji otvorili načas, nikto zatiaľ nehlásil žiadne problémy. Konštatoval to pre TASR tri hodiny po začiatku 

volieb Peter Bahno, predseda volebnej komisie BBSK. Žiadne informácie o narušení priebehu volieb nezaznamenala ani 

polícia. Pre TASR to potvrdila banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová. V BBSK kandiduje 382 ľudí 

na 49 poslaneckých kresiel v Zastupiteľstve BBSK. O nich rozhodujú voliči v 13 obvodoch kraja. Vo volebnom obvode 

Banská Bystrica kandiduje 79 ľudí na osem poslaneckých kresiel, v Banskej Štiavnici sa o jeden mandát uchádzajú ôsmi, 

v Brezne "bojuje" 43 kandidátov o päť kresiel, v Detve 21 osôb o tri mandáty, v Krupine 12 o dva, v Lučenci sa o päť 

poslaneckých kresiel "pobije" 44 kandidátov, v Poltári 13 o dve, v Revúcej 21 občanov o tri mandáty, v Rimavskej Sobote 

47 kandidátov o šesť miest v krajskom parlamente, vo Veľkom Krtíši 23 o tri, Zvolen má v zastupiteľstve päť stoličiek, o 

ktoré sa uchádzajú 38 kandidáti, Žarnovica dve, na ktoré kandidujú deviati, a Žiar nad Hronom štyri, na ktoré chcú 
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zasadnúť 24 záujemcovia. Voliči v sobotu rozhodujú aj o tom, kto najbližších päť rokov povedie BBSK. O post predsedu 

sa uchádza 11 kandidátov, ktorými sú Marian Kotleba (ĽSNS), Ján Lunter (nezávislý), ktorému vyjadrili verejnú podporu 

Smer-SD, Most-Híd, ako aj opozičné SaS, OĽANO, NOVA, KDH, OKS a medzi poslednými aj Strana zelených, potom 

Martin Juhaniak (nezávislý), Igor Kašper (nezávislý), Milan Urbáni (SMS), Pavel Greksa (nezávislý), Alena Pivovarčiová 

(Nový Parlament), Miroslav Gálik (Národ a spravodlivosť), Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku), Vojtech 

Kökény (Strana rómskej koalície) a Michal Kantor (Strana zelených Slovenska). V BBSK na šéfa kraja pôvodne 

kandidovalo 17 ľudí. 

 

foto: Lucia TomečkováPrezident odovzdal svoj hlas doma v Poprade v spoločnosti manželky 

 

V spoločnosti svojej manželky Martiny v sobotu vo volebnom okrsku číslo 2. v Poprade odovzdal svoj hlas v župných 

voľbách aj prezident SR Andrej Kiska. Po hlasovaní pred novinármi zdôraznil, že je potrebné ísť voliť. "Chcel by som 

vyzvať všetkých občanov, aby šli voliť, a to z dvoch dôvodov. Prvým je to, že župné voľby sú o našom bežnom živote, o 

školách, nemocniciach, cestách, kultúre, ale ten druhý dôvod je možno ešte dôležitejší, a to je, ktorým smerom sa bude 

uberať naša krajina. Aby nedostali hlasy extrémisti a novodobí fašisti," upozornil prezident. Nový župan, ale aj poslanci, 

by mali podľa neho svoju úlohu brať ako službu krajine, mali by to byť ľudia, ktorí vidia Slovensko ako moderný 

proeurópsky štát. "Takto vidím úlohu nielen župana, ale aj poslancov, ktorých si dnes volíme, takto vidím úlohu všetkých 

politikov, ktorí pôsobia v našej spoločnosti," zdôraznil Kiska. Podľa neho viaceré regióny trápi predovšetkým 

nedostatočná infraštruktúra a tiež úroveň zdravotníctva a nemocníc. Práve tu vidí najväčší potenciál na zlepšenie. 

"Myslím si, že ľudia si môžu vybrať spomedzi kandidátov, niektorých poznám roky a verím, že všetci voliči si nájdu 

takých, ktorí to myslia s našou krajinou dobre," zhodnotil Kiska. Zároveň sa dotkol témy voľby cez internet, či voľby na 

diaľku, keďže o župné voľby býva už tradične najnižší záujem zo strany voličov. "Je úlohou Národnej rady, ako zvýšiť 

účasť voličov vo voľbách," konštatoval prezident. Ísť voliť, je podľa neho v prvom rade právo, základom demokracie je to, 

že máme možnosť voliť. "Ak sa chceme sťažovať, ale nejdeme voliť, tak je to zlé. Je to zároveň aj naša povinnosť 

rozhodnúť, ako bude naša krajina vyzerať," dodal Kiska, ktorý sa dnes ešte chystá s rodinou do prírody, využiť pekné 

počasie. Dnes šiel voliť v sprievode manželky, o prezidentovho najmladšieho syna sa počas ich neprítomnosti starala 

staršia sestra Veronika. "Dokáže sa o neho úžasne postarať, je to taká jeho druhá mama," konštatoval prezident. S 

manželkou sa predtým o jednotlivých kandidátoch rozprávali, nie pri všetkých však mali rovnaký názor. "Presne viem, 

koho ona zakrúžkovala, ona vie, komu som dal hlas ja, nie vo všetkých menách sme sa zhodli, ale o tom je demokracia," 

uzavrel prezident. 

 

Ľ.Ábel: Voľby sú pokojné, NAKA vedie pre podozrenia z volebnej korupcie 8 konaní 

 

Národná kriminálna agentúra (NAKA) vedie vo veci podozrení z volebnej korupcie osem trestných konaní. Na podozrenia 

z volebnej korupcie sa sústreďujú policajti aj počas prebiehajúcich krajských volieb. Novinárom to povedal policajný 

viceprezident Ľubomír Ábel, ktorý sa zúčastnil na zasadnutí štátnej volebnej komisie. Bližšie k vedeným trestným 

konaniam nehovoril, polícia bude informovať podľa neho v najbližších dňoch. Z 27 podnetov bolo ostaných 19 

priestupkov. Štátnu volebnú komisiu Ábel informoval, že priebeh volieb je pokojný. Na poriadok a pokojný priebeh 
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krajských volieb dohliada viac ako 7000 policajtov. "Situácia je pokojná. Od siedmej sa spustili naše bezpečnostné 

opatrenia. Vonku je vyše 7000 policajtov, v priamom výkone sú takmer všetky dôležité služby," uviedol. V strehu sú podľa 

jeho slov aj kriminalisti a vyšetrovatelia protikorupčnej jednotky NAKA. "Sú pripravení práve na to, aby riešili akékoľvek 

možné podozrenia z tzv. volebnej korupcie," zdôraznil. Polícia sa podľa jeho slov na voľby pripravila v predstihu. V 

sociálne vylúčených komunitách jej špecialisti vysvetľovali ľuďom ich práva a možnosti. Podľa Ábela sa polícia snažila v 

čo najväčšej miere utlmiť "akékoľvek pokusy o nejakú volebnú korupciu a neférové voľby". Polícia monitoruje aj rizikové 

oblasti, kde je nasadených viac policajtov. "Tam, kde si to situácia nevyžadovala, je taký počet hliadok, aby zabezpečili 

nerušený priebeh volieb a komfort voličov," doplnil Ábel. 

 

VOĽBY17: Seniori zo Strediska sociálnej pomoci mesta Košice volia pravidelne 

 

Časť voličov zapísaných v okrsku na Garbiarskej ulici v Košiciach tvoria obyvatelia Strediska sociálnej pomoci mesta 

Košice. Viacerí z nich povedali, že voliť chodia pravidelne. Od nového predsedu VÚC očakávajú zlepšenie zdravotníctva, 

ako i školstva. "Momentálne je kapacita 190 klientov s tým, že máme dve neobsadené miesta. Čo sa týka ležiacich alebo 

čiastočne imobilných klientov, tých je približne polovica. Záujem o voľby klienti majú, pretože sa informovali na sociálnom 

úseku, či bude možné voliť," uviedla pre TASR vedúca sociálneho úseku Jana Čiripová. Podľa jej slov približne polovica 

klientov sa zaujíma o politiku. "Sú klienti, ktorých to zaujímalo i počas aktívneho života, a sú takí, čo ich to nezaujímalo. 

Myslím si, že to ostalo tak, ako to mali zaužívané," doplnila Čiripová. "Keď sa volí, ja vždy idem. Beriem to ako moju 

výhodu alebo občiansku povinnosť. Volím podľa svojho čistého svedomia," povedala obyvateľka strediska sociálnej 

pomoci Oľga Rovná. "Ja stále chodím, pretože som ešte zo ‘starej školy’, kedysi to bolo povinné, takže to vo mne zostalo. 

Myslím si, že nezaškodilo by trocha robiť niečo so zdravotníctvom a čo sa týka školstva, mám v rodine veľa učiteľov, 

preto by bolo potrebné sa aj o nich starať," uviedla Jolana Mandzáková. Helena Majorská tvrdí, že chodí voliť od mlada. 

"Viedol ma k tomu otec, ktorý bol činný v politike," povedala. "Vo všeobecnosti je potrebné zmeniť z každého rožku 

trošku, lebo všetko sa to nedá. Hlavne aby sa zlepšili vzťahy medzi ľuďmi a tiež aby bola väčšia zodpovednosť od ľudí, 

lebo mladí ľudia sú veľmi ľahostajní," dodala Košičanka Marta Lichvárová. Celkovo je v okrsku na Garbiarskej ulici 

zapísaných 761 voličov. 

 

foto: Lucia TomečkováVOĽBY17: Trnava: Prvá v okrsku na Družbe prišla voliť volička s iniciálami A.A. 

 

Najväčšie trnavské sídlisko Družba volí vo volebných miestnostiach základnej a materskej školy. Prvá volička prišla k 

jednej z nich tesne pred otvorením, minútu pred siedmou hodinou. Volebná komisia mala jej meno zapísané tiež ako prvé 

v poradí. "Pani mala iniciály A.A., takže dnes mala dvojnásobné prvenstvo," povedal pre TASR predseda volebnej 

komisie v okrsku č. 37 Jozef Viskupič. Dodal, že ľudia chodia od rána voliť priebežne, zatiaľ skôr stredná a staršia 

generácia. Zapísaných majú v tomto okrsku do 900 oprávnených voličov. V blízkosti volebných okrskov na Družbe sa 

nachádza aj mestská tržnica, takže sa stáva často, že Trnavčania si najskôr nakúpia čerstvú zeleninu, kvety či ovocie od 

trhovníkov a potom zamieria do svojej volebnej miestnosti. Takýto úmysel potvrdil pre TASR aj nakupujúci Ivan Mička. 

"Je krásne počasie, odtiaľto pôjdem vyzdvihnúť manželku a pôjdeme voliť. Je to občianska povinnosť a keďže som v 

staršom veku, tak to výrazne vnímam hlavne ako právo. Bez toho si volebný deň neviem predstaviť," povedal pre TASR. 
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Aj v okrsku, ktorý sídli v stredisku sociálnej starostlivosti na Ulici Terézie Vansovej, mali ruch hneď po otvorení. Podľa 

predsedu volebnej komisie Filipa Halána sú to predovšetkým seniori, ktorí sú v zariadení ubytovaní, no okrsok zahŕňa aj 

okolité ulice, spolu okolo 900 voličov. "Máme aj niekoľko žiadostí o voľby do volebnej urny, medzi nimi aj od 101-ročnej 

pani Jolany," povedal Halán pre TASR. 

 

VOĽBY17: P. Pollák išiel monitorovať voľby do rómskych osád 

 

Bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej volebnej komisie Peter Pollák išiel do terénu monitorovať 

priebeh krajských volieb. Navštívi Jarovnice v okrese Sabinov, Luník IX – mestskú časť Košice a Letanovce v okrese 

Spišská Nová Ves. Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej komisie. "Vybrali sme tieto tri miesta, kde sa už v 

minulosti objavili podozrenia z volebnej korupcie," vysvetlil svoj postup pre TASR Pollák, ktorý sa sústreďuje na 

problematiku kupovania hlasov. Avizoval, že v prípade podozrení v iných ako týchto troch "problematických oblastiach" sa 

presunie aj inam. Tvrdí, že ak sa mu potvrdia podozrenia, oznámi ich polícii aj komisii. Do terénu by mali ísť aj ďalší 

členovia štátnej volebnej komisie. Tá na zasadnutí rieši podnety, programom volebného dňa aj možnú kontrolu volebných 

miestností. Policajný prezident Tibor Gašpar v piatok (3.11.) informoval, že polícia je pripravená zaoberať sa každým 

oznámením o volebnej korupcii alebo konaním, ktoré by narušovalo zákonný priebeh volieb. Vyzval občanov, aby takéto 

zistenia hlásili strážcom zákona. Volebné miestnosti sa na Slovensku otvorili o 7.00 h. Obyvatelia ôsmich samosprávnych  

krajov volia nových predsedov krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev. Prvé priebežné výsledky by mali byť známe 

po 22.00 h. Oficiálne výsledky by mali ohlásiť v nedeľu 5. novembra po schválení štátnou volebnou komisiou. 

 

VOĽBY17: V okresoch Lučenec, R. Sobota a Revúca sa voľby začali bez problémov 

 

Lučenec/Rimavská Sobota/Revúca 4. novembra (TASR) – V okresoch Lučenec, Rimavská Sobota a Revúca na juhu 

Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sa voľby začali bez problémov a všetky volebné miestnosti boli 

otvorené načas. TASR o tom informovali predsedovia a zapisovatelia jednotlivých obvodných volebných komisií. 

Lučenecký okres bude mať v krajskom zastupiteľstve BBSK spolu päť poslancov, ktorých voliči vyberú spomedzi 44 

kandidátov. Počet okrskov v tomto volebnom obvode je 95. "Nikde sa nevyskytol problém, všetko je zatiaľ normálne. 

Riešime len bežné veci, nevyskytla sa žiadna mimoriadna udalosť," uviedol pre TASR predseda obvodnej volebnej 

komisie Jaroslav Juhaniak. V Rimavskosobotskom okrese volia obyvatelia šesť poslancov spomedzi 49 kandidátov. 

Počet okrskov v obvode je 157. "Nedostali sme žiadne vyjadrenie, že by sa niektorá z volebných miestností neotvorila 

načas. Voľby sú pokojné, nemáme hlásené žiadne problémy," priblížil predseda obvodnej volebnej komisie Csaba Žitňar. 

Revúcky okres budú na krajskej úrovni zastupovať traja poslanci, pričom voliči majú na výber z 21 kandidátov. Volebný 

obvod je rozdelený na 66 okrskov. "Všetko beží bez problémov, nič mimoriadne sa zatiaľ nestalo," informoval TASR 

zapisovateľ obvodnej volebnej komisie Dominik Čulok. 

 

VOĽBY17: V KSK začali voľby bez problémov, volí sa v 854 okrskoch 
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Ruskov 4. novembra (TASR) – Volebné miestnosti v Košickom kraji sa v sobotu pre voličov všade otvorili o 7.00 h. Voľby 

sa v kraji konajú v 11 volebných obvodoch a 854 okrskoch, priebeh je zatiaľ bezproblémový. "Všetky komisie začali včas, 

všetko je v poriadku, nemáme žiadne avízo, že by bol nejaký problém," uviedol pre TASR predseda volebnej komisie 

KSK Vladimír Tot. Voľby začali načas aj v obci Ruskov (okr. Košice-okolie), kde je volebná miestnosť v zasadačke 

obecného úradu. Prvý volič prišiel odvoliť okolo 7.30 h. "Zapísaných je 1201 oprávnených voličov, zrána ich prišlo len 

zopár, podnety sme zatiaľ nedostali žiadne," uviedla pre TASR predsedníčka okrskovej volebnej komisie Oľga 

Sabadošová. Medzi prvými voličmi v Ruskove bol aj Viktor Mikloš, ktorý chodí pravidelne voliť. "Ide o kraj, dúfam, že to 

ovplyvní napríklad stredné školstvo, ktoré je podľa mňa nevyvážené, keď je veľa gymnázií a málo učilíšť," povedal pre 

TASR. Niektorých kandidátov mal už vopred vybraných, niektorých ešte zvažoval vo volebnej miestnosti. Voliči si okrem 

nového predsedu KSK zvolia 57 poslancov krajského zastupiteľstva. O post predsedu KSK sa uchádza 11 kandidátov a o 

stoličku krajského poslanca 449 kandidátov. Voľby trvajú do 22.00 h. 

 

VOĽBY17: Voľby v Bratislavskom kraji sa začali bez problémov 

 

Bratislava 4. novembra (TASR) – V Bratislavskom kraji začali voľby načas a bez problémov. Všetky volebné miestnosti 

otvorili. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman s tým, že situácia je 

pokojná a problém sa zatiaľ nevyskytol. Voliči si v Bratislavskom kraji volia nového predsedu BSK zo 17 kandidátov a 50 

poslancov Zastupiteľstva BSK v ďalšom volebnom období z 356 kandidátov. Bratislava hlási zatiaľ bezproblémový 

priebeh volieb. Do poslednej chvíle však mali viaceré mestské časti problém s obsadením volebných komisií členmi. 

"Všetky volebné miestnosti boli otvorené načas a bez komplikácií," priblížila TASR Silvia Vnenková z oddelenia 

komunikácie s verejnosťou na Miestnom úrade v Petržalke. Priebeh volieb bez komplikácií je zatiaľ aj v Novom Meste, 

Starom Meste, Ružinove i Devíne. "Otvorené sú všetky miestnosti, komisie pracujú. Prišli odvoliť aj prví ľudia," povedala 

TASR koordinátorka volieb v Devínskej Novej Vsi Ingrid Zaťková. Voľby sa začali podľa plánu aj v bratislavskej Dúbravke. 

"Všetky volebné miestnosti sa otvorili načas, prichádzajú voliči," referoval Jozef Královič z organizačného oddelenie 

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Bez rušivých vplyvov začali voľby i v 30 volebných okrskoch v 

Karlovej Vsi, taktiež i v Záhorskej Bystrici, kde možno voliť v rámci štyroch volebných okrskov. "Voličov zatiaľ máme 

málo, prichádzajú sporadicky," priznala Božená Kubíková z Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici. Volebné miestnosti sa 

otvorili načas a bez problémov aj v Rači, ktorá mala taktiež problém s obsadením volebných komisií členmi. "Máme 

všade len päť členov v komisiách," spresnila Jarmila Ďuríková z Miestneho úradu v Rači. Vrakuňa, Podunajské Biskupice 

i Vajnory od spustenia volieb zatiaľ ťažkosti neznamenali, ľudia tu pomaly prichádzajú k volebným urnám. 

 

VOĽBY17: Otázky voličov zodpovie infolinka, môžu na nej hlásiť aj podnety 

 

Bratislava 4. novembra (TASR) – Otázky ľudí ohľadom prebiehajúcich krajských volieb zodpovie infolinka ministerstva 

vnútra aj Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Celý volebný deň môžu volať na čísla 

02/48592312, 02/48592313, 02/48592020 a 02/48592021. TASR to potvrdila zapisovateľka štátnej volebnej komisie Eva 

Chmelová. Linky sú určené pre voličov, využiť ich môžu, ak si nevedia rady alebo ak chcú nahlásiť podnet. "Občania sa 

môžu na linku obrátiť v prípade, že by si nevedeli s nejakou situáciou poradiť, ak by bol problém vo volebnej miestnosti či 
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s dokladmi. Môžu sa na nás obracať aj s podnetmi," uviedla Chmelová. Infolinka už niekoľko dní funguje a občania na ňu 

už aj volali. Pýtali sa napríklad, čo pre nich znamená, že nedostali oznámenie o mieste konania volieb, na to, či je možné 

vybaviť si voličský preukaz a ako požiadať o prenosnú volebnú schránku. "Niektorí sa kuriózne pýtali, či nevieme, kde 

majú volebnú miestnosť," doplnila. Na infolinke poskytujú informácie týkajúce sa voličov, ich práv, povinností či 

organizačného zabezpečenia volieb. Linka je určená výlučne pre občanov a nebudú na nej poskytované informácie 

právnickým osobám, médiám, politickým stranám a obciam. 

 

VOĽBY17: Na hornom konci v Handlovej volia ľudia v miestnom pohostinstve 

 

Handlová 4. novembra (TASR) – V miestnom pohostinstve na hornom konci zriadili jeden z volebných okrskov v 

baníckom meste Handlová vo voľbách do vyšších územných celkov. K výberu miesta samospráva pristúpila po tom, čo 

zavreli prevádzku, kde bývali voľby doposiaľ. "V predchádzajúcich voľbách bol volebný okrsok na hornom konci v 

potravinách, táto prevádzka však bola zrušená, to znamená, že z nebytových priestorov sa stali bytové. Z toho dôvodu 

hľadalo mesto Handlová nové priestory pre volebný okrsok, ako najvhodnejší sa javil hostinec Pod brezami, ktorý má 

bezbariérový prístup," ozrejmila pre TASR hovorkyňa mesta Jana Paulínyová. Do okrsku v hostinci podľa nej patria 

obyvatelia štyroch ulíc, oprávnených voličov je tam 422, pričom celkovo je v meste Handlová 14.444 oprávnených 

voličov. "Je to krásna miestnosť, nič jej nechýba, je tu príjemné prostredie. Aj keď je to krčma, vo volebný deň tu 

nepijeme, nefajčíme, čakáme na prvých voličov. V priebehu dňa by sa mala ich účasť zvyšovať," povedal predseda 

okrskovej volebnej komisie Jozef Javurek. Zároveň odhadol, že vo voľbách do vyšších územných celkov bude z jeho 

pohľadu menej voličov, pretože ľudia nepoznajú kandidátov, nevedia, na koho sa obrátiť. "Vždy sú im bližší tí, ktorí sú v 

ich okruhu, v Prievidzi a Handlovej," skonštatoval. 

 

VOĽBY17: V Trenčianskom kraji môžu voliči hlasovať v 646 volebných okrskoch 

 

Trenčín 4. novembra (TASR) – V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) v sobotu o 7.00 hodine otvorili všetky volebné 

miestnosti. V regionálnych voľbách môžu do 22.00 hodiny voliči v deviatich obvodoch hlasovať v 646 okrskoch. 

Informovala zapisovateľka krajskej volebnej komisie v Trenčíne Zuzana Martináková. Vo volebnom obvode Prievidza sa 

hlasuje v 134 okrskoch, v obvode Trenčín v 114 volebných miestnostiach. Nasledujú volebné obvody Považská Bystrica 

(68), Nové Mesto nad Váhom (67), Bánovce nad Bebravou (62), Ilava (61), Partizánske (55), Púchov (53) a Myjava (32). 

O dôveru voličov sa v TSK uchádza sedem kandidátov na predsedu – Jaroslav Baška (Smer-SD, Slovenská národná 

strana, Most-Híd, Strana zelených), Petra Hajšelová (Sme rodina – Boris Kollár), Renáta Kaščáková (Sloboda a 

Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, 

NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska), Nora Pániková (Strana zelených Slovenska), Štefan Škultéty 

(NEKA), Igor Valko (Nový parlament) a Ferdinand Vavrík (NEKA). O 47 kresiel v Zastupiteľstve TSK bojuje 271 

kandidátov. Vo volebnom obvode Bánovce nad Bebravou sa o tri poslanecké kreslá uchádza 18 kandidátov, o päť kresiel 

v obvode Ilava zabojuje 26 kandidátov a o dve poslanecké miesta za Myjavský okres 15 kandidátov. O päť poslaneckých 

stoličiek v obvode Nové Mesto nad Váhom má záujem 24 potenciálnych poslancov, na päť miest v regionálnom 

parlamente v okrese Považská Bystrica kandiduje 24 záujemcov. Najväčší počet kandidátov na poslancov TSK – 68 
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zaevidovala volebná komisia vo volebnom obvode Prievidza, ktorý bude v novom krajskom parlamente zastupovať 11 

poslancov. O štyri poslanecké kreslá za volebný obvod Partizánske má záujem 17 kandidátov, na tri miesta za okres 

Púchov kandiduje 26 záujemcov. V Trenčianskom okrese zabojuje o deväť poslaneckých miest 54 záujemcov. V 

regionálnych voľbách v novembri 2013 sa v TSK o predsedovi rozhodlo už v prvom kole, druhé kolo volieb preto nebolo. 

Volebná účasť v prvom kole bola v TSK 17,37 percenta, čo bolo najmenej spomedzi všetkých samosprávnych krajov. 

 

VOĽBY17: Začiatok volieb do vyšších územných celkov je v PSK bezproblémový 

 

Prešov 4. novembra (TASR) – Volebné miestnosti v Prešovskom kraji sa v sobotu pre voličov otvorili o 7.00 h, nikto 

nepožiadal o skorší termín. Začiatok volieb do vyšších územných celkov (VÚC) je bezproblémový, zatiaľ nie sú žiadne 

podnety, pre TASR to potvrdil predseda volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) František Vaško. 

Voliči už od rána prichádzajú k urnám aj do volebných okrskov na Základnej škole na Kúpeľnej ulici v Prešove. 

Predsedníčka okrskovej volebnej komisie číslo 39 Gabriela Mruzová uviedla, že majú zapísaných 3224 oprávnených 

voličov, z toho 2389 voličov je na zozname s trvalým pobytom Prešov bez presnejšej adresy. "Zatiaľ priebeh volieb je 

pokojný, začali sme o 7.00 hodine, tak ako bolo stanovené. Doteraz sa zúčastnilo zopár voličov. Viacej ľudí očakávame v 

priebehu dňa a k večeru," uviedla Mruzová. Hovorkyňa prešovskej radnice Veronika Kmetóny Gazdová uviedla, že 

volebné okrsky v Prešove sú zriadené zväčša v priestoroch škôl alebo kultúrnych zariadení, ale majú okrsok aj v 

športovom areáli na Sekčovskej ulici a jeden dokonca v pohostinstve v časti Išľa. "Na území mesta Prešov je vytvorených 

81 volebných okrskov, ktoré budú otvorené do 22.00 h. V rámci Prešova je takmer 73.000 oprávnených voličov, z ktorých 

285 požiadalo o voľby prostredníctvom prenosnej hlasovacej schránky. Napríklad to boli klienti zariadení pre seniorov, 

rovnako domov sociálnych služieb na Volgogradskej ulici a s volebnou schránkou sa pôjde aj na Kmeťovo stromoradie," 

povedala hovorkyňa mesta. Voliči si môžu vyberať predsedu PSK z 11 kandidátov. Volebná komisia zaregistrovala 12 

kandidátov, nominant Strany zelených Slovenska Milan Šteiner sa svojej kandidatúry vzdal. Do krajského parlamentu si 

voliči v 13 obvodoch, ktoré kopírujú okresy, volia 62 poslancov z 500 uchádzačov. Pôvodne volebná komisia 

zaregistrovala 501 nominantov, jedného kandidáta z volebného obvodu Bardejov stiahla politická strana. Celkovo vo 

voľbách podalo kandidačné listiny 26 politických strán alebo hnutí a jedna koalícia, ostatní kandidujú ako nezávislí. 

 

VOĽBY17: Volebné miestnosti v Žilinskom kraji otvorili bez problémov 

 

Žilina 4. novembra (TASR) – Vo volebnom okrsku v mestskej časti Žiliny Bytčica prichádzalo v sobotu po siedmej hodine 

do dvoch volebných miestností niekoľko prvých voličov. "Chodím voliť, lebo je to moja občianska a národná povinnosť, 

ktorú si ctím od svojich 18 rokov. Myslím si, že kandidátov je dosť. Kandidátov, ktorí to chcú robiť poctivo, dobre. Len im 

treba dať hlas. Len sa treba na nich obrátiť a nedávať priestor zlodejom a chamtivcom, ktorí sa chcú priživovať na tejto 

republike," povedal po odchode z volebnej miestnosti 38-ročný Juraj. Podľa predsedníčky Volebnej komisie ŽSK Moniky 

Lacúchovej otvorili volebné miestnosti v Žilinskom kraji bez problémov. V 11 volebných obvodoch sa o 57 postov 

poslancov uchádza celkovo 377 kandidátov – 116 nezávislých a kandidáti 16 politických strán. Najviac kandidátov je v 

obvodoch Žilina (89), Martin (54) a Čadca (47). Najmenší záujem o post poslanca je v obvode Turčianske Teplice (9). O 

post predsedu ŽSK sa uchádzajú Juraj Blanár (Smer-SD), Peter Cibulka (nezávislý), Erika Jurinová (koalícia OĽaNO, 
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SaS, KDH, NOVA a OKS), Anton Martvoň (nezávislý), Marián Murín (nezávislý), Ján Mikolaj (SNS), Stanislav Pirošík 

(VZDOR – strana práce, Komunistická strana Slovenska) a Peter Sagan (ĽSNS). V Zastupiteľstve ŽSK bude obvod Žilina 

zastupovať 13 poslancov, obvody Martin a Čadca osem poslancov, obvod Liptovský Mikuláš šesť poslancov, obvody 

Námestovo a Ružomberok päť poslancov, obvody Kysucké Nové Mesto, Tvrdošín a Dolný Kubín traja poslanci, obvod 

Bytča dvaja poslanci a obvod Turčianske Teplice jeden poslanec. 

 

VOĽBY 17: V Trnavskom kraji otvorili všetky volebné miestnosti 

 

Trnava 4. novembra (TASR) – Bezproblémový začiatok sobotňajšieho volebného dňa vo všetkých volebných 

miestnostiach na území Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) potvrdila TASR zapisovateľka krajskej volebnej 

komisie v Trnave Alena Dúhová. V TTSK pracuje sedem obvodných volebných komisií a krajská komisia. V rámci 

dohľadu nad priebehom volieb ich členovia majú v pláne aj výjazdy do jednotlivých volebných okrskom v kraji. V obvode 

Dunajská Streda je 67 obcí a spolu 117 volebných okrskov, v obvode Galanta 36 obcí a 83 okrskov, Hlohovec 24 obcí a 

44 okrskov, v obvode Piešťany je 27 obcí so 62 okrskami, Senica 31 obcí a 51 okrskov, v obvode Skalica je 21 obcí a 42 

okrskov a v obvode Trnava 45 obcí a 115 okrskov, z toho v krajskom meste 56. Ich voliči dovedna vyšlú do krajského 

parlamentu 40 kandidátov. O miesta bojuje 248 kandidátov, o post predsedu piati. 

 

VOĽBY17: V najmenšej obci BBSK, Poproči, sa voľby začali načas a bez problémov 

 

Poproč 4. novembra (TASR) – Volebnú miestnosť v najmenšej obci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), v 

Poproči v okrese Rimavská Sobota, otvorili načas, presne o 7.00 h. Počas prvej polhodiny však neprišiel voliť ani jeden 

obyvateľ. Ako TASR informoval predseda okrskovej volebnej komisie Jaromír Pliešovský, zatiaľ sa nevyskytol nijaký 

problém a k dispozícii majú všetko potrebné. "Nezaznamenali sme žiadnu výnimočnú udalosť, všetko prebieha v zmysle 

platnej legislatívy," uviedol Pliešovský a doplnil, že v ich volebnom okrsku majú zaregistrovaných celkovo 19 voličov. 

Podľa slov starostu obce Jána Kvaku sa im v uplynulom období mierne zvýšil počet obyvateľov z pôvodných 23 na 25, 

napriek tomu však zostávajú najmenšou obcou kraja z hľadiska počtu obyvateľov. "Väčšina tunajších ľudí sú 

dôchodcovia. V produktívnom veku sú len traja naši obyvatelia," uviedol Kvaka. 

 

VOĽBY17: Na strednom Pohroní sa voľby do VÚC začali bez problémov 

 

Žiar nad Hronom 4. novembra (TASR) – Na strednom Pohroní sa voľby do vyšších územných celkov začali bez 

problémov. Pre TASR to potvrdili zapisovatelia obvodných volebných komisií v Žiari nad Hronom, Banskej Štiavnici a 

Žarnovici. V 15 obciach volebného obvodu Banská Štiavnica je 24 okrskov. O priazeň voličov sa tu uchádza osem 

kandidátov na post poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja. V krajskom parlamente bude záujmy miestnych 

hájiť jeden z nich. O štyri poslanecké miesta vo volebnom obvode Žiar nad Hronom má záujem 24 kandidátov. V 35 

obciach tohto obvodu je celkom 56 okrskov. Volebný obvod Žarnovica zahŕňa 18 obcí, v ktorých je celkom 33 okrskov. O 

dve poslanecké kreslá sa tu uchádza celkom deväť kandidátov. Volebné miestnosti v spomínaných obvodoch sú zriadené 

na obecných úradoch, kultúrnych domoch, školách, ale aj v pohostinstvách, hoteli či hasičskej zbrojnici. 
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Nitra: Prví voliči čakali pred volebnými miestnosťami ešte pred ich otvorením 

 

Nitra 4. novembra (TASR) – Krátko pred siedmou hodinou už pred Základnou školou kráľa Svätopluka v Nitre postávali 

prví voliči, ktorí čakali na otvorenie volebnej miestnosti. Tá sa otvorila presne o siedmej hodine, rovnako ako všetky 

volebné miestnosti v ôsmich volebných obvodoch Nitrianskeho samosprávneho kraja, potvrdila zapisovateľka krajskej 

volebnej komisie Adriana Korcová. "Nemáme informáciu o tom, že by sa niekde otvorili volebné miestnosti už skôr, a 

okrskové komisie nehlásili žiadne problémy súvisiace s otvorením volebných miestností," skonštatovala. O priazeň 

zhruba 565.000 oprávnených voličov sa uchádza 280 kandidátov na poslancov krajského zastupiteľstva a osem 

kandidátov na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Voliči si vyberajú zástupcov v 54-člennom regionálnom 

parlamente. 

 

VOĽBY17: Hlasovanie začalo pokojne, štátnu volebnú komisiu čakajú podnety 

 

Bratislava 4. novembra (TASR) – Všetky volebné miestnosti na Slovensku sa otvorili o 7.00 h, nikde ľudia nevolili skôr. "V 

týchto voľbách neboli žiadne výnimky a všetkých 5968 volebných miestností sa otvára o 7.00 h a zatvára o 22.00 h," 

povedala pre TASR zapisovateľka Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eva Chmelová. 

Zatiaľ okrskové volebné komisie nehlásili žiadne problémy a Chmelová verí, že to tak bude aj po celý deň. Štátnu volebnú 

komisiu však už čakajú podnety, ktoré bude riešiť od deviatej hodiny, kedy zasadne. "Podnety poukazujú na porušenie 

volebného moratória," uviedla s tým, že komisia môže po novom v rámci správneho konania udeľovať za porušenie 

moratória pokuty. Obyvatelia ôsmich samosprávnych krajov si po piaty raz volia nových predsedov a poslancov 

zastupiteľstiev. Hlasovať môže viac ako 4,4 milióna oprávnených voličov v 2927 obciach, kde je zriadených spolu 5968 

volebných okrskov. Prvýkrát je voľba predsedov jednokolová, dosiaľ ich ľudia volili v dvoch kolách. Po novom tak za 

predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci 

zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú 

voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne. Výsledky volieb budú zverejnené na dvoch webstránkach 

www.volbysr.sk a www.statistics.sk. Zobrazené tam budú priebežné neoficiálne výsledky aj definitívne oficiálne. Prvé 

priebežné výsledky by mali byť známe po 22.00 h. Oficiálne výsledky by mali ohlásiť v nedeľu 5. novembra po schválení 

štátnou volebnou komisiou. Počas volebného dňa je zakázaná kampaň aj zverejňovanie volebných prieskumov. 

Moratórium uplynie po zatvorení volebných miestností. Pre voličov je zriadená infolinka. 

 

VOĽBY17: Na bratislavskej Kolibe prišli prví voliči hneď po otvorení miestností 

 

Bratislava 4. novembra (TASR) – V najvyššie položených volebných miestnostiach v Bratislave, v priestoroch Základnej 

školy Jeséniova na bratislavskej Kolibe, privítali prvých voličov hneď po začiatku volieb o 7.00 h. Okrem voľby nového 

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) tu voliči spolurozhodujú aj o mandátoch pre troch poslancov, ktorí 

budú v krajskom parlamente zastupovať mestskú časť Bratislava-Nové Mesto. Na Kolibe volia Novomešťania v rámci 

troch z celkovo 45 volebných okrskov v mestskej časti. Voliči zatiaľ prichádzajú po jednom. Jeden z prvých hlasov 
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odovzdal aj Vladimír Volf. Na voľby si vlastne odskočil z práce. "Pracujem ako pekár a po prvom rozvoze pečiva som 

využil čas a prišiel som voliť," povedal pre TASR. Ako dodal, zúčastňuje sa každých volieb. "Je to moje právo, ktoré 

chcem využiť, a verím, že to môže pomôcť, aby sa veci vyvíjali tak, ako chceme," uviedol. Za najväčší problém, s ktorým 

zápasí Bratislavský kraj, považuje prerozdelenie podielových daní. Pani Marta si myslí, že kraj má viacero problémov, 

ktorých riešenie si vyžaduje dlhší čas. "Či sú to škôlky, starostlivosť o seniorov, alebo zdravotníctvo. Majú čo robiť," 

uviedla smerom k novozvoleným zástupcom v orgánoch BSK. V Novom Meste môže dnes do 22.00 h hlasovať 36.578 

oprávnených voličov. V hlavnom meste SR, Bratislave, môže svoje volebné právo uplatniť celkovo 402.773 voličov. 

Bratislava je rozdelená do 11 volebných obvodov a 403 volebných okrskov. Na celom Slovensku má v sobotňajších 

voľbách predsedov a poslancov samosprávnych krajov oprávnenie voliť 4,4 milióna ľudí, vrátane cudzincov, ktorí majú v 

príslušnom kraji trvalý pobyt. Prvýkrát je voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za 

predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci 

zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú 

voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne. Výsledky volieb budú zverejnené na dvoch webstránkach 

www.volbysr.sk a www.statistics.sk. 

 

Bratislava 4. novembra (TASR) – Na Slovensku sa otvorili volebné miestnosti. Obyvatelia ôsmich samosprávnych krajov 

si volia nových predsedov a poslancov zastupiteľstiev. O priazeň voličov sa uchádza 78 kandidátov na predsedov a 

takmer 2900 kandidátov na poslancov. Hlasovať môže viac ako 4,4 milióna oprávnených voličov v 2927 obciach, kde je 

zriadených spolu 5968 volebných okrskov. Prvé priebežné výsledky by mali byť známe po 22.00 h. Oficiálne výsledky by 

mali ohlásiť v nedeľu 5. novembra. Počas volebného dňa je zakázaná kampaň aj zverejňovanie volebných prieskumov. 

Moratórium uplynie po zatvorení volebných miestností, čo bude o 22.00 h. Krajských zástupcov môžu ľudia voliť len 

doma, voličský preukaz sa pre tieto voľby vybaviť nedá, a teda nie je možné voliť inde ako v mieste trvalého bydliska. 

Hlasovať môžu aj cudzinci, ktorí majú v danom kraji trvalý pobyt. Občania SR musia mať so sebou platný občiansky 

preukaz, cudzinci doklad o pobyte pre cudzinca. Kandidátom na predsedov či poslancov vo voľbách do vyšších 

územných celkov odovzdávajú voliči hlas tým, že na hlasovacom lístku zakrúžkujú ich poradové číslo. V prípade voľby 

predsedu krúžkujú poradové číslo len jedného kandidáta. Pri voľbe poslancov môže volič na hlasovacom lístku 

zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. 

Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, bude uvedený na hlasovacom lístku. Hlasovacie lístky budú platné, 

aj keby boli zašpinené, natrhnuté, pokreslené alebo na nich budú dopísané či prečiarknuté mená. Musí z nich byť však 

jasné, ako volič hlasoval. Neplatný lístok bude vtedy, ak nebude na predpísanom tlačive, nebude zakrúžkovaný žiadny 

kandidát alebo ich bude zakrúžkovaných viac ako treba a tiež ak v obálke bude viac hlasovacích lístkov pre voľby 

predsedu či poslancov. Voliči nesmú z volebnej miestnosti vynášať použité alebo zle upravené hlasovacie lístky. Za ich 

vynesenie hrozí 33-eurová pokuta. Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si ľudia na Slovensku volia 

piatykrát. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený 

kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Výsledky volieb budú zverejnené na dvoch webstránkach www.volbysr.sk a 

www.statistics.sk. Zobrazené tam budú priebežné neoficiálne výsledky aj definitívne oficiálne. Výsledky budú oficiálne po 

tom, čo ich odobrí štátna volebná komisia. Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako 
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doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v 

rovnakom čase ako samosprávne. Tohtoročné krajské voľby stoja viac ako 10 miliónov eur. 

 

Späť na obsah 

 

1.54.  Chodec v tmavom oblečení zomrel pod kolesami auta 

 [spis.korzar.sme.sk; 04/11/2017; Róbert Bejda ; Zaradenie: Spiš Korzár / Krimi zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20688697/chodec-v-tmavom-obleceni-zomrel-pod-kolesami-auta.html 

 

K tragickej nehode došlo na ceste v okrese Spišská Nová Ves. 

 

SMIŽANY. Polícia zo Spišskej Novej Vsi vyšetruje tragickú dopravnú nehodu, ktorá sa stala v noci z piatka na sobotu. 

 

Ako polícia informuje na svojej facebookovej stránke, 51-ročná vodička vozidla Toyota Rav 4 zo Spišskej Novej Vsi 

viedla vozidlo v smere zo Spišského Štvrtku na obec Smižany. 

 

"Z doposiaľ nezistených príčin prednou pravou časťou auta zachytila 57-ročného chodca zo Spišskych Tomášoviec. 

Chodec išiel po pravej strane cesty v smere jazdy vozidla Toyota Rav. Bol oblečený v tmavom oblečení a za zníženej 

viditeľnosti nemal na sebe reflexné prvky," informuje polícia. 

 

Chodec pri dopravnej nehode utrpel poranenia nezlučiteľné so životom, vodička neutrpela žiadne zranenie. 

 

Späť na obsah 

 

1.55.  Cesta domov pri Smižanoch skončila smrťou: Desivé FOTO nehody, osudová chyba po 

západe slnka 

 [topky.sk; 04/11/2017; Facebook/Polícia ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.topky.sk/cl/100370/1667789/Cesta-domov-pri-Smizanoch-skoncila-smrtou--Desive-FOTO-nehody--osudova-chyba-po-

zapade-slnka 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Slovenské cesty si vyžiadali ďalšiu obeť. Tentokrát o život prišiel na východnom Slovensku 

chodec, ktorému sa stala osudnou cesta domov. Stačilo ale málo a mohol žiť. 

 

Vodička (51) Toyota Rav 4 zo Spišskej Novej Vsi viedla vozidlo v smere jazdy zo Spišského Štvrtku na obec Smižany, 

kde z doposiaľ nezistených príčin prednou pravou časťou auta zachytila chodca (†57) zo Spišských Tomášoviec. 

 

Ako uviedla Polícia SR na svojom Facebooku, chodec išiel po pravej strane cesty v smere jazdy vozidla, pričom bol 

oblečený v tmavom oblečení a za zníženej viditeľnosti nemal na sebe reflexné prvky. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20688697/chodec-v-tmavom-obleceni-zomrel-pod-kolesami-auta.html
http://www.topky.sk/cl/100370/1667789/Cesta-domov-pri-Smizanoch-skoncila-smrtou--Desive-FOTO-nehody--osudova-chyba-po-zapade-slnka
http://www.topky.sk/cl/100370/1667789/Cesta-domov-pri-Smizanoch-skoncila-smrtou--Desive-FOTO-nehody--osudova-chyba-po-zapade-slnka
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"Chodec pri dopravnej nehode utrpel poranenia nezlučiteľné so životom, vodička neutrpela žiadne zranenie," napísala 

polícia. 

 

Späť na obsah 

 

1.56.  Volejbal: UKF Nitra porazila Spišskú Novú Ves v 8. kole extraligy žien 

 [24hod.sk; 04/11/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/volejbal-ukf-nitra-porazila-spissku-novu-ves-v-8-kole-extraligy-zien-cl546439.html 

 

Ilustračná snímka 

 

Nitra 4. novembra (TASR) - Volejbalová extraliga žien mala v sobotu na programe zápasy 8. kola. 

 

Volley project UKF Nitra - BK97 Stova Spišská Nová Ves 3:0 (18, 18, 17) 

 

72 minút, rozhodovali: Holčík, Vaško 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.57.  Volejbal: UKF Nitra porazila Spišskú Novú Ves v 8. kole extraligy žien 

 [teraz.sk; 04/11/2017; TASR, Monika Radošovská ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/volejbal-ukf-nitra-porazila-spissku-n/290398-clanok.html 

 

Pozrite si aktuálne výsledky. 

 

Nitra 4. novembra (TASR) - Volejbalová extraliga žien mala v sobotu na programe zápasy 8. kola. 

 

Volley project UKF Nitra - BK97 Stova Spišská Nová Ves 3:0 (18, 18, 17) 

 

72 minút, rozhodovali: Holčík, Vaško 

 

Hit UCM Trnava - Strabag Volleyball Club FTVŠ UK Bratislava 0:3 (-16, -15, -18) 

63 minút, rozhodovali: Pivarček, Viktoríni-Lisá 

 

VTC Pezinok-Bilíková - VK Slávia EU Bratislava 0:3 (-10, -24, -13) 

70 minút, rozhodovali: Juráček, Svorenčík 

 

http://www.24hod.sk/volejbal-ukf-nitra-porazila-spissku-novu-ves-v-8-kole-extraligy-zien-cl546439.html
http://www.teraz.sk/sport/volejbal-ukf-nitra-porazila-spissku-n/290398-clanok.html
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COP Nitra - VK Nové Mesto nad Váhom 2:3 (-16, 22, -22, 17, -15) 

124 minút, rozhodovali: Henček, Královič 

 

VK Eperia Prešov - KV MŠK Oktan Kežmarok 3:2 (-24, 18, 23, -19, 9) 

114 minút, rozhodovali: Čunočka, Poláčiková 

 

Späť na obsah 

 

1.58.  Na Zemplíne sa objavili podozrenia z kupovania hlasov, volebná komisia ich preverí 

 [webnoviny.sk; 04/11/2017; SITA ; Zaradenie: SprávySlovensko] 

https://www.webnoviny.sk/na-zempline-sa-objavili-podozrenia-z-kupovania-hlasov-volebna-komisia-ich-preveri/ 

 

KOŠICE 4. novembra (WebNoviny.sk) – V michalovskom volebnom obvode sa objavili podozrenia z kupovania hlasov. 

"Členovia krajskej volebnej komisie idú preveriť podozrenia, ktoré sa vyskytli v súvislosti s voľbami vo Veľkých 

Kapušanoch a Drahňove," povedal predseda Volebnej komisie KSK Vladimír Tot (MOST – HÍD). 

 

Ako uviedol Tot, "keď budeme po preverení vedieť, aká je skutočná situácia, budeme postupovať v zmysle zákona". 

 

Ako informovala Gabriela Rákociová, zapisovateľka michalovskej obvodnej volebnej komisie, členovia komisie už išli na 

miesto, zatiaľ však nijaké konkrétne informácie nemá k dispozícii. 

 

Ako uviedol predseda krajskej volebnej komisie Tot, dopoludnia boli niektorí členovia na výjazde v obvode Spišská Nová 

ves. Dopoludňajší priebeh volieb bol pokojný. Ako krajská komisia sme nedostali nijaké podnety. Drobné problémy 

vyriešili obvodné volebné komisie. 

 

Späť na obsah 

 

1.59.  Basketbal SBL: Inter Bratislava zdolal Levických Patriotov 

 [teraz.sk; 04/11/2017; TASR, Monika Radošovská ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/basketbal-sbl-inter-zdolal-levickych-p/290453-clanok.html 

 

Stretnutie BC Prievidza - VŠEMvs Karlovka Bratislava odohrajú v nedeľu od 17.00 h. 

 

Bratislava 4. novembra (TASR) - Basketbalová Eurovia SBL mala v sobotu na programe štyri zápasy 9. kola. Stretnutie 

BC Prievidza - VŠEMvs Karlovka Bratislava odohrajú v nedeľu od 17.00 h. 

 

BK Inter Bratislava - BK Levickí Patrioti 96:84 (49:41) 

 

Najviac bodov: Rančík 26, Matovič 21, Mrviš 15 - Djurič 17, Vašl 14, Sims 13, 1000 divákov 

https://www.webnoviny.sk/na-zempline-sa-objavili-podozrenia-z-kupovania-hlasov-volebna-komisia-ich-preveri/
http://www.teraz.sk/sport/basketbal-sbl-inter-zdolal-levickych-p/290453-clanok.html
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Iskra Svit - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 106:102 (52:46) 

 

Najviac bodov: Radonjič 30, Avramovič 28, Jackson 25 - Antoni 26, Ninkovič 21, L'Africain 17 

 

MBK Rieker Com-therm Komárno - KB Košice 82:70 (40:33) 

 

Najviac bodov: Adams 17, Tomič 16, Bowman ml. 13 - Fletcher 16, Sedmák 12, Marič 11 

 

MBK Handlová - PP TV Raj Žilina 89:85 (54:44) 

 

Najviac bodov: Landenbergue a Tyus po 18, Djordjevič 16 - Wright 37, Holcomb 16, Ďuriš 12 

 

Späť na obsah 

 

1.60.  Priebeh volieb na Spiši je pokojný, volebná účasť je rôzna 

 [24hod.sk; 04/11/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/priebeh-volieb-na-spisi-je-pokojny-volebna-ucast-je-rozna-cl546425.html 

 

Na snímke Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule, v pozadí Spišský hrad 

 

Poprad/Spišská Nová Ves 4. novembra (TASR) – Voľby do vyšších územných celkov sú zatiaľ na Spiši bezproblémové. 

"Ich priebeh je pokojný, žiadne narušenia sme hlásené nemali, veríme, že to tak aj ostane. Teraz išli členovia komisie na 

Zamagurie na kontrolu," priblížila pre TASR zapisovateľka Okresnej volebnej komisie (OVK) v Kežmarku Gabriela 

Petrušková. 

 

V Kežmarskom okrese je dohromady 67 okrskov a právo voliť tu má približne 50.000 obyvateľov, ktorí si môžu vybrať 

spomedzi 39 kandidátov na poslancov. "Zatiaľ je účasť celkom dobrá, aj ja keď som bola voliť, tak som dokonca čakala v 

rade, tak dúfame, že bude vyšší záujem ako po minulé voľby," dodala Petrušková. 

 

Všetko je zatiaľ v poriadku aj v jednotlivých okrskoch v okresoch Poprad a Levoča, voličská účasť tu však nie je veľmi 

vysoká. "Už sme boli na kontrolu vo viacerých okrskoch, niekde je účasť 10 percent, niekde 12 – 13 percent, nie sú to 

nejaké vysoké čísla. Ale najviac voličov zvykne chodiť podvečer, tak uvidíme o koľko sa tie čísla ešte dvihnú," zhodnotil 

zapisovateľ OVK v Poprade Ladislav Maličký. V okrese Poprad je dohromady 88 okrskov a občania si volia spomedzi 75 

kandidátov na poslancov, v Levočskom okrese je to 47 okrskov a kandiduje tu 25 ľudí. 

 

"U nás je všetko v poriadku, nič vážnejšie sme hlásené nemali. Dá sa povedať, že účasť je zatiaľ dosť nízka, uvidíme, 

ako sa to vyvinie do večera. Ľudí zrejme vytiahlo von pekné počasie, tak snáď si ešte nájdu čas prísť odvoliť po zotmení," 

http://www.24hod.sk/priebeh-volieb-na-spisi-je-pokojny-volebna-ucast-je-rozna-cl546425.html
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priblížil zapisovateľ OVK v Starej Ľubovni Mikuláš Mayer. V Ľubovnianskom okrese má právo voliť viac ako 44.000 

obyvateľov v 63 okrskoch. Okrem župana si pritom môžu vybrať aj poslancov spomedzi 27 kandidátov. 

 

V okrese Spišská Nová Ves je dohromady 83 okrskov a ani tu priebeh volieb zatiaľ nič nenarúša. Potvrdila to 

zapisovateľka tamojšej OVK Lívia Klaciková s tým, že volebná účasť v zatiaľ zmonitorovaných okrskoch je na úrovni 

okolo 15 percent. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.61.  Priebeh volieb na Spiši je pokojný, volebná účasť je rôzna 

 [teraz.sk; 04/11/2017; TASR, Dominika Zúborová ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/priebeh-volieb-na-spisi-je-pokojny-vo/290385-clanok.html 

 

Účasť na Spiši je zatiaľ dosť nízka, no vyššiu účasť tu očakávajú a ž večer. 

 

Poprad/Spišská Nová Ves 4. novembra (TASR) – Voľby do vyšších územných celkov sú zatiaľ na Spiši bezproblémové. 

"Ich priebeh je pokojný, žiadne narušenia sme hlásené nemali, veríme, že to tak aj ostane. Teraz išli členovia komisie na 

Zamagurie na kontrolu," priblížila pre TASR zapisovateľka Okresnej volebnej komisie (OVK) v Kežmarku Gabriela 

Petrušková. 

 

V Kežmarskom okrese je dohromady 67 okrskov a právo voliť tu má približne 50.000 obyvateľov, ktorí si môžu vybrať 

spomedzi 39 kandidátov na poslancov. "Zatiaľ je účasť celkom dobrá, aj ja keď som bola voliť, tak som dokonca čakala v 

rade, tak dúfame, že bude vyšší záujem ako po minulé voľby," dodala Petrušková. 

 

Všetko je zatiaľ v poriadku aj v jednotlivých okrskoch v okresoch Poprad a Levoča, voličská účasť tu však nie je veľmi 

vysoká. "Už sme boli na kontrolu vo viacerých okrskoch, niekde je účasť 10 percent, niekde 12 – 13 percent, nie sú to 

nejaké vysoké čísla. Ale najviac voličov zvykne chodiť podvečer, tak uvidíme o koľko sa tie čísla ešte dvihnú," zhodnotil 

zapisovateľ OVK v Poprade Ladislav Maličký. V okrese Poprad je dohromady 88 okrskov a občania si volia spomedzi 75 

kandidátov na poslancov, v Levočskom okrese je to 47 okrskov a kandiduje tu 25 ľudí. 

 

"U nás je všetko v poriadku, nič vážnejšie sme hlásené nemali. Dá sa povedať, že účasť je zatiaľ dosť nízka, uvidíme, 

ako sa to vyvinie do večera. Ľudí zrejme vytiahlo von pekné počasie, tak snáď si ešte nájdu čas prísť odvoliť po zotmení," 

priblížil zapisovateľ OVK v Starej Ľubovni Mikuláš Mayer. V Ľubovnianskom okrese má právo voliť viac ako 44.000 

obyvateľov v 63 okrskoch. Okrem župana si pritom môžu vybrať aj poslancov spomedzi 27 kandidátov. 

 

http://www.teraz.sk/regiony/priebeh-volieb-na-spisi-je-pokojny-vo/290385-clanok.html
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V okrese Spišská Nová Ves je dohromady 83 okrskov a ani tu priebeh volieb zatiaľ nič nenarúša. Potvrdila to 

zapisovateľka tamojšej OVK Lívia Klaciková s tým, že volebná účasť v zatiaľ zmonitorovaných okrskoch je na úrovni 

okolo 15 percent. 

 

Späť na obsah 

 

1.62.  Basketbal SBL: Inter Bratislava zdolal Levických Patriotov 

 [24hod.sk; 04/11/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/basketbal-sbl-inter-bratislava-zdolal-levickych-patriotov-cl546484.html 

 

Basketbalová Eurovia SBL mala v sobotu na programe štyri zápasy 9. kola. Stretnutie BC Prievidza - VŠEMvs Karlovka 

Bratislava odohrajú v nedeľu od 17.00 h. 

 

Bratislava 4. novembra (TASR) - Basketbalová Eurovia SBL mala v sobotu na programe štyri zápasy 9. kola. Stretnutie 

BC Prievidza - VŠEMvs Karlovka Bratislava odohrajú v nedeľu od 17.00 h. 

 

BK Inter Bratislava - BK Levickí Patrioti 96:84 (49:41) 

 

Najviac bodov: Rančík 26, Matovič 21, Mrviš 15 - Djurič 17, Vašl 14, Sims 13, 1000 divákov 

 

Iskra Svit - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 106:102 (52:46) 

 

Najviac bodov: Radonjič 30, Avramovič 28, Jackson 25 - Antoni 26, Ninkovič 21, L'Africain 17 

 

MBK Rieker Com-therm Komárno - KB Košice 82:70 (40:33) 

 

Najviac bodov: Adams 17, Tomič 16, Bowman ml. 13 - Fletcher 16, Sedmák 12, Marič 11 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.63.  Bývalý vládny splnomocnenec šiel monitorovať voľby do rómskych osád 

 [24hod.sk; 04/11/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/byvaly-vladny-splnomocnenec-siel-monitorovat-volby-do-romskych-osad-cl546349.html 

 

Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice. 

 

http://www.24hod.sk/basketbal-sbl-inter-bratislava-zdolal-levickych-patriotov-cl546484.html
http://www.24hod.sk/byvaly-vladny-splnomocnenec-siel-monitorovat-volby-do-romskych-osad-cl546349.html
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Bratislava 4. novembra (TASR) - Bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej volebnej komisie Peter 

Pollák išiel do terénu monitorovať priebeh krajských volieb. Navštívi Jarovnice v okrese Sabinov, Luník IX - mestskú časť 

Košice a Letanovce v okrese Spišská Nová Ves. Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej komisie. 

 

"Vybrali sme tieto tri miesta, kde sa už v minulosti objavili podozrenia z volebnej korupcie," vysvetlil svoj postup pre TASR  

Pollák, ktorý sa sústreďuje na problematiku kupovania hlasov. 

 

Avizoval, že v prípade podozrení v iných ako týchto troch "problematických oblastiach" sa presunie aj inam. Tvrdí, že ak 

sa mu potvrdia podozrenia, oznámi ich polícii aj komisii. 

 

Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej volebnej komisie. Tá na zasadnutí rieši podnety, programom volebného dňa 

aj možnú kontrolu volebných miestností. 

 

Policajný prezident Tibor Gašpar v piatok (3.11.) informoval, že polícia je pripravená zaoberať sa každým oznámením o 

volebnej korupcii alebo konaním, ktoré by narušovalo zákonný priebeh volieb. Vyzval občanov, aby takéto zistenia hlásili 

strážcom zákona. 

 

Volebné miestnosti sa na Slovensku otvorili o 7.00 h. Obyvatelia ôsmich samosprávnych krajov volia nových predsedov 

krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev. Prvé priebežné výsledky by mali byť známe po 22.00 h. Oficiálne výsledky 

by mali ohlásiť v nedeľu 5. novembra po schválení štátnou volebnou komisiou. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.64.  Bývalý vládny splnomocnenec šiel monitorovať voľby do rómskych osád 

 [teraz.sk; 04/11/2017; TASR, Dominika Zúborová ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/p-pollak-isiel-monitorovat-volby-do-roms/290310-clanok.html 

 

Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej volebnej komisie. Tá na zasadnutí rieši podnety, programom volebného dňa 

aj možnú kontrolu volebných miestností. 

 

Bratislava 4. novembra (TASR) - Bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej volebnej komisie Peter 

Pollák išiel do terénu monitorovať priebeh krajských volieb. Navštívi Jarovnice v okrese Sabinov, Luník IX - mestskú časť 

Košice a Letanovce v okrese Spišská Nová Ves. Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej komisie. 

 

"Vybrali sme tieto tri miesta, kde sa už v minulosti objavili podozrenia z volebnej korupcie," vysvetlil svoj postup pre TASR 

Pollák, ktorý sa sústreďuje na problematiku kupovania hlasov. 

 

http://www.teraz.sk/regiony/p-pollak-isiel-monitorovat-volby-do-roms/290310-clanok.html
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Avizoval, že v prípade podozrení v iných ako týchto troch "problematických oblastiach" sa presunie aj inam. Tvrdí, že ak 

sa mu potvrdia podozrenia, oznámi ich polícii aj komisii. 

 

Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej volebnej komisie. Tá na zasadnutí rieši podnety, programom volebného dňa 

aj možnú kontrolu volebných miestností. 

 

Policajný prezident Tibor Gašpar v piatok (3.11.) informoval, že polícia je pripravená zaoberať sa každým oznámením o 

volebnej korupcii alebo konaním, ktoré by narušovalo zákonný priebeh volieb. Vyzval občanov, aby takéto zistenia hlásili 

strážcom zákona. 

 

Volebné miestnosti sa na Slovensku otvorili o 7.00 h. Obyvatelia ôsmich samosprávnych krajov volia nových predsedov 

krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev. Prvé priebežné výsledky by mali byť známe po 22.00 h. Oficiálne výsledky 

by mali ohlásiť v nedeľu 5. novembra po schválení štátnou volebnou komisiou. 

 

Späť na obsah 

 

1.65.  Bývalý vládny rómsky splnomocnenec Pollák išiel monitorovať voľby do rómskych 

osád 

 [hlavnespravy.sk; 04/11/2017; TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.hlavnespravy.sk/byvaly-vladny-romsky-splnomocnenec-pollak-isiel-monitorovat-volby-romskych-osad/1195486 

 

Bratislava 4. novembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta) 

 

Bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej volebnej komisie Peter Pollák išiel do terénu monitorovať 

priebeh krajských volieb. Navštívi Jarovnice v okrese Sabinov, Luník IX – mestskú časť Košice a Letanovce v okrese 

Spišská Nová Ves. Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej komisie. 

 

Na snímke Peter Pollák 

 

"Vybrali sme tieto tri miesta, kde sa už v minulosti objavili podozrenia z volebnej korupcie," vysvetlil svoj postup pre TASR  

Pollák, ktorý sa sústreďuje na problematiku kupovania hlasov. 

 

Avizoval, že v prípade podozrení v iných ako týchto troch "problematických oblastiach" sa presunie aj inam. Tvrdí, že ak 

sa mu potvrdia podozrenia, oznámi ich polícii aj komisii. 

 

Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej volebnej komisie. Tá na zasadnutí rieši podnety, programom volebného dňa 

aj možnú kontrolu volebných miestností. 

 

http://www.hlavnespravy.sk/byvaly-vladny-romsky-splnomocnenec-pollak-isiel-monitorovat-volby-romskych-osad/1195486
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Policajný prezident Tibor Gašpar v piatok (3.11.) informoval, že polícia je pripravená zaoberať sa každým oznámením o 

volebnej korupcii alebo konaním, ktoré by narušovalo zákonný priebeh volieb. Vyzval občanov, aby takéto zistenia hlásili 

strážcom zákona. 

 

Volebné miestnosti sa na Slovensku otvorili o 7.00 h. Obyvatelia ôsmich samosprávnych krajov volia nových predsedov 

krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev. Prvé priebežné výsledky by mali byť známe po 22.00 h. Oficiálne výsledky 

by mali ohlásiť v nedeľu 5. novembra po schválení štátnou volebnou komisiou. 

 

Späť na obsah 

 

1.66.  SLEDUJEME ONLINE: FOTO Voľby sú v plnom prúde. Polícia vedie niekoľko konaní pre 

podozrenie z korupcie 

 [parlamentnelisty.sk; 04/11/2017; TASR ; Zaradenie: Parlamentné listy] 

http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/SLEDUJEME-ONLINE-FOTO-Volby-su-v-plnom-prude-Policia-vedie-niekolko-konani-pre-

podozrenie-z-korupcie-294718 

 

Národná kriminálna agentúra (NAKA) vedie vo veci podozrení z volebnej korupcie osem trestných konaní. Na podozrenia 

z volebnej korupcie sa sústreďujú policajti aj počas prebiehajúcich krajských volieb. 

 

Foto: TASR 

Popis: Prezident SR Andrej Kiska s manželkou Martinou vhadzujú obálky s hlasovacími lístkami do volebnej schránky v 

Poprade 

 

Novinárom to povedal policajný viceprezident Ľubomír Ábel, ktorý sa zúčastnil na zasadnutí štátnej volebnej komisie. 

Bližšie k vedeným trestným konaniam nehovoril, polícia bude informovať podľa neho v najbližších dňoch. Z 27 podnetov 

bolo ostaných 19 priestupkov. 

 

Štátnu volebnú komisiu Ábel informoval, že priebeh volieb je pokojný. Na poriadok a pokojný priebeh krajských volieb 

dohliada viac ako 7000 policajtov. "Situácia je pokojná. Od siedmej sa spustili naše bezpečnostné opatrenia. Vonku je 

vyše 7000 policajtov, v priamom výkone sú takmer všetky dôležité služby," uviedol. 

 

V strehu sú podľa jeho slov aj kriminalisti a vyšetrovatelia protikorupčnej jednotky NAKA. "Sú pripravení práve na to, aby 

riešili akékoľvek možné podozrenia z tzv. volebnej korupcie," zdôraznil. 

 

Polícia sa podľa jeho slov na voľby pripravila v predstihu. V sociálne vylúčených komunitách jej špecialisti vysvetľovali 

ľuďom ich práva a možnosti. Podľa Ábela sa polícia snažila v čo najväčšej miere utlmiť "akékoľvek pokusy o nejakú 

volebnú korupciu a neférové voľby". 

 

http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/SLEDUJEME-ONLINE-FOTO-Volby-su-v-plnom-prude-Policia-vedie-niekolko-konani-pre-podozrenie-z-korupcie-294718
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/SLEDUJEME-ONLINE-FOTO-Volby-su-v-plnom-prude-Policia-vedie-niekolko-konani-pre-podozrenie-z-korupcie-294718
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Polícia monitoruje aj rizikové oblasti, kde je nasadených viac policajtov. "Tam, kde si to situácia nevyžadovala, je taký 

počet hliadok, aby zabezpečili nerušený priebeh volieb a komfort voličov," doplnil Ábel. 

 

Pollák išiel monitorovať voľby do rómskych osád 

 

Bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej volebnej komisie Peter Pollák išiel do terénu monitorovať 

priebeh krajských volieb. Navštívi Jarovnice v okrese Sabinov, Luník IX - mestskú časť Košice a Letanovce v okrese 

Spišská Nová Ves. Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej komisie. 

 

"Vybrali sme tieto tri miesta, kde sa už v minulosti objavili podozrenia z volebnej korupcie," vysvetlil svoj postup pre TASR 

Pollák, ktorý sa sústreďuje na problematiku kupovania hlasov. 

 

Avizoval, že v prípade podozrení v iných ako týchto troch "problematických oblastiach" sa presunie aj inam. Tvrdí, že ak 

sa mu potvrdia podozrenia, oznámi ich polícii aj komisii. 

 

Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej volebnej komisie. Tá na zasadnutí rieši podnety, programom volebného dňa 

aj možnú kontrolu volebných miestností. 

 

Policajný prezident Tibor Gašpar v piatok (3.11.) informoval, že polícia je pripravená zaoberať sa každým oznámením o 

volebnej korupcii alebo konaním, ktoré by narušovalo zákonný priebeh volieb. Vyzval občanov, aby takéto zistenia hlásili 

strážcom zákona. 

 

Hlasoval už aj Kiska 

 

V spoločnosti svojej manželky Martiny v sobotu vo volebnom okrsku číslo 2. v Poprade odovzdal svoj hlas v župných 

voľbách aj prezident SR Andrej Kiska. Po hlasovaní pred novinármi zdôraznil, že je potrebné ísť voliť. "Chcel by som 

vyzvať všetkých občanov, aby šli voliť, a to z dvoch dôvodov. Prvým je to, že župné voľby sú o našom bežnom živote, o 

školách, nemocniciach, cestách, kultúre, ale ten druhý dôvod je možno ešte dôležitejší, a to je, ktorým smerom sa bude 

uberať naša krajina. Aby nedostali hlasy extrémisti a novodobí fašisti," upozornil prezident. 

 

Nový župan, ale aj poslanci, by mali podľa neho svoju úlohu brať ako službu krajine, mali by to byť ľudia, ktorí vidia 

Slovensko ako moderný proeurópsky štát. "Takto vidím úlohu nielen župana, ale aj poslancov, ktorých si dnes volíme, 

takto vidím úlohu všetkých politikov, ktorí pôsobia v našej spoločnosti," zdôraznil Kiska. 

 

Podľa neho viaceré regióny trápi predovšetkým nedostatočná infraštruktúra a tiež úroveň zdravotníctva a nemocníc. 

Práve tu vidí najväčší potenciál na zlepšenie. "Myslím si, že ľudia si môžu vybrať spomedzi kandidátov, niektorých 

poznám roky a verím, že všetci voliči si nájdu takých, ktorí to myslia s našou krajinou dobre," zhodnotil Kiska. Zároveň sa 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

6. 11. 2017 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

dotkol témy voľby cez internet, či voľby na diaľku, keďže o župné voľby býva už tradične najnižší záujem zo strany 

voličov. "Je úlohou Národnej rady, ako zvýšiť účasť voličov vo voľbách," konštatoval prezident. 

 

Ísť voliť, je podľa neho v prvom rade právo, základom demokracie je to, že máme možnosť voliť. "Ak sa chceme 

sťažovať, ale nejdeme voliť, tak je to zlé. Je to zároveň aj naša povinnosť rozhodnúť, ako bude naša krajina vyzerať," 

dodal Kiska, ktorý sa dnes ešte chystá s rodinou do prírody, využiť pekné počasie. Dnes šiel voliť v sprievode manželky, 

o prezidentovho najmladšieho syna sa počas ich neprítomnosti starala staršia sestra Veronika. "Dokáže sa o neho 

úžasne postarať, je to taká jeho druhá mama," konštatoval prezident. S manželkou sa predtým o jednotlivých kandidátoch 

rozprávali, nie pri všetkých však mali rovnaký názor. "Presne viem, koho ona zakrúžkovala, ona vie, komu som dal hlas 

ja, nie vo všetkých menách sme sa zhodli, ale o tom je demokracia," uzavrel prezident. 

 

--> autor: TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.67.  VOLEBNÝ ONLINE Slováci rozhodujú o nových županoch: V týchto piatich krajoch 

rozhodne každý hlas 

 [topky.sk; 04/11/2017; TASR, SITA, mik, ph ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.topky.sk/cl/1001009/1667593/VOLEBNY-ONLINE-Slovaci-rozhoduju-o-novych-zupanoch--V-tychto-piatich-krajoch-

rozhodne-kazdy-hlas 

 

BRATISLAVA - Dlho očakávaný deň je tu. Dnes ráno sa otvorili brány volebných miestností, kde si ľudia na nasledujúcich 

päť rokov volia svojich predsedov samosprávnych krajov a poslancov do jednotlivých zastupiteľstiev. Sledujte tento 

napätý deň, ktorý sľubuje niekoľko napínavých súbojov, spolu s nami! 

 

Voliť môžete už od 7:00, pričom volebné miestnosti sa zatvárajú o 22:00. Meteorológovia predpovedajú príjemné počasie, 

ktoré by mohlo pomôcť vyššej volebnej účasti. Očakávať môžeme jasno až polojasno, najvyššie teploty dosiahnu 10 až 

13 stupňov Celzia. Miestami sa môže vytvoriť aj hmla, a to najmä zrána. 

 

Takéto počasie nás čaká 

 

Odvoliť sa chystá aj prezident Andrej Kiska vo svojom rodnom Poprade, svoju povinnosť si v Miloslavove splní aj 

predseda parlamentu Andrej Danko. 

 

Ak neviete, koho voliť, pripravili sme pre vás zoznam kandidátov do jednotlivých zastupiteľstiev. 

Ak si nie ste istý, ako voliť, môžete si pozrieť si náš manuál. 

 

Takto sa volilo napríklad vo Veľkom Krtíši - Foto: SITA / Ján Viazanička 

http://www.topky.sk/cl/1001009/1667593/VOLEBNY-ONLINE-Slovaci-rozhoduju-o-novych-zupanoch--V-tychto-piatich-krajoch-rozhodne-kazdy-hlas
http://www.topky.sk/cl/1001009/1667593/VOLEBNY-ONLINE-Slovaci-rozhoduju-o-novych-zupanoch--V-tychto-piatich-krajoch-rozhodne-kazdy-hlas
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VOĽBY SLEDUJEME ONLINE! 

 

11:55 Daniel Krajcer po odvolení. 

 

11:40 V obecnom zariadení sociálnych služieb v Hornej Marikovej, v ktorom žije asi 40 klientov, požiadalo o voľbu do 

prenosnej urny sedem voličov. Najstarším z nich bol 97-ročný Štefan Mihálik. Rodák z marikovskej osady Vlkov je v 

zariadení sociálnych služieb asi 12 rokov a podľa vlastných slov sa zúčastňuje takmer všetkých volieb. 

 

11:30 Bratislavský kandidát Rudolf Kusý dorazil v dobrej nálade. 

 

11:10 V Bratislave bol spolu so svojim synom odvoliť aj Daniel Krajcer. 

 

11:00 Voľby do vyšších územných celkov v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) sú zatiaľ pokojné, volebné 

miestnosti v kraji otvorili načas, nikto zatiaľ nehlásil žiadne problémy. Konštatoval to tri hodiny po začiatku volieb Peter 

Bahno, predseda volebnej komisie BBSK. 

 

10:45 Svoju povinnosť si v Poprade splnil aj prezident Andrej Kiska. Slovákov vyzval na to, aby išli voliť. 

 

10:35 Takto volil v Juraj Droba, ďalší z kandidátov na predsedu BSK. 

 

10:20 Kandidát na košického župana Richard Raši prišiel voliť už o 8:00 hodine aj s manželkou Máriou. Volili v košickej 

mestskej časti Barca, kde má trvalý pobyt. "Teraz sa prezlečiem a pôjdem do lesa, vyvetrať si hlavu," povedal Raši po 

vhodení hlasovacích lístkov. 

 

10:15 Po prvých troch hodinách sobotných volieb do orgánov samosprávnych krajov môžu predstavitelia okrskových 

komisií v Stupave pri Bratislave hovoriť o značnom záujme voličov. "Voliči chodia stále, stáva sa, že musia chvíľku 

počkať, aby sa uvoľnilo miesto za plentou," informovala Zuzana Lovíšková z Mestského úradu v Stupave. 

 

10:05 Bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej volebnej komisie Peter Pollák išiel do terénu 

monitorovať priebeh krajských volieb. Navštívi Jarovnice v okrese Sabinov, Luník IX - mestskú časť Košice a Letanovce v 

okrese Spišská Nová Ves. Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej komisie. 

 

10:00 Odvolené má už aj Pavol Frešo. 

 

9:45 Takto volil Milan Ftáčnik. "Neviem, či sa nám podarilo vyburcovať dostatočný počet ľudí, ale verím, že tá účasť bude 

vyššia ako pred štyrmi rokmi," povedal tesne po akte. 
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9:40 Odvolil už aj jeden z favoritov v Bratislavskom samosprávnom kraji, Milan Ftáčnik. 

 

9:20 Súčasný košický župan Zdenko Trebuľa odvolil o 9:00 na Kukučínovej ulici v Košiciach aj so svojou manželkou. "Je 

to veľká úľava, keď už nie som na kandidačnej listine. Dnes si pôjdem ešte oddýchnuť na chalupu," povedal. Potešilo ho 

tiež, že ráno vyzerá volebná účasť v jeho okrsku celkom slušná. 

 

9:05 Otázky ľudí ohľadom prebiehajúcich krajských volieb zodpovie infolinka ministerstva vnútra aj Štátnej komisie pre 

voľby a kontrolu financovania politických strán. Celý volebný deň môžu volať na čísla 02/48592312, 02/48592313, 

02/48592020 a 02/48592021. 

 

8:50 V miestnom pohostinstve na hornom konci zriadili jeden z volebných okrskov v baníckom meste Handlová vo 

voľbách do vyšších územných celkov. K výberu miesta samospráva pristúpila po tom, čo zavreli prevádzku, kde bývali 

voľby doposiaľ. 

 

8:20 Podľa informácií sa volebné miestnosti otvorili bez problémov. 

 

8:00 Krátko pred siedmou hodinou už pred Základnou školou kráľa Svätopluka v Nitre postávali prví voliči, ktorí čakali na 

otvorenie volebnej miestnosti. 

 

07:50 Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové 

opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne. 

 

07:30 O priazeň voličov sa uchádza 78 kandidátov na predsedov a takmer 2900 kandidátov na poslancov. 

 

07:00 Volebné miestnosti sú otvorené. 

 

06:50 Podľa kurzov stávkových spoločností to vyzerá na tesné súboje najmä v Bratislavskom, Žilinskom, Nitrianskom, 

Trnavskom a Banskobystrickom kraji. 

 

06:40 K voľbe potrebujete iba občiansky preukaz alebo doklad o pobyte pre cudzinca. 

 

06:25 Voliť môžete len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov ste zapísaný. 

 

06:10 Pre voľby je vytvorených 5 968 volebných miestností (okrskov), voliť môže približne 4 435 000 ľudí. 

 

Späť na obsah 

 

1.68.  UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Zo Štrby ZUBAČKOU na Štrbské Pleso 
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 [teraz.sk; 04/11/2017; Tablet.TV, Daniel Forgács ; Zaradenie: Magazín] 

http://www.teraz.sk/magazin/unikatny-vlakovy-videoprojekt-zo-str/289557-clanok.html 

 

TABLET.TV vám vďaka spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK) opäť prináša ďalšiu časť 

unikátneho videoprojektu, aký na takejto úrovni na Slovensku ešte nikto nerealizoval. 

 

Bratislava 4. november (Teraz.sk/TABLET.TV) - Pred dvomi týždňami sme vám predstavili trať ŽSR 160 z Košíc do 

Rožňavy. V ďalších častiach vám postupne ukážeme všetky používané železničné trate na Slovensku. 

 

To všetko jednak na stránke www.teraz.sk, alebo na stránke www.tablet.tv a takisto na špecializovanej stránke o 

železničnej doprave - www.vovlaku.sk. 

 

Dnes pôjdeme po trati Tatranských elektrických železníc od prvej do poslednej sekundy v úlohe rušňovodiča Železničnej 

spoločnosti Slovensko, a.s. do stanice v Štrbskom Plese. 

 

Na rozdiel od reálneho rušňovodiča budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu jazdy ukáže, aké kultúrne, 

historické, alebo cestopisné pamiatky sa v danom okamihu okolo vás nachádzajú. Ďalšie informácie o projekte nájdete 

pod videooknom, ktoré predstavuje vjazd do železničnej reality. 

Príjemnú cestu vlakom! 

 

. 

Pre lepšiu orientáciu na stránke 

V hornej časti ponúkame okno, v ktorom je jazda ozubnicovou železnicou medzi Štrbou a Štrbským Plesom 

zaznamenaná kamerou od prvej do poslednej sekundy. 

 

Nižšie sa dozviete technické údaje o súprave a trati, po ktorej cestujete a zaujímavosti o jednotlivých zastávkach. 

 

Začiatok cesty: Železničná stanica Štrba 

 

Železničná stanica Štrba Foto: Tablet.TV 

 

. 

 

Projekt TABLET.TV a VOVLAKU.SK 

Cieľom projektu je priniesť vám možnosť precestovať celé Slovensko po koľajniciach- VO VLAKU. Postupne budeme 

zverejňovať videá jednotlivých úsekov tratí, ale aj doplňujúce videoreportáže, napríklad predstavíme vám železničné 

stanice, alebo zoberieme vás do železničného depa, kde vám ukážeme koľajovú techniku. 

 

. 

http://www.teraz.sk/magazin/unikatny-vlakovy-videoprojekt-zo-str/289557-clanok.html
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Údaje o vlaku a trati 

Jazda v elektrickej jednotke 405 ozubnicovej železnice Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 

 

O trati 

Ozubnicová železnica (OŽ) Štrba - Štrbské Pleso je jednou z dvoch ozubnicových železníc nachádzajúcich sa na 

Slovensku. Spája obce Štrbské Pleso s Tatranskou Štrbou. Trať obsahuje jedinú zastávku Tatranský Lieskovec. V sieti 

ŽSR nesie označenie ako železničná trať č. 182. 

 

Číslo trate: ŽSR - 182 

Správca: Železnice Slovenskej republiky 

Trasa: Štrba - Štrbské Pleso 

Otvorenie trate: 27.7.1896 

Rozchod: 1 000 mm 

Elektrifikácia: 1,5 kV = 

 

. 

Z histórie 

Na konci 19. storočia vzrastal záujem turistov o Vysoké Tatry. V tomto období vznikali aj požiadavky na pohodlnú 

dopravu turistov do tatranských osád. Existencia Košicko-bohumínskej železnice, ktorá viedla v blízkosti prosperujúcich 

tatranských osád, oživovala myšlienku železničného prepojenia. Obrovský záujem bol obzvlášť o osadu Štrbské Pleso, 

ktoré malo okrem mnohých hotelov aj štatút liečivých kúpeľov (od roku 1885). 

 

Na základe aj týchto podnetov bola v roku 1895 spustená výstavba vlastnej trate s dĺžkou 4,75 km vedená staviteľmi zo 

Spišskej Novej Vsi, Adolfom Niedenthalom a Žigmundom Kornhäuserom. Prevádzka začala rok po začatí výstavby, 27. 

júla 1896. 

 

Ozubnicová železnica mala rozchod 1 000 mm a ako spôsob ozubenia bola použitá sústava Riggenbach. Železnica zo 

svojej údolnej stanice v Štrbe prekonávala do vrcholovej stanice na Štrbskom Plese prevýšenie 454 m s maximálnym 

stúpaním 127 ‰. Pozdĺž trate viedla paralelne cesta, s ktorou sa trať križovala celkovo 17 krát (bez zabezpečovacích 

zariadení). Jazdnú súpravu tvoril parný rušeň, ktorý tlačil pred sebou max. 2 vozne. Park vozidiel tvorili 2 parné rušne 

(Floridsdorf), 4 dvojosové osobné vozne a 2 dvojosové nákladné vozne vyrobené v roku 1896 budapeštianskou firmou 

Ganz. Prevádzka bola ukončená v roku 1933, kedy bola nahradená autobusovou dopravou. 

 

Súčasnosť 

V roku 1970 sa mali konať na Štrbskom Plese majstrovstvá sveta v lyžovaní. Okrem potrieb ubytovania a vybudovania 

športovísk vznikla požiadavka zabezpečenia dopravy. Táto skutočnosť oživila myšlienku znovuvybudovania ozubnicovej 

železnice. Idea bola zrealizovaná 7. mája 1968, keď sa rozhodlo o vybudovaní elektrickej ozubnicovej železnice, ktorá 
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mala okrem iného aj presunúť prúd turistov do Západných Tatier. A tak 12. februára 1969 železnicu odovzdali do 

prevádzky. 

 

Nová zubačka bola vybudovaná na opustenom telese pôvodnej trate. Na rozdiel od pôvodnej zubačky, využívala 

zrekonštruovaná trať ozubnicovú sústavu Strube. Jej dĺžka je 4,78 km s maximálnym stúpaním 150 ‰. V údolnej stanici 

Štrba bola vybudovaná nová krytá oceľová hala pre potreby zubačky s meniarňou zabezpečujúcou napájanie železnice 

jednosmerným napätím 1 500 V. 

 

Vo vrcholovej stanici Štrbské Pleso bola postavená nová výpravná budova, ktorá slúžila aj pre potreby TEŽ. Vrcholová 

stanica pôvodnej ozubnicovej trate stála totiž na brehu jazera Štrbské pleso. Súčasný park vozidiel disponuje troma 

dvojvozňovými osobnými súpravami (Brown-Bover Baden a SLM Wintherthur), prívesnou jednonápravovou snehovou 

frézou, motorovou drezinou a troma vozíkmi na prepravu batožiny. 

 

Stanice a zastávky na trati 

• Štrba 

• Tatranský Lieskovec 

• Štrbské Pleso 

 

. 

Koniec cesty – Železničná stanica Štrbské Pleso 

 

Železničná stanica Štrbské Pleso Foto: Tablet.TV 

 

. 

Zaujímavosti na trati 

 

Štrba 

Štrba (nem. Tschirm, Tschirben, Hochwald, maď. Csorba) je rázovitá obec na Slovensku v okrese Poprad. Súčasťou 

obce sú aj osady Tatranská Štrba a Štrbské Pleso. 

Vľavo v pozadí Mlynická dolina, vpravo Predné Solisko. Foto: TASR/Roman Hanc 

 

Obec Štrba leží v nadmorskej výške 829 m (stred obce), časť chotára až v 2428 m (Hrubý vrch v závere Mlynickej doliny). 

Na území chotára sú tieto vrchy a štíty: Solisko, Furkovský štít, Hrubý vrch (Triumetal), Štrbský štít, Hliniská veža, Capie 

veže, Zadná Bašta, Diablovina a Satan. Z tatranských plies bolo v majetku Štrby: Kozie pleso, Capie plesá, Okrúhle 

pliesko, Štrbské pleso, Nové Štrbské pleso (Móryho). 

 

Cez túto osadu vedie aj železničná trať Žilina – Košice, ktorá tu má najvyššie položenú rýchlikovú zastávku. 
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Štrbské Pleso 

 

Štrbské Pleso (maď. Csorba-tó, nem. Tschirmer See, Zirbener See, poľ. Szczyrbskie Jezioro) je jedna z troch miestnych 

častí obce Štrba (Štrba, Tatranská Štrba, Štrbské Pleso), v podhorí Vysokých Tatier. 

 

Štrbské Pleso je významné centrum turizmu a zimných športov, najvyššie položená turisticko-liečebná osada, 

nachádzajúca sa vo Vysokých Tatrách. Rozkladá sa na južnom brehu jazera Štrbské pleso v nadmorskej výške 1 346 m 

n. m. 

Na archívnej snímke turisti zostupujú snehovým poľom, pod nimi je Vyšné Wahlenbergovo pleso vo Furkotskej doline, 

vpravo hore je štít Ostrá. Turistický okruh Mlynickou a Furkotskou dolinou po žltej turistickej značke zo Štrbské Plesa s 

prechodom cez sedlo Bystrá lávka (2300 m n. m.), je obľúbeným cieľom návštevníkov Vysokých Tatier. Cestu Furkotskou 

dolinou pri zostupe či výstupe môže skrátiť sedačková lanovka zo Štrbského Plesa k Chate pod Soliskom. Foto: 

TASR/Milan Kapusta 

 

Do katastrálneho územia Štrbské Pleso patria osady Podbanské (len časť, zvyšok patrí k obci Pribylina) a Vyšné Hágy, 

osada Štrbské Pleso, podľa ktorej je toto katastrálne územie pomenované, bola rozhodnutím Najvyššieho súdu SR opäť 

pričlenená k obci Štrba. Ide o najvyššie položenú turisticko-liečebnú osadu vo Vysokých Tatrách a stredisko vrcholového 

športu pre severské disciplíny. 

Zdroj - wikipedia.org, vlaky.net 

 

Späť na obsah 

 

1.69.  VOLEBNÝ ONLINE Slováci rozhodujú o nových županoch: Výpadky elektriny, voľby sa 

predĺžia 

 [topky.sk; 04/11/2017; TASR, SITA, mik, ph ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.topky.sk/cl/1001009/1667593/VOLEBNY-ONLINE-Slovaci-rozhoduju-o-novych-zupanoch--Vypadky-elektriny--volby-sa-

predlzia 

 

BRATISLAVA - Dlho očakávaný deň je tu. Dnes ráno sa otvorili brány volebných miestností, kde si ľudia na nasledujúcich 

päť rokov volia svojich predsedov samosprávnych krajov a poslancov do jednotlivých zastupiteľstiev. Sledujte tento 

napätý deň, ktorý sľubuje niekoľko napínavých súbojov, spolu s nami! 

 

Volí sa už od 7:00, pričom volebné miestnosti sa zatvárajú o 22:00. Prvé predbežné výsledky by sme sa mohli dozvedieť 

Odvolil už aj prezident Andrej Kiska vo svojom rodnom Poprade, svoju povinnosť si v Miloslavove splnil aj predseda 

parlamentu Andrej Danko. 

 

Ak neviete, koho voliť, pripravili sme pre vás zoznam kandidátov do jednotlivých zastupiteľstiev. 

Ak si nie ste istý, ako voliť, môžete si pozrieť si náš manuál. 

http://www.topky.sk/cl/1001009/1667593/VOLEBNY-ONLINE-Slovaci-rozhoduju-o-novych-zupanoch--Vypadky-elektriny--volby-sa-predlzia
http://www.topky.sk/cl/1001009/1667593/VOLEBNY-ONLINE-Slovaci-rozhoduju-o-novych-zupanoch--Vypadky-elektriny--volby-sa-predlzia
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Takto sa volilo napríklad vo Veľkom Krtíši - Foto: SITA / Ján Viazanička 

 

VOĽBY SLEDUJEME ONLINE! 

 

19:40 Takto odvolila Izabella Komlósiová v ižanskom kroji v obci Iža, okres Komárno. 

 

Zdroj foto: TASR - Milan Drozd 

 

19:25 Volebná účasť v samosprávnych krajoch nebude dramaticky vysoká ani oproti minulosti výrazne neklesne. Kraje 

hlásia dvojciferné čísla. Povedal to predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard 

Bárány. 

 

Voľby v Krásnohorskom Podhradí - Foto: TASR / Maroš Černý 

 

19:15 Veľký škandál v Banskej Bystrici. Pokus o ovplyvnenie volieb, klamstvá na okrskoch. 

 

18:58 Elektrina v týchto obciach vraj vypadla o 18:10, členovia obvodnej volebnej komisie podľa nej momentálne 

konzultujú s okrskovými volebnými komisiami technické otázky týkajúce sa prerušenia volieb. 

 

18:50 V obciach Horná Súča, Dolná Súča a Hrabovka v Trenčianskom okrese vypadol elektrický prúd. Výpadok sa týka 

deviatich volebných okrskov. Voľby sa budú musieť v týchto okrskoch predĺžiť o čas výpadku elektriny. Informovala 

zapisovateľka Obvodnej volebnej komisie Trenčín Ľubica Držková. 

 

18:45 Voliť chodia ľudia v každom veku. Napríklad aj táto 95-ročná Ružinovčanka. 

 

Zdroj foto: FB / Dalibor Hruby 

 

18:30 Obvodná volebná komisia v Revúcej preveruje oznámenie od občanov, podľa ktorého bol jeden predseda 

okrskovej volebnej komisie v okrese pri svojej práci pod vplyvom alkoholu. Informoval o tom zapisovateľ obvodnej 

volebnej komisie pre Revúcky okres Dominik Čulok. 

 

18:05 V Nitrianskom samosprávnom kraji sa podľa predbežných odhadov členov jednotlivých okrskových komisií očakáva 

účasť v sobotných voľbách oveľa vyššia oproti predchádzajúcim voľbám v roku 2013. 

 

17:55 Priebeh volieb do vyšších územných celkov v obvode Šaľa je zatiaľ pokojný. Obvodná volebná komisia podľa slov 

zapisovateľky Evy Gyurovszkej nemusela riešiť žiadne podnety. Podľa členov okrskových komisií je však volebná účasť 

nízka, pohybuje sa zhruba na úrovni volieb pred štyrmi rokmi. 
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17:45 Takto odovzdal svoj hlas súčasný prešovský župan Peter Chudík. 

 

Zdroj foto: SITA / Viktor Zamborský 

 

17:30 Volebná komisia Prešovského samosprávneho kraja prijala podnet týkajúci sa porušenia volebného moratória v 

Prešove. Podnet podal občan, podľa ktorého ho na Hlavnej ulici oslovili členovia istého občianskeho združenia a podali 

mu plagát s menami desiatich kandidátov na krajských poslancov do Zastupiteľstva PSK. Malo ísť o kampaň v prospech 

nominantov dvoch politických strán a nezávislých kandidátov. 

 

17:19 Väčšina Bratislavčanov stále netuší, kde je sídlo VÚC, hovorí Richard Sulík. 

 

17:05 Aj Stanislav Mičev odozvdal svoj hlas. Kandidát, ktorý sa vzdal v prospech Jána Luntera v boji proti Marianovi 

Kotlebovi, hlási pomerne vysokú účasť. 

 

16:50 Účasť na sobotňajších voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) na košickom sídlisku Luník IX je nízka, ale 

oproti iným krajským voľbám v tejto mestskej časti nadpriemerná. 

 

Zdroj foto: TASR - František Iván 

 

16:35 Richard Sulík zatiaľ odhaduje účasť na 18%. Europoslanec predsedá okrsku 21 na Základnej škole na Jelenej ulici 

v bratislavskom Starom Meste. 

 

16:15 Dvaja mladí ľudia v šarišskom kroji prišli do volebnej miestnosti v obci Krivany v okrese Sabinov. Folkloristi 

nechceli strácať čas, čaká ich ešte jedno vystúpenie s folklórnym súborom v obci a účasť na čepčení v Tatrách. 

 

16:00 Svoj hlas už odovzdal aj Marian Kotleba. 

 

Zdroj foto: SITA/Jan Miskovsky 

 

15:49 Volebná komisia BBSK riešila dva prípady v obvode Brezno, ktoré sa týkali povinného zachovávania volebného 

moratória. Týkali sa aj člena okrskovej komisie v mikine ĽSNS, na ktorý upozornil Juraj Smatana. 

 

15:38 "Môjho mladšieho syna vnímam ako stelesnenie šťastia. Aj preto sme volili spolu," napísal jeden z kandidátov na 

post predsedu BSK Jozef Uhler. 

 

Zdroj foto: FB / Jozef Uhler 
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15:30 Členka okrskovej volebnej komisie dožadujúca sa označenia všetkých členov komisie, kto za akú politickú stranu 

tam sedí. 

 

15:20 "Moja doobedňajšia "tour de okrsky", sa skončila nielen definitívnym naplnením môjho sľubu a krúžkom pre Jána 

Luntera, ale aj povzbudzujúcou správou, o doposiaľ vysokom záujme voličov. Už to len nezakríknuť, aby večer mohli 

oslavovať všetci slušní ľudia na Slovensku," povedal po odovzdaní svojho hlasu poslanec za SaS Martin Klus. Ten sa 

svoj kandidatúry na post banskobystrického župana vzdal v prospech Luntera. 

 

15:10 Tibor Mikuš, kandidát na trnavského župana, vhadzuje obálku do urny. 

 

14:55 V obci Lubina v okrese Nové Mesto nad Váhom skolaboval člen okrskovej volebnej komisie. Zdravotní záchranári 

ho odviezli do nemocnice. 

 

14:40 Takto volili Milan Belica a Ján Greššo, kandidáti v Nitrianskom samosprávnom kraji. 

 

Milan Belica 

 

Ján Greššo 

 

14:25 Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko volil v sobotňajších voľbách okolo 13.30 h na obecnom úrade v 

obci Miloslavov (okr. Senec). Za jeden z najväčších problémov v kraji považuje dopravu. 

 

Andrej Danko 

 

14:10 Takto volila kandidátka na post predsedníčky VÚC v Žilinskom samosprávnom kraji, Erika Jurinová. 

 

14:00 V michalovskom volebnom obvode sa objavili podozrenia z kupovania hlasov. "Členovia krajskej volebnej komisie 

idú preveriť podozrenia, ktoré sa vyskytli v súvislosti s voľbami vo Veľkých Kapušanoch a Drahňove," povedal predseda 

Volebnej komisie KSK Vladimír Tot (MOST – HÍD). 

 

13:50 Za sebou to už má aj bratislavský kandidát Ján Mrva. 

 

13:35 Ráno odvolil aj najväčší Kotlebov súper v BBSK Ján Lunter. Tvrdí, že dnes sa rozhoduje, ako sa bude žiť 

najbližších päť rokov. Verí, že dokáže zmeniť kraj k lepšiem. "Ja som bol voliť hneď ráno a vyzývam aj vás, priatelia: 

poďte voliť! Krúžkujte kandidátov na poslancov a vezmite so sebou aj svojich blízkych. Dnes má každý jeden hlas naozaj 

obrovskú váhu. Dnes nesmieme nič ponechať na náhodu!" odkázal na Facebooku. 

 

Zdroj foto: FB / Lunter pre dobrý kraj 
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13:25 Obvodná volebná komisia v bratislavskom Novom Meste v súvislosti s voľbami do vyšších územných celkov 

preverovala prvý podnet. Okrsková komisia na Mikovíniho ulici totiž nahlásila, že pred budovou niekto rozdáva bagety 

tým, ktorí volili jedného z kandidátov na predsedu BSK. "Obvodná komisia to išla preveriť, ale keď prišli na miesto, nikoho 

už nenašli," uviedol hovorca Nového Mesta Marek Tettinger. 

 

13:15 Krajské voľby sú pokojné, Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán rieši desiatky 

podnetov. Väčšinou ide o údajné porušenie volebného moratória. Novinárom to povedal predseda štátnej volebnej 

komisie Eduard Bárány. 

 

13:10 Výzva Daniela Krajcera: 

 

12:55 "V meste Brezno sedí vo volebnej komisii jeden z členov okrskovej komisie v bunde s logom ĽSNS. To je jasné 

porušenie volebného zákona," píše učiteľ a aktivista Juraj Smatana. 

 

Zdroj foto: FB / Juraj Smatana 

 

12:45 K urnám už prišiel aj trnavský kandidát Jozef Viskupič aj so synom. 

 

12:35 Na košickom sídlisku Lunik IX. prebiehajú voľby bez problémov. Zatiaľ je účasť nízka a podľa slov bývalého 

starostu Ladislava Šaňu, veľa ľudí do večera nepríde. "Ľudia veľmi nevedia, že čo sú to za voľby, že tu existuje a čo je to 

VÚC," vyjadril sa. 

 

12:20 Ďalší z kandidátov na predsedu KSK Rastislav Trnka prišiel voliť niekoľko minút po 11:00 do volebnej miestnosti na 

Hrnčiarskej ulici, sprevádzala ho manželka. Tak ako ostatní kandidáti, aj on chce dnešný deň stráviť so svojimi najbližšími 

v prírode. "Ľudia, žiaľ, krajom nedôverujú a preto sa bojím, že bude účasť nízka," povedal. 

 

12:10 Národná kriminálna agentúra (NAKA) vedie vo veci podozrení z volebnej korupcie osem trestných konaní. Na 

podozrenia z volebnej korupcie sa sústreďujú policajti aj počas prebiehajúcich krajských volieb. 

 

11:55 Daniel Krajcer po odvolení. 

 

11:40 V obecnom zariadení sociálnych služieb v Hornej Marikovej, v ktorom žije asi 40 klientov, požiadalo o voľbu do 

prenosnej urny sedem voličov. Najstarším z nich bol 97-ročný Štefan Mihálik. Rodák z marikovskej osady Vlkov je v 

zariadení sociálnych služieb asi 12 rokov a podľa vlastných slov sa zúčastňuje takmer všetkých volieb. 

 

11:30 Bratislavský kandidát Rudolf Kusý dorazil v dobrej nálade. 
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11:10 V Bratislave bol spolu so svojim synom odvoliť aj Daniel Krajcer. 

 

11:00 Voľby do vyšších územných celkov v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) sú zatiaľ pokojné, volebné 

miestnosti v kraji otvorili načas, nikto zatiaľ nehlásil žiadne problémy. Konštatoval to tri hodiny po začiatku volieb Peter 

Bahno, predseda volebnej komisie BBSK. 

 

10:45 Svoju povinnosť si v Poprade splnil aj prezident Andrej Kiska. Slovákov vyzval na to, aby išli voliť. 

 

10:35 Takto volil v Juraj Droba, ďalší z kandidátov na predsedu BSK. 

 

10:20 Kandidát na košického župana Richard Raši prišiel voliť už o 8:00 hodine aj s manželkou Máriou. Volili v košickej 

mestskej časti Barca, kde má trvalý pobyt. "Teraz sa prezlečiem a pôjdem do lesa, vyvetrať si hlavu," povedal Raši po 

vhodení hlasovacích lístkov. 

 

10:15 Po prvých troch hodinách sobotných volieb do orgánov samosprávnych krajov môžu predstavitelia okrskových 

komisií v Stupave pri Bratislave hovoriť o značnom záujme voličov. "Voliči chodia stále, stáva sa, že musia chvíľku 

počkať, aby sa uvoľnilo miesto za plentou," informovala Zuzana Lovíšková z Mestského úradu v Stupave. 

 

10:05 Bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej volebnej komisie Peter Pollák išiel do terénu 

monitorovať priebeh krajských volieb. Navštívi Jarovnice v okrese Sabinov, Luník IX - mestskú časť Košice a Letanovce v 

okrese Spišská Nová Ves. Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej komisie. 

 

10:00 Odvolené má už aj Pavol Frešo. 

 

9:45 Takto volil Milan Ftáčnik. "Neviem, či sa nám podarilo vyburcovať dostatočný počet ľudí, ale verím, že tá účasť bude 

vyššia ako pred štyrmi rokmi," povedal tesne po akte. 

 

9:40 Odvolil už aj jeden z favoritov v Bratislavskom samosprávnom kraji, Milan Ftáčnik. 

 

9:20 Súčasný košický župan Zdenko Trebuľa odvolil o 9:00 na Kukučínovej ulici v Košiciach aj so svojou manželkou. "Je 

to veľká úľava, keď už nie som na kandidačnej listine. Dnes si pôjdem ešte oddýchnuť na chalupu," povedal. Potešilo ho 

tiež, že ráno vyzerá volebná účasť v jeho okrsku celkom slušná. 

 

9:05 Otázky ľudí ohľadom prebiehajúcich krajských volieb zodpovie infolinka ministerstva vnútra aj Štátnej komisie pre 

voľby a kontrolu financovania politických strán. Celý volebný deň môžu volať na čísla 02/48592312, 02/48592313, 

02/48592020 a 02/48592021. 
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8:50 V miestnom pohostinstve na hornom konci zriadili jeden z volebných okrskov v baníckom meste Handlová vo 

voľbách do vyšších územných celkov. K výberu miesta samospráva pristúpila po tom, čo zavreli prevádzku, kde bývali 

voľby doposiaľ. 

 

8:20 Podľa informácií sa volebné miestnosti otvorili bez problémov. 

 

8:00 Krátko pred siedmou hodinou už pred Základnou školou kráľa Svätopluka v Nitre postávali prví voliči, ktorí čakali na 

otvorenie volebnej miestnosti. 

 

07:50 Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové 

opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne. 

 

07:30 O priazeň voličov sa uchádza 78 kandidátov na predsedov a takmer 2900 kandidátov na poslancov. 

 

07:00 Volebné miestnosti sú otvorené. 

 

06:50 Podľa kurzov stávkových spoločností to vyzerá na tesné súboje najmä v Bratislavskom, Žilinskom, Nitrianskom, 

Trnavskom a Banskobystrickom kraji. 

 

06:40 K voľbe potrebujete iba občiansky preukaz alebo doklad o pobyte pre cudzinca. 

 

06:25 Voliť môžete len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov ste zapísaný. 

 

06:10 Pre voľby je vytvorených 5 968 volebných miestností (okrskov), voliť môže približne 4 435 000 ľudí. 

 

Späť na obsah 

 

1.70.  VOLEBNÝ ONLINE Slováci rozhodujú o nových županoch: Banská Bystrica očakáva 

rekordnú účasť 

 [topky.sk; 04/11/2017; TASR, SITA, mik, ph ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.topky.sk/cl/1001009/1667593/VOLEBNY-ONLINE-Slovaci-rozhoduju-o-novych-zupanoch--Banska-Bystrica-ocakava-

rekordnu-ucast 

 

BRATISLAVA - Dlho očakávaný deň je tu. Dnes ráno sa otvorili brány volebných miestností, kde si ľudia na nasledujúcich 

päť rokov volia svojich predsedov samosprávnych krajov a poslancov do jednotlivých zastupiteľstiev. Sledujte tento 

napätý deň, ktorý sľubuje niekoľko napínavých súbojov, spolu s nami! 

 

http://www.topky.sk/cl/1001009/1667593/VOLEBNY-ONLINE-Slovaci-rozhoduju-o-novych-zupanoch--Banska-Bystrica-ocakava-rekordnu-ucast
http://www.topky.sk/cl/1001009/1667593/VOLEBNY-ONLINE-Slovaci-rozhoduju-o-novych-zupanoch--Banska-Bystrica-ocakava-rekordnu-ucast
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Volí sa už od 7:00, pričom volebné miestnosti sa zatvárajú o 22:00. Prvé predbežné výsledky by sme sa mohli dozvedieť 

Odvolil už aj prezident Andrej Kiska vo svojom rodnom Poprade, svoju povinnosť si v Miloslavove splnil predseda 

parlamentu Andrej Danko, v Bratislave tak zas urobil predseda vlády Robert Fico. 

 

V niekoľkých obciach Trenčianskeho kraja sa voľby budú konať kvôli výpadku elektriny až do 23:15. Priebežné výsledky 

sa preto dozvieme až po tomto čase. 

 

Ak neviete, koho voliť, pripravili sme pre vás zoznam kandidátov do jednotlivých zastupiteľstiev. 

Ak si nie ste istý, ako voliť, môžete si pozrieť si náš manuál. 

 

Takto sa volilo napríklad vo Veľkom Krtíši - Foto: SITA / Ján Viazanička 

 

VOĽBY SLEDUJEME ONLINE! 

 

21:41 Takto to vyzerá u liberálov 

 

21:16 Štatistický úrad SR vzhľadom na rozhodnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o 

predĺžení hlasovania vo viacerých okrskoch bude priebežné výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 

zverejňovať až po 23.15 h. 

 

21:12 Martin Jakubec o voľbách: 

 

21:01 Prvé priebežné neoficiálne výsledky by sa mali na webstránkach www.volbysr.sk a www.statistics.sk objaviť po 

22.00 h, teda po tom, ako sa na väčšine Slovenska zatvoria volebné miestnosti. Oficiálne výsledky by mali byť známe v 

nedeľu 5. novembra. Odobriť ich musí štátna volebná komisia. 

 

20:44 Vyjadrite sa v našej ankete! 

 

20:36 Predbežné výsledky bude Štatistický úrad zverejňovať na tejto stránke. 

 

20:25 Banskobystrický samosprávny kraj údajne očakáva rekordnú účasť. 

 

"Z okrskových volebných komisií už teraz odhadujú ešte vyššiu účasť," uvádza RTVS. Na niektorých miestach sa na 

odvolenie vraj čakalo aj viac ako polhodinu. 

 

20:19 Volebné miestnosti v niekoľkých obciach Trenčianskeho kraja zostanú podľa informácií TASR otvorené do 23.15 h. 

V kraji sa o ten čas predĺži aj volebné moratórium. 
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20:14 Predseda vlády SR Robert Fico odovzdal svoj hlas vo voľbách do vyšších územných celkov v priestoroch 

Základnej školy Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ulici v Bratislave. 

 

Zdroj foto: TASR - Michal Svítok 

 

20:01 Predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány o účasti na voľbách. 

 

19:49 V okrskovej komisii na Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Leviciach odhadujú v krajských voľbách 

voličskú účasť do 30 percent. Ako informovala predsedníčka okrskovej komisie Radka Radová, doteraz odvolilo približne 

20 percent voličov. 

 

19:40 Takto odvolila Izabella Komlósiová v ižanskom kroji v obci Iža, okres Komárno. 

 

Zdroj foto: TASR - Milan Drozd 

 

19:25 Volebná účasť v samosprávnych krajoch nebude dramaticky vysoká ani oproti minulosti výrazne neklesne. Kraje 

hlásia dvojciferné čísla. Povedal to predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard 

Bárány. 

 

Voľby v Krásnohorskom Podhradí - Foto: TASR / Maroš Černý 

 

19:15 Veľký škandál v Banskej Bystrici. Pokus o ovplyvnenie volieb, klamstvá na okrskoch. 

 

18:58 Elektrina v týchto obciach vraj vypadla o 18:10, členovia obvodnej volebnej komisie podľa nej momentálne 

konzultujú s okrskovými volebnými komisiami technické otázky týkajúce sa prerušenia volieb. 

 

18:50 V obciach Horná Súča, Dolná Súča a Hrabovka v Trenčianskom okrese vypadol elektrický prúd. Výpadok sa týka 

deviatich volebných okrskov. Voľby sa budú musieť v týchto okrskoch predĺžiť o čas výpadku elektriny. Informovala 

zapisovateľka Obvodnej volebnej komisie Trenčín Ľubica Držková. 

 

18:45 Voliť chodia ľudia v každom veku. Napríklad aj táto 95-ročná Ružinovčanka. 

 

Zdroj foto: FB / Dalibor Hruby 

 

18:30 Obvodná volebná komisia v Revúcej preveruje oznámenie od občanov, podľa ktorého bol jeden predseda 

okrskovej volebnej komisie v okrese pri svojej práci pod vplyvom alkoholu. Informoval o tom zapisovateľ obvodnej 

volebnej komisie pre Revúcky okres Dominik Čulok. 
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18:05 V Nitrianskom samosprávnom kraji sa podľa predbežných odhadov členov jednotlivých okrskových komisií očakáva 

účasť v sobotných voľbách oveľa vyššia oproti predchádzajúcim voľbám v roku 2013. 

 

17:55 Priebeh volieb do vyšších územných celkov v obvode Šaľa je zatiaľ pokojný. Obvodná volebná komisia podľa slov 

zapisovateľky Evy Gyurovszkej nemusela riešiť žiadne podnety. Podľa členov okrskových komisií je však volebná účasť 

nízka, pohybuje sa zhruba na úrovni volieb pred štyrmi rokmi. 

 

17:45 Takto odovzdal svoj hlas súčasný prešovský župan Peter Chudík. 

 

Zdroj foto: SITA / Viktor Zamborský 

 

17:30 Volebná komisia Prešovského samosprávneho kraja prijala podnet týkajúci sa porušenia volebného moratória v 

Prešove. Podnet podal občan, podľa ktorého ho na Hlavnej ulici oslovili členovia istého občianskeho združenia a podali 

mu plagát s menami desiatich kandidátov na krajských poslancov do Zastupiteľstva PSK. Malo ísť o kampaň v prospech 

nominantov dvoch politických strán a nezávislých kandidátov. 

 

17:19 Väčšina Bratislavčanov stále netuší, kde je sídlo VÚC, hovorí Richard Sulík. 

 

17:05 Aj Stanislav Mičev odozvdal svoj hlas. Kandidát, ktorý sa vzdal v prospech Jána Luntera v boji proti Marianovi 

Kotlebovi, hlási pomerne vysokú účasť. 

 

16:50 Účasť na sobotňajších voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) na košickom sídlisku Luník IX je nízka, ale 

oproti iným krajským voľbám v tejto mestskej časti nadpriemerná. 

 

Zdroj foto: TASR - František Iván 

 

16:35 Richard Sulík zatiaľ odhaduje účasť na 18%. Europoslanec predsedá okrsku 21 na Základnej škole na Jelenej ulici 

v bratislavskom Starom Meste. 

 

16:15 Dvaja mladí ľudia v šarišskom kroji prišli do volebnej miestnosti v obci Krivany v okrese Sabinov. Folkloristi 

nechceli strácať čas, čaká ich ešte jedno vystúpenie s folklórnym súborom v obci a účasť na čepčení v Tatrách. 

 

16:00 Svoj hlas už odovzdal aj Marian Kotleba. 

 

Zdroj foto: SITA/Jan Miskovsky 

 

15:49 Volebná komisia BBSK riešila dva prípady v obvode Brezno, ktoré sa týkali povinného zachovávania volebného 

moratória. Týkali sa aj člena okrskovej komisie v mikine ĽSNS, na ktorý upozornil Juraj Smatana. 
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15:38 "Môjho mladšieho syna vnímam ako stelesnenie šťastia. Aj preto sme volili spolu," napísal jeden z kandidátov na 

post predsedu BSK Jozef Uhler. 

 

Zdroj foto: FB / Jozef Uhler 

 

15:30 Členka okrskovej volebnej komisie dožadujúca sa označenia všetkých členov komisie, kto za akú politickú stranu 

tam sedí. 

 

15:20 "Moja doobedňajšia "tour de okrsky", sa skončila nielen definitívnym naplnením môjho sľubu a krúžkom pre Jána 

Luntera, ale aj povzbudzujúcou správou, o doposiaľ vysokom záujme voličov. Už to len nezakríknuť, aby večer mohli 

oslavovať všetci slušní ľudia na Slovensku," povedal po odovzdaní svojho hlasu poslanec za SaS Martin Klus. Ten sa 

svoj kandidatúry na post banskobystrického župana vzdal v prospech Luntera. 

 

15:10 Tibor Mikuš, kandidát na trnavského župana, vhadzuje obálku do urny. 

 

14:55 V obci Lubina v okrese Nové Mesto nad Váhom skolaboval člen okrskovej volebnej komisie. Zdravotní záchranári 

ho odviezli do nemocnice. 

 

14:40 Takto volili Milan Belica a Ján Greššo, kandidáti v Nitrianskom samosprávnom kraji. 

 

Milan Belica 

 

Ján Greššo 

 

14:25 Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko volil v sobotňajších voľbách okolo 13.30 h na obecnom úrade v 

obci Miloslavov (okr. Senec). Za jeden z najväčších problémov v kraji považuje dopravu. 

 

Andrej Danko 

 

14:10 Takto volila kandidátka na post predsedníčky VÚC v Žilinskom samosprávnom kraji, Erika Jurinová. 

 

14:00 V michalovskom volebnom obvode sa objavili podozrenia z kupovania hlasov. "Členovia krajskej volebnej komisie 

idú preveriť podozrenia, ktoré sa vyskytli v súvislosti s voľbami vo Veľkých Kapušanoch a Drahňove," povedal predseda 

Volebnej komisie KSK Vladimír Tot (MOST – HÍD). 

 

13:50 Za sebou to už má aj bratislavský kandidát Ján Mrva. 
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13:35 Ráno odvolil aj najväčší Kotlebov súper v BBSK Ján Lunter. Tvrdí, že dnes sa rozhoduje, ako sa bude žiť 

najbližších päť rokov. Verí, že dokáže zmeniť kraj k lepšiem. "Ja som bol voliť hneď ráno a vyzývam aj vás, priatelia: 

poďte voliť! Krúžkujte kandidátov na poslancov a vezmite so sebou aj svojich blízkych. Dnes má každý jeden hlas naozaj 

obrovskú váhu. Dnes nesmieme nič ponechať na náhodu!" odkázal na Facebooku. 

 

Zdroj foto: FB / Lunter pre dobrý kraj 

 

13:25 Obvodná volebná komisia v bratislavskom Novom Meste v súvislosti s voľbami do vyšších územných celkov 

preverovala prvý podnet. Okrsková komisia na Mikovíniho ulici totiž nahlásila, že pred budovou niekto rozdáva bagety 

tým, ktorí volili jedného z kandidátov na predsedu BSK. "Obvodná komisia to išla preveriť, ale keď prišli na miesto, nikoho 

už nenašli," uviedol hovorca Nového Mesta Marek Tettinger. 

 

13:15 Krajské voľby sú pokojné, Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán rieši desiatky 

podnetov. Väčšinou ide o údajné porušenie volebného moratória. Novinárom to povedal predseda štátnej volebnej 

komisie Eduard Bárány. 

 

13:10 Výzva Daniela Krajcera: 

 

12:55 "V meste Brezno sedí vo volebnej komisii jeden z členov okrskovej komisie v bunde s logom ĽSNS. To je jasné 

porušenie volebného zákona," píše učiteľ a aktivista Juraj Smatana. 

 

Zdroj foto: FB / Juraj Smatana 

 

12:45 K urnám už prišiel aj trnavský kandidát Jozef Viskupič aj so synom. 

 

12:35 Na košickom sídlisku Lunik IX. prebiehajú voľby bez problémov. Zatiaľ je účasť nízka a podľa slov bývalého 

starostu Ladislava Šaňu, veľa ľudí do večera nepríde. "Ľudia veľmi nevedia, že čo sú to za voľby, že tu existuje a čo je to 

VÚC," vyjadril sa. 

 

12:20 Ďalší z kandidátov na predsedu KSK Rastislav Trnka prišiel voliť niekoľko minút po 11:00 do volebnej miestnosti na 

Hrnčiarskej ulici, sprevádzala ho manželka. Tak ako ostatní kandidáti, aj on chce dnešný deň stráviť so svojimi najbližšími 

v prírode. "Ľudia, žiaľ, krajom nedôverujú a preto sa bojím, že bude účasť nízka," povedal. 

 

12:10 Národná kriminálna agentúra (NAKA) vedie vo veci podozrení z volebnej korupcie osem trestných konaní. Na 

podozrenia z volebnej korupcie sa sústreďujú policajti aj počas prebiehajúcich krajských volieb. 

 

11:55 Daniel Krajcer po odvolení. 
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11:40 V obecnom zariadení sociálnych služieb v Hornej Marikovej, v ktorom žije asi 40 klientov, požiadalo o voľbu do 

prenosnej urny sedem voličov. Najstarším z nich bol 97-ročný Štefan Mihálik. Rodák z marikovskej osady Vlkov je v 

zariadení sociálnych služieb asi 12 rokov a podľa vlastných slov sa zúčastňuje takmer všetkých volieb. 

 

11:30 Bratislavský kandidát Rudolf Kusý dorazil v dobrej nálade. 

 

11:10 V Bratislave bol spolu so svojim synom odvoliť aj Daniel Krajcer. 

 

11:00 Voľby do vyšších územných celkov v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) sú zatiaľ pokojné, volebné 

miestnosti v kraji otvorili načas, nikto zatiaľ nehlásil žiadne problémy. Konštatoval to tri hodiny po začiatku volieb Peter 

Bahno, predseda volebnej komisie BBSK. 

 

10:45 Svoju povinnosť si v Poprade splnil aj prezident Andrej Kiska. Slovákov vyzval na to, aby išli voliť. 

 

10:35 Takto volil v Juraj Droba, ďalší z kandidátov na predsedu BSK. 

 

10:20 Kandidát na košického župana Richard Raši prišiel voliť už o 8:00 hodine aj s manželkou Máriou. Volili v košickej 

mestskej časti Barca, kde má trvalý pobyt. "Teraz sa prezlečiem a pôjdem do lesa, vyvetrať si hlavu," povedal Raši po 

vhodení hlasovacích lístkov. 

 

10:15 Po prvých troch hodinách sobotných volieb do orgánov samosprávnych krajov môžu predstavitelia okrskových 

komisií v Stupave pri Bratislave hovoriť o značnom záujme voličov. "Voliči chodia stále, stáva sa, že musia chvíľku 

počkať, aby sa uvoľnilo miesto za plentou," informovala Zuzana Lovíšková z Mestského úradu v Stupave. 

 

10:05 Bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej volebnej komisie Peter Pollák išiel do terénu 

monitorovať priebeh krajských volieb. Navštívi Jarovnice v okrese Sabinov, Luník IX - mestskú časť Košice a Letanovce v 

okrese Spišská Nová Ves. Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej komisie. 

 

10:00 Odvolené má už aj Pavol Frešo. 

 

9:45 Takto volil Milan Ftáčnik. "Neviem, či sa nám podarilo vyburcovať dostatočný počet ľudí, ale verím, že tá účasť bude 

vyššia ako pred štyrmi rokmi," povedal tesne po akte. 

 

9:40 Odvolil už aj jeden z favoritov v Bratislavskom samosprávnom kraji, Milan Ftáčnik. 

 

9:20 Súčasný košický župan Zdenko Trebuľa odvolil o 9:00 na Kukučínovej ulici v Košiciach aj so svojou manželkou. "Je 

to veľká úľava, keď už nie som na kandidačnej listine. Dnes si pôjdem ešte oddýchnuť na chalupu," povedal. Potešilo ho 

tiež, že ráno vyzerá volebná účasť v jeho okrsku celkom slušná. 
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9:05 Otázky ľudí ohľadom prebiehajúcich krajských volieb zodpovie infolinka ministerstva vnútra aj Štátnej komisie pre 

voľby a kontrolu financovania politických strán. Celý volebný deň môžu volať na čísla 02/48592312, 02/48592313, 

02/48592020 a 02/48592021. 

 

8:50 V miestnom pohostinstve na hornom konci zriadili jeden z volebných okrskov v baníckom meste Handlová vo 

voľbách do vyšších územných celkov. K výberu miesta samospráva pristúpila po tom, čo zavreli prevádzku, kde bývali 

voľby doposiaľ. 

 

8:20 Podľa informácií sa volebné miestnosti otvorili bez problémov. 

 

8:00 Krátko pred siedmou hodinou už pred Základnou školou kráľa Svätopluka v Nitre postávali prví voliči, ktorí čakali na 

otvorenie volebnej miestnosti. 

 

07:50 Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové 

opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne. 

 

07:30 O priazeň voličov sa uchádza 78 kandidátov na predsedov a takmer 2900 kandidátov na poslancov. 

 

07:00 Volebné miestnosti sú otvorené. 

 

06:50 Podľa kurzov stávkových spoločností to vyzerá na tesné súboje najmä v Bratislavskom, Žilinskom, Nitrianskom, 

Trnavskom a Banskobystrickom kraji. 

 

06:40 K voľbe potrebujete iba občiansky preukaz alebo doklad o pobyte pre cudzinca. 

 

06:25 Voliť môžete len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov ste zapísaný. 

 

06:10 Pre voľby je vytvorených 5 968 volebných miestností (okrskov), voliť môže približne 4 435 000 ľudí. 

 

Späť na obsah 

 

1.71.  VOLEBNÝ ONLINE Slováci rozhodujú o nových županoch: Prvé problémy, Kiska varuje 

pred fašistami 

 [topky.sk; 04/11/2017; TASR, SITA, mik, ph ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.topky.sk/cl/1001009/1667593/VOLEBNY-ONLINE-Slovaci-rozhoduju-o-novych-zupanoch--Prve-problemy--Kiska-varuje-

pred-fasistami 

 

http://www.topky.sk/cl/1001009/1667593/VOLEBNY-ONLINE-Slovaci-rozhoduju-o-novych-zupanoch--Prve-problemy--Kiska-varuje-pred-fasistami
http://www.topky.sk/cl/1001009/1667593/VOLEBNY-ONLINE-Slovaci-rozhoduju-o-novych-zupanoch--Prve-problemy--Kiska-varuje-pred-fasistami
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BRATISLAVA - Dlho očakávaný deň je tu. Dnes ráno sa otvorili brány volebných miestností, kde si ľudia na nasledujúcich 

päť rokov volia svojich predsedov samosprávnych krajov a poslancov do jednotlivých zastupiteľstiev. Sledujte tento 

napätý deň, ktorý sľubuje niekoľko napínavých súbojov, spolu s nami! 

 

Volí sa už od 7:00, pričom volebné miestnosti sa zatvárajú o 22:00. Prvé predbežné výsledky by sme sa mohli dozvedieť 

Odvolil už aj prezident Andrej Kiska vo svojom rodnom Poprade, svoju povinnosť si v Miloslavove splnil aj predseda 

parlamentu Andrej Danko. 

 

Ak neviete, koho voliť, pripravili sme pre vás zoznam kandidátov do jednotlivých zastupiteľstiev. 

Ak si nie ste istý, ako voliť, môžete si pozrieť si náš manuál. 

 

Takto sa volilo napríklad vo Veľkom Krtíši - Foto: SITA / Ján Viazanička 

 

VOĽBY SLEDUJEME ONLINE! 

 

18:30 Obvodná volebná komisia v Revúcej preveruje oznámenie od občanov, podľa ktorého bol jeden predseda 

okrskovej volebnej komisie v okrese pri svojej práci pod vplyvom alkoholu. Informoval o tom zapisovateľ obvodnej 

volebnej komisie pre Revúcky okres Dominik Čulok. 

 

18:05 V Nitrianskom samosprávnom kraji sa podľa predbežných odhadov členov jednotlivých okrskových komisií očakáva 

účasť v sobotných voľbách oveľa vyššia oproti predchádzajúcim voľbám v roku 2013. 

 

17:55 Priebeh volieb do vyšších územných celkov v obvode Šaľa je zatiaľ pokojný. Obvodná volebná komisia podľa slov 

zapisovateľky Evy Gyurovszkej nemusela riešiť žiadne podnety. Podľa členov okrskových komisií je však volebná účasť 

nízka, pohybuje sa zhruba na úrovni volieb pred štyrmi rokmi. 

 

17:45 Takto odovzdal svoj hlas súčasný prešovský župan Peter Chudík. 

 

Zdroj foto: SITA / Viktor Zamborský 

 

17:30 Volebná komisia Prešovského samosprávneho kraja prijala podnet týkajúci sa porušenia volebného moratória v 

Prešove. Podnet podal občan, podľa ktorého ho na Hlavnej ulici oslovili členovia istého občianskeho združenia a podali 

mu plagát s menami desiatich kandidátov na krajských poslancov do Zastupiteľstva PSK. Malo ísť o kampaň v prospech 

nominantov dvoch politických strán a nezávislých kandidátov. 

 

17:19 Väčšina Bratislavčanov stále netuší, kde je sídlo VÚC, hovorí Richard Sulík. 
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17:05 Aj Stanislav Mičev odozvdal svoj hlas. Kandidát, ktorý sa vzdal v prospech Jána Luntera v boji proti Marianovi 

Kotlebovi, hlási pomerne vysokú účasť. 

 

16:50 Účasť na sobotňajších voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) na košickom sídlisku Luník IX je nízka, ale 

oproti iným krajským voľbám v tejto mestskej časti nadpriemerná. 

 

Zdroj foto: TASR - František Iván 

 

16:35 Richard Sulík zatiaľ odhaduje účasť na 18%. Europoslanec predsedá okrsku 21 na Základnej škole na Jelenej ulici 

v bratislavskom Starom Meste. 

 

16:15 Dvaja mladí ľudia v šarišskom kroji prišli do volebnej miestnosti v obci Krivany v okrese Sabinov. Folkloristi 

nechceli strácať čas, čaká ich ešte jedno vystúpenie s folklórnym súborom v obci a účasť na čepčení v Tatrách. 

 

16:00 Svoj hlas už odovzdal aj Marian Kotleba. 

 

Zdroj foto: SITA/Jan Miskovsky 

 

15:49 Volebná komisia BBSK riešila dva prípady v obvode Brezno, ktoré sa týkali povinného zachovávania volebného 

moratória. Týkali sa aj člena okrskovej komisie v mikine ĽSNS, na ktorý upozornil Juraj Smatana. 

 

15:38 "Môjho mladšieho syna vnímam ako stelesnenie šťastia. Aj preto sme volili spolu," napísal jeden z kandidátov na 

post predsedu BSK Jozef Uhler. 

 

Zdroj foto: FB / Jozef Uhler 

 

15:30 Členka okrskovej volebnej komisie dožadujúca sa označenia všetkých členov komisie, kto za akú politickú stranu 

tam sedí. 

 

15:20 "Moja doobedňajšia "tour de okrsky", sa skončila nielen definitívnym naplnením môjho sľubu a krúžkom pre Jána 

Luntera, ale aj povzbudzujúcou správou, o doposiaľ vysokom záujme voličov. Už to len nezakríknuť, aby večer mohli 

oslavovať všetci slušní ľudia na Slovensku," povedal po odovzdaní svojho hlasu poslanec za SaS Martin Klus. Ten sa 

svoj kandidatúry na post banskobystrického župana vzdal v prospech Luntera. 

 

15:10 Tibor Mikuš, kandidát na trnavského župana, vhadzuje obálku do urny. 

 

14:55 V obci Lubina v okrese Nové Mesto nad Váhom skolaboval člen okrskovej volebnej komisie. Zdravotní záchranári 

ho odviezli do nemocnice. 
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14:40 Takto volili Milan Belica a Ján Greššo, kandidáti v Nitrianskom samosprávnom kraji. 

 

Milan Belica 

 

Ján Greššo 

 

14:25 Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko volil v sobotňajších voľbách okolo 13.30 h na obecnom úrade v 

obci Miloslavov (okr. Senec). Za jeden z najväčších problémov v kraji považuje dopravu. 

 

Andrej Danko 

 

14:10 Takto volila kandidátka na post predsedníčky VÚC v Žilinskom samosprávnom kraji, Erika Jurinová. 

 

14:00 V michalovskom volebnom obvode sa objavili podozrenia z kupovania hlasov. "Členovia krajskej volebnej komisie 

idú preveriť podozrenia, ktoré sa vyskytli v súvislosti s voľbami vo Veľkých Kapušanoch a Drahňove," povedal predseda 

Volebnej komisie KSK Vladimír Tot (MOST – HÍD). 

 

13:50 Za sebou to už má aj bratislavský kandidát Ján Mrva. 

 

13:35 Ráno odvolil aj najväčší Kotlebov súper v BBSK Ján Lunter. Tvrdí, že dnes sa rozhoduje, ako sa bude žiť 

najbližších päť rokov. Verí, že dokáže zmeniť kraj k lepšiem. "Ja som bol voliť hneď ráno a vyzývam aj vás, priatelia: 

poďte voliť! Krúžkujte kandidátov na poslancov a vezmite so sebou aj svojich blízkych. Dnes má každý jeden hlas naozaj 

obrovskú váhu. Dnes nesmieme nič ponechať na náhodu!" odkázal na Facebooku. 

 

Zdroj foto: FB / Lunter pre dobrý kraj 

 

13:25 Obvodná volebná komisia v bratislavskom Novom Meste v súvislosti s voľbami do vyšších územných celkov 

preverovala prvý podnet. Okrsková komisia na Mikovíniho ulici totiž nahlásila, že pred budovou niekto rozdáva bagety 

tým, ktorí volili jedného z kandidátov na predsedu BSK. "Obvodná komisia to išla preveriť, ale keď prišli na miesto, nikoho 

už nenašli," uviedol hovorca Nového Mesta Marek Tettinger. 

 

13:15 Krajské voľby sú pokojné, Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán rieši desiatky 

podnetov. Väčšinou ide o údajné porušenie volebného moratória. Novinárom to povedal predseda štátnej volebnej 

komisie Eduard Bárány. 

 

13:10 Výzva Daniela Krajcera: 
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12:55 "V meste Brezno sedí vo volebnej komisii jeden z členov okrskovej komisie v bunde s logom ĽSNS. To je jasné 

porušenie volebného zákona," píše učiteľ a aktivista Juraj Smatana. 

 

Zdroj foto: FB / Juraj Smatana 

 

12:45 K urnám už prišiel aj trnavský kandidát Jozef Viskupič aj so synom. 

 

12:35 Na košickom sídlisku Lunik IX. prebiehajú voľby bez problémov. Zatiaľ je účasť nízka a podľa slov bývalého 

starostu Ladislava Šaňu, veľa ľudí do večera nepríde. "Ľudia veľmi nevedia, že čo sú to za voľby, že tu existuje a čo je to 

VÚC," vyjadril sa. 

 

12:20 Ďalší z kandidátov na predsedu KSK Rastislav Trnka prišiel voliť niekoľko minút po 11:00 do volebnej miestnosti na 

Hrnčiarskej ulici, sprevádzala ho manželka. Tak ako ostatní kandidáti, aj on chce dnešný deň stráviť so svojimi najbližšími 

v prírode. "Ľudia, žiaľ, krajom nedôverujú a preto sa bojím, že bude účasť nízka," povedal. 

 

12:10 Národná kriminálna agentúra (NAKA) vedie vo veci podozrení z volebnej korupcie osem trestných konaní. Na 

podozrenia z volebnej korupcie sa sústreďujú policajti aj počas prebiehajúcich krajských volieb. 

 

11:55 Daniel Krajcer po odvolení. 

 

11:40 V obecnom zariadení sociálnych služieb v Hornej Marikovej, v ktorom žije asi 40 klientov, požiadalo o voľbu do 

prenosnej urny sedem voličov. Najstarším z nich bol 97-ročný Štefan Mihálik. Rodák z marikovskej osady Vlkov je v 

zariadení sociálnych služieb asi 12 rokov a podľa vlastných slov sa zúčastňuje takmer všetkých volieb. 

 

11:30 Bratislavský kandidát Rudolf Kusý dorazil v dobrej nálade. 

 

11:10 V Bratislave bol spolu so svojim synom odvoliť aj Daniel Krajcer. 

 

11:00 Voľby do vyšších územných celkov v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) sú zatiaľ pokojné, volebné 

miestnosti v kraji otvorili načas, nikto zatiaľ nehlásil žiadne problémy. Konštatoval to tri hodiny po začiatku volieb Peter 

Bahno, predseda volebnej komisie BBSK. 

 

10:45 Svoju povinnosť si v Poprade splnil aj prezident Andrej Kiska. Slovákov vyzval na to, aby išli voliť. 

 

10:35 Takto volil v Juraj Droba, ďalší z kandidátov na predsedu BSK. 
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10:20 Kandidát na košického župana Richard Raši prišiel voliť už o 8:00 hodine aj s manželkou Máriou. Volili v košickej 

mestskej časti Barca, kde má trvalý pobyt. "Teraz sa prezlečiem a pôjdem do lesa, vyvetrať si hlavu," povedal Raši po 

vhodení hlasovacích lístkov. 

 

10:15 Po prvých troch hodinách sobotných volieb do orgánov samosprávnych krajov môžu predstavitelia okrskových 

komisií v Stupave pri Bratislave hovoriť o značnom záujme voličov. "Voliči chodia stále, stáva sa, že musia chvíľku 

počkať, aby sa uvoľnilo miesto za plentou," informovala Zuzana Lovíšková z Mestského úradu v Stupave. 

 

10:05 Bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej volebnej komisie Peter Pollák išiel do terénu 

monitorovať priebeh krajských volieb. Navštívi Jarovnice v okrese Sabinov, Luník IX - mestskú časť Košice a Letanovce v 

okrese Spišská Nová Ves. Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej komisie. 

 

10:00 Odvolené má už aj Pavol Frešo. 

 

9:45 Takto volil Milan Ftáčnik. "Neviem, či sa nám podarilo vyburcovať dostatočný počet ľudí, ale verím, že tá účasť bude 

vyššia ako pred štyrmi rokmi," povedal tesne po akte. 

 

9:40 Odvolil už aj jeden z favoritov v Bratislavskom samosprávnom kraji, Milan Ftáčnik. 

 

9:20 Súčasný košický župan Zdenko Trebuľa odvolil o 9:00 na Kukučínovej ulici v Košiciach aj so svojou manželkou. "Je 

to veľká úľava, keď už nie som na kandidačnej listine. Dnes si pôjdem ešte oddýchnuť na chalupu," povedal. Potešilo ho 

tiež, že ráno vyzerá volebná účasť v jeho okrsku celkom slušná. 

 

9:05 Otázky ľudí ohľadom prebiehajúcich krajských volieb zodpovie infolinka ministerstva vnútra aj Štátnej komisie pre 

voľby a kontrolu financovania politických strán. Celý volebný deň môžu volať na čísla 02/48592312, 02/48592313, 

02/48592020 a 02/48592021. 

 

8:50 V miestnom pohostinstve na hornom konci zriadili jeden z volebných okrskov v baníckom meste Handlová vo 

voľbách do vyšších územných celkov. K výberu miesta samospráva pristúpila po tom, čo zavreli prevádzku, kde bývali 

voľby doposiaľ. 

 

8:20 Podľa informácií sa volebné miestnosti otvorili bez problémov. 

 

8:00 Krátko pred siedmou hodinou už pred Základnou školou kráľa Svätopluka v Nitre postávali prví voliči, ktorí čakali na 

otvorenie volebnej miestnosti. 

 

07:50 Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové 

opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne. 
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07:30 O priazeň voličov sa uchádza 78 kandidátov na predsedov a takmer 2900 kandidátov na poslancov. 

 

07:00 Volebné miestnosti sú otvorené. 

 

06:50 Podľa kurzov stávkových spoločností to vyzerá na tesné súboje najmä v Bratislavskom, Žilinskom, Nitrianskom, 

Trnavskom a Banskobystrickom kraji. 

 

06:40 K voľbe potrebujete iba občiansky preukaz alebo doklad o pobyte pre cudzinca. 

 

06:25 Voliť môžete len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov ste zapísaný. 

 

06:10 Pre voľby je vytvorených 5 968 volebných miestností (okrskov), voliť môže približne 4 435 000 ľudí. 

 

Späť na obsah 

 

1.72.  VOLEBNÝ ONLINE Župné voľby skončia neskôr! Vieme, kedy budú prvé výsledky 

 [topky.sk; 04/11/2017; TASR, SITA, mik, ph ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.topky.sk/cl/1001009/1667593/VOLEBNY-ONLINE-Zupne-volby-skoncia-neskor--Vieme--kedy-budu-prve-vysledky 

 

BRATISLAVA - Dlho očakávaný deň je tu. Dnes ráno sa otvorili brány volebných miestností, kde si ľudia na nasledujúcich 

päť rokov volia svojich predsedov samosprávnych krajov a poslancov do jednotlivých zastupiteľstiev. Sledujte tento 

napätý deň, ktorý sľubuje niekoľko napínavých súbojov, spolu s nami! 

 

Volilo sa od 7:00, pričom volebné miestnosti sa zatvorili o 22:00. V niekoľkých obciach Trenčianskeho kraja sa voľby 

budú konať kvôli výpadku elektriny až do 23:15. Priebežné výsledky sa preto dozvieme až po tomto čase. 

 

Odvolili aj prezident Andrej Kiska vo svojom rodnom Poprade, svoju povinnosť si v Miloslavove splnil predseda 

parlamentu Andrej Danko, v Bratislave tak zas urobil predseda vlády Robert Fico. 

 

Ak neviete, koho voliť, pripravili sme pre vás zoznam kandidátov do jednotlivých zastupiteľstiev. 

Ak si nie ste istý, ako voliť, môžete si pozrieť si náš manuál. 

 

Takto sa volilo napríklad vo Veľkom Krtíši - Foto: SITA / Ján Viazanička 

 

VOĽBY SLEDUJEME ONLINE! 

 

22:47 Pavol Frešo zatiaľ medzi členov svojho volebného tímu neprišiel. Do jednej z reštaurácií v bratislavskej Karlovej 

Vsi, kde bude očakávať výsledky, má zavítať približne o 23.00 h. 

http://www.topky.sk/cl/1001009/1667593/VOLEBNY-ONLINE-Zupne-volby-skoncia-neskor--Vieme--kedy-budu-prve-vysledky
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22:44 Juraj Droba nemá po uzatvorení volebných miestností žiadne veľké očakávania. "Som však presvedčený, že môj 

výsledok bude určite lepší ako to, čo ukazovali prieskumy verejnej mienky tesne pred voľbami," povedal. 

 

22:38 Richard Raši čaká na výsledky aj so svojimi priaznivcami a štábom v podniku v centre Košíc už od 21:00. Medzi 

pozvanými hosťami sme zazreli europoslankyňu Moniku Smolkovú, ministra hospodárstva Petra Žigu a tiež košických 

viceprimátorov Renátu Lenártovú a Martina Petrušku. 

 

22:29 Zápisnice so zrátanými hlasmi z krajských komisií budú prichádzať na štátnu komisiu okolo polnoci. Predpokladá to 

vo vysielaní TA3 predseda štátnej komisie pre voľby Eduard Barány. 

 

22:24 Prieskum AKO 

 

Podľa prieskum agentúry AKO, ktorý realizovala už počas moratória na prieskumy, od 31. októbra do 2. novembra, by 

Milan Ftáčnik v BSK získal 23,50 percenta hlasov, Rudolf Kusý 20,7 percent a Pavol Frešo 13,3 percenta. 

 

Milan Ftáčnik s manželkou - SITA / Diana Černáková 

 

22:20 Napätie v centrále Jurinovej 

 

Do volebnej centrály jednej z adeptiek na víťazstvo vo voľbách predsedu Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej 

postupne počas večera prichádzajú kandidáti koalície na poslancov. "Sme pripravení prijať aj jednu aj druhú správu," 

povedala Jurinová. Dodala, že od piatka večera pociťuje napätie. 

 

22:14 Marian Kotleba čaká na výsledky volieb v kraji so svojimi ľuďmi, členmi ĽS Naše Slovensko a sympatizantmi mimo 

Banskej Bystrice bez prítomnosti novinárov. 

 

22:05 Väčšina volebných miestností už je zatvorená, volí sa iba v niektorých obciach Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. 

 

22:00 U Juraja Drobu: 

 

21:55 Aj keď záujem o voľby nie je vysoký, účasť by v Košickom samosprávnom kraji mala byť vyššia než pred štyrmi 

rokmi. Vtedy dosiahla účasť v Košickom kraji v prvom kole 17,78 percenta a v druhom kole voľby predsedu KSK 12,21 

percenta. 

 

21:41 Takto to vyzerá u liberálov: 
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21:27 Podľa zistení TASR bola v obciach BBSK vyššia účasť ako v mestách. V dedinách mali prevahu starší voliči. 

Všeobecne ale oslovení členovia okrskových komisií uvádzali vo večerných hodinách o niečo vyššiu účasť ako pri 

ostatných krajských voľbách, kedy účasť voličov dosiahla necelých 25 percent. 

 

21:16 Štatistický úrad SR vzhľadom na rozhodnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o 

predĺžení hlasovania vo viacerých okrskoch bude priebežné výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 

zverejňovať až po 23.15 h. 

 

21:12 Martin Jakubec o voľbách: 

 

21:01 Prvé priebežné neoficiálne výsledky by sa mali na webstránkach www.volbysr.sk a www.statistics.sk objaviť po 

22.00 h, teda po tom, ako sa na väčšine Slovenska zatvoria volebné miestnosti. Oficiálne výsledky by mali byť známe v 

nedeľu 5. novembra. Odobriť ich musí štátna volebná komisia. 

 

20:44 Vyjadrite sa v našej ankete! 

 

20:36 Predbežné výsledky bude Štatistický úrad zverejňovať na tejto stránke. 

 

20:25 Banskobystrický samosprávny kraj údajne očakáva rekordnú účasť. 

 

"Z okrskových volebných komisií už teraz odhadujú ešte vyššiu účasť," uvádza RTVS. Na niektorých miestach sa na 

odvolenie vraj čakalo aj viac ako polhodinu. 

 

20:19 Volebné miestnosti v niekoľkých obciach Trenčianskeho kraja zostanú podľa informácií TASR otvorené do 23.15 h. 

V kraji sa o ten čas predĺži aj volebné moratórium. 

 

20:14 Predseda vlády SR Robert Fico odovzdal svoj hlas vo voľbách do vyšších územných celkov v priestoroch 

Základnej školy Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ulici v Bratislave. 

 

Zdroj foto: TASR - Michal Svítok 

 

20:01 Predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány o účasti na voľbách. 

 

19:49 V okrskovej komisii na Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Leviciach odhadujú v krajských voľbách 

voličskú účasť do 30 percent. Ako informovala predsedníčka okrskovej komisie Radka Radová, doteraz odvolilo približne 

20 percent voličov. 

 

19:40 Takto odvolila Izabella Komlósiová v ižanskom kroji v obci Iža, okres Komárno. 
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Zdroj foto: TASR - Milan Drozd 

 

19:25 Volebná účasť v samosprávnych krajoch nebude dramaticky vysoká ani oproti minulosti výrazne neklesne. Kraje 

hlásia dvojciferné čísla. Povedal to predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard 

Bárány. 

 

Voľby v Krásnohorskom Podhradí - Foto: TASR / Maroš Černý 

 

19:15 Veľký škandál v Banskej Bystrici. Pokus o ovplyvnenie volieb, klamstvá na okrskoch. 

 

18:58 Elektrina v týchto obciach vraj vypadla o 18:10, členovia obvodnej volebnej komisie podľa nej momentálne 

konzultujú s okrskovými volebnými komisiami technické otázky týkajúce sa prerušenia volieb. 

 

18:50 V obciach Horná Súča, Dolná Súča a Hrabovka v Trenčianskom okrese vypadol elektrický prúd. Výpadok sa týka 

deviatich volebných okrskov. Voľby sa budú musieť v týchto okrskoch predĺžiť o čas výpadku elektriny. Informovala 

zapisovateľka Obvodnej volebnej komisie Trenčín Ľubica Držková. 

 

18:45 Voliť chodia ľudia v každom veku. Napríklad aj táto 95-ročná Ružinovčanka. 

 

Zdroj foto: FB / Dalibor Hruby 

 

18:30 Obvodná volebná komisia v Revúcej preveruje oznámenie od občanov, podľa ktorého bol jeden predseda 

okrskovej volebnej komisie v okrese pri svojej práci pod vplyvom alkoholu. Informoval o tom zapisovateľ obvodnej 

volebnej komisie pre Revúcky okres Dominik Čulok. 

 

18:05 V Nitrianskom samosprávnom kraji sa podľa predbežných odhadov členov jednotlivých okrskových komisií očakáva 

účasť v sobotných voľbách oveľa vyššia oproti predchádzajúcim voľbám v roku 2013. 

 

17:55 Priebeh volieb do vyšších územných celkov v obvode Šaľa je zatiaľ pokojný. Obvodná volebná komisia podľa slov 

zapisovateľky Evy Gyurovszkej nemusela riešiť žiadne podnety. Podľa členov okrskových komisií je však volebná účasť 

nízka, pohybuje sa zhruba na úrovni volieb pred štyrmi rokmi. 

 

17:45 Takto odovzdal svoj hlas súčasný prešovský župan Peter Chudík. 

 

Zdroj foto: SITA / Viktor Zamborský 
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17:30 Volebná komisia Prešovského samosprávneho kraja prijala podnet týkajúci sa porušenia volebného moratória v 

Prešove. Podnet podal občan, podľa ktorého ho na Hlavnej ulici oslovili členovia istého občianskeho združenia a podali 

mu plagát s menami desiatich kandidátov na krajských poslancov do Zastupiteľstva PSK. Malo ísť o kampaň v prospech 

nominantov dvoch politických strán a nezávislých kandidátov. 

 

17:19 Väčšina Bratislavčanov stále netuší, kde je sídlo VÚC, hovorí Richard Sulík. 

 

17:05 Aj Stanislav Mičev odozvdal svoj hlas. Kandidát, ktorý sa vzdal v prospech Jána Luntera v boji proti Marianovi 

Kotlebovi, hlási pomerne vysokú účasť. 

 

16:50 Účasť na sobotňajších voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) na košickom sídlisku Luník IX je nízka, ale 

oproti iným krajským voľbám v tejto mestskej časti nadpriemerná. 

 

Zdroj foto: TASR - František Iván 

 

16:35 Richard Sulík zatiaľ odhaduje účasť na 18%. Europoslanec predsedá okrsku 21 na Základnej škole na Jelenej ulici 

v bratislavskom Starom Meste. 

 

16:15 Dvaja mladí ľudia v šarišskom kroji prišli do volebnej miestnosti v obci Krivany v okrese Sabinov. Folkloristi 

nechceli strácať čas, čaká ich ešte jedno vystúpenie s folklórnym súborom v obci a účasť na čepčení v Tatrách. 

 

16:00 Svoj hlas už odovzdal aj Marian Kotleba. 

 

Zdroj foto: SITA/Jan Miskovsky 

 

15:49 Volebná komisia BBSK riešila dva prípady v obvode Brezno, ktoré sa týkali povinného zachovávania volebného 

moratória. Týkali sa aj člena okrskovej komisie v mikine ĽSNS, na ktorý upozornil Juraj Smatana. 

 

15:38 "Môjho mladšieho syna vnímam ako stelesnenie šťastia. Aj preto sme volili spolu," napísal jeden z kandidátov na 

post predsedu BSK Jozef Uhler. 

 

Zdroj foto: FB / Jozef Uhler 

 

15:30 Členka okrskovej volebnej komisie dožadujúca sa označenia všetkých členov komisie, kto za akú politickú stranu 

tam sedí. 

 

15:20 "Moja doobedňajšia "tour de okrsky", sa skončila nielen definitívnym naplnením môjho sľubu a krúžkom pre Jána 

Luntera, ale aj povzbudzujúcou správou, o doposiaľ vysokom záujme voličov. Už to len nezakríknuť, aby večer mohli 
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oslavovať všetci slušní ľudia na Slovensku," povedal po odovzdaní svojho hlasu poslanec za SaS Martin Klus. Ten sa 

svoj kandidatúry na post banskobystrického župana vzdal v prospech Luntera. 

 

15:10 Tibor Mikuš, kandidát na trnavského župana, vhadzuje obálku do urny. 

 

14:55 V obci Lubina v okrese Nové Mesto nad Váhom skolaboval člen okrskovej volebnej komisie. Zdravotní záchranári 

ho odviezli do nemocnice. 

 

14:40 Takto volili Milan Belica a Ján Greššo, kandidáti v Nitrianskom samosprávnom kraji. 

 

Milan Belica 

 

Ján Greššo 

 

14:25 Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko volil v sobotňajších voľbách okolo 13.30 h na obecnom úrade v 

obci Miloslavov (okr. Senec). Za jeden z najväčších problémov v kraji považuje dopravu. 

 

Andrej Danko 

 

14:10 Takto volila kandidátka na post predsedníčky VÚC v Žilinskom samosprávnom kraji, Erika Jurinová. 

 

14:00 V michalovskom volebnom obvode sa objavili podozrenia z kupovania hlasov. "Členovia krajskej volebnej komisie 

idú preveriť podozrenia, ktoré sa vyskytli v súvislosti s voľbami vo Veľkých Kapušanoch a Drahňove," povedal predseda 

Volebnej komisie KSK Vladimír Tot (MOST – HÍD). 

 

13:50 Za sebou to už má aj bratislavský kandidát Ján Mrva. 

 

13:35 Ráno odvolil aj najväčší Kotlebov súper v BBSK Ján Lunter. Tvrdí, že dnes sa rozhoduje, ako sa bude žiť 

najbližších päť rokov. Verí, že dokáže zmeniť kraj k lepšiem. "Ja som bol voliť hneď ráno a vyzývam aj vás, priatelia: 

poďte voliť! Krúžkujte kandidátov na poslancov a vezmite so sebou aj svojich blízkych. Dnes má každý jeden hlas naozaj 

obrovskú váhu. Dnes nesmieme nič ponechať na náhodu!" odkázal na Facebooku. 

 

Zdroj foto: FB / Lunter pre dobrý kraj 

 

13:25 Obvodná volebná komisia v bratislavskom Novom Meste v súvislosti s voľbami do vyšších územných celkov 

preverovala prvý podnet. Okrsková komisia na Mikovíniho ulici totiž nahlásila, že pred budovou niekto rozdáva bagety 

tým, ktorí volili jedného z kandidátov na predsedu BSK. "Obvodná komisia to išla preveriť, ale keď prišli na miesto, nikoho 

už nenašli," uviedol hovorca Nového Mesta Marek Tettinger. 
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13:15 Krajské voľby sú pokojné, Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán rieši desiatky 

podnetov. Väčšinou ide o údajné porušenie volebného moratória. Novinárom to povedal predseda štátnej volebnej 

komisie Eduard Bárány. 

 

13:10 Výzva Daniela Krajcera: 

 

12:55 "V meste Brezno sedí vo volebnej komisii jeden z členov okrskovej komisie v bunde s logom ĽSNS. To je jasné 

porušenie volebného zákona," píše učiteľ a aktivista Juraj Smatana. 

 

Zdroj foto: FB / Juraj Smatana 

 

12:45 K urnám už prišiel aj trnavský kandidát Jozef Viskupič aj so synom. 

 

12:35 Na košickom sídlisku Lunik IX. prebiehajú voľby bez problémov. Zatiaľ je účasť nízka a podľa slov bývalého 

starostu Ladislava Šaňu, veľa ľudí do večera nepríde. "Ľudia veľmi nevedia, že čo sú to za voľby, že tu existuje a čo je to 

VÚC," vyjadril sa. 

 

12:20 Ďalší z kandidátov na predsedu KSK Rastislav Trnka prišiel voliť niekoľko minút po 11:00 do volebnej miestnosti na 

Hrnčiarskej ulici, sprevádzala ho manželka. Tak ako ostatní kandidáti, aj on chce dnešný deň stráviť so svojimi najbližšími 

v prírode. "Ľudia, žiaľ, krajom nedôverujú a preto sa bojím, že bude účasť nízka," povedal. 

 

12:10 Národná kriminálna agentúra (NAKA) vedie vo veci podozrení z volebnej korupcie osem trestných konaní. Na 

podozrenia z volebnej korupcie sa sústreďujú policajti aj počas prebiehajúcich krajských volieb. 

 

11:55 Daniel Krajcer po odvolení. 

 

11:40 V obecnom zariadení sociálnych služieb v Hornej Marikovej, v ktorom žije asi 40 klientov, požiadalo o voľbu do 

prenosnej urny sedem voličov. Najstarším z nich bol 97-ročný Štefan Mihálik. Rodák z marikovskej osady Vlkov je v 

zariadení sociálnych služieb asi 12 rokov a podľa vlastných slov sa zúčastňuje takmer všetkých volieb. 

 

11:30 Bratislavský kandidát Rudolf Kusý dorazil v dobrej nálade. 

 

11:10 V Bratislave bol spolu so svojim synom odvoliť aj Daniel Krajcer. 

 

11:00 Voľby do vyšších územných celkov v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) sú zatiaľ pokojné, volebné 

miestnosti v kraji otvorili načas, nikto zatiaľ nehlásil žiadne problémy. Konštatoval to tri hodiny po začiatku volieb Peter 

Bahno, predseda volebnej komisie BBSK. 
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10:45 Svoju povinnosť si v Poprade splnil aj prezident Andrej Kiska. Slovákov vyzval na to, aby išli voliť. 

 

10:35 Takto volil v Juraj Droba, ďalší z kandidátov na predsedu BSK. 

 

10:20 Kandidát na košického župana Richard Raši prišiel voliť už o 8:00 hodine aj s manželkou Máriou. Volili v košickej 

mestskej časti Barca, kde má trvalý pobyt. "Teraz sa prezlečiem a pôjdem do lesa, vyvetrať si hlavu," povedal Raši po 

vhodení hlasovacích lístkov. 

 

10:15 Po prvých troch hodinách sobotných volieb do orgánov samosprávnych krajov môžu predstavitelia okrskových 

komisií v Stupave pri Bratislave hovoriť o značnom záujme voličov. "Voliči chodia stále, stáva sa, že musia chvíľku 

počkať, aby sa uvoľnilo miesto za plentou," informovala Zuzana Lovíšková z Mestského úradu v Stupave. 

 

10:05 Bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej volebnej komisie Peter Pollák išiel do terénu 

monitorovať priebeh krajských volieb. Navštívi Jarovnice v okrese Sabinov, Luník IX - mestskú časť Košice a Letanovce v 

okrese Spišská Nová Ves. Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej komisie. 

 

10:00 Odvolené má už aj Pavol Frešo. 

 

9:45 Takto volil Milan Ftáčnik. "Neviem, či sa nám podarilo vyburcovať dostatočný počet ľudí, ale verím, že tá účasť bude 

vyššia ako pred štyrmi rokmi," povedal tesne po akte. 

 

9:40 Odvolil už aj jeden z favoritov v Bratislavskom samosprávnom kraji, Milan Ftáčnik. 

 

9:20 Súčasný košický župan Zdenko Trebuľa odvolil o 9:00 na Kukučínovej ulici v Košiciach aj so svojou manželkou. "Je 

to veľká úľava, keď už nie som na kandidačnej listine. Dnes si pôjdem ešte oddýchnuť na chalupu," povedal. Potešilo ho 

tiež, že ráno vyzerá volebná účasť v jeho okrsku celkom slušná. 

 

9:05 Otázky ľudí ohľadom prebiehajúcich krajských volieb zodpovie infolinka ministerstva vnútra aj Štátnej komisie pre 

voľby a kontrolu financovania politických strán. Celý volebný deň môžu volať na čísla 02/48592312, 02/48592313, 

02/48592020 a 02/48592021. 

 

8:50 V miestnom pohostinstve na hornom konci zriadili jeden z volebných okrskov v baníckom meste Handlová vo 

voľbách do vyšších územných celkov. K výberu miesta samospráva pristúpila po tom, čo zavreli prevádzku, kde bývali 

voľby doposiaľ. 

 

8:20 Podľa informácií sa volebné miestnosti otvorili bez problémov. 
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8:00 Krátko pred siedmou hodinou už pred Základnou školou kráľa Svätopluka v Nitre postávali prví voliči, ktorí čakali na 

otvorenie volebnej miestnosti. 

 

07:50 Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové 

opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne. 

 

07:30 O priazeň voličov sa uchádza 78 kandidátov na predsedov a takmer 2900 kandidátov na poslancov. 

 

07:00 Volebné miestnosti sú otvorené. 

 

06:50 Podľa kurzov stávkových spoločností to vyzerá na tesné súboje najmä v Bratislavskom, Žilinskom, Nitrianskom, 

Trnavskom a Banskobystrickom kraji. 

 

06:40 K voľbe potrebujete iba občiansky preukaz alebo doklad o pobyte pre cudzinca. 

 

06:25 Voliť môžete len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov ste zapísaný. 

 

06:10 Pre voľby je vytvorených 5 968 volebných miestností (okrskov), voliť môže približne 4 435 000 ľudí. 

 

Späť na obsah 

 

1.73.  ONLINE Priebežné výsledky župných volieb: V Bystrici vedie Lunter, v štyroch krajoch 

je to tesné 

 [topky.sk; 04/11/2017; TASR, SITA, mik, ph ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.topky.sk/cl/1001009/1667593/ONLINE-Priebezne-vysledky-zupnych-volieb--V-Bystrici-vedie-Lunter--v-styroch-krajoch-je-to-

tesne 

 

BRATISLAVA - Dlho očakávaný deň je tu. Dnes ráno sa otvorili brány volebných miestností, kde si ľudia na nasledujúcich 

päť rokov volia svojich predsedov samosprávnych krajov a poslancov do jednotlivých zastupiteľstiev. K dispozícii sú už 

predbežné výsledky! 

 

Volilo sa od 7:00, pričom volebné miestnosti sa zatvorili o 22:00. V niekoľkých obciach Trenčianskeho kraja sa voľby 

konali kvôli výpadku elektriny až do 23:15. Priebežné výsledky sa preto dozvedáme až po tomto čase. 

 

Odvolili aj prezident Andrej Kiska vo svojom rodnom Poprade, svoju povinnosť si v Miloslavove splnil predseda 

parlamentu Andrej Danko, v Bratislave tak zas urobil predseda vlády Robert Fico. 

 

Ak neviete, koho voliť, pripravili sme pre vás zoznam kandidátov do jednotlivých zastupiteľstiev. 

http://www.topky.sk/cl/1001009/1667593/ONLINE-Priebezne-vysledky-zupnych-volieb--V-Bystrici-vedie-Lunter--v-styroch-krajoch-je-to-tesne
http://www.topky.sk/cl/1001009/1667593/ONLINE-Priebezne-vysledky-zupnych-volieb--V-Bystrici-vedie-Lunter--v-styroch-krajoch-je-to-tesne
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Ak si nie ste istý, ako voliť, môžete si pozrieť si náš manuál. 

 

Takto sa volilo napríklad vo Veľkom Krtíši - Foto: SITA / Ján Viazanička 

 

VOĽBY SLEDUJEME ONLINE! 

 

00:49 "Dámy a páni, vyzerá to, že sme vyhrali!" vyhlásil Ján Lunter na tlačovke. 

 

00:43 Ďalšie priebežné výsledky 

 

Bratislava: 1. Juraj Droba 18,8%, 2. Milan Ftáčnik 17,7% (54,7% hlasov spočítaných) 

 

Trnava: 1. Jozef Viskupič 39,6%, 2. Tibor Mikuš 27,6% (71,8% hlasov spočítaných) 

 

Trenčín: 1. Jaroslav Baška 51,4%, 2. Renáta Kaščáková 24,1% (76,0% hlasov spočítaných) 

 

Nitra: 1. Milan Belica 34,6%, 2. Ján Greššo 16,4% (72,8% hlasov spočítaných) 

 

Žilina: 1. Erika Jurinová 43,4%, 2. Juraj Blanár 28,6% (59,2% hlasov spočítaných) 

 

Banská Bystrica: 1. Ján Lunter 45,6%, 2. Marian Kotleba 25,2% (59,1% hlasov spočítaných) 

 

Prešov: 1. Milan Majerský 37,4 %, 2. Peter Chudík 34,3% (72,1% hlasov spočítaných) 

 

Košice: 1. Rastislav Trnka 38,5%, 2. Richard Raši 38,4% (59,4% hlasov spočítaných) 

 

00:40 Najtesnejšie súboje ponúka Bratislavský, Prešovský a Košický kraj. V Bratislave je rozdiel medzi vedúcim Jurajom 

Drobom a Milanom Ftáčnikom iba 630 hlasov. V Prešove vedie Milan Majerský nad Petrom Chudíkom o 3 240 hlasov. V 

Košiciach je rozdiel dokonca iba 62 hlasov v prospech Rastislava Trnku. 

 

Milan Ftáčnik a Juraj Droba 

 

00:32 Ďalšie priebežné výsledky. Zdá sa, že v piatich krajoch je rozhodnuté, tesné je to v Bratislave, Prešove a Košiciach. 

Podľa najnovších dát vyplýva, že by Smer stratil silnú pozíciu v mnohých krajoch - momentálne by získal iba Trenčiansky 

a Nitriansky. 

 

Bratislava: 1. Juraj Droba 18,4%, 2. Milan Ftáčnik 17,6% (46,6% hlasov spočítaných) 
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Trnava: 1. Jozef Viskupič 39,1%, 2. Tibor Mikuš 27,2% (64,5% hlasov spočítaných) 

 

Trenčín: 1. Jaroslav Baška 51,0%, 2. Renáta Kaščáková 24,3% (66,7% hlasov spočítaných) 

 

Nitra: 1. Milan Belica 34,1%, 2. Iván Farkás 17,6% (63,6% hlasov spočítaných) 

 

Žilina: 1. Erika Jurinová 43,3%, 2. Juraj Blanár 28,5% (49,6% hlasov spočítaných) 

 

Banská Bystrica: 1. Ján Lunter 44,5%, 2. Marian Kotleba 26,1% (48,0% hlasov spočítaných) 

 

Prešov: 1. Milan Majerský 37,2 %, 2. Peter Chudík 35,1% (62,6% hlasov spočítaných) 

 

Košice: 1. Rastislav Trnka 39,5%, 2. Richard Raši 38,3% (47,9% hlasov spočítaných) 

 

00:28 Súčasný nitriansky župan Milan Belica je podľa priebežných výsledkov zatiaľ prvý. Spočítaných je momentálne 

zhruba 42 percent hlasov. "Beriem to s pokorou, tých čísiel ešte bude veľa," povedal Belica, ktorý krátko pred polnocou 

predstúpil pred novinárov. Zároveň však dodal, že verí vo svoje víťazstvo. 

 

00:22 Ďalšie priebežné výsledky: 

 

Bratislava: 1. Juraj Droba 18,0%, 2. Milan Ftáčnik 17,9% (37,1% hlasov spočítaných) 

 

Trnava: 1. Jozef Viskupič 37,8%, 2. Tibor Mikuš 26,8% (54,4% hlasov spočítaných) 

 

Trenčín: 1. Jaroslav Baška 52,0%, 2. Renáta Kaščáková 24,0% (57,9% hlasov spočítaných) 

 

Nitra: 1. Milan Belica 34,1%, 2. Iván Farkás 18,7% (52,6% hlasov spočítaných) 

 

Žilina: 1. Erika Jurinová 42,9%, 2. Juraj Blanár 28,6% (39,9% hlasov spočítaných) 

 

Banská Bystrica: 1. Ján Lunter 42,9%, 2. Marian Kotleba 27,3% (37,3% hlasov spočítaných) 

 

Prešov: 1. Milan Majerský 36,6 %, 2. Peter Chudík 36,1% (54,8% hlasov spočítaných) 

 

Košice: 1. Rastislav Trnka 39,4%, 2. Richard Raši 38,1% (40,4% hlasov spočítaných) 

 

Zľava v popredí: Podpredseda SaS Ľubomír Galko, kandidát na post predsedu BSK Juraj Droba (uprostred) a poslanec 

NR SR za OĽaNO-NOVA Ján Budaj počas čakania na výsledky - SITA / Branislav Bibel 
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00:18 Dramatické súboje prebiehajú vo viacerých krajoch. Smer má zatiaľ prvenstvo v dvoch krajoch. 

 

00:12 Ďalšie priebežné výsledky: 

 

Bratislava: 1. Milan Ftáčnik 17,9%, 2. Juraj Droba 17,7% (29,0% hlasov spočítaných) 

 

Trnava: 1. Jozef Viskupič 41,6%, 2. Tibor Mikuš 27,7% (38,5% hlasov spočítaných) 

 

Trenčín: 1. Jaroslav Baška 52,9%, 2. Renáta Kaščáková 23,4% (50,8% hlasov spočítaných) 

 

Nitra: 1. Milan Belica 35,7%, 2. Ján Greššo 16,7% (42,3% hlasov spočítaných) 

 

Žilina: 1. Erika Jurinová 43,0%, 2. Juraj Blanár 28,8% (29,5% hlasov spočítaných) 

 

Banská Bystrica: 1. Ján Lunter 43,4%, 2. Marian Kotleba 26,6% (29,2% hlasov spočítaných) 

 

Prešov: 1. Milan Majerský 36,4 %, 2. Peter Chudík 36,2% (47,0% hlasov spočítaných) 

 

Košice: 1. Rastislav Trnka 40,2%, 2. Richard Raši 37,9% (33,6% hlasov spočítaných) 

 

Členovia okrskovej volebnej komisie spočítavajú hlasy po skončení volieb v Komárne - Foto: TASR / Milan Drozd 

 

00:01 Ďalšie priebežné výsledky: 

 

Bratislava: 1. Milan Ftáčnik 17,9%, 2. Ján Mrva 17,3% (23,9% hlasov spočítaných) 

 

Trnava: 1. Jozef Viskupič 39,2%, 2. Tibor Mikuš 26,9% (31,3% hlasov spočítaných) 

 

Trenčín: 1. Jaroslav Baška 53,8%, 2. Renáta Kaščáková 23,1% (42,0% hlasov spočítaných) 

 

Nitra: 1. Milan Belica 35,9%, 2. Ján Greššo 17,7% (33,5% hlasov spočítaných) 

 

Žilina: 1. Erika Jurinová 43,1%, 2. Juraj Blanár 28,8% (22,7% hlasov spočítaných) 

 

Banská Bystrica: 1. Ján Lunter 43,8%, 2. Marian Kotleba 27,0% (23,5% hlasov spočítaných) 

 

Prešov: 1. Peter Chudík 37,4 %, 2. Milan Majerský 34,9% (39,0% hlasov spočítaných) 
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Košice: 1. Rastislav Trnka 39,9%, 2. Richard Raši 38,4% (27,0% hlasov spočítaných) 

 

23:58 Môže to skončiť tak, aj tak, tvrdí Frešo 

 

Môže to skončiť aj víťazstvom, aj prehrou. Súčasný bratislavský župan Pavol Frešo týmto slovami okomentoval doterajšie 

priebežné neoficiálne výsledky vo voľbách predsedu BSK. Frešo je po sčítaní necelých šestich percent volebných 

okrskov zatiaľ na štvrtom mieste. 

 

"Nech to bude tak alebo onak, pravda je taká, že téma, s ktorou som išiel do kampane, vo mne zostane," uviedol pred 

novinármi po príchode na miesto, kde sa pripojil k volebnému štábu. Zdôraznil, že konečné rozhodnutie ostáva na 

voličoch. 

 

Pavol Frešo prichádza do štábu - Foto: Vlado Anjel 

 

23:55 Ďalšie priebežné výsledky: 

 

Bratislava: 1. Ján Mrva 18,0%, 2. Milan Ftáčnik 17,6% (17,2% hlasov spočítaných) 

 

Trnava: 1. Jozef Viskupič 36,1%, 2. Tibor Mikuš 25,9% (25,2% hlasov spočítaných) 

 

Trenčín: 1. Jaroslav Baška 54,9%, 2. Renáta Kaščáková 22,3% (33,6% hlasov spočítaných) 

 

Nitra: 1. Milan Belica 36,3%, 2. Ján Greššo 16,8% (26,0% hlasov spočítaných) 

 

Žilina: 1. Erika Jurinová 42,9%, 2. Juraj Blanár 29,5% (15,1% hlasov spočítaných) 

 

Banská Bystrica: 1. Ján Lunter 43,1%, 2. Marian Kotleba 27,2% (18,0% hlasov spočítaných) 

 

Prešov: 1. Peter Chudík 38,4 %, 2. Milan Majerský 33,6% (32,3% hlasov spočítaných) 

 

Košice: 1. Rastislav Trnka 39,4%, 2. Richard Raši 38,9% (21,0% hlasov spočítaných) 

 

23:50 Lunter si je istý víťazstvom 

 

Kandidát na župana v Banskobystrickom samosprávnom kraji Ján Lunter zišiel medzi novinárov a vyjadril sa, že účasť je 

podľa jeho informácií dobrá, malo by mu to pomôcť a že si je istý svojím víťazstvom. "Čakáme na dôležitú chvíľu, aby sa 
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zmenila situácia v Banskej Bystrici a dáme odkaz celému Slovensku, že cesta, ktorá sa tu začala, nebola dobrá a že sa to 

končí," uviedol Lunter. 

 

Zdroj foto: SITA/Jakub Julény 

 

23:45 Ďalšie priebežné výsledky: 

 

Trenčín: 1. Jaroslav Baška 56,8%, 2. Renáta Kaščáková 21,2% (24,3% hlasov spočítaných) 

 

Banská Bystrica: 1. Ján Lunter 40,3%, 2. Marian Kotleba 28,3% (13,8% hlasov spočítaných) 

 

Nitra: 1. Milan Belica 35,3%, 2. Ján Greššo 16,2% (19,8% hlasov spočítaných) 

 

Prešov: 1. Peter Chudík 37,1 %, 2. Milan Majerský 34,3% (25,0% hlasov spočítaných) 

 

Bratislava: 1. Ján Mrva 18,5%, 2. Juraj Droba 17,7%, 3. Milan Ftáčnik 16,1%, 4. Rudolf Kusý 15,0%, 5. Pavol Frešo 

14,6% (9,5% hlasov spočítaných) 

 

Žilina: 1. Erika Jurinová 42,6%, 2. Juraj Blanár 29,9% (10,8% hlasov spočítaných) 

 

Košice: 1. Richard Raši 40,6%, 2. Rastislav Trnka 38,4% (13,6% hlasov spočítaných) 

 

Trnava: 1. Jozef Viskupič 35,0%, 2. Tibor Mikuš 26,9% (19,3% hlasov spočítaných) 

 

23:42 Bratislavský samosprávny kraj: 

 

23:35 Ďalšie priebežné výsledky: 

 

Trenčín: 1. Jaroslav Baška 58,5%, 2. Renáta Kaščáková 20,8% (16,7% hlasov spočítaných) 

 

Banská Bystrica: 1. Ján Lunter 38,7%, 2. Marian Kotleba 28,4% (9,5% hlasov spočítaných) 

 

Nitra: 1. Milan Belica 37,6%, 2. Ján Greššo 16,4% (12,9% hlasov spočítaných) 

 

Prešov: 1. Peter Chudík 39,0 %, 2. Milan Majerský 33,8% (19,3% hlasov spočítaných) 

 

Bratislava: 1. Juraj Droba 19,1%, 2. Ján Mrva 17,3% (6,0% hlasov spočítaných) 
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Žilina: 1. Erika Jurinová 40,4%, 2. Juraj Blanár 32,8% (7,8% hlasov spočítaných) 

 

Košice: 1. Richard Raši 41,4%, 2. Rastislav Trnka 37,9% (8,2% hlasov spočítaných) 

 

Trnava: 1. Jozef Viskupič 32,5%, 2. Tibor Mikuš 26,5% (14,7% hlasov spočítaných) 

 

Pavol Frešo 

 

23:29 PRVÉ priebežné výsledky z Nitrianskeho kraja (po sčítaní 9,6% hlasov) 

 

1. Milan Belica 38,2%, 2. Milan Uhrík 16,1% 

 

23:28 PRVÉ priebežné výsledky z Trenčianskeho kraja (po sčítaní 11,6% hlasov) 

 

1. Jaroslav Baška 61,0%, 2. Renáta Kaščáková 19,4% 

 

23:27 PRVÉ priebežné výsledky z Prešovského kraja (po sčítaní 15,5% hlasov) 

 

1. Peter Chudík 43,6 %, 2. Milan Majerský 30,2% 

 

23:24 PRVÉ priebežné výsledky z Košického kraja (po sčítaní 5,3% hlasov) 

 

1. Richard Raši 44,0%, 2. Rastislav Trnka 35,0% 

 

23:23 PRVÉ priebežné výsledky z Trnavského kraja (po sčítaní 10,9% hlasov) 

 

1. Jozef Viskupič 35,6%, 2. Tibor Mikuš 29,9% 

 

23:22 PRVÉ priebežné výsledky zo Žilinského kraja (po sčítaní 5,7% hlasov) 

 

1. Juraj Blanár 39,0%, 2. Erika Jurinová 35,8% 

 

23:21 PRVÉ priebežné výsledky z Banskobystrického kraja (po sčítaní 6,89% hlasov) 

 

1. Ján Lunter 37,8%, 2. Marian Kotleba 30,3% 

 

23:20 PRVÉ priebežné výsledky z Bratislavského kraja (po sčítaní 4,04% hlasov) 
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1. Juraj Droba 19,7%, 2. Ján Mrva 17,9%, 3. Pavol Frešo 15,1%, 4. Rudolf Kusý 14,7%, 5. Milan Ftáčnik 13,7% 

 

23:14 Podľa neoficiálnych výsledkov vyhral Ján Lunter v Telgárte, kde získal 240 hlasov, Kotleba iba 50, píše Denník N. 

 

23:11 Vo volebnej centrále Petra Oremusa vládne pokojná atmosféra, do reštaurácie na Nitrianskom hrade postupne 

prichádzajú jeho sympatizanti a podporovatelia. "Teší ma, že volebná účasť v Nitrianskom kraji bola vyššia ako pred 

štyrmi rokmi. Sme pripravení na dlhú volebnú noc. V prípade víťazstva sa asi zdržíme naozaj dlho," povedal. 

 

23:05 "Trpím miernym optimizmom vzhľadom na to, že počúvam čísla o účasti. Uvidíme, ako ľudia rozhodli, na toto ja 

nemám veľmi dobrý odhad," priznal Jozef Viskupič. 

 

23:01 Na výsledky so svojím tímom čaká aj kandidát Milan Majerský, ktorý mal podľa predvolebných preferencií najväčšiu 

šancu poraziť súčasného župana Petra Chudíka. Atmosféra v centrále KDH v Prešove, kde sa zišlo asi 50 ľudí, je veľmi 

veselá no zároveň je badať napätie z očakávaných výsledkov. 

 

22:58 Vo volebnom tíme Jána Luntera panuje dobrá nálada a napätie v očakávaní prvých výsledkov. Prišlo veľa hostí, 

ktorí sú spolu s celým tímom oddelení od médií pre malú kapacitu priestorov. 

 

Ján Lunter počas volebnej noci - SITA/Jakub Julény 

 

22:47 Pavol Frešo zatiaľ medzi členov svojho volebného tímu neprišiel. Do jednej z reštaurácií v bratislavskej Karlovej 

Vsi, kde bude očakávať výsledky, má zavítať približne o 23.00 h. 

 

22:44 Juraj Droba nemá po uzatvorení volebných miestností žiadne veľké očakávania. "Som však presvedčený, že môj 

výsledok bude určite lepší ako to, čo ukazovali prieskumy verejnej mienky tesne pred voľbami," povedal. 

 

22:38 Richard Raši čaká na výsledky aj so svojimi priaznivcami a štábom v podniku v centre Košíc už od 21:00. Medzi 

pozvanými hosťami sme zazreli europoslankyňu Moniku Smolkovú, ministra hospodárstva Petra Žigu a tiež košických 

viceprimátorov Renátu Lenártovú a Martina Petrušku. 

 

22:29 Zápisnice so zrátanými hlasmi z krajských komisií budú prichádzať na štátnu komisiu okolo polnoci. Predpokladá to 

vo vysielaní TA3 predseda štátnej komisie pre voľby Eduard Barány. 

 

22:24 Prieskum AKO 

 

Podľa prieskum agentúry AKO, ktorý realizovala už počas moratória na prieskumy, od 31. októbra do 2. novembra, by 

Milan Ftáčnik v BSK získal 23,50 percenta hlasov, Rudolf Kusý 20,7 percent a Pavol Frešo 13,3 percenta. 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

6. 11. 2017 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

Milan Ftáčnik s manželkou - SITA / Diana Černáková 

 

22:20 Napätie v centrále Jurinovej 

 

Do volebnej centrály jednej z adeptiek na víťazstvo vo voľbách predsedu Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej 

postupne počas večera prichádzajú kandidáti koalície na poslancov. "Sme pripravení prijať aj jednu aj druhú správu," 

povedala Jurinová. Dodala, že od piatka večera pociťuje napätie. 

 

22:14 Marian Kotleba čaká na výsledky volieb v kraji so svojimi ľuďmi, členmi ĽS Naše Slovensko a sympatizantmi mimo 

Banskej Bystrice bez prítomnosti novinárov. 

 

22:05 Väčšina volebných miestností už je zatvorená, volí sa iba v niektorých obciach Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. 

 

22:00 U Juraja Drobu: 

 

21:55 Aj keď záujem o voľby nie je vysoký, účasť by v Košickom samosprávnom kraji mala byť vyššia než pred štyrmi 

rokmi. Vtedy dosiahla účasť v Košickom kraji v prvom kole 17,78 percenta a v druhom kole voľby predsedu KSK 12,21 

percenta. 

 

21:41 Takto to vyzerá u liberálov: 

 

21:27 Podľa zistení TASR bola v obciach BBSK vyššia účasť ako v mestách. V dedinách mali prevahu starší voliči. 

Všeobecne ale oslovení členovia okrskových komisií uvádzali vo večerných hodinách o niečo vyššiu účasť ako pri 

ostatných krajských voľbách, kedy účasť voličov dosiahla necelých 25 percent. 

 

21:16 Štatistický úrad SR vzhľadom na rozhodnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o 

predĺžení hlasovania vo viacerých okrskoch bude priebežné výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 

zverejňovať až po 23.15 h. 

 

21:12 Martin Jakubec o voľbách: 

 

21:01 Prvé priebežné neoficiálne výsledky by sa mali na webstránkach www.volbysr.sk a www.statistics.sk objaviť po 

22.00 h, teda po tom, ako sa na väčšine Slovenska zatvoria volebné miestnosti. Oficiálne výsledky by mali byť známe v 

nedeľu 5. novembra. Odobriť ich musí štátna volebná komisia. 

 

20:44 Vyjadrite sa v našej ankete! 
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20:36 Predbežné výsledky bude Štatistický úrad zverejňovať na tejto stránke. 

 

20:25 Banskobystrický samosprávny kraj údajne očakáva rekordnú účasť. 

 

"Z okrskových volebných komisií už teraz odhadujú ešte vyššiu účasť," uvádza RTVS. Na niektorých miestach sa na 

odvolenie vraj čakalo aj viac ako polhodinu. 

 

20:19 Volebné miestnosti v niekoľkých obciach Trenčianskeho kraja zostanú podľa informácií TASR otvorené do 23.15 h. 

V kraji sa o ten čas predĺži aj volebné moratórium. 

 

20:14 Predseda vlády SR Robert Fico odovzdal svoj hlas vo voľbách do vyšších územných celkov v priestoroch 

Základnej školy Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ulici v Bratislave. 

 

Zdroj foto: TASR - Michal Svítok 

 

20:01 Predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány o účasti na voľbách. 

 

19:49 V okrskovej komisii na Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Leviciach odhadujú v krajských voľbách 

voličskú účasť do 30 percent. Ako informovala predsedníčka okrskovej komisie Radka Radová, doteraz odvolilo približne 

20 percent voličov. 

 

19:40 Takto odvolila Izabella Komlósiová v ižanskom kroji v obci Iža, okres Komárno. 

 

Zdroj foto: TASR - Milan Drozd 

 

19:25 Volebná účasť v samosprávnych krajoch nebude dramaticky vysoká ani oproti minulosti výrazne neklesne. Kraje 

hlásia dvojciferné čísla. Povedal to predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard 

Bárány. 

 

Voľby v Krásnohorskom Podhradí - Foto: TASR / Maroš Černý 

 

19:15 Veľký škandál v Banskej Bystrici. Pokus o ovplyvnenie volieb, klamstvá na okrskoch. 

 

18:58 Elektrina v týchto obciach vraj vypadla o 18:10, členovia obvodnej volebnej komisie podľa nej momentálne 

konzultujú s okrskovými volebnými komisiami technické otázky týkajúce sa prerušenia volieb. 
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18:50 V obciach Horná Súča, Dolná Súča a Hrabovka v Trenčianskom okrese vypadol elektrický prúd. Výpadok sa týka 

deviatich volebných okrskov. Voľby sa budú musieť v týchto okrskoch predĺžiť o čas výpadku elektriny. Informovala 

zapisovateľka Obvodnej volebnej komisie Trenčín Ľubica Držková. 

 

18:45 Voliť chodia ľudia v každom veku. Napríklad aj táto 95-ročná Ružinovčanka. 

 

Zdroj foto: FB / Dalibor Hruby 

 

18:30 Obvodná volebná komisia v Revúcej preveruje oznámenie od občanov, podľa ktorého bol jeden predseda 

okrskovej volebnej komisie v okrese pri svojej práci pod vplyvom alkoholu. Informoval o tom zapisovateľ obvodnej 

volebnej komisie pre Revúcky okres Dominik Čulok. 

 

18:05 V Nitrianskom samosprávnom kraji sa podľa predbežných odhadov členov jednotlivých okrskových komisií očakáva 

účasť v sobotných voľbách oveľa vyššia oproti predchádzajúcim voľbám v roku 2013. 

 

17:55 Priebeh volieb do vyšších územných celkov v obvode Šaľa je zatiaľ pokojný. Obvodná volebná komisia podľa slov 

zapisovateľky Evy Gyurovszkej nemusela riešiť žiadne podnety. Podľa členov okrskových komisií je však volebná účasť 

nízka, pohybuje sa zhruba na úrovni volieb pred štyrmi rokmi. 

 

17:45 Takto odovzdal svoj hlas súčasný prešovský župan Peter Chudík. 

 

Zdroj foto: SITA / Viktor Zamborský 

 

17:30 Volebná komisia Prešovského samosprávneho kraja prijala podnet týkajúci sa porušenia volebného moratória v 

Prešove. Podnet podal občan, podľa ktorého ho na Hlavnej ulici oslovili členovia istého občianskeho združenia a podali 

mu plagát s menami desiatich kandidátov na krajských poslancov do Zastupiteľstva PSK. Malo ísť o kampaň v prospech 

nominantov dvoch politických strán a nezávislých kandidátov. 

 

17:19 Väčšina Bratislavčanov stále netuší, kde je sídlo VÚC, hovorí Richard Sulík. 

 

17:05 Aj Stanislav Mičev odozvdal svoj hlas. Kandidát, ktorý sa vzdal v prospech Jána Luntera v boji proti Marianovi 

Kotlebovi, hlási pomerne vysokú účasť. 

 

16:50 Účasť na sobotňajších voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) na košickom sídlisku Luník IX je nízka, ale 

oproti iným krajským voľbám v tejto mestskej časti nadpriemerná. 

 

Zdroj foto: TASR - František Iván 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

6. 11. 2017 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

16:35 Richard Sulík zatiaľ odhaduje účasť na 18%. Europoslanec predsedá okrsku 21 na Základnej škole na Jelenej ulici 

v bratislavskom Starom Meste. 

 

16:15 Dvaja mladí ľudia v šarišskom kroji prišli do volebnej miestnosti v obci Krivany v okrese Sabinov. Folkloristi 

nechceli strácať čas, čaká ich ešte jedno vystúpenie s folklórnym súborom v obci a účasť na čepčení v Tatrách. 

 

16:00 Svoj hlas už odovzdal aj Marian Kotleba. 

 

Zdroj foto: SITA/Jan Miskovsky 

 

15:49 Volebná komisia BBSK riešila dva prípady v obvode Brezno, ktoré sa týkali povinného zachovávania volebného 

moratória. Týkali sa aj člena okrskovej komisie v mikine ĽSNS, na ktorý upozornil Juraj Smatana. 

 

15:38 "Môjho mladšieho syna vnímam ako stelesnenie šťastia. Aj preto sme volili spolu," napísal jeden z kandidátov na 

post predsedu BSK Jozef Uhler. 

 

Zdroj foto: FB / Jozef Uhler 

 

15:30 Členka okrskovej volebnej komisie dožadujúca sa označenia všetkých členov komisie, kto za akú politickú stranu 

tam sedí. 

 

15:20 "Moja doobedňajšia "tour de okrsky", sa skončila nielen definitívnym naplnením môjho sľubu a krúžkom pre Jána 

Luntera, ale aj povzbudzujúcou správou, o doposiaľ vysokom záujme voličov. Už to len nezakríknuť, aby večer mohli 

oslavovať všetci slušní ľudia na Slovensku," povedal po odovzdaní svojho hlasu poslanec za SaS Martin Klus. Ten sa 

svoj kandidatúry na post banskobystrického župana vzdal v prospech Luntera. 

 

15:10 Tibor Mikuš, kandidát na trnavského župana, vhadzuje obálku do urny. 

 

14:55 V obci Lubina v okrese Nové Mesto nad Váhom skolaboval člen okrskovej volebnej komisie. Zdravotní záchranári 

ho odviezli do nemocnice. 

 

14:40 Takto volili Milan Belica a Ján Greššo, kandidáti v Nitrianskom samosprávnom kraji. 

 

Milan Belica 

 

Ján Greššo 
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14:25 Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko volil v sobotňajších voľbách okolo 13.30 h na obecnom úrade v 

obci Miloslavov (okr. Senec). Za jeden z najväčších problémov v kraji považuje dopravu. 

 

Andrej Danko 

 

14:10 Takto volila kandidátka na post predsedníčky VÚC v Žilinskom samosprávnom kraji, Erika Jurinová. 

 

14:00 V michalovskom volebnom obvode sa objavili podozrenia z kupovania hlasov. "Členovia krajskej volebnej komisie 

idú preveriť podozrenia, ktoré sa vyskytli v súvislosti s voľbami vo Veľkých Kapušanoch a Drahňove," povedal predseda 

Volebnej komisie KSK Vladimír Tot (MOST – HÍD). 

 

13:50 Za sebou to už má aj bratislavský kandidát Ján Mrva. 

 

13:35 Ráno odvolil aj najväčší Kotlebov súper v BBSK Ján Lunter. Tvrdí, že dnes sa rozhoduje, ako sa bude žiť 

najbližších päť rokov. Verí, že dokáže zmeniť kraj k lepšiem. "Ja som bol voliť hneď ráno a vyzývam aj vás, priatelia: 

poďte voliť! Krúžkujte kandidátov na poslancov a vezmite so sebou aj svojich blízkych. Dnes má každý jeden hlas naozaj 

obrovskú váhu. Dnes nesmieme nič ponechať na náhodu!" odkázal na Facebooku. 

 

Zdroj foto: FB / Lunter pre dobrý kraj 

 

13:25 Obvodná volebná komisia v bratislavskom Novom Meste v súvislosti s voľbami do vyšších územných celkov 

preverovala prvý podnet. Okrsková komisia na Mikovíniho ulici totiž nahlásila, že pred budovou niekto rozdáva bagety 

tým, ktorí volili jedného z kandidátov na predsedu BSK. "Obvodná komisia to išla preveriť, ale keď prišli na miesto, nikoho 

už nenašli," uviedol hovorca Nového Mesta Marek Tettinger. 

 

13:15 Krajské voľby sú pokojné, Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán rieši desiatky 

podnetov. Väčšinou ide o údajné porušenie volebného moratória. Novinárom to povedal predseda štátnej volebnej 

komisie Eduard Bárány. 

 

13:10 Výzva Daniela Krajcera: 

 

12:55 "V meste Brezno sedí vo volebnej komisii jeden z členov okrskovej komisie v bunde s logom ĽSNS. To je jasné 

porušenie volebného zákona," píše učiteľ a aktivista Juraj Smatana. 

 

Zdroj foto: FB / Juraj Smatana 

 

12:45 K urnám už prišiel aj trnavský kandidát Jozef Viskupič aj so synom. 
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12:35 Na košickom sídlisku Lunik IX. prebiehajú voľby bez problémov. Zatiaľ je účasť nízka a podľa slov bývalého 

starostu Ladislava Šaňu, veľa ľudí do večera nepríde. "Ľudia veľmi nevedia, že čo sú to za voľby, že tu existuje a čo je to 

VÚC," vyjadril sa. 

 

12:20 Ďalší z kandidátov na predsedu KSK Rastislav Trnka prišiel voliť niekoľko minút po 11:00 do volebnej miestnosti na 

Hrnčiarskej ulici, sprevádzala ho manželka. Tak ako ostatní kandidáti, aj on chce dnešný deň stráviť so svojimi najbližšími 

v prírode. "Ľudia, žiaľ, krajom nedôverujú a preto sa bojím, že bude účasť nízka," povedal. 

 

12:10 Národná kriminálna agentúra (NAKA) vedie vo veci podozrení z volebnej korupcie osem trestných konaní. Na 

podozrenia z volebnej korupcie sa sústreďujú policajti aj počas prebiehajúcich krajských volieb. 

 

11:55 Daniel Krajcer po odvolení. 

 

11:40 V obecnom zariadení sociálnych služieb v Hornej Marikovej, v ktorom žije asi 40 klientov, požiadalo o voľbu do 

prenosnej urny sedem voličov. Najstarším z nich bol 97-ročný Štefan Mihálik. Rodák z marikovskej osady Vlkov je v 

zariadení sociálnych služieb asi 12 rokov a podľa vlastných slov sa zúčastňuje takmer všetkých volieb. 

 

11:30 Bratislavský kandidát Rudolf Kusý dorazil v dobrej nálade. 

 

11:10 V Bratislave bol spolu so svojim synom odvoliť aj Daniel Krajcer. 

 

11:00 Voľby do vyšších územných celkov v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) sú zatiaľ pokojné, volebné 

miestnosti v kraji otvorili načas, nikto zatiaľ nehlásil žiadne problémy. Konštatoval to tri hodiny po začiatku volieb Peter 

Bahno, predseda volebnej komisie BBSK. 

 

10:45 Svoju povinnosť si v Poprade splnil aj prezident Andrej Kiska. Slovákov vyzval na to, aby išli voliť. 

 

10:35 Takto volil v Juraj Droba, ďalší z kandidátov na predsedu BSK. 

 

10:20 Kandidát na košického župana Richard Raši prišiel voliť už o 8:00 hodine aj s manželkou Máriou. Volili v košickej 

mestskej časti Barca, kde má trvalý pobyt. "Teraz sa prezlečiem a pôjdem do lesa, vyvetrať si hlavu," povedal Raši po 

vhodení hlasovacích lístkov. 

 

10:15 Po prvých troch hodinách sobotných volieb do orgánov samosprávnych krajov môžu predstavitelia okrskových 

komisií v Stupave pri Bratislave hovoriť o značnom záujme voličov. "Voliči chodia stále, stáva sa, že musia chvíľku 

počkať, aby sa uvoľnilo miesto za plentou," informovala Zuzana Lovíšková z Mestského úradu v Stupave. 
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10:05 Bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej volebnej komisie Peter Pollák išiel do terénu 

monitorovať priebeh krajských volieb. Navštívi Jarovnice v okrese Sabinov, Luník IX - mestskú časť Košice a Letanovce v 

okrese Spišská Nová Ves. Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej komisie. 

 

10:00 Odvolené má už aj Pavol Frešo. 

 

9:45 Takto volil Milan Ftáčnik. "Neviem, či sa nám podarilo vyburcovať dostatočný počet ľudí, ale verím, že tá účasť bude 

vyššia ako pred štyrmi rokmi," povedal tesne po akte. 

 

9:40 Odvolil už aj jeden z favoritov v Bratislavskom samosprávnom kraji, Milan Ftáčnik. 

 

9:20 Súčasný košický župan Zdenko Trebuľa odvolil o 9:00 na Kukučínovej ulici v Košiciach aj so svojou manželkou. "Je 

to veľká úľava, keď už nie som na kandidačnej listine. Dnes si pôjdem ešte oddýchnuť na chalupu," povedal. Potešilo ho 

tiež, že ráno vyzerá volebná účasť v jeho okrsku celkom slušná. 

 

9:05 Otázky ľudí ohľadom prebiehajúcich krajských volieb zodpovie infolinka ministerstva vnútra aj Štátnej komisie pre 

voľby a kontrolu financovania politických strán. Celý volebný deň môžu volať na čísla 02/48592312, 02/48592313, 

02/48592020 a 02/48592021. 

 

8:50 V miestnom pohostinstve na hornom konci zriadili jeden z volebných okrskov v baníckom meste Handlová vo 

voľbách do vyšších územných celkov. K výberu miesta samospráva pristúpila po tom, čo zavreli prevádzku, kde bývali 

voľby doposiaľ. 

 

8:20 Podľa informácií sa volebné miestnosti otvorili bez problémov. 

 

8:00 Krátko pred siedmou hodinou už pred Základnou školou kráľa Svätopluka v Nitre postávali prví voliči, ktorí čakali na 

otvorenie volebnej miestnosti. 

 

07:50 Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové 

opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne. 

 

07:30 O priazeň voličov sa uchádza 78 kandidátov na predsedov a takmer 2900 kandidátov na poslancov. 

 

07:00 Volebné miestnosti sú otvorené. 

 

06:50 Podľa kurzov stávkových spoločností to vyzerá na tesné súboje najmä v Bratislavskom, Žilinskom, Nitrianskom, 

Trnavskom a Banskobystrickom kraji. 
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06:40 K voľbe potrebujete iba občiansky preukaz alebo doklad o pobyte pre cudzinca. 

 

06:25 Voliť môžete len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov ste zapísaný. 

 

06:10 Pre voľby je vytvorených 5 968 volebných miestností (okrskov), voliť môže približne 4 435 000 ľudí. 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.74.  VOLEBNÝ ONLINE Župné voľby definitívne skončili: PRVÉ VÝSLEDKY sú tu 

 [topky.sk; 04/11/2017; TASR, SITA, mik, ph ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.topky.sk/cl/1001009/1667593/VOLEBNY-ONLINE-Zupne-volby-definitivne-skoncili--PRVE-VYSLEDKY-su-tu 

 

BRATISLAVA - Dlho očakávaný deň je tu. Dnes ráno sa otvorili brány volebných miestností, kde si ľudia na nasledujúcich 

päť rokov volia svojich predsedov samosprávnych krajov a poslancov do jednotlivých zastupiteľstiev. Sledujte tento 

napätý deň, ktorý sľubuje niekoľko napínavých súbojov, spolu s nami! 

 

Volilo sa od 7:00, pričom volebné miestnosti sa zatvorili o 22:00. V niekoľkých obciach Trenčianskeho kraja sa voľby 

konali kvôli výpadku elektriny až do 23:15. Priebežné výsledky sa preto dozvedáme až po tomto čase. 

 

Odvolili aj prezident Andrej Kiska vo svojom rodnom Poprade, svoju povinnosť si v Miloslavove splnil predseda 

parlamentu Andrej Danko, v Bratislave tak zas urobil predseda vlády Robert Fico. 

 

Ak neviete, koho voliť, pripravili sme pre vás zoznam kandidátov do jednotlivých zastupiteľstiev. 

Ak si nie ste istý, ako voliť, môžete si pozrieť si náš manuál. 

 

Takto sa volilo napríklad vo Veľkom Krtíši - Foto: SITA / Ján Viazanička 

 

VOĽBY SLEDUJEME ONLINE! 

 

23:45 Ďalšie priebežné výsledky: 

 

Trenčín: 1. Jaroslav Baška 56,8%, 2. Renáta Kaščáková 21,2% (24,3% hlasov spočítaných) 

 

Banská Bystrica: 1. Ján Lunter 40,3%, 2. Marian Kotleba 28,3% (13,8% hlasov spočítaných) 

 

Nitra: 1. Milan Belica 35,3%, 2. Ján Greššo 16,2% (19,8% hlasov spočítaných) 

 

http://www.topky.sk/cl/1001009/1667593/VOLEBNY-ONLINE-Zupne-volby-definitivne-skoncili--PRVE-VYSLEDKY-su-tu
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Prešov: 1. Peter Chudík 37,1 %, 2. Milan Majerský 34,3% (25,0% hlasov spočítaných) 

 

Bratislava: 1. Ján Mrva 18,5%, 2. Juraj Droba 17,7%, 3. Milan Ftáčnik 16,1%, 4. Rudolf Kusý 15,0%, 5. Pavol Frešo 

14,6% (9,5% hlasov spočítaných) 

 

Žilina: 1. Erika Jurinová 42,6%, 2. Juraj Blanár 29,9% (10,8% hlasov spočítaných) 

 

Košice: 1. Richard Raši 40,6%, 2. Rastislav Trnka 38,4% (13,6% hlasov spočítaných) 

 

Trnava: 1. Jozef Viskupič 35,0%, 2. Tibor Mikuš 26,9% (19,3% hlasov spočítaných) 

 

23:42 Bratislavský samosprávny kraj: 

 

23:35 Ďalšie priebežné výsledky: 

 

Trenčín: 1. Jaroslav Baška 58,5%, 2. Renáta Kaščáková 20,8% (16,7% hlasov spočítaných) 

 

Banská Bystrica: 1. Ján Lunter 38,7%, 2. Marian Kotleba 28,4% (9,5% hlasov spočítaných) 

 

Nitra: 1. Milan Belica 37,6%, 2. Ján Greššo 16,4% (12,9% hlasov spočítaných) 

 

Prešov: 1. Peter Chudík 39,0 %, 2. Milan Majerský 33,8% (19,3% hlasov spočítaných) 

 

Bratislava: 1. Juraj Droba 19,1%, 2. Ján Mrva 17,3% (6,0% hlasov spočítaných) 

 

Žilina: 1. Erika Jurinová 40,4%, 2. Juraj Blanár 32,8% (7,8% hlasov spočítaných) 

 

Košice: 1. Richard Raši 41,4%, 2. Rastislav Trnka 37,9% (8,2% hlasov spočítaných) 

 

Trnava: 1. Jozef Viskupič 32,5%, 2. Tibor Mikuš 26,5% (14,7% hlasov spočítaných) 

 

Pavol Frešo 

 

23:29 PRVÉ priebežné výsledky z Nitrianskeho kraja (po sčítaní 9,6% hlasov) 

 

1. Milan Belica 38,2%, 2. Milan Uhrík 16,1% 

 

23:28 PRVÉ priebežné výsledky z Trenčianskeho kraja (po sčítaní 11,6% hlasov) 
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1. Jaroslav Baška 61,0%, 2. Renáta Kaščáková 19,4% 

 

23:27 PRVÉ priebežné výsledky z Prešovského kraja (po sčítaní 15,5% hlasov) 

 

1. Peter Chudík 43,6 %, 2. Milan Majerský 30,2% 

 

23:24 PRVÉ priebežné výsledky z Košického kraja (po sčítaní 5,3% hlasov) 

 

1. Richard Raši 44,0%, 2. Rastislav Trnka 35,0% 

 

23:23 PRVÉ priebežné výsledky z Trnavského kraja (po sčítaní 10,9% hlasov) 

 

1. Jozef Viskupič 35,6%, 2. Tibor Mikuš 29,9% 

 

23:22 PRVÉ priebežné výsledky zo Žilinského kraja (po sčítaní 5,7% hlasov) 

 

1. Juraj Blanár 39,0%, 2. Erika Jurinová 35,8% 

 

23:21 PRVÉ priebežné výsledky z Banskobystrického kraja (po sčítaní 6,89% hlasov) 

 

1. Ján Lunter 37,8%, 2. Marian Kotleba 30,3% 

 

23:20 PRVÉ priebežné výsledky z Bratislavského kraja (po sčítaní 4,04% hlasov) 

 

1. Juraj Droba 19,7%, 2. Ján Mrva 17,9%, 3. Pavol Frešo 15,1%, 4. Rudolf Kusý 14,7%, 5. Milan Ftáčnik 13,7% 

 

23:14 Podľa neoficiálnych výsledkov vyhral Ján Lunter v Telgárte, kde získal 240 hlasov, Kotleba iba 50, píše Denník N. 

 

23:11 Vo volebnej centrále Petra Oremusa vládne pokojná atmosféra, do reštaurácie na Nitrianskom hrade postupne 

prichádzajú jeho sympatizanti a podporovatelia. "Teší ma, že volebná účasť v Nitrianskom kraji bola vyššia ako pred 

štyrmi rokmi. Sme pripravení na dlhú volebnú noc. V prípade víťazstva sa asi zdržíme naozaj dlho," povedal. 

 

23:05 "Trpím miernym optimizmom vzhľadom na to, že počúvam čísla o účasti. Uvidíme, ako ľudia rozhodli, na toto ja 

nemám veľmi dobrý odhad," priznal Jozef Viskupič. 
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23:01 Na výsledky so svojím tímom čaká aj kandidát Milan Majerský, ktorý mal podľa predvolebných preferencií najväčšiu 

šancu poraziť súčasného župana Petra Chudíka. Atmosféra v centrále KDH v Prešove, kde sa zišlo asi 50 ľudí, je veľmi 

veselá no zároveň je badať napätie z očakávaných výsledkov. 

 

22:58 Vo volebnom tíme Jána Luntera panuje dobrá nálada a napätie v očakávaní prvých výsledkov. Prišlo veľa hostí, 

ktorí sú spolu s celým tímom oddelení od médií pre malú kapacitu priestorov. 

 

Ján Lunter počas volebnej noci - SITA/Jakub Julény 

 

22:47 Pavol Frešo zatiaľ medzi členov svojho volebného tímu neprišiel. Do jednej z reštaurácií v bratislavskej Karlovej 

Vsi, kde bude očakávať výsledky, má zavítať približne o 23.00 h. 

 

22:44 Juraj Droba nemá po uzatvorení volebných miestností žiadne veľké očakávania. "Som však presvedčený, že môj 

výsledok bude určite lepší ako to, čo ukazovali prieskumy verejnej mienky tesne pred voľbami," povedal. 

 

22:38 Richard Raši čaká na výsledky aj so svojimi priaznivcami a štábom v podniku v centre Košíc už od 21:00. Medzi 

pozvanými hosťami sme zazreli europoslankyňu Moniku Smolkovú, ministra hospodárstva Petra Žigu a tiež košických 

viceprimátorov Renátu Lenártovú a Martina Petrušku. 

 

22:29 Zápisnice so zrátanými hlasmi z krajských komisií budú prichádzať na štátnu komisiu okolo polnoci. Predpokladá to 

vo vysielaní TA3 predseda štátnej komisie pre voľby Eduard Barány. 

 

22:24 Prieskum AKO 

 

Podľa prieskum agentúry AKO, ktorý realizovala už počas moratória na prieskumy, od 31. októbra do 2. novembra, by 

Milan Ftáčnik v BSK získal 23,50 percenta hlasov, Rudolf Kusý 20,7 percent a Pavol Frešo 13,3 percenta. 

 

Milan Ftáčnik s manželkou - SITA / Diana Černáková 

 

22:20 Napätie v centrále Jurinovej 

 

Do volebnej centrály jednej z adeptiek na víťazstvo vo voľbách predsedu Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej 

postupne počas večera prichádzajú kandidáti koalície na poslancov. "Sme pripravení prijať aj jednu aj druhú správu," 

povedala Jurinová. Dodala, že od piatka večera pociťuje napätie. 

 

22:14 Marian Kotleba čaká na výsledky volieb v kraji so svojimi ľuďmi, členmi ĽS Naše Slovensko a sympatizantmi mimo 

Banskej Bystrice bez prítomnosti novinárov. 
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22:05 Väčšina volebných miestností už je zatvorená, volí sa iba v niektorých obciach Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. 

 

22:00 U Juraja Drobu: 

 

21:55 Aj keď záujem o voľby nie je vysoký, účasť by v Košickom samosprávnom kraji mala byť vyššia než pred štyrmi 

rokmi. Vtedy dosiahla účasť v Košickom kraji v prvom kole 17,78 percenta a v druhom kole voľby predsedu KSK 12,21 

percenta. 

 

21:41 Takto to vyzerá u liberálov: 

 

21:27 Podľa zistení TASR bola v obciach BBSK vyššia účasť ako v mestách. V dedinách mali prevahu starší voliči. 

Všeobecne ale oslovení členovia okrskových komisií uvádzali vo večerných hodinách o niečo vyššiu účasť ako pri 

ostatných krajských voľbách, kedy účasť voličov dosiahla necelých 25 percent. 

 

21:16 Štatistický úrad SR vzhľadom na rozhodnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o 

predĺžení hlasovania vo viacerých okrskoch bude priebežné výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 

zverejňovať až po 23.15 h. 

 

21:12 Martin Jakubec o voľbách: 

 

21:01 Prvé priebežné neoficiálne výsledky by sa mali na webstránkach www.volbysr.sk a www.statistics.sk objaviť po 

22.00 h, teda po tom, ako sa na väčšine Slovenska zatvoria volebné miestnosti. Oficiálne výsledky by mali byť známe v 

nedeľu 5. novembra. Odobriť ich musí štátna volebná komisia. 

 

20:44 Vyjadrite sa v našej ankete! 

 

20:36 Predbežné výsledky bude Štatistický úrad zverejňovať na tejto stránke. 

 

20:25 Banskobystrický samosprávny kraj údajne očakáva rekordnú účasť. 

 

"Z okrskových volebných komisií už teraz odhadujú ešte vyššiu účasť," uvádza RTVS. Na niektorých miestach sa na 

odvolenie vraj čakalo aj viac ako polhodinu. 

 

20:19 Volebné miestnosti v niekoľkých obciach Trenčianskeho kraja zostanú podľa informácií TASR otvorené do 23.15 h. 

V kraji sa o ten čas predĺži aj volebné moratórium. 
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20:14 Predseda vlády SR Robert Fico odovzdal svoj hlas vo voľbách do vyšších územných celkov v priestoroch 

Základnej školy Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ulici v Bratislave. 

 

Zdroj foto: TASR - Michal Svítok 

 

20:01 Predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány o účasti na voľbách. 

 

19:49 V okrskovej komisii na Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Leviciach odhadujú v krajských voľbách 

voličskú účasť do 30 percent. Ako informovala predsedníčka okrskovej komisie Radka Radová, doteraz odvolilo približne 

20 percent voličov. 

 

19:40 Takto odvolila Izabella Komlósiová v ižanskom kroji v obci Iža, okres Komárno. 

 

Zdroj foto: TASR - Milan Drozd 

 

19:25 Volebná účasť v samosprávnych krajoch nebude dramaticky vysoká ani oproti minulosti výrazne neklesne. Kraje 

hlásia dvojciferné čísla. Povedal to predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard 

Bárány. 

 

Voľby v Krásnohorskom Podhradí - Foto: TASR / Maroš Černý 

 

19:15 Veľký škandál v Banskej Bystrici. Pokus o ovplyvnenie volieb, klamstvá na okrskoch. 

 

18:58 Elektrina v týchto obciach vraj vypadla o 18:10, členovia obvodnej volebnej komisie podľa nej momentá lne 

konzultujú s okrskovými volebnými komisiami technické otázky týkajúce sa prerušenia volieb. 

 

18:50 V obciach Horná Súča, Dolná Súča a Hrabovka v Trenčianskom okrese vypadol elektrický prúd. Výpadok sa týka 

deviatich volebných okrskov. Voľby sa budú musieť v týchto okrskoch predĺžiť o čas výpadku elektriny. Informovala 

zapisovateľka Obvodnej volebnej komisie Trenčín Ľubica Držková. 

 

18:45 Voliť chodia ľudia v každom veku. Napríklad aj táto 95-ročná Ružinovčanka. 

 

Zdroj foto: FB / Dalibor Hruby 

 

18:30 Obvodná volebná komisia v Revúcej preveruje oznámenie od občanov, podľa ktorého bol jeden predseda 

okrskovej volebnej komisie v okrese pri svojej práci pod vplyvom alkoholu. Informoval o tom zapisovateľ obvodnej 

volebnej komisie pre Revúcky okres Dominik Čulok. 
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18:05 V Nitrianskom samosprávnom kraji sa podľa predbežných odhadov členov jednotlivých okrskových komisií očakáva 

účasť v sobotných voľbách oveľa vyššia oproti predchádzajúcim voľbám v roku 2013. 

 

17:55 Priebeh volieb do vyšších územných celkov v obvode Šaľa je zatiaľ pokojný. Obvodná volebná komisia podľa slov 

zapisovateľky Evy Gyurovszkej nemusela riešiť žiadne podnety. Podľa členov okrskových komisií je však volebná účasť 

nízka, pohybuje sa zhruba na úrovni volieb pred štyrmi rokmi. 

 

17:45 Takto odovzdal svoj hlas súčasný prešovský župan Peter Chudík. 

 

Zdroj foto: SITA / Viktor Zamborský 

 

17:30 Volebná komisia Prešovského samosprávneho kraja prijala podnet týkajúci sa porušenia volebného moratória v 

Prešove. Podnet podal občan, podľa ktorého ho na Hlavnej ulici oslovili členovia istého občianskeho združenia a podali 

mu plagát s menami desiatich kandidátov na krajských poslancov do Zastupiteľstva PSK. Malo ísť o kampaň v prospech 

nominantov dvoch politických strán a nezávislých kandidátov. 

 

17:19 Väčšina Bratislavčanov stále netuší, kde je sídlo VÚC, hovorí Richard Sulík. 

 

17:05 Aj Stanislav Mičev odozvdal svoj hlas. Kandidát, ktorý sa vzdal v prospech Jána Luntera v boji proti Marianovi 

Kotlebovi, hlási pomerne vysokú účasť. 

 

16:50 Účasť na sobotňajších voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) na košickom sídlisku Luník IX je nízka, ale 

oproti iným krajským voľbám v tejto mestskej časti nadpriemerná. 

 

Zdroj foto: TASR - František Iván 

 

16:35 Richard Sulík zatiaľ odhaduje účasť na 18%. Europoslanec predsedá okrsku 21 na Základnej škole na Jelenej ulici 

v bratislavskom Starom Meste. 

 

16:15 Dvaja mladí ľudia v šarišskom kroji prišli do volebnej miestnosti v obci Krivany v okrese Sabinov. Folkloristi 

nechceli strácať čas, čaká ich ešte jedno vystúpenie s folklórnym súborom v obci a účasť na čepčení v Tatrách. 

 

16:00 Svoj hlas už odovzdal aj Marian Kotleba. 

 

Zdroj foto: SITA/Jan Miskovsky 

 

15:49 Volebná komisia BBSK riešila dva prípady v obvode Brezno, ktoré sa týkali povinného zachovávania volebného 

moratória. Týkali sa aj člena okrskovej komisie v mikine ĽSNS, na ktorý upozornil Juraj Smatana. 
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15:38 "Môjho mladšieho syna vnímam ako stelesnenie šťastia. Aj preto sme volili spolu," napísal jeden z kandidátov na 

post predsedu BSK Jozef Uhler. 

 

Zdroj foto: FB / Jozef Uhler 

 

15:30 Členka okrskovej volebnej komisie dožadujúca sa označenia všetkých členov komisie, kto za akú politickú stranu 

tam sedí. 

 

15:20 "Moja doobedňajšia "tour de okrsky", sa skončila nielen definitívnym naplnením môjho sľubu a krúžkom pre Jána 

Luntera, ale aj povzbudzujúcou správou, o doposiaľ vysokom záujme voličov. Už to len nezakríknuť, aby večer mohli 

oslavovať všetci slušní ľudia na Slovensku," povedal po odovzdaní svojho hlasu poslanec za SaS Martin Klus. Ten sa 

svoj kandidatúry na post banskobystrického župana vzdal v prospech Luntera. 

 

15:10 Tibor Mikuš, kandidát na trnavského župana, vhadzuje obálku do urny. 

 

14:55 V obci Lubina v okrese Nové Mesto nad Váhom skolaboval člen okrskovej volebnej komisie. Zdravotní záchranári 

ho odviezli do nemocnice. 

 

14:40 Takto volili Milan Belica a Ján Greššo, kandidáti v Nitrianskom samosprávnom kraji. 

 

Milan Belica 

 

Ján Greššo 

 

14:25 Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko volil v sobotňajších voľbách okolo 13.30 h na obecnom úrade v 

obci Miloslavov (okr. Senec). Za jeden z najväčších problémov v kraji považuje dopravu. 

 

Andrej Danko 

 

14:10 Takto volila kandidátka na post predsedníčky VÚC v Žilinskom samosprávnom kraji, Erika Jurinová. 

 

14:00 V michalovskom volebnom obvode sa objavili podozrenia z kupovania hlasov. "Členovia krajskej volebnej komisie 

idú preveriť podozrenia, ktoré sa vyskytli v súvislosti s voľbami vo Veľkých Kapušanoch a Drahňove," povedal predseda 

Volebnej komisie KSK Vladimír Tot (MOST – HÍD). 

 

13:50 Za sebou to už má aj bratislavský kandidát Ján Mrva. 
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13:35 Ráno odvolil aj najväčší Kotlebov súper v BBSK Ján Lunter. Tvrdí, že dnes sa rozhoduje, ako sa bude žiť 

najbližších päť rokov. Verí, že dokáže zmeniť kraj k lepšiem. "Ja som bol voliť hneď ráno a vyzývam aj vás, priatelia: 

poďte voliť! Krúžkujte kandidátov na poslancov a vezmite so sebou aj svojich blízkych. Dnes má každý jeden hlas naozaj 

obrovskú váhu. Dnes nesmieme nič ponechať na náhodu!" odkázal na Facebooku. 

 

Zdroj foto: FB / Lunter pre dobrý kraj 

 

13:25 Obvodná volebná komisia v bratislavskom Novom Meste v súvislosti s voľbami do vyšších územných celkov 

preverovala prvý podnet. Okrsková komisia na Mikovíniho ulici totiž nahlásila, že pred budovou niekto rozdáva bagety 

tým, ktorí volili jedného z kandidátov na predsedu BSK. "Obvodná komisia to išla preveriť, ale keď prišli na miesto, nikoho 

už nenašli," uviedol hovorca Nového Mesta Marek Tettinger. 

 

13:15 Krajské voľby sú pokojné, Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán rieši desiatky 

podnetov. Väčšinou ide o údajné porušenie volebného moratória. Novinárom to povedal predseda štátnej volebnej 

komisie Eduard Bárány. 

 

13:10 Výzva Daniela Krajcera: 

 

12:55 "V meste Brezno sedí vo volebnej komisii jeden z členov okrskovej komisie v bunde s logom ĽSNS. To je jasné 

porušenie volebného zákona," píše učiteľ a aktivista Juraj Smatana. 

 

Zdroj foto: FB / Juraj Smatana 

 

12:45 K urnám už prišiel aj trnavský kandidát Jozef Viskupič aj so synom. 

 

12:35 Na košickom sídlisku Lunik IX. prebiehajú voľby bez problémov. Zatiaľ je účasť nízka a podľa slov bývalého 

starostu Ladislava Šaňu, veľa ľudí do večera nepríde. "Ľudia veľmi nevedia, že čo sú to za voľby, že tu existuje a čo je to 

VÚC," vyjadril sa. 

 

12:20 Ďalší z kandidátov na predsedu KSK Rastislav Trnka prišiel voliť niekoľko minút po 11:00 do volebnej miestnosti na 

Hrnčiarskej ulici, sprevádzala ho manželka. Tak ako ostatní kandidáti, aj on chce dnešný deň stráviť so svojimi najbližšími 

v prírode. "Ľudia, žiaľ, krajom nedôverujú a preto sa bojím, že bude účasť nízka," povedal. 

 

12:10 Národná kriminálna agentúra (NAKA) vedie vo veci podozrení z volebnej korupcie osem trestných konaní. Na 

podozrenia z volebnej korupcie sa sústreďujú policajti aj počas prebiehajúcich krajských volieb. 

 

11:55 Daniel Krajcer po odvolení. 
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11:40 V obecnom zariadení sociálnych služieb v Hornej Marikovej, v ktorom žije asi 40 klientov, požiadalo o voľbu do 

prenosnej urny sedem voličov. Najstarším z nich bol 97-ročný Štefan Mihálik. Rodák z marikovskej osady Vlkov je v 

zariadení sociálnych služieb asi 12 rokov a podľa vlastných slov sa zúčastňuje takmer všetkých volieb. 

 

11:30 Bratislavský kandidát Rudolf Kusý dorazil v dobrej nálade. 

 

11:10 V Bratislave bol spolu so svojim synom odvoliť aj Daniel Krajcer. 

 

11:00 Voľby do vyšších územných celkov v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) sú zatiaľ pokojné, volebné 

miestnosti v kraji otvorili načas, nikto zatiaľ nehlásil žiadne problémy. Konštatoval to tri hodiny po začiatku volieb Peter 

Bahno, predseda volebnej komisie BBSK. 

 

10:45 Svoju povinnosť si v Poprade splnil aj prezident Andrej Kiska. Slovákov vyzval na to, aby išli voliť. 

 

10:35 Takto volil v Juraj Droba, ďalší z kandidátov na predsedu BSK. 

 

10:20 Kandidát na košického župana Richard Raši prišiel voliť už o 8:00 hodine aj s manželkou Máriou. Volili v košickej 

mestskej časti Barca, kde má trvalý pobyt. "Teraz sa prezlečiem a pôjdem do lesa, vyvetrať si hlavu," povedal Raši po 

vhodení hlasovacích lístkov. 

 

10:15 Po prvých troch hodinách sobotných volieb do orgánov samosprávnych krajov môžu predstavitelia okrskových 

komisií v Stupave pri Bratislave hovoriť o značnom záujme voličov. "Voliči chodia stále, stáva sa, že musia chvíľku 

počkať, aby sa uvoľnilo miesto za plentou," informovala Zuzana Lovíšková z Mestského úradu v Stupave. 

 

10:05 Bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej volebnej komisie Peter Pollák išiel do terénu 

monitorovať priebeh krajských volieb. Navštívi Jarovnice v okrese Sabinov, Luník IX - mestskú časť Košice a Letanovce v 

okrese Spišská Nová Ves. Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej komisie. 

 

10:00 Odvolené má už aj Pavol Frešo. 

 

9:45 Takto volil Milan Ftáčnik. "Neviem, či sa nám podarilo vyburcovať dostatočný počet ľudí, ale verím, že tá účasť bude 

vyššia ako pred štyrmi rokmi," povedal tesne po akte. 

 

9:40 Odvolil už aj jeden z favoritov v Bratislavskom samosprávnom kraji, Milan Ftáčnik. 

 

9:20 Súčasný košický župan Zdenko Trebuľa odvolil o 9:00 na Kukučínovej ulici v Košiciach aj so svojou manželkou. "Je 

to veľká úľava, keď už nie som na kandidačnej listine. Dnes si pôjdem ešte oddýchnuť na chalupu," povedal. Potešilo ho 

tiež, že ráno vyzerá volebná účasť v jeho okrsku celkom slušná. 
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9:05 Otázky ľudí ohľadom prebiehajúcich krajských volieb zodpovie infolinka ministerstva vnútra aj Štátnej komisie pre 

voľby a kontrolu financovania politických strán. Celý volebný deň môžu volať na čísla 02/48592312, 02/48592313, 

02/48592020 a 02/48592021. 

 

8:50 V miestnom pohostinstve na hornom konci zriadili jeden z volebných okrskov v baníckom meste Handlová vo 

voľbách do vyšších územných celkov. K výberu miesta samospráva pristúpila po tom, čo zavreli prevádzku, kde bývali 

voľby doposiaľ. 

 

8:20 Podľa informácií sa volebné miestnosti otvorili bez problémov. 

 

8:00 Krátko pred siedmou hodinou už pred Základnou školou kráľa Svätopluka v Nitre postávali prví voliči, ktorí čakali na 

otvorenie volebnej miestnosti. 

 

07:50 Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové 

opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne. 

 

07:30 O priazeň voličov sa uchádza 78 kandidátov na predsedov a takmer 2900 kandidátov na poslancov. 

 

07:00 Volebné miestnosti sú otvorené. 

 

06:50 Podľa kurzov stávkových spoločností to vyzerá na tesné súboje najmä v Bratislavskom, Žilinskom, Nitrianskom, 

Trnavskom a Banskobystrickom kraji. 

 

06:40 K voľbe potrebujete iba občiansky preukaz alebo doklad o pobyte pre cudzinca. 

 

06:25 Voliť môžete len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov ste zapísaný. 

 

06:10 Pre voľby je vytvorených 5 968 volebných miestností (okrskov), voliť môže približne 4 435 000 ľudí. 

 

Späť na obsah 

 

1.75.  Župné voľby priniesli veľké prekvapenia vo viacerých krajoch 

 [tvnoviny.sk; 04/11/2017; BRATISLAVA/mm, TASR ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.tvnoviny.sk/a/1893115 

 

Smer padol, radovať sa môže pravicová koalícia. 

 

ONLINE 

http://www.tvnoviny.sk/a/1893115
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02.42 - Novými predsedami samosprávnych krajov sa stali Juraj Droba (BA), Milan Belica (NR), Jozef Viskupič (TT), 

Jaroslav Baška (TN), Erika Jurinová (ZA), Ján Lunter (BB), Milan Majerský (PO) a Rastislav Trnka (KE). 

 

02.16 - Tohtoročné voľby do VÚC ukázali, že pravica zvalcovala Smer-SD. Na margo neoficiálnych výsledkov volieb to 

vyhlásil líder SaS Richard Sulík. Je to podľa neho preto, lebo ľudia chcú zmenu a majú plné zuby toho, čo sa na 

Slovensku posledné roky deje. 

 

Zatiaľ neoficiálne víťazstvo Juraja Drobu v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) podľa neho nikto nečakal. Hodnotí 

to ako obrovský úspech, ale aj záväzok. "Teraz treba ukázať, že to vieme robiť lepšie, ako to robil doterajší predseda 

BSK Pavol Frešo. Nechceme predbiehať, ani príliš oslavovať, ale vyzerá to tak, že tá rozhádaná a chaotická pravica 

zvalcovala Smer-SD," skonštatoval Sulík s tým, že ľudia chcú slušne spravovanú krajinu. 

 

02.05 - Na nového župana sa čaká už len v Košiciach, kde sa rozhoduje medzi Richardom Rašim a Rastislavom Trnkom. 

 

01.34 - Už je rozhodnuté v šiestich krajoch. V Žilinskom kraji sa stane prvou župankou Erika Jurinová, V Trnavskom kraji 

vystrieda Tibora Mikuša Jozef Viskupič, v Banskobystrickom kraji vyhral Ján Lunter, ktorý vystrieda Mariana Kotlebu. Svoj 

post obhájil len Milan Belica v Nitre a Jaroslav Baška v Trenčíne. 

 

01.20 - Momentálne vedie Juraj Droba (BA), Jozef Viskupič (TT), Jaroslav Baška (TN), Milan Belica (NR), Erika Jurinová 

(ZA), Ján Lunter (BB), Milan Majerský (PO) a Rastislav Trnka (KE). Doposiaľ je spočítaných viac ako 87 percent hlasov. 

 

00.58 - Ján Lunter sa na krátkom brífingu vyhlásil za víťaza. Vo svojej reči sa poďakoval aj Stanislavovi Mičevovi a 

Martinovi Klusovi, ktorí sa vzdali kandidatúry v jeho prospech. 

 

00.50 - Momentálne vedie Juraj Droba (BA), Jozef Viskupič (TT), Jaroslav Baška (TN), Milan Belica (NR), Erika Jurinová 

(ZA), Ján Lunter (BB), Milan Majerský (PO) a Rastislav Trnka (KE). Doposiaľ je spočítaných viac ako 65 percent hlasov. 

 

00.35 - Zatiaľ to vyzerá, že ĽSNS nezíska ani jedného župana, navyše nezíska ani veľa poslaneckých mandátov. Dajú sa 

spočítať na prstoch jednej ruky. 

 

00.05 - Priebežné výsledky zatiaľ prinášajú viaceré prekvapenia. V Bratislave stále vedie Ján Mrva, v Trnave Jozef 

Viskupič a v Košiciach Rastislav Trnka, ktorý by momentálne porazil súčasného primátora Košíc. 

 

23.35 - Podľa priebežných výsledkov zatiaľ vedú Juraj Droba (BA), Jozef Viskupič (TT), Jaroslav Baška (TN), Milan 

Belica (NR), Ján Lunter (BB), Juraj Blanár (ZA), Peter Chudík (PO), Richard Raši (KE). 

 

23.15 - Uzavreli sa všetky volebné miestnosti, už prichádzajú prvé výsledky. 
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23.15 - Volebná účasť v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) môže byť podľa informácií z niektorých obcí vyššia ako 

pred štyrmi rokmi. V krajskej centrále Smeru-SD v Žiline to po uzavretí volebných miestností povedal predseda ŽSK Juraj 

Blanár. 

 

"Účasti sú rôzne, ale máme obce, ktoré už hlásili viac ako 50-percentnú účasť. Je to na Kysuciach, rovnako to vyzerá, že 

v Žiline a aj v niektorých obciach na Orave. Vyzerá, že to bude naozaj rekordná účasť alebo aspoň vyššia ako pred štyrmi 

rokmi," povedal Blanár. 

 

23.02 - Kandidát na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Ján Greššo, ktorého podporuje pravicová 

koalícia zložená zo strán SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca a DS, očakáva volebné výsledky aj so svojim štábom v 

kaviarni na Svätoplukovom námestí. Vo volebnej centrále sú už prítomní aj kandidáti pravicovej koalície na poslancov 

NSK, postupne sem prichádzajú aj Greššovi priatelia a sympatizanti. 

 

"Veľmi ma teší, že v Nitrianskom kraji podľa predbežných informácií prišlo k volebným urnám podstatne viac ľudí ako v 

minulých voľbách. Uvidíme, v čí prospech sa táto vyššia volebná účasť prejaví. Ja verím, že v náš a nie v prospech 

extrémistických síl ani v prospech tých, čo nárast extrémizmu v spoločnosti spôsobili," povedal Greššo. 

 

22.57 - Podarilo sa urobiť dobrú mobilizačnú kampaň, volebná účasť v niektorých okrskoch Trnavského samosprávneho 

kraja (TTSK) je nad 30 percentami. Pre TASR to po zatvorení volebných miestností povedal kandidát na trnavského 

župana Jozef Viskupič (OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS a Zmena zdola). 

 

"Trpím miernym optimizmom vzhľadom na to, že počúvam čísla o účasti. Uvidíme, ako ľudia rozhodli, na toto ja nemám 

veľmi dobrý odhad," priznal. 

 

22.56 - Volebné miestnosti sú uzavreté už aj v Prešovskom kraji, je teda rozhodnuté o tom, kto bude viesť vyšší územný 

celok najbližších päť rokov. Na výsledky so svojím tímom čaká aj kandidát Milan Majerský, ktorý mal podľa 

predvolebných preferencií najväčšiu šancu poraziť súčasného župana Petra Chudíka. 

 

"Rozhodnuté je, ale my nevieme, ako sa ľudia rozhodli, počkáme si na oficiálne výsledky. Sme v očakávaní a v nádeji, že 

to pre nás dobre dopadne," uviedol pre TASR Majerský, ktorý kandiduje s podporou koalície SaS, KDH, OĽaNO a NOVA. 

 

22.41 - Poslanec Národnej rady SR Juraj Droba (SaS), ktorý je jedným zo 17 kandidátov na post predsedu 

Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) nemá po uzatvorení volebných miestností žiadne veľké očakávania. "Som 

však presvedčený, že môj výsledok bude určite lepší ako to, čo ukazovali prieskumy verejnej mienky tesne pred voľbami," 

povedal pre TASR. 
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Volebnú účasť hodnotí ako nadštandardne vysokú. V Bratislave bude podľa neho cez 30 percent. "Sám neviem či vysoká 

účasť mojej kandidatúre skôr pomôže alebo nepomôže," podotkol. 

 

22.30 - Kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Richard Raši (Smer-SD) čaká spolu so svojím 

tímom na výsledky sobotných volieb v jednom z košických hotelov. 

 

"Atmosféra je výborná. Máme tu náš mladý tím, ktorý budete môcť vidieť aj vy potom, keď tam prídete, ľudí, ktorí mi 

pomáhali počas volieb, ktorí s nami držali. Atmosféra je zatiaľ výborná, ale je to až do prvých výsledkov, je to vždy 

napätie. Zatiaľ sú všetci spokojní, usmievaví a napätí, vrátane mňa," uviedol pred novinármi Raši. 

 

Podporiť ho prišli počas volebnej noci europoslankyňa Monika Smolková či minister hospodárstva SR Peter Žiga a podľa 

jeho slov by mal prísť i súčasný predseda KSK Zdenko Trebuľa. 

 

22.20 - Predsedom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) by sa mal stať Milan Ftáčnik so ziskom 23,50 percenta. 

Za ním by mali v sobotných voľbách do vyšších územných celkov nasledovať Rudolf Kusý (20,7 percenta) a Pavol Frešo 

(13,3 percenta). Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý realizovala už počas moratória na prieskumy, od 31. 

októbra do 2. novembra. Zverejnila ho televízia TA3. 

 

22.15 - Úradujúci predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Marian Kotleba čaká na výsledky volieb v 

kraji so svojimi ľuďmi, členmi ĽS Naše Slovensko a sympatizantmi mimo Banskej Bystrice bez prítomnosti novinárov. Pre 

TASR to potvrdil riaditeľ Úradu BBSK Milan Uhrík. Pôvodne sa očakávalo, že bude v sídle ĽS Naše Slovensko v Banskej 

Bystrici. 

 

Novinári sa v piatok (3.11.) nedozvedeli, v ktorom banskobystrickom okrsku bude v sobotu voliť a o koľkej hodine. Ako 

pre TASR reagoval Uhrík, "predseda chce sobotu absolvovať bez novinárov, ďakujeme za pochopenie". 

 

22.12 - Zapisovateľka obvodnej volebnej komisie v Nitre Márie Kopčeková potvrdila, že voliči v tomto obvode chodili k 

volebným urnám až do poslednej chvíle. "K voľbám pristúpili veľmi zodpovedne, čo dokazuje ich účasť. Členovia 

okrskových komisií avizujú dvojnásobne vyššiu účasť ako v posledných voľbách do krajskej samosprávy, ktorá bola len 

málo cez 15 percent," povedala. Vysokú účasť pritom zaznamenali nielen mestské okrsky, ale aj okrsky v neďalekých 

obciach. 

 

Volebná účasť sa vo večerných hodinách zvýšila aj v Zlatých Moravciach. Podľa slov zapisovateľky obvodnej volebnej 

komisie Beáty Deákovej je pravdepodobné, že aj v tomto obvode bude vyššia ako vo voľbách v roku 2013. Podobná 

situácia bola aj v obvode Topoľčany, kde volebná komisia tiež avizuje vyššiu účasť ako pred štyrmi rokmi. 
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V južnejších regiónoch kraja zaznamenali obvodné volebné komisie priemernú účasť. Viac voličov chodilo v okresných 

mestách, rozdielne pristúpili k voľbám voliči z menších obcí. "Máme obce s vyše tridsaťpercentnou účasťou, ale aj obce s 

desaťpercentnou účasťou," povedala zapisovateľka obvodnej volebnej komisie v Šali Eva Gyurovszká. 

 

22.00 - Volebné miestnosti na väčšine Slovenska sa zatvorili, okrskové volebné komisie začínajú sčítavať hlasy. Voľby 

pokračujú v deviatich okrskoch Trenčianskeho kraja, kde sa pre výpadok prúdu predlžuje hlasovanie aj volebné 

moratórium do 23.15 h. Priebežné neoficiálne výsledky začne Štatistický úrad SR zverejňovať až po zatvorení aj 

poslednej volebnej miestnosti. 

 

21.48 - Priebeh sobotňajších krajských volieb v Košickom kraji bol dosiaľ pokojný a bez vážnejších problémov. Potvrdil to 

predseda volebnej komisie KSK Vladimír Tot. Účasť voličov by mala byť vyššia ako pred štyrmi rokmi. 

 

21.40 - Voľby do VÚC v Bratislavskom kraji boli doposiaľ pokojné. Voliči ešte do 22.00 h volia nového predsedu 

Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) zo 17 kandidátov a 50 poslancov Zastupiteľstva BSK v ďalšom volebnom 

období z 356 kandidátov. 

 

Volebné komisie z Bratislavy i z okresov Malacky, Pezinok a Senec hodnotili voľby zatiaľ ako bezproblémové. Volebnú 

účasť odhadovali vyššiu, ale aj nižšiu. 

 

21.38 - Voľby do vyšších územných celkov v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) boli pokojné. K ich 

narušeniu nedošlo. Volebná komisia BBSK ale riešila niekoľko prípadov, ktoré sa týkali dodržiavania volebného 

moratória. Polícia mala zase na stole niekoľko podnetov, medzi nimi aj prípad podozrenia z volebnej korupcie. 

 

Podľa zistení TASR bola v obciach samosprávneho kraja vyššia účasť ako v mestách. V dedinách mali prevahu starší 

voliči. Všeobecne ale oslovení členovia okrskových komisií uvádzali vo večerných hodinách o niečo vyššiu účasť ako pri 

ostatných krajských voľbách, kedy účasť voličov dosiahla necelých 25 percent. 

 

21.12 - Štatistický úrad SR oznamuje, že vzhľadom na rozhodnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania 

politických strán o predĺžení hlasovania vo viacerých okrskoch budú priebežné výsledky volieb do orgánov 

samosprávnych krajov zverejňované po 23.15 h. 

 

20.33 - Vo volebných miestnostiach v obciach Horná Súča, Dolná Súča a Hrabovka v Trenčianskom okrese obnovili 

elektrickú energiu. Prerušenie dodávky elektrickej energie bolo približne od 18.00 do 19.00 h. Pravdepodobnou príčinou 

výpadku bolo strhnutie elektrického vedenia nákladným vozidlom pri vykonávaní zemných prác. 

 

20.06 - Volebné miestnosti v niekoľkých obciach Trenčianskeho kraja zostanú podľa informácií TASR otvorené do 23.15 

h. V kraji sa o ten čas predĺži aj volebné moratórium. 
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19.59 - Predseda vlády Robert Fico večer odovzdal hlas v župných voľbách v priestoroch ZŠ Alexandra Dubčeka na 

Majerníkovej ulici.O jeho hlasovaní informovala Ľubica Končalová z tlačového odboru sociálnych demokratov. 

 

19.32 - Nikto im nič nesľúbil. Kandidáti na poslancov, či župana sa im v kampani vyhli, napriek tomu ich to od volieb 

neodradilo. Voliť jednoducho išli. Nechcú totiž aby v župnom parlamente sedeli extrémisti. V najchudobnejších osadách 

pod Tatrami ale nič špeciálne od výsledkov volieb neočakávajú. Vraj, keď im nepomohol Fico, župan už vôbec nie. 

 

19.20 - Dvaja z troch najvyšších ústavných činiteľov dnes odvolili priamo pred televíznymi kamerami - prezident aj 

predseda parlamentu ľudí vyzývajú, aby tiež išli voliť. A premiér? Zatiaľ o ňom ani chýru ani slychu. 

 

19.07 - Volebná účasť sa odhaduje na asi 20 percent. Volebná účasť v samosprávnych krajoch nebude dramaticky 

vysoká ani oproti minulosti výrazne neklesne. Kraje hlásia dvojciferné čísla. Povedal to predseda Štátnej komisie pre 

voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány. 

 

"Pokiaľ vieme, už sú to všade dvojmiestne čísla a väčšinou sa nezačínajú už na jednotku. Tá účasť nebude dramaticky 

vysoká. Rovnako si nemyslím, že by oproti minulosti v tomto type volieb mala klesnúť," uviedol s tým, že o krajské voľby 

je dlhodobo nízky záujem. 

 

19.00 - Už dvanásť hodín sú otvorené volebné miestnosti, kde si vyberáme predsedov samosprávnych krajov a krajské 

parlamenty. Voľby do VÚC už tradične narážajú na nezáujem voličov. Župy pritom majú rozsiahle právomoci, ktoré 

rozhodujú o živote ľudí. Ovplyvňujú, ako je postarané o dôchodcov či o kvalite ciest a miestnych nemocníc. A tento rok 

majú voľby aj silný politický podtón - naznačia totiž, kam sa naša krajina uberá. 

 

18.39 - V obciach Horná Súča, Dolná Súča a Hrabovka v Trenčianskom okrese vypadol elektrický prúd. Výpadok sa týka 

deviatich volebných okrskov. Voľby sa budú musieť v týchto okrskoch predĺžiť o čas výpadku elektriny. Informovala 

zapisovateľka Obvodnej volebnej komisie Trenčín Ľubica Držková. 

 

17.31 - Účasť na sobotňajších voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) na košickom sídlisku Luník IX je nízka, ale 

oproti iným krajským voľbám v tejto mestskej časti nadpriemerná. 

 

V dvoch okrskoch je zaregistrovaných spolu 4211 oprávnených voličov. Prví ľudia prišli odvoliť okolo 8.30 h, neskôr začali 

voliči chodiť vo väčšom počte v rodinných skupinách. Podľa starostu Luníka IX Marcela Šaňu sú tieto voľby veľmi 

pokojné. "Neevidujem žiadnu volebnú korupciu, čo ma teší, zároveň ma teší väčšia volebná účasť ako na minulých 

župných voľbách," povedal pre novinárov. 

 

17.09 - Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán riešila od rána už desiatky podnetov, na stole 

má ďalšie. Väčšina z nich sa týka porušenia volebného moratória. 
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"Týkajú sa uverejňovania článkov v magazínoch, časopisoch, distribuovania týchto časopisov do schránok, uverejňovania 

blogov na verejných portáloch," uviedla zapisovateľka štátnej volebnej komisie Eva Chmelová. 

 

16.32 - Dvaja mladí ľudia v šarišskom kroji prišli do volebnej miestnosti v obci Krivany v okrese Sabinov. Folkloristi 

nechceli strácať čas, čaká ich ešte jedno vystúpenie s folklórnym súborom v obci a účasť na čepčení v Tatrách. 

 

"Ráno som vstával s tým, že idem rezať drevo. Popri tom som sa obliekol do kroja s tým, že idem voliť. Lebo nechcem 

byť ako väčšina mladých ľudí, ktorí sú skeptickí k tomu, kývnu rukou, že také voľby - je mi to jedno. Pritom záleží na nás, 

mladých, ako to bude ďalej. A v kroji som preto, že ideme do Tatier 'čepiť'. Vlastne som dnes celý deň v kroji," uviedol 

mladý volič Patrik Kancír z Krivian. 

 

Sprevádzala ho Patrícia Urdová, s ktorou vystupuje v dedinskom folklórnom súbore. "Voliť som prišla preto, že je to naša 

povinnosť a takisto aj právo, taktiež možnosť zmeniť našu budúcnosť. A tá budúcnosť je v našich rukách," uviedla. 

 

15.58 - Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) do týchto chvíľ riešila dva prípady v obvode 

Brezno, ktoré sa týkali povinného zachovávania volebného moratória. 

 

V prvom prípade v jednej z breznianskych okrskových komisií sedel muž v mikine propagujúcej jednu z politických strán. 

Podľa Bahna ho na nevhodný odev upozornili členovia komisie, bez problémov si ju hneď vyzliekol, údajne si to 

neuvedomil. 

 

Druhý prípad sa týka vydávania bločkov z registračnej pokladnice kandidáta na poslanca krajského parlamentu v BBSK 

za brezniansky obvod, ktorý má obchod. Na spodnej strane bločku bolo vytlačené odporúčanie, koho v Brezne voliť. 

Podľa Bahna prípad preverili a ohlásili polícii, ktorá sa tým zaoberá. 

 

15.30 - Volebná komisia preveruje na Zemplíne podnet kupovania hlasov. Ako pre TASR uviedol predseda Volebnej 

komisie KSK Vladimír Tot (Most-Híd), na smer Veľké Kapušany vyslali v tejto súvislosti členov krajskej volebnej komisie. 

Zmapovať majú v pláne celý región. 

 

Bližšie informácie bude vedieť po prešetrení podnetu na mieste. 

 

14.55 - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko volil v sobotňajších voľbách okolo 13.30 h na obecnom úrade v 

obci Miloslavov (okr. Senec). Od novozvolených predstaviteľov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) očakáva 

najmä riešenie situácie v doprave, školstve či v oblasti sociálnej starostlivosti. 

 

"Tých problémov je veľa, ale verím, že nový župan bude mať silu, odvahu, snahu problémy riešiť," povedal Danko. 
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14.21 -Najvyššie položená volebná miestnosť na Štrbskom Plese býva zvyčajne plná turistov, v sobotu tomu tak však 

nebolo. Dôvodom je fakt, že v župných voľbách sa s voličským preukazom voliť nedá a svoj hlas môžu voliči odovzdať len 

v mieste trvalého bydliska. "Myslím si, že aspoň v rámci okresu by mohlo byť povolené voliť mimo svojho okrsku, prišlo by 

k nám možno viac voličov. Od rána do 12. hodiny sme tu mali asi desatinu voličov," zhodnotila pre TASR predsedníčka 

volebnej komisie číslo 4 Darina Bartošová. 

 

13.47 - V obci Lubina skolaboval počas volieb člen volebnej komisie. "Záchranári ošetrovali v obci Lubina 82-ročného 

muža, ktorý bol dehydrovaný. Previezli ho do nemocnice v Novom Meste nad Váhom," potvrdila portálu TVNOVINY.sk 

Alena Kŕčová, hovorkyňa Operačného strediska záchrannej služby. 

 

Ako TASR informoval starosta obce Lubina Martin Beňatinský, išlo o staršieho, ale vitálneho muža. "Podľa posledných 

informácií je už stabilizovaný a nie je ohrozený jeho život. Išlo o bežnú slabosť, ktorú ľudia v takomto veku 

pravdepodobne mávajú," doplnil starosta. 

 

Činnosť okrskovej volebnej komisie v Lubine podľa neho ohrozená nie je. "Hovoril som aj so zapisovateľkou a predsedom 

komisie, dopĺňať ju nebudeme. Dostali sme inštrukcie, že to nie je potrebné," uzavrel Beňatinský. 

 

13.21 - Obvodná volebná komisia v bratislavskom Novom Meste v súvislosti s voľbami do vyšších územných celkov 

preverovala prvý podnet. Okrsková komisia na Mikovíniho ulici totiž nahlásila, že pred budovou niekto rozdáva bagety 

tým, ktorí volili jedného z kandidátov na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). "Obvodná komisia to išla 

preveriť, ale keď prišli na miesto, nikoho už nenašli," uviedol pre TASR hovorca Nového Mesta Marek Tettinger. 

 

12.47 - Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán rieši desiatky podnetov. Väčšinou ide o údajné 

porušenie volebného moratória. Novinárom to povedal predseda štátnej volebnej komisie Eduard Bárány. 

 

"Štátna komisia sa momentálne zaoberá podnetmi od občanov. Väčšina z nich sa týka zachovávania volebného 

moratória," uviedol Bárány. Zatiaľ sa nevedel vyjadriť k informácii, že v jeden z volebných komisií v Brezne sedí muž v 

mikine zelenej farby s logom extrémistickej strany. Upozornil na to čitateľ denníka Sme. 

 

"Vynasnažíme sa vec preveriť," povedal Bárány, podľa ktorého štátna komisia zatiaľ nedostala informácie, že by niekde 

organizovane členovia okrskových komisií používali stranícke symboly. "Netrúfam si však vylúčiť, že sa na Slovensku 

nájde jedna či dve volebné komisie, kde člen takto nevhodne postupuje," poznamenal Bárány. 

 

12.29 - Volí sa aj v obci známej z televízneho seriálu. Na snímke motív zo seriálovej dediny Horná Dolná a v pozadí 

volebná miestnosť v obci Nová Lehota počas volieb do orgánov samosprávnych krajov v obci Nová Lehota, ktorá je 

známa vďaka seriálu Horná Dolná. 
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- 11.45 - Právo voliť si nenechal vziať ani 96-ročný Dominik, jeden z najstarších obyvateľov Domu tretieho veku na 

Poloreckého ulici v bratislavskej Petržalke. Ako hovorí, treba ísť voliť, aby bolo lepšie a aby volení predstavitelia plnili 

svoje sľuby. 

 

"Treba ísť voliť. Ja idem voliť preto, aby nám na Slovensku to, čo chceme, tí naši vedúci plnili," uviedol pre TASR 

Dominik. Posťažoval sa pritom, že mnohí z tých, ktorých si ľudia v dobrej viere zvolia, nakoniec nesplnia všetko, čo 

sľúbili. 

 

11.28 - Voľby do Nitrianskeho samosprávneho kraja pritiahli k volebným urnám klientov Zariadenia pre seniorov Zobor v 

Nitre. Členovia okrskovej volebnej komisie prišli do zariadenia s prenosnou urnou o desiatej hodine. Seniori, ktorí patria v 

Nitre už tradične k najdisciplinovanejším voličom, ich už očakávali v spoločenskej miestnosti zariadenia. 

 

Seniori podľa vlastných slov vedia, aké kompetencie má Nitriansky samosprávny kraj, a už pred voľbami sa medzi sebou 

bavili o kandidátoch na post predsedu kraja. "Nezhodli sme sa na jednom kandidátovi. Niekto uprednostnil skôr staršieho, 

skúsenejšieho, ale niektorí zasa tvrdia, že treba dať priestor mladším, predsa len, ten svet a pomery sa menia," tvrdili 

seniori. 

 

Pred samotným hlasovaním sa informovali, koľko poslancov môžu voliť. "Niektorých poznáme, veľa ich však nepoznáme. 

Hlasujeme najmä za tých, ktorých poznáme, bez ohľadu na stranícku príslušnosť," povedala klientka zariadenia. 

 

11.18 - Veľmi nízky záujem charakterizujú zatiaľ sobotňajšie krajské voľby v rómskej osade v Trebišove. "Zatiaľ je slabá 

účasť. Predpokladám, že viac voličov začne chodiť v popoludňajších hodinách," uviedla pre TASR predsedníčka 

okrskovej komisie č. 3 Jaroslava Topoľančinová. 

 

10.50 - Národná kriminálna agentúra (NAKA) vedie vo veci podozrení z volebnej korupcie osem trestných konaní. Na 

podozrenia z volebnej korupcie sa sústreďujú policajti aj počas prebiehajúcich krajských volieb. 

 

Novinárom to povedal policajný viceprezident Ľubomír Ábel, ktorý sa zúčastnil na zasadnutí štátnej volebnej komisie. 

Bližšie k vedeným trestným konaniam nehovoril, polícia bude informovať podľa neho v najbližších dňoch. Z 27 podnetov 

bolo ostaných 19 priestupkov. 

 

Štátnu volebnú komisiu Ábel informoval, že priebeh volieb je pokojný. Na poriadok a pokojný priebeh krajských volieb 

dohliada viac ako 7000 policajtov. "Situácia je pokojná. Od siedmej sa spustili naše bezpečnostné opatrenia. Vonku je 

vyše 7000 policajtov, v priamom výkone sú takmer všetky dôležité služby," uviedol. 

 

10.40 - V spoločnosti svojej manželky Martiny v sobotu vo volebnom okrsku číslo 2. v Poprade odovzdal svoj hlas v 

župných voľbách aj prezident SR Andrej Kiska. Po hlasovaní pred novinármi zdôraznil, že je potrebné ísť voliť. 
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"Chcel by som vyzvať všetkých občanov, aby šli voliť, a to z dvoch dôvodov. Prvým je to, že župné voľby sú o našom 

bežnom živote, o školách, nemocniciach, cestách, kultúre, ale ten druhý dôvod je možno ešte dôležitejší, a to je, ktorým 

smerom sa bude uberať naša krajina. Aby nedostali hlasy extrémisti a novodobí fašisti," upozornil prezident. 

 

10.27 - Časť voličov zapísaných v okrsku na Garbiarskej ulici v Košiciach tvoria obyvatelia Strediska sociálnej pomoci 

mesta Košice. Viacerí z nich povedali, že voliť chodia pravidelne. Od nového predsedu VÚC očakávajú zlepšenie 

zdravotníctva, ako i školstva. 

 

"Keď sa volí, ja vždy idem. Beriem to ako moju výhodu alebo občiansku povinnosť. Volím podľa svojho čistého 

svedomia," povedala obyvateľka strediska sociálnej pomoci Oľga Rovná. 

 

"Ja stále chodím, pretože som ešte zo 'starej školy', kedysi to bolo povinné, takže to vo mne zostalo. Myslím si, že 

nezaškodilo by trocha robiť niečo so zdravotníctvom a čo sa týka školstva, mám v rodine veľa učiteľov, preto by bolo 

potrebné sa aj o nich starať," uviedla Jolana Mandzáková. 

 

Helena Majorská tvrdí, že chodí voliť od mlada. "Viedol ma k tomu otec, ktorý bol činný v politike," povedala. 

 

"Vo všeobecnosti je potrebné zmeniť z každého rožku trošku, lebo všetko sa to nedá. Hlavne aby sa zlepšili vzťahy medzi 

ľuďmi a tiež aby bola väčšia zodpovednosť od ľudí, lebo mladí ľudia sú veľmi ľahostajní," dodala Košičanka Marta 

Lichvárová. 

 

10.12 - Po prvých troch hodinách sobotných volieb do orgánov samosprávnych krajov môžu predstavitelia okrskových 

komisií v Stupave pri Bratislave hovoriť o značnom záujme voličov. "Voliči chodia stále, stáva sa, že musia chvíľku 

počkať, aby sa uvoľnilo miesto za plentou," informovala TASR Zuzana Lovíšková z Mestského úradu v Stupave. 

 

9.55 - Bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej volebnej komisie Peter Pollák išiel do terénu 

monitorovať priebeh krajských volieb. Navštívi Jarovnice v okrese Sabinov, Luník IX - mestskú časť Košice a Letanovce v 

okrese Spišská Nová Ves. Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej komisie. 

 

"Vybrali sme tieto tri miesta, kde sa už v minulosti objavili podozrenia z volebnej korupcie," vysvetlil svoj postup pre TASR 

Pollák, ktorý sa sústreďuje na problematiku kupovania hlasov. 

 

Avizoval, že v prípade podozrení v iných ako týchto troch "problematických oblastiach" sa presunie aj inam. Tvrdí, že ak 

sa mu potvrdia podozrenia, oznámi ich polícii aj komisii. 

 

Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej volebnej komisie. Tá na zasadnutí rieši podnety, programom volebného dňa 

aj možnú kontrolu volebných miestností. 
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9.51 - Pozrite si, ako Slováci volia v našej 

 

09.10 - V miestnom pohostinstve na hornom konci zriadili jeden z volebných okrskov v baníckom meste Handlová vo 

voľbách do vyšších územných celkov. K výberu miesta samospráva pristúpila po tom, čo zavreli prevádzku, kde bývali 

voľby doposiaľ. 

 

"V predchádzajúcich voľbách bol volebný okrsok na hornom konci v potravinách, táto prevádzka však bola zrušená, to 

znamená, že z nebytových priestorov sa stali bytové. Z toho dôvodu hľadalo mesto Handlová nové priestory pre volebný 

okrsok, ako najvhodnejší sa javil hostinec Pod brezami, ktorý má bezbariérový prístup," ozrejmila pre TASR hovorkyňa 

mesta Jana Paulínyová. 

 

09.00 - Otázky ľudí ohľadom prebiehajúcich krajských volieb zodpovie infolinka ministerstva vnútra aj Štátnej komisie pre 

voľby a kontrolu financovania politických strán. Celý volebný deň môžu volať na čísla 02/48592312, 02/48592313, 

02/48592020 a 02/48592021. 

 

08.50 - Prečo je dôležité ísť voliť v dnešných voľbách? Prečítajte si, čo všetko VÚC ovplyvňuje. 

 

To, ako vyzerajú cesty II. a III. triedy v kraji, je vizitkou vyššieho územného celku (VÚC). Rovnako i to, kedy a ako sa do 

svojho cieľa dostanú obyvatelia kraja v rámci regionálnej autobusovej dopravy. Pripomína to odborník na samosprávu, 

hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák. 

 

V mestskom prostredí takisto kraje vydávajú licencie na prevádzkovanie dopravy na mestských dráhach (trolejbusová a 

električková doprava. Majú tiež výrazné postavenie z hľadiska nastavovania integrovanej dopravy, od ktorej sa očakáva 

komfort cestovania viacerými prostriedkami hromadnej dopravy. 

 

"Pôsobia tiež ako stavebný úrad v prípade mestských dráh, rozhodujú napríklad o kolaudácii nových či 

zrekonštruovaných električkových alebo trolejbusových dráh," dodal Kaliňák. 

 

Samosprávny kraj tiež rozhoduje o tom, kde budú v kraji zdravotnícke zariadenia vrátane lekární. "Medzi jeho 

kompetencie patrí vydávanie povolení, ale aj rozhodnutie o zrušení či pozastavení činnosti zdravotníckeho zariadenia, 

vrátane lekární či výdajní zdravotníckych potrieb," pripomenul Kaliňák. 

 

Spresnil, že agenda sa týka nielen zriaďovania ambulancií, zariadení na poskytovanie jednodňovej zdravotnej 

starostlivosti, na prevádzku stacionára či polikliniky. "Samosprávne kraje vydávajú povolenie i pre agentúry domácej 

ošetrovateľskej starostlivosti, na činnosť zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, laboratória, 

všeobecnej nemocnice, liečebne, hospicu, domu ošetrovateľskej starostlivosti a mobilného hospicu," doplnil Kaliňák. 
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Poskytovanie sociálnej služby pre tých, ktorí ju potrebujú, budovanie a prevádzku zariadení sociálnej starostlivosti či 

zriaďovanie útulkov, dočasných domov alebo integračných centier pre ohrozené skupiny, ako sú napríklad ženy a rodiny 

vystavené domácemu násiliu. Aj to sú služby, ktoré v rámci sociálnej starostlivosti zabezpečujú samosprávne kraje. 

 

Medzi kompetencie vyšších územných celkov (VÚC) je starostlivosť o stredné školy. Samosprávne kraje a ľudia, ktorí ich 

vedú, tak rozhodujú nielen o zmenách v sieti stredných škôl, ale určujú aj to, koľko prvých tried sa na stredných školách v 

kraji otvorí, bez ohľadu na to, či ide o štátne, cirkevné, alebo súkromné zariadenia. 

 

08.30 - S voľbami sa niekedy spája aj volebná korupcia. Pozrite si príspevok Petra Žatka 

 

08.06 - Zatiaľ okrskové volebné komisie nehlásili žiadne problémy a zapisovateľka Štátnej komisie pre voľby a kontrolu 

financovania politických strán Eva Chmelová verí, že to tak bude aj po celý deň. Štátnu volebnú komisiu však už čakajú 

podnety, ktoré bude riešiť od deviatej hodiny, kedy zasadne. "Podnety poukazujú na porušenie volebného moratória," 

uviedla s tým, že komisia môže po novom v rámci správneho konania udeľovať za porušenie moratória pokuty. 

 

7.55 - V Nitre už krátko pred siedmou hodinou postávali prví voliči, ktorí čakali na otvorenie volebnej miestnosti. 

 

7.53 - Voliči v Bratislave zatiaľ prichádzajú po jednom. Jeden z prvých hlasov odovzdal aj Vladimír Volf. Na voľby si 

vlastne odskočil z práce. "Pracujem ako pekár a po prvom rozvoze pečiva som využil čas a prišiel som voliť," povedal pre 

TASR. Ako dodal, zúčastňuje sa každých volieb. "Je to moje právo, ktoré chcem využiť, a verím, že to môže pomôcť, aby 

sa veci vyvíjali tak, ako chceme," uviedol. Za najväčší problém, s ktorým zápasí Bratislavský kraj, považuje prerozdelenie 

podielových daní. 

 

Pani Marta si myslí, že kraj má viacero problémov, ktorých riešenie si vyžaduje dlhší čas. "Či sú to škôlky, starostlivosť o 

seniorov, alebo zdravotníctvo. Majú čo robiť," uviedla smerom k novozvoleným zástupcom v orgánoch BSK. 

 

07.45 - Pozrite si, ako sa pripravuje volebná miestnosť 

 

07.39 - O priazeň voličov sa uchádza 78 kandidátov na predsedov a takmer 2900 kandidátov na poslancov. Hlasovať 

môže viac ako 4,4 milióna oprávnených voličov v 2927 obciach, kde je zriadených spolu 5968 volebných okrskov. 

 

07.00 - Volebné miestnosti otvorili, prichádzajú prví voliči. 

 

Ako správne hlasovať? 

 

Krajských zástupcov môžu ľudia voliť len doma, voličský preukaz sa pre tieto voľby vybaviť nedá, a teda nie je možné 

voliť inde ako v mieste trvalého bydliska. Hlasovať môžu aj cudzinci, ktorí majú v danom kraji trvalý pobyt. Občania SR 

musia mať so sebou platný občiansky preukaz, cudzinci doklad o pobyte pre cudzinca. 
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Kandidátom na predsedov či poslancov vo voľbách do vyšších územných celkov odovzdávajú voliči hlas tým, že na 

hlasovacom lístku zakrúžkujú ich poradové číslo. V prípade voľby predsedu krúžkujú poradové číslo len jedného 

kandidáta. Pri voľbe poslancov môže volič na hlasovacom lístku zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko 

poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, bude 

uvedený na hlasovacom lístku. 

 

Hlasovacie lístky budú platné, aj keby boli zašpinené, natrhnuté, pokreslené alebo na nich budú dopísané či prečiarknuté 

mená. Musí z nich byť však jasné, ako volič hlasoval. Neplatný lístok bude vtedy, ak nebude na predpísanom tlačive, 

nebude zakrúžkovaný žiadny kandidát alebo ich bude zakrúžkovaných viac ako treba a tiež ak v obálke bude viac 

hlasovacích lístkov pre voľby predsedu či poslancov. Voliči nesmú z volebnej miestnosti vynášať použité alebo zle 

upravené hlasovacie lístky. Za ich vynesenie hrozí 33-eurová pokuta. 

 

--> 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.76.  SLEDUJEME ONLINE: Štatistický úrad začal zverejňovať prvé výsledky 

 [teraz.sk; 04/11/2017; Teraz.sk/TASR, Daniel Forgács ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.teraz.sk/slovensko/volby-2017-vuc-online/289910-clanok.html 

 

Sledujte spolu s nami všetko, čo sa počas volebného dňa na Slovensku deje. 

 

Bratislava 4. novembra (Teraz.sk/TASR) - Obyvatelia Slovenska si dnes volia nových poslancov a predsedov 

samosprávnych krajov. 

 

Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si volíme na Slovensku piatykrát. Doteraz sme volili v rokoch 

2001, 2005, 2009 a 2013. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za 

predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. 

 

Tentokrát nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové 

opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne. 

Teraz.sk sleduje voľby do VÚC ONLINE. 

 

23:50 

Po sčítaní takmer štvrtiny okrskov vedie spomedzi kandidátov na župana v Prešovskom samosprávnom kraji súčasný 

predseda Peter Chudík. Podarilo sa mu zatiaľ získať 37,13 percenta hlasov. Za ním nasleduje Milan Majerský s 34,29 

http://www.teraz.sk/slovensko/volby-2017-vuc-online/289910-clanok.html
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percenta hlasov. Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb predsedov samosprávnych krajov, ktoré zverejňuje Štatistický 

úrad (ŠÚ) SR. 

 

Zatiaľ je spracovaných 24,97 percenta zápisníc okrskových volebných komisií. 

 

23:48 

Takto spočítavajú hlasy volebné komisie. 

Počítanie hlasov v Komárne. Foto: TASR 

 

23:45 

Jaroslav Baška naďalej vedie v tohtoročných krajských voľbách na post predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

(TSK). Po sčítaní takmer štvrtiny hlasov zatiaľ získal 56,76 percenta. 

Na druhom mieste nasleduje Renáta Kaščáková (21,18 percenta), prvú trojku uzatvára Štefan Škultéty (11,26 percenta). 

Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb do vyšších územných celkov (VÚC), ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

V TSK je zatiaľ spočítaných 24,30 percenta okrskov. 

 

23:41 

V Prešovskom samosprávnom kraji zatiaľ získal prvenstvo vo voľbách Peter Chudík. Podarilo sa mu získať 43,57 

percenta hlasov. Druhý je zatiaľ Milan Majerský s počtom hlasov 30,18 percenta. Vyplýva to z priebežných výsledkov 

volieb predsedov samosprávnych krajov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

Zatiaľ je spracovaných 15,46 percenta zápisníc okrskových volebných komisií. 

 

23:41 

V Košickom samosprávnom kraji je priebežným lídrom volieb Richard Raši so ziskom 44,02 percenta hlasov. Na druhom 

mieste ho nasleduje Rastislav Trnka, ktorý zatiaľ dostal 34,95 percenta hlasov. Vyplýva to z priebežných výsledkov 

krajských volieb, ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

 

Zatiaľ je spracovaných 5,26 percenta zápisníc okrskových volebných komisií. 

 

23:39 

V Banskobystrickom samosprávnom kraji vedie Ján Lunter s 37,81 percenta hlasov. Druhým je zatiaľ Marian Kotleba, 

ktorý od voličov predbežne získal 30,32 percenta hlasov. Na treťom mieste sa zatiaľ umiestnil Igor Kašper s 12,64 

percenta hlasov. Vyplýva to z priebežných výsledkov voľby predsedov samosprávnych krajov, ktoré zverejňuje Štatistický 

úrad (ŠÚ) SR. 

 

Zatiaľ je spracovaných 6,88 percenta zápisníc okrskových volebných komisií. 

 

23:37 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

6. 11. 2017 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

Prvé priebežné výsledky ukázali, že v Žilinskom samosprávnom kraji zatiaľ vedie Juraj Blanár, ktorý získal 38,96 percenta 

hlasov voličov. Tesne za ním je Erika Jurinová s 35,82 percenta. Údaje o hlasovaní v krajských voľbách zverejňuje 

Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

Spracovaných je zatiaľ 5,68 percenta zápisníc okrskových volebných komisií. 

 

23:36 

Jaroslav Baška zatiaľ vedie v tohtoročných krajských voľbách na post predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

(TSK) so ziskom 60,96 percenta. 

Na druhom mieste nasleduje Renáta Kaščáková (19,37 percenta), prvú trojku uzatvára Štefan Škultéty (10,66 percenta). 

Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb do vyšších územných celkov (VÚC), ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

V TSK je zatiaľ spočítaných 11,6 percenta okrskov. 

 

23:35 

Milan Belica zatiaľ vedie v tohtoročných krajských voľbách na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) so 

ziskom 38,24 percenta. 

 

Na druhom mieste nasleduje Milan Uhrík (16,13 percenta), prvú trojku uzatvára Ján Greššo (15,82 percenta). 

Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb do vyšších územných celkov (VÚC), ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

V NSK je zatiaľ spočítaných 9,63 percenta okrskov. 

 

23:33 

Potešilo ma to, ale stále som v napätí a očakávaní, ako to naozaj dopadne, skonštatoval pre TASR na margo prieskumu 

agentúry AKO favorizovaný kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Milan Ftáčnik. Podľa 

výsledkov prieskumu by sa mal víťazom volieb v Bratislavskom kraji stať práve bývalý primátor Bratislavy. 

 

23:32 

Jozef Viskupič zatiaľ vedie v tohtoročných krajských voľbách na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) 

so ziskom 35,62 percenta. 

 

23:28 

Volebný štáb kandidáta na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milana Belicu, ktorého podporuje súčasná 

vládna koalícia Smer-SD, SNS a Most–Híd, očakáva volebné výsledky v reštaurácii v širšom centre Nitry. 

 

23:27 

Nezávislý kandidát na predsedu Trnavského samosprávneho kraja, súčasný predseda Tibor Mikuš čaká na výsledky 

volieb v úzkom rodinnom kruhu v centre Trnavy. 

 

23:27 
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Juraj Droba zatiaľ vedie v tohtoročných krajských voľbách na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) 

so ziskom 19,68 percenta. Na druhom mieste nasleduje Ján Mrva (17,87 percenta), prvú trojku uzatvára Pavol Frešo 

(15,11 percenta). V BSK je zatiaľ spočítaných 4,04 percenta okrskov. 

 

23:25 

Kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter, ktorý bol podľa prieskumov 

najsilnejším vyzývateľom úradujúceho šéfa kraja Mariana Kotlebu, čaká na výsledky volieb v BBSK v reštauračno 

kaviarenskom zariadení v centre Banskej Bystrice. Okrem svojej rodiny má okolo seba svojich podporovateľov, 

kandidátov na poslancov krajského parlamentu a sympatizantov. 

 

23:24 

Štatistický úrad začal zverejňovať prvé výsledky. 

 

23:22 

Myslím si, že každý z kandidátov, ktorí majú väčšie preferencie do toho ide preto, aby vyhral. Dúfame, že to dopadne 

dobre a zvíťazíme. Povedal na brífingu po uzatvorení volebných miestností kandidát na predsedu Košického 

samosprávneho kraja (KSK) Richard Raši (Smer-SD). 

 

23:18 

Kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka sa poďakoval všetkým voličom, ktorí prišli 

k voľbám a hlasovali. "Vyzerá to, že účasť bude vyššia ako minulých voľbách, čo som rád. Najviac ďakujem ľudom, ktorí 

hlasovali za rozhýbanie kraja. S pokorou prijmem akýkoľvek výsledok," vyjadril sa. 

 

23:17 

Volebná účasť v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) môže byť podľa informácií z niektorých obcí vyššia ako pred štyrmi 

rokmi. V krajskej centrále Smeru-SD v Žiline to po uzavretí volebných miestností povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. 

 

"Účasti sú rôzne, ale máme obce, ktoré už hlásili viac ako 50-percentnú účasť. Je to na Kysuciach, rovnako to vyzerá, že 

v Žiline a aj v niektorých obciach na Orave. Vyzerá, že to bude naozaj rekordná účasť alebo aspoň vyššia ako pred štyrmi 

rokmi," povedal Blanár. 

 

23:16 

 

Volebná účasť v Žilinskom samosprávnom kraji môže byť podľa informácií z niektorých obcí vyššia ako pred štyrmi rokmi. 

 

23:17 

Volebná účasť v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) môže byť podľa informácií z niektorých obcí vyššia ako pred štyrmi 

rokmi. V krajskej centrále Smeru-SD v Žiline to po uzavretí volebných miestností povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. 
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"Účasti sú rôzne, ale máme obce, ktoré už hlásili viac ako 50-percentnú účasť. Je to na Kysuciach, rovnako to vyzerá, že 

v Žiline a aj v niektorých obciach na Orave. Vyzerá, že to bude naozaj rekordná účasť alebo aspoň vyššia ako pred štyrmi 

rokmi," povedal Blanár. 

 

23:15 

Voľby sa skončili na celom Slovensku. 

 

23:15 

Ak by sa Jozef Viskupič sta šéfom Trnavského kraja, vzdá sa postu poslanca NR SR. 

 

23:04 

Nezávislý kandidát na post predsedu NSK Peter Oremus sleduje predbežné výsledky volieb do vyšších územných celkov 

v spoločnosti ďalších nezávislých kandidátov na krajských poslancov, s ktorým spolupracoval počas predvolebnej 

kampane. 

 

23:03 

Kandidát na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Ján Greššo, ktorého podporuje pravicová koalícia 

zložená zo strán SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca a DS, očakáva volebné výsledky aj so svojim štábom v kaviarni 

na Svätoplukovom námestí. 

 

"Veľmi ma teší, že v Nitrianskom kraji podľa predbežných informácií prišlo k volebným urnám podstatne viac ľudí ako v 

minulých voľbách. Uvidíme, v čí prospech sa táto vyššia volebná účasť prejaví. Ja verím, že v náš a nie v prospech 

extrémistických síl ani v prospech tých, čo nárast extrémizmu v spoločnosti spôsobili," povedal Greššo. 

 

23:01 

Podarilo sa urobiť dobrú mobilizačnú kampaň, volebná účasť v niektorých okrskoch Trnavského samosprávneho kraja je 

nad 30 percentami. Pre TASR to po zatvorení volebných miestností povedal kandidát na trnavského župana Jozef 

Viskupič 

 

22:56 

Na výsledky v Prešovskom kraji so svojím tímom čaká aj kandidát Milan Majerský, ktorý mal podľa predvolebných 

preferencií najväčšiu šancu poraziť súčasného župana Petra Chudíka. "Rozhodnuté je, ale my nevieme, ako sa ľudia 

rozhodli, počkáme si na oficiálne výsledky. Sme v očakávaní a v nádeji, že to pre nás dobre dopadne," uviedol pre TASR, 

ktorý kandiduje s podporou koalície SaS, KDH, OĽaNO a NOVA. 

 

22:53 
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Priebeh sobotňajších volieb do orgánov samosprávnych krajov bol v Malackách pokojný. Po zatvorení volebných 

miestností v okresnom meste o tom TASR informovala hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová. Informovala taktiež, že dvaja 

98-roční najstarší zapísaní voliči sa na hlasovaní nezúčastnili. 

 

22:52 

Štatistický úrad SR oznámil, že vzhľadom na rozhodnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických 

strán o predĺžení hlasovania vo viacerých okrskoch budú priebežné výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 

zverejňované po 23:15 h. 

 

22:48 

Súčasný predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a kandidát na opätovné zvolenie za šéfa VÚC Pavol 

Frešo zatiaľ medzi členov svojho volebného tímu neprišiel. Do jednej z reštaurácií v bratislavskej Karlovej Vsi, kde bude 

očakávať výsledky sobotňajších volieb, má zavítať približne o 23.00 h. 

 

22:46 

 

Voľby do vyšších územných celkov v okresoch Lučenec, Rimavská Sobota a Revúca prebehli pokojne a bez incidentov. 

 

22:42 

Kandidát na župana BSK Juraj Droba (SaS) nemá po uzatvorení volebných miestností žiadne veľké očakávania. "Som 

však presvedčený, že môj výsledok bude určite lepší ako to, čo ukazovali prieskumy verejnej mienky tesne pred voľbami," 

povedal pre TASR. Volebnú účasť hodnotí ako nadštandardne vysokú. 

 

22:40 

Redaktor Tablet.TV R. Šebo vyspovedal po zatvorení volebných miestností Milana Ftáčnika. 

 

22:38 

 

Čas konania volieb museli pre večerný výpadok prúdu, ktorý trval vyše hodiny, predĺžiť konkrétne v deviatich okrskoch v 

Hornej Súči, Dolnej Súči a Hrabovke v Trenčianskom okrese. 

 

22:32 

Kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Richard Raši (Smer-SD) čaká spolu so svojím tímom na 

výsledky sobotných volieb v jednom z košických hotelov. 

 

"Atmosféra je výborná. Máme tu náš mladý tím, ktorý budete môcť vidieť aj vy potom, keď tam prídete, ľudí, ktorí mi 

pomáhali počas volieb, ktorí s nami držali. Atmosféra je zatiaľ výborná, ale je to až do prvých výsledkov, je to vždy 

napätie. Zatiaľ sú všetci spokojní, usmievaví a napätí, vrátane mňa," uviedol pred novinármi Raši. 
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22:29 

Vo volebných obvodoch Trnavského kraja boli voľby do vyšších územných celkov pokojné a bezproblémové. Zhodli sa na 

tom predsedovia obvodných volebných komisií (ObVK) v Galante, Senici, Skalici, Piešťanoch, Hlohovci a Trnave. Účasť 

predpokladajú o niečo vyššiu ako vo voľbách spred štyroch rokov. 

 

22:24 

Do volebnej centrály jednej z adeptiek na víťazstvo vo voľbách predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eriky 

Jurinovej (koalícia OĽaNO, SaS, KDH, NOVA a OKS) postupne počas večera prichádzajú kandidáti koalície na 

poslancov. 

 

22:22 

 

Voľby v Žilinskom samosprávnom kraji boli pred uzatvorením volebných miestností bez problémov. 

 

22:19 

Voľby do vyšších územných celkov v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) mali pokojný priebeh, k ich narušeniu 

nedošlo. Podľa odhadov krajskej volebnej komisie účasť bude možno vyššia ako v roku 2013. 

 

22:16 

Volebné komisie v ôsmich volebných obvodoch Nitrianskeho kraja potvrdili pokojný priebeh volieb, ktoré nesprevádzali 

žiadne incidenty. Obvodná komisia v Topoľčanoch musela riešiť jediný podnet, ktorý prišiel z okrskovej komisie v obci 

Koniarovce. Zástupca jednej z politických strán sa dožadoval možnosti odfotiť si volebnú zápisnicu. 

 

22:12 

Úradujúci predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Marian Kotleba čaká na výsledky volieb v kraji so 

svojimi ľuďmi, členmi ĽS Naše Slovensko a sympatizantmi mimo Banskej Bystrice bez prítomnosti novinárov. 

 

22:05 

Podľa prieskumu agentúry AKO, ktorý prebiehal 31.10 – 2.11.2017 by v Bratislave vyhral Milan Ftáčnik s podporou 23,5 

percenta voličov pred Rudolfom Kusým (20,7), Pavlom Frešom (13,3), Jurajom Drobom (13,0), Jánom Mrvom (13,0) a 

Danielom Krajcerom (9,0). 

Foto: printscreen 

 

22:00 

Volebné miestnosti sa zatvorili v siedmich krajoch. V Trenčianskom voľby pokračujú do 23:15. 

 

21:56 
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Priebeh sobotňajších krajských volieb v Košickom kraji bol dosiaľ pokojný a bez vážnejších problémov. Potvrdil to 

predseda volebnej komisie KSK Vladimír Tot. Účasť voličov by mala byť vyššia ako pred štyrmi rokmi. 

 

21:47 

V okrskovej komisii na Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Leviciach odhadujú v krajských voľbách voličskú 

účasť do 30 percent. Ako TASR informovala predsedníčka okrskovej komisie Radka Radová 

 

21:45 

 

Volebná komisia Banskobystrickom samosprávnom kraji riešila niekoľko prípadov, ktoré sa týkali dodržiavania volebného 

moratória. Polícia mala zase na stole niekoľko podnetov, medzi nimi aj prípad podozrenia z volebnej korupcie. 

 

21:35 

 

Bezproblémový a pokojný priebeh mali sobotňajšie voľby do orgánov samosprávnych krajov aj v obci s najväčšou 

rozlohou v Bratislavskom samosprávnom kraji - Záhorie. V poradí piate voľby do orgánov samosprávnych krajov sa 

pomaly chýlia k záveru. 

 

21:11 

 

Štatistický úrad SR oznamuje, že vzhľadom na rozhodnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických 

strán o predĺžení hlasovania vo viacerých okrskoch budú priebežné výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 

zverejňované po 23.15 h. 

 

21:04 

 

Prvé priebežné neoficiálne výsledky by sa mali na webstránkach www.volbysr.sk a www.statistics.sk objaviť po 22.00 h, 

teda po tom, ako sa na väčšine Slovenska zatvoria volebné miestnosti. Oficiálne výsledky by mali byť známe v nedeľu 5. 

novembra. Odobriť ich musí štátna volebná komisia. 

 

20:47 

 

V meste Šamorín v okrese Dunajská Streda krajské voľby prebiehajú bez komplikácií. Volebnú účasť odhadujú skôr 

nižšiu. 

 

20:40 
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Volebné miestnosti v Trnave i Hlohovci sa začali po popoludňajšej pauze opäť viac zapĺňať v podvečer. Voliči, ktorých 

povinnosti zdržali doma či v práci, navštevujú volebné miestnosti i v čase, keď už tma na uliciach neláka vychádzať príliš 

von. 

 

20:33 

 

S prerušením dodávky elektriny do Hornej Súče, Dolnej Súče, Hrabovky a časti obce Skalka nad Váhom preveruje polícia 

podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovania verejnoprospešného zariadenia. 

 

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa 

 

20:25 

 

Krajské voľby na hornom a dolnom Zemplíne zatiaľ prebiehajú pokojne. V michalovskom a vranovskom obvode 

zaevidovali štyri podnety. Ostatné okresy problémy nehlásia. 

 

20:15 

 

Voľby do vyšších územných celkov (VÚC) sú v Bratislave naďalej pokojné. Voličov pomaly pribúda, niektoré volebné 

okrsky odhadujú okolo 20-percentnú účasť. Uviedli to hovorcovia miestnych samospráv a oslovené volebné komisie. 

 

20:09 

 

Volebné miestnosti v niekoľkých obciach Trenčianskeho kraja zostanú podľa informácií otvorené do 23.15 h. V kraji sa o 

ten čas predĺži aj volebné moratórium. 

 

19:58 

 

Ešte takmer dve hodiny zostávajú do zatvorenia volebných miestností, v ktorých v sobotu Slováci hlasujú vo voľbách do 

vyšších územných celkov. V meste Banská Bystrica je 80 okrskov a v jednom z nich, s číslom osem, umiestnenom v 

Základnej škole na Triede SNP 20, mohli a ešte stále môžu odovzdať svoj hlas 11 kandidátom na šéfa kraja a 79 

kandidátom na poslancov v krajskom parlamente vo volebnom obvode Banská Bystrica aj bezdomovci s trvalým pobytom 

v tomto meste. 

 

19:52 

 

V Rimavskosobotskom okrese sa volebná účasť pohybuje medzi 20 až 30 percentami. Žiadne mimoriadne udalosti tu 

neriešili. 
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19:47 

 

ODVOLIL AJ PREMIÉR 

 

Volebný akt má za sebou aj predseda vlády SR Robert Fico, ktorý obálku s hlasovacími lístkami vhodil do volebnej 

schránky v miestnosti na Majerníkovej ulici v Bratislave. 

 

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico vhadzuje obálku s hlasovacími lístkami do volebnej schránky počas volieb do 

orgánov samosprávnych krajov, 4. novembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Michal Svítok 

 

19.44 

 

Z BIRMOVKY DO VOLEBNEJ MIESTNOSTI 

 

Vo večerných hodinách si čas na voľbu svojich zástupcov v krajskom zastupiteľstve našiel manželský pár zo Žarnovice. 

Ako uviedoli, voľby si nechceli nechať ujsť, hoci sa len krátko predtým vrátili z hlavného mesta, kde oslávili birmovku 

svojho vnuka. 

 

19:38 

 

TSK: VOĽBY SA PRE VÝPADOK PRÚDU PREDĹŽIA ASI O HODINU 

 

Štátna volebná komisia aktuálne rieši otázku výpadku elektriny v niekoľkých obciach v Trenčianskom kraji. Zapisovateľka 

komisie Eva Chmelová uviedla, že k výpadku došlo po havárii nákladného auta. 

 

Je podľa nej predčasné hovoriť, ako sa vec bude riešiť, ale platí, že tam, kde nejde elektrina, sa volebné miestnosti 

zatvoria neskôr ako o 22.00 h. A to presne o toľký čas, koľko elektrina nešla. V tomto prípade je to podľa Chmelovej okolo 

hodiny. 

 

19:26 

 

E. BARÁNY: Účasť na voľbách nebude dramaticky vysoká 

 

Volebná účasť v samosprávnych krajoch nebude dramaticky vysoká ani oproti minulosti výrazne neklesne. Kraje hlásia 

dvojciferné čísla. 
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"Pokiaľ vieme, už sú to všade dvojmiestne čísla a väčšinou sa nezačínajú už na jednotku. Tá účasť nebude dramaticky 

vysoká. Rovnako si nemyslím, že by oproti minulosti v tomto type volieb mala klesnúť," uviedol s tým, že o krajské voľby 

je dlhodobo nízky záujem. 

 

19:24 

 

E. BARÁNY: Voľby zatiaľ prebiehajú pokojne a usporiadane 

 

19:21 

 

Volička Marta z Ostrého Grúňa očakáva od nového vedenia BBSK väčší záujem 

 

Väčší záujem aj o menšie obce v odľahlejších regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja očakáva od nového 

vedenia, ktoré vzíde z krajských volieb, Marta z Ostrého Grúňa. K volebným urnám prichádza pravidelne, výnimkou 

neboli ani dnešné voľby, kedy prišla voliť aj spolu s manželom a dcérou. 

 

19:15 

 

V KROJOCH ZATIAĽ NEPRIŠLI 

 

V čilejkárskej obci Podlužany zatiaľ odvolilo približne 25% voličov. 

 

Pre čilejkársku obec je známe, že sa tu udržiava tradícia Tekovského regiónu. Tá sa prezentuje najmä nosením 

tradičných krojov aj v bežnom živote. "Zatiaľ však nikto v kroji voliť neprišiel, aj keď to bolo zvykom. Možno sem takto 

oblečený ešte niekto príde," dodal predseda okrskovej komisie v Podlužanoch. 

 

19:14 

 

Na predsedov niekoľkých banskobystrických okrskov sa buď osobne alebo esemeskami obrátili ľudia, ktorí ich 

presviedčali, že oznámenie o vzdaní sa kandidatúry šiestich kandidátov na predsedu Banskobystrického samosprávneho 

kraja (BBSK), ktoré má visieť za paravánom pri hlasovaní voličov, musia stiahnuť. Predstavili sa rôzne. 

 

19:03 

 

Zmes starousadlíkov a mladých ľudí, ktorí preferujú život na lazoch, tvorí paletu voličov, ktorí v sobotu prichádzajú voliť v 

osade Zaježová v okrese Zvolen. Zhruba v polovici volieb do VÚC tam prišla odovzdať svoj hlas približne pätina voličov. 

 

18:59 
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PRE VÝPADOK ELEKTRINY zrejme predĺžia voľby v deviatich okrskoch Trenčianskeho okresu 

 

V obciach Horná Súča, Dolná Súča a Hrabovka v Trenčianskom okrese vypadol elektrický prúd. Výpadok sa týka 

deviatich okrskových volebných komisií. 

 

Voľby sa budú musieť v týchto okrskoch predlžiť o čas výpadku elektriny. Informovala zapisovateľka Obvodnej volebnej 

komisie Trenčín Ľubica Držková. 

 

Členovia obvodnej volebnej komisie momentálne konzultujú s okrskovými volebnými komisiami technické otázky týkajúce 

sa prerušenia volieb. Ako informovala zapisovateľka Krajskej volebnej komisie v Trenčíne Zuzana Martináková, voľby v 

postihnutých okrskoch sa musia predĺžiť o čas, na koľko budú prerušené. 

 

18:54 

 

Na rómskom sídlisku Dúžavská cesta v R. Sobote je o voľby záujem 

 

do 17.00 h odvolila podľa podpredsedu okrskovej volebnej komisie Jozefa Horvátha pätina až šestina zo 620 

zaregistrovaných voličov. 

 

"Všetko prebieha tak ako má, bez incidentov. Od rána tu pri okrsku hliadkujú policajti. Ľudia majú záujem voliť, účasť je 

dobrá," uviedol Horváth s tým, že voliči začali prichádzať hneď ráno a chodia počas celého dňa. 

O prebiehajúce voľby do vyšších územných celkov je medzi obyvateľmi rómskeho sídliska Dúžavská cesta na okraji 

Rimavskej Soboty záujem. Na snímke rómske sídlisko Dúžavská cesta na okraji Rimavskej Soboty, na ktorom žije zhruba 

1200 obyvateľov. Foto: TASR - Branislav Caban 

 

18:52 

 

Pre rekonštrukciu budovy kultúrneho domu je volebná miestnosť okrsku č. 1 v Hliníku nad Hronom v krajských voľbách 

zriadená v budove, ktorú miestni poznajú ako tzv. klub. Podľa predsedníčky tunajšej volebnej komisie Veroniky 

Lazarekovej to však voličom problémy nespôsobuje. 

 

Pre rekonštrukciu budovy kultúrneho domu je volebná miestnosť okrsku č. 1 v Hliníku nad Hronom v krajských voľbách 

zriadená v budove, ktorú miestni poznajú ako tzv. klub. Na snímke vstup do volebnej miestnosti, ktorou je miestny klub 

počas volieb do orgánov samosprávnych krajov v obci Hliník nad Hronom 4. novembra 2017. Foto: FOTO TASR - Jana 

Vodnáková 

 

18:43 
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Predseda komisie údajne opitý 

 

Obvodná volebná komisia v Revúcej preveruje oznámenie od občanov, podľa ktorého bol jeden predseda okrskovej 

volebnej komisie v okrese pri svojej práci pod vplyvom alkoholu. Iinformoval zapisovateľ obvodnej volebnej komisie pre 

Revúcky okres Dominik Čulok. 

 

18:41 

 

VOLEBNÉ OKRSKY BEZ ELEKTRINY 

 

V obciach Horná Súča, Dolná Súča a Hrabovka v Trenčianskom okrese vypadol elektrický prúd. 

 

Výpadok sa týka deviatich volebných okrskov. Voľby sa budú musieť v týchto okrskoch predĺžiť o čas výpadku elektriny. 

Informovala zapisovateľka Obvodnej volebnej komisie Trenčín Ľubica Držková. 

 

18:37 

 

SLEDUJTE ZÁZNAM: Brífing predsedu štátnej volebnej komisie Eduarda Bárányho. 

 

Téma: Aktuálne informácie k priebehu volieb 

 

18:34 

 

Voľby v okrese Zlaté Moravce prebiehajú pokojne a bez incidentov. Podľa vyjadrení obvodnej komisie je však účasť 

voličov stále pomerne nízka. Predpoklady, že popoludní budú ľudia prichádzať k volebným urnám v hojnejšom počte, sa 

zatiaľ nenaplnili. 

 

18:33 

 

PODOZRENIE Z VOLEBNEJ KORUPCIE 

 

V BBSK riešili podozrenie z volebnej korupcie, prípad preveruje NAKA. Malo sa tak stať v obvode Banská Bystrica. 

 

18:27 

 

V Tepličke nad Váhom v Žilinskom kraji sú voľby pokojné, volia všetky vekové kategórie 
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18:14 

 

Volebná miestnosť v najmenšej oravskej obci Osádka zívala v sobotu popoludní prázdnotou. Najväčší nápor voličov tu 

očakávajú vo večerných hodinách. 

 

18:09 

 

DVAJA HUSÁRI 

 

V obci Nesvady prišli odvoliť otec so synom v takýchto krásnych rovnošatách. 

 

Na snímke otec András Bobek (uprostred) a syn László Bobek (vľavo), členovia Hornozemského huszárszkeho a tradície 

chrániaceho spolku si preberajú obálku a hlasovacie lístky počas volieb do orgánov samosprávnych krajov v obci 

Nesvady, okres Komárno, 4. novembra 2017. Otec prišiel v rovnošate vojaka z roku 1848, jeho syn v rovnošate husára. 

Foto: TASR - Milan Drozd 

 

Na snímke otec András Bobek (vpravo) a syn László Bobek, členovia Hornozemského huszárszkeho a tradície 

chrániaceho spolku upravujú hlasovacie lístky v priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov počas volieb do 

orgánov samosprávnych krajov v obci Nesvady, okres Komárno, 4. novembra 2017. Otec prišiel v rovnošate vojaka z 

roku 1848, jeho syn v rovnošate husára. Foto: TASR - Milan Drozd 

 

17:59 

 

Obvodná volebná komisia v obvode Šaľa podľa slov zapisovateľky Evy Gyurovszkej nemusela riešiť žiadne podnety. 

Podľa členov okrskových komisií je však volebná účasť nízka, pohybuje sa zhruba na úrovni volieb pred štyrmi rokmi. 

 

17:51 

 

V obci Jelšovce v Nitrianskom kraji nebola prelepená urna s nepoužitými volebnými lístkami a zaznamenali tu tiež 

upravované plagáty kandidátov v blízkosti volebnej miestnosti. Tieto drobnosti boli na mieste okamžite odstránené. 

 

17:49 

 

Bratislavský kraj má čo doháňať v investíciách do školstva a vzdelávania. Myslí si to Francúz Pascal Schaller, ktorý býva 

v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, a ako rezident tejto mestskej časti má i ako cudzí štátny občan právo voliť v 

sobotňajších voľbách do orgánov samosprávnych krajov. 
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"Žijem tu už desať rokov, plánujem tu ostať, a preto považujem za úplne logické podieľať sa na živote kraja takýmto 

spôsobom, že vyjadrím svoj názor hlasovaním vo voľbách. Je to dôležitá vec, demokratické právo, ktoré je potrebné 

využiť," uviedol pre TASR. 

 

17:36 

 

VIDEO: JEDEN VOLIČ ZA HODINU 

 

V najmenších obciach Trenčianskeho samosprávneho kraja registrujú jedného voliča za hodinu. 

 

Vyše 30 oprávnených voličov majú zapísaných v zoznamoch vo voľbách do vyšších územných celkov volebné komisie v 

Uhrovskom Podhradí a Omastinej v okrese Bánovce nad Bebravou. 

 

17:33 

 

V osade Podskalka pri Humennom neočakávajú vysokú volebnú účasť. Voliči doteraz prichádzajú k urnám v menšom 

počte, vo večerných hodinách by ich mohlo prísť však viac. 

 

17:42 

 

V Dobrohošti ľudia volia málo, podľa starostu sú skeptickí 

 

V obci Dobrohošť (okr. Dunajská Streda) evidujú 392 oprávnených voličov. Starosta obce Jozef Boráros odhaduje, že do 

16.00 h voliť prišlo len malé percento z nich. Podľa neho sú obyvatelia obce skeptickí a o voľby nemajú veľký záujem. 

 

17:17 

 

V najmenších obciach Trenčianskeho samosprávneho kraja chodia ľudia voliť v pravidelných intervaloch 

 

17:04 

 

R. SULÍK: Väčšina Bratislavčanov stále netuší, kde je sídlo VÚC 

 

Vyššie územné celky nie sú veľmi významné a väčšina Bratislavčanov stále ani len netuší, kde má bratislavská VÚC 

svoje sídlo, hovorí predseda okrskovej volebnej komisie na Jelenej ulici v Bratislave a zároveň predseda strany Sloboda a 

Solidarita (SaS) Richard Sulík. 

 

Sulík si tiež myslí, že nízka volebná účasť súvisí aj s únavou ľudí, keďže na Slovensku je pätoro volieb. 
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16:57 

 

V bratislavskej Rači sa tešia zo záujmu mladých o voľby 

 

Jedna z volebných komisií v Rači nahlásila okolo 15.00 h, že prekročila 24,5-percentnú volebnú účasť. 

 

16:51 

 

RIEŠILI DESIATKY PODNETOV: MIKINU AJ PETÍCIU 

 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán riešila od rána už desiatky podnetov, na stole má 

ďalšie. Väčšina z nich sa týka porušenia volebného moratória. 

 

Štátna komisia sa zaoberala aj prípadom člena okrskovej komisie v Brezne, ktorý sedel vo volebnej miestnosti v mikine s 

logom kandidujúcej strany. Člena upozornili a ten si mikinu vyzliekol. "Protiprávny stav sa odstránil," vysvetlila Chmelová. 

Zatiaľ nie je jasné, či bude tento člen pokutovaný. 

 

Štátna komisia dostala aj informáciu o tom, že v Stupave pred volebnou miestnosťou zbierali podpisy pod petíciu proti 

hazardu. Zberateľom podpisov odporučili, aby sa vzdialili od volebnej miestnosti, keďže člen petičného výboru je kandidát 

v krajských voľbách. 

 

16:40 

 

Účasť na sobotňajších voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) na košickom sídlisku Luník IX je nízka, ale oproti 

iným krajským voľbám v tejto mestskej časti nadpriemerná. 

 

V dvoch okrskoch je zaregistrovaných spolu 4211 oprávnených voličov. Prví ľudia prišli odvoliť okolo 8.30 h, neskôr začali 

voliči chodiť vo väčšom počte v rodinných skupinách. 

 

16:26 

 

Na Záhorí je zatiaľ účasť porovnateľná s predchádzajúcimi voľbami. 

 

Ani dvaja obyvatelia Brodského, ktorí sú na kandidačnej listine na poslancov do TTSK za okres Skalica, zatiaľ 

nevyburcovali voličskú základňu v obci k vyššej účasti na voľbách. 
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"Toto u občanov asi nezohralo žiadnu úlohu, nemáme zatiaľ viac odovzdaných hlasov ako v predchádzajúcich krajských 

voľbách," konštatovala zapisovateľka v okrsku č. 2 Erika Lajčáková. Ľudia sa podľa nej menej zaujímajú o regionálnu 

politiku. Zapísaných majú 1000 oprávnených voličov. 

 

16:23 

 

PRIŠLI VOLIŤ V KROJOCH 

 

Dvaja mladí ľudia v šarišskom kroji prišli do volebnej miestnosti v obci Krivany v okrese Sabinov. Folkloristi nechceli 

strácať čas, čaká ich ešte jedno vystúpenie s folklórnym súborom v obci a účasť na čepčení v Tatrách. 

 

16:03 

 

V BREZNE RIEŠIA DVA PODNETY 

 

Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) do týchto chvíľ riešila dva prípady v obvode Brezno, 

ktoré sa týkali povinného zachovávania volebného moratória. 

 

16:01 

 

V okrese Malacky je priebeh sobotňajších volieb do orgánov samosprávnych krajov pokojný. Účasť zrejme nebude 

vysoká, zhodujú sa podľa aktuálnej situácie v niektorých samosprávach. 

 

15:53 

 

CHCEL VOLIŤ LEN S VODIČÁKOM 

 

V bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice majú voľby do VÚC zatiaľ pokojný priebeh. Volebné komisie 

predpokladajú vyššiu účasť voličov, ako tomu bolo po minulé roky. 

 

V susednej bratislavskej mestskej časti Vrakuňa sú voľby tiež bezproblémové. V jednom z okrskov však chcel volič 

odvoliť len s vodičským preukazom a zdravotnou kartičkou. 

 

15: 48 

 

Voľby do vyšších územných celkov sú zatiaľ na Spiši bezproblémové. Ich priebeh je pokojný, žiadne narušenia hlásené 

neboli. Členovia volebnej komiisie veria, že tento pokoj pretrvá. 
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15:42 

 

Obyvatelia Krásnohorského Podhradia majú podľa zástupcu starostu obce Ľudovíta Baffyho záujem skôr o komunálne 

voľby. Svedčí o tom i doterajšia nízka účasť. 

 

15:36 

 

PROBLÉMY V BANSKEJ BYSTRICI 

 

Na Mestskom úrade v Banskej Bystrici museli riešiť sťažnosť členky okrskovej volebnej komisie dožadujúcej sa 

označenia všetkých členov komisie, kto za akú politickú stranu tam sedí, ale i nespokojnosť mimobystrických pacientov 

hospitalizovaných v Rooseveltovej nemocnicii. 

 

15:35 

 

KRÚŽKOVAŤ môžu voliči aj viac kandidátov na poslancov 

 

Pri voľbe poslancov môže volič na hlasovacom lístku zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov 

má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, bude uvedený na 

hlasovacom lístku. 

 

15:23 

 

Volebná komisia preveruje na Zemplíne podnet kupovania hlasov. 

 

Uviedol to predseda Volebnej komisie KSK Vladimír Tot (Most–Híd), na smer Veľké Kapušany vyslali v tejto súvislosti 

členov krajskej volebnej komisie. 

 

15:13 

 

NA TRADÍCIE NEZABÚDAJÚ ani počas volebnej soboty 

 

Na snímke Izabella Komlósiová v ižanskom kroji prichádza do volebnej miestnosti počas volieb do orgánov 

samosprávnych krajov v obci Iža, okres Komárno 4. novembra 2017. Foto: TASR - Milan Drozd 

 

Na snímke Izabella Komlósiová v ižanskom kroji si berie od členky volebnej komisie obálku a hlasovacie lístky počas 

volieb do orgánov samosprávnych krajov v obci Iža, okres Komárno 4. novembra 2017. Foto: TASR - Milan Drozd 
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15:02 

 

V LUBINE SKOLABOLAL ČLEN VOLEBNEJ KOMISIE 

 

V obci Lubina v okrese Nové Mesto nad Váhom skolaboval člen okrskovej volebnej komisie. Zdravotní záchranári ho 

odviezli do nemocnice. 

 

14:59 

 

Volebná účasť v Počarovej bude zrejme vyššia ako pred štyrmi rokmi. 

 

Kým v roku 2013 hlasovalo v regionálnych voľbách v Počarovej zo 108 oprávnených voličov iba 18 (volebná účasť 16,67 

percenta), v sobotu prišlo už dopoludnia k urnám približne 15 percent voličov. 

 

14:36 

 

V obci Svinia je záujem o voľby skromnejší, RIEŠILI AJ JEDEN PODNET 

 

Ešte v piatok (3.11.) popoludní dostala volebná komisia podnet, že v obci Svinia jednej z členiek okrskovej volebnej 

komisie bolo povedané, aby v sobotu nechodila do volebnej komisie, lebo je ich párny počet a údajne ich má byť nepárny. 

Okresná volebná komisia podnet vyhodnotila ako neznalosť zákona. 

 

14:35 

 

V severných okresoch Nitrianskeho kraja prebiehajú voľby bez problémov. V obvode Zlaté Moravce doteraz nemusela 

volebná komisia riešiť žiadne podnety či incidenty. 

 

14:23 

 

Volí sa aj v najnižšie položenej obci na Slovensku v Kline nad Bodrogom. 

 

Na snímke volič overuje svoju totožnosť pred volebnou komisiou počas volieb do orgánov samosprávnych krajov v obci 

Klin nad Bodrogom, ktorá je najnižšie položená obec na Slovensku, 4. novembra 2017. Foto: TASR - Roman Hanc 

 

14:16 

 

VIDEO:A. DANKO: Za jeden z najväčších problémov považuje dopravu 
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Od novozvolených predstaviteľov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) očakáva najmä riešenie situácie v doprave, 

školstve či v oblasti sociálnej starostlivosti. 

 

Tento problém sa podľa neho týka aj samotnej obce Miloslavov, kde aj odvolil. "Všetkých nás tu trápi jedna vec, a to 

dostať sa do centra čo najrýchlejšie a mať umožnené dostať sa do svojej práce čo najkomfortnejšie a netrápiť sa v autách 

dve hodiny, či stihneme odviezť deti do školy, alebo nie," povedal. 

 

14:15 

 

V Zemplínskych Hámroch berú voľby ako povinnosť 

 

Viacerí voliči v obci Zemplínske Hámre v Sninskom okrese prišli v sobotu k urnám preto, že je to ich občianska povinnosť. 

Voľby sú podľa nich jednou z možností, ako zmeniť dianie na Slovensku. 

 

14:07 

 

VOLIA AJ MLADÍ 

 

Volebné miestnosti Liptovských Sliačov navštívilo veľa mladých ľudí.V minulosti to boli skôr občania v strednom veku 

alebo starší. 

 

13:49 

 

ODVOLIL UŽ AJ PREDSEDA NR SR ANDREJ DANKO 

 

Hlasovací lístok vhodil do volebnej schránky v obci Miloslavov. 

 

Na snímke predseda SNS Andrej Danko vhadzuje obálku s hlasovacími lístkami do volebnej schránky počas volieb do 

orgánov samosprávnych krajov v Miloslavove 4. novembra 2017. Foto: TASR - Pavel Neubauer 

 

13:44 

 

V kysuckej Turzovke chodili v sobotu dopoludnia ľudia do volebných miestností priebežne a koordinátorka volieb Ľubica 

Čmelíková predpokladá dosť vysokú účasť. 

 

"Niektorí majú problémy s tým, že nevedia koľkých poslancov majú voliť, že sa krúžkuje. Sú prekvapení, keď majú 

podpisovať voličský zoznam," dodala Čmelíková. 
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13:42 

 

Najvyššie položená volebná miestnosť na Štrbskom Plese býva zvyčajne plná turistov, v sobotu tomu tak však nebolo. 

Dôvodom je fakt, že v župných voľbách sa s voličským preukazom voliť nedá a svoj hlas môžu voliči odovzdať len v 

mieste trvalého bydliska. 

 

13:29 

 

V národnostne zmiešanej obci Jelenec v okrese Nitra s viac ako 2000 obyvateľmi prebiehajú voľby do samosprávnych 

krajov bez problémov a komplikácií. Záujem o ne však ľudia zatiaľ veľmi neprejavujú. 

 

13:23 

 

K volebným urnám pristúpili i prvovoliči 

 

V bratislavskej Záhorskej Bystrici prichádzajú k volebným urnám v sobotňajších voľbách do orgánov samosprávnych 

krajov aj tí, ktorí majú takúto príležitosť prvýkrát. Stredoškoláci Natália, Nina i Peter prišli voliť s presvedčením, že i v 

záujme mladých ľudí je vyjadriť hlasovaním svoj názor na to, kto a ako by mal viesť Bratislavský samosprávny kraj (BSK) 

v budúcnosti. 

 

13:19 

 

VOLEBNÉ BAGETY 

 

Komisia v bratislavskom Novom Meste preverovala rozdávanie bagiet. Okrsková komisia na Mikovíniho ulici totiž 

nahlásila, že pred budovou niekto rozdáva bagety tým, ktorí volili jedného z kandidátov na predsedu Bratislavského 

samosprávneho kraja. 

 

13:17 

 

K volebným urnám prichádzajú aj prvovoliči 

 

V bratislavskej Záhorskej Bystrici prichádzajú k volebným urnám v sobotňajších voľbách do orgánov samosprávnych 

krajov aj tí, ktorí majú takúto príležitosť prvýkrát. 

 

13:02 
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Voľby do vyšších územných celkov (VÚC) sú v najväčších bratislavských mestských častiach zatiaľ zväčša pokojné a 

plynulé. 

 

V hlavnom meste SR môže svoje volebné právo uplatniť celkovo 402.773 oprávnených voličov. Bratislava je rozdelená do 

11 volebných obvodov a 403 volebných okrskov. 

 

12:50 

 

Priebeh volieb do vyšších územných celkov v Bratislavskom kraji je naďalej pokojný, problémy nie sú hlásené. Niektorí 

voliči si vo volebných komisiách overujú informácie, napríklad, kde majú ísť voliť. 

 

12:43 

 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán rieši desiatky podnetov. Väčšinou ide o údajné 

porušenie volebného moratória. 

 

12:32 

V najmenších obciach Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) registrujú jedného voliča za hodinu. Celkovo ich majú 

v zozname v Uhrovskom Podhradí 37. 

 

12:23 

 

Nezvyčajná návšteva sa ukázala vo volebnej miestnosti na Štrbskom Plese. Dôchodkyňu Anastáziu Treskoňovú 

sprevádzal pri voľbách aj jej psík. 

 

Na snímke dôchodkyňa Anastázia Treskoňová vhadzuje obálku s hlasovacími lístkami do volebnej schránky počas volieb 

do orgánov samosprávnych krajov v najvyššie položenej volebnej miestnosti v SR na Štrbskom Plese 4. novembra 2017. 

Foto: TASR - Milan Kapusta 

 

12:17 

 

VOLÍ SA AJ V SERIÁLOVEJ OBCI NOVÁ LEHOTA 

 

Na snímke členovia okrskovej volebnej komisie počas volieb do orgánov samosprávnych krajov v obci Nová Lehota, ktorá 

je známa vďaka seriálu Horná Dolná 4. novembra 2017. Foto: TASR - Martin Palkovič 

 

12:13 
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Najväčšie trnavské sídlisko Družba volí vo volebných miestnostiach základnej a materskej školy. Prvá volička prišla k 

jednej z nich tesne pred otvorením, minútu pred siedmou hodinou. Volebná komisia mala jej meno zapísané tiež ako prvé 

v poradí. 

 

"Pani mala iniciály A.A., takže dnes mala dvojnásobné prvenstvo," povedal pre TASR predseda volebnej kom isie v okrsku 

č. 37 Jozef Viskupič. 

 

12:03 

 

Takto volia Rómovia z košického Luníku IX. 

 

11:57 

 

V rázovitej prihraničnej obci Horná Mariková v Považskobystrickom okrese požiadalo o voľbu do prenosnej urny 13 

obyvateľov obce. 

 

"Najvzdialenejším miestom, kam pôjdeme s prenosnou urnou, je osada Ráztoka, vzdialená od volebnej miestnosti asi 

sedem kilometrov. Volička z Ráztoky žiada o voľbu do prenosnej urny počas každých volieb. Žije v osade, kde nechodí 

ani autobus a nie je tam ani mobilný signál," skonštatovala predsedníčka okrskovej volebnej komisie Emília Bakalíková. 

 

11:34 

 

Pozrite si, ako volil prezident Andrej Kiska 

 

11:28 

 

VIETE, V AKOM PRÍPADE JE HLASOVACÍ LÍSTOK NEPLATNÝ? 

 

Ak nebude na predpísanom tlačive, nebude zakrúžkovaný žiadny kandidát alebo ich bude zakrúžkovaných viac ako treba 

a tiež ak v obálke bude viac hlasovacích lístkov pre voľby predsedu či poslancov. 

 

Voliči nesmú z volebnej miestnosti vynášať použité alebo zle upravené hlasovacie lístky. Za ich vynesenie hrozí 33-

eurová pokuta. 

 

11:22 

 

Voľby do Nitrianskeho samosprávneho kraja pritiahli k volebným urnám klientov Zariadenia pre seniorov Zobor v Nitre. 

Členovia okrskovej volebnej komisie prišli do zariadenia s prenosnou urnou o desiatej hodine. 
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Seniori podľa vlastných slov vedia, aké kompetencie má Nitriansky samosprávny kraj, a už pred voľbami sa medzi sebou 

bavili o kandidátoch na post predsedu kraja. "Nezhodli sme sa na jednom kandidátovi. Niekto uprednostnil skôr staršieho, 

skúsenejšieho, ale niektorí zasa tvrdia, že treba dať priestor mladším, predsa len, ten svet a pomery sa menia," tvrdili 

seniori. 

 

11:18 

 

Veľmi nízky záujem charakterizujú zatiaľ sobotňajšie krajské voľby v rómskej osade v Trebišove. "Zatiaľ je slabá účasť. 

Predpokladám, že viac voličov začne chodiť v popoludňajších hodinách," uviedla pre TASR predsedníčka okrskovej 

komisie č. 3 Jaroslava Topoľančinová. 

 

Na snímke voliči čakajú pred volebnou miestnosťou počas volieb do orgánov samosprávnych krajov v rómskej osade v 

Trebišove 4. novembra 2017. Foto: TASR - Roman Hanc 

 

11:14 

 

V Bratislave volia aj tí najstarší. 

Na snímke 96-ročný pán Dominik z Domu Tretieho Veku na Poloreckého ulici v Bratislave vhadzuje hlasovací lístok do 

volebnej schránky počas volieb do orgánov samosprávnych krajov v sobotu 4. novembra 2017. Foto: TASR - Pavol 

Zachar 

 

11:06 

 

Asi desatina zo zhruba 400 zapísaných voličov prišla za prvé tri hodiny odvoliť v sobotňajších krajských voľbách v okrsku 

č. 1 v hriňovskej časti Blato. Išlo prevažne o starších ľudí, aj keď niektorí prichádzali v sprievode mladších ročníkov. 

 

10:54 

Manželský pár v Terchovej odvolil do prenosnej volebnej urny. 

Na snímke vľavo voliči Viktor Fondrek a Mária Fondreková z Terchovej hlasujú do prenosnej volebnej schránky počas 

volieb do orgánov samosprávnych krajov v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb v Terchovej dňa 4. 

novembra 2017. Foto: TASR - Erika Ďurčová 

 

Na snímke členovia okrskovej volebnej komisie vľavo Anna Dendisová a Jana Machová s prenosnou volebnou schránkou 

pred Zariadením pre seniorov a domovom sociálnych služieb v Terchovej dňa 4. novembra 2017 počas volieb do orgánov 

samosprávnych krajov 2017. Foto: TASR - Erika Ďurčová 

 

10:50 
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V BBSK sú voľby zatiaľ pokojné, komisii ani polícii nikto nič nehlásil. 

V kraji kandiduje 382 ľudí na 49 poslaneckých kresiel v Zastupiteľstve BBSK. O nich rozhodujú voliči v 13 obvodoch 

kraja. 

 

10:32 

Národná kriminálna agentúra vedie vo veci podozrení z volebnej korupcie osem trestných konaní. Na podozrenia z 

volebnej korupcie sa sústreďujú policajti aj počas prebiehajúcich krajských volieb. 

 

10:30 

Voľby v Stupave sprevádza aj petícia proti hazardu v meste. 

Podpisy za zákaz, resp. reguláciu hazardných hier, zbierajú aktivisti pred budovami, v ktorých sa nachádzajú volebné 

miestnosti. 

Na sníme aktivisti, ktorí v Stupave počas volieb do orgánov samosprávnych krajov zbierajú podpisy proti hazardu pred 

volebnou miestnosťou v sobotu 4. novembra 2017. Foto: TASR - Erik Mader 

 

10:18 

V Poprade odvolil prezident SR Andrej Kiska s manželkou. 

Na snímke zľava prezident SR Andrej Kiska s manželkou Martinou vhadzujú obálky s hlasovacími lístkami do volebnej 

schránky počas volieb do orgánov samosprávnych krajov vo volebnej miestnosti na mestskom úrade v Poprade 4. 

novembra 2017. Foto: TASR - Milan Kapusta 

 

10:11 

Vladimír Volf, jeden z prvých voličov v bratislavskom Novom Meste. 

 

Na snímke volič Vladimír Volf, jeden z prvých voličov v Novom Meste, ktorý odvolil v ZŠ Jeséniova počas volieb do 

orgánov samosprávnych krajov v sobotu 4. novembra 2017. Foto: TASR - Erik Mader 

 

10:05 

VIDEO: B. BUGÁR: Ide o budúcnosť nášho kraja, je to moja povinnosť. 

 

9:51 

Bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej volebnej komisie Peter Pollák išiel do terénu monitorovať 

priebeh krajských volieb. Navštívi Jarovnice v okrese Sabinov, Luník IX - mestskú časť Košice a Letanovce v okrese 

Spišská Nová Ves. 

 

9:22 

V okresoch Lučenec, R. Sobota a Revúca sa voľby začali bez problémov. 
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9:20 

V Šamoríne odvolil predseda strany Most-Híd Béla Bugár. 

Na snímke predseda strany Most-Híd Béla Bugár vhadzuje obálku s hlasovacími lístkami do volebnej schránky v 

Špeciálnej základnej škole na Pomlejskej ceste v Šamoríne počas volieb do orgánov samosprávnych krajov v sobotu 4. 

novembra 2017. Foto: TASR - Pavel Neubauer 

 

9:18 

Hlavné mesto sa zobudilo do hmlistého volebného rána. 

Na snímke budova ZŠ Jeséniova na bratislavskej Kolibe, kde sa nachádzajú volebné miestnosti troch zo 45 volebných 

okrskov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto počas volieb do orgánov samosprávnych krajov v sobotu 4. novembra 

2017. Foto: TASR - Erik Mader 

 

9:15 

Volebné miestnosti v Košickom kraji sa v sobotu pre voličov všade otvorili o 7.00 h. 

Voľby začali načas aj v obci Ruskov (okr. Košice-okolie), kde je volebná miestnosť v zasadačke obecného úradu. Prvý 

volič prišiel odvoliť okolo 7.30 h. 

 

9:06 

Do volebných miestností v hlavnom meste prichádzajú voliči 

 

9:05 

Takto sa od rána volí v Košiciach 

 

8:57 

KURIÓZNA volebná miestnosť 

Na hornom konci v Handlovej volia ľudia v miestnom pohostinstve. K výberu miesta samospráva pristúpila po tom, čo 

zavreli prevádzku, kde bývali voľby doposiaľ. 

 

8:36 

Volebné miestnosti v Prešovskom kraji sa v sobotu pre voličov otvorili o 7.00 h, nikto nepožiadal o skorší termín. 

 

8:35 

VIDEO: Volebné miestnosti sa otvorili 

 

8:25 

Vo volebnom okrsku v mestskej časti Žiliny Bytčica prichádzalo v sobotu po siedmej hodine do dvoch volebných 

miestností niekoľko prvých voličov. 
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8:22 

V Trnavskom kraji otvorili všetky volebné miestnosti. 

V TTSK pracuje sedem obvodných volebných komisií a krajská komisia. V rámci dohľadu nad priebehom volieb ich 

členovia majú v pláne aj výjazdy do jednotlivých volebných okrskom v kraji. 

 

8:19 

Pozrite sa, ako vyzerala včerajšia príprava volebných miestností. 

 

8:08 

Na voličov museli čakať hodinu 

Volebnú miestnosť v najmenšej obci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), v Poproči v okrese Rimavská 

Sobota, otvorili načas, presne o 7.00 h. Počas prvej polhodiny však neprišiel voliť ani jeden obyvateľ. 

 

8:02 

Na strednom Pohroní sa voľby do VÚC začali bez problémov.V 15 obciach volebného obvodu Banská Štiavnica je 24 

okrskov. O priazeň voličov sa tu uchádza osem kandidátov na post poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja. V 

krajskom parlamente bude záujmy miestnych hájiť jeden z nich. 

 

7:55 

Zatiaľ okrskové volebné komisie nehlásili žiadne problémy.Štátnu volebnú komisiu však už čakajú podnety, ktoré bude 

riešiť od deviatej hodiny, kedy zasadne. 

 

7:47 

Krátko pred siedmou hodinou už pred Základnou školou kráľa Svätopluka v Nitre postávali prví voliči, ktorí čakali na 

otvorenie volebnej miestnosti. 

 

7:45 

Všetky volebné miestnosti na Slovensku sa otvorili o 7.00 h, nikde ľudia nevolili skôr. Uviedla zapisovateľka Štátnej 

komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eva Chmelová. 

 

7:40 

V najvyššie položených volebných miestnostiach v Bratislave, v priestoroch Základnej školy Jeséniova na bratislavskej 

Kolibe, privítali prvých voličov hneď po začiatku volieb o 7.00 h. 

 

7:37 

Hlasovacie lístky budú platné, aj keby boli zašpinené, natrhnuté, pokreslené alebo na nich budú dopísané či prečiarknuté 

mená. 
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7:32 

Prvý volič v obci Trenčianske Stankovce. 

Na snímke prvý volič vhadzuje obálku s hlasovacími lístkami do volebnej schránky krátko po siedmej hodine ráno počas 

volieb do orgánov samosprávnych krajov v obci Trenčianske Stankovce v sobotu 4. novembra 2017. Foto: TASR - 

Radovan Stoklasa 

 

7:28 

Krajských zástupcov môžu ľudia voliť len doma, voličský preukaz sa pre tieto voľby vybaviť nedá, a teda nie je možné 

voliť inde ako v mieste trvalého bydliska. Občania SR musia mať so sebou platný občiansky preukaz, cudzinci doklad o 

pobyte pre cudzinca. 

 

7:15 

Prvé priebežné výsledky by mali byť známe po 22.00 h. Oficiálne výsledky by mali ohlásiť v nedeľu 5. novembra. 

 

7:00 

O siedmej ráno sa otvorili volebné miestnosti, voľby do samosprávnych krajov sa začali. 

 

Obyvatelia ôsmich samosprávnych krajov si volia nových predsedov a poslancov zastupiteľstiev. O priazeň voličov sa 

uchádza 78 kandidátov na predsedov a takmer 2900 kandidátov na poslancov. Hlasovať môže viac ako 4,4 milióna 

oprávnených voličov v 2927 obciach, kde je zriadených spolu 5968 volebných okrskov. 

 

Prečítajte si aj: 

 

Prví voliči v Nitre čakali pred miestnosťami ešte pred ich otvorením 

 

Hlasovanie začalo pokojne, štátnu volebnú komisiu čakajú podnety 

 

Na bratislavskej Kolibe prišli prví voliči hneď po otvorení miestností 

 

Späť na obsah 

 

1.77.  Voľby VÚC: Luník IX. s nadpriemernou účasťou. Starosta mobilizoval rečami o 

zahraničných investoroch 

 [hlavnespravy.sk; 04/11/2017; TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Palkovič ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.hlavnespravy.sk/na-slovensku-sa-zacali-volby-ludia-volia-predsedov-poslancov-krajov/1195282 

 

Bratislava 4. novembra 2017 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Palkovič) 

 

http://www.hlavnespravy.sk/na-slovensku-sa-zacali-volby-ludia-volia-predsedov-poslancov-krajov/1195282
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Obyvatelia ôsmich samosprávnych krajov si dnes volia nových predsedov a poslancov zastupiteľstiev. O priazeň voličov 

sa uchádza 78 kandidátov na predsedov a takmer 2900 kandidátov na poslancov. Hlasovať môže viac ako 4,4 milióna 

oprávnených voličov v 2927 obciach, kde je zriadených spolu 5968 volebných okrskov. 

 

Na snímke členka okrskovej volebnej komisie Kristína Godálová vhadzuje obálku s hlasovacími lístkami do volebnej 

schránky počas volieb do orgánov samosprávnych krajov v obci Nová Lehota, ktorá je známa vďaka seriálu Horná Dolná 

4. novembra 2017 

 

21:44 Voľby v KSK sprevádzal pokoj, účasť je vyššia než minule 

 

Priebeh sobotňajších krajských volieb v Košickom kraji bol dosiaľ pokojný a bez vážnejších problémov. Potvrdil to 

predseda volebnej komisie KSK Vladimír Tot. Účasť voličov by mala byť vyššia ako pred štyrmi rokmi. 

 

"Písomne ani telefonicky sme nedostali žiadny väčší podnet, ktorý by sme museli riešiť," uviedol Tot o 21.00 h. Krajská 

komisia tak neregistrovala ani podozrenia z kupovania hlasov. 

 

Členovia komisie sa v teréne akurát zaoberali prípadom v obci Čierne Pole v okrese Michalovce, kde ich oslovili miestni 

voliči v súvislosti so skupinou ukrajinských občanov. Členovia komisie im odporúčali, ak je nejaký problém, nech sa 

obrátia na políciu, čo aj urobili. "Myslím, že okolo 18.00 h sme mali informáciu, že tam bolo z pozície polície riešené 

nejaké trestné oznámenie, výsledok zatiaľ nevieme, o čo ide," povedal Tot. 

 

Aj keď záujem o voľby nie je vysoký, účasť by mala byť podľa neho vyššia než pred štyrmi rokmi. Vtedy dosiahla účasť v 

Košickom kraji v prvom kole 17,78 percenta a v druhom kole voľby predsedu KSK 12,21 percenta. 

 

Polícia v Košickom kraji v súvislosti s voľbami nezaznamenala žiadne narušenie verejného poriadku. TASR to potvrdila 

košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. 

 

Voľby do vyšších územných celkov končia o 22.00 h. V Košickom kraji zahŕňajú 11 volebných obvodov a 854 okrskov. 

Voliči si okrem nového predsedu KSK vyberali 57 poslancov krajského zastupiteľstva. 

 

21:34 V Bratislavskom kraji boli voľby doposiaľ pokojné, účasť odhadujú rôzne 

 

Voľby do VÚC v Bratislavskom kraji boli doposiaľ pokojné. Voliči ešte do 22.00 h volia nového predsedu Bratislavského 

samosprávneho kraja (BSK) zo 17 kandidátov a 50 poslancov Zastupiteľstva BSK v ďalšom volebnom období z 356 

kandidátov. 

 

Volebné komisie z Bratislavy i z okresov Malacky, Pezinok a Senec hodnotili voľby zatiaľ ako bezproblémové. Volebnú 

účasť odhadovali vyššiu, ale aj nižšiu. Podnet preverovala obvodná volebná komisia v bratislavskom Novom Meste. 
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Okrsková komisia na Mikovíniho ulici totiž nahlásila, že pred budovou niekto rozdáva bagety tým, ktorí volili jedného z 

kandidátov na predsedu BSK. "Obvodná komisia to išla preveriť, ale keď prišla na miesto, nikoho už nenašla," uviedol pre 

TASR hovorca Nového Mesta Marek Tettinger. 

 

V najvyššie položených volebných miestnostiach v Bratislave, v priestoroch Základnej školy Jeséniova na bratislavskej 

Kolibe, privítali prvých voličov hneď po začiatku volieb o 7.00 h. Jeden z prvých hlasov odovzdal aj Vladimír Volf. Na 

voľby si vlastne odskočil z práce. "Pracujem ako pekár a po prvom rozvoze pečiva som využil čas a prišiel som voliť," 

povedal pre TASR. Právo voliť si nenechal vziať ani 96-ročný Dominik, jeden z najstarších obyvateľov Domu tretieho 

veku na Poloreckého ulici v bratislavskej Petržalke. Ako hovorí, treba ísť voliť, aby bolo lepšie a aby volení predstavitelia  

plnili svoje sľuby. 

 

Medzi Stupavčanmi, ktorí prišli voliť, bol aj Marek Peš, ktorý využil možnosť volebného práva cudzinca s trvalým 

bydliskom v obci. "U mňa je to štandard, je to slobodný názor, ktorý môžem vyjadriť," ozrejmil svoju motiváciu hlasovať. 

Predseda okrskovej volebnej komisie na Jelenej ulici v Bratislave a zároveň predseda SaS Richard Sulík pre TASR 

povedal, že VÚC nie sú veľmi významné a väčšina Bratislavčanov stále ani len netuší, kde má bratislavský VÚC svoje 

sídlo. "A tomu zodpovedá aj volebná účasť. Mám cieľ, aby sme v našom volebnom okrsku dosiahli 30-percentnú účasť. 

Bude to ‘na knap’, ale mohlo by sa to podariť," uviedol. 

 

V bratislavskej Rači sa tešili, že k volebným urnám prišlo viac mladých ľudí, ako tomu bývalo po minulé roky. "Tešíme sa, 

že aj mladí si uvedomujú, že tieto voľby sú dôležité hlavne pre nich," povedala pre TASR Jarmila Ďuríková z Miestneho 

úradu v Rači. 

 

V najmenšej obci v Bratislavskom kraji Nový Svet v okrese Senec očakávajú od nového predsedu Bratislavského 

samosprávneho kraja najmä zlepšenie dopravy, pomoc pri vybudovaní multifunkčného ihriska či autobusovej zastávky. 

Pre TASR to povedal starosta obce Dušan Šebeň. 

 

21:32 Voľby v okolí Žiaru, Žarnovice a B.Štiavnice prebiehajú bez problémov 

 

V okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom prebiehajú voľby do vyšších územných celkov bez 

problémov. Pre TASR to potvrdili zapisovateľky obvodných volebných komisií. 

 

"Mali sme oznámenie o porušení volebného moratória, ale po výjazde člena našej volebnej komisie sme napokon zisti li, 

že nebolo nič porušené. Bola to dezinformácia," uviedla Kristína Kováčová, zapisovateľka obvodnej volebnej komisie 

Banská Štiavnica s tým, že komisia riešila aj niekoľko ďalších menších podnetov. 

 

Zapisovateľka obvodnej volebnej komisie Žarnovica Michaela Krčová uviedla, že členovia komisie počas volebného dňa 

kontrolovali jednotlivé okrsky. "Prešli viac-menej celý región okresu Žarnovica, ale žiadne porušenia nezistili," podotkla 

Krčová. 
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21:28 Aj v obci s najväčšou rozlohou v BSK malo hlasovanie pokojný priebeh 

 

Bezproblémový a pokojný priebeh mali sobotňajšie voľby do orgánov samosprávnych krajov aj v obci s najväčšou 

rozlohou v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) – Záhorie (vojenský obvod). TASR o tom informoval vedúci správy 

vojenského obvodu Pavol Škrha. 

 

"O voľby do VÚC býva zvyčajne nižší záujem, aj dnes sa to aspoň do týchto chvíľ potvrdilo," uviedol pre TASR. 

Pripomenul, že vo vojenskom obvode, v ktorom na ploche takmer 28.000 hektárov býva necelých 170 obyvateľov, je 137 

oprávnených voličov. Záhorie (vojenský obvod) patrí do 12. volebného obvodu v rámci Bratislavského samosprávneho 

kraja (BSK), tvorí ho spolu s mestom Malacky a obcami Studienka a Závod. 

 

V poradí piate voľby do orgánov samosprávnych krajov sa pomaly chýlia k záveru. Volebné miestnosti ostanú otvorené 

do 22.00 h s výnimkou niekoľkých obcí v Trenčianskom kraji, kde v dôsledku výpadku prúdu budú otvorené do 23.15 h. V 

Trenčianskom kraji sa predĺži aj volebné moratórium. 

 

Ako informoval Štatistický úrad SR, vzhľadom na rozhodnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania 

politických strán o predĺžení hlasovania vo viacerých okrskoch, budú priebežné výsledky volieb do orgánov 

samosprávnych krajov zverejňované po 23.15 h. K dispozícii budú na webstránkach www.volbysr.sk a www.statistics.sk. 

Oficiálne výsledky by mali byť známe v nedeľu 5. novembra. Odobriť ich musí štátna volebná komisia. 

 

21:28 V BBSK bude zrejme vyššia účasť voličov ako v roku 2013 

 

Voľby do vyšších územných celkov v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) boli pokojné. K ich narušeniu 

nedošlo. Volebná komisia BBSK ale riešila niekoľko prípadov, ktoré sa týkali dodržiavania volebného moratória. Polícia 

mala zase na stole niekoľko podnetov, medzi nimi aj prípad podozrenia z volebnej korupcie. 

 

Podľa zistení TASR bola v obciach samosprávneho kraja vyššia účasť ako v mestách. V dedinách mali prevahu starší 

voliči. Všeobecne ale oslovení členovia okrskových komisií uvádzali vo večerných hodinách o niečo vyššiu účasť ako pri 

ostatných krajských voľbách, kedy účasť voličov dosiahla necelých 25 percent. 

 

V BBSK celkovo kandidovalo 383 ľudí na 49 poslaneckých kresiel. O post predsedu BBSK sa uchádzalo 12 kandidátov. 

 

20:18 V Šamoríne odhadujú nižšiu volebnú účasť 

 

V meste Šamorín v okrese Dunajská Streda krajské voľby prebiehajú bez komplikácií. Volebnú účasť odhadujú skôr 

nižšiu. Pre TASR to uviedla Annamária Lakatos z Mestského úradu v Šamoríne. 
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V Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) pracuje sedem obvodných volebných komisií a krajská komisia. V obvode 

Dunajská Streda je 67 obcí a 117 volebných okrskov, v obvode Galanta 36 obcí a 83 okrskov, v obvode Hlohovec 24 obcí 

a 44 okrskov, v obvode Piešťany 27 obcí a 62 okrskov, v obvode Senica 31 obcí a 51 okrskov, v obvode Skalica je 21 

obcí a 42 okrskov a obvod Trnava má 45 obcí a 115 okrskov, z toho v krajskom meste 56. Ich voliči dovedna vyšlú do 

krajského parlamentu 40 kandidátov. O miesta bojuje 248 kandidátov, o post predsedu piati. 

 

20:18 Účasť v Hlohovci a Trnave sa v podvečer začala zvyšovať 

 

Volebné miestnosti v Trnave i Hlohovci sa začali po popoludňajšej pauze opäť viac zapĺňať v podvečer. Voliči, ktorých 

povinnosti zdržali doma či v práci, navštevujú volebné miestnosti i v čase, keď už tma na uliciach neláka vychádzať príliš 

von. Bola medzi nimi aj Trnavčanka Lenka, ktorá pracovala až do 19. hodiny. "Samozrejme, že som bola voliť, je to pre 

mňa dôležité a je to občianska povinnosť, ktorú by si mal splniť každý jeden z nás. Študujem si volebné programy, 

zaujíma ma aj nejaká história kandidátov, takže dá sa povedať, že mám domácu prípravu predtým ako pôjdem voliť a 

rozhodujem sa teda pri takýchto voľbách skôr podľa toho, aký to je človek, ako podľa politickej strany," povedala pre 

TASR. 

 

Účasť sa po sínusoide pohybovala aj vo volebnom okrsku č. 3 v ZŠ na Podzámskej ulici v Hlohovci. Predseda komisie 

Brian Brestovanský potvrdil, že najviac ľudí bolo ráno okolo 9. až 10. hodiny a potom po 17. hodine. "Pozorujeme, že je 

vyššia účasť ako pred štyrmi rokmi, v podvečernej ‘várke’ chodia skôr mladší voliči," povedal pre TASR. V zozname majú 

zapísaných 824 voličov. 

 

"Ráno to bolo slabšie, na obed bol útlm a rozbehlo sa to až teraz," konštatoval predseda okrskovej volebnej komisie v 

miestnej časti Hlohovca Peter na ZŠ na Ulici Arpáda Felcána Peter Frýdecký. V okrsku je zapísaných cez 1000 voličov a 

podľa neho je účasť vyššia ako v predchádzajúcich voľbách. "Chodia od popoludnia všetky generácie, mladé rodiny aj s 

deťmi. Voliť tu bol aj náš primátor Miroslav Kollár pred chvíľou," povedal Frýdecký pre TASR. 

 

Podľa predsedníčky volebnej komisie na trnavskom sídlisku Prednádražie na ZŠ na Mozartovej ulici Márie Belavej bolo 

najviac voličov odovzdať svoj hlas dopoludnia okolo 10. – 12. hodiny. "Keď sa vracali z nákupov. A potom teraz zhruba 

od 17. hodiny," povedala pre TASR. V komisii si robili, ako dodala, presnú ‘čiarkovú’ štatistiku počtu voličov, každú hodinu 

prišlo od 25 do 36 ľudí. "Chodia skôr mladší, v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami je to zhruba rovnako zatiaľ," dodala 

Belavá. 

 

20:14 Na Zemplíne je priebeh volieb pokojný,komisie zaevidovali štyri podnety 

 

Krajské voľby na hornom a dolnom Zemplíne zatiaľ prebiehajú pokojne. V michalovskom a vranovskom obvode 

zaevidovali štyri podnety. Ostatné okresy problémy nehlásia. TASR o tom informovali zapisovatelia jednotlivých 

obvodných volebných komisií (ObVK). 
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Podnety evidovali v meste Veľké Kapušany, kde malo ísť o podozrenie z kupovania hlasov, a v obciach Čierne Pole a 

Drahňov. "Po preverení boli postúpené polícii," uviedla pre TASR zapisovateľka ObVK v Michalovciach Gabriela 

Rákociová. Podľa jej ďalších slov budú v tejto súvislosti do obce Čierne Pole vyslaní dvaja členovia ObVK ku sčítaniu 

hlasov po 22.00 h. 

 

Obvodná volebná komisia vo Vranove nad Topľou riešila jeden podnet v obci Tovarné, a to v centre sociálnych služieb. 

"Podnet sme preverili, bol vyhodnotený ako neopodstatnený," uviedol pre TASR zapisovateľ ObVK vo Vranove nad 

Topľou Dominik Varga. 

 

V Michalovskom obvode bolo vytvorených pre dnešné voľby 130 okrskov, v okrese Sobrance 53. V obvode Vranov nad 

Topľou je 92 volebných okrskov, v Humennom o šesť menej. Svoje volebné právo mohli v okrese Snina využiť voliči v 47 

volebných miestnostiach. V najmenšom obvode horného Zemplína, ktorým sú Medzilaborce, bolo zriadených 30 okrskov. 

 

20:02 V Bratislave sú voľby pokojné, niektoré okrsky odhadujú dobrú účasť 

 

Voľby do vyšších územných celkov (VÚC) sú v Bratislave naďalej pokojné. Voličov pomaly pribúda, niektoré volebné 

okrsky odhadujú okolo 20-percentnú účasť. Pre TASR to uviedli hovorcovia miestnych samospráv a oslovené volebné 

komisie. 

 

"Priebeh volieb je zatiaľ pokojný a bez problémov. Doterajšia účasť sa odhaduje okolo 20 percent, niektoré okrsky by 

mohli mať nakoniec okolo 30 percent," zhodnotila hovorkyňa Starého Mesta Nora Gubková. Podobne odhadovanú účasť 

hlási aj Devínska Nová Ves. "Ľudia chodia. Účasť sa odhaduje okolo 20 percent, závisí od okrskov," skonštatovala Ingrid 

Zaťková, koordinátorka volieb v tejto mestskej časti. V okrskoch, kde je zapísaných viac starších voličov, je podľa nej 

účasť o čosi vyššia. 

 

Mimoriadne pokojnú atmosféru uvádza aj Nové Mesto. Kým doobeda chodili podľa hovorcu Mareka Tettingera voliť 

najmä starší občania, popoludní sa k volebným urnám vybrali všetky vekové skupiny či rodiny s deťmi. Navečer sa 

objavuje vo volebných miestnostiach najmä mladšia generácia. "Dva okrsky odhadujú účasť okolo 30 percent," doplnil 

Tettinger. Ako dodal, miestami si členovia volebných komisií krátili čas štrikovaním, riešením sudoku či hraním piškvoriek. 

 

"Priebeh je pokojný a máme bohatú účasť," prezradila predsedníčka volebnej komisie v Devíne Margita Leskovská. 

Mestská časť má 1341 oprávnených voličov, tí volia v jednom volebnom okrsku. 

 

Nezaostáva ani Rača. Jedna z volebných komisií už poobede nahlásila, že prekročila 24,5-percentnú volebnú účasť. 

"Uvidíme, ako budú úspešné iné okrsky," podotkla Jarmila Ďuríková z Miestneho úradu v Rači. 
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"Je pohoda a kľud," doplnila Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu. 

Rovnaká situácia je aj v Ružinove. "Ľudia chodia postupne. Priebeh je pokojný a nezaznamenali sme žiadne problémy 

ani vynášanie hárkov z volebných miestností," potvrdila hovorkyňa Ružinova Marianna Šebová. 

 

V hlavnom meste SR môže svoje volebné právo uplatniť celkovo 402.773 oprávnených voličov. Bratislava je rozdelená do 

11 volebných obvodov a 403 volebných okrskov. 

 

Prvýkrát je voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený kandidát, 

ktorý získa najviac platných hlasov. Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale 

na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase 

ako samosprávne. 

 

19:58 V okrskovej komisii na katolíckej škole v Leviciach odhadujú účasť 30% 

 

V okrskovej komisii na Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Leviciach odhadujú v krajských voľbách voličskú 

účasť do 30 percent. Ako TASR informovala predsedníčka okrskovej komisie Radka Radová, doteraz odvolilo približne 20 

percent voličov. 

 

Podľa jej slov najviac ľudí prichádzalo do obedňajších hodín, pričom najčastejšie chodili manželské či partnerské páry, 

ale aj rodiny. 

 

Volič Michal Weis prišiel svoj hlas odovzdať z dôvodu, že chce zmenu, aby sa podľa neho nekradlo toľko, koľko sa 

kradne v súčasnosti. "Stačí sa pozrieť na veci, ktoré sa tu momentálne dejú. Stavia sa kruhový objazd a stojí pol milióna 

eur. Sú obce alebo mestá, kde sa podobný projekt podaril zrealizovať za menšie peniaze. V tomto sú určité veci, ktoré by 

sa mali zmeniť. Takisto ma k voľbe viedla moja občianska povinnosť. Mám tú možnosť a vek na to, aby som volil, tak 

jednoducho človek voliť ide. Bohužiaľ však vidím, čo sa tu deje," povedal Weis. 

 

19:49 V Banskej Bystrici môže voliť približne 1500 bezdomovcov a 1025 cudzincov 

 

Ešte takmer dve hodiny zostávajú do zatvorenia volebných miestností, v ktorých v sobotu Slováci hlasujú vo voľbách do 

vyšších územných celkov. V meste Banská Bystrica je 80 okrskov a v jednom z nich, s číslom osem, umiestnenom v 

Základnej škole na Triede SNP 20, mohli a ešte stále môžu odovzdať svoj hlas 11 kandidátom na šéfa kraja a 79 

kandidátom na poslancov v krajskom parlamente vo volebnom obvode Banská Bystrica aj bezdomovci s trvalým pobytom 

v tomto meste. 

 

Podľa Petra Jakubca, vedúceho organizačného oddelenia banskobystrického magistrátu, na území mesta ich majú 

približne 1500. V posledných parlamentných voľbách využilo svoje právo voliť 11 ľudí bez domova. 
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Ako dodal, v meste pod Urpínom mohlo a ešte stále môže ísť hlasovať celkovo 65.820 ľudí, z toho 1025 cudzincov. 

 

19:39 V Lučeneckom a Rimavskosobotskom okrese majú voľby pokojný priebeh 

 

Voľby do vyšších územných celkov prebiehajú v Lučeneckom a Rimavskosobotskom okrese pokojne a bez incidentov. 

TASR o tom informovali predsedovia obvodných volebných komisií. 

 

"Zatiaľ je všetko v poriadku, pokojné, nebol žiadny problém. Nemáme vedomosť ani o tom, že by sa objavilo nejaké 

nakupovanie hlasov," uviedol pre TASR predseda obvodnej volebnej komisie v Lučenci Jaroslav Juhaniak. 

 

Podobná situácia je aj v susednom okrese Rimavská Sobota. "Voľby sú zatiaľ pokojné, účasť je medzi 20 až 30 

percentami. Neriešili sme žiadne mimoriadne udalosti," ozrejmil predseda obvodnej volebnej komisie Csaba Žitňar. 

 

19:33 Manželia zo Žarnovice išli k volebným urnám rovno z birmovky vnuka 

 

Vo večerných hodinách si čas na voľbu svojich zástupcov v krajskom zastupiteľstve našiel manželský pár zo Žarnovice. 

Ako uviedol pre TASR, voľby si nechcel nechať ujsť, hoci sa len krátko predtým vrátil z hlavného mesta, kde oslávil 

birmovku svojho vnuka. 

 

"Myslím si, že ísť voliť a splniť si svoju občiansku povinnosť by mal každý. Aj takýmto spôsobom vieme ovplyvniť, ako sa 

budú mať naše deti a vnúčatá," uviedol po opustení volebnej miestnosti Ján. 

 

Podobný názor má aj jeho manželka Mária. "Je dôležité ísť voliť, aby boli v zastupiteľstve rozumní ľudia a aby sa náš kraj 

mal lepšie," podotkla Mária s tým, že na voľbách sa zúčastňuje vždy, keď jej to zdravotný stav dovolí. 

 

V 18 obciach volebného obvodu Žarnovica je zriadených v krajských voľbách 33 okrskov. O priazeň voličov sa tu 

uchádza deväť kandidátov na poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja. V krajskom parlamente budú záujmy 

miestnych hájiť dvaja z nich. 

 

19:10 V čilejkárskej obci Podlužany zatiaľ odvolilo približne 25% voličov 

 

V čilejkárskej obci Podlužany v okrese Levice, ktorá má 650 oprávnených voličov, aktuálne odvolilo približne 25 percent z 

nich. Podľa predsedu miestnej okrskovej komisie Tomáša Mikušku, voľby zatiaľ prebiehajú bez problémov. 

 

Podľa neho chodili voliči k urnám pravidelnejšie do obeda, neskôr pravidelnosť upadla až do 15.00 h, odkedy chodia 

obyvatelia opäť voliť častejšie. "Do obedňajších hodín prišli voliť najmä seniori, v poobedňajších hodinách viac prichádzali 

aj mladší voliči, pričom častejšie chodia v skupinkách a rodiny," povedal Mikuška. 
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Pre čilejkársku obec je známe, že sa tu udržiava tradícia Tekovského regiónu. Tá sa prezentuje najmä nosením 

tradičných krojov aj v bežnom živote. "Zatiaľ však nikto v kroji voliť neprišiel, aj keď to bolo zvykom. Možno sem takto 

oblečený ešte niekto príde," dodal predseda okrskovej komisie v Podlužanoch. 

 

Volička Mária Martináš prišla voliť do Podlužian, hoci žije v Bratislave. Trvalý pobyt má však stále v obci. "Zároveň pri 

návšteve rodiny sme využili situáciu a odovzdali sme aj svoj hlas. Kandidátov som až tak dobre nepoznala, takže som si 

ich pred voľbou ešte musela popozerať. Je známe, že na župných voľbách nie je vysoká účasť voličov, čo si vysvetľujem 

aj tým, že mladí odchádzajú do zahraničia a preto tu vlastne ani nie sú. V Bratislave sa to však mení, keďže tam žije a 

pracuje veľa mladých ľudí z celého Slovenska," uviedla Martináš. 

 

Podľa jej manžela Stéphane Martináša, ktorý je občanom Francúzska, no takisto má trvalý pobyt v obci, je odovzdanie 

hlasu vo voľbách povinnosťou a plní si ju zakaždým. 

 

19:02 Volička Marta chce, aby sa nové vedenie BBSK viac zaujímalo o malé obce 

 

Väčší záujem aj o menšie obce v odľahlejších regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja očakáva od nového 

vedenia, ktoré vzíde z krajských volieb, Marta z Ostrého Grúňa. K volebným urnám prichádza pravidelne, výnimkou 

neboli ani dnešné voľby, kedy prišla voliť aj spolu s manželom a dcérou. 

 

"Očakávam zmeny, väčší záujem. Nielen o veľké mestá ale aj o obce, čo sa deje v tých obciach, aké sú cesty, školstvo, 

záujmová činnosť pre mladých," uviedla pre TASR. V malých obciach sa podľa jej slov veci riešia až vtedy, keď je "veľmi 

zle" a často sú na pokraji záujmu. 

 

V Ostrom Grúni je v krajských voľbách na zoznamoch zapísaných 426 voličov. Predseda volebnej komisie Karol Seget 

odhaduje, že k urnám zatiaľ prišla štvrtina z nich. "Záujem o tieto voľby, je taký ako aj pominulé roky, nie nejako extrémne 

vysoký," skonštatoval v tejto súvislosti. Šiestich voličov navštívili členovia volebnej komisie s prenosnou urnou, podľa 

Segeta išlo väčšinou o chorých ľudí. Ako ďalej dodal, voľby v Ostrom Grúni prebiehajú pokojne a bez akýchkoľvek 

problémov. 

 

19:02 V Banskej Bystrici presviedčajú, aby zvesili oznam o vzdaní sa kandidátov 

 

Na predsedov niekoľkých banskobystrických okrskov sa buď osobne alebo esemeskami obrátili ľudia, ktorí ich 

presviedčali, že oznámenie o vzdaní sa kandidatúry šiestich kandidátov na predsedu Banskobystrického samosprávneho 

kraja (BBSK), ktoré má visieť za paravánom pri hlasovaní voličov, musia stiahnuť. Predstavili sa rôzne. Túto informáciu 

TASR potvrdili aj kompetentní z Mestského úradu v Banskej Bystrici, ktorý organizačne zabezpečuje sobotňajšie voľby do 

vyšších územných celkov. Predsedovia spomínaných okrskov sa totiž na nich okamžite obrátili a overovali, či oznámenia 

majú zvesiť. 
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Ako pre TASR reagoval Peter Jakubec, vedúci organizačného oddelenia magistrátu, okrskové volebné komisie sa riadia 

ich pokynmi, respektíve odporúčaním ministerstva vnútra, že za paravánmi vo volebných miestnostiach majú byť tieto 

oznámenia zverejnené. V tomto zmysle a v týchto chvíľach na to upozorňujú okrskové volebné komisie. 

 

Podľa posledných informácií sa tak má diať aj v Brezne. 

 

18:53 V Zaježovej volia popri sebe starousadlíci a prisťahovaní mladí ľudia 

 

Zmes starousadlíkov a mladých ľudí, ktorí preferujú život na lazoch, tvorí paletu voličov, ktorí v sobotu prichádzajú voliť v 

osade Zaježová v okrese Zvolen. Zhruba v polovici volieb do VÚC tam prišla odovzdať svoj hlas približne pätina voličov. 

 

Voliť prišla aj 74-ročná Anna Rievajová s manželom, ktorí bývajú v Zaježovej od narodenia, ale aj trojica mladých ľudí, 

pôvodom zo západného Slovenska, ktorí sa do osady spadajúcej do katastra Pliešoviec, presťahovali pred niekoľkými 

rokmi. 

 

Podľa predsedníčky okrskovej komisie Žofie Cútovej, väčšie skupiny ľudí očakávajú ešte podvečer. "Aj napriek tomu, že 

osada je rozľahlá, o voľbu prostredníctvom urny nepožiadal nikto," uviedla. 

 

Podobná situácia ako v Zaježovej bola približne o 16. h aj v susednej obci Kalinka. Ako TASR povedala predsedníčka 

okrskovej komisie Mária Tučeková, dovtedy odvolila asi pätina voličov. Podľa nej podobne ako v Zaježovej očakávajú vo 

volebnej miestnosti na obecnom úrade ešte niekoľko ľudí večer. Ako však poznamenala, zrejme až desiatky obyvateľov 

dediny pracujú v zahraničí a tak počty zúčastnených už zrejme nebudú oveľa vyššie. 

 

18:37 Na rómskom sídlisku Dúžavská cesta v Rimavskej Sobote je o voľby záujem 

 

O prebiehajúce voľby do vyšších územných celkov je medzi obyvateľmi rómskeho sídliska Dúžavská cesta na okraji 

Rimavskej Soboty záujem. TASR o tom informoval podpredseda okrskovej volebnej komisie Jozef Horváth, podľa ktorého 

do 17.00 h odhadom odvolila pätina až šestina zo 620 zaregistrovaných voličov. 

 

"Všetko prebieha tak ako má, bez incidentov. Od rána tu pri okrsku hliadkujú policajti. Ľudia majú záujem voliť, účasť je 

dobrá," uviedol Horváth s tým, že voliči začali prichádzať hneď ráno a chodia počas celého dňa. 

 

"Chcem, aby aj naďalej bolo všetko dobre. Volil som tých, ktorých som volil aj minulé roky a kandidovali znova," uviedol 

na margo svojej voľby pre TASR 24-ročný Róbert z Dúžavskej cesty. Podľa vlastných slov ho však mrzí to, že Rómovia 

nie sú jednotní, pretože spolu by dosiahli viac. 
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Ako dodal ďalší miestny obyvateľ Tibor Bartoš, ľudia podľa jeho názoru prichádzajú voliť, pretože chcú zmenu. "Každý, 

ktorí sme tu teraz prišli a volíme, volíme preto, aby sa niečo pre nás robilo, aby to nebolo tak zaostalé ako doteraz," 

zdôraznil. 

 

18:31 Pre rekonštrukciu kultúrneho domu volia Hliníčania v tzv. klube 

 

Pre rekonštrukciu budovy kultúrneho domu je volebná miestnosť okrsku č. 1 v Hliníku nad Hronom v krajských voľbách 

zriadená v budove, ktorú miestni poznajú ako tzv. klub. Podľa predsedníčky tunajšej volebnej komisie Veroniky 

Lazarekovej to však voličom problémy nespôsobuje. Práve naopak, poloha volebnej miestnosti je v strede okrsku a tak 

majú do nej blízko voliči z jedného aj druhého konca okrsku. 

 

Voľby tu podľa Lazarekovej prebiehajú pokojne a komisia nezaznamenala žiadne problémy. Najviac voličov zaznamenali 

v doobedňajších hodinách a viac ich prichádza aj v týchto podvečerných hodinách. Podľa Lazarekovej majú o voľby 

záujem tak mladí, ako aj starší obyvatelia. Veľká časť z nich sa pristavuje aj pri informáciách o kandidátoch, ktorí sa 

vzdali kandidatúry. 

 

Svoj názor dnes prišla do tejto volebnej miestnosti vyjadriť aj Miriam. Dôvodom prečo sa rozhodla voliť, je podľa jej slov 

to, že Banskobystrický samosprávny kraj potrebuje posun dopredu a zmenu v školstve aj zdravotníctve. Rozhodovanie 

podľa jej slov nebolo ťažké. "Ak človek sleduje relácie, tak sa podľa tých názorov dokáže rozhodnúť," podotkla. 

 

18:25 V BBSK riešili podozrenie z volebnej korupcie, prípad preveruje NAKA 

 

Polícia v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) počas sobotňajších volieb do vyšších územných celkov riešila 

doteraz niekoľko podnetov, v jednom prípade aj podozrenie z volebnej korupcie. Malo sa tak stať v obvode Banská 

Bystrica. Prípad preveruje Národná kriminálna agentúra (NAKA). TASR o tom informovala banskobystrická krajská 

policajná hovorkyňa Mária Faltániová. 

 

18:23 V najmenšej obci Zlatomoravského okresu veľký záujem o voľby nemajú 

 

Voľby v okrese Zlaté Moravce prebiehajú pokojne a bez incidentov. Podľa vyjadrení obvodnej komisie je však účasť 

voličov stále pomerne nízka. 

 

Predpoklady, že popoludní budú ľudia prichádzať k volebným urnám v hojnejšom počte, sa zatiaľ nenaplnili. Nízky 

záujem o voľby do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja je aj v Zlatne, ktoré je najmenšou obcou v 

Zlatomoravskom okrese. 

 

Z viac ako 220 obyvateľov dediny dnes môže voliť necelých 200 oprávnených voličov. O volebný akt však zatiaľ veľký 

záujem neprejavili. "Pokiaľ ide o priebeh volieb, je veľmi pokojný, ľudia, ktorí do volebnej miestnosti prichádzajú, sú 
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informovaní a vedia, čo majú robiť. Ale účasť je redšia a vidíme, že záujem o voľby je skôr nižší. Vieme, že niektorí ešte 

prídu, ale nebudú to veľké počty," uviedla predsedníčka okrskovej volebnej komisie v Zlatne Jana Miklová. 

 

18:16 V Tepličke nad Váhom sú voľby pokojné, volia všetky vekové kategórie 

 

Pred jedinou volebnou miestnosťou v Tepličke nad Váhom v okrese Žilina vládol v sobotu popoludní čulý ruch a odovzdať 

hlas vo voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) prichádzali všetky kategórie voličov. 

 

V obci s približne 4300 obyvateľmi je podľa zapisovateľky okrsku číslo 1 Veroniky Šuškovej 3391 oprávnených voličov a 

svoj hlas odovzdávajú v troch okrskoch. "Voľby majú pokojný priebeh, zúčastňujú sa mladší aj starší. Myslím, že účasť je 

slušná. S prenosnou urnou sme boli u 51 občanov," zhodnotila Šušková. 

 

Na tabuli pred volebnou miestnosťou niektorí voliči podrobne čítali zoznam s kandidátmi na poslancov, niektorí si 

pripomenuli počet poslancov, ktorých môžu zvoliť do Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. "Kandidátov som si 

pozrela dopredu a už som mala vybrané. Dalo sa vybrať, aj keď veľmi nebolo z čoho," podotkla jedna zo starších voličiek. 

 

18:04 V najmenšej oravskej obci Osádka prevládajú starší voliči 

 

Volebná miestnosť v najmenšej oravskej obci Osádka zívala v sobotu popoludní prázdnotou. Najväčší nápor voličov tu 

očakávajú vo večerných hodinách. Uviedla pre TASR predsedníčka okrskovej volebnej komisie Miroslava Škvarková. 

"Prevládajú starší voliči," povedala. 

 

Podľa jej ďalších slov, okrsková komisia v Osádke počas sobotňajších volieb upozorňuje starších voličov na spôsob 

vypĺňania volebných lístkov, aby sa nestalo, že dôjde k zbytočným chybám. "Niektorí za nami prídu a radšej sa opýtajú, 

akým spôsobom majú hlasovať," uviedla Škvarková. 

 

Starosta obce Miroslav Jurík vyzdvihol, že v Osádke býva väčšinou vysoká účasť na voľbách. "Momentálne však máme 

účasť nižšiu, ale môže to byť zapríčinené aj tým, že niektorí občania sú ešte v práci a hlasovať prídu až vo večerných 

hodinách," vysvetlil. 

 

Jeden z účastníkov volieb, 80-ročný Jaroslav, rozprával o Osádke ako o nádhernej dedine, ktorej môžu závidieť najmä 

pokoj, ktorý tam vládne. "Mám však pocit, že sme prišli do takého štádia, kedy ľudia nikdy nie sú s ničím spokojní. Lebo 

čokoľvek urobíte, vždy sa nájdu ľudia, ktorí majú opačné názory a chcú to inak. A nedokážu pochopiť, že ten, kto vyhral 

voľby, ich vyhral väčšinovo," uviedol. 

 

Doplnil, že ak niekto raz zvíťazil, mali by sme ho rešpektovať. "Aj tí, ktorí ho nevolili," zdôraznil. 

 

17:41 Volebná účasť v obvode Šaľa je veľmi nízka 
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Priebeh volieb do vyšších územných celkov v obvode Šaľa je zatiaľ pokojný. Obvodná volebná komisia podľa slov 

zapisovateľky Evy Gyurovszkej nemusela riešiť žiadne podnety. Podľa členov okrskových komisií je však volebná účasť 

nízka, pohybuje sa zhruba na úrovni volieb pred štyrmi rokmi. 

 

Výraznejší záujem voličov členovia okrskových volebných komisií neočakávajú ani vo večerných hodinách. "Vyzerá to 

tak, že k urnám príde možno desatina oprávnených voličov," podotkla Gyurovszká. 

 

Voliči v obvode Šaľa volia štyroch poslancov do 54-členného zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja. Vyberajú 

si z 19 kandidátov 

 

17:37 Francúz Pascal Schaller by v BSK rád videl viac investícií do školstva 

 

Bratislavský kraj má čo doháňať v investíciách do školstva a vzdelávania. Myslí si to Francúz Pascal Schaller, ktorý býva 

v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, a ako rezident tejto mestskej časti má i ako cudzí štátny občan právo voliť v 

sobotňajších voľbách do orgánov samosprávnych krajov. 

 

Na snímke Francúz Pascal Schaller, rezident v bratislavskej Devínskej Novej Vsi vhadzuje obálku s hlasovacími lístkami 

do volebnej schránky počas volieb do orgánov samosprávnych krajov, 4. novembra 2017 "Žijem tu už desať rokov, 

plánujem tu ostať, a preto považujem za úplne logické podieľať sa na živote kraja takýmto spôsobom, že vyjadrím svoj 

názor hlasovaním vo voľbách. Je to dôležitá vec, demokratické právo, ktoré je potrebné využiť," uviedol pre TASR. 

 

Schaller nezastáva väčšinový názor, že najväčším problémom v Bratislavskom kraji je doprava. "Nie, keď to porovnám s 

Parížom, tak toto nie je taký veľký problém," skonštatoval. "Skôr ma mrzí, že ten rozvoj kraja vidíme skôr v tom, ako 

vznikajú nové a nové obchodné centrá a nie v investíciách, ktoré sa v tomto kraji dávajú napríklad do rozvoja škôl," 

upozornil rodák zo Štrasburgu. 

 

Pascal Schaller je jedným z 365 oprávnených voličov – cudzincov s trvalým bydliskom v mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves. V celej Bratislave má takéto volebné právo pri hlasovaní za predsedu a poslancov BSK viac ako 

18.000 cudzincov s trvalým pobytom na území hlavného mesta. 

 

O predsedoch a poslancoch všetkých ôsmich samosprávnych krajov sa v histórii samostatnej SR rozhoduje už piatykrát. 

Prvýkrát je voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený kandidát, 

ktorý získa najviac platných hlasov. Výsledky volieb budú zverejnené na dvoch webstránkach www.volbysr.sk a 

www.statistics.sk. 
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Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové 

opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne. 

Tohtoročné krajské voľby stoja viac ako 10 miliónov eur. 

 

17:29 Volebná komisia PSK prijala podnet týkajúci sa porušenia volebného moratória 

 

Volebná komisia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) prijala v sobotu podnet týkajúci sa porušenia volebného 

moratória v Prešove v deň konania krajských volieb. TASR to povedal jej predseda František Vaško. Podnet podal občan, 

podľa ktorého ho na Hlavnej ulici oslovili členovia istého občianskeho združenia a podali mu plagát s menami desiatich 

kandidátov na krajských poslancov do Zastupiteľstva PSK. Malo ísť o kampaň v prospech nominantov dvoch politických 

strán a nezávislých kandidátov. 

 

Krajská volebná komisia podnet prijala a postúpila na prešetrenie. 

 

Ako uviedol prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik, polícia tiež prešetruje prípad údajného porušenia 

volebného moratória. Na polícii to nahlásili dvaja kandidáti, ktorých letáky malo rozdávať v centre Prešova isté občianske 

združenie a to bez ich vedomia a súhlasu. "Hliadka prípad preverila, nič však nenašla," uviedol Džobanik. 

 

17:23 Ľuďom v Čiernom Poli obvodná komisia odporučila obrátiť sa na políciu 

 

Volebná komisia Košického samosprávneho kraja (KSK) neeviduje v kraji žiadne oficiálne podnety v súvislosti so 

sobotnými voľbami. Podľa predsedu Volebnej komisie KSK Vladimíra Tota členovia obvodnej komisie navštívili obec 

Čierne Pole pri Veľkých Kapušanoch. "Občania kontaktovali našu, dá sa povedať hliadku. Informovali ju, čo sa tam deje a 

tí im poradili, nech idú na políciu podať podnet, že je tam nejaký problém," uviedol pre TASR Tot. 

 

O aký problém išlo, nespresnil. "Nemáme nič oficiálne, bolo im povedané, aby išli na políciu, aby sme to vedeli riešiť," 

povedal s tým, že v iných častiach kraja je situácia pokojná. 

 

"Sem-tam zavolajú starší voliči, aby si spresnili, kde majú ísť voliť, tak im poradíme. Sú to také bežné veci," skonštatoval 

Tot. 

 

V kraji podľa jeho slov evidujú nízku účasť. 

 

17:13 V Dobrohošti ľudia volia málo, podľa starostu sú skeptickí 

 

V obci Dobrohošť (okr. Dunajská Streda) evidujú 392 oprávnených voličov. Starosta obce Jozef Boráros odhaduje, že do 

16.00 h voliť prišlo len malé percento z nich. Podľa neho sú obyvatelia obce skeptickí a o voľby nemajú veľký záujem. 
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V Dobrohošti, v obci v Trnavskom kraji, žije spolu 490 obyvateľov, väčšina z nich sa hlási k maďarskej národnostnej 

menšine. Podľa starostu však majú v obci približne 250 ľudí, ktorí si v nej neprihlásili trvalý pobyt. 

 

V sobotu popoludní bola účasť na voľbách stále veľmi nízka. "Ľudia sú skeptickí, je im to jedno, myslia si, že aj tak im 

nikto nepomôže," hovorí Jozef Boráros, ktorý je starostom obce od roku 2003. Obyvatelia obce vraj ani veľmi nevedia, že 

"o čom to je". 

 

Podľa neho by zvolený predseda Trnavského samosprávneho kraja mal ísť do každej obce, na každú ulicu, aby vedel, čo 

ľudí trápi. Tvrdí, že nie je správne, ak sú v kraji desiatky obcí, do ktorých sa župan ani raz nepozrie. 

 

Väčšina obyvateľov obce podľa Borárosa pracuje v Bratislave. "Keď niekto končí v práci neskôr, už mu nejde autobus. 

Musí cestovať autom alebo ho odvezú známi," priblížil problémy miestnych obyvateľov. 

 

V Dobrohošti si väčšinu potrieb riešia sami. "Opravili sme chodníky, dva roky som šetril na stavbu kaplnky. Budovu 

obecného úradu sme zrekonštruovali z eurofondov," dodáva starosta. 

 

V pohostinstve v dedine obsluhuje mladý barman. Voliť nebol, ani sa nechystá. "Ani ich nepoznám a navyše sú všetci 

rovnakí," vysvetľuje dôvod. 

 

Jeden zo štamgastov však naopak tvrdí, že voliť ešte pôjde. Na otázku TASR prečo, sa najprv na dlhšie zamyslí. "Aby 

sme mali lepšiu budúcnosť," povie nakoniec so smiechom. 

 

17:13 V osade Podskalka pri Humennom neočakávajú vysokú volebnú účasť 

 

V osade Podskalka pri Humennom neočakávajú vysokú volebnú účasť. Voliči doteraz prichádzajú k urnám v menšom 

počte, vo večerných hodinách by ich mohlo prísť však viac. Pre TASR to uviedol podpredseda okrskovej volebnej komisie 

Martin Tokár. 

 

Viacerí voliči prišli k urnám preto, že chcú zmenu. "Aj syn bol voliť s manželkou. Mládež je dôležitá. Tú treba podporovať," 

povedal pre TASR 50-ročný Miroslav Kašo, ktorý v rámci vyšších územných celkov považuje za prioritu hlavne cesty. 

 

Predvolebnú situáciu v osade označil za pokojnú. "Každé voľby rozhodujem sám za seba. Vyberám si ľudí, ktorých 

uznám za vhodných," poznamenal. 

 

Zmenu v osade očakáva aj Zuzana Paňková (49). Práve preto sa, ako každé voľby, rozhodla ísť vyjadriť svoj názor. "Aby 

tu bol poriadok," uviedla pre TASR. Podporiť prišla kandidátov, ktorých pozná. 
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Vo volebnom obvode Humenné môže v 86 okrskoch voliť približne 52.000 ľudí. Predsedu si vyberajú, rovnako ako všetci 

voliči v Prešovskom samosprávnom kraji, z 11 kandidátov. V regionálnom parlamente ich budú po voľbách zastupovať 

piati poslanci zo 47 kandidátov. 

 

16:33 Volebná účasť na košickom Luníku IX je nadpriemerná 

 

Účasť na sobotňajších voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) na košickom sídlisku Luník IX je nízka, ale oproti 

iným krajským voľbám v tejto mestskej časti nadpriemerná. 

 

V dvoch okrskoch je zaregistrovaných spolu 4211 oprávnených voličov. Prví ľudia prišli odvoliť okolo 8.30 h, neskôr začali 

voliči chodiť vo väčšom počte v rodinných skupinách. 

 

"Zatiaľ tú účasť by som radil ako nadpriemernú oproti tej bežnej volebnej účasti na Luníku IX. Inak všetko prebieha v 

poriadku, myslím, že žiadne problémy nie sú," uviedol pre TASR predseda komisie č. 1 Peter Palla. Incidenty, sťažnosti či 

podozrenia z kupovania hlasov od rána nezaznamenali ani v druhom okrsku. 

 

Voľby v tejto mestskej časti majú svoje špecifiká. "Máme niektorých voličov, ktorí potrebujú sprievod, či už zo zdravotných 

dôvodov alebo preto, že nevedia čítať a písať. Prichádzajú väčšinou s rodinnými príslušníkmi, ktorí im pomáhajú odvoliť," 

povedala predsedníčka komisie v okrsku č. 2 Miriam Babinčáková. 

 

Podľa starostu Luníka IX Marcela Šaňu sú tieto voľby veľmi pokojné. "Neevidujem žiadnu volebnú korupciu, čo ma teší, 

zároveň ma teší väčšia volebná účasť ako na minulých župných voľbách," povedal pre novinárov. Na rozdiel od 

komunálnych volieb podľa neho mnohí bežní ľudia na sídlisku nevedia, o čom vlastne krajské voľby sú, preto ich 

nezaujímajú. "Žiadny míting kandidátov tu počas kampane nebol, len ja som presviedčal obyvateľov, aby sa zúčastnili 

volieb. Aj VÚC môže zohrávať dôležitú úlohu pre ľudí, môže pritiahnuť zahraničných investorov s pracovnými miestami a 

podobne," povedal. 

 

Dôvod vyššej volebnej účasti vidí Šaňa aj vo svojej snahe informovať a motivovať voličov k účasti. Z Luníka IX 

nekandiduje v týchto voľbách nikto. 

 

Pred štyrmi rokmi prišlo na najväčšom rómskom sídlisku k voľbám do VÚC len 63 ľudí a v druhom kole dokonca len 25. 

Tohtoročný volebný deň k 15.00 h už bola účasť niekoľkonásobne vyššia. 

 

16:27 Trnavská krajská volebná komisia nedostala zatiaľ vážnejšie podnety 

 

Krajská volebná komisia v Trnave nemusela doposiaľ riešiť žiadny závažnejší podnet ohľadom priebehu volieb. Povedal 

to pre TASR jej predseda Zoltán Rátz. 
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Zo Senice prišiel, ako dodal, podnet na uzamknutú bránu v škole, kde bola umiestnená volebná miestnosť. Po vyšetrení 

podnetu bránu na škole odomkli. "Voliči však mohli za celý ten čas používať iný vchod, len bolo treba obísť objekt," 

vysvetlil Rátz. Komisia okrem toho podávala počas dňa vysvetlenia k otázkam okrskových komisií. 

 

16:22 Na Záhorí je zatiaľ účasť porovnateľná s predchádzajúcimi voľbami 

 

Okrskové komisie na Záhorí v okresoch Senica a Skalica registrujú zatiaľ účasť voličov na voľbách do Trnavského 

samosprávneho kraja (TTSK) porovnateľnú s voľbami pred štyrmi rokmi. Ľudia chodia do volebných miestností 

odovzdávať svoje hlasy od rána priebežne. 

 

Vo volebnom okrsku č. 5 v Holíči v ZŠ na Bernolákovej ulici podľa zapisovateľky Zdenky Cintulovej zapísaných voličov 

majú 824. "Voličská základňa je stabilizovaná, chodia vždy takmer tí istí ľudia, prevažne staršie ročníky," povedala pre 

TASR. 

 

Vo volebnej miestnosti na Gymnáziu Ladislava Novomeského v Senici zapisovateľka Viera Barošková uviedla, že ide "o 

zodpovednejší obvod", ktorý máva pravidelne mierne vyššiu účasť ako ostatné v meste. Potešujúcim je podľa nej fakt, že 

začali chodiť aj mladšie ročníky, buď páry, alebo jednotlivci. 

 

Ani dvaja obyvatelia Brodského, ktorí sú na kandidačnej listine na poslancov do TTSK za okres Skalica, zatiaľ 

nevyburcovali voličskú základňu v obci k vyššej účasti na voľbách. "Toto u občanov asi nezohralo žiadnu úlohu, nemáme 

zatiaľ viac odovzdaných hlasov ako v predchádzajúcich krajských voľbách," konštatovala zapisovateľka v okrsku č. 2 

Erika Lajčáková. Ľudia sa podľa nej menej zaujímajú o regionálnu politiku. Zapísaných majú 1000 oprávnených voličov. 

 

Pokojný priebeh s menším množstvom voličov ako pri predchádzajúcich voľbách hlásia aj v obci Letničie. Zapisovateľka 

volebnej komisie Helena Smolinská uviedla pre TASR, že majú 400 mien vo voličskom zozname a že obyvatelia chodia 

voliť počas celého dňa od rána. 

 

16:02 Mladá dvojica v kroji prišla voliť pred folklórnym vystúpením 

 

Dvaja mladí ľudia v šarišskom kroji prišli do volebnej miestnosti v obci Krivany v okrese Sabinov. Folkloristi nechceli 

strácať čas, čaká ich ešte jedno vystúpenie s folklórnym súborom v obci a účasť na čepčení v Tatrách. 

 

"Ráno som vstával s tým, že idem rezať drevo. Popri tom som sa obliekol do kroja s tým, že idem voliť. Lebo nechcem 

byť ako väčšina mladých ľudí, ktorí sú skeptickí k tomu, kývnu rukou, že také voľby – je mi to jedno. Pritom záleží na nás, 

mladých, ako to bude ďalej. A v kroji som preto, že ideme do Tatier ‘čepiť’. Vlastne som dnes celý deň v kroji," uviedol 

mladý volič Patrik Kancír z Krivian. 
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Sprevádzala ho Patrícia Urdová, s ktorou vystupuje v dedinskom folklórnom súbore. "Voliť som prišla preto, že je to naša 

povinnosť a takisto aj právo, taktiež možnosť zmeniť našu budúcnosť. A tá budúcnosť je v našich rukách," uviedla. 

 

K volebným urnám do kultúrneho domu v Krivanoch prichádzajú počas dňa voliči poskromne. Členka okrskovej volebnej 

komisie Silvia Hovancová pre TASR uviedla, že priebeh krajských volieb je zatiaľ bezproblémový. 

 

Obec má silné folklórne tradície. Žije tu okolo 1200 obyvateľov. 

 

16:02 V Malých Hostiach majú v priebehu mesiaca už druhé voľby 

 

Už druhýkrát v priebehu mesiaca prichádzajú v sobotu obyvatelia Malých Hostí v okrese Bánovce nad Bebravou k 

volebnej urne. V polovici októbra si tam totiž v doplňujúcich voľbách volili starostu obce. 

 

Pre dvojicu volieb v priebehu pár týždňov menej práce v obci nemali, povedala pre TASR členka okrskovej volebnej 

komisie Ivana Galbavá, ktorá bola v komisii i na doplňujúcich voľbách. "Vždy sú iné materiály a hlavne tieto voľby idú už 

podľa novej právnej úpravy, ale tie predtým, na starostu, išli podľa starej. Myslím si, že máme tak rovnako práce. Žiadny 

rozdiel podľa mňa nebol. Aj miestnosť sa pripravovala narovnako, lebo medzitým tu bola nejaká akcia," priblížila. 

 

Viac voličov zaregistrovali v obci podľa nej vo voľbách spred vyše dvoch týždňov. "To je starosta, to je to, čo sa priamo 

týka ľudí tu, ale VÚC berú ľudia okrajovo, nás sa to osobitne nedotkne," pokračovala. 

 

"V mojom prípade, pokiaľ ide o účasť na voľbách, zavážilo, za akú stranu kto kandiduje," povedal Peter z Malých Hostí. 

Kompetencie samosprávnych krajov podľa svojich slov čiastočne pozná. 

 

Na voľbách do vyšších územných celkov, ako aj doplňujúcich na starostu obce sa zúčastnila Viera. "Voliť som išla preto, 

aby sa konečne aj niečo v našej obci stalo. Mám pocit, že obchádzajú nielen nás, ale i všetkých okolo," poznamenala. 

 

Komisia podľa jej predsedníčky Veroniky Kmotorkovej očakáva v obci veľmi nízku volebnú účasť. V obci s približne 400 

obyvateľmi majú 344 oprávnených voličov. 

 

V doplňujúcich voľbách do orgánov samosprávy si obyvatelia Malých Hostí zvolili za starostku Martu Gregorovú. Tá 

vystriedala na poste Teodora Rusnáka, ktorému zo zákona zanikol mandát pre právoplatný trest za spáchanie trestného 

činu. Na voľbách sa zúčastnilo 160 obyvateľov, ktorí odovzdali 158 platných hlasov. 

 

15:51 Kandidát na poslanca v Brezne vydával bločky s odporúčaním, koho voliť 
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Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) do týchto chvíľ riešila dva prípady v obvode Brezno, 

ktoré sa týkali povinného zachovávania volebného moratória. TASR o nich informoval Peter Bahno, predseda volebnej 

komisie BBSK. 

 

V prvom prípade v jednej z breznianskych okrskových komisií sedel muž v mikine propagujúcej jednu z politických strán. 

Podľa Bahna ho na nevhodný odev upozornili členovia komisie, bez problémov si ju hneď vyzliekol, údajne si to 

neuvedomil. 

 

Druhý prípad sa týka vydávania bločkov z registračnej pokladnice kandidáta na poslanca krajského parlamentu v BBSK 

za brezniansky obvod, ktorý má obchod. Na spodnej strane bločku bolo vytlačené odporúčanie, koho v Brezne voliť. 

Podľa Bahna prípad preverili a ohlásili polícii, ktorá sa tým zaoberá. 

 

15:51 V okrese Malacky je priebeh volieb pokojný, účasť nie je vysoká 

 

V okrese Malacky je priebeh sobotňajších volieb do orgánov samosprávnych krajov pokojný. Účasť zrejme nebude 

vysoká, zhodujú sa podľa aktuálnej situácie v niektorých samosprávach. 

 

"Ľudia chodia priebežne, nejde však o nejaké vysoké číslo," opísala pre TASR situáciu v sídle okresu hovorkyňa Malaciek 

Ľubica Pilzová. Podľa nej volia najmä tí skôr narodení. "Voľby majú pokojnú atmosféru, žiadne oznámenie o narušení 

sme nedostali," dodala Pilzová. 

 

V pokojnej atmosfére sa začali aj pokračujú voľby v najzápadnejšej obci Slovenska – Záhorskej Vsi. "Z oprávnených 

voličov prišla k urnám zatiaľ približne desatina," informoval TASR starosta obce Boris Šimkovič. 

 

Podľa starostu Lábu Mariána Moravčíka i v ich obci je priebeh volieb pokojný. Rovnaká situácia je i v Lozorne. 

"Prichádzajú voliť starší, ale aj mladší, je to vcelku vyrovnané," skonštatoval starosta Lozorna Ľubomír Húbek. 

 

Portál záhorí.sk informuje, že niektoré obce na Záhorí majú volebnú účasť nízku. Web uvádza napríklad Moravský Svätý 

Ján na rozhraní Bratislavského a Trnavského kraja. 

 

15:35 V Krásnohorskom Podhradí očakávajú od VÚC podporu turizmu 

 

Obyvatelia Krásnohorského Podhradia majú podľa zástupcu starostu obce Ľudovíta Baffyho záujem skôr o komunálne 

voľby. Svedčí o tom i doterajšia nízka účasť. 

 

Od nového krajského zastupiteľstva ľudia v obci očakávajú riešenie nezamestnanosti, infraštruktúry, podpory turizmu a 

podnikania. "Mladí chodia väčšinou preč za prácou. Pomohla by nám rýchlostná cesta vrátane tunela Soroška. Ďalej, 

investori a podpora menších a stredných podnikateľov. V okolí máme veľa lesov, aj v tomto odvetví, by sa podľa mňa dali 
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vytvoriť nejaké pracovné miesta. Najmä však v turistike. Sme taký región, že v turistike máme ešte veľkú dieru," uviedol 

pre TASR Baffy. 

 

Zatvorenie hradu Krásna Hôrka po ničivom požiari v roku 2012 spôsobilo komplikácie nielen miestnym podnikateľom, ale 

i obci. Tá mala každoročne príjem približne 35.000 eur z parkovného a ubytovacích zariadení. Súkromným podnikateľom, 

ktorí mali prevádzky pod hradom, obec znížila dane na minimum. Hrad ročne v minulosti navštívilo 50.000 až 60.000 ľudí. 

 

Podľa Jána Tatára, ktorý ako povedal, chodí voliť pravidelne, by obec potrebovala viac financií, aby bolo z čoho 

investovať. "So zamestnaním je tu tiež bieda, hlavne čo sa týka poberateľov sociálnych dávok. V tomto regióne je 

problém s prácou," hovorí Tatár. 

 

Rovnaký názor má i Monika Radványi, ktorá za priority považuje nezamestnanosť a infraštruktúru. "Myslím si, že je to pre 

každého priorita," povedala. 

 

"Chodím pravidelne voliť, lebo mi nie je ľahostajná situácia v našom regióne a očakávam zmenu v zložení Košického 

samosprávneho kraja. Čo sa týka našej obce, pomohla by možno nejaká podpora podnikateľov," dodal obyvateľ Peter 

Szarka. 

 

V Krásnohorskom Podhradí je zapísaných takmer 2000 voličov. 

 

15:34 Priebeh volieb na Spiši je pokojný, volebná účasť je rôzna 

 

Voľby do vyšších územných celkov sú zatiaľ na Spiši bezproblémové. "Ich priebeh je pokojný, žiadne narušenia sme 

hlásené nemali, veríme, že to tak aj ostane. Teraz išli členovia komisie na Zamagurie na kontrolu," priblížila pre TASR 

zapisovateľka Okresnej volebnej komisie (OVK) v Kežmarku Gabriela Petrušková. 

 

V Kežmarskom okrese je dohromady 67 okrskov a právo voliť tu má približne 50.000 obyvateľov, ktorí si môžu vybrať 

spomedzi 39 kandidátov na poslancov. "Zatiaľ je účasť celkom dobrá, aj ja keď som bola voliť, tak som dokonca čakala v 

rade, tak dúfame, že bude vyšší záujem ako po minulé voľby," dodala Petrušková. 

 

Všetko je zatiaľ v poriadku aj v jednotlivých okrskoch v okresoch Poprad a Levoča, voličská účasť tu však nie je veľmi 

vysoká. "Už sme boli na kontrolu vo viacerých okrskoch, niekde je účasť 10 percent, niekde 12 – 13 percent, nie sú to 

nejaké vysoké čísla. Ale najviac voličov zvykne chodiť podvečer, tak uvidíme o koľko sa tie čísla ešte dvihnú," zhodnotil 

zapisovateľ OVK v Poprade Ladislav Maličký. V okrese Poprad je dohromady 88 okrskov a občania si volia spomedzi 75 

kandidátov na poslancov, v Levočskom okrese je to 47 okrskov a kandiduje tu 25 ľudí. 

 

"U nás je všetko v poriadku, nič vážnejšie sme hlásené nemali. Dá sa povedať, že účasť je zatiaľ dosť nízka, uvidíme, 

ako sa to vyvinie do večera. Ľudí zrejme vytiahlo von pekné počasie, tak snáď si ešte nájdu čas prísť odvoliť po zotmení," 
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priblížil zapisovateľ OVK v Starej Ľubovni Mikuláš Mayer. V Ľubovnianskom okrese má právo voliť viac ako 44.000 

obyvateľov v 63 okrskoch. Okrem župana si pritom môžu vybrať aj poslancov spomedzi 27 kandidátov. 

 

V okrese Spišská Nová Ves je dohromady 83 okrskov a ani tu priebeh volieb zatiaľ nič nenarúša. Potvrdila to 

zapisovateľka tamojšej OVK Lívia Klaciková s tým, že volebná účasť v zatiaľ zmonitorovaných okrskoch je na úrovni 

okolo 15 percent. 

 

15:16 Členka komisie v Banskej Bystrici sa dožadovala označenia, kto za koho sedí 

 

Členka okrskovej volebnej komisie dožadujúca sa označenia všetkých členov komisie, kto za akú politickú stranu tam 

sedí, ale i nespokojnosť mimobystrických pacientov hospitalizovaných v Rooseveltovej nemocnici – s tým všetkým sa 

musel vyrovnať Mestský úrad (MsÚ) v Banskej Bystrici, ktorý organizačne zabezpečuje priebeh sobotňajších krajských 

volieb v meste pod Urpínom. 

 

"Máme skôr špecifické problémy, ktoré vyplývajú z neznalosti ľudí o priebehu týchto volieb, ale i nedostatkov v zákone," 

zhodnotil pre TASR Peter Jakubec, vedúci organizačného oddelenia MsÚ. 

 

Do začiatku volieb evidovali záujem niektorých pacientov ležiacich v nemocnici, ktorí chceli voliť, no keďže trvalý pobyt 

majú v inom obvode než Banská Bystrica a voličské preukazy v týchto voľbách nie sú, nemohli využiť svoje právo. Museli 

sa zmieriť s tým, že technicky nie je možné prepravovať hlasovacie lístky z obvodu do obvodu. Obvody kopírujú územia 

okresov. 

 

Podľa Jakubca všetky podnety dôkladne preverujú a aj ten od občana, ktorý ich upozornil, že urna na odhadzovanie 

neplatných či poškodených hlasovacích lístkov nie je zapečatená. Niektorí ľudia si však neuvedomujú, že pri voľbách do 

vyšších územných celkov je to iné ako pri parlamentných, kde sa odhadzujú desiatky hlasovacích lístkov strán, ktoré 

nedostali od toho-ktorého voliča hlas. V krajských dostanú len dva lístky, na jednom sú mená kandidátov na predsedu 

kraja a na druhom mená kandidátov na poslancov. Obidva končia v obálke a v hlasovacej urne. 

 

Jakubec zatiaľ prešiel približne 20 okrskov, všade na paravánoch visia oznámenia o kandidátoch na predsedu a 

poslancov BBSK, ktorí sa v zákonom stanovenom termíne vzdali svojich kandidatúr. Okrskové volebné komisie v meste 

pod Urpínom sa teda riadia pokynmi, respektíve odporúčaním ministerstva vnútra. 

 

V meste Banská Bystrica je 80 okrskových volebných komisií, v ktorých sedí 651 zástupcov delegovaných politickými 

stranami, hnutiami či koalíciami a zapisovateľov. Sídlia v 29 objektoch po celom meste, vrátane okrajových častí. Právo 

voliť má celkovo 65.820 Banskobystričanov. 

 

15:14 Na Zemplíne preverujú podnet kupovania hlasov 
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Volebná komisia preveruje na Zemplíne podnet kupovania hlasov. 

 

Ako pre TASR uviedol predseda Volebnej komisie KSK Vladimír Tot (Most–Híd), na smer Veľké Kapušany vyslali v tejto 

súvislosti členov krajskej volebnej komisie. Zmapovať majú v pláne celý región. 

 

Bližšie informácie bude vedieť po prešetrení podnetu na mieste. 

 

14:56 V Lubine skolaboval člen okrskovej komisie, odviezli ho do nemocnice 

 

V obci Lubina v okrese Nové Mesto nad Váhom skolaboval člen okrskovej volebnej komisie. Zdravotní záchranári ho 

odviezli do nemocnice. 

 

Ako TASR informoval starosta obce Lubina Martin Beňatinský, išlo o staršieho, ale vitálneho muža. "Záchranka ho 

odviezla do nemocnice v Novom Meste nad Váhom, podľa posledných informácií je už stabilizovaný a nie je ohrozený 

jeho život. Išlo o bežnú slabosť, ktorú ľudia v takomto veku pravdepodobne mávajú," doplnil starosta. 

 

Činnosť okrskovej volebnej komisie v Lubine podľa neho ohrozená nie je. "Hovoril som aj so zapisovateľkou a predsedom 

komisie, dopĺňať ju nebudeme. Dostali sme inštrukcie, že to nie je potrebné," uzavrel Beňatinský. 

 

14:48 Volebná účasť v Počarovej bude zrejme vyššia ako pred štyrmi rokmi 

 

Volebná účasť v Počarovej, jednej z najmenších obcí Považskobystrického okresu, bude zrejme vyššia ako v 

regionálnych voľbách pred štyrmi rokmi. Informovala predsedníčka tamojšej okrskovej volebnej komisie Jana 

Kasmanová. 

 

Kým v roku 2013 hlasovalo v regionálnych voľbách v Počarovej zo 108 oprávnených voličov iba 18 (volebná účasť 16,67 

percenta), v sobotu prišlo už dopoludnia k urnám približne 15 percent voličov. "Voliť chodia najmä starší voliči, ale 

odvolilo už aj niekoľko prvovoličov. O túto obec nemá nikto záujem, iba pred voľbami. Preto sú aj voliči skeptickí," 

skonštatovala Kasmanová. 

 

Z krajských kompetencií podľa nej voliči očakávajú najmä zlepšenie dopravnej obslužnosti. Príjazdová cesta do obce z 

križovatky s cestou II/517 z Považskej Bystrice do Rajca je dlhá asi 1,5 kilometra a väčšina spojov do Počarovej 

nezachádza. 

 

"Smutné je, že autobusy chodia popod Počarovú a nikoho nenapadne, aby zašli aj sem. Je to krátka vzdialenosť, no 

ľuďom, väčšinou starým, by to veľmi pomohlo. Je to veľmi ťažké presadiť, i keď teraz sa nám podarilo vybaviť jeden spoj," 

povedala Kasmanová s tým, že denne do obce zachádza iba päť najnutnejších spojov – povinné žiacke a robotnícke. 
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14:29 V obci Svinia je záujem o voľby skromnejší, riešili aj jeden podnet 

 

V obci Svinia v okrese Prešov je záujem o voľby do vyšších územných celkov nižší ako pri ostatných voľbách. K urnám 

však chodia ľudia sporadicky od rána. Medzi prvými voličmi boli členovia obecnej hliadky, ktorí pomáhajú udržiavať 

poriadok v početnej rómskej osade. 

 

"Situácia za náš okrsok je momentálne slabšia, účasť voličov je asi taká ako všade, čiže nie veľmi vysoká. Oprávnených 

voličov máme 1190. Priebeh volieb je bez problémov," uviedol predseda volebnej komisie Jozef Varga. 

 

Medzi voličmi v Svinnej bola aj Helena Poráčová. "Prišla som voliť, lebo chodím do Prešova a tiež na vyšší územný celok 

niečo vybaviť. Preto chcem, aby tam boli takí ľudia, aby sa dalo s nimi komunikovať. Ale nepoznám veľa kandidátov. 

Tých, ktorých poznám, som zakrúžkovala," povedala pre TASR volička. 

 

Zuzana Madziková chodí tiež voliť pravidelne, považuje to za dôležité a nechce, aby jej hlas prepadol v niektorých 

voľbách. Z ponuky kandidátov si dokázala vybrať. Mladý volič Dezider Bilý chce, aby sa zlepšilo postavenie Rómov a 

znížila sa kriminalita. Sú to jeho prvé voľby, na ktorých sa zúčastňuje. 

 

Zapisovateľka okresnej volebnej komisie v Prešove Mária Šimčíková pre TASR uviedla, že ešte v piatok (3.11.) popoludní 

dostali podnet, že v obci Svinia jednej z členiek okrskovej volebnej komisie bolo povedané, aby v sobotu nechodila do 

volebnej komisie, lebo je ich párny počet a údajne ich má byť nepárny. Okresná volebná komisia podnet vyhodnotila ako 

neznalosť zákona. Zároveň si overili dnešný stav. Všetci členovia okrskovej volebnej komisie sú od začiatku prítomní na 

voľbách. Dotknutej členke okrskovej volebnej komisie nikto nebránil, aby sa ujala svojej funkcie. 

 

Voliči v Prešovskom kraji si môžu vyberať predsedu PSK z 11 kandidátov. Volebná komisia zaregistrovala 12 kandidátov, 

nominant Strany zelených Slovenska Milan Šteiner sa svojej kandidatúry vzdal. Do krajského parlamentu si voliči v 13 

obvodoch volia 62 poslancov z 500 uchádzačov. 

 

14:23 V severných okresoch Nitrianskeho kraja prebiehajú voľby bez incidentov 

 

V severných okresoch Nitrianskeho kraja prebiehajú voľby bez problémov. V obvode Zlaté Moravce doteraz nemusela 

volebná komisia riešiť žiadne podnety či incidenty. 

 

"Pokojný priebeh sme zaznamenali aj v jednotlivých okrskoch. Veľa ľudí do volebných miestností zatiaľ neprišlo, ale 

postupne nám účasť narastá. Popoludní a na večer by to už mohlo byť podstatne lepšie," uviedla pre TASR 

zapisovateľka obvodnej volebnej komisie v Zlatých Moravciach Beáta Dekanová. 
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Bezproblémový priebeh majú voľby aj Topoľčianskom okrese. Podľa slov zapisovateľky obvodnej komisie Evy Ďurišovej 

nebolo potrebné riešiť žiadne podnety či sťažnosti voličov. "Riešili sme iba zopár administratívnych záležitostí s 

niektorými okrskovými komisiami. Všetko prebieha pokojne," uviedla. 

 

Volebnú účasť v topoľčianskom obvode je podľa jej slov momentálne ťažké odhadovať. "My ju ani nesledujeme, ale podľa 

našich informácií ľudia chodia voliť. Máme výhľad na dve okrskové miestnosti a keby ľudia chodili všade v takých počtoch 

ako tam, boli by sme s účasťou spokojní," skonštatovala Ďurišová. 

 

14:03 Volebné miestnosti Liptovských Sliačov navštívilo veľa mladých ľudí 

 

Najväčšia obec regiónu Liptov, takmer štvortisícové Liptovské Sliače, počas sobotňajších volieb do vyšších územných 

celkov (VÚC) zriadila tri okrsky v Nižných, Stredných a Vyšných Sliačoch. Podľa koordinátora volieb Pavla Bartíka je 

účasť uspokojivá, očakávajú dokonca percentuálne vyššie čísla ako v okolitých obciach dolného Liptova. 

 

Ako uviedol pre TASR, tento rok chodí voliť aj veľa mladých ľudí, v minulosti to boli skôr občania v strednom veku alebo 

starší. Svoj hlas prišla odovzdať skupinka starších ľudí. "Áno, boli sme voliť, však to treba. Hádam to dnes dobre 

dopadne," povedala asi 60-ročná volička, podľa ktorej Slovensko potrebuje trochu zmeny. 

 

Do volebnej miestnosti mal namierené aj 78-ročný obyvateľ Stredných Sliačov František. "Voliť chodím stále, veď je to 

moja povinnosť," uviedol. Podotkol, že nie je spokojný s viacerými vecami. "Napríklad s tým, že sa nemá rozkrádať 

majetok, šafáriť. Aj peniaze premrhali. Všetko by bolo dobré, len keby každý spravodlivo robil a nebál sa," vysvetlil 

František. 

 

Podľa koordinátora volieb má obec 3084 oprávnených voličov. "V minulých voľbách bolo voliť skoro 40 percent 

obyvateľov Liptovských Sliačov," ozrejmil. Komunálne voľby podľa neho nikdy neboli lákadlom pre obyvateľov, účasť na 

nich bola vždy nižšia. "No z nášho pohľadu je však účasť uspokojivá. Dnešné voľby sú celkom pokojné, nemám 

informácie o tom, že by sa stalo niečo závažné. Nezaregistrovali sme zatiaľ ani žiadne porušenie volebného moratória," 

uzavrel koordinátor. 

 

13:37 Turisti na Štrbskom Plese voliť nesmú, účasť je tam nižšia 

 

Najvyššie položená volebná miestnosť na Štrbskom Plese býva zvyčajne plná turistov, v sobotu tomu tak však nebolo. 

Dôvodom je fakt, že v župných voľbách sa s voličským preukazom voliť nedá a svoj hlas môžu voliči odovzdať len v 

mieste trvalého bydliska. "Myslím si, že aspoň v rámci okresu by mohlo byť povolené voliť mimo svojho okrsku, prišlo by k 

nám možno viac voličov. Od rána do 12. hodiny sme tu mali asi desatinu voličov," zhodnotila pre TASR predsedníčka 

volebnej komisie číslo 4 Darina Bartošová. 
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Na snímke dôchodkyňa Anastázia Treskoňová vhadzuje obálku s hlasovacími lístkami do volebnej schránky počas volieb 

do orgánov samosprávnych krajov v najvyššie položenej volebnej miestnosti v SR na Štrbskom Plese 4. novembra 2017 

Zvyčajne prídu na Štrbské Pleso do nadmorskej výšky 1347 metrov odovzdať svoj hlas aj stovky občanov, teraz ich môže 

prísť maximálne 90, pretože taký je tu počet oprávnených voličov. "Zatiaľ je tých voličov málo, ľudí zrejme vytiahlo von to 

krásne počasie, možno k večeru ešte niekto príde," priblížila Bartošová. Zatiaľ nedostali vo volebnej komisii požiadavku 

na prenosnú volebnú urnu a voľby tam prebiehajú pokojne. 

 

Množstvo turistov využilo v sobotu slnečné počasie v Tatrách na prechádzku či na bežky, viacerí si však stihli ráno splniť 

svoju občiansku povinnosť. "Ráno sme si najprv doma odvolili, pozreli sme si na internete webkameru a hneď sme sa 

vybrali do hôr, trochu si zabežkovať a prevetrať hlavu," uviedol pre TASR volič z Dolného Kubína, ktorý do Tatier prišiel 

spolu s manželkou. Dodal, že voľby netreba odignorovať, aj keď je počas víkendu takéto počasie. 

 

"Ja ešte len pôjdem voliť, určite to stihnem do večera. Dnes je naozaj krásny deň, tak som sa rozhodol trošku 

poprechádzať okolo plesa a potom utekám domov na voľby. Mám svojich favoritov," priblížil svoj deň dôchodca z Turca, 

ktorý verí, že jeho hlasy pôjdu tým správnym ľuďom, aby sa v kraji, kde býva, žilo lepšie predovšetkým seniorom. 

 

Medzi turistami na Štrbskom Plese sa však našli aj takí, ktorým na voľbách nezáleží a radšej si užili deň v prírode. "My 

sme si prišli aj so skupinkou detí zabežkovať, voliť určite nepôjdem, som znechutená a v podstate ani neviem, koho by 

som si vybrala," konštatovala volička z Liptovského Hrádku. 

 

13:28 V Turzovke chodia voliči priebežne, požiadali aj o prenosnú urnu 

 

V kysuckej Turzovke chodili v sobotu dopoludnia ľudia do volebných miestností priebežne a koordinátorka volieb Ľubica 

Čmelíková predpokladá dosť vysokú účasť. 

 

V meste s vyše 7500 obyvateľmi môže podľa nej v šiestich volebných okrskoch odovzdať svoj hlas 6182 oprávnených 

voličov. "Niektorí majú problémy s tým, že nevedia koľkých poslancov majú voliť, že sa krúžkuje. Sú prekvapení, keď 

majú podpisovať voličský zoznam," povedala Čmelíková. 

 

Doplnila, že v okrsku číslo päť v Mestskom podniku služieb požiadali dopoludnia piati voliči o voľbu do prenosnej urny. 

"Sú to starí ľudia a ľudia, ktorí sa pre zdravotné postihnutie nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti. Preto k nim v 

poobedňajších hodinách vyšleme dvoch členov volebnej komisie," uviedla koordinátorka volieb v Turzovke. 

 

S jasnou predstavou o kandidátoch volil v okrsku číslo päť 58-ročný Ján Barčák. "Riadim sa podľa vlastnej skúsenosti. 

Vyberám si kandidátov podľa toho, čo robia pre mesto a pre kraj. Volil som tých, o ktorých viem, že budú niečo robiť," 

dodal. 

 

13:17 V Jelenci zatiaľ prichádzajú voliť viac voliči v slovenskej časti obce 
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V národnostne zmiešanej obci Jelenec v okrese Nitra s viac ako 2000 obyvateľmi prebiehajú voľby do samosprávnych 

krajov bez problémov a komplikácií. Záujem o ne však ľudia zatiaľ veľmi neprejavujú. 

 

Do volebnej miestnosti v časti obce, kde žijú prevažne voliči maďarskej národnosti, prichádzali doteraz ľudia iba 

sporadicky. "Priebeh je pokojný, zatiaľ sme nezaregistrovali žiaden priestupok ani podnet. Tu je skôr maďarská strana 

obce a dolná časť je viac slovenská. U nás je zatiaľ účasť podobná tej v minulých voľbách. Zatiaľ sa zdá, že približne tak 

by to mohlo byť aj teraz, ale ešte uvidíme, ako to bude poobede a večer," uviedla pre TASR zapisovateľka okrskovej 

volebnej komisie v Jelenci Mária Molnárová. 

 

Pokojný priebeh majú voľby aj v okrsku v dolnej časti obce, v ktorej je menší počet zapísaných oprávnených voličov, 

prevažne slovenskej národnosti. "Máme ich síce menej, ale chodia, je to dosť dobré. U nás zvyknú ľudia prichádzať skôr 

dopoludnia, ale určite prídu aj neskôr. Uvidíme, ako to bude vyzerať večer," povedala Daniela Penzešová z volebnej 

okrskovej komisie v Jelenci. 

 

13:15 Komisia v bratislavskom Novom Meste preverovala rozdávanie bagiet 

 

Obvodná volebná komisia v bratislavskom Novom Meste v súvislosti s voľbami do vyšších územných celkov preverovala 

prvý podnet. Okrsková komisia na Mikovíniho ulici totiž nahlásila, že pred budovou niekto rozdáva bagety tým, ktorí volili 

jedného z kandidátov na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). "Obvodná komisia to išla preveriť, ale 

keď prišli na miesto, nikoho už nenašli," uviedol pre TASR hovorca Nového Mesta Marek Tettinger. 

 

V Novom Meste môže dnes hlasovať 36.578 oprávnených voličov. V hlavnom meste SR môže svoje volebné právo 

uplatniť celkovo 402.773 oprávnených voličov. Bratislava je rozdelená do 11 volebných obvodov a 403 volebných 

okrskov. 

 

13:09 Nový Svet:V najmenšej obci BSK očakávajú po voľbách najmä lepšiu dopravu 

 

V najmenšej obci v Bratislavskom kraji Nový Svet (okr. Senec) očakávajú od nového predsedu Bratislavského 

samosprávneho kraja (BSK) najmä zlepšenie dopravy, pomoc pri vybudovaní multifunkčného ihriska či autobusovej 

zastávky. Pre TASR to povedal starosta obce Dušan Šebeň. 

 

V obci Nový Svet žije momentálne 92 obyvateľov, z nich približne 60 je oprávnených voličov. Voliť môžu v budove 

zrekonštruovaného obecného úradu. "Nový župan by nám mohol pomôcť, keby nám urobil cesty a dopravu. Doprava do 

Bratislavy, to je strašné. To sa nedá jednoducho riešiť už takýmto spôsobom," hovorí starosta sediac v kresle vo svojej 

kancelárii. 
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Rovnako ako viaceré obce v okolí hlavného mesta, aj ich trápia kolóny na vjazde do Bratislavy. Mnohí obyvatelia do 

hlavného mesta dochádzajú za prácou či na úrady. "Keď potrebujete ísť k lekárovi alebo inde, pokiaľ nevyrazíte z obce o 

pol šiestej, tak na ôsmu hodinu to nestihnete," vysvetľuje starosta. 

 

Okrem toho by obec rada získala aj finančné prostriedky na vybudovanie ihriska a autobusovej zastávky. "Tento rok sme 

napríklad dostali 3000 eur zo samosprávneho kraja na nákup kosačky a zariadenia, ktoré potrebujeme k tomu, aby sme 

mohli udržovať cintorín a okolie. To sme boli za to vďační," pochvaľuje si starosta, ale zároveň dodáva, že to bolo "viac-

menej" zo strany BSK všetko. 

 

Nedá sa však povedať, že by regionálni politici na najmenšiu obec v Bratislavskom kraji úplne zabudli. Pred voľbami sa 

na miestnom obecnom úrade osobne zastavili dvaja kandidáti na predsedu. Ďalší bol v obci, ale so starostom nehovoril. 

 

Podľa starostu býva účasť vo voľbách porovnateľná s inými obcami a mestami na Slovensku. Viacerí obyvatelia obce sa 

chystali voliť v popoludňajších hodinách. Slnečné počasie zatiaľ využívali skôr na práce okolo domu a v záhradách. 

 

"Voliť pôjdem, lebo je to, myslím si, normálne. Chystá sa celá rodina," hovorí jeden z obyvateľov Stanislav Adamec. V 

dedine sa rodine páči. Postavil si v nej dom jeho syn a teraz sa chystá stavať aj dcéra. Aj oni za najväčší problém 

považujú dopravu a kolóny, či už pri Senci, alebo pri Bratislave. 

 

13:09 V bratislavskej Záhorskej Bystrici majú záujem voliť aj prvovoliči 

 

V bratislavskej Záhorskej Bystrici prichádzajú k volebným urnám v sobotňajších voľbách do orgánov samosprávnych 

krajov aj tí, ktorí majú takúto príležitosť prvýkrát. Stredoškoláci Natália, Nina i Peter prišli voliť s presvedčením, že i v 

záujme mladých ľudí je vyjadriť hlasovaním svoj názor na to, kto a ako by mal viesť Bratislavský samosprávny kraj (BSK) 

v budúcnosti. 

 

"Možno budem vo svojej triede výnimkou, no som presvedčená, že ísť voliť je dôležité, lebo mi záleží na tom, ako bude 

vyzerať kraj, v ktorom žijem," povedala pre TASR Natália Macašková. Nina Jašková priznala, že v okruhu jej kamarátov 

je veľká vôľa zúčastniť sa na týchto voľbách. Spolu s Natáliou sa zhodujú v tom, že problémom Bratislavského kraja je 

najmä stav verejnej dopravy, vrátane bratislavskej MHD ako článku integrovaného dopravného systému. "Cesta, ktorá by 

mala trvať 20 minút, trvá raz toľko, niečo s tým treba robiť," zdôraznila Natália. Podľa Niny je problém i v nedostatočnej 

kapacite ciest. "Bratislava sa rozrastá príliš rýchlo, cesty na to nie sú dimenzované a ani intenzita verejnej dopravy na 

nárast obyvateľov nedokáže reagovať," povedala. 

 

I Ninin spolužiak Peter Majerčík prišiel voliť, aby podporil zmenu v kraji. "Aj ja si myslím, že tou prioritnou oblasťou, v 

ktorej je zmena potrebná, je doprava a dopravná infraštruktúra," uviedol pre TASR. 
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V Záhorskej Bystrici voliči prichádzajú priebežne. "Záujem určite je, volebné miestnosti nezívajú prázdnotou," povedala 

pre TASR Božena Kubíková z Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica. Do 22.00 h, dokedy sú 

otvorené volebné miestnosti, môže v tejto časti Bratislavy voliť 4092 oprávnených voličov, z toho 151 prvovoličov. 

Záhorská Bystrica tvorí spolu s ďalšou bratislavskou mestskou časťou Lamač desiaty volebný obvod v BSK. V 

zastupiteľstve ho bude zastupovať jeden poslanec. 

 

Celkovo môže v 17 mestských častiach Bratislavy zahlasovať o personálnom obsadení orgánov BSK 402.773 

oprávnených voličov. Volia v 403 volebných okrskoch v rámci 11 volebných obvodov. 

 

12:57 V Bratislave je priebeh volieb zatiaľ pokojný, účasť voličov je rôzna 

 

Voľby do vyšších územných celkov (VÚC) sú v najväčších bratislavských mestských častiach zatiaľ zväčša pokojné a 

plynulé. Pre TASR to potvrdili hovorcovia miestnych samospráv. Rovnaká situácia je napríklad aj v Devínskej Novej Vsi či 

Devíne. 

 

"Ľudia chodia málo, trúsia sa. Dopoludnie bolo, našťastie, bez problémov a bez incidentov," zhodnotila doterajší priebeh 

Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu. Objavujú sa však miestami 

niektoré volebné okrsky, kde ľudia stoja v menších radoch. Pokojný priebeh volieb hlási aj Ružinov. "Ľudia chodia 

plynulo," skonštatovala ružinovská hovorkyňa Marianna Šebová. 

 

Podobná situácia je podľa hovorkyne Nory Gubkovej aj v Starom Meste. "Zdá sa, že účasť je o niečo vyššia ako v 

posledných krajských voľbách," povedala Gubková. Voliť chodia aj obyvatelia Nového Mesta. "Nie je síce nával, ale 

komisie hlásia, že stále sú v miestnostiach nejakí voliči. Mnohé komisie sa od rána nezastavili," doplnil novomestský 

hovorca Marek Tettinger. 

 

Pokojný priebeh potvrdila aj Devínska Nová Ves. "Ľudia chodia, trúsia sa. Nie je to však také masové ako napríklad vo 

voľbách do Národnej rady SR," podotkla Ingrid Zaťková, koordinátorka volieb v tejto mestskej časti. Výnimkou nie je ani 

Devín. "Priebeh je pokojný, nemáme žiadne incidenty. Ľudia priebežne chodia," zhodnotila predsedníčka volebnej 

komisie Margita Leskovská s tým, že účasť môže byť vysoká. 

 

V hlavnom meste SR môže svoje volebné právo uplatniť celkovo 402.773 oprávnených voličov. Bratislava je rozdelená do 

11 volebných obvodov a 403 volebných okrskov. 

 

Prvýkrát je voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený kandidát, 

ktorý získa najviac platných hlasov. Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale 

na päť. Ide o jednorazové opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase 

ako samosprávne. 
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12:27 V najmenších obciach TSK chodia ľudia voliť v pravidelných intervaloch 

 

Vyše 30 oprávnených voličov majú zapísaných v zoznamoch vo voľbách do vyšších územných celkov volebné komisie v 

Uhrovskom Podhradí a Omastinej v okrese Bánovce nad Bebravou. V najmenších obciach Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (TSK) registrujú jedného voliča za hodinu. 

 

V Uhrovskom Podhradí si krátila volebná komisia chvíľu pred budovou kultúrneho domu. Podľa slov jej predsedu Jána 

Hederu v časovom rozmedzí hodiny príde vždy jeden volič, pričom celkovo ich majú v zozname 37. "Väčšinou ide o 

dôchodcov. V prípade iných volieb, keď môžu použiť voličské preukazy, máme tu aj väčšiu účasť s voličskými preukazmi, 

ide o ľudí od Vrábľov, Šamorína, Komárna. Je tu veľa chatárov a zvyšujú účasť," spomenul. 

 

Pracovnú sobotu má podľa svojich slov chatár Jozef Sabo z Vrábľov. "Čaká nás kopa dreva," spresnil s tým, že voliť v 

Uhrovskom Podhradí nemôže, keďže tam nemá trvalý pobyt. 

 

Dovedna 35 oprávnených voličov má zapísaných volebná komisia v Omastinej, k piatim ľuďom chodia jej členovia s 

prenosnou urnou, povedala jedna z členiek komisie Ivana Raganová z Bánoviec nad Bebravou. "K voľbám chodí jeden 

obyvateľ za hodinu. O prenosnú urnu prejavilo záujem viac ľudí ako naposledy," priblížila s tým, že čakanie na voličov si 

komisia vypĺňa rozprávaním príhod z minulých volieb. 

 

12:00 V okresoch Dunajská Streda, Komárno, Levice a Nové Zámky sú voľby bezproblémové 

 

V okresoch Dunajská Streda, Komárno, Levice a Nové Zámky voľby prebiehajú bez problémov a všetky volebné 

miestnosti boli otvorené načas. TASR o tom informovali zapisovatelia obvodných volebných komisií Komárno, Levice, 

Nové Zámky, Štúrovo a podpredseda obvodnej volebnej komisie Dunajská Streda. 

 

Okres Dunajská Streda bude mať v krajskom zastupiteľstve Trnavského samosprávneho kraja spolu osem poslancov, 

ktorých voliči vyberú spomedzi 38 kandidátov. Počet okrskov v tomto volebnom obvode je 122. "Zatiaľ tu nenastali žiadne 

problémy, nevieme o ničom, všetko je v poriadku," uviedol pre TASR podpredseda obvodnej volebnej komisie Dunajská 

Streda Ákos Horony. 

 

V Komárňanskom okrese ľudia volia osem poslancov spomedzi 35 kandidátov. Počet okrskov v obvode Komárno je 108. 

"Všetko je v poriadku, všetko prebieha zatiaľ bez problémov," povedala zapisovateľka obvodnej volebnej komisie 

Komárno Helena Vyžinkárová. 

 

Obyvateľov okresu Levice bude v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) zastupovať deväť poslancov, vo voľbách si 

môžu vybrať spomedzi 46 kandidátov a svoj hlas odovzdať v 161 okrskoch. "Zatiaľ neboli nahlásené žiadne problémy, čo 

by bolo treba riešiť. Zatiaľ sme teda nič neriešili, podľa doterajšieho priebehu volieb by malo byť všetko v poriadku," 

vyjadril sa zapisovateľ obvodnej volebnej komisie Levice Dušan Malovec. 
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Novozámocký okres bude na krajskej úrovni zastupovať osem poslancov, pričom voliči majú na výber zo 40 kandidátov. 

Svoj hlas tu môžu voliči odovzdať v 101 okrskoch. "Všetko prebieha v poriadku, zatiaľ sme nezaznamenali nič 

problémové," povedala zapisovateľka obvodnej volebnej komisie Nové Zámky Eva Kučerová. 

 

Z volebného obvodu Štúrovo budú v NSK traja poslanci, obyvatelia tohto regiónu si môžu vybrať spomedzi deviatich 

kandidátov a svoj hlas odovzdať v 41 okrskoch. "Všetko je v poriadku, nezaznamenali sme žiadne pochybnosti či 

problémy," ukončila zapisovateľka obvodnej volebnej komisie Štúrovo Dominika Matušková. 

 

11:51 V zariadení pre seniorov v Hornej Marikovej volil 97-ročný Štefan Mihálik 

 

V rázovitej prihraničnej obci Horná Mariková v Považskobystrickom okrese požiadalo o voľbu do prenosnej urny 13 

obyvateľov obce. 

 

Na snímke 97-ročný volič Štefan Mihálik pdopisuje prevzatie hlasovacích lístkov počas volieb do orgánov samosprávnych 

krajov v obci Horná Mariková v sobotu 4. novembra 2017 Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Emílie 

Bakalíkovej z 13 voličov, ktorí požiadali o voľbu do prenosnej urny, je sedem zo zariadenia sociálnych služieb v miestnej 

časti Pagaňov. Od volebnej miestnosti je vzdialené asi tri kilometre. 

 

"Najvzdialenejším miestom, kam pôjdeme s prenosnou urnou, je osada Ráztoka, vzdialená od volebnej miestnosti asi 

sedem kilometrov. Volička z Ráztoky žiada o voľbu do prenosnej urny počas každých volieb. Žije v osade, kde nechodí 

ani autobus a nie je tam ani mobilný signál," skonštatovala Bakalíková. 

 

V obecnom zariadení sociálnych služieb, v ktorom žije asi 40 klientov, požiadalo o voľbu do prenosnej urny sedem 

voličov. Najstarším z nich bol 97-ročný Štefan Mihálik. Rodák z marikovskej osady Vlkov je v zariadení sociálnych služieb 

asi 12 rokov a podľa vlastných slov sa zúčastňuje takmer všetkých volieb. 

 

Jedným zo siedmich voličov zo zariadenia sociálnych služieb bol aj 83-ročný Jozef Bakala. V zariadení je dva roky a 

účasť vo voľbách považuje za svoju povinnosť. "Voliť by mal každý občan, každý si môže vybrať toho, kto sa mu 

pozdáva. Či už poslancov, alebo predsedu kraja. Kandidátov poznám z médií, verím, že som si vybral správne," povedal 

Bakala. 

 

Záujem o účasť v regionálnych voľbách malo viac klientov zariadenia sociálnych služieb v Hornej Marikovej. Zákon im to 

neumožnil, pretože nemali trvalé bydlisko v Hornej Marikovej. 

 

11:47 Voliči v Zemplínskych Hámroch prišli k urnám preto, že je to ich povinnosť 
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Viacerí voliči v obci Zemplínske Hámre v Sninskom okrese prišli v sobotu k urnám preto, že je to ich občianska povinnosť. 

Voľby sú podľa nich jednou z možností, ako zmeniť dianie na Slovensku. 

 

Rozvoj obce je dôvodom, prečo sa Anton Barna (32) rozhodol prísť odvoliť. "Ako občan mám povinnosť voliť. Išiel som 

včasnejšie, aby som to mal čím skôr za sebou," uviedol pre TASR. K urnám pravidelne prichádza aj 79-ročná Viera 

Brečková. "Som starší človek, mám to už v krvi. Aj môj manžel, ktorý už nevládze chodiť, voliť chce. Preto k nemu prídu s 

volebnou urnou," poznamenala pre TASR. 

 

Manželia Kamila (58) a Jozef (59) Hudákoví sú tiež pravidelnými voličmi. "Prišli sme preto, aby nám bolo lepšie," povedali 

pre TASR. Problém v regióne vidia najmä v nedostatku pracovných miest a nedostatočnom ohodnotení. "Mladí odtiaľ 

odchádzajú. Čo tu budú robiť? Moje obidve deti sú v Bratislave. Majú ukončené stredné školy s maturitou a ani jedno tu 

nie je, lebo tu nemali možnosť zamestnať sa," poznamenal Hudák. Podľa jeho ďalších slov by mal isť voliť každý. "Aj 

mladí, rozhodujú o svojej budúcnosti. Keď to nechajú len tak, je to zlé," doplnil. 

 

Podobný názor zastáva aj 63-ročný Štefan Barna. "Myslím si, že voliť nie je právo, ale povinnosť každého dospelého 

občana," povedal pre TASR. Priority v rámci vyšších územných celkov (VÚC) vidí hlavne v doprave. Pociťuje totiž 

zvýšený cestovný ruch v obci. 

 

Aktuálne voľby sú pre obec podľa slov starostu Rastislava Zarembu, ktorý už tiež vhodil volebný lístok do urny, veľmi 

dôležité práve z tohto pohľadu, nakoľko Prešovský samosprávny kraj (PSK) spravuje a udržiava cestné komunikácie 2. a 

3. triedy, po ktorých k nim turisti prichádzajú. "Chýba nám trochu ich rozvoj a tiež naplánovaná rýchlostná cesta, ktorá tu 

už dávnejšie mala byť a ktorá by podľa môjho názoru veľmi pomohla rozvoju tohto regiónu," vysvetlil pre TASR. 

 

Vo volebnom obvode Snina môže v 47 okrskoch využiť svoje volebné právo približne 30.500 voličov. Predsedu si môžu, 

rovnako ako všetci voliči v PSK, vyberať z 11 kandidátov. V regionálnom parlamente budú ich záujmy zastupovať traja 

poslanci z 21 kandidátov. 

 

11:35 V Dome tretieho veku v Petržalke odvolil aj 96-ročný dôchodca Dominik 

 

Právo voliť si nenechal vziať ani 96-ročný Dominik, jeden z najstarších obyvateľov Domu tretieho veku na Poloreckého 

ulici v bratislavskej Petržalke. Ako hovorí, treba ísť voliť, aby bolo lepšie a aby volení predstavitelia plnili svoje sľuby. 

 

"Treba ísť voliť. Ja idem voliť preto, aby nám na Slovensku to, čo chceme, tí naši vedúci plnili," uviedol pre TASR 

Dominik. Posťažoval sa pritom, že mnohí z tých, ktorých si ľudia v dobrej viere zvolia, nakoniec nesplnia všetko, čo 

sľúbili. 

 

O občianskej povinnosti voliť hovorí aj ďalší klient zariadenia, 88-ročný Anton. "Keď neprídu voliť, mám pre nich veľký 

odkaz – potom nech nečakajú zmenu," odkázal mladým voličom. Súhlasí s ním aj 81-ročná Hilda. "Pôjdem voliť. Treba, 
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však je to moja povinnosť, nie je to tak? Niečo iné by bolo, keby som nemohla chodiť, ale teraz, prečo by som nešla?" 

skonštatovala. 

 

Hlasovacie lístky hodil do volebnej urny aj 66-ročný Ľudovít. Najmä vraj preto, aby sa vychádzalo viac v ústrety starším 

obyvateľom, aby bolo o nich lepšie postarané a aby boli voči nim ohľaduplnejší. "Ide hlavne aj o medziľudské vzťahy," 

podotkol Ľudovít. 

 

Cestu do volebných miestností si v niektorých volebných okrskoch nachádza aj mladšia generácia. Voliť sa rozhodol aj 

Petržalčan Ladislav (28). A to obzvlášť preto, lebo krajské voľby sú tento rok jednokolové, čo podľa neho znamená, že 

nie je možnosť napraviť svoju voľbu. Práve to považuje za dôvod, aby ľudia voliť prišli a aby bolo zastúpených čo najviac 

voličov. 

 

"Sledoval som pár diskusií a vedel som hneď, koho budem voliť," povedal pre TASR Ladislav. Myslí si však, že hoci 

vyššie územné celky existujú už niekoľko rokov, nie všetci občania ich aj reálne vnímajú. "Čo kraj robí, aké má 

kompetencie – to všetko sa rieši tesne pred voľbami, v rámci predvolebných diskusií. Počas volebného obdobia túto 

otázku v podstate nikto nerieši. Takže ľudia nevedia, čo ten kraj v reálnom čase robí, čo im v reálnom čase dáva," 

skonštatoval. Je presvedčený, že obyvatelia skôr reagujú na mesto a komunálnu politiku, resp. na štát. "Ale medzistupeň 

nikto nevníma," dodal. 

 

Súhlasí s ním aj volič Michal (40), podľa ktorého sa skôr ľudia nechajú vtiahnuť do voľby v rámci celoštátnej politiky. "A 

potom sa stane, že o peniazoch na nižšej úrovni rozhoduje niekto, kto je volený pár stovkami hlasov," povedal Michal s 

tým, že ľudia by mali chodiť voliť a rozhodovať sa zodpovedne. "Rozpočet žúp je pomerne veľký a treba si vyberať, ktorí 

ľudia budú rozhodovať o použití týchto peňazí," zdôraznil. 

 

V Petržalke môže dnes hlasovať 99.078 oprávnených voličov. V hlavnom meste SR môže svoje volebné právo uplatniť 

celkovo 402.773 oprávnených voličov. Bratislava je rozdelená do 11 volebných obvodov a 403 volebných okrskov. 

 

11:09 V trebišovskej rómskej osade je zatiaľ o voľby malý záujem 

 

Veľmi nízky záujem charakterizujú zatiaľ sobotňajšie krajské voľby v rómskej osade v Trebišove. "Zatiaľ je slabá účasť. 

Predpokladám, že viac voličov začne chodiť v popoludňajších hodinách," uviedla pre TASR predsedníčka okrskovej 

komisie č. 3 Jaroslava Topoľančinová. 

 

Na snímke volička v priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov počas volieb do orgánov samosprávnych krajov v 

rómskej osade v Trebišove 4. novembra 2017 Priebeh volieb zatiaľ nenarušili žiadne problémy. Medzi voličmi, ktorí 

prichádzajú, sú mladí aj starí. Členovia komisie im musia často opakovane vysvetľovať rozdiely a spôsob voľby v prípade 

predsedu KSK a krajských poslancov. 
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Podľa predpokladov bude v osade zrejme účasť nižšia ako pri predchádzajúcich voľbách. "Skôr ich zaujímajú komunálne 

mestské voľby," dodala Topoľančinová. 

 

V osade sú zriadené dva volebné okrsky. 

 

10:58 V Hriňovej dopoludnia prichádzajú k urnám najmä starší voliči 

 

Asi desatina zo zhruba 400 zapísaných voličov prišla za prvé tri hodiny odvoliť v sobotňajších krajských voľbách v okrsku 

č. 1 v hriňovskej časti Blato. Išlo prevažne o starších ľudí, aj keď niektorí prichádzali v sprievode mladších ročníkov. 

 

"Myslím si, že treba ísť voliť. Volím, lebo chcem zmenu," povedala TASR 34-ročná Miroslava. Priznala však, že v 

minulých voľbách nevyužila toto svoje právo. 

 

Podľa člena komisie Jozefa Malčeka bola v tomto okrsku, ktorý sa nachádza v bývalej škole na hriňovských lazoch, aj v 

minulosti vyššia účasť. A to aj pri voľbách do vyšších územných celkov. "Minule sme tu mali približne 50-percentnú 

účasť," povedal TASR. 

 

Ľudia v prvých hodinách volieb prichádzali priebežne aj do okrsku č.2, ktorý sídli v II. Základnej škole v starej Hriňovej. V 

tomto okrsku majú zapísaných vyše 700 voličov a sú tak jedným z najväčších spomedzi 11, ktoré sa nachádzajú na 

území mesta. 

 

Ako TASR povedala predsedníčka okrskovej komisie Erika Malčeková, ľudia už stáli pri škole o 7.00 h, keď volebnú 

miestnosť otvárali. "Vzhľadom na slnečné počasie očakávame, že najviac ľudí príde podvečer," uviedla. 

 

Na území tohto okrsku sa nachádza aj domov sociálnych služieb, odkiaľ požiadalo o prenosnú volebnú urnu 32 klientov, 

prevažne dôchodcov. 

 

10:39 V BBSK sú voľby zatiaľ pokojné, komisii ani polícii nikto nič nehlásil 

 

Voľby do vyšších územných celkov v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) sú zatiaľ pokojné, volebné 

miestnosti v kraji otvorili načas, nikto zatiaľ nehlásil žiadne problémy. Konštatoval to pre TASR tri hodiny po začiatku 

volieb Peter Bahno, predseda volebnej komisie BBSK. Žiadne informácie o narušení priebehu volieb nezaznamenala ani 

polícia. Pre TASR to potvrdila banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová. 

 

V BBSK kandiduje 382 ľudí na 49 poslaneckých kresiel v Zastupiteľstve BBSK. O nich rozhodujú voliči v 13 obvodoch 

kraja. 
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Vo volebnom obvode Banská Bystrica kandiduje 79 ľudí na osem poslaneckých kresiel, v Banskej Štiavnici sa o jeden 

mandát uchádzajú ôsmi, v Brezne "bojuje" 43 kandidátov o päť kresiel, v Detve 21 osôb o tri mandáty, v Krupine 12 o 

dva, v Lučenci sa o päť poslaneckých kresiel "pobije" 44 kandidátov, v Poltári 13 o dve, v Revúcej 21 občanov o tri 

mandáty, v Rimavskej Sobote 47 kandidátov o šesť miest v krajskom parlamente, vo Veľkom Krtíši 23 o tri, Zvolen má v 

zastupiteľstve päť stoličiek, o ktoré sa uchádzajú 38 kandidáti, Žarnovica dve, na ktoré kandidujú deviati, a Žiar nad 

Hronom štyri, na ktoré chcú zasadnúť 24 záujemcovia. 

 

Voliči v sobotu rozhodujú aj o tom, kto najbližších päť rokov povedie BBSK. O post predsedu sa uchádza 11 kandidátov, 

ktorými sú Marian Kotleba (ĽSNS), Ján Lunter (nezávislý), ktorému vyjadrili verejnú podporu Smer-SD, Most-Híd, ako aj 

opozičné SaS, OĽANO, NOVA, KDH, OKS a medzi poslednými aj Strana zelených, potom Martin Juhaniak (nezávislý), 

Igor Kašper (nezávislý), Milan Urbáni (SMS), Pavel Greksa (nezávislý), Alena Pivovarčiová (Nový Parlament), Miroslav 

Gálik (Národ a spravodlivosť), Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku), Vojtech Kökény (Strana rómskej 

koalície) a Michal Kantor (Strana zelených Slovenska). 

 

V BBSK na šéfa kraja pôvodne kandidovalo 17 ľudí. 

 

10:04 V Trnave prvá v okrsku na Družbe prišla voliť volička s iniciálami A.A. 

 

Najväčšie trnavské sídlisko Družba volí vo volebných miestnostiach základnej a materskej školy. Prvá volička prišla k 

jednej z nich tesne pred otvorením, minútu pred siedmou hodinou. Volebná komisia mala jej meno zapísané tiež ako prvé 

v poradí. 

 

"Pani mala iniciály A.A., takže dnes mala dvojnásobné prvenstvo," povedal pre TASR predseda volebnej komisie v okrsku 

č. 37 Jozef Viskupič. Dodal, že ľudia chodia od rána voliť priebežne, zatiaľ skôr stredná a staršia generácia. Zapísaných 

majú v tomto okrsku do 900 oprávnených voličov. 

 

V blízkosti volebných okrskov na Družbe sa nachádza aj mestská tržnica, takže sa stáva často, že Trnavčania si najskôr 

nakúpia čerstvú zeleninu, kvety či ovocie od trhovníkov a potom zamieria do svojej volebnej miestnosti. Takýto úmysel 

potvrdil pre TASR aj nakupujúci Ivan Mička. "Je krásne počasie, odtiaľto pôjdem vyzdvihnúť manželku a pôjdeme voliť. Je 

to občianska povinnosť a keďže som v staršom veku, tak to výrazne vnímam hlavne ako právo. Bez toho si volebný deň 

neviem predstaviť," povedal pre TASR. 

 

Aj v okrsku, ktorý sídli v stredisku sociálnej starostlivosti na Ulici Terézie Vansovej, mali ruch hneď po otvorení. Podľa 

predsedu volebnej komisie Filipa Halána sú to predovšetkým seniori, ktorí sú v zariadení ubytovaní, no okrsok zahŕňa aj 

okolité ulice, spolu okolo 900 voličov. "Máme aj niekoľko žiadostí o voľby do volebnej urny, medzi nimi aj od 101-ročnej 

pani Jolany," povedal Halán pre TASR. 

 

9:51 Pollák išiel monitorovať voľby do rómskych osád 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

6. 11. 2017 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

 

Bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej volebnej komisie Peter Pollák išiel do terénu monitorovať 

priebeh krajských volieb. Navštívi Jarovnice v okrese Sabinov, Luník IX – mestskú časť Košice a Letanovce v okrese 

Spišská Nová Ves. Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej komisie. 

 

"Vybrali sme tieto tri miesta, kde sa už v minulosti objavili podozrenia z volebnej korupcie," vysvetlil svoj postup pre TASR  

Pollák, ktorý sa sústreďuje na problematiku kupovania hlasov. 

 

Avizoval, že v prípade podozrení v iných ako týchto troch "problematických oblastiach" sa presunie aj inam. Tvrdí, že ak 

sa mu potvrdia podozrenia, oznámi ich polícii aj komisii. 

 

Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej volebnej komisie. Tá na zasadnutí rieši podnety, programom volebného dňa 

aj možnú kontrolu volebných miestností. 

 

Policajný prezident Tibor Gašpar v piatok (3.11.) informoval, že polícia je pripravená zaoberať sa každým oznámením o 

volebnej korupcii alebo konaním, ktoré by narušovalo zákonný priebeh volieb. Vyzval občanov, aby takéto zistenia hlásili 

strážcom zákona. 

 

9:22 V okresoch Lučenec, R. Sobota a Revúca sa voľby začali bez problémov 

 

V okresoch Lučenec, Rimavská Sobota a Revúca na juhu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sa voľby 

začali bez problémov a všetky volebné miestnosti boli otvorené načas. TASR o tom informovali predsedovia a 

zapisovatelia jednotlivých obvodných volebných komisií. 

 

Lučenecký okres bude mať v krajskom zastupiteľstve BBSK spolu päť poslancov, ktorých voliči vyberú spomedzi 44 

kandidátov. Počet okrskov v tomto volebnom obvode je 95. "Nikde sa nevyskytol problém, všetko je zatiaľ normálne. 

Riešime len bežné veci, nevyskytla sa žiadna mimoriadna udalosť," uviedol pre TASR predseda obvodnej volebnej 

komisie Jaroslav Juhaniak. 

 

V Rimavskosobotskom okrese volia obyvatelia šesť poslancov spomedzi 49 kandidátov. Počet okrskov v obvode je 157. 

"Nedostali sme žiadne vyjadrenie, že by sa niektorá z volebných miestností neotvorila načas. Voľby sú pokojné, nemáme 

hlásené žiadne problémy," priblížil predseda obvodnej volebnej komisie Csaba Žitňar. 

 

Revúcky okres budú na krajskej úrovni zastupovať traja poslanci, pričom voliči majú na výber z 21 kandidátov. Volebný 

obvod je rozdelený na 66 okrskov. "Všetko beží bez problémov, nič mimoriadne sa zatiaľ nestalo," informoval TASR 

zapisovateľ obvodnej volebnej komisie Dominik Čulok. 

 

9:11 V KSK začali voľby bez problémov, volí sa v 854 okrskoch 
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Volebné miestnosti v Košickom kraji sa v sobotu pre voličov všade otvorili o 7.00 h. Voľby sa v kraji konajú v 11 

volebných obvodoch a 854 okrskoch, priebeh je zatiaľ bezproblémový. 

 

"Všetky komisie začali včas, všetko je v poriadku, nemáme žiadne avízo, že by bol nejaký problém," uviedol pre TASR 

predseda volebnej komisie KSK Vladimír Tot. 

 

Voľby začali načas aj v obci Ruskov (okr. Košice-okolie), kde je volebná miestnosť v zasadačke obecného úradu. Prvý 

volič prišiel odvoliť okolo 7.30 h. "Zapísaných je 1201 oprávnených voličov, zrána ich prišlo len zopár, podnety sme zatiaľ 

nedostali žiadne," uviedla pre TASR predsedníčka okrskovej volebnej komisie Oľga Sabadošová. 

 

Medzi prvými voličmi v Ruskove bol aj Viktor Mikloš, ktorý chodí pravidelne voliť. "Ide o kraj, dúfam, že to ovplyvní 

napríklad stredné školstvo, ktoré je podľa mňa nevyvážené, keď je veľa gymnázií a málo učilíšť," povedal pre TASR. 

Niektorých kandidátov mal už vopred vybraných, niektorých ešte zvažoval vo volebnej miestnosti. 

 

Voliči si okrem nového predsedu KSK zvolia 57 poslancov krajského zastupiteľstva. O post predsedu KSK sa uchádza 11 

kandidátov a o stoličku krajského poslanca 449 kandidátov. Voľby trvajú do 22.00 h. 

 

9:03 Voľby v Bratislavskom kraji sa začali bez problémov 

 

V Bratislavskom kraji začali voľby načas a bez problémov. Všetky volebné miestnosti otvorili. Pre TASR to potvrdila 

hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman s tým, že situácia je pokojná a problém sa zatiaľ 

nevyskytol. Voliči si v Bratislavskom kraji volia nového predsedu BSK zo 17 kandidátov a 50 poslancov Zastupiteľstva 

BSK v ďalšom volebnom období z 356 kandidátov. 

 

Bratislava hlási zatiaľ bezproblémový priebeh volieb. Do poslednej chvíle však mali viaceré mestské časti problém s 

obsadením volebných komisií členmi. "Všetky volebné miestnosti boli otvorené načas a bez komplikácií," priblížila TASR 

Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou na Miestnom úrade v Petržalke. 

 

Priebeh volieb bez komplikácií je zatiaľ aj v Novom Meste, Starom Meste, Ružinove i Devíne. "Otvorené sú všetky 

miestnosti, komisie pracujú. Prišli odvoliť aj prví ľudia," povedala TASR koordinátorka volieb v Devínskej Novej Vsi Ingrid 

Zaťková. 

 

Voľby sa začali podľa plánu aj v bratislavskej Dúbravke. "Všetky volebné miestnosti sa otvorili načas, prichádzajú voliči," 

referoval Jozef Královič z organizačného oddelenie Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Bez rušivých 

vplyvov začali voľby i v 30 volebných okrskoch v Karlovej Vsi, taktiež i v Záhorskej Bystrici, kde možno voliť v rámci 

štyroch volebných okrskov. "Voličov zatiaľ máme málo, prichádzajú sporadicky," priznala Božená Kubíková z Miestneho 

úradu v Záhorskej Bystrici. 
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Volebné miestnosti sa otvorili načas a bez problémov aj v Rači, ktorá mala taktiež problém s obsadením volebných 

komisií členmi. "Máme všade len päť členov v komisiách," spresnila Jarmila Ďuríková z Miestneho úradu v Rači. Vrakuňa, 

Podunajské Biskupice i Vajnory od spustenia volieb zatiaľ ťažkosti neznamenali, ľudia tu pomaly prichádzajú k volebným 

urnám. 

 

8:56 Otázky voličov zodpovie infolinka, môžu na nej hlásiť aj podnety 

 

Otázky ľudí ohľadom prebiehajúcich krajských volieb zodpovie infolinka ministerstva vnútra aj Štátnej komisie pre voľby a 

kontrolu financovania politických strán. Celý volebný deň môžu volať na čísla 02/48592312, 02/48592313, 02/48592020 a 

02/48592021. TASR to potvrdila zapisovateľka štátnej volebnej komisie Eva Chmelová. 

 

Linky sú určené pre voličov, využiť ich môžu, ak si nevedia rady alebo ak chcú nahlásiť podnet. "Občania sa môžu na 

linku obrátiť v prípade, že by si nevedeli s nejakou situáciou poradiť, ak by bol problém vo volebnej miestnosti či s 

dokladmi. Môžu sa na nás obracať aj s podnetmi," uviedla Chmelová. 

 

Infolinka už niekoľko dní funguje a občania na ňu už aj volali. Pýtali sa napríklad, čo pre nich znamená, že nedostali 

oznámenie o mieste konania volieb, na to, či je možné vybaviť si voličský preukaz a ako požiadať o prenosnú volebnú 

schránku. "Niektorí sa kuriózne pýtali, či nevieme, kde majú volebnú miestnosť," doplnila. 

 

Na infolinke poskytujú informácie týkajúce sa voličov, ich práv, povinností či organizačného zabezpečenia volieb. Linka je 

určená výlučne pre občanov a nebudú na nej poskytované informácie právnickým osobám, médiám, politickým stranám a 

obciam. 

 

8:52 Na hornom konci v Handlovej volia ľudia v miestnom pohostinstve 

 

V miestnom pohostinstve na hornom konci zriadili jeden z volebných okrskov v baníckom meste Handlová vo voľbách do 

vyšších územných celkov. K výberu miesta samospráva pristúpila po tom, čo zavreli prevádzku, kde bývali voľby 

doposiaľ. 

 

"V predchádzajúcich voľbách bol volebný okrsok na hornom konci v potravinách, táto prevádzka však bola zrušená, to 

znamená, že z nebytových priestorov sa stali bytové. Z toho dôvodu hľadalo mesto Handlová nové priestory pre volebný 

okrsok, ako najvhodnejší sa javil hostinec Pod brezami, ktorý má bezbariérový prístup," ozrejmila pre TASR hovorkyňa 

mesta Jana Paulínyová. 

 

Do okrsku v hostinci podľa nej patria obyvatelia štyroch ulíc, oprávnených voličov je tam 422, pričom celkovo je v meste 

Handlová 14.444 oprávnených voličov. 
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"Je to krásna miestnosť, nič jej nechýba, je tu príjemné prostredie. Aj keď je to krčma, vo volebný deň tu nepijeme, 

nefajčíme, čakáme na prvých voličov. V priebehu dňa by sa mala ich účasť zvyšovať," povedal predseda okrskovej 

volebnej komisie Jozef Javurek. 

 

Zároveň odhadol, že vo voľbách do vyšších územných celkov bude z jeho pohľadu menej voličov, pretože ľudia 

nepoznajú kandidátov, nevedia, na koho sa obrátiť. "Vždy sú im bližší tí, ktorí sú v ich okruhu, v Prievidzi a Handlovej," 

skonštatoval. 

 

8:45 V Trenčianskom kraji môžu voliči hlasovať v 646 volebných okrskoch 

 

V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) v sobotu o 7.00 hodine otvorili všetky volebné miestnosti. V regionálnych 

voľbách môžu do 22.00 hodiny voliči v deviatich obvodoch hlasovať v 646 okrskoch. Informovala zapisovateľka krajskej 

volebnej komisie v Trenčíne Zuzana Martináková. 

 

Vo volebnom obvode Prievidza sa hlasuje v 134 okrskoch, v obvode Trenčín v 114 volebných miestnostiach. Nasledujú 

volebné obvody Považská Bystrica (68), Nové Mesto nad Váhom (67), Bánovce nad Bebravou (62), Ilava (61), 

Partizánske (55), Púchov (53) a Myjava (32). 

 

O dôveru voličov sa v TSK uchádza sedem kandidátov na predsedu – Jaroslav Baška (Smer-SD, Slovenská národná 

strana, Most-Híd, Strana zelených), Petra Hajšelová (Sme rodina – Boris Kollár), Renáta Kaščáková (Sloboda a 

Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, 

NOVA, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska), Nora Pániková (Strana zelených Slovenska), Štefan Škultéty 

(NEKA), Igor Valko (Nový parlament) a Ferdinand Vavrík (NEKA). 

 

O 47 kresiel v Zastupiteľstve TSK bojuje 271 kandidátov. Vo volebnom obvode Bánovce nad Bebravou sa o tri 

poslanecké kreslá uchádza 18 kandidátov, o päť kresiel v obvode Ilava zabojuje 26 kandidátov a o dve poslanecké 

miesta za Myjavský okres 15 kandidátov. O päť poslaneckých stoličiek v obvode Nové Mesto nad Váhom má záujem 24 

potenciálnych poslancov, na päť miest v regionálnom parlamente v okrese Považská Bystrica kandiduje 24 záujemcov. 

 

Najväčší počet kandidátov na poslancov TSK – 68 zaevidovala volebná komisia vo volebnom obvode Prievidza, ktorý 

bude v novom krajskom parlamente zastupovať 11 poslancov. O štyri poslanecké kreslá za volebný obvod Partizánske 

má záujem 17 kandidátov, na tri miesta za okres Púchov kandiduje 26 záujemcov. V Trenčianskom okrese zabojuje o 

deväť poslaneckých miest 54 záujemcov. 

 

V regionálnych voľbách v novembri 2013 sa v TSK o predsedovi rozhodlo už v prvom kole, druhé kolo volieb preto 

nebolo. Volebná účasť v prvom kole bola v TSK 17,37 percenta, čo bolo najmenej spomedzi všetkých samosprávnych 

krajov. 
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8:36 Začiatok volieb do vyšších územných celkov je v PSK bezproblémový 

 

Volebné miestnosti v Prešovskom kraji sa v sobotu pre voličov otvorili o 7.00 h, nikto nepožiadal o skorší termín. Začiatok 

volieb do vyšších územných celkov (VÚC) je bezproblémový, zatiaľ nie sú žiadne podnety, pre TASR to potvrdil predseda 

volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) František Vaško. 

 

Voliči už od rána prichádzajú k urnám aj do volebných okrskov na Základnej škole na Kúpeľnej ulici v Prešove. 

Predsedníčka okrskovej volebnej komisie číslo 39 Gabriela Mruzová uviedla, že majú zapísaných 3224 oprávnených 

voličov, z toho 2389 voličov je na zozname s trvalým pobytom Prešov bez presnejšej adresy. "Zatiaľ priebeh volieb je 

pokojný, začali sme o 7.00 hodine, tak ako bolo stanovené. Doteraz sa zúčastnilo zopár voličov. Viacej ľudí očakávame v 

priebehu dňa a k večeru," uviedla Mruzová. 

 

Hovorkyňa prešovskej radnice Veronika Kmetóny Gazdová uviedla, že volebné okrsky v Prešove sú zriadené zväčša v 

priestoroch škôl alebo kultúrnych zariadení, ale majú okrsok aj v športovom areáli na Sekčovskej ulici a jeden dokonca v 

pohostinstve v časti Išľa. "Na území mesta Prešov je vytvorených 81 volebných okrskov, ktoré budú otvorené do 22.00 h. 

V rámci Prešova je takmer 73.000 oprávnených voličov, z ktorých 285 požiadalo o voľby prostredníctvom prenosnej 

hlasovacej schránky. Napríklad to boli klienti zariadení pre seniorov, rovnako domov sociálnych služieb na Volgogradskej 

ulici a s volebnou schránkou sa pôjde aj na Kmeťovo stromoradie," povedala hovorkyňa mesta. 

 

Voliči si môžu vyberať predsedu PSK z 11 kandidátov. Volebná komisia zaregistrovala 12 kandidátov, nominant Strany 

zelených Slovenska Milan Šteiner sa svojej kandidatúry vzdal. Do krajského parlamentu si voliči v 13 obvodoch, ktoré 

kopírujú okresy, volia 62 poslancov z 500 uchádzačov. Pôvodne volebná komisia zaregistrovala 501 nominantov, 

jedného kandidáta z volebného obvodu Bardejov stiahla politická strana. Celkovo vo voľbách podalo kandidačné listiny 

26 politických strán alebo hnutí a jedna koalícia, ostatní kandidujú ako nezávislí. 

 

8:25 Volebné miestnosti v Žilinskom kraji otvorili bez problémov 

 

Vo volebnom okrsku v mestskej časti Žiliny Bytčica prichádzalo v sobotu po siedmej hodine do dvoch volebných 

miestností niekoľko prvých voličov. 

 

"Chodím voliť, lebo je to moja občianska a národná povinnosť, ktorú si ctím od svojich 18 rokov. Myslím si, že kandidátov 

je dosť. Kandidátov, ktorí to chcú robiť poctivo, dobre. Len im treba dať hlas. Len sa treba na nich obrátiť a nedávať 

priestor zlodejom a chamtivcom, ktorí sa chcú priživovať na tejto republike," povedal po odchode z volebnej miestnosti 

38-ročný Juraj. 

 

Podľa predsedníčky Volebnej komisie ŽSK Moniky Lacúchovej otvorili volebné miestnosti v Žilinskom kraji bez 

problémov. V 11 volebných obvodoch sa o 57 postov poslancov uchádza celkovo 377 kandidátov – 116 nezávislých a 
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kandidáti 16 politických strán. Najviac kandidátov je v obvodoch Žilina (89), Martin (54) a Čadca (47). Najmenší záujem o 

post poslanca je v obvode Turčianske Teplice (9). 

 

O post predsedu ŽSK sa uchádzajú Juraj Blanár (Smer-SD), Peter Cibulka (nezávislý), Erika Jurinová (koalícia OĽaNO, 

SaS, KDH, NOVA a OKS), Anton Martvoň (nezávislý), Marián Murín (nezávislý), Ján Mikolaj (SNS), Stanislav Pirošík 

(VZDOR – strana práce, Komunistická strana Slovenska) a Peter Sagan (ĽSNS). 

 

V Zastupiteľstve ŽSK bude obvod Žilina zastupovať 13 poslancov, obvody Martin a Čadca osem poslancov, obvod 

Liptovský Mikuláš šesť poslancov, obvody Námestovo a Ružomberok päť poslancov, obvody Kysucké Nové Mesto, 

Tvrdošín a Dolný Kubín traja poslanci, obvod Bytča dvaja poslanci a obvod Turčianske Teplice jeden poslanec. 

 

8:13 V Trnavskom kraji otvorili všetky volebné miestnosti 

 

Bezproblémový začiatok sobotňajšieho volebného dňa vo všetkých volebných miestnostiach na území Trnavského 

samosprávneho kraja (TTSK) potvrdila TASR zapisovateľka krajskej volebnej komisie v Trnave Alena Dúhová. 

 

V TTSK pracuje sedem obvodných volebných komisií a krajská komisia. V rámci dohľadu nad priebehom volieb ich 

členovia majú v pláne aj výjazdy do jednotlivých volebných okrskom v kraji. 

 

V obvode Dunajská Streda je 67 obcí a spolu 117 volebných okrskov, v obvode Galanta 36 obcí a 83 okrskov, Hlohovec 

24 obcí a 44 okrskov, v obvode Piešťany je 27 obcí so 62 okrskami, Senica 31 obcí a 51 okrskov, v obvode Skalica je 21 

obcí a 42 okrskov a v obvode Trnava 45 obcí a 115 okrskov, z toho v krajskom meste 56. Ich voliči dovedna vyšlú do 

krajského parlamentu 40 kandidátov. O miesta bojuje 248 kandidátov, o post predsedu piati. 

 

8:08 V najmenšej obci BBSK, Poproči, sa voľby začali načas a bez problémov 

 

Volebnú miestnosť v najmenšej obci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), v Poproči v okrese Rimavská 

Sobota, otvorili načas, presne o 7.00 h. Počas prvej polhodiny však neprišiel voliť ani jeden obyvateľ. 

 

Ako TASR informoval predseda okrskovej volebnej komisie Jaromír Pliešovský, zatiaľ sa nevyskytol nijaký problém a k 

dispozícii majú všetko potrebné. "Nezaznamenali sme žiadnu výnimočnú udalosť, všetko prebieha v zmysle platnej 

legislatívy," uviedol Pliešovský a doplnil, že v ich volebnom okrsku majú zaregistrovaných celkovo 19 voličov. 

 

Podľa slov starostu obce Jána Kvaku sa im v uplynulom období mierne zvýšil počet obyvateľov z pôvodných 23 na 25, 

napriek tomu však zostávajú najmenšou obcou kraja z hľadiska počtu obyvateľov. "Väčšina tunajších ľudí sú 

dôchodcovia. V produktívnom veku sú len traja naši obyvatelia," uviedol Kvaka. 

 

8:02 Na strednom Pohroní sa voľby do VÚC začali bez problémov 
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Na strednom Pohroní sa voľby do vyšších územných celkov začali bez problémov. Pre TASR to potvrdili zapisovatelia 

obvodných volebných komisií v Žiari nad Hronom, Banskej Štiavnici a Žarnovici. 

 

V 15 obciach volebného obvodu Banská Štiavnica je 24 okrskov. O priazeň voličov sa tu uchádza osem kandidátov na 

post poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja. V krajskom parlamente bude záujmy miestnych hájiť jeden z 

nich. 

 

O štyri poslanecké miesta vo volebnom obvode Žiar nad Hronom má záujem 24 kandidátov. V 35 obciach tohto obvodu je 

celkom 56 okrskov. 

 

Volebný obvod Žarnovica zahŕňa 18 obcí, v ktorých je celkom 33 okrskov. O dve poslanecké kreslá sa tu uchádza celkom 

deväť kandidátov. 

 

Volebné miestnosti v spomínaných obvodoch sú zriadené na obecných úradoch, kultúrnych domoch, školách, ale aj v 

pohostinstvách, hoteli či hasičskej zbrojnici. 

 

7:43 Všetky volebné miestnosti na Slovensku sa otvorili o 7.00 h, nikde ľudia nevolili skôr. "V týchto voľbách neboli žiadne 

výnimky a všetkých 5968 volebných miestností sa otvára o 7.00 h a zatvára o 22.00 h," povedala pre TASR 

zapisovateľka Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eva Chmelová. 

 

Zatiaľ okrskové volebné komisie nehlásili žiadne problémy a Chmelová verí, že to tak bude aj po celý deň. Štátnu volebnú 

komisiu však už čakajú podnety, ktoré bude riešiť od deviatej hodiny, kedy zasadne. "Podnety poukazujú na porušenie 

volebného moratória," uviedla s tým, že komisia môže po novom v rámci správneho konania udeľovať za porušenie 

moratória pokuty. 

 

Obyvatelia ôsmich samosprávnych krajov si po piaty raz volia nových predsedov a poslancov zastupiteľstiev. Hlasovať 

môže viac ako 4,4 milióna oprávnených voličov v 2927 obciach, kde je zriadených spolu 5968 volebných okrskov. 

Prvýkrát je voľba predsedov jednokolová, dosiaľ ich ľudia volili v dvoch kolách. Po novom tak za predsedu bude zvolený 

kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. 

 

Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové 

opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne. 

 

Výsledky volieb budú zverejnené na dvoch webstránkach www.volbysr.sk a www.statistics.sk. Zobrazené tam budú 

priebežné neoficiálne výsledky aj definitívne oficiálne. Prvé priebežné výsledky by mali byť známe po 22.00 h. Oficiálne 

výsledky by mali ohlásiť v nedeľu 5. novembra po schválení štátnou volebnou komisiou. 
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Počas volebného dňa je zakázaná kampaň aj zverejňovanie volebných prieskumov. Moratórium uplynie po zatvorení 

volebných miestností. Pre voličov je zriadená infolinka. 

 

7:40 Na bratislavskej Kolibe prišli prví voliči hneď po otvorení miestností 

 

V najvyššie položených volebných miestnostiach v Bratislave, v priestoroch Základnej školy Jeséniova na bratislavskej 

Kolibe, privítali prvých voličov hneď po začiatku volieb o 7.00 h. Okrem voľby nového predsedu Bratislavského 

samosprávneho kraja (BSK) tu voliči spolurozhodujú aj o mandátoch pre troch poslancov, ktorí budú v krajskom 

parlamente zastupovať mestskú časť Bratislava-Nové Mesto. 

 

Volič vhadzuje obálku do volebnej schránky vo volebnej miestnosti na Majerníkovej ulici počas volieb do orgánov 

samosprávnych krajov 2017 v Bratislave v sobotu 4. novembra 2017 Foto:TASR-Marko Erd Na Kolibe volia 

Novomešťania v rámci troch z celkovo 45 volebných okrskov v mestskej časti. Voliči zatiaľ prichádzajú po jednom. Jeden 

z prvých hlasov odovzdal aj Vladimír Volf. Na voľby si vlastne odskočil z práce. "Pracujem ako pekár a po prvom rozvoze 

pečiva som využil čas a prišiel som voliť," povedal pre TASR. Ako dodal, zúčastňuje sa každých volieb. "Je to moje 

právo, ktoré chcem využiť, a verím, že to môže pomôcť, aby sa veci vyvíjali tak, ako chceme," uviedol. Za najväčší 

problém, s ktorým zápasí Bratislavský kraj, považuje prerozdelenie podielových daní. 

 

Pani Marta si myslí, že kraj má viacero problémov, ktorých riešenie si vyžaduje dlhší čas. "Či sú to škôlky, starostlivosť o 

seniorov, alebo zdravotníctvo. Majú čo robiť," uviedla smerom k novozvoleným zástupcom v orgánoch BSK. 

 

V Novom Meste môže dnes do 22.00 h hlasovať 36.578 oprávnených voličov. V hlavnom meste SR, Bratislave, môže 

svoje volebné právo uplatniť celkovo 402.773 voličov. Bratislava je rozdelená do 11 volebných obvodov a 403 volebných 

okrskov. 

 

Na snímke prvý volič vhadzuje obálku s hlasovacími lístkami do volebnej schránky krátko po siedmej hodine ráno počas 

volieb do orgánov samosprávnych krajov v obci Trenčianske Stankovce 

 

7:25 Prvé priebežné výsledky by mali byť známe po 22.00 h 

 

Oficiálne výsledky by mali ohlásiť v nedeľu 5. novembra. Počas volebného dňa je zakázaná kampaň aj zverejňovanie 

volebných prieskumov. Moratórium uplynie po zatvorení volebných miestností, čo bude o 22.00 h. 

 

Krajských zástupcov môžu ľudia voliť len doma, voličský preukaz sa pre tieto voľby vybaviť nedá, a teda nie je možné 

voliť inde ako v mieste trvalého bydliska. Hlasovať môžu aj cudzinci, ktorí majú v danom kraji trvalý pobyt. Občania SR 

musia mať so sebou platný občiansky preukaz, cudzinci doklad o pobyte pre cudzinca. 
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Kandidátom na predsedov či poslancov vo voľbách do vyšších územných celkov odovzdávajú voliči hlas tým, že na 

hlasovacom lístku zakrúžkujú ich poradové číslo. V prípade voľby predsedu krúžkujú poradové číslo len jedného 

kandidáta. Pri voľbe poslancov môže volič na hlasovacom lístku zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko 

poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, bude 

uvedený na hlasovacom lístku. 

 

Hlasovacie lístky budú platné, aj keby boli zašpinené, natrhnuté, pokreslené alebo na nich budú dopísané či prečiarknuté 

mená. Musí z nich byť však jasné, ako volič hlasoval. Neplatný lístok bude vtedy, ak nebude na predpísanom tlačive, 

nebude zakrúžkovaný žiadny kandidát alebo ich bude zakrúžkovaných viac ako treba a tiež ak v obálke bude viac 

hlasovacích lístkov pre voľby predsedu či poslancov. Voliči nesmú z volebnej miestnosti vynášať použité alebo zle 

upravené hlasovacie lístky. Za ich vynesenie hrozí 33-eurová pokuta. 

 

Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si ľudia na Slovensku volia piatykrát. Prvýkrát bude voľba 

predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac 

platných hlasov. Výsledky volieb budú zverejnené na dvoch webstránkach www.volbysr.sk a www.statistics.sk. 

Zobrazené tam budú priebežné neoficiálne výsledky aj definitívne oficiálne. Výsledky budú oficiálne po tom, čo ich odobrí 

štátna volebná komisia. 

 

Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové 

opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne. 

Tohtoročné krajské voľby stoja viac ako 10 miliónov eur. 

 

Späť na obsah 

 

1.78.  Na Zemplíne sa objavili podozrenia z kupovania hlasov, volebná komisia ich preverí 

 [nextfuture.sk; 04/11/2017; Next Future SITA ] 

http://www.nextfuture.sk/agenturne-spravy/na-zempline-sa-objavili-podozrenia-z-kupovania-hlasov-volebna-komisia-ich-preveri/ 

 

KOŠICE 4. novembra (WebNoviny.sk) – V michalovskom volebnom obvode sa objavili podozrenia z kupovania hlasov. 

"Členovia krajskej volebnej komisie idú preveriť podozrenia, ktoré sa vyskytli v súvislosti s voľbami vo Veľkých 

Kapušanoch a Drahňove," povedal predseda Volebnej komisie KSK Vladimír Tot (MOST – HÍD). 

Ako uviedol Tot, "keď budeme po preverení vedieť, aká je skutočná situácia, budeme postupovať v zmysle zákona". 

Ako informovala Gabriela Rákociová, zapisovateľka michalovskej obvodnej volebnej komisie, členovia komisie už išli na 

miesto, zatiaľ však nijaké konkrétne informácie nemá k dispozícii. 

 

Odporúčame: Online: Župné voľby do VÚC 2017  

 

http://www.nextfuture.sk/agenturne-spravy/na-zempline-sa-objavili-podozrenia-z-kupovania-hlasov-volebna-komisia-ich-preveri/
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Ako uviedol predseda krajskej volebnej komisie Tot, dopoludnia boli niektorí členovia na výjazde v obvode Spišská Nová 

ves. Dopoludňajší priebeh volieb bol pokojný. Ako krajská komisia sme nedostali nijaké podnety. Drobné problémy 

vyriešili obvodné volebné komisie. 

 

Zobraziť fotogalériu k článku: Župné voľby do VÚC 2017  

 

Viac k témam: KSK Košický samosprávny kraj , Župné voľby do VÚC 2017 Zdroj - Webnoviny.sk -  

style="text-decoration: underline">Na Zemplíne sa objavili podozrenia z kupovania hlasov, volebná komisia ich preverí © 

SITA Všetky práva vyhradené. 

 

Zdroj a foto: SITA 

 

Späť na obsah 

 

1.79.  Smrť zahalená v tmavom oblečení 

 [JOJ, 19:00; Krimi; 04/11/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Stanislava Kováčik, moderátorka: "Počas dušičiek mali policajti akciu, pri ktorej upozorňovali chodcov na nosenie 

reflexných prvkov, napriek tomu došlo v noci na Spiši k tragickej zrážke. Vodička si muža na ceste všimla, až keď bolo 

neskoro." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: "Vodička, s ktorou sme sa rozprávali mimo kamery nám tvrdila, že nemohla ísť rýchlo. Podľa jej 

odhadu mohla mať na tachometri maximálne osemdesiatku. Postavu na ceste si však všimla až tesne pred zrážkou. 

Nehoda sa udiala približne dvesto metrov za Spišským Štvrtkom. Žena smerovala do Spišskej Novej Vsi." 

 

Róbert Rojko, súdny znalec z odboru doprava: "Došlo k zrážke osobného motorového vozidla s chodcom." 

 

Matúš Gavlák: "Aj muži idúci za ženou nám potvrdili, že postavu na ceste nebolo vidieť. Úsek cesty nebol osvetlený. 

Rozbité kúsky auta a veci chodca boli na ceste porozhadzované na desiatkach metrov. Muža po zrážke odhodilo do 

priekopy." 

 

Alena Krčová, hovorkyňa OS ZZS SR: "Zrazený päťdesiatsedemročný chodec po príchode záchranárov nejavil žiadne 

známky života. Posádka ho začala okamžite resuscitovať. Žiaľ zachrániť sa ho nepodarilo." 

 

Matúš Gavlák: "Na ceste ostala čiapka, mužove cigarety, aj topánka. Druhú odhodilo do poľa. Vodička bola po nehode v 

poriadnom šoku. Jej auto ostalo rozbité. Okrem polície hľadá odpovede na viacero otázok aj súdny znalec." 
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Róbet Rojko: "Kde došlo k zrážke jak bol chodec natočený voči vozidlu, aké boli rozhľadové podmienky, rýchlosť, 

samozrejme komplexná analýza sa bude robiť." 

 

Matúš Gavlák: "Vyskytlo sa podozrenie, že chodec mohol byť opitý. Chvíľu predtým totiž dopravný servis upozorňoval na 

podguráženého, neoznačeného chodca v úseku, kde došlo k nehode. To však zistí až nariadená pitva. Aj tento žiaľ 

tragický prípad dokazuje aké je dôležité, aby chodci, ktorí idú po ceste mimo obce, mali na sebe reflexné prvky." 

 

Róbert Rojko: "On bol celý tmavý a reflexné prvky sa nenašli žiadne zatiaľ." 

 

Späť na obsah 

 

1.80.  Derby pred plnou halou: Medzi Svitom a Spišskou Novou Vsou padlo 208 bodov 

 [poprad.dnes24.sk; 05/11/2017; Peter Handzuš ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/derby-pred-plnou-halou-medzi-svitom-a-spisskou-novou-vsou-padlo-208-bodov-283626 

 

 V sobotu bola Iskra Aréna opäť zaplnená. Diváci sa prišli pozrieť na tradičné derby medzi Svitom a Spiškou Novou Vsou. 

 

Po poslednom prehratom zápase, ktorý Iskra Isvit odohrala v Košiciach 31.októbra, sa zverenci trénera Michala Madzina 

opäť predstavili pred domácimi divákmi. Divoký zápas medzi tradičnými súpermi a pred dobrou diváckou kulisou. Tak by 

sa dalo v skratke zhodnotiť stretnutie medzi tretím Svitom a poslednou Spiškou Novou Vsou. Hostia prišli na zápas 

nabudení a nepôsobili vôbec ako slabší tím. V zápase padlo na každej strane cez sto bodov, no ďalšie dôležité víťazstvo 

nakoniec ostalo doma vo Svite. 

 

Iskra Svit – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 106:102 (25:27, 27:19, 29:30, 25:26) 

 

Najviac bodov: Radonjič 30, Avramovič 28, Jackson 25 – Antoni 26, Ninkovič 21, L'Africain 17 

 

Michal Madzin (tréner Svitu): "Tešíme sa výhre, ale stála nás veľa síl. Je tu mnoho vecí, ktoré nás vôbec netešia, až nás 

bolia. Spišská prišla namotivovaná. Som veľmi rád, že to chlapci zvládli na ihrisku tak, ako to zvládli." 

 

Marko Radonjič (hráč Svitu): "Výhra je pre nás dôležitá. Spišská je veľmi dobrý tím, majú zvláštny spôsob hry. Zápas bol 

náročný. Obrana aj útok boli počas zápasu dobré, s výsledkom sme spokojní. Musíme sa pripraviť na ďalší zápas, čakajú 

nás Levice." 

 

Erich Korfanta (tréner Spišskej Novej Vsi): "Zápas bol od začiatku až do konca vyrovnaný. Pre divákov bol určite 

zaujímavý. Pre basketbal je to veľmi dobré, ale my sme chceli vo Svite zvíťaziť. Chceli sme napraviť zahanbujúcu prehru 

s Interom, bohužiaľ sa nám to nepodarilo a zápas sme prehrali. Som smutný, bolo to o detailoch, urobili sme viac chýb 

ako súper. Blahoželám im k zaslúženému víťazstvu." 

 

http://poprad.dnes24.sk/derby-pred-plnou-halou-medzi-svitom-a-spisskou-novou-vsou-padlo-208-bodov-283626
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Adam Antoni (hráč Spišskej Novej Vsi): "S určitosťou môžem povedať, že sme odohrali kvalitný zápas. Bol to útočný 

basketbal, dokopy padlo cez 200 bodov. Do Svitu sme išli s cieľom vyhrať, ale urobili sme chyby v obrane, dostali sme 

ľahké strely. Prvý polčas bol z našej strany lepší, ale odohrali sme dobrý zápas proti ťažkému súperovi. Každý vie, že vo 

Svite sa hrá ťažko, prehrávajú tu aj najlepšie tímy." 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.81.  Kto sa za spišskonovoveský volebný obvod stal poslancom a ako dopadli ostatní 

kandidáti? 

 [spisska.dnes24.sk; 05/11/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/kto-sa-za-spisskonovovesky-volebny-obvod-stal-poslancom-a-ako-dopadli-ostatni-kandidati-283645 

 

 Je rozhodnuté! Voľby priniesli rozuzlenie aj v tom, kto sa za spišskonovoveský volebný obvod stal poslancom VÚC. 

Pozrite si aj to, ako dopadli ostatní kandidáti. 

 

O hlasy ľudí sa vo volebnom obvode Spišská Nová Ves uchádzalo spolu 38 kandidátov na poslancov košického 

Vyššieho územného celku. Voliči si z nich mohli zvoliť dovedna 7 svojich zástupcov. Kto bol napokon podľa definitívnych 

volebných výsledkov úspešný a ako dopadli ďalší kandidáti? Prinášame vám to v prehľade. 

 

Zvolení kandidáti 

 

Meno poslanca – skratka politickej strany alebo nezávislý kandidát – počet platných hlasov 

 

- 1. Pavol Bečarik – SNS – 5 015 

- 2. Ján Volný – SMER-SD – 4 939 

- 3. Rastislav Javorský – OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA – 4 697 

- 4. Jana Skokanová – OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA – 4 427 

- 5. Marián Hojstrič – NEKA – 3 958 

- 6. Iveta Fulková – OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA – 3 950 

- 7. Adnan Akram – NEKA – 3 821 

 

Ostatní kandidáti 

 

Meno poslanca – skratka politickej strany alebo nezávislý kandidát – počet platných hlasov 

 

- 8. Michal Komara – SMER-SD – 3 623 

http://spisska.dnes24.sk/kto-sa-za-spisskonovovesky-volebny-obvod-stal-poslancom-a-ako-dopadli-ostatni-kandidati-283645
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- 9. Alena Pekarčíková – OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA – 3 447 

- 10. Iveta Rušinová – SMER-SD – 3 366 

- 11. Lea Grečková – SMER-SD – 3 311 

- 12. Janka Brziaková – SMER-SD – 3 123 

- 13. Dávid Demečko – SNS – 2 524 

- 14. Zuzana Páleníková – OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA – 2 433 

- 15. Peter Potenga – OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA – 2 402 

- 16. Ondrej Pavlanský – OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA – 2 169 

- 17. Peter Zelený – SNS – 2 015 

- 18. Valter Retter – SNS – 1 840 

- 19. Lívia Kozlová ŠKV 1 788 

- 20. Rastislav Neuvirth – ŠKV – 1 716 

- 21. Ondrej Kapusta – NEKA – 1 591 

- 22. Vladimíra Dunková – ŠKV – 1 498 

- 23. Radovan Ďorko – ŠKV –1 398 

- 24. Martin Dominik – ĽS Naše Slovensko – 1 324 

- 25. Matej Džubák – ĽS Naše Slovensko – 1 264 

- 26. Kvetoslava Kucharovičová – MOST – HÍD – 1 218 

- 27. Ivana Sýkorová – ĽS Naše Slovensko – 1 191 

- 28. Róbert Kočiš – NEKA – 1 156 

- 29. Silvia Sarnovská – ĽS Naše Slovensko – 1 137 

- 30. Maroš Divok – NEKA – 1 078 

- 31. Jozef Kladný – ĽS Naše Slovensko – 1 059 

- 32. Rastislav Eliáš – ĽS Naše Slovensko – 1 050 

- 33. Ľuboš Šuca – SME RODINA – Boris Kollár – 878 

- 34. Beáta Janovcová – SNS – 762 

- 35. Stanislav Lorko – SNS – 720 

- 36. Milan Smižanský – ŠANCA – 710 

- 37. Martin Kaščák – SNS – 507 

- 38. Miroslav Pomajdík – VZDOR – 470 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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1.82.  Hľadá sa Múzeum a Galéria roka 2017 
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 [vedanadosah.sk; 05/11/2017; Redakcia ; Zaradenie: Aktuality] 

http://vedanadosah.cvtisr.sk/hlada-sa-muzeum-agaleria-roka-2017 

 

05. nov. 2017 • Historické vedy a archeológia 

Múzeá a galérie majú aj tento rok možnosť prihlásiť sa do súťaže, ktorú vyhlasuje Ministerstvo kultúry Slovenskej 

republiky. Ide už o 15. ročník súťaže Múzeum roka/Galéria roka. Hodnoteným obdobím je 1. január 2017 až 31. 

december 2017. Prihlášky do súťaže musia múzeá a galérie zapísané v registri vedenom Ministerstvom kultúry SR zaslať 

do 28. februára 2018 (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Víťaz súťaže v kategórii Múzeum roka a víťaz súťaže v 

kategórii Galéria roka získa osvedčenie o udelení a užívaní titulu Múzeum roka 2017 a Galéria roka 2017, tiež finančnú 

odmenu vo výške 2 500,00 eur a artefakt symbolizujúci udelenie titulu Múzeum roka 2017 a Galéria roka 2017. 

 

Momentálne ešte úradujúcim je Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica, ktoré získalo titul Múzeum roka 2016. 

Najlepšou galériou sa v 14. ročníku súťaže stala Stredoslovenská galéria Banská Bystrica. 

 

Slovenské banské múzeum predstavuje komplex 8 expozícií, zameraných na históriu slovenského baníctva a samotnej 

Banskej Štiavnice, ktorá bola v minulosti baníckym mestom európskeho významu. Múzeum spravuje: Banské múzeum v 

prírode, Starý zámok, Nový zámok, Berggericht – Mineralogickú expozíciu, Kammerhof – Baníctvo na Slovensku, Galériu 

Jozefa Kollára, Dedičnú odvodňovaciu štôlňu Glanzenberg a Expozíciu uhoľného baníctva na Slovenku, Handlová. 

 

Banské múzeum v prírode už 40 rokov poskytuje návštevníkom jedinečný zážitok z prehliadky originálnych banských 

priestorov. Ako najstaršia a tematicky najrozsiahlejšia banícka expozícia na Slovensku ukazuje vývoj rudného baníctva v 

stredoeurópskom priestore od stredoveku do konca 20. storočia. 

 

V podzemnej expozícii je najvzácnejším exponátom jednoznačne Gápel na konský pohon, ktorý ako jediný takýto stroj – 

motor od banského výťahu, sa na Slovensku zachoval. Povrchovej expozícii svojím významom jednoznačne kraľuje 

Kachelmanov vodnostĺpcový ťažný stroj premiestnený zo šachty Lill v Hodruši. Je to pamätník slávnej éry 

vodnostĺpcových strojov, ktoré v 18. storočí zachránili banskoštiavnické baníctvo od zániku a stáli na čele technického 

pokroku v celosvetovom meradle. 

 

Čakanie na vstup do podzemnej expozície si návštevníci môžu spríjemniť prehliadkou povrchovej expozície. Obzvlášť 

atraktívna je Geologická náučná expozícia, ktorá na malej ploche prezentuje geologický vývoj Slovenska. Na geologickej 

mape a sedemdesiatich stanovištiach môžu návštevníci vyhľadať horniny pochádzajúce z ich rodiska. Sú tu sústredené 

jedinečné technické banícke pamiatky banskoštiavnického regiónu. 

 

V rámci objektu Starý zámok múzeum odporúča navštíviť Archeologickú expozíciu "Baníci prichádzajú…", v rámci toho 

poklady bronzových šperkov, nástrojov a súčastí odevov z obdobia okolo roku 900 pred Kr., ale aj jedinečné nálezy z 

archeologických výskumov Sitna a Starého mesta /Glanzenberg/ v Banskej Štiavnici. Oplatí sa isto vidieť aj expozíciu Z 

histórie mesta Banskej Štiavnice, v tom listinu z roku 1275: najstaršia listina vydaná mestskou kanceláriou na Slovensku, 

najstaršie zobrazenie mestského erbu v rámci kráľovstva, pečať s baníckymi znakmi, najstaršia svojho druhu v Európe. 

http://vedanadosah.cvtisr.sk/hlada-sa-muzeum-agaleria-roka-2017
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Ďalšie zaujímavé expozície: 

 

Maketa oltára Majstra M. S. z roku 1506 – sedem zachovalých tabuľových obrazov s námetmi mariánskeho a 

christologického cyklu 

 

Strelecké terče a historické zbrane – najstarší terč z roku 1754 

 

Baroková plastika – originály súsošia Sv. Trojice z banskoštiavnického námestia 

 

Lapidárium – kamenné krstiteľnice, náhrobníky, mestské fontány, unikátna liatinová náhrobná doska z roku 1598 

 

Originálne reliéfy a plastiky z barokovej banskoštiavnickej Kalvárie Himmelreich – žalár a mučiareň 

 

Pozoruhodnou stavbou a zároveň dominantou Banskej Štiavnice je Nový hrad, známy aj ako Panenský alebo Dievčenský 

hrad. Nachádza sa na Frauenbergskom kopci. Protiturecká renesančná pevnosť bola postavená v rokoch 1564 – 1571. 

Nový zámok zároveň plnil funkciu strážnej veže – vartovky. Bol súčasťou protitureckej vojenskej signalizačnej sústavy 

Jednoty stredoslovenských banských miest (7 známych banských miest – Pukanec, Nová Baňa, Banská Štiavnica, 

Banská Belá, Kremnica, Banská Bystrica a Ľubietová), ktorá siahala od Levíc až po Ľubietovú. Po skončení tureckých 

vojen slúžil ako skladisko pušného prachu pre banskoštiavnické baníctvo, neskôr tu sídlila protipožiarna hliadka, tzv. "živé 

hodiny". 

 

Expozícia dokumentuje vojenskú situáciu, výzbroj protitureckých pevností, zbrane uhorského a tureckého vojska, 

maľované strelecké terče, ktorých pôvod siaha do obdobia tureckých výbojov, tiež obrazy členov rodiny Koháryovcov, 

ktorá sa významne zapojila do bojov proti Turkom. 

 

Medzi najzaujímavejšie exponáty patrí sedemhlavňové delo, tzv. organ zo 16. storočia, turecké jatagány, hradné pušky, 

zápalné smolné palice, plastiky Turkov v životnej veľkosti, orientálne interiéry, strážnica uhorského vojska, atď. 

 

Viac informácií 

 

Celkové poradie súťaže v kategórii Múzeum roka 2016 

 

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica 

 

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni 

 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
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Malokarpatské múzeum v Pezinku 

 

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš 

 

Východoslovenské múzeum v Košiciach 

 

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín 

 

Považské múzeum v Žiline 

 

Celkové poradie v kategórii Galéria roka 2016 

 

- Stredoslovenská galéria Banská Bystrica 

 

- Galéria mesta Bratislavy 

 

- Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch 

 

- Oravská galéria v Dolnom Kubíne 

 

- Nitrianska galéria Nitra 

 

Informácie poskytol: Ing. Milan Buday z Odboru múzeí, galérií a knižníc Ministerstva kultúry SR 

 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR 

 

Foto  

 

Uverejnila: VČ 

 

Súvisiace: 

 

Články  

 

Banská Štiavnica – raj mineralógov 

25. aug. 2016 

Banská Štiavnica žije architektúrou 
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1.83.  ONLINE: Vo väčšine krajov si zvolili zmenu, Košice zažili drámu 

 [ta3.com; 05/11/2017; TA3 ; Zaradenie: Slovensko] 

https://www.ta3.com/clanok/1115689/online-vo-vacsine-krajov-si-zvolili-zmenu-kosice-zazili-dramu.html 

 

Článok bol aktualizovaný: 

 

5.11.2017 03:14 

 

Strach z nástupu extrémistov, obavy z kupovania hlasov i z nízkej účasti. Aj to sprevádzalo voľby predsedov a poslancov 

samosprávnych krajov, ktoré boli po prvý raz jednokolové. Sledujte aktuálne volebné udalosti spolu s nami. 

 

05:00 Počas volieb nemali službu len novinári, ale i strážcovia zákona. Informovali o tom na svojom Facebooku. 

 

4:40 Na tohtoročných voľbách do orgánov samosprávnych krajov sa zúčastnilo 29,95 percenta voličov. V reálnom čísle je 

to 1 348 114 občanov. Je to doteraz najvyššia účasť v takýchto voľbách, pred štyrmi rokmi k volebným urnám prišlo 20,11 

percenta voličov. V roku 2005 bola naopak najnižšia účasť vo voľbách do samosprávnych krajov, a to 18,02 percenta. 

 

4:20 Z pohľadu zvolených predsedov samosprávnych krajov sú krajské voľby pre Smer-SD prepadákom a pre opozíciu 

úspechom. Povedal to politický analytik Ján Baránek, ktorý hovoril aj o nenaplnených obavách z ultranacionalistov. 

 

3:52 Neúspešný kandidát na predsedu Košického kraja Richard Raši sa po zverejnení výsledkov poďakoval všetkým, 

ktorí mu pomáhali s predvolebnou kampaňou, ako aj tým, ktorí mu dali svoj hlas. 

 

"Urobili sme maximum, čo sa dalo, navštívili sme všetko, čo sa dalo, a napriek tomu to nevyšlo, aj keď prieskumy boli 

pozitívne. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pomáhali, všetkým ľuďom, ktorí mi dali hlas a zároveň poblahoželať 

víťazovi k víťazstvu. Je to určite pre mňa, aj pre celý tím sklamanie, ale taký je život a nič s tým teraz nedokážeme 

urobiť," uviedol Raši. Dôvody, prečo neuspel, nepozná. 

 

3:50 Víťaz v Košiciach Trnka sa po zverejnení neoficiálnych výsledkov poďakoval všetkým voličom, ktorí prišli k volebným 

urnám. "Samozrejme, najviac ďakujem tým voličom, ktorí dali hlas za rozhýbanie nášho kraja. Je to pre mňa obrovský 

záväzok, ktorý sa budem snažiť naplno realizovať tak, ako som sľúbil," uviedol pre novinárov vo svojom volebnom štábe. 

Trnka vyjadril zámer postupovať po nástupe do funkcie v súlade so svojím programom na prvých sto dní. 

 

Vo volebnom súboji tesne porazil košického primátora Richarda Rašiho. Trnka v tejto súvislosti konštatoval, že sa snažil 

nastaviť kampaň čo najúčinnejšie a najefektívnejšie vzhľadom na to, aké mal možnosti, hlavne finančné. Jeho kampaň 

https://www.ta3.com/clanok/1115689/online-vo-vacsine-krajov-si-zvolili-zmenu-kosice-zazili-dramu.html
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bola osobná a kontaktná s výjazdmi do obcí a vysvetľovaní vízie a programu, ktorý sa s snaží presadiť. "Myslím si, že 

toto bolo rozhodujúce. Treba spomenúť ešte druhý faktor, že ľudia odmietli korupciu a klientelizmus v podobe 

predstaviteľov vládnej strany," povedal. 

 

V súvislosti s doterajším obsadením Úradu KSK pod vedením doterajšieho predsedu Zdenka Trebuľu (Smer-SD) uviedol, 

že na úrade je "mnoho persón, ktoré tam nemajú, čo hľadať". Zamestnancom odporúčal v najbližších dňoch neplniť 

príkazy, čo sa týka skartovania dokumentov. 

 

3:11 Tesný súboj v Košiciach sa nakoniec skončil víťazstvom Rastislava Trnku, ktorý len o niekoľko stoviek hlasov zdolal 

doterajšieho župana Richarda Rašiho. 

 

2:40 Kotlebovci sa k výsledkom volieb vyjadria zajtra popoludní. Tlačovú agentúru o tom informoval Marian Kotleba. 

 

2:35 Ján Greššo podporovaný pravicovou koalíciou zloženou zo strán SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca a DS 

skončil v súboji o post predsedu Nitrianskeho kraja na druhom mieste za Milan Belicom, ktorý kandidoval za koalíciu 

Smer-SD, SNS a Most-Híd. 

 

Aj napriek tomu však svoj výsledok vo voľbách nepovažuje za neúspech. "Ja som sám za seba veľmi rád, lebo je to 

úspešný výsledok, ale za Nitriansky kraj som veľmi smutný, lebo nepríde k zmene, v akú sme dúfali. Trochu šťastnejší 

pohľad je v tom, že k určitej zmene predsa len dôjde, a to v zastupiteľstve, kde bude dosť veľa ľudí z našej koalície. A to 

zastupiteľstvo bude veľmi dôležité pri rozhodovaní aj o veciach, s ktorými nebude pán župan súhlasiť," skonštatoval 

Greššo. 

 

2:25 V Trenčíne sa predseda nemení. Výsledky volieb predsedu kraja je vraj očakávaný, pretože kraj je tradičnou baštou 

strany Smer-SD. V reakcii na víťazstvo úradujúceho predsedu TSK Jaroslava Bašku to povedala kandidátka na predsedu 

Renáta Kaščáková (SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola). 

 

"Už preferencie naznačovali, že výsledok bude podobný, i keď to nie sú až také percentá pre víťaza, ako naznačoval 

prieskum. V podstate som spokojná, pretože som dostala veľký počet hlasov. Chcem sa poďakovať všetkým voličom, 

ktorí mi hlas odovzdali a chcem veriť, že tento výsledok bude náznakom nejakej zmeny do budúcnosti v našom kraji," 

skonštatovala Kaščáková. 

 

2:20 Prešovský samosprávny kraj (má po 16 rokoch nového predsedu. Milan Majerský, kandidát koalície SaS, KDH, 

OĽaNO a NOVA, porazil Chudíka o takmer 15.000 hlasov. "Som veľmi rád, možno to prekvapilo, lebo tie prieskumy boli 

trochu iné, ale my sme si to naozaj odmakali, boli sme v uliciach medzi ľuďmi a tá obeta a námaha sa naozaj vyplatila," 

zhodnotil pre médiá Majerský. 
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2:10 Úradujúci predseda Prešovského kraja Peter Chudík (Smer-SD) priznal volebnú porážku. Súčasne zablahoželal 

Milanovi Majerskému (KDH, SaS, OĽaNO, NOVA) k volebnému víťazstvu. 

 

"V každom prípade som bol viac nervóznejší, ako cez všetky iné voľby. V kútiku duše som očakával, že to bude tesné, 

možno o päť percent pre mňa. Ale je to ináč," uviedol Chudík. 

 

Priznal, že je sklamaný, ale nie veľmi. "Odrobil som 16 rokov. Dovolím si tvrdiť, že som urobil toho dosť. Držím pánu 

Majerskému prsty, nech riadi Prešovský kraj dobre a nech vyhrá ešte minimálne trikrát ako ja," povedal. Výsledok volieb 

pokladá za rozhodnutie voličov, ktorých prišlo tentokrát viac. Chudík zatiaľ nevie povedať dôvody, prečo voľby nevyšli v 

jeho prospech. Podľa jeho vyjadrenia, nie je si vedomý toho, že by niečo v kampani podcenil. Je za nim kus práce a na 

kraji sú rozbehnuté mnohé projekty. 

 

1:55 Nezávislý kandidát, doterajší predseda Trnavského samosprávneho kraja, Tibor Mikuš prehral podľa predbežných 

výsledkov vo voľbách s Jozefom Viskupičom. Po zverejnení viac ako 90 percent hlasov voličov povedal, že rešpektuje 

danú situáciu. 

 

"Otázka však je, ako bol výsledok volieb dosiahnutý," povedal Mikuš s tým, že má na mysli manipuláciu s verejnou 

mienkou. Dodal, že občan nevidí prácu, ktorá bola v kraji urobená, ale verí osočovaniu a nepravdám. Poukázal na 

televízne debaty, kde boli podľa neho povedané klamstvá a tiež na sociálne siete, kde boli voči nemu vedené kampane. 

 

Na otázku, čo by v kontexte s výsledkom volieb robil inak uviedol, že nie je nič, čo by mal meniť. "Odovzdám kraj vo 

vynikajúcom stave a každému želám, aby dosiahol aspoň také výsledky, ako som dosiahol ja," povedal Mikuš. Analýzou 

výsledku volieb sa bude zaoberať, ale až neskôr. 

 

1:50 Kurióznu situáciu zažili novinári i diváci počas tlačovej besedy Milana Ftáčnika, ktorý priznal porážku a práve v tej 

chvíli mu zavolal pravdepodobný víťaz volieb, Juraj Droba. Ftáčnik mu v krátkom telefonáte pred kamerami zagratuloval. 

 

1:45 Pavol Frešo priznal neúspech vo voľbách predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Bude rád, ak napokon 

zvíťazí kandidát reprezentujúci pravicu. 

 

Po svojom vyhlásení nechcel hodnotiť, čo rozhodlo o jeho neúspechu. "Nedokážem to takto analyzovať, kto a prečo bol 

úspešnejší. Beriem to ako reč voličov, a ja ju prijímam, o tom je demokracia," povedal. Je presvedčený, že odovzdávanie 

úradu sa uskutoční plynulo. "Župu sme spravovali tak, aby sme ju kedykoľvek mohli odovzdať bez problémv," uviedol. 

"Každá faktúra je zaplatená, neostanú po náš žiadne čierne diery," zdôraznil. 

 

1:40 Víťazstvo vo voľbách v Žiline Eriku Jurinovú dojalo. Získanú dôveru voličov vníma ako záväzok do budúcna. 

Povedala to po zverejnení neoficiálnych výsledkov, podľa ktorých získala 43,23 percenta z 83,66 percenta odovzdaných 

okrskových zápisníc. 
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"V prvom rade je čas sa poďakovať, aj keď ešte nemáme všetko úplne v suchu," povedala Jurinová, ktorá po dvanástich 

rokoch vymení na poste predsedu Juraja Blanára. Ako uviedla, je vďačná všetkým ľuďom, ktorí prišli voliť, pretože od 

nich najviac záležal výsledok. "Tým, že je vyššia volebná účasť, ukázali, že chcú zmenu. Toto sme im aj ponúkal i, som 

rada, že to v našom prípade prijali. Ak sa výsledok potvrdí, nie som a nebudem župankou iba pre svojich voličov, ale pre 

všetkých obyvateľov Žilinského kraja," poznamenala Jurinová. 

 

Doplnila, že prvé, čo urobí, keď príde do úradu bude, že sa vzdá poslaneckého mandátu. "Je to taký prvý reálny sľub, 

ktorý som dala a aj ho splním," informovala. 

 

Viac 

 

k Téme 

 

Vyhlásenie J. Blanára k výsledkom volieb v Žilinskom kraji 

 

Pozrite si vyhlásenie J. Blanára k výsledkom volieb v Žilinskom kraji. 

 

1:20 V hlavnom meste sa odohráva poriadna dráma. Pred druhou v noci stále vedie Juraj Droba, na päty mu však šliapu 

hneď traja kandidáti. 

 

1:15 Jaroslav Baška pravdepodobne obáji funkciu predsedu v Trenčianskom samosprávnom kraji. Vyplýva to z výsledkov 

po zrátaní 87 percent hlasov. Baška v rozhovore povedal, že v prvom rade ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili na voľbách 

v Trenčianskom kraji a ktorých presvedčila jeho štvorročná práca. "Dali mi takéto vysvedčenie. Veľmi si to vážim a je to 

pre mňa záväzkom pokračovať v započatej práci, ktorú sme odviedli a päť rokov budeme odvádzať," uviedol Baška. 

 

1:10 Tieto voľby budú, zdá sa, v znamení zmeny. I keď aktuálny župan v Prešovskom kraji Peter Chudík (Smer-SD) nie je 

porazený, podľa priebežných výsledkov vyhráva opozičný kandidát Milan Majerský. 

 

Po spočítaní 846 z 1 009 zápisníc volilo Majerského 50 083 voličov (37,91 %). Za druhého kandidáta Petra Chudíka 

zatiaľ hlasovalo 32,98 percenta voličov, teda 43 570 ľudí. 

 

1:00 A čo Žilina? I tam sa črtá zmena. Po spočítaní 39,91 percenta zápisníc vedie predbežne Erika Jurinová (OĽANO, 

SaS, KDH, OKS, NOVA) so ziskom 22 900 hlasov (42,94 %). Doterajšieho predsedu samosprávneho kraja Juraja 

Blanára (Smer-SD) volilo 15 249 ľudí, čo predstavuje 28,59 percenta hlasov. 

 

0:55 Mnohí si pred voľbami mysleli, že v Košickom kraji je všetko jasné a víťazom bude Richard Raši. V skutočnosti 

zvádza veľký súboj so svojim súperom Rastislavom Trnkom. 
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Ten zatiaľ vo voľbách vedie s 38,47 percenta hlasov, Raši získal 38,39 percenta hlasov. Vyplýva to z priebežných 

výsledkov volieb predsedov samosprávnych krajov, ktoré zverejňuje štatistický úrad. 

 

Zatiaľ je spracovaných 59,36 percenta zápisníc okrskových volebných komisií. 

 

0:50 "Dámy a páni, vyzerá to, že sme vyhrali!" Ján Lunter sa vyhlásil za víťaza volieb a poďakoval voličom za hojnú 

účasť. 

 

0:40 Oslavné pokriky a otváranie šampanského má za sebou kandidát na predsedu Trnavského samosprávneho kraja 

Jozef Viskupič (OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS a Zmena zdola), ktorý už na základe priebežných výsledkov župných 

volieb verí vo svoje víťazstvo. Súčasného dlhoročného župana Tibora Mikuša nazval dosluhujúcim. 

 

Viskupičovi za prítomnosti novinárov telefonoval aj primátor Trnavy Peter Bročka, ktorý mu povedal, že v trnavských 

okrskoch sú rozdiely medzi nim a Mikušom od 20 až do 50 percent. "Chcem poďakovať voličom, ktorí prišli voliť. Ďakujem 

mame za výchovu, manželke za trpezlivosť a lásku a Igorovi Matovičovi, ktorý vždy hovoril, že existuje alternatíva voči 

zlodejom," povedal novinárom vo svojej volebnej centrále, ktorú má v trnavskej kaviarni. Viskupič tvrdí, že ako nový 

župan bude otvorený, transparentný a všetok čas bude venovať kraju. 

 

0:35 V Bratislave sa dostal do vedenia Juraj Droba. Výsledky sú tesné a víťazstvo nemá nik isté. 

 

0:30 Takto vyzerajú priebežné výsledky všetkých kandidátov vo všetkých krajoch: 

 

Bratislavský kraj po spočítaní 37,0% okrskov: J. Droba 18,01%, M. Ftáčnik 17,88%, J. Mrva 16,89%, R. Kusý 16,55%, P. 

Frešo 13,33%, D. Krajcer 7,58%, Ľ. Huďo 3,64%, J. Uhler 1,78%, M. Jakubec 0,95%, N. Hanulíková 0,90%, R. Blaško 

0,55%, L. Parízek 0,43%, J. Danko 0,39%, J. Suleiman 0,35%, A. Trnovec 0,34%, Ľ. Kolárik 0,12%, M. Leinerovič 0,12%, 

M. Lopašovský 0,11%. 

 

Trnavský kraj po spočítaní 54,3% okrskov: J. Viskupič 37,83%, T. Mikuš 26,79%, J. Berényi 23,19%, K. Rigó 8,22%, M. 

Novák 2,13%, J. Cehlárik 1,80%. 

 

Trenčiansky kraj po spočítaní 57,8% okrskov: J. Baška 51,98%, R. Kaščáková 24,04%, Š. Škultéty 12,89%, P. Hajšelová 

4,67%, F. Vavrík 3,48%, N. Pániková 2,11%, I. Valko 0,80%. 

 

Nitriansky kraj po spočítaní 52,6% okrskov: M. Belica 34,13%, I. Farkas 18,72%, J. Greššo 15,97%, M. Uhrík 14,29%, P. 

Oremus 11,56%, L. Hajdu 2,41%, R. Kolenčíková 2,25%, J. Marko 0,63%. 
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Žilinský kraj po spočítaní 39,9% okrskov: E. Jurinová 42,94%, J. Blanár 28,59%, M. Murín 11,11%, P. Sagan 8,12%, A. 

Martvoň 4,38%, J. Mikolaj 2,53%, P. Cibulka 1,38%, S. Pirošík 0,57%, K. Hoffmann 0,34%. 

 

Banskobystrický kraj po spočítaní 37,2% okrskov: J. Lunter 42,94%, M. Kotleba 27,29%, I. Kašper 10,57%, M. Juhaniak 

9,98%, M. Urbáni 1,39%, P. Greksa 1,29%, M. Klus 1,09%, M. Gálik 1,01%, J. Šimko 0,75%, V. Baňák 0,73%, S. Mičev 

0,69%, V. Kökény 0,64%, M. Kantor 0,41%, I. Saktor 0,36%, A. Pivovarčiová 0,35%, J. Sásik 0,26%, Z. Očovan 0,14%. 

 

Prešovský kraj po spočítaní 54,8% okrskov: M. Majerský 36,56%, P. Chudík 36,09%, J. Mihalčin 7,21%, J. Garaj 5,53%, 

A. Gmitter 5,32%, F. Oľha 2,20%, M. Škvarek 2,02%, P. Gašper 1,57%, F. Bednár 1,42%, E. Markovič 0,84%, M. Šteiner 

0,61%, J. Šváč 0,57%. 

 

Košický kraj po spočítaní 40,3% okrskov: R. Trnka 39,39%, R. Raši 38,11%, K. Pataky 6,26%, Š. Surmánek 4,83%, R. 

Bačinský 3,31%, J. Tkáčová 2,52%, O. Petrík 1,06%, J. Bobík 0,82%, L. Sisák 0,81%, J. Džunko 0,69%, V. Stanko 

0,57%, J. Červeňák 0,55%, A. Šepetka 0,47%, R. Botka 0,40%, J. Struk 0,13%. 

 

0:25 V Prešove, Trenčíne aj Nitre zatiaľ vedú doterajší župani. Šéf Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík 

vedie priebežne po sčítaní 252 spracovaných zápisníc z celkového počtu 1 009, čo je 24,97 percenta. Z doteraz 

zverejnených výsledkov hlasovania vyplýva, že získal 7 350 hlasov (37,13 %) percent hlasov. 

 

Takmer štvrtina volebných okrskov (24,3 percenta) je spracovaná aj v Trenčianskom kraji. Tu vedie súčasný župan 

Jaroslav Baška s počtom platných hlasov 13 750. 

 

Tretí najvyšší podiel spracovaných zápisníc, 148 zo 747, je v Nitrianskom kraji. Milana Belicu, ktorý obhajuje svoju 

pozíciu predsedu kraja, podľa doteraz sčítaných hlasov volilo 8 257 (36,32 %) voličov. 

 

0:20 V Bratislave nie je nič isté. Hoci po spočítaní tretiny hlasov vyhráva doterajší mierny favorit Milan Ftáčnik, doťahujú 

sa naňho aj Juraj Droba a Ján Mrva. Ani ostatní nie sú ešte z hry von. 

 

0:15 V Trnave sa črtá prekvapenie. Opozičný kandidát Jozef Viskupič zatiaľ vyhráva nad dlhoročným županom Tiborom 

Mikušom. 

 

0:00 Priebežné výsledky v jednotlivých krajoch: 

 

Výsledky volieb do BSK po spočítaní 17,2% okrskov: J. Mrva 18%, M. Ftáčnik 17,6%, J. Droba 16,6%. 

 

Výsledky volieb do TTSK po spočítaní 25,2% okrskov: J. Viskupič 36,1%, T. Mikuš 25,9%, J. Berényi 23,4%. 

 

Výsledky volieb do TSK po spočítaní 33,6% okrskov: J. Baška 54,9%, R. Kaščáková 22,3%, Š. Škultéty 11,9%. 
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Výsledky volieb do NSK po spočítaní 26% okrskov: M. Belica 36,3%, J. Greššo 16,8%, M. Uhrík 15%. 

 

Výsledky volieb do ŽSK po spočítaní 15% okrskov: E. Jurinová 42,9%, J. Blanár 29,5%, M. Murín 10,2%. 

 

Výsledky volieb do BBSK po spočítaní 18% okrskov: J. Lunter 43%, M. Kotleba 27,2%, I. Kašper 11,2%. 

 

Výsledky volieb do PSK po spočítaní 32,3% okrskov: P. Chudík 38,4%, M. Majerský 33,6%, J. Mihalčin 6,9%. 

 

Výsledky volieb do KSK po spočítaní 21% okrskov: R. Trnka 39,4%, R. Raši 38,9%, K. Pataky 5,2%. 

 

23:50 V Žilinskom kraji ohlasuje súčasný župan Juraj Blanár rekordnú účasť. Kandidát Smeru-SD vychádza z informácií, 

ktoré jeho volebný štáb dostáva od straníckych členov volebných komisií. 

 

"Zatiaľ to vyzerá tak, že účasť bude vyššia ako pred štyrmi rokmi, ktorá dosahovala takmer 22 percent. Účasti sú rôzne, 

ale máme obce, ktoré už hlásili, že je tam viac ako 50-percentná účasť. Je to na Kysuciach, rovnako to vyzerá v Žiline, že 

je vyššia účasť, a aj v niektorých obciach na Orave. Takže to vyzerá, že to bude naozaj rekordná účasť, alebo aspoň 

vyššia ako pred štyrmi rokmi," povedal Blanár. 

 

Kandidát na predsedu BSK Pavol Frešo prichádza do volebnej centrály. Prieskumy mu zatiaľ moc nenadŕžajú. Zdroj - 

SITA. 

 

23:45 Priebežné výsledky v jednotlivých krajoch: 

 

Výsledky volieb do BSK po spočítaní 6,0% okrskov: J. Droba 19,1%, J. Mrva 17,3%, R. Kusý 15,6%. 

 

Výsledky volieb do TTSK po spočítaní 14,7% okrskov: J. Viskupič 32,5%, T. Mikuš 26,5%, J. Berényi 25,7%. 

 

Výsledky volieb do TSK po spočítaní 16,7% okrskov: J. Baška 58,5%, R. Kaščáková 20,8%, Š. Škultéty 10,8%. 

 

Výsledky volieb do NSK po spočítaní 12,9% okrskov: M. Belica 37,6%, J. Greššo 16,4%, M. Uhrík 15,6%. 

 

Výsledky volieb do ŽSK po spočítaní 10,8% okrskov: E. Jurinová 42,6%, J. Blanár 29,9%, M. Murín 10,5%. 

 

Výsledky volieb do BBSK po spočítaní 13,8% okrskov: J. Lunter 40,3%, M. Kotleba 28,3%, I. Kašper 12,1%. 

 

Výsledky volieb do PSK po spočítaní 25,0% okrskov: P. Chudík 37,1%, M. Majerský 34,3%, J. Mihalčin 6,7%. 
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Výsledky volieb do KSK po spočítaní 13,6% okrskov: R. Raši 40,6%, R. Trnka 38,4%, Š. Surmánek 5,0%. 

 

23:35 V Trnavskom kraji zatiaľ vedie Jozef Viskupič, v Žilinskom kraji Juraj Blanár, v Trenčianskom kraji zatiaľ vedie J. 

Baška a v okolí hlavného mesta Juraj Droba. V Nitrianskom kraji vedie Milan Belica a v Banskobystrickom 

samosprávnom kraji vedie Ján Lunter. 

 

Spočítaný je však zatiaľ len zlomok hlasov. 

 

23:30 Začali zverejňovať priebežné výsledky. V tomto čase bolo spracovaných 531 (8,89 %) z celkového počtu 5 968 

volebných okrskov. 

 

V týchto okrskoch bolo zapísaných 160 372 voličov a z nich sa na hlasovaní zúčastnilo 26,63 percenta. Najviac okrskov 

je spracovaných v Prešovskom kraji (156 z 1 009) a najmenej spracovaných zápisníc o 23:15 bolo v Bratislavskom kraji, 

a to 23 z 569. 

 

23:25 Ján Lunter by ako prvé po nástupe do funkcie "otvoril dvere a vyvetral". Lunter, ktorý bol podľa prieskumov 

najsilnejším vyzývateľom úradujúceho šéfa kraja Mariana Kotlebu, čaká na výsledky volieb v BBSK v reštauračno 

kaviarenskom zariadení v centre Banskej Bystrice. Okrem svojej rodiny má okolo seba svojich podporovateľov, 

kandidátov na poslancov krajského parlamentu a sympatizantov. 

 

"Netrpezlivo čakáme na výsledky volieb a v tejto chvíli si užívame koniec volebnej kampane so všetkými našimi donormi 

a podporovateľmi v kampani, ako aj členmi tímu. Je tu zhruba 120 ľudí," konštatoval manažér Lunterovej kampane a jeho 

syn Ondrej. 

 

23:16 A sú tu prvé neoficiálne výsledky. Sok Mariana Kotlebu Ján Lunter údajne vyhral v Telgárte, odkiaľ pochádza. 

Získal 240 hlasov, Kotleba 50. Uviedol to Denník N. 

 

23:14 Pozrite sa, ako vidí svoje šance Milan Ftáčnik: 

 

23:15 Voľby sa skončili aj v niekoľkých obciach Trenčianskeho kraja, ktoré dnes bojovali s výpadkom prúdu. Končí sa 

teda aj moratórium a čoskoro by sme sa mali dočkať prvých priebežných výsledkov z jednotlivých žúp. 

 

23:07 Volebné miestnosti sa o 22:00 zatvorili aj v Nitre. Nezávislý kandidát Peter Oremus sleduje predbežné výsledky 

volieb v spoločnosti ďalších nezávislých kandidátov na krajských poslancov, s ktorým spolupracoval počas predvolebnej 

kampane. 
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V jeho volebnej centrále vládne pokojná atmosféra, do reštaurácie na Nitrianskom hrade postupne prichádzajú 

Oremusovi sympatizanti a podporovatelia. "Teší ma, že volebná účasť v Nitrianskom kraji bola vyššia ako pred štyrmi 

rokmi. Sme pripravení na dlhú volebnú noc. V prípade víťazstva sa asi zdržíme naozaj dlho," povedal Oremus. 

 

Ďalší kandidát Ján Greššo očakáva volebné výsledky aj so svojim štábom v kaviarni na Svätoplukovom námestí. Vo 

volebnej centrále sú už prítomní aj kandidáti pravicovej koalície na poslancov NSK, postupne sem prichádzajú aj 

Greššovi priatelia a sympatizanti. 

 

"Veľmi ma teší, že v Nitrianskom kraji podľa predbežných informácií prišlo k volebným urnám podstatne viac ľudí ako v 

minulých voľbách. Uvidíme, v čí prospech sa táto vyššia volebná účasť prejaví. Ja verím, že v náš a nie v prospech 

extrémistických síl ani v prospech tých, čo nárast extrémizmu v spoločnosti spôsobili," povedal Greššo. 

 

23:04 Podarilo sa urobiť dobrú mobilizačnú kampaň, volebná účasť v niektorých okrskoch Trnavského samosprávneho 

kraja je nad 30 percentami. Po zatvorení volebných miestností takto reagoval kandidát na trnavského župana Jozef 

Viskupič. 

 

"Trpím miernym optimizmom vzhľadom na to, že počúvam čísla o účasti. Uvidíme, ako ľudia rozhodli, na toto ja nemám 

veľmi dobrý odhad," priznal. 

 

23:00 Redaktorka domácej redakcie Lucia Lukušová je aktuálne vo volebnom štábe Eriky Jurinovej. Pozrite si jej reakciu 

po zatvorení volebných miestností: 

 

22:59 Pozreli sme sa aj do volebného štábu Juraja Blanára: 

 

22:57 Pozrite sa, ako to aktuálne vyzerá v centrále Jána Luntera, ktorý sa uchádza o post župana v Banskobystrickom 

kraji: 

 

22:43 Juraj Droba, ktorý je jedným zo 17 kandidátov na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, nemá po 

uzatvorení volebných miestností žiadne veľké očakávania. "Som však presvedčený, že môj výsledok bude určite lepší 

ako to, čo ukazovali prieskumy verejnej mienky tesne pred voľbami," povedal. 

 

Volebnú účasť hodnotí ako nadštandardne vysokú. V Bratislave bude podľa neho cez 30 percent. "Sám neviem či vysoká 

účasť mojej kandidatúre skôr pomôže alebo nepomôže," podotkol. Droba začal svoj volebný večer v sídle SaS na 

Priemyselnej ulici v Bratislave. Miestnosť, kde zvyčajne bývajú tlačové konferencie strany, pomaly zapĺňajú pozvaní 

hostia. 

 

Juraj Droba v centrále SaS. (SITA/Branislav Bibel) 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

6. 11. 2017 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

22:34 Kandidát na predsedu Košického kraja Richard Raši čaká spolu so svojím tímom na výsledky sobotných volieb v 

jednom z košických hotelov. "Atmosféra je výborná. Máme tu náš mladý tím, ktorý budete môcť vidieť aj vy potom, keď 

tam prídete, ľudí, ktorí mi pomáhali počas volieb, ktorí s nami držali. Atmosféra je zatiaľ výborná, ale je to až do prvých 

výsledkov, je to vždy napätie. Zatiaľ sú všetci spokojní, usmievaví a napätí, vrátane mňa," uviedol pred novinármi Raši. 

 

22:17 Podľa prieskumu agentúry AKO realizovanom počas moratória by sa stal bratislavským županom Milan Ftáčnik. 

Pozrite si ďalšie poradie: 

 

22:14 Úradujúci predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Marian Kotleba čaká na výsledky volieb v kraji so 

svojimi ľuďmi, členmi ĽS Naše Slovensko a sympatizantmi mimo Banskej Bystrice bez prítomnosti novinárov. Potvrdil to 

riaditeľ Úradu BBSK Milan Uhrík. Pôvodne sa očakávalo, že bude v sídle ĽS Naše Slovensko v Banskej Bystrici. 

 

22:05 Priebežné neoficiálne výsledky začne štatistický úrad zverejňovať až po zatvorení aj poslednej volebnej miestnosti. 

 

Voľby boli podľa štátnej volebnej komisie pokojné, riešili sa podnety k údajnému porušovaniu volebného moratória. 

Polícia sa zaoberala možnou volebnou korupciou, v niekoľkých prípadoch vedie konania. Volebná účasť v krajoch zrejme 

nebude podľa predsedu štátnej volebnej komisie Eduarda Báránya dramaticky vysoká, ale v niektorých krajoch hovoria o 

lepšej účasti ako v minulosti. 

 

22:00 Na väčšine územia Slovenska sa zatvorili volebné miestnosti. Za normálnych okolností by sme sa čochvíľa dočkali 

priebežných výsledkov. Problémy s elektinou v niektorých obciach sú však zrejme dôvodom, prečo sa volebné 

moratórium posúva až na 23:15. 

 

21:50 Začalo sa špeciálne volebné štúdio TA3. Peter Bielik a jeho hostia, šéf agentúry AKO Václav Hřích a expert na 

samosprávy Michal Kaliňák, budú komentovať priebeh volieb a čakať na priebežné výsledky. 

 

21:05 Na priebežné výsledky volieb si počkáme vo všetkých krajoch. 

 

"Štatistický úrad SR oznamuje, že vzhľadom na rozhodnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických 

strán o predĺžení hlasovania vo viacerých okrskoch budú priebežné výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 

zverejňované po 23:15 h," informoval hovorca ŠÚ SR Marián Jánošík. 

 

20:42 Polícia v súvislosti s prerušením dodávky elektriny do Hornej Súče, Dolnej Súče, Hrabovky a časti obce Skalka nad 

Váhom preveruje podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovania verejnoprospešného zariadenia. Výpadok 

spôsobil, že v týchto obciach sa bude hlasovať dlhšie. 
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20:18 Odvolil už aj predseda vlády Robert Fico. Svoj hlas odovzdal v priestoroch Základnej školy Alexandra Dubčeka na 

Majerníkovej ulici v Bratislave. Volili tak už všetci traja najvyšší ústavní činitelia. Prezident Andrej Kiska odovzdal svoj 

hlas už v dopoludňajších hodinách, predseda Národnej rady Andrej Danko odvolil popoludní v Miloslavove. 

 

Predseda vlády Robert Fico odvolil v Bratislave. (TASR/Michal Svítok) 

 

20:16 Pokojnú situáciu hlásia aj z hlavného mesta. Voličov pomaly pribúda, niektoré volebné okrsky odhadujú okolo 20-

percentnú účasť. Uviedli to hovorcovia miestnych samospráv a oslovené volebné komisie. 

 

"Priebeh volieb je zatiaľ pokojný a bez problémov. Doterajšia účasť sa odhaduje okolo 20 percent, niektoré okrsky by 

mohli mať nakoniec okolo 30 percent," zhodnotila hovorkyňa Starého Mesta Nora Gubková. Podobne odhadovanú účasť 

hlási aj Devínska Nová Ves. "Ľudia chodia. Účasť sa odhaduje okolo 20 percent, závisí od okrskov," skonštatovala Ingrid 

Zaťková, koordinátorka volieb v tejto mestskej časti. V okrskoch, kde je zapísaných viac starších voličov, je podľa nej 

účasť o čosi vyššia. 

 

20:10 Volebné miestnosti v niekoľkých obciach Trenčianskeho kraja zostanú otvorené do 23.15 h. V kraji sa o ten čas 

predĺži aj volebné moratórium. V ostatných krajoch budú okrskové volebné komisie hlasy sčítavať a mali by sa aj 

priebežne zverejňovať nezávisle od Trenčianskeho kraja. 

 

20:02 V Lučeneckom a Rimavskosobotskom okrese je zatiaľ situácia pokojná voľby sa zaobišli bez incidentov. 

Informovali o tom predsedovia obvodných volebných komisií. "Zatiaľ je všetko v poriadku, pokojné, nebol žiadny problém. 

Nemáme vedomosť ani o tom, že by sa objavilo nejaké nakupovanie hlasov," uviedol predseda obvodnej volebnej 

komisie v Lučenci Jaroslav Juhaniak. 

 

Podobná situácia je aj v susednom okrese Rimavská Sobota. "Voľby sú zatiaľ pokojné, účasť je medzi 20 až 30 

percentami. Neriešili sme žiadne mimoriadne udalosti," ozrejmil predseda obvodnej volebnej komisie Csaba Žitňar. 

 

19:40 Volebná účasť v samosprávnych krajoch nebude dramaticky vysoká ani oproti minulosti výrazne neklesne. Kraje 

hlásia dvojciferné čísla. Povedal to predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard 

Bárány. "Pokiaľ vieme, už sú to všade dvojmiestne čísla a väčšinou sa nezačínajú už na jednotku. Tá účasť nebude 

dramaticky vysoká. Rovnako si nemyslím, že by oproti minulosti v tomto type volieb mala klesnúť," uviedol s tým, že o 

krajské voľby je dlhodobo nízky záujem. 

 

19:25 Na predsedov niekoľkých banskobystrických okrskov sa buď osobne alebo esemeskami obrátili ľudia, ktorí ich 

presviedčali, že oznámenie o vzdaní sa kandidatúry šiestich kandidátov na predsedu Banskobystrického samosprávneho 

kraja, ktoré má visieť za paravánom pri hlasovaní voličov, musia stiahnuť. Predstavili sa rôzne. 
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18:40 V obciach Horná Súča, Dolná Súča a Hrabovka v Trenčianskom okrese vypadol elektrický prúd. Výpadok sa týka 

deviatich okrskových volebných komisií. Voľby sa budú musieť v týchto okrskoch predlžiť o čas výpadku elektriny. 

Informovala zapisovateľka Obvodnej volebnej komisie Trenčín Ľubica Držková. "Máme informáciu, že v obciach Horná 

Súča, Dolná Súča a Hrabovka vypadlo vysoké napätie, vyzerá to tak, že celá dolina je bez elektriny. Elektrina vypadla o 

18.10 h, týka sa to deviatich volebných okrskov – dvoch v Dolnej Súči, jedného v Hrabovke a šiestich v Hornej Súči," 

priblížila Držková. 

 

18:40 Obvodná volebná komisia v Revúcej preveruje oznámenie od občanov, podľa ktorého bol jeden predseda 

okrskovej volebnej komisie v okrese pri svojej práci pod vplyvom alkoholu. 

 

18:30 Pred jedinou volebnou miestnosťou v Tepličke nad Váhom v okrese Žilina vládol čulý ruch a odovzdať hlas vo 

voľbách do vyšších územných celkov prichádzali všetky kategórie voličov. 

 

16:55 Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán riešila od rána už desiatky podnetov, na stole má 

ďalšie. Väčšina z nich sa týka porušenia volebného moratória. "Týkajú sa uverejňovania článkov v magazínoch, 

časopisoch, distribuovania týchto časopisov do schránok, uverejňovania blogov na verejných portáloch," uviedla 

zapisovateľka štátnej volebnej komisie Eva Chmelová. 

 

16:50 Účasť na sobotňajších voľbách do vyšších územných celkov na košickom sídlisku Luník IX je nízka, ale oproti iným 

krajským voľbám v tejto mestskej časti nadpriemerná. V dvoch okrskoch je zaregistrovaných spolu 4211 oprávnených 

voličov. Prví ľudia prišli odvoliť okolo 8.30 h, neskôr začali voliči chodiť vo väčšom počte v rodinných skupinách. 

 

"Zatiaľ tú účasť by som radil ako nadpriemernú oproti tej bežnej volebnej účasti na Luníku IX. Inak všetko prebieha v 

poriadku, myslím, že žiadne problémy nie sú," uviedol predseda komisie č. 1 Peter Palla. 

 

16:05 Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja riešila dva prípady v obvode Brezno, ktoré sa týkali 

povinného zachovávania volebného moratória. Informoval o nich Peter Bahno, predseda volebnej komisie BBSK. V 

prvom prípade v jednej z breznianskych okrskových komisií sedel muž v mikine propagujúcej jednu z politických strán. 

Druhý prípad sa týka vydávania bločkov z registračnej pokladnice kandidáta na poslanca krajského parlamentu v BBSK 

za brezniansky obvod, ktorý má obchod. Na spodnej strane bločku bolo vytlačené odporúčanie, koho v Brezne voliť. 

 

15:40 Obyvatelia Krásnohorského Podhradia majú podľa zástupcu starostu obce Ľudovíta Baffyho záujem skôr o 

komunálne voľby. Svedčí o tom i doterajšia nízka účasť. Od nového krajského zastupiteľstva ľudia v obci očakávajú 

riešenie nezamestnanosti, infraštruktúry, podpory turizmu a podnikania. "Mladí chodia väčšinou preč za prácou. Pomohla 

by nám rýchlostná cesta vrátane tunela Soroška. Ďalej, investori a podpora menších a stredných podnikateľov. V okolí 

máme veľa lesov, aj v tomto odvetví, by sa podľa mňa dali vytvoriť nejaké pracovné miesta. Najmä však v turistike. Sme 

taký región, že v turistike máme ešte veľkú dieru," uviedol pre Baffy. 
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15:03 V obci Lubina v okrese Nové Mesto nad Váhom skolaboval člen okrskovej volebnej komisie. Zdravotní záchranári 

ho odviezli do nemocnice. Starosta obce Lubina Martin Beňatinský informoval, že išlo o staršieho, ale vitálneho muža. 

"Záchranka ho odviezla do nemocnice v Novom Meste nad Váhom, podľa posledných informácií je už stabilizovaný a nie 

je ohrozený jeho život. Išlo o bežnú slabosť, ktorú ľudia v takomto veku pravdepodobne mávajú," doplnil starosta. 

 

14:40 V michalovskom volebnom obvode sa objavili podozrenia z kupovania hlasov. "Členovia krajskej volebnej komisie 

idú preveriť podozrenia, ktoré sa vyskytli v súvislosti s voľbami vo Veľkých Kapušanoch a Drahňove," povedal predseda 

Volebnej komisie Vladimír Tot. 

 

14:35 Najvyššie položená volebná miestnosť na Štrbskom Plese býva zvyčajne plná turistov, tento raz tomu tak nebolo. 

Dôvodom je fakt, že v župných voľbách sa s voličským preukazom voliť nedá a svoj hlas môžu voliči odovzdať len v 

mieste trvalého bydliska. "Myslím si, že aspoň v rámci okresu by mohlo byť povolené voliť mimo svojho okrsku, prišlo by k 

nám možno viac voličov. Od rána do 12. hodiny sme tu mali asi desatinu voličov," zhodnotila predsedníčka volebnej 

komisie číslo 4 Darina Bartošová. 

 

14:15 Odovzdať svoj hlas prišiel aj predseda Národnej rady SR Andrej Danko do volebnej miestnosti v Miloslavove v 

Bratislavskom samosprávnom kraji. 

 

3fotografie v galérii 

 

Zdroj - SITA/Diana Černáková 

 

13:30 V bratislavskej Záhorskej Bystrici prichádzajú k volebným urnám aj tí, ktorí majú takúto príležitosť prvýkrát. 

Stredoškoláci Natália, Nina i Peter prišli voliť s presvedčením, že i v záujme mladých ľudí je vyjadriť hlasovaním svoj 

názor na to, kto a ako by mal viesť Bratislavský samosprávny kraj v budúcnosti. "Možno budem vo svojej triede výnimkou, 

no som presvedčená, že ísť voliť je dôležité, lebo mi záleží na tom, ako bude vyzerať kraj, v ktorom žijem," povedala 

Natália Macašková. 

 

Prvovolička Natália vhadzuje obálku s hlasovacími lístkami do volebnej schránky počas volieb do orgánov 

samosprávnych krajov v bratislavskej Záhorskej Bystrici. Zdroj - TASR 

 

13:30 Obvodná volebná komisia v bratislavskom Novom Meste v súvislosti s voľbami do vyšších územných celkov 

preverovala podnet. Okrsková komisia na Mikovíniho ulici totiž nahlásila, že pred budovou niekto rozdáva bagety tým, 

ktorí volili jedného z kandidátov na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. "Obvodná komisia to išla preveriť, ale 

keď prišli na miesto, nikoho už nenašli," uviedol hovorca Nového Mesta Marek Tettinger. 

 

13:10 Vo volebnej miestnosti na Potravinárskej ulici v Nitre využila svoje volebné právo aj rodina Zbranková. Všetci traja 

členovia rodiny sú nevidiaci, k volebnej urne prišli spolu so svojím asistentom. "Pripravili sme sa dopredu, aby sme 
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nezdržiavali. Preštudovali sme si zoznamy kandidátov, s manželkou sme si urobili ťaháky v Braillovom písme a za 

plentou sme už len nadiktovali asistentovi čísla a mená kandidátov, ktorých má krúžkovať. Syn využíva modernú 

techniku, k dispozícii má smartfón s aplikáciou, ktorá mu nahlas prečíta písaný text," skonštatoval Josef Zbranek, člen 

Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 

 

12:55 Krajské voľby sú pokojné, Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán rieši desiatky 

podnetov. Väčšinou ide o údajné porušenie volebného moratória. Novinárom to povedal predseda štátnej volebnej 

komisie Eduard Bárány. "Štátna komisia sa momentálne zaoberá podnetmi od občanov. Väčšina z nich sa týka 

zachovávania volebného moratória," uviedol Bárány. Zatiaľ sa nevedel vyjadriť k informácii, že v jeden č len vo volebnej 

komisii v Brezne sedí muž v mikine zelenej farby s logom extrémistickej strany. Upozornil na to čitateľ denníka Sme. 

 

12:50 Priebeh volieb do orgánov vyšších územných celkov v Bratislavskom samosprávnom kraji je pokojný a bez 

nejakého narušenia. Povedala to hovorkyňa kraju Lucia Forman s tým, že nemajú vedomosť o nejakom incidente či 

podnetoch na narušení volieb v kraji. "Ľudia telefonujú skôr pre to, že nevedia, kam majú ísť voliť, teda kde je ich okrsok," 

uzavrela Forman 

 

12:25 K volebnej urne pristúpil aj šéf liberálov Richard Sulík. Na priebeh volieb dohliada aj ako predseda bratislavskej 

volebnej komisie, konkrétne okrsku č. 21 v Starom Meste. 

 

12:00 V rázovitej prihraničnej obci Horná Mariková v Považskobystrickom okrese požiadalo o voľbu do prenosnej urny 13 

obyvateľov obce. Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Emílie Bakalíkovej z 13 voličov, ktorí požiadali o voľbu 

do prenosnej urny, je sedem zo zariadenia sociálnych služieb v miestnej časti Pagaňov. Od volebnej miestnosti je 

vzdialené asi tri kilometre. "Najvzdialenejším miestom, kam pôjdeme s prenosnou urnou, je osada Ráztoka, vzdialená od 

volebnej miestnosti asi sedem kilometrov. Volička z Ráztoky žiada o voľbu do prenosnej urny počas každých volieb. Žije 

v osade, kde nechodí ani autobus a nie je tam ani mobilný signál," skonštatovala Bakalíková. V obecnom zariadení 

sociálnych služieb, v ktorom žije asi 40 klientov, požiadalo o voľbu do prenosnej urny sedem voličov. Najstarším z nich 

bol 97-ročný Štefan Mihálik. Rodák z marikovskej osady Vlkov je v zariadení sociálnych služieb asi 12 rokov a podľa 

vlastných slov sa zúčastňuje takmer všetkých volieb. 

 

11:50 Viacerí voliči v obci Zemplínske Hámre v Sninskom okrese prišli k urnám preto, že je to ich občianska povinnosť. 

Voľby sú podľa nich jednou z možností, ako zmeniť dianie na Slovensku. Rozvoj obce je dôvodom, prečo sa Anton Barna 

rozhodol prísť odvoliť. "Ako občan mám povinnosť voliť. Išiel som včasnejšie, aby som to mal čím skôr za sebou," 

uviedol. K urnám pravidelne prichádza aj 79-ročná Viera Brečková. "Som starší človek, mám to už v krvi. Aj môj manžel, 

ktorý už nevládze chodiť, voliť chce. Preto k nemu prídu s volebnou urnou," poznamenala. 

 

11:45 Právo voliť si nenechal vziať ani 96-ročný Dominik, jeden z najstarších obyvateľov Domu tretieho veku na 

Poloreckého ulici v bratislavskej Petržalke. Ako hovorí, treba ísť voliť, aby bolo lepšie a aby volení predstavitelia plnili 

svoje sľuby. "Treba ísť voliť. Ja idem voliť preto, aby nám na Slovensku to, čo chceme, tí naši vedúci plnili," uviedol 
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Dominik. Posťažoval sa pritom, že mnohí z tých, ktorých si ľudia v dobrej viere zvolia, nakoniec nesplnia všetko, čo 

sľúbili. 

 

11:15 V košickej mestskej časti Luník IX prvé dve hodiny volieb prešli pokojne. Tunajší voliči sú rozdelení do dvoch 

okrskov. Vo volebnom okrsku číslo 1 ako uviedol predseda volebnej komisie Peter Palla, je v zozname zapísaných 2061 

oprávnených voličov a vo volebnom okrsku číslo 2, kde volebnej komisii predsedá Miriam Babinčáková, je zapísaných 2 

174 oprávnených voličov. Ako uviedli obaja predsedovia volebných komisií, voľby prebiehajú pokojne, bez rušivých 

momentov. Komisie nedostali zatiaľ žiaden podnet pre porušenie zákona. Tieto dva okrsky zaznamenali rekordne nízku 

účasť vo voľbách do VÚC . Dnes je situácia lepšia. Podľa neoficiálnych informácií za dve hodiny od otvorenia volebných 

miestností v prvom okrsku bolo voliť viac ako dvadsať voličov a v druhom okolo 10 voličov, čo je viac ako celková účasť 

vo voľbách v roku 2013. "Účasť bude nízka. Ľudia veľmi nevedia, že čo sú to za voľby, že tu existuje a čo je to VÚC, a 

preto je aj nízka účasť ľudí na týchto voľbách. Keby tie krajské úrady boli viac otvorené, viac informovali ľudí o svojej 

činnosti, aby ľudia vedeli, čo rieši krajská samospráva, určite by bola väčšia účasť. Navyše na Luníku IX nebol, podľa 

mojich informácií, medzi ľuďmi ani jeden z kandidátov na župana, nevisí tu nijaký bilboard," povedal bývalý starosta 

Ladislav Šana. Doložil, že sa asi boja. 

 

10:40 Národná kriminálna agentúra vedie vo veci podozrení z volebnej korupcie osem trestných konaní. Na podozrenia z 

volebnej korupcie sa sústreďujú policajti aj počas prebiehajúcich krajských volieb. Novinárom to povedal policajný 

viceprezident Ľubomír Ábel, ktorý sa zúčastnil na zasadnutí štátnej volebnej komisie. Bližšie k vedeným trestným 

konaniam nehovoril, polícia bude informovať podľa neho v najbližších dňoch. Z 27 podnetov bolo ostaných 19 

priestupkov. Štátnu volebnú komisiu Ábel informoval, že priebeh volieb je pokojný. 

 

10:40 Časť voličov zapísaných v okrsku na Garbiarskej ulici v Košiciach tvoria obyvatelia Strediska sociálnej pomoci 

mesta Košice. Viacerí z nich povedali, že voliť chodia pravidelne. Od nového predsedu VÚC očakávajú zlepšenie 

zdravotníctva, ako i školstva. 

 

10:36 V spoločnosti svojej manželky Martiny v sobotu vo volebnom okrsku číslo 2. v Poprade odovzdal svoj hlas v 

župných voľbách aj prezident SR Andrej Kiska. Po hlasovaní pred novinármi zdôraznil, že je potrebné ísť voliť. 

 

10:15 Po prvých troch hodinách volieb do orgánov samosprávnych krajov môžu predstavitelia okrskových komisií v 

Stupave pri Bratislave hovoriť o značnom záujme voličov. "Voliči chodia stále, stáva sa, že musia chvíľku počkať, aby sa 

uvoľnilo miesto za plentou," informovala Zuzana Lovíšková z Mestského úradu v Stupave. 

 

Voľby do týchto chvíľ podľa jej slov nepoznačila žiadna rušivá okolnosť, atmosféra je pokojná. "Ľudia si overujú správny 

spôsob hlasovania i počet poslancov, ktorých môžu zakrúžkovať," povedala o usmerneniach, o ktorých doteraz 

najčastejšie informujú okrskové komisie prichádzajúcich voličov. 
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10:05 Najväčšie trnavské sídlisko Družba volí vo volebných miestnostiach základnej a materskej školy. Prvá volička prišla 

k jednej z nich tesne pred otvorením, minútu pred siedmou hodinou. Volebná komisia mala jej meno zapísané tiež ako 

prvé v poradí. "Pani mala iniciály A.A., takže dnes mala dvojnásobné prvenstvo," povedal predseda volebnej komisie v 

okrsku č. 37 Jozef Viskupič. 

 

10:00 Bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej volebnej komisie Peter Pollák išiel do terénu 

monitorovať priebeh krajských volieb. Navštívi Jarovnice v okrese Sabinov, Luník IX - mestskú časť Košice a Letanovce v 

okrese Spišská Nová Ves. Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej komisie. "Vybrali sme tieto tri miesta, kde sa už 

v minulosti objavili podozrenia z volebnej korupcie," vysvetlil svoj postup Pollák, ktorý sa sústreďuje na problematiku 

kupovania hlasov. Avizoval, že v prípade podozrení v iných ako týchto troch "problematických oblastiach" sa presunie aj 

inam. Tvrdí, že ak sa mu potvrdia podozrenia, oznámi ich polícii aj komisii. 

 

9:55 V miestnom pohostinstve na hornom konci zriadili jeden z volebných okrskov v baníckom meste Handlová vo 

voľbách do vyšších územných celkov. K výberu miesta samospráva pristúpila po tom, čo zavreli prevádzku, kde bývali 

voľby doposiaľ. "V predchádzajúcich voľbách bol volebný okrsok na hornom konci v potravinách, táto prevádzka však 

bola zrušená, to znamená, že z nebytových priestorov sa stali bytové. Z toho dôvodu hľadalo mesto Handlová nové 

priestory pre volebný okrsok, ako najvhodnejší sa javil hostinec Pod brezami, ktorý má bezbariérový prístup," ozrejmila 

hovorkyňa mesta Jana Paulínyová. 

 

9:50 Účasť na voľbách vnímajú ako svoju zodpovednosť ako občanov aj v kláštore Kongregácie Najsvätejšieho 

Vykupiteľa (redemptoristi) v Podolínci v okrese Stará Ľubovňa. Uviedol to jeden z redemptoristov, páter Michal 

Zamkovský. "Nie sme len ľudia Cirkvi, ale aj ľudia daného regiónu a župy. Zaujímame sa o to, čo sa deje okolo nás. Je 

dosť dôležité, aby sme prispeli a mali možnosť ovplyvniť to, ako sa to bude vyvíjať a aby veci išli dobre," uviedol. Voliť 

však pôjde zo súčasnej trojčlennej komunity v Podolínci iba páter Zámkovský. "Ďalší dvaja nemajú trvalý pobyt v 

Prešovskom kraji a keďže nemajú možnosť vycestovať až do svojich krajov, nepôjdu voliť," vysvetlil. 

 

9:45 Ľudia v trnavskom kraji volia v 24 volebných obvodoch. Predsedu Trnavského samosprávneho kraja si voliči 

vyberajú z piatich kandidátov, čo je zo všetkých krajov najmenej. 

 

9:15 O post predsedu nitrianskeho kraja sa uchádza osem kandidátov, z toho je sedem mužov a jedna žena. Dvaja 

kandidáti sú nezávislí, štyria kandidujú za politickú stranu a dvoch podporujú koalície strán. Obyvatelia kraja si zvolia aj 

54 poslancov zastupiteľstva v ôsmich volebných obvodoch – Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Štúrovo, 

Topoľčany a Zlaté Moravce. O mandát krajského poslanca sa uchádza 280 kandidátov, z toho 72 je nezávislých. 

 

8:30 V Žilinskom samosprávnom kraji kandiduje vo voľbách na post predsedu kraja päť straníkov a traja nezávislí, o 57 

poslaneckých stoličiek má záujem 261 straníckych a 116 nezávislých kandidátov. O 57 poslaneckých stoličiek v 

zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja sa uchádza 377 kandidátov, z nich 116 nezávislých a 261 nominovalo 16 
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politických strán. Zo súčasných 57 krajských poslancov opätovne kandiduje 52. O poslancoch voliči rozhodujú v 11 

volebných obvodoch. 

 

8:15 V Prešovskom kraji si voliči vyberajú z 11 kandidátov na župana a 500 kandidátov na poslancov. V rámci PSK sa vo 

voľbách do krajskej samosprávy volí v 13-tich volebných obvodoch, ktoré kopírujú jednotlivé okresy kraja. Zastupiteľstvo 

Prešovského samosprávneho kraja bude mať, tak ako doteraz, aj v ďalšom volebnom období 62 poslancov. O post 

predsedu PSK sa pôvodne uchádzalo 12 kandidátov. 

 

7:50 O hlasy voličov v Trenčianskom samosprávnom kraji sa uchádza sedem zaregistrovaných kandidátov na predsedu, 

medzi nimi aj tri ženy. O 47 miest krajských poslancov sa v deviatich volebných obvodoch uchádza 272 kandidátov. 

 

7:45 V Košickom samosprávnom kraji si voliči volia 57 poslancov krajského zastupiteľstva a predsedu Košického 

samosprávneho kraja v jedenástich volebných obvodoch rozdelených na 854 volebných okrskov. Volebná komisia 

zaregistrovala 15 kandidátov na post predsedu KSK. Aktuálne sa z nich o hlasy voličov uchádza jedenásť kandidátov, 

pretože štyria sa vzdali alebo boli odvolaní stranou, za ktorú kandidovali. O 57 poslaneckých kresiel v krajskom 

zastupiteľstve zabojuje 449 kandidátov. Z pôvodne 469 zaregistrovaných sa 20 kandidátov vzdalo, alebo ich odvolali 

politické strany a koalície. 

 

7:35 V dnešných regionálnych voľbách občania volia predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja z jedenástich 

kandidátov. Súčasne vyberajú aj 49 poslancov zastupiteľstva z 382 kandidátov. Voľby prebiehajú v 13 volebných 

obvodoch a v rámci nich v 916 volebných okrskoch. Najviac okrskov s počtom 151 má volebný obvod číslo 9, ktorý 

kopíruje Okres Rimavská Sobota. Najmenej volebných okrskov je v banskoštiavnickom volebnom obvode číslo 2, kde ich 

je 24. O poslanecké kreslá v zastupiteľstve BBSK sa bude v nadchádzajúcich voľbách uchádzať 382 kandidátov. 

Zvolených môže byť 49 z nich v 13 volebných obvodoch, ktoré kopírujú jednotlivé okresy kraja. 

 

7:15 Voľby do VÚC 2017 sprevádza niekoľko noviniek. Napríklad porušenie jednotlivých pravidiel vedenia kampane i 

vysielania politickej reklamy sa pokutuje. Je napríklad zakázané, aby si voliči po hlasovaní nechali nepoužité alebo 

nesprávne upravené hlasovacie lístky. Hrozí za to pokuta 33 eur. Dôvodom zavedenia pokuty je ochrana voliča pred 

nátlakom a pokusmi o volebnú korupciu. Voličov pred odchodom z volebnej miestnosti upozorní okrsková volebná 

komisia, aby nepoužité hlasovacie lístky odložili do pripravenej zapečatenej nádoby. 

 

07:00 Na celom Slovensku sa otvorilo takmer 6-tisíc volebných miestností. 

 

06:30 Televízia TA3 sa na voľby do VÚC dobre pripravila a ich priebeh bude podrobne sledovať spolu s vami. V sobotu 

večer budú hostia moderátora Petra Bielika čakať na prvé výsledky a na nedeľňajšie predpoludnie, keď už budú známi 

víťazi i porazení, pripravila mimoriadnu reláciu V politike. Web televízie TA3 bude situáciu monitorovať počas celej noci. 
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06:15 Od štvrtka 2. novembra a aj v deň volieb až do skončenia hlasovania platí informačné moratórium. Počas moratória 

je zakázané zverejňovať informácie o kandidátoch v ich prospech alebo neprospech. Ak by volič napríklad na sociálnej 

sieti objavil platenú reklamu (banner) niektorého z kandidátov alebo by mu prišla SMS či e-mail vyzývajúci na voľbu 

niektorého z kandidátov, treba poslať podnet na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán, a to 

na e-mailovú adresu: statnakomisia@minv.sk. 

 

06:00 Voľby do orgánov samosprávnych krajov, ich predsedov a poslancov, sa začnú už o hodinu - volebné miestnosti sa 

otvoria o siedmej ráno a zatvoria o desiatej večer. Svoje voličské právo môže využiť približne 4 435 000 voličov. 

Priebežné výsledky začnú zverejňovať po zatvorení volebných miestností. 

 

Späť na obsah 

 

1.84.  ONLINE: Tesný súboj v Bratislave, v Trnave a v Bystrici strieľa šampanské 

 [ta3.com; 05/11/2017; TA3 ; Zaradenie: Slovensko] 

https://www.ta3.com/clanok/1115689/online-tesny-suboj-v-bratislave-v-trnave-a-v-bystrici-striela-sampanske.html 

 

Strach z nástupu extrémistov, obavy z kupovania hlasov i z nízkej účasti. Aj to sprevádzalo voľby predsedov a poslancov 

samosprávnych krajov, ktoré boli po prvý raz jednokolové. Sledujte aktuálne volebné udalosti spolu s nami. 

 

0:50 "Dámy a páni, vyzerá to, že sme vyhrali!" Ján Lunter sa vyhlásil za víťaza volieb a poďakoval voličom za hojnú 

účasť. 

 

0:40 Oslavné pokriky a otváranie šampanského má za sebou kandidát na predsedu Trnavského samosprávneho kraja 

Jozef Viskupič (OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS a Zmena zdola), ktorý už na základe priebežných výsledkov župných 

volieb verí vo svoje víťazstvo. Súčasného dlhoročného župana Tibora Mikuša nazval dosluhujúcim. 

 

Viskupičovi za prítomnosti novinárov telefonoval aj primátor Trnavy Peter Bročka, ktorý mu povedal, že v trnavských 

okrskoch sú rozdiely medzi nim a Mikušom od 20 až do 50 percent. "Chcem poďakovať voličom, ktorí prišli voliť. Ďakujem 

mame za výchovu, manželke za trpezlivosť a lásku a Igorovi Matovičovi, ktorý vždy hovoril, že existuje alternatíva voči 

zlodejom," povedal novinárom vo svojej volebnej centrále, ktorú má v trnavskej kaviarni. Viskupič tvrdí, že ako nový 

župan bude otvorený, transparentný a všetok čas bude venovať kraju. 

 

0:35 V Bratislave sa dostal do vedenia Juraj Droba. Výsledky sú tesné a víťazstvo nemá nik isté. 

 

0:30 Takto vyzerajú priebežné výsledky všetkých kandidátov vo všetkých krajoch: 

 

Bratislavský kraj po spočítaní 37,0% okrskov: J. Droba 18,01%, M. Ftáčnik 17,88%, J. Mrva 16,89%, R. Kusý 16,55%, P. 

Frešo 13,33%, D. Krajcer 7,58%, Ľ. Huďo 3,64%, J. Uhler 1,78%, M. Jakubec 0,95%, N. Hanulíková 0,90%, R. Blaško 

https://www.ta3.com/clanok/1115689/online-tesny-suboj-v-bratislave-v-trnave-a-v-bystrici-striela-sampanske.html
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0,55%, L. Parízek 0,43%, J. Danko 0,39%, J. Suleiman 0,35%, A. Trnovec 0,34%, Ľ. Kolárik 0,12%, M. Leinerovič 0,12%, 

M. Lopašovský 0,11%. 

 

Trnavský kraj po spočítaní 54,3% okrskov: J. Viskupič 37,83%, T. Mikuš 26,79%, J. Berényi 23,19%, K. Rigó 8,22%, M. 

Novák 2,13%, J. Cehlárik 1,80%. 

 

Trenčiansky kraj po spočítaní 57,8% okrskov: J. Baška 51,98%, R. Kaščáková 24,04%, Š. Škultéty 12,89%, P. Hajšelová 

4,67%, F. Vavrík 3,48%, N. Pániková 2,11%, I. Valko 0,80%. 

 

Nitriansky kraj po spočítaní 52,6% okrskov: M. Belica 34,13%, I. Farkas 18,72%, J. Greššo 15,97%, M. Uhrík 14,29%, P. 

Oremus 11,56%, L. Hajdu 2,41%, R. Kolenčíková 2,25%, J. Marko 0,63%. 

 

Žilinský kraj po spočítaní 39,9% okrskov: E. Jurinová 42,94%, J. Blanár 28,59%, M. Murín 11,11%, P. Sagan 8,12%, A. 

Martvoň 4,38%, J. Mikolaj 2,53%, P. Cibulka 1,38%, S. Pirošík 0,57%, K. Hoffmann 0,34%. 

 

Banskobystrický kraj po spočítaní 37,2% okrskov: J. Lunter 42,94%, M. Kotleba 27,29%, I. Kašper 10,57%, M. Juhaniak 

9,98%, M. Urbáni 1,39%, P. Greksa 1,29%, M. Klus 1,09%, M. Gálik 1,01%, J. Šimko 0,75%, V. Baňák 0,73%, S. Mičev 

0,69%, V. Kökény 0,64%, M. Kantor 0,41%, I. Saktor 0,36%, A. Pivovarčiová 0,35%, J. Sásik 0,26%, Z. Očovan 0,14%. 

 

Prešovský kraj po spočítaní 54,8% okrskov: M. Majerský 36,56%, P. Chudík 36,09%, J. Mihalčin 7,21%, J. Garaj 5,53%, 

A. Gmitter 5,32%, F. Oľha 2,20%, M. Škvarek 2,02%, P. Gašper 1,57%, F. Bednár 1,42%, E. Markovič 0,84%, M. Šteiner 

0,61%, J. Šváč 0,57%. 

 

Košický kraj po spočítaní 40,3% okrskov: R. Trnka 39,39%, R. Raši 38,11%, K. Pataky 6,26%, Š. Surmánek 4,83%, R. 

Bačinský 3,31%, J. Tkáčová 2,52%, O. Petrík 1,06%, J. Bobík 0,82%, L. Sisák 0,81%, J. Džunko 0,69%, V. Stanko 

0,57%, J. Červeňák 0,55%, A. Šepetka 0,47%, R. Botka 0,40%, J. Struk 0,13%. 

 

0:25 V Prešove, Trenčíne aj Nitre zatiaľ vedú doterajší župani. Šéf Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík 

vedie priebežne po sčítaní 252 spracovaných zápisníc z celkového počtu 1 009, čo je 24,97 percenta. Z doteraz 

zverejnených výsledkov hlasovania vyplýva, že získal 7 350 hlasov (37,13 %) percent hlasov. 

 

Takmer štvrtina volebných okrskov (24,3 percenta) je spracovaná aj v Trenčianskom kraji. Tu vedie súčasný župan 

Jaroslav Baška s počtom platných hlasov 13 750. 

 

Tretí najvyšší podiel spracovaných zápisníc, 148 zo 747, je v Nitrianskom kraji. Milana Belicu, ktorý obhajuje svoju 

pozíciu predsedu kraja, podľa doteraz sčítaných hlasov volilo 8 257 (36,32 %) voličov. 
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0:20 V Bratislave nie je nič isté. Hoci po spočítaní tretiny hlasov vyhráva doterajší mierny favorit Milan Ftáčnik, doťahujú 

sa naňho aj Juraj Droba a Ján Mrva. Ani ostatní nie sú ešte z hry von. 

 

0:15 V Trnave sa črtá prekvapenie. Opozičný kandidát Jozef Viskupič zatiaľ vyhráva nad dlhoročným županom Tiborom 

Mikušom. 

 

0:00 Priebežné výsledky v jednotlivých krajoch: 

 

Výsledky volieb do BSK po spočítaní 17,2% okrskov: J. Mrva 18%, M. Ftáčnik 17,6%, J. Droba 16,6%. 

 

Výsledky volieb do TTSK po spočítaní 25,2% okrskov: J. Viskupič 36,1%, T. Mikuš 25,9%, J. Berényi 23,4%. 

 

Výsledky volieb do TSK po spočítaní 33,6% okrskov: J. Baška 54,9%, R. Kaščáková 22,3%, Š. Škultéty 11,9%. 

 

Výsledky volieb do NSK po spočítaní 26% okrskov: M. Belica 36,3%, J. Greššo 16,8%, M. Uhrík 15%. 

 

Výsledky volieb do ŽSK po spočítaní 15% okrskov: E. Jurinová 42,9%, J. Blanár 29,5%, M. Murín 10,2%. 

 

Výsledky volieb do BBSK po spočítaní 18% okrskov: J. Lunter 43%, M. Kotleba 27,2%, I. Kašper 11,2%. 

 

Výsledky volieb do PSK po spočítaní 32,3% okrskov: P. Chudík 38,4%, M. Majerský 33,6%, J. Mihalčin 6,9%. 

 

Výsledky volieb do KSK po spočítaní 21% okrskov: R. Trnka 39,4%, R. Raši 38,9%, K. Pataky 5,2%. 

 

23:50 V Žilinskom kraji ohlasuje súčasný župan Juraj Blanár rekordnú účasť. Kandidát Smeru-SD vychádza z informácií, 

ktoré jeho volebný štáb dostáva od straníckych členov volebných komisií. 

 

"Zatiaľ to vyzerá tak, že účasť bude vyššia ako pred štyrmi rokmi, ktorá dosahovala takmer 22 percent. Účasti sú rôzne, 

ale máme obce, ktoré už hlásili, že je tam viac ako 50-percentná účasť. Je to na Kysuciach, rovnako to vyzerá v Žiline, že 

je vyššia účasť, a aj v niektorých obciach na Orave. Takže to vyzerá, že to bude naozaj rekordná účasť, alebo aspoň 

vyššia ako pred štyrmi rokmi," povedal Blanár. 

 

Kandidát na predsedu BSK Pavol Frešo prichádza do volebnej centrály. Prieskumy mu zatiaľ moc nenadŕžajú. Zdroj - 

SITA. 

 

23:45 Priebežné výsledky v jednotlivých krajoch: 

 

Výsledky volieb do BSK po spočítaní 6,0% okrskov: J. Droba 19,1%, J. Mrva 17,3%, R. Kusý 15,6%. 
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Výsledky volieb do TTSK po spočítaní 14,7% okrskov: J. Viskupič 32,5%, T. Mikuš 26,5%, J. Berényi 25,7%. 

 

Výsledky volieb do TSK po spočítaní 16,7% okrskov: J. Baška 58,5%, R. Kaščáková 20,8%, Š. Škultéty 10,8%. 

 

Výsledky volieb do NSK po spočítaní 12,9% okrskov: M. Belica 37,6%, J. Greššo 16,4%, M. Uhrík 15,6%. 

 

Výsledky volieb do ŽSK po spočítaní 10,8% okrskov: E. Jurinová 42,6%, J. Blanár 29,9%, M. Murín 10,5%. 

 

Výsledky volieb do BBSK po spočítaní 13,8% okrskov: J. Lunter 40,3%, M. Kotleba 28,3%, I. Kašper 12,1%. 

 

Výsledky volieb do PSK po spočítaní 25,0% okrskov: P. Chudík 37,1%, M. Majerský 34,3%, J. Mihalčin 6,7%. 

 

Výsledky volieb do KSK po spočítaní 13,6% okrskov: R. Raši 40,6%, R. Trnka 38,4%, Š. Surmánek 5,0%. 

 

23:35 V Trnavskom kraji zatiaľ vedie Jozef Viskupič, v Žilinskom kraji Juraj Blanár, v Trenčianskom kraji zatiaľ vedie J. 

Baška a v okolí hlavného mesta Juraj Droba. V Nitrianskom kraji vedie Milan Belica a v Banskobystrickom 

samosprávnom kraji vedie Ján Lunter. 

 

Spočítaný je však zatiaľ len zlomok hlasov. 

 

23:30 Začali zverejňovať priebežné výsledky. V tomto čase bolo spracovaných 531 (8,89 %) z celkového počtu 5 968 

volebných okrskov. 

 

V týchto okrskoch bolo zapísaných 160 372 voličov a z nich sa na hlasovaní zúčastnilo 26,63 percenta. Najviac okrskov 

je spracovaných v Prešovskom kraji (156 z 1 009) a najmenej spracovaných zápisníc o 23:15 bolo v Bratislavskom kraji, 

a to 23 z 569. 

 

23:25 Ján Lunter by ako prvé po nástupe do funkcie "otvoril dvere a vyvetral". Lunter, ktorý bol podľa prieskumov 

najsilnejším vyzývateľom úradujúceho šéfa kraja Mariana Kotlebu, čaká na výsledky volieb v BBSK v reštauračno 

kaviarenskom zariadení v centre Banskej Bystrice. Okrem svojej rodiny má okolo seba svojich podporovateľov, 

kandidátov na poslancov krajského parlamentu a sympatizantov. 

 

"Netrpezlivo čakáme na výsledky volieb a v tejto chvíli si užívame koniec volebnej kampane so všetkými našimi donormi 

a podporovateľmi v kampani, ako aj členmi tímu. Je tu zhruba 120 ľudí," konštatoval manažér Lunterovej kampane a jeho 

syn Ondrej. 
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23:16 A sú tu prvé neoficiálne výsledky. Sok Mariana Kotlebu Ján Lunter údajne vyhral v Telgárte, odkiaľ pochádza. 

Získal 240 hlasov, Kotleba 50. Uviedol to Denník N. 

 

23:14 Pozrite sa, ako vidí svoje šance Milan Ftáčnik: 

 

23:15 Voľby sa skončili aj v niekoľkých obciach Trenčianskeho kraja, ktoré dnes bojovali s výpadkom prúdu. Končí sa 

teda aj moratórium a čoskoro by sme sa mali dočkať prvých priebežných výsledkov z jednotlivých žúp. 

 

23:07 Volebné miestnosti sa o 22:00 zatvorili aj v Nitre. Nezávislý kandidát Peter Oremus sleduje predbežné výsledky 

volieb v spoločnosti ďalších nezávislých kandidátov na krajských poslancov, s ktorým spolupracoval počas predvolebnej 

kampane. 

 

V jeho volebnej centrále vládne pokojná atmosféra, do reštaurácie na Nitrianskom hrade postupne prichádzajú 

Oremusovi sympatizanti a podporovatelia. "Teší ma, že volebná účasť v Nitrianskom kraji bola vyššia ako pred štyrmi 

rokmi. Sme pripravení na dlhú volebnú noc. V prípade víťazstva sa asi zdržíme naozaj dlho," povedal Oremus. 

 

Ďalší kandidát Ján Greššo očakáva volebné výsledky aj so svojim štábom v kaviarni na Svätoplukovom námestí. Vo 

volebnej centrále sú už prítomní aj kandidáti pravicovej koalície na poslancov NSK, postupne sem prichádzajú aj 

Greššovi priatelia a sympatizanti. 

 

"Veľmi ma teší, že v Nitrianskom kraji podľa predbežných informácií prišlo k volebným urnám podstatne viac ľudí ako v 

minulých voľbách. Uvidíme, v čí prospech sa táto vyššia volebná účasť prejaví. Ja verím, že v náš a nie v prospech 

extrémistických síl ani v prospech tých, čo nárast extrémizmu v spoločnosti spôsobili," povedal Greššo. 

 

23:04 Podarilo sa urobiť dobrú mobilizačnú kampaň, volebná účasť v niektorých okrskoch Trnavského samosprávneho 

kraja je nad 30 percentami. Po zatvorení volebných miestností takto reagoval kandidát na trnavského župana Jozef 

Viskupič. 

 

"Trpím miernym optimizmom vzhľadom na to, že počúvam čísla o účasti. Uvidíme, ako ľudia rozhodli, na toto ja nemám 

veľmi dobrý odhad," priznal. 

 

23:00 Redaktorka domácej redakcie Lucia Lukušová je aktuálne vo volebnom štábe Eriky Jurinovej. Pozrite si jej reakciu 

po zatvorení volebných miestností: 

 

22:59 Pozreli sme sa aj do volebného štábu Juraja Blanára: 

 

22:57 Pozrite sa, ako to aktuálne vyzerá v centrále Jána Luntera, ktorý sa uchádza o post župana v Banskobystrickom 

kraji: 
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22:43 Juraj Droba, ktorý je jedným zo 17 kandidátov na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, nemá po 

uzatvorení volebných miestností žiadne veľké očakávania. "Som však presvedčený, že môj výsledok bude určite lepší 

ako to, čo ukazovali prieskumy verejnej mienky tesne pred voľbami," povedal. 

 

Volebnú účasť hodnotí ako nadštandardne vysokú. V Bratislave bude podľa neho cez 30 percent. "Sám neviem či vysoká 

účasť mojej kandidatúre skôr pomôže alebo nepomôže," podotkol. Droba začal svoj volebný večer v sídle SaS na 

Priemyselnej ulici v Bratislave. Miestnosť, kde zvyčajne bývajú tlačové konferencie strany, pomaly zapĺňajú pozvaní 

hostia. 

 

Juraj Droba v centrále SaS. (SITA/Branislav Bibel) 

 

22:34 Kandidát na predsedu Košického kraja Richard Raši čaká spolu so svojím tímom na výsledky sobotných volieb v 

jednom z košických hotelov. "Atmosféra je výborná. Máme tu náš mladý tím, ktorý budete môcť vidieť aj vy potom, keď 

tam prídete, ľudí, ktorí mi pomáhali počas volieb, ktorí s nami držali. Atmosféra je zatiaľ výborná, ale je to až do prvých 

výsledkov, je to vždy napätie. Zatiaľ sú všetci spokojní, usmievaví a napätí, vrátane mňa," uviedol pred novinármi Raši. 

 

22:17 Podľa prieskumu agentúry AKO realizovanom počas moratória by sa stal bratislavským županom Milan Ftáčnik. 

Pozrite si ďalšie poradie: 

 

22:14 Úradujúci predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Marian Kotleba čaká na výsledky volieb v kraji so 

svojimi ľuďmi, členmi ĽS Naše Slovensko a sympatizantmi mimo Banskej Bystrice bez prítomnosti novinárov. Potvrdil to 

riaditeľ Úradu BBSK Milan Uhrík. Pôvodne sa očakávalo, že bude v sídle ĽS Naše Slovensko v Banskej Bystrici. 

 

22:05 Priebežné neoficiálne výsledky začne štatistický úrad zverejňovať až po zatvorení aj poslednej volebnej miestnosti. 

 

Voľby boli podľa štátnej volebnej komisie pokojné, riešili sa podnety k údajnému porušovaniu volebného moratória. 

Polícia sa zaoberala možnou volebnou korupciou, v niekoľkých prípadoch vedie konania. Volebná účasť v krajoch zrejme 

nebude podľa predsedu štátnej volebnej komisie Eduarda Báránya dramaticky vysoká, ale v niektorých krajoch hovoria o 

lepšej účasti ako v minulosti. 

 

22:00 Na väčšine územia Slovenska sa zatvorili volebné miestnosti. Za normálnych okolností by sme sa čochvíľa dočkali 

priebežných výsledkov. Problémy s elektinou v niektorých obciach sú však zrejme dôvodom, prečo sa volebné 

moratórium posúva až na 23:15. 

 

21:50 Začalo sa špeciálne volebné štúdio TA3. Peter Bielik a jeho hostia, šéf agentúry AKO Václav Hřích a expert na 

samosprávy Michal Kaliňák, budú komentovať priebeh volieb a čakať na priebežné výsledky. 
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21:05 Na priebežné výsledky volieb si počkáme vo všetkých krajoch. 

 

"Štatistický úrad SR oznamuje, že vzhľadom na rozhodnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických 

strán o predĺžení hlasovania vo viacerých okrskoch budú priebežné výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 

zverejňované po 23:15 h," informoval hovorca ŠÚ SR Marián Jánošík. 

 

20:42 Polícia v súvislosti s prerušením dodávky elektriny do Hornej Súče, Dolnej Súče, Hrabovky a časti obce Skalka nad 

Váhom preveruje podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovania verejnoprospešného zariadenia. Výpadok 

spôsobil, že v týchto obciach sa bude hlasovať dlhšie. 

 

20:18 Odvolil už aj predseda vlády Robert Fico. Svoj hlas odovzdal v priestoroch Základnej školy Alexandra Dubčeka na 

Majerníkovej ulici v Bratislave. Volili tak už všetci traja najvyšší ústavní činitelia. Prezident Andrej Kiska odovzdal svoj 

hlas už v dopoludňajších hodinách, predseda Národnej rady Andrej Danko odvolil popoludní v Miloslavove. 

 

Predseda vlády Robert Fico odvolil v Bratislave. (TASR/Michal Svítok) 

 

20:16 Pokojnú situáciu hlásia aj z hlavného mesta. Voličov pomaly pribúda, niektoré volebné okrsky odhadujú okolo 20-

percentnú účasť. Uviedli to hovorcovia miestnych samospráv a oslovené volebné komisie. 

 

"Priebeh volieb je zatiaľ pokojný a bez problémov. Doterajšia účasť sa odhaduje okolo 20 percent, niektoré okrsky by 

mohli mať nakoniec okolo 30 percent," zhodnotila hovorkyňa Starého Mesta Nora Gubková. Podobne odhadovanú účasť 

hlási aj Devínska Nová Ves. "Ľudia chodia. Účasť sa odhaduje okolo 20 percent, závisí od okrskov," skonštatovala Ingrid 

Zaťková, koordinátorka volieb v tejto mestskej časti. V okrskoch, kde je zapísaných viac starších voličov, je podľa nej 

účasť o čosi vyššia. 

 

20:10 Volebné miestnosti v niekoľkých obciach Trenčianskeho kraja zostanú otvorené do 23.15 h. V kraji sa o ten čas 

predĺži aj volebné moratórium. V ostatných krajoch budú okrskové volebné komisie hlasy sčítavať a mali by sa aj 

priebežne zverejňovať nezávisle od Trenčianskeho kraja. 

 

20:02 V Lučeneckom a Rimavskosobotskom okrese je zatiaľ situácia pokojná voľby sa zaobišli bez incidentov. 

Informovali o tom predsedovia obvodných volebných komisií. "Zatiaľ je všetko v poriadku, pokojné, nebol žiadny problém. 

Nemáme vedomosť ani o tom, že by sa objavilo nejaké nakupovanie hlasov," uviedol predseda obvodnej volebnej 

komisie v Lučenci Jaroslav Juhaniak. 

 

Podobná situácia je aj v susednom okrese Rimavská Sobota. "Voľby sú zatiaľ pokojné, účasť je medzi 20 až 30 

percentami. Neriešili sme žiadne mimoriadne udalosti," ozrejmil predseda obvodnej volebnej komisie Csaba Žitňar. 
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19:40 Volebná účasť v samosprávnych krajoch nebude dramaticky vysoká ani oproti minulosti výrazne neklesne. Kraje 

hlásia dvojciferné čísla. Povedal to predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard 

Bárány. "Pokiaľ vieme, už sú to všade dvojmiestne čísla a väčšinou sa nezačínajú už na jednotku. Tá účasť nebude 

dramaticky vysoká. Rovnako si nemyslím, že by oproti minulosti v tomto type volieb mala klesnúť," uviedol s tým, že o 

krajské voľby je dlhodobo nízky záujem. 

 

19:25 Na predsedov niekoľkých banskobystrických okrskov sa buď osobne alebo esemeskami obrátili ľudia, ktorí ich 

presviedčali, že oznámenie o vzdaní sa kandidatúry šiestich kandidátov na predsedu Banskobystrického samosprávneho 

kraja, ktoré má visieť za paravánom pri hlasovaní voličov, musia stiahnuť. Predstavili sa rôzne. 

 

18:40 V obciach Horná Súča, Dolná Súča a Hrabovka v Trenčianskom okrese vypadol elektrický prúd. Výpadok sa týka 

deviatich okrskových volebných komisií. Voľby sa budú musieť v týchto okrskoch predlžiť o čas výpadku elektriny. 

Informovala zapisovateľka Obvodnej volebnej komisie Trenčín Ľubica Držková. "Máme informáciu, že v obciach Horná 

Súča, Dolná Súča a Hrabovka vypadlo vysoké napätie, vyzerá to tak, že celá dolina je bez elektriny. Elektrina vypadla o 

18.10 h, týka sa to deviatich volebných okrskov – dvoch v Dolnej Súči, jedného v Hrabovke a šiestich v Hornej Súči," 

priblížila Držková. 

 

18:40 Obvodná volebná komisia v Revúcej preveruje oznámenie od občanov, podľa ktorého bol jeden predseda 

okrskovej volebnej komisie v okrese pri svojej práci pod vplyvom alkoholu. 

 

18:30 Pred jedinou volebnou miestnosťou v Tepličke nad Váhom v okrese Žilina vládol čulý ruch a odovzdať hlas vo 

voľbách do vyšších územných celkov prichádzali všetky kategórie voličov. 

 

16:55 Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán riešila od rána už desiatky podnetov, na stole má 

ďalšie. Väčšina z nich sa týka porušenia volebného moratória. "Týkajú sa uverejňovania článkov v magazínoch, 

časopisoch, distribuovania týchto časopisov do schránok, uverejňovania blogov na verejných portáloch," uviedla 

zapisovateľka štátnej volebnej komisie Eva Chmelová. 

 

16:50 Účasť na sobotňajších voľbách do vyšších územných celkov na košickom sídlisku Luník IX je nízka, ale oproti iným 

krajským voľbám v tejto mestskej časti nadpriemerná. V dvoch okrskoch je zaregistrovaných spolu 4211 oprávnených 

voličov. Prví ľudia prišli odvoliť okolo 8.30 h, neskôr začali voliči chodiť vo väčšom počte v rodinných skupinách. 

 

"Zatiaľ tú účasť by som radil ako nadpriemernú oproti tej bežnej volebnej účasti na Luníku IX. Inak všetko prebieha v 

poriadku, myslím, že žiadne problémy nie sú," uviedol predseda komisie č. 1 Peter Palla. 

 

16:05 Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja riešila dva prípady v obvode Brezno, ktoré sa týkali 

povinného zachovávania volebného moratória. Informoval o nich Peter Bahno, predseda volebnej komisie BBSK. V 

prvom prípade v jednej z breznianskych okrskových komisií sedel muž v mikine propagujúcej jednu z politických strán. 
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Druhý prípad sa týka vydávania bločkov z registračnej pokladnice kandidáta na poslanca krajského parlamentu v BBSK 

za brezniansky obvod, ktorý má obchod. Na spodnej strane bločku bolo vytlačené odporúčanie, koho v Brezne voliť. 

 

15:40 Obyvatelia Krásnohorského Podhradia majú podľa zástupcu starostu obce Ľudovíta Baffyho záujem skôr o 

komunálne voľby. Svedčí o tom i doterajšia nízka účasť. Od nového krajského zastupiteľstva ľudia v obci očakávajú 

riešenie nezamestnanosti, infraštruktúry, podpory turizmu a podnikania. "Mladí chodia väčšinou preč za prácou. Pomohla 

by nám rýchlostná cesta vrátane tunela Soroška. Ďalej, investori a podpora menších a stredných podnikateľov. V okolí 

máme veľa lesov, aj v tomto odvetví, by sa podľa mňa dali vytvoriť nejaké pracovné miesta. Najmä však v turistike. Sme 

taký región, že v turistike máme ešte veľkú dieru," uviedol pre Baffy. 

 

15:03 V obci Lubina v okrese Nové Mesto nad Váhom skolaboval člen okrskovej volebnej komisie. Zdravotní záchranári 

ho odviezli do nemocnice. Starosta obce Lubina Martin Beňatinský informoval, že išlo o staršieho, ale vitálneho muža. 

"Záchranka ho odviezla do nemocnice v Novom Meste nad Váhom, podľa posledných informácií je už stabilizovaný a nie 

je ohrozený jeho život. Išlo o bežnú slabosť, ktorú ľudia v takomto veku pravdepodobne mávajú," doplnil starosta. 

 

14:40 V michalovskom volebnom obvode sa objavili podozrenia z kupovania hlasov. "Členovia krajskej volebnej komisie 

idú preveriť podozrenia, ktoré sa vyskytli v súvislosti s voľbami vo Veľkých Kapušanoch a Drahňove," povedal predseda 

Volebnej komisie Vladimír Tot. 

 

14:35 Najvyššie položená volebná miestnosť na Štrbskom Plese býva zvyčajne plná turistov, tento raz tomu tak nebolo. 

Dôvodom je fakt, že v župných voľbách sa s voličským preukazom voliť nedá a svoj hlas môžu voliči odovzdať len v 

mieste trvalého bydliska. "Myslím si, že aspoň v rámci okresu by mohlo byť povolené voliť mimo svojho okrsku, prišlo by k 

nám možno viac voličov. Od rána do 12. hodiny sme tu mali asi desatinu voličov," zhodnotila predsedníčka volebnej 

komisie číslo 4 Darina Bartošová. 

 

14:15 Odovzdať svoj hlas prišiel aj predseda Národnej rady SR Andrej Danko do volebnej miestnosti v Miloslavove v 

Bratislavskom samosprávnom kraji. 

 

3fotografie v galérii 

 

Zdroj - SITA/Diana Černáková 

 

13:30 V bratislavskej Záhorskej Bystrici prichádzajú k volebným urnám aj tí, ktorí majú takúto príležitosť prvýkrát. 

Stredoškoláci Natália, Nina i Peter prišli voliť s presvedčením, že i v záujme mladých ľudí je vyjadriť hlasovaním svoj 

názor na to, kto a ako by mal viesť Bratislavský samosprávny kraj v budúcnosti. "Možno budem vo svojej triede výnimkou, 

no som presvedčená, že ísť voliť je dôležité, lebo mi záleží na tom, ako bude vyzerať kraj, v ktorom žijem," povedala 

Natália Macašková. 
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Prvovolička Natália vhadzuje obálku s hlasovacími lístkami do volebnej schránky počas volieb do orgánov 

samosprávnych krajov v bratislavskej Záhorskej Bystrici. Zdroj - TASR 

 

13:30 Obvodná volebná komisia v bratislavskom Novom Meste v súvislosti s voľbami do vyšších územných celkov 

preverovala podnet. Okrsková komisia na Mikovíniho ulici totiž nahlásila, že pred budovou niekto rozdáva bagety tým, 

ktorí volili jedného z kandidátov na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. "Obvodná komisia to išla preveriť, ale 

keď prišli na miesto, nikoho už nenašli," uviedol hovorca Nového Mesta Marek Tettinger. 

 

13:10 Vo volebnej miestnosti na Potravinárskej ulici v Nitre využila svoje volebné právo aj rodina Zbranková. Všetci traja 

členovia rodiny sú nevidiaci, k volebnej urne prišli spolu so svojím asistentom. "Pripravili sme sa dopredu, aby sme 

nezdržiavali. Preštudovali sme si zoznamy kandidátov, s manželkou sme si urobili ťaháky v Braillovom písme a za 

plentou sme už len nadiktovali asistentovi čísla a mená kandidátov, ktorých má krúžkovať. Syn využíva modernú 

techniku, k dispozícii má smartfón s aplikáciou, ktorá mu nahlas prečíta písaný text," skonštatoval Josef Zbranek, člen 

Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 

 

12:55 Krajské voľby sú pokojné, Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán rieši desiatky 

podnetov. Väčšinou ide o údajné porušenie volebného moratória. Novinárom to povedal predseda štátnej volebnej 

komisie Eduard Bárány. "Štátna komisia sa momentálne zaoberá podnetmi od občanov. Väčšina z nich sa týka 

zachovávania volebného moratória," uviedol Bárány. Zatiaľ sa nevedel vyjadriť k informácii, že v jeden člen vo volebnej 

komisii v Brezne sedí muž v mikine zelenej farby s logom extrémistickej strany. Upozornil na to čitateľ denníka Sme. 

 

12:50 Priebeh volieb do orgánov vyšších územných celkov v Bratislavskom samosprávnom kraji je pokojný a bez 

nejakého narušenia. Povedala to hovorkyňa kraju Lucia Forman s tým, že nemajú vedomosť o nejakom incidente či 

podnetoch na narušení volieb v kraji. "Ľudia telefonujú skôr pre to, že nevedia, kam majú ísť voliť, teda kde je ich okrsok," 

uzavrela Forman 

 

12:25 K volebnej urne pristúpil aj šéf liberálov Richard Sulík. Na priebeh volieb dohliada aj ako predseda bratislavskej 

volebnej komisie, konkrétne okrsku č. 21 v Starom Meste. 

 

12:00 V rázovitej prihraničnej obci Horná Mariková v Považskobystrickom okrese požiadalo o voľbu do prenosnej urny 13 

obyvateľov obce. Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Emílie Bakalíkovej z 13 voličov, ktorí požiadali o voľbu 

do prenosnej urny, je sedem zo zariadenia sociálnych služieb v miestnej časti Pagaňov. Od volebnej miestnosti je 

vzdialené asi tri kilometre. "Najvzdialenejším miestom, kam pôjdeme s prenosnou urnou, je osada Ráztoka, vzdialená od 

volebnej miestnosti asi sedem kilometrov. Volička z Ráztoky žiada o voľbu do prenosnej urny počas každých volieb. Žije 

v osade, kde nechodí ani autobus a nie je tam ani mobilný signál," skonštatovala Bakalíková. V obecnom zariadení 

sociálnych služieb, v ktorom žije asi 40 klientov, požiadalo o voľbu do prenosnej urny sedem voličov. Najstarším z nich 

bol 97-ročný Štefan Mihálik. Rodák z marikovskej osady Vlkov je v zariadení sociálnych služieb asi 12 rokov a podľa 

vlastných slov sa zúčastňuje takmer všetkých volieb. 
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11:50 Viacerí voliči v obci Zemplínske Hámre v Sninskom okrese prišli k urnám preto, že je to ich občianska povinnosť. 

Voľby sú podľa nich jednou z možností, ako zmeniť dianie na Slovensku. Rozvoj obce je dôvodom, prečo sa Anton Barna 

rozhodol prísť odvoliť. "Ako občan mám povinnosť voliť. Išiel som včasnejšie, aby som to mal čím skôr za sebou," 

uviedol. K urnám pravidelne prichádza aj 79-ročná Viera Brečková. "Som starší človek, mám to už v krvi. Aj môj manžel, 

ktorý už nevládze chodiť, voliť chce. Preto k nemu prídu s volebnou urnou," poznamenala. 

 

11:45 Právo voliť si nenechal vziať ani 96-ročný Dominik, jeden z najstarších obyvateľov Domu tretieho veku na 

Poloreckého ulici v bratislavskej Petržalke. Ako hovorí, treba ísť voliť, aby bolo lepšie a aby volení predstavitelia plnili 

svoje sľuby. "Treba ísť voliť. Ja idem voliť preto, aby nám na Slovensku to, čo chceme, tí naši vedúci plnili," uviedol 

Dominik. Posťažoval sa pritom, že mnohí z tých, ktorých si ľudia v dobrej viere zvolia, nakoniec nesplnia všetko, čo 

sľúbili. 

 

11:15 V košickej mestskej časti Luník IX prvé dve hodiny volieb prešli pokojne. Tunajší voliči sú rozdelení do dvoch 

okrskov. Vo volebnom okrsku číslo 1 ako uviedol predseda volebnej komisie Peter Palla, je v zozname zapísaných 2061 

oprávnených voličov a vo volebnom okrsku číslo 2, kde volebnej komisii predsedá Miriam Babinčáková, je zapísaných 2 

174 oprávnených voličov. Ako uviedli obaja predsedovia volebných komisií, voľby prebiehajú pokojne, bez rušivých 

momentov. Komisie nedostali zatiaľ žiaden podnet pre porušenie zákona. Tieto dva okrsky zaznamenali rekordne nízku 

účasť vo voľbách do VÚC . Dnes je situácia lepšia. Podľa neoficiálnych informácií za dve hodiny od otvorenia volebných 

miestností v prvom okrsku bolo voliť viac ako dvadsať voličov a v druhom okolo 10 voličov, čo je viac ako celková účasť 

vo voľbách v roku 2013. "Účasť bude nízka. Ľudia veľmi nevedia, že čo sú to za voľby, že tu existuje a čo je to VÚC, a 

preto je aj nízka účasť ľudí na týchto voľbách. Keby tie krajské úrady boli viac otvorené, viac informovali ľudí o svojej 

činnosti, aby ľudia vedeli, čo rieši krajská samospráva, určite by bola väčšia účasť. Navyše na Luníku IX nebol, podľa 

mojich informácií, medzi ľuďmi ani jeden z kandidátov na župana, nevisí tu nijaký bilboard," povedal bývalý starosta 

Ladislav Šana. Doložil, že sa asi boja. 

 

10:40 Národná kriminálna agentúra vedie vo veci podozrení z volebnej korupcie osem trestných konaní. Na podozrenia z 

volebnej korupcie sa sústreďujú policajti aj počas prebiehajúcich krajských volieb. Novinárom to povedal policajný 

viceprezident Ľubomír Ábel, ktorý sa zúčastnil na zasadnutí štátnej volebnej komisie. Bližšie k vedeným trestným 

konaniam nehovoril, polícia bude informovať podľa neho v najbližších dňoch. Z 27 podnetov bolo ostaných 19 

priestupkov. Štátnu volebnú komisiu Ábel informoval, že priebeh volieb je pokojný. 

 

10:40 Časť voličov zapísaných v okrsku na Garbiarskej ulici v Košiciach tvoria obyvatelia Strediska sociálnej pomoci 

mesta Košice. Viacerí z nich povedali, že voliť chodia pravidelne. Od nového predsedu VÚC očakávajú zlepšenie 

zdravotníctva, ako i školstva. 

 

10:36 V spoločnosti svojej manželky Martiny v sobotu vo volebnom okrsku číslo 2. v Poprade odovzdal svoj hlas v 

župných voľbách aj prezident SR Andrej Kiska. Po hlasovaní pred novinármi zdôraznil, že je potrebné ísť voliť. 
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10:15 Po prvých troch hodinách volieb do orgánov samosprávnych krajov môžu predstavitelia okrskových komisií v 

Stupave pri Bratislave hovoriť o značnom záujme voličov. "Voliči chodia stále, stáva sa, že musia chvíľku počkať, aby sa 

uvoľnilo miesto za plentou," informovala Zuzana Lovíšková z Mestského úradu v Stupave. 

 

Voľby do týchto chvíľ podľa jej slov nepoznačila žiadna rušivá okolnosť, atmosféra je pokojná. "Ľudia si overujú správny 

spôsob hlasovania i počet poslancov, ktorých môžu zakrúžkovať," povedala o usmerneniach, o ktorých doteraz 

najčastejšie informujú okrskové komisie prichádzajúcich voličov. 

 

10:05 Najväčšie trnavské sídlisko Družba volí vo volebných miestnostiach základnej a materskej školy. Prvá volička prišla 

k jednej z nich tesne pred otvorením, minútu pred siedmou hodinou. Volebná komisia mala jej meno zapísané tiež ako 

prvé v poradí. "Pani mala iniciály A.A., takže dnes mala dvojnásobné prvenstvo," povedal predseda volebnej komisie v 

okrsku č. 37 Jozef Viskupič. 

 

10:00 Bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej volebnej komisie Peter Pollák išiel do terénu 

monitorovať priebeh krajských volieb. Navštívi Jarovnice v okrese Sabinov, Luník IX - mestskú časť Košice a Letanovce v 

okrese Spišská Nová Ves. Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej komisie. "Vybrali sme tieto tri miesta, kde sa už 

v minulosti objavili podozrenia z volebnej korupcie," vysvetlil svoj postup Pollák, ktorý sa sústreďuje na problematiku 

kupovania hlasov. Avizoval, že v prípade podozrení v iných ako týchto troch "problematických oblastiach" sa presunie aj 

inam. Tvrdí, že ak sa mu potvrdia podozrenia, oznámi ich polícii aj komisii. 

 

9:55 V miestnom pohostinstve na hornom konci zriadili jeden z volebných okrskov v baníckom meste Handlová vo 

voľbách do vyšších územných celkov. K výberu miesta samospráva pristúpila po tom, čo zavreli prevádzku, kde bývali 

voľby doposiaľ. "V predchádzajúcich voľbách bol volebný okrsok na hornom konci v potravinách, táto prevádzka však 

bola zrušená, to znamená, že z nebytových priestorov sa stali bytové. Z toho dôvodu hľadalo mesto Handlová nové 

priestory pre volebný okrsok, ako najvhodnejší sa javil hostinec Pod brezami, ktorý má bezbariérový prístup," ozrejmila 

hovorkyňa mesta Jana Paulínyová. 

 

9:50 Účasť na voľbách vnímajú ako svoju zodpovednosť ako občanov aj v kláštore Kongregácie Najsvätejšieho 

Vykupiteľa (redemptoristi) v Podolínci v okrese Stará Ľubovňa. Uviedol to jeden z redemptoristov, páter Michal 

Zamkovský. "Nie sme len ľudia Cirkvi, ale aj ľudia daného regiónu a župy. Zaujímame sa o to, čo sa deje okolo nás. Je 

dosť dôležité, aby sme prispeli a mali možnosť ovplyvniť to, ako sa to bude vyvíjať a aby veci išli dobre," uviedol. Voliť 

však pôjde zo súčasnej trojčlennej komunity v Podolínci iba páter Zámkovský. "Ďalší dvaja nemajú trvalý pobyt v 

Prešovskom kraji a keďže nemajú možnosť vycestovať až do svojich krajov, nepôjdu voliť," vysvetlil. 

 

9:45 Ľudia v trnavskom kraji volia v 24 volebných obvodoch. Predsedu Trnavského samosprávneho kraja si voliči 

vyberajú z piatich kandidátov, čo je zo všetkých krajov najmenej. 
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9:15 O post predsedu nitrianskeho kraja sa uchádza osem kandidátov, z toho je sedem mužov a jedna žena. Dvaja 

kandidáti sú nezávislí, štyria kandidujú za politickú stranu a dvoch podporujú koalície strán. Obyvatelia kraja si zvolia aj 

54 poslancov zastupiteľstva v ôsmich volebných obvodoch – Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Štúrovo, 

Topoľčany a Zlaté Moravce. O mandát krajského poslanca sa uchádza 280 kandidátov, z toho 72 je nezávislých. 

 

8:30 V Žilinskom samosprávnom kraji kandiduje vo voľbách na post predsedu kraja päť straníkov a traja nezávislí, o 57 

poslaneckých stoličiek má záujem 261 straníckych a 116 nezávislých kandidátov. O 57 poslaneckých stoličiek v 

zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja sa uchádza 377 kandidátov, z nich 116 nezávislých a 261 nominovalo 16 

politických strán. Zo súčasných 57 krajských poslancov opätovne kandiduje 52. O poslancoch voliči rozhodujú v 11 

volebných obvodoch. 

 

8:15 V Prešovskom kraji si voliči vyberajú z 11 kandidátov na župana a 500 kandidátov na poslancov. V rámci PSK sa vo 

voľbách do krajskej samosprávy volí v 13-tich volebných obvodoch, ktoré kopírujú jednotlivé okresy kraja. Zastupiteľstvo 

Prešovského samosprávneho kraja bude mať, tak ako doteraz, aj v ďalšom volebnom období 62 poslancov. O post 

predsedu PSK sa pôvodne uchádzalo 12 kandidátov. 

 

7:50 O hlasy voličov v Trenčianskom samosprávnom kraji sa uchádza sedem zaregistrovaných kandidátov na predsedu, 

medzi nimi aj tri ženy. O 47 miest krajských poslancov sa v deviatich volebných obvodoch uchádza 272 kandidátov. 

 

7:45 V Košickom samosprávnom kraji si voliči volia 57 poslancov krajského zastupiteľstva a predsedu Košického 

samosprávneho kraja v jedenástich volebných obvodoch rozdelených na 854 volebných okrskov. Volebná komisia 

zaregistrovala 15 kandidátov na post predsedu KSK. Aktuálne sa z nich o hlasy voličov uchádza jedenásť kandidátov, 

pretože štyria sa vzdali alebo boli odvolaní stranou, za ktorú kandidovali. O 57 poslaneckých kresiel v krajskom 

zastupiteľstve zabojuje 449 kandidátov. Z pôvodne 469 zaregistrovaných sa 20 kandidátov vzdalo, alebo ich odvolali 

politické strany a koalície. 

 

7:35 V dnešných regionálnych voľbách občania volia predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja z jedenástich 

kandidátov. Súčasne vyberajú aj 49 poslancov zastupiteľstva z 382 kandidátov. Voľby prebiehajú v 13 volebných 

obvodoch a v rámci nich v 916 volebných okrskoch. Najviac okrskov s počtom 151 má volebný obvod číslo 9, ktorý 

kopíruje Okres Rimavská Sobota. Najmenej volebných okrskov je v banskoštiavnickom volebnom obvode číslo 2, kde ich 

je 24. O poslanecké kreslá v zastupiteľstve BBSK sa bude v nadchádzajúcich voľbách uchádzať 382 kandidátov. 

Zvolených môže byť 49 z nich v 13 volebných obvodoch, ktoré kopírujú jednotlivé okresy kraja. 

 

7:15 Voľby do VÚC 2017 sprevádza niekoľko noviniek. Napríklad porušenie jednotlivých pravidiel vedenia kampane i 

vysielania politickej reklamy sa pokutuje. Je napríklad zakázané, aby si voliči po hlasovaní nechali nepoužité alebo 

nesprávne upravené hlasovacie lístky. Hrozí za to pokuta 33 eur. Dôvodom zavedenia pokuty je ochrana voliča pred 

nátlakom a pokusmi o volebnú korupciu. Voličov pred odchodom z volebnej miestnosti upozorní okrsková volebná 

komisia, aby nepoužité hlasovacie lístky odložili do pripravenej zapečatenej nádoby. 
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07:00 Na celom Slovensku sa otvorilo takmer 6-tisíc volebných miestností. 

 

06:30 Televízia TA3 sa na voľby do VÚC dobre pripravila a ich priebeh bude podrobne sledovať spolu s vami. V sobotu 

večer budú hostia moderátora Petra Bielika čakať na prvé výsledky a na nedeľňajšie predpoludnie, keď už budú známi 

víťazi i porazení, pripravila mimoriadnu reláciu V politike. Web televízie TA3 bude situáciu monitorovať počas celej noci. 

 

06:15 Od štvrtka 2. novembra a aj v deň volieb až do skončenia hlasovania platí informačné moratórium. Počas moratória 

je zakázané zverejňovať informácie o kandidátoch v ich prospech alebo neprospech. Ak by volič napríklad na sociálnej 

sieti objavil platenú reklamu (banner) niektorého z kandidátov alebo by mu prišla SMS či e-mail vyzývajúci na voľbu 

niektorého z kandidátov, treba poslať podnet na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán, a to 

na e-mailovú adresu: statnakomisia@minv.sk. 

 

06:00 Voľby do orgánov samosprávnych krajov, ich predsedov a poslancov, sa začnú už o hodinu - volebné miestnosti sa 

otvoria o siedmej ráno a zatvoria o desiatej večer. Svoje voličské právo môže využiť približne 4 435 000 voličov. 

Priebežné výsledky začnú zverejňovať po zatvorení volebných miestností. 

 

Späť na obsah 

 

1.85.  V KSK tesným rozdielom zvíťazil Rastislav Trnka 

 [24hod.sk; 05/11/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/v-ksk-tesnym-rozdielom-zvitazil-rastislav-trnka-cl546703.html 

 

Foto v TASR Servise (pre klientov TASR) 

 

Foto v TASR Servise (pre klientov TASR) 

 

V Košickom samosprávnom kraji (KSK) sa o post predsedu VÚC uchádzalo dovedna 15 kandidátov. Víťazom sa stal 

Rastislav Trnka (KDH, SaS, OĽaNO, NOVA, ŠANCA), ktorý získal 37,8 percent hlasov oprávnených voličov. V 

regionálnom parlamente bude celkovo 57 poslancov, z toho 16 za Smer-SD, 16 za koalíciu OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, 

16 nezávislých poslancov, šiesti za stranu Most-Híd, po jednom za SNS, SMK-MKP a ŠKV. K volebným urnám prišlo 

celkove 630.178 oprávnených voličov čo predstavuje 26,73 percentnú účasť. 

 

Všetky kraje - Banskobystrický - Bratislavský - Košický - Nitriansky - Prešovský - Trenčiansky - Trnavský - Žilinský 

 

Rastislav Trnka (37,80), Richard Raši (37,24), Karol Pataky (9,41), Štefan Surmánek (4,67), Róbert Bačinský (3,11), 

Jarmila Tkáčová (2,30), Oliver Petrík (1,09), Lukáš Sisák (0,74), Jozef Červenák (0,66), Jaroslav Džungka (0,64), Rudolf 

Botka (0,35) 

 

http://www.24hod.sk/v-ksk-tesnym-rozdielom-zvitazil-rastislav-trnka-cl546703.html
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Životopis predsedu Košického samosprávneho kraja 

 

Rastislav Trnka má 33 rokov. Vyštudoval odbor ekonómie a manažmentu na Ekonomickej univerzite. Už sedem rokov je 

poslancom mestskej časti Košice – Staré Mesto. Je pravicovo orientovaným politikom. Do regionálnych volieb išiel ako 

nezávislý kandidát s podporou strán SaS, OĽaNO, KDH, NOVA a Šanca. Vo funkcii predsedu KSK je jeho prioritou začať 

rokovania s novými investormi a spustiť protikorupčný audit na Úrade Košického samosprávneho kraja. V oblasti 

dopravnej infraštruktúry chce zefektívniť spôsob opráv krajských ciest a riešiť alternatívne návrhy na dostavbu diaľnice 

D1 a rýchlostnej cesty R2. V poľnohospodárstve chce naštartovať projekt na podporu tzv. agrokruhov po vzore 

pestovateľa Jána Šlinského. 

 

Košický samosprávny kraj (KSK) 

 

Počet obyvateľov (údaj z roku 2015)   

Počet obcí a miest   

Rozhloha (km2)   

Počet oprávnených voličov   

Počet volebných obvodov   

Počet poslancov zastupiteľstva   

Počet kandidátov na predsedov VÚC   

 

Počet kandidátov na poslancov 

 

Výsledky doterajších volieb do orgánov VÚC v Košickom samosprávnom kraji. 

 

9. novembra 2013 - Prebehlo prvé kolo volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja. V regionálnom 

zastupiteľstve, ktoré má 57 kresiel, obsadila strana Smer–SD 26 kresiel, koalícia KDH, SDKÚ-DS, Most-Híd 15, SMK-

MKP štyri, KDS jedno kreslo a NEKA získali 11 mandátov. Na voľbách sa v prvom kole zúčastnilo 17,77 percenta voličov. 

O post predsedu sa uchádzalo desať kandidátov. Do druhého kola volieb predsedu vyššieho územného celku 23. 

novembra 2013 postúpili Zdenko Trebuľa (Most-Híd, SMK-MKP, Smer–SD) a Rudolf Bauer (KDS). Predsedom sa stal 

Zdenko Trebuľa. 

 

14. novembra 2009 - V Košickom samosprávnom kraji sa konalo prvé kolo volieb do orgánov VÚC. V regionálnom 

zastupiteľstve, ktoré má 57 kresiel, obsadila strana Smer-SD 26 kresiel, koalícia DS, KDS, OKS, SDKÚ-DS osem, SMK 

štyri, koalícia ĽS-HZDS, SZS štyri, koalícia HZD, SF, SOS dve a NEKA 13 kresiel. Volebná účasť v prvom kole dosiahla 

22,93 percenta. O miesto predsedu sa uchádzali ôsmi kandidáti. Za predsedu bol v prvom kole zvolený Zdenko Trebuľa 

(Smer-SD, SMK-MKP, ĽS-HZDS, SF, HZD, S.O.S., Most-Híd, LIGA). 
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26. novembra 2005 - Konalo sa prvé kolo volieb do orgánov VÚC v Košickom samosprávnom kraji. V regionálnom 

zastupiteľstve, ktoré má 57 kresiel, získala koalícia KDH-OKS 13 mandátov, strana SMK 13 mandátov, koalícia Smer-

HZD mala 12 poslancov, NEKA mali sedem poslancov, koalícia SDKÚ-DS-SZS mala šesť, SRS dvoch, ANO dvoch, 

HZDS jedného a SOS jedného zástupcu. Na voľbách v prvom kole sa zúčastnilo 19,27 percenta voličov. Do druhého kola 

volieb predsedu VÚC 10. decembra 2005 postúpili Zdenko Trebuľa z koalície Smer-HZD a Rudolf Bauer z koalície KDH-

OKS. Predsedom sa stal Zdenko Trebuľa. 

 

1. decembra 2001 – V historicky prvých voľbách do orgánov KSK získala v 57-člennom zastupiteľstve najviac 24 kresiel 

koalícia SMK-Smer-SDKÚ. Ďalších 14 poslancov reprezentovalo koalíciu HZDS-SDĽ-SOP, desať koalíciu KDH-DS-ANO, 

ôsmi poslanci kandidovali ako NEKA a jedno kreslo získala SDSS. V prvom kole prišlo voliť 21,79 percent voličov. Do 

druhého kola volieb 15. decembra 2001 na post predsedu prešli Alojz Engliš (HZDS-SDĽ-SOP) a Rudolf Bauer KDH-DS. 

Predsedom sa stal Rudolf Bauer. 

 

Jaroslav Polaček NEKA volebný obvod č.1 - Košice 

Igor Petrovčik NEKA volebný obvod č.1 - Košice 

Jozef Figeľ OĽANO, SaS, KDH, NOVA volebný obvod č.1 - Košice 

Miloš Ihnát NEKA volebný obvod č.1 - Košice 

Michal Kravčík OĽANO, SaS, KDH, NOVA volebný obvod č.1 - Košice 

Daniel Rusnák OĽANO, SaS, KDH, NOVA volebný obvod č.2 - Košice 

Peter Huba OĽANO, SaS, KDH, NOVA volebný obvod č.2 - Košice 

Peter Berinšter OĽANO, SaS, KDH, NOVA volebný obvod č.2 - Košice 

Ladislav Rovinský NEKA volebný obvod č.2 - Košice 

Ján Jakubov SMER-SD volebný obvod č.2 - Košice 

Emil Kočiš OĽANO, SaS, KDH, NOVA volebný obvod č.2 - Košice 

Jozef Andrejčák SMER-SD volebný obvod č.3 - Košice 

Ján Sekáč ŠKV volebný obvod č.3 - Košice 

Lenka Kovačevičová NEKA volebný obvod č.4 - Košice 

Vladimír Saxa OĽANO, SaS, KDH, NOVA volebný obvod č.4 - Košice 

Jaroslav Hlinka NEKA volebný obvod č.4 - Košice 

Renáta Lenártová SMER-SD volebný obvod č.4 - Košice 

Imrich Bakši OĽANO, SaS, KDH, NOVA volebný obvod č.5 - Košice 

František Petro SMER-SD volebný obvod č.5 - Košice 

Michal Rečka SMER-SD volebný obvod č.5 - Košice 

Ján Kokarda NEKA volebný obvod č.5 - Košice 

Roland Szabó SMER-SD volebný obvod č.5 - Košice 

Viktor Dulina OĽANO, SaS, KDH, NOVA volebný obvod č.5 - Košice 

Martin Smrčo OĽANO, SaS, KDH, NOVA volebný obvod č.5 - Košice 
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Peter Solár OĽANO, SaS, KDH, NOVA volebný obvod č.5 - Košice 

Dušan Tomaško NEKA volebný obvod č. 6 - Gelnica 

Igor Petrik NEKA volebný obvod č. 6 - Gelnica 

Emil Ďurovčík SMER-SD volebný obvod č.7 - Michalovce 

Viliam Zahorčák SMER-SD volebný obvod č.7 - Michalovce 

Milan Potocký OĽANO, SaS, KDH, NOVA volebný obvod č.7 - Michalovce 

Ján Mihalečko SMER-SD volebný obvod č.7 - Michalovce 

Jana Cibereová SMER-SD volebný obvod č.7 - Michalovce 

František Farkaš SMER-SD volebný obvod č.7 - Michalovce 

Milan Kaplan OĽANO, SaS, KDH, NOVA volebný obvod č.7 - Michalovce 

Pavol Kuchta SMER-SD volebný obvod č.7 - Michalovce 

Attila Anna NEKA voelbný obvod č.8 - Rožňava 

Juraj Nagy NEKA voelbný obvod č.8 - Rožňava 

Pavol Burdiga MOST - HÍD voelbný obvod č.8 - Rožňava 

Štefan Bašták SMER-SD voelbný obvod č.8 - Rožňava 

Karol Horník SMER-SD voelbný obvod č.8 - Rožňava 

Martin Hrunka NEKA volebný obvod č.9 - Sobrance 

Štefan Staško NEKA volebný obvod č.9 - Sobrance 

Pavol Bečarik SNS volebný obvod č.10 - Spišská Nová Ves 

Ján Volný SMER-SD volebný obvod č.10 - Spišská Nová Ves 

Rastislav Javorský OĽANO, SaS, KDH, NOVA volebný obvod č.10 - Spišská Nová Ves 

Jana Skokanová OĽANO, SaS, KDH, NOVA volebný obvod č.10 - Spišská Nová Ves 

Marián Hojstrič NEKA volebný obvod č.10 - Spišská Nová Ves 

Iveta Fulková OĽANO, SaS, KDH, NOVA volebný obvod č.10 - Spišská Nová Ves 

Adnan Akram NEKA volebný obvod č.10 - Spišská Nová Ves 

Karol Pataky MOST - HÍD volebný obvod č.11 - Trebišov 

Marek Čižmár NEKA volebný obvod č.11 - Trebišov 

Csaba Furik SMK-MKP volebný obvod č.11 - Trebišov 

Jozef Želinský MOST - HÍD volebný obvod č.11 - Trebišov 

Róbert Puci SMER-SD volebný obvod č.11 - Trebišov 

Peter Pandy MOST - HÍD volebný obvod č.11 - Trebišov 

Gejza Sačko MOST - HÍD volebný obvod č.11 - Trebišov 

Jozef Horváth MOST - HÍD volebný obvod č.11 - Trebišov 

 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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1.86.  Spolupráca Mikeša z Mikušom priniesla tri body 

 [mytrencin.sme.sk; 05/11/2017; (tn) ; Zaradenie: Trenčín / Šport] 

https://mytrencin.sme.sk/c/20688864/spolupraca-mikesa-z-mikusom-priniesla-tri-body.html 

 

Zverenci trénera Dušana Kramlíka zvíťazili v 15. kole II. futbalovej ligy na pôde Komárna. Vďaka nim sa posunuli na 

dvanástu priečku. 

 

Komárno – Nové Mesto 1:2 (0:2) 

 

Od úvodu sa tlačil domáci KFC pred Belica s vetrom v chrbte.Už v 3.min domáci kanonier Militosyan nebezpečne vystrelil 

z ľavej strany.Belic bol však na mieste a skvelo zasiahol.Belic založil útok v 5.min,loptu si skvelo potiahol Mikeš,ten 

ideálne vysunul Mikuša do nájazdu na samotného Kosťukeviča a domácemu brankárovi neostávalo nič iné len Mikuša 

podraziť.Penalta!Loptu si zobral sám Mikuš a s prehľadom skóroval 0:1.Studená sprcha pre domácich.Pred domácou 

bránou horelo aj v 15.min.Po ľavej strane unikol Bošanský,ktorý ideálne nahral do šestnástky na Mikeša,ale jeho strela 

bola zle umiestnená.Militosyan opäť skúšal Belica v 23.min no bez úspechu.Bošanský si únik z ľavej strany zopakoval v 

31.min opäť našiel v podobnej situácii Mikeša a jeho jedovatú strelu Kostukevič len zrazil pred Mikuša a pre neho nebol 

problém do poloprázdnej bránky skórovať.0:2!Mikuš mal na kopačke hetrik v 35.min,keď išiel sám na brankára ale vybral 

si zlú stranu a brankár reflexívne zneškodnil.V závere polčasu Belic efektívne zneškodnil Matićovú gólovú šancu. 

 

Do druhého polčasu vybehli domáci s elánom niečo urobiť s výsledkom.Mali aktivitu na svojich kopačkách aj územnú 

prevahu.AFC svojou umnou hrou držal súpera na dištanc od Belica.A tak šance na oboch stranách boli sporadické.AFC 

čakal trpezlivo na svoju šancu udreť z brejku.Za zmienku stojí nebezpečná štandartka domácich na hranici šestnástky,ale 

Bilyk vyslal loptu vysoko nad.70 a 71.min patrila Vladovi,keď mal dve šance no bez úspechu.Matić v 72 min.sa pokúšal 

nožničkami prekonať Belica a jeho pokus tesne minul spojnicu.V závere hra Komárna gradovala a v 86.min Matić z 

trestného kopu namieril presne 1:2.Domáci už nenašli silu na vyrovnanie,a AFC svojou taktickou hrou udržal pre seba 

dôležitú výhru. 

 

góly: 86. Matič – 6. a 31. Mikuš (1. z 11 m), ŽK: Kosťukevič, Militosyan – Mikeš, Mikuš, Živčic, rozhodoval: Libiak, 361 

divákov. 

 

NOVÉ MESTO: Belic – Múdry, Vlado (84. Kosorín), Šupka, Holíček, Mikuš, Bošanský (65. Živčic), Kubrický, Lopušan, 

Mikeš (77. Ďanovský), Jurica. Tréner: D. Kramlík. 

 

Ostatné výsledky: Pohronie – Bardejov 1:1, Lipt. Mikuláš – Podbrezová B 1:0, Spišská Nová Ves – Lok. Košice 1:1, 

Zvolen – Sereď 0:0, Poprad – Žilina B 1:1, Inter Bratislava – Šamorín 0:0, 

 

Späť na obsah 
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1.87.  VIDEO Definitívne výsledky župných volieb: Totálna porážka Smeru a kotlebovcov 

 [topky.sk; 05/11/2017; TASR, SITA, mik, ph ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.topky.sk/cl/1001009/1667593/VIDEO-Definitivne-vysledky-zupnych-volieb--Totalna-porazka-Smeru-a-kotlebovcov 

 

BRATISLAVA - Slováci si v sobotu volili nových predsedov VÚC a ich voľba priniesla prekvapujúce výsledky. Mobiliziácia 

priniesla množstvo zmien a veľkú porážku Smeru a kotlebovcov. 

 

Volilo sa od 7:00, pričom volebné miestnosti sa zatvorili o 22:00. V niekoľkých obciach Trenčianskeho kraja sa voľby 

konali kvôli výpadku elektriny až do 23:15. Priebežné výsledky sa preto dozvedáme až po tomto čase. 

 

Na svojom mieste ostávajú iba Jaroslav Baška v Trenčianskom kraji a Milan Belica v Nitrianskom kraji. Sú to zároveň 

jediní dvaja kandidáti Smeru, ktorí budú najbližších päť rokov šéfovať VÚC. V Košiciach porazil Richarda Rašiho 

Rastislav Trnka, Prešov opanoval Milan Majerský. 

 

Prvou ženskou župankou bude Erika Jurinová, ktorá v Žiline zdolala Juraja Blanára. Trnavu získal Jozef Viskupič, 

Bratislavu zas Juraj Droba. Ján Lunter v Banskej Bystrici jednoznačne zdolal Mariana Kotlebu. 

 

Ak neviete, koho voliť, pripravili sme pre vás zoznam kandidátov do jednotlivých zastupiteľstiev. 

Ak si nie ste istý, ako voliť, môžete si pozrieť si náš manuál. 

 

Takto sa volilo napríklad vo Veľkom Krtíši - Foto: SITA / Ján Viazanička 

 

VOĽBY SME SLEDOVALI ONLINE 

 

03:30 Konečné výsledky v Žilinskom samosprávnom kraji po spočítaní 100% hlasov. Účasť dosiahla 33,82%. Novou 

župankou sa stáva Erika Jurinová. 

 

03:25 Konečné výsledky v Nitrianskom samosprávnom kraji po spočítaní 100% hlasov. Účasť dosiahla 26,83%. 

Staronovým županom ostáva Milan Belica. 

 

03:22 Konečné výsledky v Bratislavskom samosprávnom kraji po spočítaní 100% hlasov. Účasť dosiahla 31,33%. Novým 

županom sa stal Juraj Droba. 

 

03:15 Konečné výsledky v Banskobystrickom samosprávnom kraji po spočítaní 100% hlasov. Účasť dosiahla 40,28%. 

Novým županom sa stal Ján Lunter. 

 

03:10 Ftáčnik gratuloval Drobovi 

http://www.topky.sk/cl/1001009/1667593/VIDEO-Definitivne-vysledky-zupnych-volieb--Totalna-porazka-Smeru-a-kotlebovcov


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

6. 11. 2017 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

 

Novozvolenému predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Jurajovi Drobovi zablahoželal aj neúspešný, ale 

favorizovaný kandidát Milan Ftáčnik. Ten podľa neoficiálnych priebežných výsledkov skončil nakoniec na treťom mieste. 

 

"Juraj Droba je víťazom volieb a ja mu blahoželám. V každom prípade si myslím, že to bola férová súťaž," skonštatoval 

Ftáčnik, ktorý zároveň poďakoval všetkým voličom a sympatizantom. 

 

03:05 Konečné výsledky v Košickom samosprávnom kraji po spočítaní 100% hlasov. Účasť dosiahla 26,72%. Nečakané 

sa stalo skutočnosťou - novým županom sa stal Rastislav Trnka. 

 

02:59 Konečné výsledky v Trnavskom samosprávnom kraji po spočítaní 100% hlasov. Účasť dosiahla 24,73%. Novým 

županom sa stal Jozef Viskupič. 

 

02:48 Takto oslavujú v tábore Juraja Drobu. 

 

Foto: Vlado Anjel 

 

02:44 Greššo nepovažuje výsledok za neúspech 

 

Ján Greššo podporovaný pravicovou koalíciou zloženou zo strán SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca a DS skončil v 

súboji o post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) na druhom mieste za Milan Belicom, ktorý kandidoval 

za koalíciu Smer-SD, SNS a Most-Híd. Aj napriek tomu však svoj výsledok vo voľbách nepovažuje za neúspech. 

 

02:40 Ďalšie priebežné výsledky. Zdá sa, že novými županmi budú ako Juraj Droba, tak aj Rastislav Trnka. 

 

Bratislava: 1. Juraj Droba 20,38%, 2. Rudolf Kusý 18,42%, 3. Milan Ftáčnik 17,58%, 4. Ján Mrva 16,12%, 5. Pavol Frešo 

10,93% (98,95% hlasov spočítaných) 

 

Trnava: 1. Jozef Viskupič 43,08%, 2. Tibor Mikuš 30,54% (99,24% hlasov spočítaných) 

 

Nitra: 1. Milan Belica 34,12%, 2. Ján Greššo 17,21% (99,87% hlasov spočítaných) 

 

Žilina: 1. Erika Jurinová 43,53%, 2. Juraj Blanár 29,85% (98,44% hlasov spočítaných) 

 

Banská Bystrica: 1. Ján Lunter 48,27%, 2. Marian Kotleba 23,37% (98,91% hlasov spočítaných) 

 

Košice: 1. Rastislav Trnka 38,29%, 2. Richard Raši 37,22% (98,24% hlasov spočítaných) 
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02:37 Konečné výsledky v Trenčianskom samosprávnom kraji po spočítaní 100% hlasov. Účasť dosiahla 26,31%. 

Staronovým županom je oficiálne Jaroslav Baška. 

 

02:34 Radujúci sa Milan Belica. Vľavo primátor Nitry Jozef Dvonč, napravo poslanec Smeru Tibor Glenda. 

 

02:32 Konečné výsledky v Prešovskom samosprávnom kraji po spočítaní 100% hlasov. Účasť dosiahla 29,39%. Novým 

županom je oficiálne Milan Majerský. 

 

02:18 Pravica zvalcovala Smer, odkazuje Sulík 

 

Tohtoročné voľby do VÚC ukázali, že pravica zvalcovala Smer-SD. Na margo neoficiálnych výsledkov volieb to vyhlásil 

líder SaS Richard Sulík. Je to podľa neho preto, lebo ľudia chcú zmenu a majú plné zuby toho, čo sa na Slovensku 

posledné roky deje. 

 

Zatiaľ neoficiálne víťazstvo Juraja Drobu v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) podľa neho nikto nečakal. Hodnotí 

to ako obrovský úspech, ale aj záväzok. 

 

02:15 Ďalšie priebežné výsledky. Juraj Droba a Rastislav Trnka smerujú k víťazstvám. 

 

Bratislava: 1. Juraj Droba 20,4%, 2. Rudolf Kusý 18,5% (97,4% hlasov spočítaných) 

 

Trnava: 1. Jozef Viskupič 43,0%, 2. Tibor Mikuš 30,5% (98,7% hlasov spočítaných) 

 

Trenčín: 1. Jaroslav Baška 50,0%, 2. Renáta Kaščáková 25,1% (99,5% hlasov spočítaných) 

 

Nitra: 1. Milan Belica 34,2%, 2. Ján Greššo 17,0% (99,2% hlasov spočítaných) 

 

Žilina: 1. Erika Jurinová 43,5%, 2. Juraj Blanár 29,8% (97,0% hlasov spočítaných) 

 

Banská Bystrica: 1. Ján Lunter 48,3%, 2. Marian Kotleba 23,4% (98,8% hlasov spočítaných) 

 

Prešov: 1. Milan Majerský 40,3 %, 2. Peter Chudík 30,7% (99,7% hlasov spočítaných) 

 

Košice: 1. Rastislav Trnka 38,3%, 2. Richard Raši 37,2% (97,1% hlasov spočítaných) 

 

Ľubomír Galko, Richard Sulík a Juraj Droba - Foto: Vlado Anjel 

 

02:09 Blanár priznal porážku 
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Juraj Blanár priznal porážku vo voľbách predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) a pogratuloval k víťazstvu Erike 

Jurinovej, ktorá ho vymení na poste predsedu ŽSK po dvanástich rokoch. 

 

"Preberá kraj, ktorý je vo veľmi dobrej kondícii. Kraj, ktorý je lídrom v mnohých oblastiach a pevne verím, že v týchto 

projektoch bude aj pokračovať ďalej. A prajem jej predovšetkým, aby dokázala naplniť svoj volebný program," povedal 

Blanár, ktorý neuspel vo štvrtom súboji o post predsedu ŽSK. 

 

02:07 Toto je nový prešovský župan Milan Majerský. 

 

02:05 Chudík priznal porážku 

 

Úradujúci predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Peter Chudík (Smer-SD), ktorý opätovne kandidoval na 

tento post, priznal volebnú porážku. Súčasne zablahoželal Milanovi Majerskému (KDH, SaS, OĽaNO, NOVA) k 

volebnému víťazstvu. 

 

Priznal, že je sklamaný, ale nie veľmi."Odrobil som 16 rokov. Dovolím si tvrdiť, že som urobil toho dosť. Držím pánu 

Majerskému prsty, nech riadi Prešovský kraj dobre a nech vyhrá ešte minimálne trikrát ako ja," povedal. 

 

Výsledok volieb pokladá za rozhodnutie voličov, ktorých prišlo tentokrát viac. Chudík zatiaľ nevie povedať dôvody, prečo 

voľby nevyšli v jeho prospech. Podľa jeho vyjadrenia, nie je si vedomý toho, že by niečo v kampani podcenil. Je za nim 

kus práce a na kraji sú rozbehnuté mnohé projekty. 

 

02:02 Sklamanie u Milana Ftáčnika. 

 

01:58 V štábe najsilnejšieho konkurenta Richarda Rašiho, Rastislava Trnku už oslavujú. Trnka sa má blízko k tomu, aby 

sa stal košickým županom. 

 

01:55 Richard Vašečka gratuluje svojej kolegyni Erike Jurinovej. 

 

01:52 Prvé kroky Viskupiča 

 

Prvé kroky Jozefa Viskupiča, ktorý by sa podľa predbežných neoficiálnych výsledkov mal stať novým trnavským 

županom, povedú k samosprávam, teda k starostom a primátorom. Povedal to novinárom vo svojej víťaznej reči, v ktorej 

načrtol prvé kroky v úrade. 
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"Aby samospráva dávala občanom logiku a zmysel, župan musí ťahať za jeden povraz so všetkými starostami a 

primátormi. Ak sa spojíme a ak tu nebude ignorácia, tak z neviditeľného úradu samosprávneho kraja sa stane úrad, ktorý 

bude starostom a primátorom pomáhať," myslí si. 

 

Viskupič tvrdí, že v Trnavskom kraji je niekoľko nášľapných mín. "Letisko Piešťany, vypuklý problém s internátom vo 

Voderadoch, vysoký dlh, dopravné problémy v Hlohovci a v Senici. Toto budú priority," avizoval. Za absolútne potrebný 

považuje aj hĺbkový audit na úrade, o jeho záveroch chce informovať. 

 

Na otázku, či jeho víťazstvo ovplyvnil aj fakt, že doterajší župan Tibor Mikuš vládol v Trnave už 12 rokov, Viskupič odvetil, 

že určite áno. "Ak pán Mikuš odíde z toho úradu, zbavíme sa posledného politika v exekutívnej funkcii z temných čias 

HZDS. Toto zohrávalo veľkú úlohu aj v kampani," myslí si. 

 

Jozef Viskupič 

 

01:48 Ftáčnik už zablahoželal Jurajovi Drobovi k víťazstvu v priamom prenose. 

 

01:44 Ďalšie priebežné výsledky 

 

Bratislava: 1. Juraj Droba 20,2%, 2. Rudolf Kusý 18,5% (93,3% hlasov spočítaných) 

 

Trnava: 1. Jozef Viskupič 42,7%, 2. Tibor Mikuš 30,4% (97,5% hlasov spočítaných) 

 

Trenčín: 1. Jaroslav Baška 50,2%, 2. Renáta Kaščáková 25,0% (98,9% hlasov spočítaných) 

 

Nitra: 1. Milan Belica 34,3%, 2. Ján Greššo 16,8% (98,0% hlasov spočítaných) 

 

Žilina: 1. Erika Jurinová 43,3%, 2. Juraj Blanár 29,5% (92,0% hlasov spočítaných) 

 

Banská Bystrica: 1. Ján Lunter 47,8%, 2. Marian Kotleba 23,6% (95,8% hlasov spočítaných) 

 

Prešov: 1. Milan Majerský 39,7 %, 2. Peter Chudík 31,2% (96,8% hlasov spočítaných) 

 

Košice: 1. Rastislav Trnka 38,6%, 2. Richard Raši 37,4% (95,0% hlasov spočítaných) 

 

Takto to vyzerá u Jána Luntera 

 

01:38 Nadšená Jurinová 
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Víťazstvo vo voľbách predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eriku Jurinovú dojalo. Získanú dôveru voličov 

vníma ako záväzok do budúcna. Povedala to po zverejnení neoficiálnych výsledkov, podľa ktorých získala 43,23 percenta 

z 83,66 percenta odovzdaných okrskových zápisníc. 

 

"V prvom rade je čas sa poďakovať, aj keď ešte nemáme všetko úplne v suchu," povedala Jurinová. Ako uviedla, je 

vďačná všetkým ľuďom, ktorí prišli voliť, pretože od nich najviac záležal výsledok. 

 

"Tým, že je vyššia volebná účasť, ukázali, že chcú zmenu. Toto sme im aj ponúkali, som rada, že to v našom prípade 

prijali. Ak sa výsledok potvrdí, nie som a nebudem župankou iba pre svojich voličov, ale pre všetkých obyvateľov 

Žilinského kraja," poznamenala Jurinová. 

 

Doplnila, že prvé, čo urobí, keď príde do úradu bude, že sa vzdá poslaneckého mandátu. "Je to taký prvý reálny sľub, 

ktorý som dala a aj ho splním," informovala. 

 

Erika Jurinová - Foto: TASR - Erika Ďurčová 

 

01:33 Ďalšie priebežné výsledky. Zdá sa, že sa bojuje hlavne v Bratislavskom samosprávnom kraji a Košickom 

samosprávnom kraji. 

 

Bratislava: 1. Juraj Droba 20,1%, 2. Rudolf Kusý 18,4% (89,6% hlasov spočítaných) 

 

Trnava: 1. Jozef Viskupič 42,7%, 2. Tibor Mikuš 30,4% (96,8% hlasov spočítaných) 

 

Trenčín: 1. Jaroslav Baška 50,3%, 2. Renáta Kaščáková 24,7% (97,2% hlasov spočítaných) 

 

Nitra: 1. Milan Belica 34,3%, 2. Ján Greššo 16,8% (96,3% hlasov spočítaných) 

 

Žilina: 1. Erika Jurinová 43,2%, 2. Juraj Blanár 29,6% (87,2% hlasov spočítaných) 

 

Banská Bystrica: 1. Ján Lunter 47,3%, 2. Marian Kotleba 23,9% (92,0% hlasov spočítaných) 

 

Prešov: 1. Milan Majerský 39,4 %, 2. Peter Chudík 31,5% (95,8% hlasov spočítaných) 

 

Košice: 1. Rastislav Trnka 38,7%, 2. Richard Raši 37,5% (93,0% hlasov spočítaných) 

 

Pavol Frešo priznal porážku - SITA / Ľudovít Vaniher 

 

01:30 Mikuš priznal porážku 
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Nezávislý kandidát, doterajší predseda Trnavského samosprávneho kraja, Tibor Mikuš prehral podľa predbežných 

výsledkov vo voľbách s Jozefom Viskupičom. Po zverejnení viac ako 90 percent hlasov voličov povedal, že rešpektuje 

danú situáciu. 

 

"Otázka však je, ako bol výsledok volieb dosiahnutý," povedal Mikuš s tým, že má na mysli manipuláciu s verejnou 

mienkou. Dodal, že občan nevidí prácu, ktorá bola v kraji urobená, ale verí osočovaniu a nepravdám. Poukázal na 

televízne debaty, kde boli podľa neho povedané klamstvá a tiež na sociálne siete, kde boli voči nemu vedené kampane. 

 

Takto sa oslavuje v Liberálnom dome. 

 

01:23 Ďalšie priebežné výsledky 

 

Bratislava: 1. Juraj Droba 20,0%, 2. Rudolf Kusý 18,3% (84,2% hlasov spočítaných) 

 

Trnava: 1. Jozef Viskupič 42,7%, 2. Tibor Mikuš 30,4% (94,8% hlasov spočítaných) 

 

Trenčín: 1. Jaroslav Baška 50,3%, 2. Renáta Kaščáková 24,8% (94,7% hlasov spočítaných) 

 

Nitra: 1. Milan Belica 34,5%, 2. Ján Greššo 16,6% (94,1% hlasov spočítaných) 

 

Žilina: 1. Erika Jurinová 43,2%, 2. Juraj Blanár 29,7% (87,2% hlasov spočítaných) 

 

Banská Bystrica: 1. Ján Lunter 46,8%, 2. Marian Kotleba 24,1% (88,9% hlasov spočítaných) 

 

Prešov: 1. Milan Majerský 39,0 %, 2. Peter Chudík 31,8% (92,6% hlasov spočítaných) 

 

Košice: 1. Rastislav Trnka 38,8%, 2. Richard Raši 37,6% (86,5% hlasov spočítaných) 

 

01:22 Baška v rozhovore pre agentúru SITA povedal, že v prvom rade ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili na voľbách v 

Trenčianskom kraji a ktorých presvedčila jeho štvorročná práca. 

 

01:19 "Začali ste Revolúciu. Padla prvá kocka domina. Gratuľujem a Ďakujem všetkým statočným a dobrým ľuďom," 

odkazuje Igor Matovič. 

 

Zľava: Predseda SAS Richard Sulík, kandidát na post predsedu BSK Juraj Droba a podpredseda strany SaS Ľubomír 

Galko 
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01:15 Pavol Frešo uznáva, že asi neuspel. "To, čo ma teší, že extrémizmus bol vyprášený z Banskej Bystrice," odkazuje. 

 

01:12 Ďalšie priebežné výsledky. V Košiciach je to stále obrovská dráma. 

 

Bratislava: 1. Juraj Droba 19,9%, 2. Rudolf Kusý 18,1% (79,1% hlasov spočítaných) 

 

Trnava: 1. Jozef Viskupič 42,3%, 2. Tibor Mikuš 29,7% (91,0% hlasov spočítaných) 

 

Trenčín: 1. Jaroslav Baška 50,6%, 2. Renáta Kaščáková 24,6% (91,2% hlasov spočítaných) 

 

Nitra: 1. Milan Belica 34,4%, 2. Ján Greššo 16,7% (91,8% hlasov spočítaných) 

 

Žilina: 1. Erika Jurinová 43,0%, 2. Juraj Blanár 29,8% (83,7% hlasov spočítaných) 

 

Banská Bystrica: 1. Ján Lunter 46,1%, 2. Marian Kotleba 24,6% (84,0% hlasov spočítaných) 

 

Prešov: 1. Milan Majerský 38,9 %, 2. Peter Chudík 31,9% (91,2% hlasov spočítaných) 

 

Košice: 1. Rastislav Trnka 38,6%, 2. Richard Raši 37,9% (86,5% hlasov spočítaných) 

 

01:10 "SMER na Slovensku skončil," má v tom jasno Alojz Hlina. 

 

01:03 Ďalšie priebežné výsledky. Milana Ftáčnika predbehol Rudolf Kusý, na Juraja Drobu ale stráca takmer 3-tisíc 

hlasov. Milan Majerský v Prešove získava výrazný náskok. V Košiciach je rozdiel medzi Rastislavom Trnkom a 

Richardom Rašim iba 329 hlasov. 

 

Bratislava: 1. Juraj Droba 19,8%, 2. Rudolf Kusý 17,6% (71,5% hlasov spočítaných) 

 

Trnava: 1. Jozef Viskupič 41,1%, 2. Tibor Mikuš 29,5% (85,7% hlasov spočítaných) 

 

Trenčín: 1. Jaroslav Baška 51,3%, 2. Renáta Kaščáková 24,2% (86,8% hlasov spočítaných) 

 

Nitra: 1. Milan Belica 34,7%, 2. Ján Greššo 16,4% (87,1% hlasov spočítaných) 

 

Žilina: 1. Erika Jurinová 42,8%, 2. Juraj Blanár 29,9% (77,7% hlasov spočítaných) 

 

Banská Bystrica: 1. Ján Lunter 46,1%, 2. Marian Kotleba 24,6% (76,2% hlasov spočítaných) 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

6. 11. 2017 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

Prešov: 1. Milan Majerský 38,5 %, 2. Peter Chudík 32,3% (88,0% hlasov spočítaných) 

 

Košice: 1. Rastislav Trnka 38,3%, 2. Richard Raši 38,0% (75,6% hlasov spočítaných) 

 

Takto to vyzerá u Juraja Drobu - SITA/Branislav Bibel 

 

00:58 Oslavná atmosféra vládne aj v tíme Eriky Jurinovej. Tá má pred Jurajom Blanárom náskok viac ako 13%. 

 

00:54 Ďalšie priebežné výsledky. Črtá sa predbežná volebná účasť okolo 30% (momentálne je to 28,40 %). Nesmierne 

tesný súboj je to stále v Bratislave, Prešove a Košiciach. Zdá sa, že v ostatných krajoch je rozhodnuté. 

 

Bratislava: 1. Juraj Droba 19,6%, 2. Milan Ftáčnik 17,6% (64,1% hlasov spočítaných) 

 

Trnava: 1. Jozef Viskupič 40,1%, 2. Tibor Mikuš 29,1% (78,8% hlasov spočítaných) 

 

Trenčín: 1. Jaroslav Baška 51,4%, 2. Renáta Kaščáková 24,0% (81,9% hlasov spočítaných) 

 

Nitra: 1. Milan Belica 34,8%, 2. Ján Greššo 16,5% (81,5% hlasov spočítaných) 

 

Žilina: 1. Erika Jurinová 42,9%, 2. Juraj Blanár 29,4% (68,2% hlasov spočítaných) 

 

Banská Bystrica: 1. Ján Lunter 46,2%, 2. Marian Kotleba 24,9% (65,7% hlasov spočítaných) 

 

Prešov: 1. Milan Majerský 37,9 %, 2. Peter Chudík 33,0% (83,8% hlasov spočítaných) 

 

Košice: 1. Rastislav Trnka 38,1%, 2. Richard Raši 38,0% (67,49% hlasov spočítaných) 

 

00:49 "Dámy a páni, vyzerá to, že sme vyhrali!" vyhlásil Ján Lunter na tlačovke. 

 

00:43 Ďalšie priebežné výsledky 

 

Bratislava: 1. Juraj Droba 18,8%, 2. Milan Ftáčnik 17,7% (54,7% hlasov spočítaných) 

 

Trnava: 1. Jozef Viskupič 39,6%, 2. Tibor Mikuš 27,6% (71,8% hlasov spočítaných) 

 

Trenčín: 1. Jaroslav Baška 51,4%, 2. Renáta Kaščáková 24,1% (76,0% hlasov spočítaných) 

 

Nitra: 1. Milan Belica 34,6%, 2. Ján Greššo 16,4% (72,8% hlasov spočítaných) 
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Žilina: 1. Erika Jurinová 43,4%, 2. Juraj Blanár 28,6% (59,2% hlasov spočítaných) 

 

Banská Bystrica: 1. Ján Lunter 45,6%, 2. Marian Kotleba 25,2% (59,1% hlasov spočítaných) 

 

Prešov: 1. Milan Majerský 37,4 %, 2. Peter Chudík 34,3% (72,1% hlasov spočítaných) 

 

Košice: 1. Rastislav Trnka 38,5%, 2. Richard Raši 38,4% (59,4% hlasov spočítaných) 

 

00:40 Najtesnejšie súboje ponúka Bratislavský, Prešovský a Košický kraj. V Bratislave je rozdiel medzi vedúcim Jurajom 

Drobom a Milanom Ftáčnikom iba 630 hlasov. V Prešove vedie Milan Majerský nad Petrom Chudíkom o 3 240 hlasov. V 

Košiciach je rozdiel dokonca iba 62 hlasov v prospech Rastislava Trnku. 

 

Milan Ftáčnik a Juraj Droba 

 

00:32 Ďalšie priebežné výsledky. Zdá sa, že v piatich krajoch je rozhodnuté, tesné je to v Bratislave, Prešove a Košiciach. 

Podľa najnovších dát vyplýva, že by Smer stratil silnú pozíciu v mnohých krajoch - momentálne by získal iba Trenčiansky 

a Nitriansky. 

 

Bratislava: 1. Juraj Droba 18,4%, 2. Milan Ftáčnik 17,6% (46,6% hlasov spočítaných) 

 

Trnava: 1. Jozef Viskupič 39,1%, 2. Tibor Mikuš 27,2% (64,5% hlasov spočítaných) 

 

Trenčín: 1. Jaroslav Baška 51,0%, 2. Renáta Kaščáková 24,3% (66,7% hlasov spočítaných) 

 

Nitra: 1. Milan Belica 34,1%, 2. Iván Farkás 17,6% (63,6% hlasov spočítaných) 

 

Žilina: 1. Erika Jurinová 43,3%, 2. Juraj Blanár 28,5% (49,6% hlasov spočítaných) 

 

Banská Bystrica: 1. Ján Lunter 44,5%, 2. Marian Kotleba 26,1% (48,0% hlasov spočítaných) 

 

Prešov: 1. Milan Majerský 37,2 %, 2. Peter Chudík 35,1% (62,6% hlasov spočítaných) 

 

Košice: 1. Rastislav Trnka 39,5%, 2. Richard Raši 38,3% (47,9% hlasov spočítaných) 

 

00:28 Súčasný nitriansky župan Milan Belica je podľa priebežných výsledkov zatiaľ prvý. Spočítaných je momentálne 

zhruba 42 percent hlasov. "Beriem to s pokorou, tých čísiel ešte bude veľa," povedal Belica, ktorý krátko pred polnocou 

predstúpil pred novinárov. Zároveň však dodal, že verí vo svoje víťazstvo. 
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00:22 Ďalšie priebežné výsledky: 

 

Bratislava: 1. Juraj Droba 18,0%, 2. Milan Ftáčnik 17,9% (37,1% hlasov spočítaných) 

 

Trnava: 1. Jozef Viskupič 37,8%, 2. Tibor Mikuš 26,8% (54,4% hlasov spočítaných) 

 

Trenčín: 1. Jaroslav Baška 52,0%, 2. Renáta Kaščáková 24,0% (57,9% hlasov spočítaných) 

 

Nitra: 1. Milan Belica 34,1%, 2. Iván Farkás 18,7% (52,6% hlasov spočítaných) 

 

Žilina: 1. Erika Jurinová 42,9%, 2. Juraj Blanár 28,6% (39,9% hlasov spočítaných) 

 

Banská Bystrica: 1. Ján Lunter 42,9%, 2. Marian Kotleba 27,3% (37,3% hlasov spočítaných) 

 

Prešov: 1. Milan Majerský 36,6 %, 2. Peter Chudík 36,1% (54,8% hlasov spočítaných) 

 

Košice: 1. Rastislav Trnka 39,4%, 2. Richard Raši 38,1% (40,4% hlasov spočítaných) 

 

Zľava v popredí: Podpredseda SaS Ľubomír Galko, kandidát na post predsedu BSK Juraj Droba (uprostred) a poslanec 

NR SR za OĽaNO-NOVA Ján Budaj počas čakania na výsledky - SITA / Branislav Bibel 

 

00:18 Dramatické súboje prebiehajú vo viacerých krajoch. Smer má zatiaľ prvenstvo v dvoch krajoch. 

 

00:12 Ďalšie priebežné výsledky: 

 

Bratislava: 1. Milan Ftáčnik 17,9%, 2. Juraj Droba 17,7% (29,0% hlasov spočítaných) 

 

Trnava: 1. Jozef Viskupič 41,6%, 2. Tibor Mikuš 27,7% (38,5% hlasov spočítaných) 

 

Trenčín: 1. Jaroslav Baška 52,9%, 2. Renáta Kaščáková 23,4% (50,8% hlasov spočítaných) 

 

Nitra: 1. Milan Belica 35,7%, 2. Ján Greššo 16,7% (42,3% hlasov spočítaných) 

 

Žilina: 1. Erika Jurinová 43,0%, 2. Juraj Blanár 28,8% (29,5% hlasov spočítaných) 

 

Banská Bystrica: 1. Ján Lunter 43,4%, 2. Marian Kotleba 26,6% (29,2% hlasov spočítaných) 
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Prešov: 1. Milan Majerský 36,4 %, 2. Peter Chudík 36,2% (47,0% hlasov spočítaných) 

 

Košice: 1. Rastislav Trnka 40,2%, 2. Richard Raši 37,9% (33,6% hlasov spočítaných) 

 

Členovia okrskovej volebnej komisie spočítavajú hlasy po skončení volieb v Komárne - Foto: TASR / Milan Drozd 

 

00:01 Ďalšie priebežné výsledky: 

 

Bratislava: 1. Milan Ftáčnik 17,9%, 2. Ján Mrva 17,3% (23,9% hlasov spočítaných) 

 

Trnava: 1. Jozef Viskupič 39,2%, 2. Tibor Mikuš 26,9% (31,3% hlasov spočítaných) 

 

Trenčín: 1. Jaroslav Baška 53,8%, 2. Renáta Kaščáková 23,1% (42,0% hlasov spočítaných) 

 

Nitra: 1. Milan Belica 35,9%, 2. Ján Greššo 17,7% (33,5% hlasov spočítaných) 

 

Žilina: 1. Erika Jurinová 43,1%, 2. Juraj Blanár 28,8% (22,7% hlasov spočítaných) 

 

Banská Bystrica: 1. Ján Lunter 43,8%, 2. Marian Kotleba 27,0% (23,5% hlasov spočítaných) 

 

Prešov: 1. Peter Chudík 37,4 %, 2. Milan Majerský 34,9% (39,0% hlasov spočítaných) 

 

Košice: 1. Rastislav Trnka 39,9%, 2. Richard Raši 38,4% (27,0% hlasov spočítaných) 

 

23:58 Môže to skončiť tak, aj tak, tvrdí Frešo 

 

Môže to skončiť aj víťazstvom, aj prehrou. Súčasný bratislavský župan Pavol Frešo týmto slovami okomentoval doterajšie 

priebežné neoficiálne výsledky vo voľbách predsedu BSK. Frešo je po sčítaní necelých šestich percent volebných 

okrskov zatiaľ na štvrtom mieste. 

 

"Nech to bude tak alebo onak, pravda je taká, že téma, s ktorou som išiel do kampane, vo mne zostane," uviedol pred 

novinármi po príchode na miesto, kde sa pripojil k volebnému štábu. Zdôraznil, že konečné rozhodnutie ostáva na 

voličoch. 

 

Pavol Frešo prichádza do štábu - Foto: Vlado Anjel 

 

23:55 Ďalšie priebežné výsledky: 
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Bratislava: 1. Ján Mrva 18,0%, 2. Milan Ftáčnik 17,6% (17,2% hlasov spočítaných) 

 

Trnava: 1. Jozef Viskupič 36,1%, 2. Tibor Mikuš 25,9% (25,2% hlasov spočítaných) 

 

Trenčín: 1. Jaroslav Baška 54,9%, 2. Renáta Kaščáková 22,3% (33,6% hlasov spočítaných) 

 

Nitra: 1. Milan Belica 36,3%, 2. Ján Greššo 16,8% (26,0% hlasov spočítaných) 

 

Žilina: 1. Erika Jurinová 42,9%, 2. Juraj Blanár 29,5% (15,1% hlasov spočítaných) 

 

Banská Bystrica: 1. Ján Lunter 43,1%, 2. Marian Kotleba 27,2% (18,0% hlasov spočítaných) 

 

Prešov: 1. Peter Chudík 38,4 %, 2. Milan Majerský 33,6% (32,3% hlasov spočítaných) 

 

Košice: 1. Rastislav Trnka 39,4%, 2. Richard Raši 38,9% (21,0% hlasov spočítaných) 

 

23:50 Lunter si je istý víťazstvom 

 

Kandidát na župana v Banskobystrickom samosprávnom kraji Ján Lunter zišiel medzi novinárov a vyjadril sa, že účasť je 

podľa jeho informácií dobrá, malo by mu to pomôcť a že si je istý svojím víťazstvom. "Čakáme na dôležitú chvíľu, aby sa 

zmenila situácia v Banskej Bystrici a dáme odkaz celému Slovensku, že cesta, ktorá sa tu začala, nebola dobrá a že sa to 

končí," uviedol Lunter. 

 

Zdroj foto: SITA/Jakub Julény 

 

23:45 Ďalšie priebežné výsledky: 

 

Trenčín: 1. Jaroslav Baška 56,8%, 2. Renáta Kaščáková 21,2% (24,3% hlasov spočítaných) 

 

Banská Bystrica: 1. Ján Lunter 40,3%, 2. Marian Kotleba 28,3% (13,8% hlasov spočítaných) 

 

Nitra: 1. Milan Belica 35,3%, 2. Ján Greššo 16,2% (19,8% hlasov spočítaných) 

 

Prešov: 1. Peter Chudík 37,1 %, 2. Milan Majerský 34,3% (25,0% hlasov spočítaných) 

 

Bratislava: 1. Ján Mrva 18,5%, 2. Juraj Droba 17,7%, 3. Milan Ftáčnik 16,1%, 4. Rudolf Kusý 15,0%, 5. Pavol Frešo 

14,6% (9,5% hlasov spočítaných) 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

6. 11. 2017 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

Žilina: 1. Erika Jurinová 42,6%, 2. Juraj Blanár 29,9% (10,8% hlasov spočítaných) 

 

Košice: 1. Richard Raši 40,6%, 2. Rastislav Trnka 38,4% (13,6% hlasov spočítaných) 

 

Trnava: 1. Jozef Viskupič 35,0%, 2. Tibor Mikuš 26,9% (19,3% hlasov spočítaných) 

 

23:42 Bratislavský samosprávny kraj: 

 

23:35 Ďalšie priebežné výsledky: 

 

Trenčín: 1. Jaroslav Baška 58,5%, 2. Renáta Kaščáková 20,8% (16,7% hlasov spočítaných) 

 

Banská Bystrica: 1. Ján Lunter 38,7%, 2. Marian Kotleba 28,4% (9,5% hlasov spočítaných) 

 

Nitra: 1. Milan Belica 37,6%, 2. Ján Greššo 16,4% (12,9% hlasov spočítaných) 

 

Prešov: 1. Peter Chudík 39,0 %, 2. Milan Majerský 33,8% (19,3% hlasov spočítaných) 

 

Bratislava: 1. Juraj Droba 19,1%, 2. Ján Mrva 17,3% (6,0% hlasov spočítaných) 

 

Žilina: 1. Erika Jurinová 40,4%, 2. Juraj Blanár 32,8% (7,8% hlasov spočítaných) 

 

Košice: 1. Richard Raši 41,4%, 2. Rastislav Trnka 37,9% (8,2% hlasov spočítaných) 

 

Trnava: 1. Jozef Viskupič 32,5%, 2. Tibor Mikuš 26,5% (14,7% hlasov spočítaných) 

 

Pavol Frešo 

 

23:29 PRVÉ priebežné výsledky z Nitrianskeho kraja (po sčítaní 9,6% hlasov) 

 

1. Milan Belica 38,2%, 2. Milan Uhrík 16,1% 

 

23:28 PRVÉ priebežné výsledky z Trenčianskeho kraja (po sčítaní 11,6% hlasov) 

 

1. Jaroslav Baška 61,0%, 2. Renáta Kaščáková 19,4% 

 

23:27 PRVÉ priebežné výsledky z Prešovského kraja (po sčítaní 15,5% hlasov) 
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1. Peter Chudík 43,6 %, 2. Milan Majerský 30,2% 

 

23:24 PRVÉ priebežné výsledky z Košického kraja (po sčítaní 5,3% hlasov) 

 

1. Richard Raši 44,0%, 2. Rastislav Trnka 35,0% 

 

23:23 PRVÉ priebežné výsledky z Trnavského kraja (po sčítaní 10,9% hlasov) 

 

1. Jozef Viskupič 35,6%, 2. Tibor Mikuš 29,9% 

 

23:22 PRVÉ priebežné výsledky zo Žilinského kraja (po sčítaní 5,7% hlasov) 

 

1. Juraj Blanár 39,0%, 2. Erika Jurinová 35,8% 

 

23:21 PRVÉ priebežné výsledky z Banskobystrického kraja (po sčítaní 6,89% hlasov) 

 

1. Ján Lunter 37,8%, 2. Marian Kotleba 30,3% 

 

23:20 PRVÉ priebežné výsledky z Bratislavského kraja (po sčítaní 4,04% hlasov) 

 

1. Juraj Droba 19,7%, 2. Ján Mrva 17,9%, 3. Pavol Frešo 15,1%, 4. Rudolf Kusý 14,7%, 5. Milan Ftáčnik 13,7% 

 

23:14 Podľa neoficiálnych výsledkov vyhral Ján Lunter v Telgárte, kde získal 240 hlasov, Kotleba iba 50, píše Denník N. 

 

23:11 Vo volebnej centrále Petra Oremusa vládne pokojná atmosféra, do reštaurácie na Nitrianskom hrade postupne 

prichádzajú jeho sympatizanti a podporovatelia. "Teší ma, že volebná účasť v Nitrianskom kraji bola vyššia ako pred 

štyrmi rokmi. Sme pripravení na dlhú volebnú noc. V prípade víťazstva sa asi zdržíme naozaj dlho," povedal. 

 

23:05 "Trpím miernym optimizmom vzhľadom na to, že počúvam čísla o účasti. Uvidíme, ako ľudia rozhodli, na toto ja 

nemám veľmi dobrý odhad," priznal Jozef Viskupič. 

 

23:01 Na výsledky so svojím tímom čaká aj kandidát Milan Majerský, ktorý mal podľa predvolebných preferencií najväčšiu 

šancu poraziť súčasného župana Petra Chudíka. Atmosféra v centrále KDH v Prešove, kde sa zišlo asi 50 ľudí, je veľmi 

veselá no zároveň je badať napätie z očakávaných výsledkov. 

 

22:58 Vo volebnom tíme Jána Luntera panuje dobrá nálada a napätie v očakávaní prvých výsledkov. Prišlo veľa hostí, 

ktorí sú spolu s celým tímom oddelení od médií pre malú kapacitu priestorov. 
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Ján Lunter počas volebnej noci - SITA/Jakub Julény 

 

22:47 Pavol Frešo zatiaľ medzi členov svojho volebného tímu neprišiel. Do jednej z reštaurácií v bratislavskej Karlovej 

Vsi, kde bude očakávať výsledky, má zavítať približne o 23.00 h. 

 

22:44 Juraj Droba nemá po uzatvorení volebných miestností žiadne veľké očakávania. "Som však presvedčený, že môj 

výsledok bude určite lepší ako to, čo ukazovali prieskumy verejnej mienky tesne pred voľbami," povedal. 

 

22:38 Richard Raši čaká na výsledky aj so svojimi priaznivcami a štábom v podniku v centre Košíc už od 21:00. Medzi 

pozvanými hosťami sme zazreli europoslankyňu Moniku Smolkovú, ministra hospodárstva Petra Žigu a tiež košických 

viceprimátorov Renátu Lenártovú a Martina Petrušku. 

 

22:29 Zápisnice so zrátanými hlasmi z krajských komisií budú prichádzať na štátnu komisiu okolo polnoci. Predpokladá to 

vo vysielaní TA3 predseda štátnej komisie pre voľby Eduard Barány. 

 

22:24 Prieskum AKO 

 

Podľa prieskum agentúry AKO, ktorý realizovala už počas moratória na prieskumy, od 31. októbra do 2. novembra, by 

Milan Ftáčnik v BSK získal 23,50 percenta hlasov, Rudolf Kusý 20,7 percent a Pavol Frešo 13,3 percenta. 

 

Milan Ftáčnik s manželkou - SITA / Diana Černáková 

 

22:20 Napätie v centrále Jurinovej 

 

Do volebnej centrály jednej z adeptiek na víťazstvo vo voľbách predsedu Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej 

postupne počas večera prichádzajú kandidáti koalície na poslancov. "Sme pripravení prijať aj jednu aj druhú správu," 

povedala Jurinová. Dodala, že od piatka večera pociťuje napätie. 

 

22:14 Marian Kotleba čaká na výsledky volieb v kraji so svojimi ľuďmi, členmi ĽS Naše Slovensko a sympatizantmi mimo 

Banskej Bystrice bez prítomnosti novinárov. 

 

22:05 Väčšina volebných miestností už je zatvorená, volí sa iba v niektorých obciach Trenčianskeho samosprávneho 

kraja. 

 

22:00 U Juraja Drobu: 
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21:55 Aj keď záujem o voľby nie je vysoký, účasť by v Košickom samosprávnom kraji mala byť vyššia než pred štyrmi 

rokmi. Vtedy dosiahla účasť v Košickom kraji v prvom kole 17,78 percenta a v druhom kole voľby predsedu KSK 12,21 

percenta. 

 

21:41 Takto to vyzerá u liberálov: 

 

21:27 Podľa zistení TASR bola v obciach BBSK vyššia účasť ako v mestách. V dedinách mali prevahu starší voliči. 

Všeobecne ale oslovení členovia okrskových komisií uvádzali vo večerných hodinách o niečo vyššiu účasť ako pri 

ostatných krajských voľbách, kedy účasť voličov dosiahla necelých 25 percent. 

 

21:16 Štatistický úrad SR vzhľadom na rozhodnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o 

predĺžení hlasovania vo viacerých okrskoch bude priebežné výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 

zverejňovať až po 23.15 h. 

 

21:12 Martin Jakubec o voľbách: 

 

21:01 Prvé priebežné neoficiálne výsledky by sa mali na webstránkach www.volbysr.sk a www.statistics.sk objaviť po 

22.00 h, teda po tom, ako sa na väčšine Slovenska zatvoria volebné miestnosti. Oficiálne výsledky by mali byť známe v 

nedeľu 5. novembra. Odobriť ich musí štátna volebná komisia. 

 

20:44 Vyjadrite sa v našej ankete! 

 

20:36 Predbežné výsledky bude Štatistický úrad zverejňovať na tejto stránke. 

 

20:25 Banskobystrický samosprávny kraj údajne očakáva rekordnú účasť. 

 

"Z okrskových volebných komisií už teraz odhadujú ešte vyššiu účasť," uvádza RTVS. Na niektorých miestach sa na 

odvolenie vraj čakalo aj viac ako polhodinu. 

 

20:19 Volebné miestnosti v niekoľkých obciach Trenčianskeho kraja zostanú podľa informácií TASR otvorené do 23.15 h. 

V kraji sa o ten čas predĺži aj volebné moratórium. 

 

20:14 Predseda vlády SR Robert Fico odovzdal svoj hlas vo voľbách do vyšších územných celkov v priestoroch 

Základnej školy Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ulici v Bratislave. 

 

Zdroj foto: TASR - Michal Svítok 

 

20:01 Predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány o účasti na voľbách. 
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19:49 V okrskovej komisii na Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Leviciach odhadujú v krajských voľbách 

voličskú účasť do 30 percent. Ako informovala predsedníčka okrskovej komisie Radka Radová, doteraz odvolilo približne 

20 percent voličov. 

 

19:40 Takto odvolila Izabella Komlósiová v ižanskom kroji v obci Iža, okres Komárno. 

 

Zdroj foto: TASR - Milan Drozd 

 

19:25 Volebná účasť v samosprávnych krajoch nebude dramaticky vysoká ani oproti minulosti výrazne neklesne. Kraje 

hlásia dvojciferné čísla. Povedal to predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard 

Bárány. 

 

Voľby v Krásnohorskom Podhradí - Foto: TASR / Maroš Černý 

 

19:15 Veľký škandál v Banskej Bystrici. Pokus o ovplyvnenie volieb, klamstvá na okrskoch. 

 

18:58 Elektrina v týchto obciach vraj vypadla o 18:10, členovia obvodnej volebnej komisie podľa nej momentálne 

konzultujú s okrskovými volebnými komisiami technické otázky týkajúce sa prerušenia volieb. 

 

18:50 V obciach Horná Súča, Dolná Súča a Hrabovka v Trenčianskom okrese vypadol elektrický prúd. Výpadok sa týka 

deviatich volebných okrskov. Voľby sa budú musieť v týchto okrskoch predĺžiť o čas výpadku elektriny. Informovala 

zapisovateľka Obvodnej volebnej komisie Trenčín Ľubica Držková. 

 

18:45 Voliť chodia ľudia v každom veku. Napríklad aj táto 95-ročná Ružinovčanka. 

 

Zdroj foto: FB / Dalibor Hruby 

 

18:30 Obvodná volebná komisia v Revúcej preveruje oznámenie od občanov, podľa ktorého bol jeden predseda 

okrskovej volebnej komisie v okrese pri svojej práci pod vplyvom alkoholu. Informoval o tom zapisovateľ obvodnej 

volebnej komisie pre Revúcky okres Dominik Čulok. 

 

18:05 V Nitrianskom samosprávnom kraji sa podľa predbežných odhadov členov jednotlivých okrskových komisií očakáva 

účasť v sobotných voľbách oveľa vyššia oproti predchádzajúcim voľbám v roku 2013. 

 

17:55 Priebeh volieb do vyšších územných celkov v obvode Šaľa je zatiaľ pokojný. Obvodná volebná komisia podľa slov 

zapisovateľky Evy Gyurovszkej nemusela riešiť žiadne podnety. Podľa členov okrskových komisií je však volebná účasť 

nízka, pohybuje sa zhruba na úrovni volieb pred štyrmi rokmi. 
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17:45 Takto odovzdal svoj hlas súčasný prešovský župan Peter Chudík. 

 

Zdroj foto: SITA / Viktor Zamborský 

 

17:30 Volebná komisia Prešovského samosprávneho kraja prijala podnet týkajúci sa porušenia volebného moratória v 

Prešove. Podnet podal občan, podľa ktorého ho na Hlavnej ulici oslovili členovia istého občianskeho združenia a podali 

mu plagát s menami desiatich kandidátov na krajských poslancov do Zastupiteľstva PSK. Malo ísť o kampaň v prospech 

nominantov dvoch politických strán a nezávislých kandidátov. 

 

17:19 Väčšina Bratislavčanov stále netuší, kde je sídlo VÚC, hovorí Richard Sulík. 

 

17:05 Aj Stanislav Mičev odozvdal svoj hlas. Kandidát, ktorý sa vzdal v prospech Jána Luntera v boji proti Marianovi 

Kotlebovi, hlási pomerne vysokú účasť. 

 

16:50 Účasť na sobotňajších voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) na košickom sídlisku Luník IX je nízka, ale 

oproti iným krajským voľbám v tejto mestskej časti nadpriemerná. 

 

Zdroj foto: TASR - František Iván 

 

16:35 Richard Sulík zatiaľ odhaduje účasť na 18%. Europoslanec predsedá okrsku 21 na Základnej škole na Jelenej ulici 

v bratislavskom Starom Meste. 

 

16:15 Dvaja mladí ľudia v šarišskom kroji prišli do volebnej miestnosti v obci Krivany v okrese Sabinov. Folkloristi 

nechceli strácať čas, čaká ich ešte jedno vystúpenie s folklórnym súborom v obci a účasť na čepčení v Tatrách. 

 

16:00 Svoj hlas už odovzdal aj Marian Kotleba. 

 

Zdroj foto: SITA/Jan Miskovsky 

 

15:49 Volebná komisia BBSK riešila dva prípady v obvode Brezno, ktoré sa týkali povinného zachovávania volebného 

moratória. Týkali sa aj člena okrskovej komisie v mikine ĽSNS, na ktorý upozornil Juraj Smatana. 

 

15:38 "Môjho mladšieho syna vnímam ako stelesnenie šťastia. Aj preto sme volili spolu," napísal jeden z kandidátov na 

post predsedu BSK Jozef Uhler. 

 

Zdroj foto: FB / Jozef Uhler 
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15:30 Členka okrskovej volebnej komisie dožadujúca sa označenia všetkých členov komisie, kto za akú politickú stranu 

tam sedí. 

 

15:20 "Moja doobedňajšia "tour de okrsky", sa skončila nielen definitívnym naplnením môjho sľubu a krúžkom pre Jána 

Luntera, ale aj povzbudzujúcou správou, o doposiaľ vysokom záujme voličov. Už to len nezakríknuť, aby večer mohli 

oslavovať všetci slušní ľudia na Slovensku," povedal po odovzdaní svojho hlasu poslanec za SaS Martin Klus. Ten sa 

svoj kandidatúry na post banskobystrického župana vzdal v prospech Luntera. 

 

15:10 Tibor Mikuš, kandidát na trnavského župana, vhadzuje obálku do urny. 

 

14:55 V obci Lubina v okrese Nové Mesto nad Váhom skolaboval člen okrskovej volebnej komisie. Zdravotní záchranári 

ho odviezli do nemocnice. 

 

14:40 Takto volili Milan Belica a Ján Greššo, kandidáti v Nitrianskom samosprávnom kraji. 

 

Milan Belica 

 

Ján Greššo 

 

14:25 Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko volil v sobotňajších voľbách okolo 13.30 h na obecnom úrade v 

obci Miloslavov (okr. Senec). Za jeden z najväčších problémov v kraji považuje dopravu. 

 

Andrej Danko 

 

14:10 Takto volila kandidátka na post predsedníčky VÚC v Žilinskom samosprávnom kraji, Erika Jurinová. 

 

14:00 V michalovskom volebnom obvode sa objavili podozrenia z kupovania hlasov. "Členovia krajskej volebnej komisie 

idú preveriť podozrenia, ktoré sa vyskytli v súvislosti s voľbami vo Veľkých Kapušanoch a Drahňove," povedal predseda 

Volebnej komisie KSK Vladimír Tot (MOST – HÍD). 

 

13:50 Za sebou to už má aj bratislavský kandidát Ján Mrva. 

 

13:35 Ráno odvolil aj najväčší Kotlebov súper v BBSK Ján Lunter. Tvrdí, že dnes sa rozhoduje, ako sa bude žiť 

najbližších päť rokov. Verí, že dokáže zmeniť kraj k lepšiem. "Ja som bol voliť hneď ráno a vyzývam aj vás, priatelia: 

poďte voliť! Krúžkujte kandidátov na poslancov a vezmite so sebou aj svojich blízkych. Dnes má každý jeden hlas naozaj 

obrovskú váhu. Dnes nesmieme nič ponechať na náhodu!" odkázal na Facebooku. 

 

Zdroj foto: FB / Lunter pre dobrý kraj 
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13:25 Obvodná volebná komisia v bratislavskom Novom Meste v súvislosti s voľbami do vyšších územných celkov 

preverovala prvý podnet. Okrsková komisia na Mikovíniho ulici totiž nahlásila, že pred budovou niekto rozdáva bagety 

tým, ktorí volili jedného z kandidátov na predsedu BSK. "Obvodná komisia to išla preveriť, ale keď prišli na miesto, nikoho 

už nenašli," uviedol hovorca Nového Mesta Marek Tettinger. 

 

13:15 Krajské voľby sú pokojné, Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán rieši desiatky 

podnetov. Väčšinou ide o údajné porušenie volebného moratória. Novinárom to povedal predseda štátnej volebnej 

komisie Eduard Bárány. 

 

13:10 Výzva Daniela Krajcera: 

 

12:55 "V meste Brezno sedí vo volebnej komisii jeden z členov okrskovej komisie v bunde s logom ĽSNS. To je jasné 

porušenie volebného zákona," píše učiteľ a aktivista Juraj Smatana. 

 

Zdroj foto: FB / Juraj Smatana 

 

12:45 K urnám už prišiel aj trnavský kandidát Jozef Viskupič aj so synom. 

 

12:35 Na košickom sídlisku Lunik IX. prebiehajú voľby bez problémov. Zatiaľ je účasť nízka a podľa slov bývalého 

starostu Ladislava Šaňu, veľa ľudí do večera nepríde. "Ľudia veľmi nevedia, že čo sú to za voľby, že tu existuje a čo je to 

VÚC," vyjadril sa. 

 

12:20 Ďalší z kandidátov na predsedu KSK Rastislav Trnka prišiel voliť niekoľko minút po 11:00 do volebnej miestnosti na 

Hrnčiarskej ulici, sprevádzala ho manželka. Tak ako ostatní kandidáti, aj on chce dnešný deň stráviť so svojimi najbližšími 

v prírode. "Ľudia, žiaľ, krajom nedôverujú a preto sa bojím, že bude účasť nízka," povedal. 

 

12:10 Národná kriminálna agentúra (NAKA) vedie vo veci podozrení z volebnej korupcie osem trestných konaní. Na 

podozrenia z volebnej korupcie sa sústreďujú policajti aj počas prebiehajúcich krajských volieb. 

 

11:55 Daniel Krajcer po odvolení. 

 

11:40 V obecnom zariadení sociálnych služieb v Hornej Marikovej, v ktorom žije asi 40 klientov, požiadalo o voľbu do 

prenosnej urny sedem voličov. Najstarším z nich bol 97-ročný Štefan Mihálik. Rodák z marikovskej osady Vlkov je v 

zariadení sociálnych služieb asi 12 rokov a podľa vlastných slov sa zúčastňuje takmer všetkých volieb. 

 

11:30 Bratislavský kandidát Rudolf Kusý dorazil v dobrej nálade. 
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11:10 V Bratislave bol spolu so svojim synom odvoliť aj Daniel Krajcer. 

 

11:00 Voľby do vyšších územných celkov v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) sú zatiaľ pokojné, volebné 

miestnosti v kraji otvorili načas, nikto zatiaľ nehlásil žiadne problémy. Konštatoval to tri hodiny po začiatku volieb Peter 

Bahno, predseda volebnej komisie BBSK. 

 

10:45 Svoju povinnosť si v Poprade splnil aj prezident Andrej Kiska. Slovákov vyzval na to, aby išli voliť. 

 

10:35 Takto volil v Juraj Droba, ďalší z kandidátov na predsedu BSK. 

 

10:20 Kandidát na košického župana Richard Raši prišiel voliť už o 8:00 hodine aj s manželkou Máriou. Volili v košickej 

mestskej časti Barca, kde má trvalý pobyt. "Teraz sa prezlečiem a pôjdem do lesa, vyvetrať si hlavu," povedal Raši po 

vhodení hlasovacích lístkov. 

 

10:15 Po prvých troch hodinách sobotných volieb do orgánov samosprávnych krajov môžu predstavitelia okrskových 

komisií v Stupave pri Bratislave hovoriť o značnom záujme voličov. "Voliči chodia stále, stáva sa, že musia chvíľku 

počkať, aby sa uvoľnilo miesto za plentou," informovala Zuzana Lovíšková z Mestského úradu v Stupave. 

 

10:05 Bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej volebnej komisie Peter Pollák išiel do terénu 

monitorovať priebeh krajských volieb. Navštívi Jarovnice v okrese Sabinov, Luník IX - mestskú časť Košice a Letanovce v 

okrese Spišská Nová Ves. Do terénu by mali ísť aj ďalší členovia štátnej komisie. 

 

10:00 Odvolené má už aj Pavol Frešo. 

 

9:45 Takto volil Milan Ftáčnik. "Neviem, či sa nám podarilo vyburcovať dostatočný počet ľudí, ale verím, že tá účasť bude 

vyššia ako pred štyrmi rokmi," povedal tesne po akte. 

 

9:40 Odvolil už aj jeden z favoritov v Bratislavskom samosprávnom kraji, Milan Ftáčnik. 

 

9:20 Súčasný košický župan Zdenko Trebuľa odvolil o 9:00 na Kukučínovej ulici v Košiciach aj so svojou manželkou. "Je 

to veľká úľava, keď už nie som na kandidačnej listine. Dnes si pôjdem ešte oddýchnuť na chalupu," povedal. Potešilo ho 

tiež, že ráno vyzerá volebná účasť v jeho okrsku celkom slušná. 

 

9:05 Otázky ľudí ohľadom prebiehajúcich krajských volieb zodpovie infolinka ministerstva vnútra aj Štátnej komisie pre 

voľby a kontrolu financovania politických strán. Celý volebný deň môžu volať na čísla 02/48592312, 02/48592313, 

02/48592020 a 02/48592021. 
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8:50 V miestnom pohostinstve na hornom konci zriadili jeden z volebných okrskov v baníckom meste Handlová vo 

voľbách do vyšších územných celkov. K výberu miesta samospráva pristúpila po tom, čo zavreli prevádzku, kde bývali 

voľby doposiaľ. 

 

8:20 Podľa informácií sa volebné miestnosti otvorili bez problémov. 

 

8:00 Krátko pred siedmou hodinou už pred Základnou školou kráľa Svätopluka v Nitre postávali prví voliči, ktorí čakali na 

otvorenie volebnej miestnosti. 

 

07:50 Tentoraz nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové 

opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne. 

 

07:30 O priazeň voličov sa uchádza 78 kandidátov na predsedov a takmer 2900 kandidátov na poslancov. 

 

07:00 Volebné miestnosti sú otvorené. 

 

06:50 Podľa kurzov stávkových spoločností to vyzerá na tesné súboje najmä v Bratislavskom, Žilinskom, Nitrianskom, 

Trnavskom a Banskobystrickom kraji. 

 

06:40 K voľbe potrebujete iba občiansky preukaz alebo doklad o pobyte pre cudzinca. 

 

06:25 Voliť môžete len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov ste zapísaný. 

 

06:10 Pre voľby je vytvorených 5 968 volebných miestností (okrskov), voliť môže približne 4 435 000 ľudí. 

 

Späť na obsah 

 

1.88.  Tu sú mená nových poslancov. Je medzi nimi aj ten váš? 

 [tvnoviny.sk; 05/11/2017; SLOVENSKO/zg ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.tvnoviny.sk/a/1893204 

 

Voliť išiel takmer každý tretí obyvateľ Slovenska. 

 

Voliči v župných voľbách rozhodli na najbližších päť rokov o krajských parlamentoch. Staronovými šéfmi ostali Jaroslav 

Baška (Trenčín) a Milan Belica (Nitra). 

 

V šiestich krajoch sa budú šéfovia VÚC meniť - Juraj Droba (Bratislava) Jozef Viskupič (Trnava), Ján Lunter (Banská 

Bystrica), Milan Majerský (Prešov), Rastislav Trnka (Košice) a v histórii Slovenska sa prvou župankou stala Erika 

Jurinová (Žilina). 

http://www.tvnoviny.sk/a/1893204
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Celoslovenská účasť bola 29,95 percenta. 

 

Okrem nich si ľudia zvolili aj zloženie nových krajských parlamentov. Prečítajte si, koho si voliči vybrali v jednotlivých 

krajoch. 

 

Bratislavský kraj 

 

Staré Mesto 

 

Zuzana Aufrichtová (SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola DÚ) 

 

Martin Borguľa (MOST - HÍD, SMER-SD, SKOK - ELD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) 

 

Barbora Oráčová (nezávislý) 

 

Ružinov 

 

Dušan Pekár (SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola DÚ) 

 

Martin Chren (nezávislý) 

 

Ján Buocik (nezávislý) 

 

Martin Patoprstý (nezávislý) 

 

Igor Adamec (nezávislý) 

 

Marek Machata (SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola DÚ) 

 

Vrakuňa 

 

Zuzana Schwartzová (SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola DÚ) 

 

Podunajské Biskupice 

 

Alžbeta Ožvaldová (NF) 
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Mikuláš Krippel (SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola DÚ) 

 

Nové Mesto 

 

Katarína Augustinič (nezávislý) 

 

Martin Vlačiky (nezávislý) 

 

Zuzana Rattajová (SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola DÚ) 

 

Rača, Vajnory 

 

Michal Drotován (nezávislý) 

 

Peter Pilinský (MOST - HÍD, SMER-SD, SKOK - ELD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) 

 

Karlova Ves 

 

Jaromír Šíbl (nezávislý) 

 

Lívia Poláchová (nezávislý) 

 

Peter Buzáš (nezávislý) 

 

Devín, Devínska Nová Ves 

 

Andrej Kovarík (SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola DÚ) 

 

Dúbravka 

 

Martin Zaťovič (nezávislý) 

 

Juraj Káčer (nezávislý) 

 

Juraj Štekláč (nezávislý) 

 

Lamač, Záhorská Bystrica 
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Jozef Krúpa (nezávislý) 

 

Čunovo, Jarovce, Petržalka, Rusovce 

 

Elena Pätoprstá (SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola DÚ) 

 

Peter Hochschorner (SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola DÚ) 

 

Lýdia Ovečková (SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola DÚ) 

 

Vladimír Dolinay(SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola DÚ) 

 

Marian Greksa (nezávislý) 

 

Vladimír Bajan (SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola DÚ) 

 

Jozef Uhler (nezávislý) 

 

Ján Karman (SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola DÚ) 

 

Jana Hrehorová (nezávislá) 

 

Malacky, Studienka, Záhorie (vojenský obvod), Závod 

 

Juraj Říha (nezávislý) 

 

Lucia Vidanová (nezávislá) 

 

Gajary, Kostolište, Malé Leváre, Veľké Leváre, Suchohrad, Záhorska Ves 

 

Peter Tydlitát (DOMA DOBRE) 

 

Jakubov, Láb, Plavecký Štvrtok, Vysoká pri Morave, Zohor 

 

Dušan Dvoran (MOST - HÍD, SMER-SD, SKOK - ELD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) 

 

Jablonové, Kuchyňa, Lozornp, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Rohožník, Sološnica 
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Peter Švaral (nezávislý) 

 

Pezinok 

 

Oliver Solga (SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola DÚ) 

 

Juraj Pátek (nezávislý) 

 

Limbach, Slovenský Grob, Svätý Jur, Viničné 

 

Štefan Gašparovič (MOST - HÍD, SMER-SD, SKOK - ELD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) 

 

Modra, Šenkvice, Vinosady 

 

Peter Fitz (MOST - HÍD, SMER-SD, SKOK - ELD, SZ, SDKÚ-DS, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI) 

 

Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, Píla, Štefanová, Vištuk, Igram, Kaplna 

 

Ivan Patoprstý (SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola DÚ) 

 

Senec 

 

Mária Hudáková (nezávislá) 

 

Blatné, Boldog, Čataj, Hrubá Borša, Hrubý Śúr, Hurbanova Ves, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Nová Dedinka, 

Nový Svet, Reca, Tureň, Veľký Biel 

 

Ladislav Gujber (SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola DÚ) 

 

Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, Zálesie 

 

Mária Kisková (nezávislá) 

 

Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Rovinka, Tomášov, Vlky 

 

Juraj Jánošík (nezávislý) 

 

István Pomichal (SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola DÚ) 
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Trnavský kraj 

 

Dunajská Streda 

 

József Menyhárt (SMK-MKP) 

 

Iván Fenes (SMK-MKP) 

 

Zoltán Hájos (SMK-MKP) 

 

László Bacsó (SMK-MKP) 

 

Csaba Orosz (SMK-MKP) 

 

Ladislav Polák (SMK-MKP) 

 

Rozália Hervay (SMK-MKP) 

 

Marian Soóky (SMK-MKP) 

 

Galanta 

 

József Berényi (SMK-MKP) 

 

Krisztián Forró (SMK-MKP) 

 

Gergely Agócs (SMK-MKP) 

 

László Biró (SMK-MKP) 

 

László Pék (SMK-MKP) 

 

Ľuboš Šúry (SMER-SD) 

 

Ervin Chomča (MOST - HÍD) 

 

Hlohovec 
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Milan Domaracký (nezávislý) 

 

Patrik Voltmann (nezávislý) 

 

Miroslav Dzurech (OĽaNO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola DÚ) 

 

Piešťany 

 

Remo Cicutto (nezávislý) 

 

Alan Suchánek (OĽaNO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola DÚ) 

 

Iveta Babičová (nezávislý) 

 

Martin Cifra (nezávislý) 

 

Lucia Drábiková (OĽaNO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola DÚ) 

 

Senica 

 

Roman Sova (OĽaNO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola DÚ) 

 

Martin Džačovský (nezávislý) 

 

Pavol Kaman (OĽaNO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola DÚ) 

 

Ľubomír Parízek (nezávislý) 

 

Peter Gerhart (OĽaNO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola DÚ) 

 

Skalica 

 

Zdenko Čambal (nezávislý) 

 

Stanislav Chovanec (nezávislý) 

 

Jozef Hajzlinger (nezávislý) 
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Trnava 

 

Jozef Viskupič ((OĽaNO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola DÚ) 

 

Branislav Kramár (OĽaNO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola DÚ) 

 

Matej Lančarič (nezávislý) 

 

Vladimír Butko (OĽaNO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola DÚ) 

 

Marek Neštický (nezávislý) 

 

Marián Viskupič (OĽaNO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola DÚ) 

 

Tibor Pekarčík (nezávislý) 

 

Rastislav Mráz ((OĽaNO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola DÚ) 

 

Marián Galbavý (nezávislý) 

 

Trenčiansky kraj 

 

Bánovce nad Bebravou 

 

Zuzana Máčeková (nezávislá) 

 

Rudolfa Novotná (nezávislá) 

 

Mária Hajšová (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ) 

 

Ilava 

 

Peter Marušinec (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ) 

 

Viliam Cíbik (nezávislý) 

 

Juraj Hort (nezávislý) 
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Eva Bočinová (nezávislá) 

 

Pavol Bagin (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ) 

 

Myjava 

 

Anna Abramovičová (nezávislý) 

 

Pavel Halabrín (nezávislý) 

 

Nové Mesto nad Váhom 

 

Jozef Trstenský (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ) 

 

Dušan Bublavý (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ) 

 

Ján Bielik (nezávislý) 

 

Anna Halinárová (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ) 

 

Vladimír Fraňo (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ) 

 

Partizánske 

 

Jozef Božik (nezávislý) 

 

Erich Dvonč (nezávislý) 

 

Iveta Randzaiková (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ) 

 

Tomáš Merašický (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ) 

 

Považská Bystrica 

 

Karol Janas (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ) 

 

František Matušík (nezávislý( 
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Igor Steiner (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ) 

 

Viera Zboranová (nezávislá) 

 

Juraj Smatana (SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola DÚ) 

 

Prievidza 

 

Eleonóra Porubcová (SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola DÚ) 

 

Jozef Stopka (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ) 

 

Ladislav Procházka (nezávislý) 

 

Mohamed Hemza (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ) 

 

Richard Takáč (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ) 

 

Viera Beňová (nezávislá) 

 

Mária Šramková (nezávislá) 

 

Michal Ďureje (nezávislý) 

 

Peter Oulehle (SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola DÚ) 

 

Miroslav (SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola DÚ) 

 

František Tám (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ) 

 

Púchov 

 

Rastislav Henek (nezávislý) 

 

Milan Panáček (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ) 

 

Roman Hvizdák (nezávislý) 
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Trenčín 

 

Tomáš Vaňo (nezávislý) 

 

Štefan Škultéty (nezávislý) 

 

Miloš Mičega (nezávislý) 

 

Peter Daňo (SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola DÚ) 

 

Eduard Filo (SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola DÚ) 

 

Ladislav Matejka (SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola DÚ) 

 

Jozef Habánik (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD, SZ) 

 

Stanislav Svatik (nezávislý) 

 

Juraj Maláň (SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola DÚ) 

 

Nitriansky kraj 

 

Komárno 

 

Miklós Viola (SMK-MKP) 

 

Árpád Horváth (SMK-MKP) 

 

Jozef Jobbágy (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD) 

 

Csaba Földes (SMK-MKP) 

 

Norbert Becse (SMK-MKP) 

 

Örs Orosz (SMK-MKP) 

 

Tihamér Gyarmati (SMK-MKP) 
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László Stubendek (nezávislý) 

 

Levice 

 

Csaba Tolnai (SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA) 

 

Ervín Szalma (SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA) 

 

Miloš Zaujec (SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA) 

 

Martin Bátovský (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD) 

 

Ján Krtík (nezávislý) 

 

Alexander Bačík (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD) 

 

Igor Éder (nezávislý) 

 

Tibor Csenger (SMK-MKP) 

 

Martina Holečková (SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA) 

 

Nitra 

 

Peter Oremus (nezávislý) 

 

Ján Greššo (SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA) 

 

Jozef Dvonč (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD) 

 

Ján Vančo (SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA) 

 

Anna Šmehilová (SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA) 

 

Ľubomír Moravčík (nezávislý) 

 

Milan Uhrík (ĽS Naše Slovensko) 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

6. 11. 2017 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

 

Eva Antošová (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD) 

 

Miloš Dovičovič (SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA) 

 

Miloslav Hatala (SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA) 

 

Štefan Štefek (nezávislý) 

 

Daniel Hecht (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD) 

 

Daniel Balko (SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA) 

 

Nové Zámky 

 

Otokar Klein (nezávislý) 

 

Marek Oremus (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD) 

 

Branislav Becík (nezávislý) 

 

Helena Bohátová (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD) 

 

Ladislav Marenčák (nezávislý) 

 

Marcel Filaga (nezávislý) 

 

Gabriel Katona (nezávislý) 

 

Tibor Matuška (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD) 

 

Šaľa 

 

Jozef Belický (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD) 

 

Martin Alföldi (nezávislý) 

 

Róbert Andráši (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD) 
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Ildikó Kőrösi (SMK-MKP) 

 

Topoľčany 

 

Ján Paulík (nezávislý) 

 

Peter Baláž (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD) 

 

Juraj Soboňa (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD) 

 

Jozef Stankovský (nezávislý) 

 

Karol Gerhát (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD) 

 

Pavol Goga (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD) 

 

Zlaté Moravce 

 

Marián Kéry (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD) 

 

Marta Balážová (nezávislý) 

 

Milan Galaba (SMER-SD, SNS, MOST - HÍD) 

 

Žilinský kraj 

 

Bytča 

 

Miroslav Minárčik (Smer-SD) 

 

Peter Weber (OĽaNO, SaS, KDH, OKS, NOVA) 

 

Čadca 

 

Ján Podmanický (SMER-SD) 

 

Martin Šenfeld (nezávislý) 
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Jozef Grapa (SMER-SD) 

 

Milan Gura (SMER-SD) 

 

Jozef Marec (nezávislý) 

 

Jozef Cech (SMER-SD) 

 

Jaroslav Velička (nezávislý) 

 

Andrea Šimurdová (nezávislý) 

 

Dolný Kubín 

 

Ján Prílepok (nezávislý) 

 

Zdenko Kubáň (OĽaNO, SaS, KDH, OKS, NOVA) 

 

Ľubomír Bláha (SMER-SD) 

 

Kysucné Nové Mesto 

 

Dušan Mičian (SNS) 

 

Matej Fabšík (nezávislý) 

 

Ivan Poláček (nezávislý) 

 

Liptovský Mikuláš 

 

Branislav Tréger (nezávislý) 

 

Ján Blcháč (SMER-SD) 

 

Rudolf Urbanovič (SNS) 

 

Erik Gemzický (SNS) 
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Jaroslav Barok (OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA) 

 

Anna Dvorščáková (OĽANO, SaS, KDH, OKS, NOVA) 

 

Martin 

 

Erika Cintulová (nezávislý) 

 

Peter Vons (nezávislý) 

 

Imrich Žigo (nezávislý) 

 

František Výrostko (nezávislý) 

 

Stanislav (OĽANO, SaS, KDH, OKS, NOVA) 

 

Tatiana Červeňová (SMER-SD) 

 

Peter Kašuba (nezávislý) 

 

Tomáš Zanovit (nezávislý) 

 

Námestovo 

 

Igor Janckulík (nezávislý) 

 

Albín Maslaňák (OĽANO, SaS, KDH, OKS, NOVA) 

 

Rastislav Zanovit (OĽANO, SaS, KDH, OKS, NOVA) 

 

Július Piták (SMER-SD) 

 

Jozef Straka (nezávislý) 

 

Ružomberok 

 

Karol Javorka (nezávislý) 
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Michal Slašťan (OĽANO, SaS, KDH, OKS, NOVA) 

 

Ján Bednárik (OĽANO, SaS, KDH, OKS, NOVA) 

 

Ľubomír Kubáň (nezávislý) 

 

Dušan Lauko (SNS) 

 

Turčianske Teplice 

 

Dušan Hrivnák (nezávislý) 

 

Tvrdošín 

 

Vojtech Koleják (OĽANO, SaS, KDH, OKS, NOVA) 

 

Štefan Kristofčák (OĽANO, SaS, KDH, OKS, NOVA) 

 

Jaroslav Rosina (nezávislý) 

 

Žilina 

 

Martin Kapitulík (nezávislý) 

 

Anna Verešová (OĽANO, SaS, KDH, OKS, NOVA) 

 

Róbert Kašša (nezávislý) 

 

Ľudmila Chodelková (nezávislá) 

 

Barbora Birnerová (OĽANO, SaS, KDH, OKS, NOVA) 

 

Milan Laurenčík (OĽANO, SaS, KDH, OKS, NOVA) 

 

Jozef Kavecký (OĽANO, SaS, KDH, OKS, NOVA) 

 

Peter Dobeš (OĽANO, SaS, KDH, OKS, NOVA) 
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Martin Barčík (nezávislý) 

 

Ján Marosz (OĽANO, SaS, KDH, OKS, NOVA) 

 

Štefan Zelník (SNS) 

 

Ľubomír Bechný (nezávislý) 

 

Juraj Popluhár (SMER-SD) 

 

Banskobystrický kraj 

 

Banská Bystrica 

 

Martin Kapitulík (nezávislý) 

 

Anna Verešová (OĽANO, SaS, KDH, OKS, NOVA) 

 

Róbert Kašša (nezávislý) 

 

Ľudmila Chodelková (nezávislá) 

 

Barbora Birnerová (OĽANO, SaS, KDH, OKS, NOVA) 

 

Milan Laurenčík (OĽANO, SaS, KDH, OKS, NOVA) 

 

Jozef Kavecký (OĽANO, SaS, KDH, OKS, NOVA) 

 

Peter Dobeš (OĽANO, SaS, KDH, OKS, NOVA) 

 

Martin Barčík (nezávislý) 

 

Ján Marosz (OĽANO, SaS, KDH, OKS, NOVA) 

 

Štefan Zelník (SNS) 

 

Ľubomír Bechný (nezávislý) 
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Juraj Popluhár (SMER-SD) 

 

Banská Štiavnica 

 

Mikuláš Pál (nezávislý) 

 

Brezno 

 

Tomáš Abel (nezávislý) 

 

Martin Juhaniak (nezávislý) 

 

Eva Laurinc Wolframová (nezávislý) 

 

Daniel Struhár (nezávislý) 

 

Miroslav Fašang (nezávislý) 

 

Detva 

 

Stanislav Horník (nezávislý) 

 

Ján Šufliarsky (nezávislý) 

 

Roman Malatinec (SMER-SD) 

 

Krupina 

 

Maroš Skopa (SaS, OĽANO, NOVA, KDH, OKS) 

 

Radoslav Vazan (nezávislý) 

 

Lučenec 

 

Pavol Baculík (nezávislý) 

 

Branislav Hámorník (SMER-SD) 
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Pavel Greksa (nezávislý) 

 

Juraj Pelč (nezávislý) 

 

Attila Agócs (MOST - HÍD) 

 

Poltár 

 

Andrea Baníková (SaS, OĽANO, NOVA, KDH, OKS) 

 

Ján Chromek (SMER-SD) 

 

Revúca 

 

Milan Kolesár (SaS, OĽANO, NOVA, KDH, OKS) 

 

Júliius Laššan (SMER-SD) 

 

Július Buchta (SNS) 

 

Rimavská Sobota 

 

Peter Juhász (SMK-MKP) 

 

Jozef Šimko (nezávislý) 

 

Zoltán Cziprusz (SMK-MKP) 

 

Michal Bagačka (SMER-SD) 

 

Ferenc Auxt (SMK-MKP) 

 

Ladislav Rigó (SMK-MKP) 

 

Veľký Krtíš 

 

Mirko Trojčák (SMER-SD) 
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Ondrej Kollár (SMER-SD) 

 

László Jámbor (SMER-SD) 

 

Zvolen 

 

Matej Snopko (nezávislý) 

 

Peter Košík (nezávislý) 

 

Ján Beljak (SaS, OĽANO), NOVA, KDH, OKS) 

 

Jozef Ježík (SMER-SD) 

 

Milan Čarnoký (nezávislý) 

 

Žarnovica 

 

Kamil Danko (SMER-SD) 

 

Ján Havran (SMER-SD) 

 

Žiar nad Hronom 

 

Ladislav Kukolík (nezávislý) 

 

Božena Kováčová (SMER-SD) 

 

Daniel Gelien (nezávislý) 

 

Vladimír Flimer (SMER-SD) 

 

Prešovský kraj 

 

Bardejov 

 

Patrik Mihaľ (KDH, SaS, OĽANO, NOVA) 
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Juraj Bochňa (nezávislý) 

 

Pavol Ceľuch (nezávislý) 

 

Boris Hanuščak (SMER-SD) 

 

Martin Šmilňák (KDH, SaS, OĽANO, NOVA) 

 

Jozef Kmec (nezávislý) 

 

Humenné 

 

Ivan Hopta (ÚSVIT) 

 

Martin Meričko (KDH, SaS, OĽANO, NOVA) 

 

Ondrej Mudry (SMER-SD) 

 

Michal Babin (KDH, SaS, OĽANO, NOVA) 

 

Ján Ferko (SMER-SD) 

 

Kežmarok 

 

Štefan Bieľak (nezávislý)) 

 

Ján Ferenčák (SMER-SD) 

 

Pavel Hudáček (KDH, SaS, OĽANO, NOVA) 

 

Pavol Slovík (nezávislý) 

 

Ján Hencel (KDH, SaS, OĽANO, NOVA) 

 

Levoča 

 

Vladimír Ledecký (nezávislý) 
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Miloslav Repaský (SMER-SD) 

 

Jozef Bača (KDH, SaS, OĽANO, NOVA) 

 

Poprad 

 

Jozef Janiga (nezávislý) 

 

Michal Sýkora (nezávislý) 

 

Martin Lajoš (SMER-SD) 

 

Patrícia Bujňáková (KDH, SaS, OĽANO, NOVA) 

 

Igor Wzoš (nezávislý) 

 

Pavol Gašper (nezávislý) 

 

Anna Schlosserová (nezávislý) 

 

Štefan Pčola (nezávislý) 

 

Prešov 

 

Andrea Turčanová (KDH, SaS, OĽANO, NOVA) 

 

Gabriel Paľa (KDH, SaS, OĽANO, NOVA) 

 

Zuzana Bednárová (KDH, SaS, OĽANO, NOVA) 

 

Pavel Hagyari (nezávislý) 

 

Marián Damankoš (KDH, SaS, OĽANO, NOVA) 

 

Miroslav Benko (SMER-SD) 

 

Rudolf Dupkala (nezávislý) 
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Jozef Lukáč (KDH, SaS, OĽANO, NOVA) 

 

Martin Fecko (KDH, SaS, OĽANO, NOVA) 

 

Viera Leščáková (KDH, SaS, OĽANO, NOVA) 

 

Stanislav Kahanec (KDH, SaS, OĽANO, NOVA) 

 

Sabinov 

 

Vladimír Jánošík (SMER-SD) 

 

Katarína Heredošová (KDH, SaS, OĽANO, NOVA) 

 

Marek Hrabčák (nezávislý) 

 

Jozef Kanuščák (KDH, SaS, OĽANO, NOVA) 

 

Snina 

 

Nadežda Sirková (SMER-SD) 

 

Dušan Hačko (SNS) 

 

Ján Holinka (SNS) 

 

Stará Ľubovňa 

 

Peter Bizovský (SMER-SD) 

 

František Orlovský (KDH, SaS, OĽANO, NOVA) 

 

Zita Pleštinská (KDH, SaS, OĽANO, NOVA) 

 

Peter Sokol (SMER-SD) 

 

Stropkov 
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Martin Jakubov (nezávislý) 

 

Dušan Lukáč (nezávislý) 

 

Svidník 

 

Ján Hirčko (nezávislý) 

 

Ján Vook (nezávislý 

 

Peter Pilip (SMER-SD) 

 

Vranov nad Topľou 

 

Ján Ragan (nezávislý) 

 

Marek Fedor (KDH, SaS, OĽANO, NOVA) 

 

Jozef Baran (SMER-SD) 

 

Stanislav Obický (nezávislý) 

 

Peter Kocák (nezávislý) 

 

Jaroslav Makatúra (SMER-SD) 

 

Jozef Kičura (SMER-SD) 

 

Košický kraj 

 

Košice I 

 

Jaroslav Polaček (nezávislý) 

 

Igor Petrovčik (nezávislý) 

 

Jozef Figeľ (OĽANO, SaS, KDH, NOVA) 
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Miloš Ihnát (nezávislý) 

 

Michal Kravčík (OĽANO, SaS, KDH, NOVA) 

 

Košice II 

 

Daniel Rusnák (OĽANO, SaS, KDH, NOVA) 

 

Peter Huba (OĽANO, SaS, KDH, NOVA) 

 

Peter Berinšter (OĽANO, SaS, KDH, NOVA) 

 

Ladislav Rovinský (nezávislý) 

 

Ján Jakubov (SMER-SD) 

 

Emil Kočiš (OĽANO, SaS, KDH, NOVA) 

 

Košice III 

 

Jozef Andrejčák (SMER-SD) 

 

Ján Sekáč (ŠKV) 

 

Košice IV 

 

Lenka Kovačevičová (nezávislý) 

 

Vladimír Saxa (OĽANO, SaS, KDH, NOVA) 

 

Jaroslav Hlinka (nezávislý) 

 

Renáta Lenártová (SMER-SD) 

 

Košice okolie 

 

Imrich Bakši (OĽANO, SaS, KDH, NOVA) 
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František Petro (SMER-SD) 

 

Michal Rečka (SMER-SD) 

 

Ján Kokarda (nezávislý) 

 

Roland Szabó (SMER-SD) 

 

Viktor Dulina (OĽANO, SaS, KDH, NOVA) 

 

Martin Smrčo (OĽANO, SaS, KDH, NOVA) 

 

Peter Solár (OĽANO, SaS, KDH, NOVA) 

 

Tomáš Kozlai (OĽANO, SaS, KDH, NOVA) 

 

Gelnica 

 

Dušan Tomaško (nezávislý) 

 

Igor Petrík (nezávislý) 

 

Michalovce 

 

Emil Ďurovčík (SMER-SD) 

 

Viliam Zahorčák (SMER-SD) 

 

Milan Potocký (OĽANO, SaS, KDH, NOVA) 

 

Ján Mihalečko (SMER-SD) 

 

Jana Cibereová (SMER-SD) 

 

František Farkaš (SMER-SD) 

 

Milan Kaplan (OĽANO, SaS, KDH, NOVA) 
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Pavol Kuchta (SMER-SD) 

 

Rožňava 

 

Attila Anna (nezávislý) 

 

Juraj Nagy (nezávislý) 

 

Pavol Burdiga (MOST - HÍD) 

 

Štefan Bašták (SMER-SD) 

 

Karol Horník (SMER-SD) 

 

Sobrace 

 

Martin Hrunka (nezávislý) 

 

Štefan Staško (nezávislý) 

 

Spišská Nová Ves 

 

Pavol Bečarik (SNS) 

 

Ján Volný (SMER-SD) 

 

Rastislav Javorský (OĽANO, SaS, KDH, NOVA) 

 

Jana Skokanová (OĽANO, SaS, KDH, NOVA) 

 

Marián Hojstrič (nezávislý) 

 

Iveta Fulková (OĽANO, SaS, KDH, NOVA) 

 

Adnan Akram (nezávislý) 

 

Trebišov 
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Karol Pataky (MOST - HÍD) 

 

Marek Čižmár (nezávislý) 

 

Csaba Furik (SMK-MKP) 

 

Jozef Želinský (MOST - HÍD) 

 

Róbert Puci (SMER-SD) 

 

Peter Pandy (MOST - HÍD) 

 

Gejza Sačko (MOST - HÍD) 

 

Jozef Horváth (MOST - HÍD) 

 

--> 

 

Späť na obsah 

 

1.89.  K absolútnej spokojnosti chýbali sekundy 

 [spis.korzar.sme.sk; 05/11/2017; Jozef Petruška ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20689177/k-absolutnej-spokojnosti-chybali-sekundy.html 

 

Košická Lokomotíva ratovala na Spiši aspoň bod v úplnom závere. 

 

SP. NOVÁ VES. Medzi najväčšie šlágre 15. kola II. futbalovej ligy patril východniarsky súboj na jeseň výborne hrajúcej 

Spišskej Novej Vsi a prvého tímu tabuľky Lokomotívy Košice. 

 

Novovešťania svojimi výkonmi ťahajú diváka do hľadiska a hráči ich znova nesklamali. 

 

Vyrovnanie v poslednej minúte 

 

V prvú novembrovú sobotu bolo počasie na Spiši ideálne na futbal, hoci terén bol o niečo ťaží. 

 

Vyše tisíc divákov sa dočkalo prvého gólu v 37. minúte na domácej strane. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20689177/k-absolutnej-spokojnosti-chybali-sekundy.html
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"Na štandardné situácie nás tréner posiela spolu so Sedláčekom. Sme silní v hlavičkových súbojoch, lopta sa dostala ku 

mne, spracoval som si ju a z otočky vypálil. Osobne ma teší, že sa mi v ostatnom čase gólovo darí," povedal po zápase 

autor domáceho gólu Kamil Zekucia a zhodnotil celý priebeh východniarskeho derby: 

 

"Na Lokomotívu sme sa zodpovedne pripravovali. Vedeli sme, že proti nám bude súper z čela tabuľky, so skúsenými 

hráčmi. Bolo dôležité, že sme strelili prvý gól. Neviem prečo sme prestali potom hrať a viac sme sa zamerali na bránenie. 

Vypomstilo sa to v 89. minúte, kedy sme inkasovali smoliarsky gól. Počas celého zápasu sa hralo na ťažkom teréne, 

ťažko hovoriť niečo o kombinácii a lepšom hernom prejave." 

 

Na spišskonovoveskej strane do 89. minúte často znel potlesk na otvorenej scéne za každú vydarenú futbalovú akciu. 

 

Do veľkých ovácii ostávalo už len zopár sekúnd, keď po priamom kope hostia dokázali vyrovnať na konečných 1:1. 

 

"Je trošku smútok, lebo stratiť body v závere je smola. Moji zverenci ukázali a odviedli na ihrisku maximum. Dokázali sme 

sa vyrovnať lídrovi súťaže. S prístupom k zápasu je maximálna spokojnosť. V Seredi pred týždňom sme takto v závere 

vyrovnali my. Berieme remízu, takú aká je," zhodnotil stretnutie a pochválil svojich zverencov tréner FK Spišská Nová 

Ves Branislav Ondáš. 

 

Chceli tri body 

 

Po skončení zápasu bola, paradoxne, nespokojnosť na oboch stranách. 

 

Spišiaci mali na dosah všetky tri body. Hráči Lokomotívy tiež túžili bodovať naplno. 

 

Remíza bola možno z celkového pohľadu spravodlivá, ale ani jednému tímu nezapasovala. 

 

"Začali sme dobre, no zo skrumáže sme dostali gól a prvý polčas bol z našej strany hocijaký. Do druhej časti hry sme išli 

s cieľom otočiť skóre. Mali sme loptu na kopačkách a vyšlo to v poslednej minúte. Zo Spišskej sme chceli tri body, nie 

jeden. S tým nie sme spokojní," povedal košický kapitán Patrik Zajac. 

 

O zhodnotenie zápasu sme požiadali aj trénera Lokomotívy. 

 

Po zbytočných slovných prekáračkách s divákmi na tribúne po stretnutí len nevrlo odvrkol: 

 

"Vám nepoviem nič!" Možno aj nemal čo povedať, lebo Lokomotíva bola z doterajších súperov Spišiakov v jesennej časti 

na domácej pôde jeden z najslabších súperov. 

 

Späť na obsah 
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1.90.  II. labdarúgóliga, 15. forduló: Komáromi kudarc hazai pályán 

 [parameter.sk; 05/11/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

http://parameter.sk/ii-labdarugoliga-15-fordulo-komaromi-kudarc-hazai-palyan 

 

Vendéglátóként buktak a komáromiak, az Inter stupavai otthonában remiztek a hazaiakhoz hasonlóan gólképtelen 

somorjaiak. 

 

Eredmények: 

 

FK Pohronie–Partizán Bardejov 1:1 (1:0), g.: Ďungel (20.), ill. J. Staško (58.). 

 

KFC Komárom–AFC Nové Mesto nad Váhom 1:2 (0:2), g.: G. Matics (86.), ill. R. Mikuš (6. – 11-esből., 31.). 

 

Inter Bratislava–FC STK Fluminense Somorja 0:0. 

 

MFK Tatran Liptovský Mikuláš– FK Železiarne Podbrezová B 1:0 (0:0), g.: D. Andrics (8.). 

 

FK Noves Spišská Nová Ves–Lokomotíva Košice 1:1 (1:0), g.: Zekucia (37.), ill. Karaš (89.). 

 

Lokomotíva Zvolen–ŠKF Sereď 0:0. 

 

FK Poprad–MŠK Žilina B 1:1 (0:1), g.: Šesták (67.), ill. Gerebenits (12.). 

 

Slavoj Trebišov–MFK Skalica 1:1 (0:0), g.: Kolbas (87. – 11-esből), ill. Šebesta (57.). 

 

A bajnokság állása: 

 

1.Lok. Košice 

 

15 

 

10 

 

3 

 

2 

 

27:12 

http://parameter.sk/ii-labdarugoliga-15-fordulo-komaromi-kudarc-hazai-palyan
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33 

 

2. Sereď 

 

15 

 

9 

 

3 

 

3 

 

37:20 

 

30 

 

3. Skalica 

 

15 

 

9 

 

3 

 

3 

 

20:11 

 

30 

 

4. Žilina B 

 

15 

 

8 

 

2 
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5 

 

30:19 

 

26 

 

5. Poprad 

 

15 

 

7 

 

4 

 

4 

 

26:13 

 

25 

 

6. Sp. Nová Ves 

 

15 

 

7 

 

4 

 

4 

 

23:21 

 

25 

 

7. Lipt. Mikuláš 

 

15 
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6 

 

4 

 

5 

 

26:20 

 

22 

 

8. Bardejov 

 

15 

 

5 

 

5 

 

5 

 

23:21 

 

20 

 

9. Zvolen 

 

15 

 

5 

 

4 

 

6 

 

18:26 

 

19 
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10. Inter 

 

15 

 

5 

 

2 

 

8 

 

23:23 

 

17 

 

11. Nové Mesto 

 

15 

 

5 

 

2 

 

8 

 

14:30 

 

17 

 

12. Pohronie 

 

15 

 

3 

 

7 

 

5 
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23:19 

 

16 

 

13. Somorja 

 

15 

 

4 

 

3 

 

8 

 

19:19 

 

15 

 

14. Trebišov 

 

15 

 

4 

 

3 

 

8 

 

12:23 

 

15 

 

15. Komárom 

 

15 

 

4 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

6. 11. 2017 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

 

3 

 

8 

 

25:46 

 

15 

 

16. Podbrezová B 

 

15 

 

1 

 

4 

 

10 

 

13:36 

 

7 

 

ái 

 

Späť na obsah 

 

1.91.  SLEDUJEME ONLINE: Slovensko pozná mená nových županov 

 [teraz.sk; 05/11/2017; Teraz.sk/TASR, Daniel Forgács ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.teraz.sk/slovensko/volby-2017-vuc-online/289910-clanok.html 

 

Sledujte spolu s nami všetko, čo sa počas volebného dňa a po ňom na Slovensku deje. 

 

Bratislava 4./5. novembra (Teraz.sk/TASR) - Obyvatelia Slovenska si v sobotňajších voľbách volili nových poslancov a 

predsedov samosprávnych krajov. 

 

Predsedov a poslancov ôsmich samosprávnych krajov si volíme na Slovensku piatykrát. Doteraz sme volili v rokoch 

2001, 2005, 2009 a 2013. Prvýkrát bude voľba predsedov krajov jednokolová, doteraz sa volili v dvoch kolách. Za 

predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. 

http://www.teraz.sk/slovensko/volby-2017-vuc-online/289910-clanok.html
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Tentokrát nebudú krajskí predsedovia a poslanci zvolení na štyri roky ako doteraz, ale na päť. Ide o jednorazové 

opatrenie, vďaka ktorému sa následne v roku 2022 budú voľby do VÚC konať v rovnakom čase ako samosprávne. 

Teraz.sk sleduje voľby do VÚC ONLINE. 

 

20:00 

 

Náš ONLINE sa končí, ďakujeme, že ste volebný víkend sledovali spolu s nami. Redakcia Teraz.sk 

 

19:04 

Rakúske médiá informujú: V slovenských voľbách utrpeli debakel Robert Fico i pravicoví extrémisti. 

 

18:00 

 

Slovenská národná strana (SNS) považuje výsledky v krajských voľbách za úspech. Jej predseda Andrej Danko poukázal 

na to, že z pohľadu národniarov došlo k nárastu počtu členov v zastupiteľstvách oproti roku 2013. 

 

17:40 

 

Vo voľbách do orgánov regionálnych samospráv žiadna zo strán nepotrebovala, aby sa k nej pripojila strana Sme rodina. 

Pri nasledujúcich parlamentných voľbách ju však podľa lídra strany Borisa Kollára budú potrebovať. 

 

17:10 

 

Strana Smer–SD stratila svoju dominanciu v Zastupiteľstve Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

 

17:07 

 

Milan Majerský zvíťazil v deviatich obvodoch, Peter Chudík v štyroch 

 

Víťaz krajských volieb v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) a primátor Levoče Milan Majerský (KDH, SaS, OĽaNO, 

NOVA), ktorý získal vo voľbách 72.366 hlasov (40,36 %), zvíťazil v deviatich obvodoch z celkového počtu 13. Najviac 

hlasov získal v obvode Prešov, kde mu voliči odovzdali 20.356 hlasov (48,26 %). 

 

17:03 

 

Noví predsedovia krajov sa ujmú funkcie do 30 dní 
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Noví predsedovia ôsmich samosprávnych krajov sa funkcií ujmú na ustanovujúcom zasadnutí novozvolených krajských 

zastupiteľstiev. Konať sa podľa zákona musí do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb do vyšších územných celkov. 

Štátna volebná komisia výsledky oficiálne potvrdila v nedeľu. 

 

16:57 

 

V zastupiteľstve ŽSK bude 25 nezávislých kandidátov. 

 

16:53 

 

V budúcom 49-člennom zastupiteľstve Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) budú mať najväčšie zastúpenie 

nezávislí kandidáti. Obsadia celkom 22 kresiel. 

 

16:50 

 

Pozrite sa, ako vyzerali výsledky predchádzajúcich volieb do samosprávnych krajov. 

 

16:49 

 

Výsledky volieb do orgánov regionálnych samospráv ukázali, že na Slovensko sa vrátila nádej a zmena k lepšiemu je na 

dosah. Uviedol to líder Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko. 

 

16:35 

 

Vekový priemer kandidátov, ktorí v sobotňajších (4.11.) regionálnych voľbách získali poslanecký mandát do 

Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), je 45,5 roka. Vyplýva to zo zloženia 50-člennej skupiny 

novozvolených poslancov, medzi ktorými je 17 tridsiatnikov, rovnaký počet tých, ktorí majú 50 rokov a viac, 13 

štyridsiatnikov a tiež trojica, ktorá prekročila 60. Štvrtinu poslancov tvoria ženy. 

 

16:30 

 

PREČÍTAJTE SI VIAC O SVOJOM PREDSEDOVI 

 

16:30 

V bratislavskom krajskom parlamente zostávajú starosta Dúbravky, Ružinova a Podunajských Biskupíc a pribudnú 

starosta Rače, Petržalky a Záhorskej Bystrice. 

 

16:15 
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Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja bude mať v nasledujúcom päťročnom volebnom období 50 poslancov 

(predtým 44). Bratislavu bude zastupovať 34 poslancov, zvyšných 16 mimobratislavské okresy. 

 

16:08 

 

Župné zastupiteľstvá sa môžu stať výrazným demokratizačným prvkom v riadení možno najdôležitejšej časti vzdelávacej 

sústavy. Zdôraznila to vo svojom stanovisku k výsledkom volieb do samosprávnych krajov prezidentka Asociácie 

súkromných škôl a školských zariadení Slovenska Saskia Repčíková. 

 

16:04 

 

Najvyššiu volebnú účasť mala obec Havranec v Prešovskom kraji, kde volilo 75 % obyvateľov. Najnižšiu obec Lomnička v 

rovnakom kraji, kde prišlo hlasovať 4,58 % voličov. Oznámil to predseda Štatistického úradu Alexander Ballek. 

 

16:00 

 

Do krajských zastupiteľstiev zasadne spolu 161 nezávislých kandidátov a 255 poslancov s politických tričkom. Bez 

politickej príslušnosti tak je 38,7 percenta novozvolených krajských poslancov. 

 

15:54 

 

Marian Kotleba výsledky volieb v BBSK akceptuje, ale boj o post predsedu BBSK bol podľa neho nerovný a neférový. 

 

15:45 

 

Extrémisti dostali v sobotňajších (4.11.) krajských voľbách výprask. Stovky ich kandidátov porazili ľudia najsilnejšou 

zbraňou, a to slobodným hlasovaním v demokratických voľbách. Tvrdí to prezident SR Andrej Kiska. 

 

14:37 

 

J. Mrva a D. Krajcer zablahoželali J. Drobovi k víťazstvu 

 

Mrva vníma výsledky volieb v BSK ako dobrý základ pre budúcnosť kraja v prospech občanov, a nie oligarchov. Na 

sociálnu sieť napísal, že on i Droba dokázali vo voľbách získať dobrý výsledok aj bez sponzorov či developerov. 

 

Krajcer uviedol, že do týchto volieb išiel s cieľom, aby sa zmenil Bratislavský kraj. "Do kampane som vstúpil ako 

posledný, napriek tomu som získal dôveru takmer 14.000 ľudí. Nesmierne si vážim každý hlas. Gratulujem 
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novozvolenému predsedovi BSK, môjmu kamarátovi, Ďurovi Drobovi," napísal na sociálnu sieť. Verí, že naplní 

očakávania voličov túžiacich po zmene. 

 

14:25 

SNS má na viac 

 

Slovenská národná strana (SNS) má podstatne na viac, ako sa ukázalo v tohtoročných krajských voľbách. V diskusnej 

relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal podpredseda SNS Štefan Zelník. SNS sa do týchto volieb rozhodla ísť samostatne, 

neuspela s tým. V strane sa podľa Zelníka budú robiť analýzy, kde nastala chyba. 

 

14:10 

 

Smer-SD utrpel vo voľbách prehru, priznal M. Maďarič 

 

Najsilnejšia vládna strana Smer-SD utrpela v sobotných (4.11.) voľbách do samosprávnych krajov prehru. V reakcii na ich 

výsledky to uviedol podpredseda Smeru-SD Marek Maďarič. 

 

Myslí si, že to nebola prehra len v dôsledku chýb a nedostatkov kandidátov, ale že to bola aj prehra strany ako takej. 

"Preto, ak v Smere nechceme v tomto trende pokračovať, musíme urobiť výrazné zmeny na viacerých úrovniach strany, a 

to politické, programové aj personálne," uviedol Maďarič. 

 

14:04 

 

SMK sa voličom odplatí prácou, skupinu okolo Beblavého výsledky potešili 

 

Hlasy odovzdané kandidátom SMK chce strana odplatiť oddanou a zodpovednou prácou. "Záväzky budúcich poslancov 

krajských samospráv majú mimoriadne vážny význam, veď závisí od nich pokrok regiónov," skonštatovala 

mimoparlamentná strana v reakcii na výsledky volieb do samosprávnych krajov. 

 

14:02 

 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila výsledky sobotňajších (4.11.) volieb do 

vyšších územných celkov. Účasť za celé Slovensko bola 29,95 %. 

 

13: 54 

 

Primátora Bratislavy Iva Nesrovnala teší, že občania naprieč celým Slovenskom jasne odmietli extrémistov. Reagoval tak 

na výsledky sobotňajších (4.11.) volieb do VÚC. 
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13:51 

 

Štátna volebná komisia nemusela riešiť žiadny hackerský útok. 

 

Polícia podľa Ľ. Ábela obdržala celkovo 73 podnetov. 

 

13:47 

 

VOLEBNÁ ÚČASŤ na Slovensku dosiahla 29, 95 %. 

 

13:34 

 

SLEDUJTE ZÁZNAM: Tlačová beseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. 

 

Téma: Výsledky volieb do vyšších územných celkov. 

 

13:28 

 

Záchranári ratovali päť členov volebných komisií 

 

Záchranári museli počas sobotných (4.11.) volieb do samosprávnych krajov viackrát zasahovať. "Operačné stredisko 

záchrannej zdravotnej služby SR eviduje päť prípadov, kedy záchranári ošetrili členov volebných komisií," uviedla jeho 

hovorkyňa Alena Krčová. 

 

Na Belehradskej ulici v Košiciach pred polnocou spadla 78-ročná členka volebnej komisie a utrpela úraz hlavy. Vo 

volebnej miestnosti v Brunovciach, okres Trnava, ošetrili záchranári 43-ročnú ženu s diagnózou hypertenzia. Problémy s 

vysokým tlakom mala aj 76-ročná žena, ktorá bola v komisii na základnej škole na ulici Nejedlého v Bratislave. Obe 

prevoz do nemocnice odmietli. 

 

13:25 

 

Pravica, ktorá je údajne rozhádaná a chaotická, porazila v sobotných (4.11.) voľbách do orgánov regionálnych samospráv 

Smer-SD, ku ktorému údajne nie je žiadna alternatíva. V nedeľňajšej relácii TA3 V politike to uviedol poslanec 

Európskeho parlamentu Richard Sulík (SaS). 

 

13:22 
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M. Ftáčnik by bez hlasov Smeru-SD nemusel byť ani tretí, tvrdí M. Glváč 

 

O výsledku Milana Ftáčnika, ktorý neuspel v boji o kreslo šéfa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), je podľa 

krajského predsedu strany Smer-SD Martina Glváča zbytočné polemizovať. "No ak by nemal naše hlasy, nemusel byť ani 

tretí," skonštatoval na svojom facebookovom profile. 

 

13:20 

 

Staronovým a doposiaľ v histórii Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) jediným predsedom kraja zostane aj v 

nasledujúcom volebnom období Milan Belica. Predsedom kraja je nepretržite 16 rokov a na čele kraja bude stáť ďalších 

päť rokov. Ako nestraník kandidoval počas piatich volebných období za 15 politických strán. 

 

13:15 

 

ZMENY V NR SR 

Zloženie najvyššieho zákonodarného zboru sa čoskoro zmení. Po krajských voľbách sa totiž vzdajú poslaneckých 

mandátov noví župani Jozef Viskupič, Erika Jurinová (obaja OĽaNO) a Juraj Droba (SaS). 

 

13:10 

 

Priemerný vek v trnavskom zastupiteľstve je 49 rokov 

 

Vôbec najmladším poslancom je Gergely Agócs (31) z Kráľovho Brodu, najstarším by mal byť náhradník za 

novozvoleného predsedu TTSK Jozefa Viskupiča - 70-ročný Štefan Bošnák z Trnavy. 

 

13:08 

 

Vládna strana Smer-SD očakávala lepší výsledok sobotňajších (4.11.) volieb do VÚC. Pripustil to podpredseda vlády a 

podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini. Strana síce podľa neho stratila dominanciu, nemyslí si však, že by sa začal jej 

úpadok. 

 

12:59 

 

Volebná účasť v BSK bola treťou najvyššou zo všetkých krajov 

 

Volebná časť v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) v sobotňajších (4.11.) voľbách do orgánov regionálnych 

samospráv bola treťou najvyššou v rámci celej SR. Vyššiu účasť ako v BSK - 31,34 percenta - zaznamenali iba v 
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Banskobystrickom (40,29 %) a Žilinskom kraji (33,84 %). Vyplýva to z konečných neoficiálnych výsledkov krajských 

volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

 

Najvyššiu účasť v rámci samotného BSK a 24 volebných obvodov v kraji zaznamenali vo volebnom obvode č. 10, 

spájajúcom bratislavské mestské časti Lamač a Záhorská Bystrica. K urnám tu prišlo 45,13 percenta oprávnených 

voličov. Nasledovali volebný obvod č. 6 (bratislavské mestské časti Rača a Vajnory) s účasťou 39,33 percenta a volebný 

obvod č. 5 (bratislavské Nové Mesto), kde prišlo 36,31 percenta všetkých oprávnených voličov. 

 

12:43 

 

Bratislavu bude v krajskom parlamente zastupovať 34 poslancov 

 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) bude mať v nasledujúcom päťročnom volebnom období 50 

poslancov (predtým 44). Bratislavu bude v krajskom parlamente zastupovať 34 poslancov, z toho 18 ich bude 

nezávislých. Zvyšok poslancov nominovali politické strany, hnutia či koalície. Vyplýva to z definitívnych, no zatiaľ 

neoficiálnych výsledkov volieb do VÚC. 

 

12:25 

 

E. JURINOVÁ: Som odhodlaná meniť žilinskú župu k lepšiemu 

 

Historicky prvú predsedníčku vyššieho územného celku (VÚC) na Slovensku Eriku Jurinovú (OĽaNO, SaS, KDH, NOVA a 

OKS) priebežné volebné výsledky veľmi prekvapili. Ako uviedla počas čakania na oficiálne výsledky volieb vo svojej 

základni v Žiline, očakávala, že medzi ňou a bývalým predsedom Jurajom Blanárom (Smer-SD) to bude tesnejší súboj. 

 

"Môžeme sa tešiť, že budeme mať prvú županku. Ale keď pozeráme po Slovensku, tak naozaj dôležité je, že všade ľud ia 

ukázali, že chcú zmenu," povedala Jurinová. Dodala, že na ňu síce padla ťažoba zodpovednosti, no zároveň aj 

odhodlanie meniť župu k lepšiemu. 

 

12:22 

 

Volil jeden väzeň 

 

Z takmer 11.000 väzňov mohli voliť do vyšších územných celkov (VÚC) len piati, ale napokon odvolil len jeden odsúdený. 

Uviedol to riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž. V súčasnosti 

sa vo výkone väzby nachádza 1493 obvinených a vo výkone trestu odňatia slobody 8724 odsúdených. 

 

12:17 
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Výsledky sobotňajších (4.11.) volieb v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) podľa neúspešného kandidáta na 

predsedu BSK Rudolfa Kusého ukázali jasnú vôľu ľudí po zmene. Ich víťazom sa podľa zatiaľ neoficiálnych výsledkov, 

ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR, stal Juraj Droba. 

 

12:03 

 

Z celkového počtu 54 novozvolených poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja sedí v súčasnom krajskom 

zastupiteľstve 24 poslancov. Najdlhšie slúžiacim poslancom je Karol Gerhát, ktorý je ako jediný poslancom NSK 

nepretržite od vzniku vyšších územných celkov v roku 2001. 

 

11:53 

 

Najvyššia volebná účasť v TSK bola vo volebnom obvode Púchov 

 

V sobotných (4. 11.) voľbách do regionálnych samospráv sa priemerná účasť voličov v Trenčianskom samosprávnom 

kraji (TSK) vyšplhala na 26,32 percenta. V porovnaní s voľbami v roku 2013 (17,37 percenta) stúpla o 8,95 percenta. 

 

Po Trnavskom samosprávnom kraji (24,74 percenta) bola druhá najnižšia spomedzi slovenských krajov. Vyplýva to z 

konečných neoficiálnych výsledkov regionálnych volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

 

Najvyššia priemerná účasť voličov bola vo volebnom obvode Púchov (31,25 percenta). Nasledovali volebné obvody 

Trenčín (28,45), Považská Bystrica (27,12), Bánovce nad Bebravou (26,83), Ilava (25,89), Prievidza (25,42), Partizánske 

(24,71) a Nové Mesto nad Váhom (22,99). Najnižšia volebná účasť bola vo volebnom obvode Myjava (22,66). 

 

11:38 

 

J. BARÁNEK: Smer v týchto voľbách naozaj pohorel 

 

Za "optického" víťaza volieb považuje politológ Ján Baránek stranu OľaNO a opozičné strany. Naopak, za najväčší 

prepadák označil Smer-SD, ktorého kandidáti na predsedov neuspeli vo viacerých samosprávnych krajoch. Ako 

poznamenal pre TASR, neočakávalo sa, že strana bude až tak neúspešná. 

 

"Zmena volebného zákona z dvojkolovej voľby na jednokolovú sa úplne minula účinkom, a tým, čo jej autori chceli 

dosiahnuť. V tomto prípade si Smer vôbec nepomohol, aj keď účelovo zmenili voľbu," povedal Baránek. Podľa jeho slov 

sa ukázalo, že prispôsobovanie si demokracie je nezmyslom a môže sa obrátiť voči autorom, čo sa aj stalo. "Smer v 

týchto voľbách naozaj pohorel," doplnil. 
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11:27 

 

D. KEREKEŠ: Smer-SD doplatil na vlastnú reformu volebného systému 

 

"Autor reformy by nemal byť na nej stratový. Tieto voľby však ukázali, že si reformou poškodil," uviedol volebný expert 

Kerekeš na margo Smeru-SD, ktorý presadil zmenu voľby predsedov krajov a v sobotňajších voľbách uspel len jeden 

jeho nominant. 

 

Úspech zjednotenej pravice, ktorá bodovala pri voľbe predsedov v piatich krajoch, expert netipoval, je pre neho 

prekvapením. Očakával, že doterajší predsedovia krajov posty vo väčšine obhája. 

 

11:10 

 

Richardovi Rašimu (Smer-SD) chýbali v Košickom samosprávnom kraji (KSK) hlasy voličov Mosta-Híd. Pripustil to šéf 

Mosta-Híd Béla Bugár. Strana mala totiž v kraji na post predsedu vlastného kandidáta. 

 

10:42 

 

Nové zastupiteľstvo Trenčianskeho kraja omladlo a zmužnelo 

 

V novom zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) bude v porovnaní s predchádzajúcim menej žien, 

priemerný vek poslancov klesol. 

 

10:38 

 

V trnavskom krajskom zastupiteľstve budú iba tri ženy 

 

Zo 40-členného poslaneckého zboru Trnavského samosprávneho kraja, ktorý vzišiel z volieb, budú iba tri ženy. Dve zvolili 

voliči v obvode Piešťany, jednu v obvode Dunajská Streda, ostatných päť obvodov budú reprezentovať výhradne muži. 

 

10:25 

 

Najviac poslancov v TTSK majú nezávislí, SMK a pravicová koalícia 

 

Najvyššiu volebnú účasť mal volebný obvod Trnava so 28,18 percentami, najnižšiu mali vo volebnom obvode Senica 

19,54 percenta. 
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Voliči volili spolu 40 poslancov. V najväčšom volebnom obvode Trnava získala päť kresiel Viskupičova koalícia a štyri 

kreslá nezávislí kandidáti, spojení programom Za lepší Trnavský kraj. Až na jedného sú všetci novozvolení poslanci aj 

poslancami mestského zastupiteľstva. V obvode Dunajská Streda získala SMK všetkých osem postov, v obvode Galanta 

bude mať SMK päť poslancov, jedného kandidoval Most-Híd a jedného Smer-SD. 

 

10:23 

 

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) privítal, že účasť vo voľbách do samosprávnych krajov sa oproti tým 

posledným zvýšila. Poďakoval sa všetkým, ktorí sa rozhodli využiť svoje právo a prišli k volebným urnám. 

 

10:20 

 

Nespokojnosť s vládnymi stranami rastie, tvrdia liberáli 

 

Voľby do samosprávnych krajov sa stali presvedčivou demonštráciou odporu angažovaných občanov voči populizmu, 

korupcii a extrémizmu. Tvrdia to predstavitelia SaS Richard Sulík, Ľubomír Galko a Jana Kiššová s tým, že nespokojnosť 

s vládou strán Smer-SD, SNS a Most-Híd zosilnela. Rovnako aj poznanie, že strana Mariana Kotlebu (ĽSNS) nemá pre 

Slovensko žiaden reálny a pozitívny program. 

 

10:17 

 

J. Marušiak: Smer-SD musí uvažovať o tom, že sa raz stane opozičnou stranou 

 

Sobotňajšie (4.11.) voľby do VÚC sa skončili porážkou ĽSNS, ako aj porážkou vládnucej strany Smer-SD, ktorá si 

udržala len posty dvoch predsedov krajov. Skonštatoval to politológ Juraj Marušiak, podľa ktorého sú výsledky volieb 

prekvapením. 

 

10:09 

 

Smer-SD vybral v niektorých krajoch nesprávne kandidátov. Tvrdí to europoslankyňa za Smer-SD Monika Beňová. 

"Výsledok v Prešovskom samosprávnom kraji je dôsledkom potreby zmeny, Žilinský (ŽSK) a Košický samosprávny kraj 

(KSK) sú skutočným sklamaním," napísala na Facebooku. Výsledky v Trenčianskom samosprávnom kraji ju, naopak, 

potešili. 

 

9:48 

 

D. Malovú najviac prekvapili výsledky v Bratislavskom a Košickom kraji 
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"Výskumy predpovedali niečo odlišné, takže víťazstvo kandidátov spojenej pravicovej-konzervatívnej opozície je do veľkej 

miery asi najväčším prekvapením," skonštatovala pre TASR. 

 

Volebný výsledok vládneho Smeru-SD, ktorého kandidáti neuspeli vo viacerých samosprávnych krajoch, odráža podľa 

Malovej to, kto lepšie zmobilizoval voličov. Zdá sa jej, že úspešnejšie bolo práve spojenie opozičných strán. 

 

"Zmena volebného zákona podnietila a možno aj prinútila opozičné strany hľadať spoločnú stratégiu, a to sa im podarilo," 

doplnila. Výnimkou bol len Banskobystrický kraj, kde sa všetci kandidáti spojili voči doterajšiemu predsedovi kraja 

Marianovi Kotlebovi. 

 

9:13 

 

V 49-člennom zastupiteľstve BBSK bude najviac nezávislých - 22 

 

9:00 

 

NOVÍ PREDSEDOVIA NA FACEBOOKU 

 

JURAJ DROBA (BSK) 

 

JAROSLAV BAŠKA (TSK) 

 

ERIKA JURINOVÁ (ŽSK) 

 

JÁN LUNTER (BBSK) 

 

RASTISLAV TRNKA (KSK) 

 

7:37 

 

ŽILINSKÝ KRAJ: V zastupiteľstve ŽSK bude 25 nezávislých kandidátov 

 

V 57-člennom zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) obsadia nezávislí kandidáti 25 poslaneckých kresiel, 

koalícia OĽaNO, SaS, KDH, NOVA a OKS 16 poslaneckých kresiel, strana Smer-SD 11 poslaneckých kresiel a SNS päť 

poslaneckých kresiel. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

 

V ŽSK prišlo k volebným urnám 192.459 voličov, čo predstavuje volebnú účasť 33,84 percenta. Predsedníčkou ŽSK sa 

stala Erika Jurinová (koalícia OĽaNO, SaS, KDH, NOVA a OKS), ktorá získala 82.034 hlasov (43,67 percenta). 
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7:29 

 

NITRANSKY KRAJ: Strana Smer-SD stratila dominanciu v Zastupiteľstve NSK 

 

Strana Smer–SD stratila svoju dominanciu v Zastupiteľstve Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Podľa 

neoficiálnych výsledkov volieb bude 54-členné zastupiteľstvo tvoriť 17 poslancov koalície Smer-SD, SNS a Most–Híd, 11 

poslancov SMK–MKP, desať poslancov koalície SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca a DS, jeden poslanec strany 

ĽSNS a 15 nezávislých poslancov. 

 

Zmenu rozloženia síl v Zastupiteľstve NSK si uvedomuje aj staronový predseda kraja Milan Belica. "Bodaj by sa stalo, 

aby som mal troška silnejšiu podporu v parlamente. Lebo podpora v parlamente nie je o mne, nie je o poslancoch, je o 

kraji, jeho rozvoji. Pokiaľ by sa mali robiť nejaké prieky a ten vývoj by mal byť brzdený, nie je to nič dobré pre ľudí," 

komentoval nové zloženie krajského parlamentu Belica. 

 

7:22 

 

TRENČIANSKY KRAJ: V regionálnom parlamente TSK bude najviac nezávislých poslancov 

 

V 47-člennom zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) bude v nasledujúcom päťročnom volebnom 

období najviac poslancov, ktorí kandidovali ako nezávislí. V regionálnom parlamente obsadia 22 kresiel. Vyplýva to z 

konečných neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

 

Celkovo mohlo v TSK voliť 493.851 ľudí, volebná účasť dosiahla 26,32 percenta. 

 

Post predsedu TSK obhájil Jaroslav Baška (Smer-SD, SNS, Most-Híd, SZ) so ziskom 49,98 percenta hlasov. 

 

7:13 

 

PREŠOVSKÝ KRAJ: V Prešovskom kraji 29,4 percenta voličov rozhodlo o výraznej zmene 

 

Volebným víťazom na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) je Milan Majerský (KDH, SaS, OĽaNO, 

NOVA), ktorý získal 72.366 platných hlasov, čo je 40,36 percenta. Ide zatiaľ o neoficiálne výsledky, ktoré zverejnil na 

svojej webovej stránke Štatistický úrad SR. 

 

V kraji bolo zapísaných 639.324 oprávnených voličov. Volilo sa v 1009 okrskoch. Volebná účasť v kraji bola 29,40 

percenta. 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

6. 11. 2017 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

Nové krajské zastupiteľstvo bude pracovať v zložení nezávislí poslanci s počtom 22 mandátov, koalícia KDH, SaS, 

OĽaNO, NOVA bude mať 19 poslancov, Smer-SD získala 16 poslancov, SNS dvoch a po jednom mandáte Úsvit, 

Demokratická strana a Most-Híd. Do zastupiteľstva sa dostalo veľa nových mien, posilnila sa pravica a narástol počet 

nezávislých. 

 

Do krajského parlamentu si voliči v 13 obvodoch zvolili 62 poslancov z 500 kandidátov. Celkovo vo voľbách podalo 

kandidačné listiny 26 politických strán alebo hnutí a jedna koalícia, ostatní kandidovali ako nezávislí. 

 

7:05 

 

BRATISLAVSKÝ KRAJ: Mení sa predseda, ale výrazne i zloženie zastupiteľstva 

 

V Bratislavskom samosprávnom kraji sa sobotňajších (4.11.) volieb do orgánov samosprávnych krajov zúčastnila takmer 

tretina oprávnených voličov (31,34 percenta). Ich hlasy rozhodli o novom predsedovi VÚC i výraznej personálnej obmene 

krajského zastupiteľstva. Vyplýva to z definitívnych, no zatiaľ stále neoficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil 

Štatistický úrad (ŠÚ) na svojej stránke. 

 

Vo voľbách predsedu rozhodli voliči o víťazstve kandidáta pravicovej koalície (SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, 

Zmena zdola a Demokratická únia Slovenska) Juraja Drobu, ktorý získal 20,42 percenta hlasov. Na druhom mieste 

skončil nezávislý kandidát Rudolf Kusý so ziskom 18,55, na treťom takisto nezávislý kandidát Milan Ftáčnik, ktorý získal 

17,52 percenta hlasov. Doterajší predseda BSK Pavol Frešo, ktorý sa ako nezávislý kandidát uchádzal o tretí mandát v 

rade, skončil na piatom mieste so ziskom 10,88 percenta hlasov, ešte pred ním sa umiestnil ďalší nezávislý kandidát Ján 

Mrva so ziskom 15,97 percenta hlasov. 

 

6:56 

 

KOŠICKÝ KRAJ: Nezávislí kandidáti získali v zastupiteľstve KSK 16 kresiel 

 

Sobotňajších (4.11.) volieb do vyšších územných celkov (VÚC) v Košickom kraji sa zúčastnilo 26,73 percenta voličov. 

Právo voliť v Košickom kraji malo 630.178 občanov. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad 

(ŠÚ) SR. 

 

Novým predsedom Košického samosprávneho kraja sa stal Rastislav Trnka (KDH, SaS, OĽaNO, NOVA, Šanca) s 

počtom hlasov 59.599, čo predstavuje 37,80 percenta voličov. Tesne za ním skončil Richard Raši (Smer-SD, SMK-MKP, 

Strana zelených Slovenska, Starostovia a nezávislí kandidáti) s počtom hlasov 58.724, čo predstavuje 37,24 percenta. 

 

03:58 

Pozrite si účasť podľa jednotlivých krajov. 
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3:40 

VIDEO: Prešovský samosprávny kraj má po 16 rokoch nového predsedu 

 

3:36 

Takáto bola účasť voličov v jednotlivých voľbách do VÚC od roku 2001 do roku 2017. 

 

3:33 

Milan Belica v tohtoročných voľbách obhájil post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja so ziskom 34,10 percenta 

hlasov. Vyplýva to z konečných neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR. 

 

02:41 

Novým predsedom Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa stane Milan Majerský (KDH, SaS, OĽaNO, NOVA). 

Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

 

Majerskému sa v boji o post predsedu podarilo získať od voličov 72.366 hlasov, teda 40,36 percenta. Za Majerským 

skončil na druhom mieste doterajší predseda Peter Chudík. Podarilo sa mu získať 54.914 hlasov, teda 30,62 percenta. 

Nestačilo to však na porazenie Majerského. 

 

Celková volebná účasť v kraji dosiahla 29,4 percenta. Celkovo mohlo v kraji voliť 639.324 ľudí. 

 

02:36 

Jaroslav Baška v tohtoročných voľbách obhájil svoj post predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) so ziskom 

49,98 percenta hlasov. Vyplýva to z konečných neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

 

"Výsledok nie je len môj, je to výsledok aj všetkých ľudí, ktorí boli okolo mňa počas štyroch rokov. Chcem poďakovať 

rodine a všetkým, ktorí boli celé štyri roky pri mne. Veľmi si to vážim, človek sám nikdy nič neurobí," skonštatoval Baška. 

 

02:28 

V Nitrianskom kraji skončil na druhom mieste kandidát Ján Greššo (podpora SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca a 

DS). "Ja som sám za seba veľmi rád, lebo je to úspešný výsledok, ale za Nitriansky kraj som veľmi smutný, lebo nepríde 

k zmene, v akú sme dúfali. Trochu šťastnejší pohľad je v tom, že k určitej zmene predsa len dôjde, a to v zastupiteľstve, 

kde bude dosť veľa ľudí z našej koalície. A to zastupiteľstvo bude veľmi dôležité pri rozhodovaní aj o veciach, s ktorými 

nebude pán župan súhlasiť," skonštatoval. 

 

02:21 
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Na snímke kandidát na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milan Belica (vpredu) reaguje na zverejnené 

neoficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov Štatistickým úradom SR 5. novembra 2017 v Nitre. Foto: 

TASR/Henrich Mišovič 

 

Na snímke kandidát na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milan Belica a primátor mesta Nitra Jozef 

Dvonč (vľavo) po zverejnení neoficiálnych výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov Štatistickým úradom SR 5. 

novembra 2017 v Nitre. Foto: TASR/Henrich Mišovič 

 

2:18 

Výsledky volieb predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) je očakávaný, pretože kraj je tradičnou baštou 

strany Smer-SD. V reakcii na víťazstvo úradujúceho predsedu TSK Jaroslava Bašku to povedala kandidátka na predsedu 

Renáta Kaščáková (SaS, OĽaNO, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola). 

 

02:16 

"Som veľmi rád, možno to prekvapilo, lebo tie prieskumy boli trochu iné, ale my sme si to naozaj odmakali, boli sme v 

uliciach medzi ľuďmi a tá obeta a námaha sa naozaj vyplatila," zhodnotil pre médiá nový župan Prešovského 

samosprávneho kraja Majerský. 

 

02:06 

Úradujúci predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Peter Chudík (Smer-SD), ktorý opätovne kandidoval na 

tento post, priznal volebnú porážku. Súčasne zablahoželal Milanovi Majerskému (KDH, SaS, OĽaNO, NOVA) k 

volebnému víťazstvu. 

 

1:58 

"Moje prvé kroky povedú k samospráva, čiže k starostom a primátorom," povedal novozvolený predseda Trnavského 

samosprávneho kraja Jozef Viskupič. 

 

1:48 

Milan Ftáčnik zablahoželal Jurajovi Drobovi k víťazstvu vo voľbách do Bratislavského samosprávneho kraja. 

 

01:45 

>Prvé kroky Jozefa Viskupiča (OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS a Zmena zdola), ktorý by sa podľa predbežných 

neoficiálnych výsledkov mal stať novým trnavským županom, povedú k samosprávam, teda k starostom a primátorom. 

 

"Aby samospráva dávala občanom logiku a zmysel, župan musí ťahať za jeden povraz so všetkými starostami a 

primátormi. Ak sa spojíme a ak tu nebude ignorácia, tak z neviditeľného úradu samosprávneho kraja sa stane úrad, ktorý 

bude starostom a primátorom pomáhať," myslí si. 
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01:41 

V Košickom kraji je už zrátaných vyše 90 percent okrskov. Stále tesne vedie Rastislav Trnka s 38,83 percenta h lasov. 

Zaostáva za ním Richard Raši s 37,57 percenta hlasov. Má o 1724 hlasov menej. Vyplýva to z priebežných výsledkov 

volieb predsedov samosprávnych krajov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

 

Zatiaľ je spracovaných 90,51 percenta zápisníc okrskových volebných komisií. 

 

1:40 

Z volebného štábu Rastislava Trnku v Košiciach. Foto: Teraz.sk 

 

Z volebného štábu Rastislava Trnku v Košiciach. Foto: Teraz.sk 

 

1:38 

Po spočítaní takmer 90 percent hlasov vo voľbách predsedu Bratislavského kraja stále vedie Juraj Droba, a to so ziskom 

20,13 percenta hlasov. 

 

Na druhom mieste je naďalej Rudolf Kusý (18,40 percenta), na treťom mieste zostal Milan Ftáčnik (17,56 percenta). 

Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb do vyšších územných celkov (VÚC), ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

V BSK je zatiaľ spočítaných 89,63 percenta okrskov. 

 

1:35 

Juraj Blanár zablahoželal Erike Jurinovej k víťazstvu v Žilinskom kraji. "Prajem jej predovšetkým, aby dokázala naplniť 

svoj volebný program," dodal. 

 

01:33 

Pravdepodobný víťaz volieb v BBSK Ján Lunter o prvých zmenách v úrade. 

 

01:30 

Jozef Viskupič, kandidát na župana v TTSK, reaguje na neoficiálne výsledky volieb. 

 

01:27 

Doterajší predseda Nitrianskeho kraja Milan Belica je vo vedení aj po sčítaní viac ako 94 percent hlasov v tohtoročných 

krajských voľbách, a to so ziskom 34,52 percenta. 

 

Na druhom mieste je aktuálne Ján Greššo (16,63 percenta), na tretie miesto sa dostal Milan Uhrík (15,32 percenta). 

 

Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb do vyšších územných celkov (VÚC), ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

V NSK je zatiaľ spočítaných 94,10 percenta okrskov. 
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1:26 

Rastislavovi Trnkovi sa podarilo posilniť svoju pozíciu v súboji o kreslo predsedu Košického samosprávneho kraja. Získal 

zatiaľ 38,59 percenta hlasov. Za ním nasleduje Richard Raši, ktorý získal 37,92 percenta hlasov, za Trnkom zaostáva o 

855 hlasov. Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb predsedov samosprávnych krajov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad 

(ŠÚ) SR. 

Zatiaľ je spracovaných 86,53 percenta zápisníc okrskových volebných komisií. 

 

1:24 

Milan Ftáčnik sleduje v televízii ako Pavol Frešo priznal porážku v týchto voľbách. Foto: Teraz.sk 

 

1:24 

Nezávislý kandidát, doterajší predseda Trnavského samosprávneho kraja, Tibor Mikuš prehral podľa predbežných 

výsledkov vo voľbách s Jozefom Viskupičom. Po zverejnení viac ako 90 percent hlasov voličov povedal, že rešpektuje 

danú situáciu. 

 

1:23 

Takto vyzerajú oslavy vo volebnom štábe Jána Luntera, pravdepodobného nového župana v Banskobystrickom kraji. 

 

1:20 

Marian Kotleba výrazne zaostal za jeho súperom Jánom Lunterom, ktorému sa darí udržať si prvenstvo. Lunter získal 

46,53 percenta hlasov, zatiaľ čo Kotleba 24,24 percenta. Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb predsedov 

samosprávnych krajov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad SR. 

Zatiaľ je spracovaných 84,04 percenta zápisníc okrskových volebných komisií. Kotlebu od prvenstva oddeľuje vyše 

33.000 hlasov voličov. 

 

01:19 

Jozef Viskupič je vo vedení aj po spočítaní vyše 90 percent hlasov v tohtoročných krajských voľbách na post predsedu 

Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), a to so ziskom 42,29 percenta. 

 

Na druhom mieste nasleduje doterajší predseda kraja Tibor Mikuš (29,67 percenta), prvú trojku naďalej uzatvára József 

Berényi (18,23 percenta). 

 

Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb do vyšších územných celkov (VÚC), ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

V TTSK je zatiaľ spočítaných 91,03 percenta okrskov. 
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Na snímke kandidát na predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič reaguje na zverejnené neoficiálne 

výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov Štatistickým úradom SR 5. novembra 2017 v Trnave. Foto: 

TASR/Lukáš Grinaj 

 

1:18 

Doterajší predseda Jaroslav Baška naďalej vedie v tohtoročných krajských voľbách v Trenčianskom samosprávnom kraji 

(TSK), kde už spočítali viac ako 90 percent hlasov. Aktuálne je na prvom mieste so ziskom 50,62 percenta. 

Na druhom mieste nasleduje Renáta Kaščáková (24,62 percenta), prvú trojku uzatvára Štefan Škultéty (13,55 percenta). 

Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb do vyšších územných celkov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad SR. V TSK je 

momentálne spočítaných 91,17 percenta okrskov. 

 

01:16 

V Prešovskom samosprávnom kraji je už spracovaných 88 percent volebných okrskov. Prvenstvo si udržiava Milan 

Majerský s počtom hlasov 38,45 percenta. Za ním nasleduje Peter Chudík s 32,29 percenta hlasov. Vyplýva to z 

priebežných výsledkov volieb predsedov samosprávnych krajov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

 

Chudíka od Majerského oddeľuje vyše 8000 hlasov. 

 

1:15 

Pavol Frešo priznal porážku. 

 

1:12 

Erika Jurinová sa pravdepodobne stane prvou ženou na poste predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Podarilo sa jej 

získať už 42,76 percenta hlasov, zatiaľ čo súčasný predseda Juraj Blanár zaostáva za ňou s 29,9 percenta hlasov. 

Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb predsedov samosprávnych krajov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

Zatiaľ je spracovaných 77,69 percenta zápisníc okrskových volebných komisií. 

 

1:11 

Volebný štáb Jozefa Viskupiča. Foto: Teraz.sk 

 

1:10 

Volebný štáb Juraja Drobu. Foto: Teraz.sk 

 

Volebný štáb Juraja Drobu. Foto: Teraz.sk 

 

Volebný štáb Juraja Drobu. Foto: Teraz.sk 

 

1:10 
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01:05 

Po spočítaní viac ako 70 percent hlasov vo voľbách predsedu Bratislavského kraja naďalej vedie Juraj Droba, a to so 

ziskom 19,84 percenta hlasov. 

 

Na druhom mieste je aktuálne Rudolf Kusý (17,72 percenta), na tretie miesto klesol Milan Ftáčnik (17,44 percenta). 

 

Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb do vyšších územných celkov (VÚC), ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

V BSK je zatiaľ spočítaných 71,52 percenta okrskov. 

 

00:55 

Doterajší predseda Nitrianskeho kraja Milan Belica je vo vedení aj po sčítaní viac ako 80 percent hlasov v tohtoročných 

krajských voľbách, a to so ziskom 34,64 percenta. 

Na druhom mieste je aktuálne Ján Greššo (16,43 percenta), na treťom mieste sa nachádza Iván Farkas (16,39 percenta). 

Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb do vyšších územných celkov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad SR. V NSK je 

zatiaľ spočítaných 81,52 percenta okrskov. 

 

00:52 

V Košickom samosprávnom kraji sa Richard Raši približuje k svojmu súperovi Rastislavovi Trnkovi. Ten zatiaľ vo voľbách 

vedie s 38,47 percenta hlasov, Raši získal 38,39 percenta hlasov. Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb predsedov 

samosprávnych krajov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

 

Zatiaľ je spracovaných 59,36 percenta zápisníc okrskových volebných komisií. 

 

00:51 

"ZBAVILI SME SA ZLA Opäť sa potvrdila stará pravda o svätoplukových prútoch. Novým banskobystrickým županom 

bude s najväčšou pravdepodobnosťou Ján Lunter. Gratulujem mu a som rád, že štátnické rozhodnutie Smeru - SD 

nepostaviť vlastného kandidáta a podporiť najsilnejšieho demokratického kandidáta bolo jednoznačne správne. Ďakujem 

aj ostatným kandidátom, ktorí toto naše rozhodnutie nasledovali, nezachovali sa sebecky a prispeli tak k tomu, že z 

nášho kraja letí rovnaký odkaz celému Slovensku ako pred vyše 70 rokmi: FAŠIZMUS NA SLOVENSKU NEMÁ 

MIESTO," napísal podpresdeda vlády Peter Pellegrini na sociálnej sieti. 

 

00:50 

Vyzerá to, že sme vyhrali. Konštatoval Ján Lunter. Ján Lunter posilnil svoju pozíciu v boji o kreslo predsedu 

Banskobystrického samosprávneho kraja. Po sčítaní takmer dvoch tretín volebných okrskov sa mu podarilo získať 45,61 

percenta hlasov. Marian Kotleba za ním zaostáva s 25,17 percenta hlasov. Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb 

predsedov samosprávnych krajov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

Zatiaľ je spracovaných 59,12 percenta zápisníc okrskových volebných komisií. 
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00:49 

Jozef Viskupič je vo vedení aj po spočítaní vyše 70 percent hlasov v tohtoročných krajských voľbách na post predsedu 

Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), a to so ziskom 39,61 percenta. 

 

Na druhom mieste nasleduje doterajší predseda kraja Tibor Mikuš (27,53 percenta), prvú trojku naďalej uzatvára József 

Berényi (21,39 percenta). 

 

Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb do vyšších územných celkov (VÚC), ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

V TTSK je zatiaľ spočítaných 71,75 percenta okrskov. 

 

00:46 

Po spočítaní viac ako polovice hlasov vo voľbách predsedu Bratislavského kraja naďalej vedie Juraj Droba, a to so 

ziskom 18,82 percenta hlasov. 

 

Na druhom mieste je Milan Ftáčnik (17,69 percenta), prvú trojku momentálne uzatvára Rudolf Kusý (17,33 percenta). 

 

Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb do vyšších územných celkov (VÚC), ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

V BSK je zatiaľ spočítaných 54,65 percenta okrskov. 

 

00:41 

Milan Majerský v boji o kreslo predsedu Prešovského samosprávneho kraja posilnil svoju pozíciu. Po sčítaní viac ako 

dvoch tretín okrskov sa mu podarilo získať 37,22 percenta hlasov. Za ním nasleduje Peter Chudík s 35,09 percenta 

hlasov. Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb predsedov samosprávnych krajov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad 

(ŠÚ) SR. 

 

Zatiaľ je spracovaných 15,46 percenta zápisníc okrskových volebných komisií. 

 

00:39 

Po takmer polovici sčítaných volebných okrskov Erika Jurinová stále vedie vo voľbe občanov, ktorí by ju chceli vidieť v 

kresle predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Podarilo sa jej získať 43,3 percenta hlasov. Druhý Juraj Blanár získal 

28,45 percenta hlasov. Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb predsedov samosprávnych krajov, ktoré zverejňuje 

Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

 

Zatiaľ je spracovaných 49,57 percenta zápisníc okrskových volebných komisií. 

 

0:37 
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Doterajší predseda Jaroslav Baška naďalej vedie v tohtoročných krajských voľbách v Trenčianskom samosprávnom kraji 

(TSK), kde už spočítali dve tretiny hlasov. Aktuálne je na prvom mieste so ziskom 51,34 percenta. 

Na druhom mieste nasleduje Renáta Kaščáková (24,30 percenta), prvú trojku uzatvára Štefan Škultéty (13,11 percenta). 

Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb do vyšších územných celkov (VÚC), ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

V TSK je momentálne spočítaných 66,71 percenta okrskov. 

 

0:36 

Oslavné pokriky a otváranie šampanského má za sebou kandidát na predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozef 

Viskupič (OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS a Zmena zdola), ktorý už na základe priebežných výsledkov župných volieb 

verí vo svoje víťazstvo. Súčasného dlhoročného župana Tibora Mikuša nazval dosluhujúcim. 

 

00:32 

Doterajší predseda Nitrianskeho kraja Milan Belica je vo vedení aj po sčítaní viac ako polovice hlasov v tohtoročných 

krajských voľbách, a to so ziskom 34,13 percenta. 

Na druhom mieste je aktuálne Iván Farkas (18,72 percenta), na treťom mieste sa nachádza Ján Greššo (15,97 percenta). 

Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb do vyšších územných celkov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad SR. V NSK je 

zatiaľ spočítaných 52,61 percenta okrskov. 

 

00:30 

Po spočítaní necelých 40 percent hlasov vo voľbách predsedu Bratislavského kraja aktuálne vedie Juraj Droba, a to so 

ziskom 18,01 percenta hlasov. 

Na druhom mieste je momentálne Milan Ftáčnik (17,88 percenta), tesne za ním nasleduje Ján Mrva (16,89 percenta). 

Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb do vyšších územných celkov (VÚC), ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

V BSK je zatiaľ spočítaných 37,08 percenta okrskov. 

 

00:28 

"Rád by som sa poďakoval všetkým, osobitne tisíckam slovenských policajtov, ktorí dnes museli byť mimoriadne v 

službe, aby zabezpečili pokojný priebeh volieb do VÚC," napísal na sociálnej sieti minister vnútra Robert Kaliňák. 

 

00:27 

V Prešovskom kraji vedú tesný súboj o kreslo predsedu Milan Majerský a Peter Chudík. Majerskému sa podarilo už 

predbehnúť Chudíka, keď získal 36,4 percenta hlasov. Jeho súper má 36,18 percenta hlasov. Vyplýva to z priebežných 

výsledkov volieb predsedov samosprávnych krajov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

 

Zatiaľ je spracovaných 46,97 percenta zápisníc okrskových volebných komisií. 

 

0:26 
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Erika Jurinová naďalej poráža v Žilinskom samosprávnom kraji súčasného predsedu Juraja Blanára. Po sčítaní takmer 

tretiny volebných okrskov sa jej podarilo ukoristiť 43 percent hlasov. Blanár získal 28,8 percenta hlasov. Vyplýva to z 

priebežných výsledkov volieb predsedov samosprávnych krajov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

Zatiaľ je spracovaných 29,54 percenta zápisníc okrskových volebných komisií. 

 

0:25 

Jozef Viskupič aj po spočítaní necelých 40 percent hlasov vedie v tohtoročných krajských voľbách na post predsedu 

Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), a to so ziskom 41,6 percenta. 

Na druhom mieste nasleduje Tibor Mikuš (27,73 percenta), prvú trojku naďalej uzatvára József Berényi (18,63 percenta). 

Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb do vyšších územných celkov , ktoré zverejňuje Štatistický úrad SR. V TTSK je 

zatiaľ spočítaných 38,54 percenta okrskov. 

 

0:19 

V súboji o kreslo predsedu Košického samosprávneho kraja predbehol Richarda Rašiho jeho súper Rastislav Trnka. 

Prvenstvo mu zatiaľ zabezpečilo 40,2 percenta hlasov. Raši získal 37,91 percenta. Vyplýva to z priebežných výsledkov 

volieb predsedov samosprávnych krajov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

 

Zatiaľ je spracovaných 33,6 percenta zápisníc okrskových volebných komisií. 

 

0:18 

Doterajší predseda Jaroslav Baška naďalej vedie v tohtoročných krajských voľbách v Trenčianskom samosprávnom kraji 

(TSK), kde už spočítali polovicu hlasov. Aktuálne je na prvom mieste so ziskom 52,90 percenta. 

Na druhom mieste nasleduje Renáta Kaščáková (23,39 percenta), prvú trojku uzatvára Štefan Škultéty (12,66 percenta). 

Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb do vyšších územných celkov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad SR. V TSK je 

momentálne spočítaných 50,77 percenta okrskov. 

 

0:13 

Doterajší predseda Nitrianskeho kraja Milan Belica aj po sčítaní tretiny hlasov vedie v tohtoročných krajských voľbách so 

ziskom 35,9 percenta. 

Na druhom mieste nasleduje Ján Greššo (17,73 percenta), na treťom mieste je momentálne Milan Uhrík (14,97 

percenta). 

Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb do vyšších územných celkov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad SR. V NSK je 

zatiaľ spočítaných 33,46 percenta okrskov. 

 

0:11 

Do čela Prešovského samosprávneho kraja by sa mohol postaviť Peter Chudík po sčítaní takmer 40 percent volebných 

okrskov. Podarilo sa mu získať 37,39 percenta hlasov. Nasleduje za ním Milan Majerský s 34,87 percenta hlasov. 

Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb predsedov samosprávnych krajov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 
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0:10 

Po spočítaní necelej štvrtiny hlasov vo voľbách predsedu Bratislavského kraja už vedie Milan Ftáčnik so ziskom 17,85 

percenta hlasov. 

Na druhom mieste je momentálne Ján Mrva (17,33 percenta), tesne za ním nasleduje Juraj Droba (17,32 percenta). 

Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb do vyšších územných celkov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad SR. V BSK je 

zatiaľ spočítaných 23,9 percenta okrskov. 

 

0:08 

Banskobystrický samosprávny kraj by mohol viesť Ján Lunter, ktorému sa od voličov podarilo zatiaľ získať 43,83 percenta 

hlasov. Za ním nasleduje súčasný predseda kraja Marian Kotleba, ktorý zatiaľ získal 27,02 percenta hlasov. Vyplýva to z 

priebežných výsledkov volieb predsedov samosprávnych krajov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

 

Zatiaľ je spracovaných 23,49 percenta zápisníc okrskových volebných komisií. 

 

0:06 

Takto to vyzerá vo volebnom štábe Milana Ftáčnika. 

Milan Ftáčnik sleduje priebežné výsledky. Foto: TASR 

 

SOBOTA 4. NOVEMBRA 

 

23:59 

Môže to skončiť aj víťazstvom, aj prehrou. Súčasný predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a kandidát na 

opätovné zvolenie Pavol Frešo týmto slovami okomentoval doterajšie priebežné neoficiálne výsledky vo voľbách 

predsedu BSK. Frešo je po sčítaní necelých šestich percent volebných okrskov zatiaľ na štvrtom mieste. 

 

"Je to tak, ako keď na niečom robíte 12 hodín denne a viete, že už nemôžete urobiť viac. A ľudia to buď prijmú alebo nie," 

dodal Frešo, ktorý sa uchádza o tretí mandát v rade. 

 

23:56 

Podľa predvolebných prieskumov traja najvážnejší kandidáti na post predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

čakajú na výsledky regionálnych volieb vo svojich volebných štáboch v Trenčíne. 

 

23:56 

Erika Jurinová v Žilinskom samosprávnom kraji vo voľbách zatiaľ poráža súčasného župana Juraja Blanára. Podarilo sa 

jej získať 42,57 percenta hlasov. Blanár doteraz získal 29,85 percenta hlasov. Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb 

predsedov samosprávnych krajov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 
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Zatiaľ je spracovaných 10,79 percenta zápisníc okrskových volebných komisií. 

 

23:55 

Doterajší predseda Nitrianskeho kraja Milan Belica aj po sčítaní takmer pätiny hlasov vedie v tohtoročných krajských 

voľbách so ziskom 35,28 percenta. Na druhom mieste nasleduje Ján Greššo (16,18 percenta), prvú trojku uzatvára Iván 

Farkas (15,55 percenta). 

 

Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb do vyšších územných celkov (VÚC), ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

V NSK je zatiaľ spočítaných 19,81 percenta okrskov. 

 

23:53 

Jozef Viskupič aj po spočítaní takmer pätiny hlasov vedie v tohtoročných krajských voľbách na post predsedu Trnavského 

samosprávneho kraja (TTSK) so ziskom 35,04 percenta. 

Na druhom mieste nasleduje Tibor Mikuš (26,87 percenta), prvú trojku naďalej uzatvára József Berényi (23,57 percenta). 

Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb do vyšších územných celkov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad SR. V TTSK je 

zatiaľ spočítaných 19,27 percenta okrskov. 

 

23:50 

Po sčítaní takmer štvrtiny okrskov vedie spomedzi kandidátov na župana v Prešovskom samosprávnom kraji súčasný 

predseda Peter Chudík. Podarilo sa mu zatiaľ získať 37,13 percenta hlasov. Za ním nasleduje Milan Majerský s 34,29 

percenta hlasov. Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb predsedov samosprávnych krajov, ktoré zverejňuje Štatistický 

úrad (ŠÚ) SR. 

 

Zatiaľ je spracovaných 24,97 percenta zápisníc okrskových volebných komisií. 

 

23:48 

Takto spočítavajú hlasy volebné komisie. 

Počítanie hlasov v Komárne. Foto: TASR 

 

23:45 

Jaroslav Baška naďalej vedie v tohtoročných krajských voľbách na post predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

(TSK). Po sčítaní takmer štvrtiny hlasov zatiaľ získal 56,76 percenta. 

Na druhom mieste nasleduje Renáta Kaščáková (21,18 percenta), prvú trojku uzatvára Štefan Škultéty (11,26 percenta). 

Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb do vyšších územných celkov (VÚC), ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

V TSK je zatiaľ spočítaných 24,30 percenta okrskov. 

 

23:41 
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V Prešovskom samosprávnom kraji zatiaľ získal prvenstvo vo voľbách Peter Chudík. Podarilo sa mu získať 43,57 

percenta hlasov. Druhý je zatiaľ Milan Majerský s počtom hlasov 30,18 percenta. Vyplýva to z priebežných výsledkov 

volieb predsedov samosprávnych krajov, ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

Zatiaľ je spracovaných 15,46 percenta zápisníc okrskových volebných komisií. 

 

23:41 

V Košickom samosprávnom kraji je priebežným lídrom volieb Richard Raši so ziskom 44,02 percenta hlasov. Na druhom 

mieste ho nasleduje Rastislav Trnka, ktorý zatiaľ dostal 34,95 percenta hlasov. Vyplýva to z priebežných výsledkov 

krajských volieb, ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

 

Zatiaľ je spracovaných 5,26 percenta zápisníc okrskových volebných komisií. 

 

23:39 

V Banskobystrickom samosprávnom kraji vedie Ján Lunter s 37,81 percenta hlasov. Druhým je zatiaľ Marian Kotleba, 

ktorý od voličov predbežne získal 30,32 percenta hlasov. Na treťom mieste sa zatiaľ umiestnil Igor Kašper s 12,64 

percenta hlasov. Vyplýva to z priebežných výsledkov voľby predsedov samosprávnych krajov, ktoré zverejňuje Štatistický 

úrad (ŠÚ) SR. 

 

Zatiaľ je spracovaných 6,88 percenta zápisníc okrskových volebných komisií. 

 

23:37 

Prvé priebežné výsledky ukázali, že v Žilinskom samosprávnom kraji zatiaľ vedie Juraj Blanár, ktorý získal 38,96 percenta 

hlasov voličov. Tesne za ním je Erika Jurinová s 35,82 percenta. Údaje o hlasovaní v krajských voľbách zverejňuje 

Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

Spracovaných je zatiaľ 5,68 percenta zápisníc okrskových volebných komisií. 

 

23:36 

Jaroslav Baška zatiaľ vedie v tohtoročných krajských voľbách na post predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

(TSK) so ziskom 60,96 percenta. 

Na druhom mieste nasleduje Renáta Kaščáková (19,37 percenta), prvú trojku uzatvára Štefan Škultéty (10,66 percenta). 

Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb do vyšších územných celkov (VÚC), ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

V TSK je zatiaľ spočítaných 11,6 percenta okrskov. 

 

23:35 

Milan Belica zatiaľ vedie v tohtoročných krajských voľbách na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) so 

ziskom 38,24 percenta. 

 

Na druhom mieste nasleduje Milan Uhrík (16,13 percenta), prvú trojku uzatvára Ján Greššo (15,82 percenta). 
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Vyplýva to z priebežných výsledkov volieb do vyšších územných celkov (VÚC), ktoré zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

V NSK je zatiaľ spočítaných 9,63 percenta okrskov. 

 

23:33 

Potešilo ma to, ale stále som v napätí a očakávaní, ako to naozaj dopadne, skonštatoval pre TASR na margo prieskumu 

agentúry AKO favorizovaný kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Milan Ftáčnik. Podľa 

výsledkov prieskumu by sa mal víťazom volieb v Bratislavskom kraji stať práve bývalý primátor Bratislavy. 

 

23:32 

Jozef Viskupič zatiaľ vedie v tohtoročných krajských voľbách na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) 

so ziskom 35,62 percenta. 

 

23:28 

Volebný štáb kandidáta na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milana Belicu, ktorého podporuje súčasná 

vládna koalícia Smer-SD, SNS a Most–Híd, očakáva volebné výsledky v reštaurácii v širšom centre Nitry. 

 

23:27 

Nezávislý kandidát na predsedu Trnavského samosprávneho kraja, súčasný predseda Tibor Mikuš čaká na výsledky 

volieb v úzkom rodinnom kruhu v centre Trnavy. 

 

23:27 

Juraj Droba zatiaľ vedie v tohtoročných krajských voľbách na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) 

so ziskom 19,68 percenta. Na druhom mieste nasleduje Ján Mrva (17,87 percenta), prvú trojku uzatvára Pavol Frešo 

(15,11 percenta). V BSK je zatiaľ spočítaných 4,04 percenta okrskov. 

 

23:25 

Kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter, ktorý bol podľa prieskumov 

najsilnejším vyzývateľom úradujúceho šéfa kraja Mariana Kotlebu, čaká na výsledky volieb v BBSK v reštauračno 

kaviarenskom zariadení v centre Banskej Bystrice. Okrem svojej rodiny má okolo seba svojich podporovateľov, 

kandidátov na poslancov krajského parlamentu a sympatizantov. 

 

23:24 

Štatistický úrad začal zverejňovať prvé výsledky. 

 

23:22 

Myslím si, že každý z kandidátov, ktorí majú väčšie preferencie do toho ide preto, aby vyhral. Dúfame, že to dopadne 

dobre a zvíťazíme. Povedal na brífingu po uzatvorení volebných miestností kandidát na predsedu Košického 

samosprávneho kraja (KSK) Richard Raši (Smer-SD). 
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23:18 

Kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka sa poďakoval všetkým voličom, ktorí prišli 

k voľbám a hlasovali. "Vyzerá to, že účasť bude vyššia ako minulých voľbách, čo som rád. Najviac ďakujem ľudom, ktorí 

hlasovali za rozhýbanie kraja. S pokorou prijmem akýkoľvek výsledok," vyjadril sa. 

 

23:17 

Volebná účasť v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) môže byť podľa informácií z niektorých obcí vyššia ako pred štyrmi 

rokmi. V krajskej centrále Smeru-SD v Žiline to po uzavretí volebných miestností povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. 

 

"Účasti sú rôzne, ale máme obce, ktoré už hlásili viac ako 50-percentnú účasť. Je to na Kysuciach, rovnako to vyzerá, že 

v Žiline a aj v niektorých obciach na Orave. Vyzerá, že to bude naozaj rekordná účasť alebo aspoň vyššia ako pred štyrmi 

rokmi," povedal Blanár. 

 

23:16 

 

Volebná účasť v Žilinskom samosprávnom kraji môže byť podľa informácií z niektorých obcí vyššia ako pred štyrmi rokmi. 

 

23:17 

Volebná účasť v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) môže byť podľa informácií z niektorých obcí vyššia ako pred štyrmi 

rokmi. V krajskej centrále Smeru-SD v Žiline to po uzavretí volebných miestností povedal predseda ŽSK Juraj Blanár. 

 

"Účasti sú rôzne, ale máme obce, ktoré už hlásili viac ako 50-percentnú účasť. Je to na Kysuciach, rovnako to vyzerá, že 

v Žiline a aj v niektorých obciach na Orave. Vyzerá, že to bude naozaj rekordná účasť alebo aspoň vyššia ako pred štyrmi 

rokmi," povedal Blanár. 

 

23:15 

Voľby sa skončili na celom Slovensku. 

 

23:15 

Ak by sa Jozef Viskupič sta šéfom Trnavského kraja, vzdá sa postu poslanca NR SR. 

 

23:04 

Nezávislý kandidát na post predsedu NSK Peter Oremus sleduje predbežné výsledky volieb do vyšších územných celkov 

v spoločnosti ďalších nezávislých kandidátov na krajských poslancov, s ktorým spolupracoval počas predvolebnej 

kampane. 

 

23:03 
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Kandidát na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Ján Greššo, ktorého podporuje pravicová koalícia 

zložená zo strán SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca a DS, očakáva volebné výsledky aj so svojim štábom v kaviarni 

na Svätoplukovom námestí. 

 

"Veľmi ma teší, že v Nitrianskom kraji podľa predbežných informácií prišlo k volebným urnám podstatne viac ľudí ako v 

minulých voľbách. Uvidíme, v čí prospech sa táto vyššia volebná účasť prejaví. Ja verím, že v náš a nie v prospech 

extrémistických síl ani v prospech tých, čo nárast extrémizmu v spoločnosti spôsobili," povedal Greššo. 

 

23:01 

Podarilo sa urobiť dobrú mobilizačnú kampaň, volebná účasť v niektorých okrskoch Trnavského samosprávneho kraja je 

nad 30 percentami. Pre TASR to po zatvorení volebných miestností povedal kandidát na trnavského župana Jozef 

Viskupič 

 

22:56 

Na výsledky v Prešovskom kraji so svojím tímom čaká aj kandidát Milan Majerský, ktorý mal podľa predvolebných 

preferencií najväčšiu šancu poraziť súčasného župana Petra Chudíka. "Rozhodnuté je, ale my nevieme, ako sa ľudia 

rozhodli, počkáme si na oficiálne výsledky. Sme v očakávaní a v nádeji, že to pre nás dobre dopadne," uviedol pre TASR, 

ktorý kandiduje s podporou koalície SaS, KDH, OĽaNO a NOVA. 

 

22:53 

Priebeh sobotňajších volieb do orgánov samosprávnych krajov bol v Malackách pokojný. Po zatvorení volebných 

miestností v okresnom meste o tom TASR informovala hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová. Informovala taktiež, že dvaja 

98-roční najstarší zapísaní voliči sa na hlasovaní nezúčastnili. 

 

22:52 

Štatistický úrad SR oznámil, že vzhľadom na rozhodnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických 

strán o predĺžení hlasovania vo viacerých okrskoch budú priebežné výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 

zverejňované po 23:15 h. 

 

22:48 

Súčasný predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a kandidát na opätovné zvolenie za šéfa VÚC Pavol 

Frešo zatiaľ medzi členov svojho volebného tímu neprišiel. Do jednej z reštaurácií v bratislavskej Karlovej Vsi, kde bude 

očakávať výsledky sobotňajších volieb, má zavítať približne o 23.00 h. 

 

22:46 

 

Voľby do vyšších územných celkov v okresoch Lučenec, Rimavská Sobota a Revúca prebehli pokojne a bez incidentov. 
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22:42 

Kandidát na župana BSK Juraj Droba (SaS) nemá po uzatvorení volebných miestností žiadne veľké očakávania. "Som 

však presvedčený, že môj výsledok bude určite lepší ako to, čo ukazovali prieskumy verejnej mienky tesne pred voľbami," 

povedal pre TASR. Volebnú účasť hodnotí ako nadštandardne vysokú. 

 

22:40 

Redaktor Tablet.TV R. Šebo vyspovedal po zatvorení volebných miestností Milana Ftáčnika. 

 

22:38 

 

Čas konania volieb museli pre večerný výpadok prúdu, ktorý trval vyše hodiny, predĺžiť konkrétne v deviatich okrskoch v 

Hornej Súči, Dolnej Súči a Hrabovke v Trenčianskom okrese. 

 

22:32 

Kandidát na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Richard Raši (Smer-SD) čaká spolu so svojím tímom na 

výsledky sobotných volieb v jednom z košických hotelov. 

 

"Atmosféra je výborná. Máme tu náš mladý tím, ktorý budete môcť vidieť aj vy potom, keď tam prídete, ľudí, ktorí mi 

pomáhali počas volieb, ktorí s nami držali. Atmosféra je zatiaľ výborná, ale je to až do prvých výsledkov, je to vždy 

napätie. Zatiaľ sú všetci spokojní, usmievaví a napätí, vrátane mňa," uviedol pred novinármi Raši. 

 

22:29 

Vo volebných obvodoch Trnavského kraja boli voľby do vyšších územných celkov pokojné a bezproblémové. Zhodli sa na 

tom predsedovia obvodných volebných komisií (ObVK) v Galante, Senici, Skalici, Piešťanoch, Hlohovci a Trnave. Účasť 

predpokladajú o niečo vyššiu ako vo voľbách spred štyroch rokov. 

 

22:24 

Do volebnej centrály jednej z adeptiek na víťazstvo vo voľbách predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eriky 

Jurinovej (koalícia OĽaNO, SaS, KDH, NOVA a OKS) postupne počas večera prichádzajú kandidáti koalície na 

poslancov. 

 

22:22 

 

Voľby v Žilinskom samosprávnom kraji boli pred uzatvorením volebných miestností bez problémov. 

 

22:19 

Voľby do vyšších územných celkov v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) mali pokojný priebeh, k ich narušeniu 

nedošlo. Podľa odhadov krajskej volebnej komisie účasť bude možno vyššia ako v roku 2013. 
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22:16 

Volebné komisie v ôsmich volebných obvodoch Nitrianskeho kraja potvrdili pokojný priebeh volieb, ktoré nesprevádzali 

žiadne incidenty. Obvodná komisia v Topoľčanoch musela riešiť jediný podnet, ktorý prišiel z okrskovej komisie v obci 

Koniarovce. Zástupca jednej z politických strán sa dožadoval možnosti odfotiť si volebnú zápisnicu. 

 

22:12 

Úradujúci predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Marian Kotleba čaká na výsledky volieb v kraji so 

svojimi ľuďmi, členmi ĽS Naše Slovensko a sympatizantmi mimo Banskej Bystrice bez prítomnosti novinárov. 

 

22:05 

Podľa prieskumu agentúry AKO, ktorý prebiehal 31.10 – 2.11.2017 by v Bratislave vyhral Milan Ftáčnik s podporou 23,5 

percenta voličov pred Rudolfom Kusým (20,7), Pavlom Frešom (13,3), Jurajom Drobom (13,0), Jánom Mrvom (13,0) a 

Danielom Krajcerom (9,0). 

Foto: printscreen 

 

22:00 

Volebné miestnosti sa zatvorili v siedmich krajoch. V Trenčianskom voľby pokračujú do 23:15. 

 

21:56 

Priebeh sobotňajších krajských volieb v Košickom kraji bol dosiaľ pokojný a bez vážnejších problémov. Potvrdil to 

predseda volebnej komisie KSK Vladimír Tot. Účasť voličov by mala byť vyššia ako pred štyrmi rokmi. 

 

21:47 

V okrskovej komisii na Katolíckej spojenej škole sv. Vincenta de Paul v Leviciach odhadujú v krajských voľbách voličskú 

účasť do 30 percent. Ako TASR informovala predsedníčka okrskovej komisie Radka Radová 

 

21:45 

 

Volebná komisia Banskobystrickom samosprávnom kraji riešila niekoľko prípadov, ktoré sa týkali dodržiavania volebného 

moratória. Polícia mala zase na stole niekoľko podnetov, medzi nimi aj prípad podozrenia z volebnej korupcie. 

 

21:35 

 

Bezproblémový a pokojný priebeh mali sobotňajšie voľby do orgánov samosprávnych krajov aj v obci s najväčšou 

rozlohou v Bratislavskom samosprávnom kraji - Záhorie. V poradí piate voľby do orgánov samosprávnych krajov sa 

pomaly chýlia k záveru. 
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21:11 

 

Štatistický úrad SR oznamuje, že vzhľadom na rozhodnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických 

strán o predĺžení hlasovania vo viacerých okrskoch budú priebežné výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 

zverejňované po 23.15 h. 

 

21:04 

 

Prvé priebežné neoficiálne výsledky by sa mali na webstránkach www.volbysr.sk a www.statistics.sk objaviť po 22.00 h, 

teda po tom, ako sa na väčšine Slovenska zatvoria volebné miestnosti. Oficiálne výsledky by mali byť známe v nedeľu 5. 

novembra. Odobriť ich musí štátna volebná komisia. 

 

20:47 

 

V meste Šamorín v okrese Dunajská Streda krajské voľby prebiehajú bez komplikácií. Volebnú účasť odhadujú skôr 

nižšiu. 

 

20:40 

 

Volebné miestnosti v Trnave i Hlohovci sa začali po popoludňajšej pauze opäť viac zapĺňať v podvečer. Voliči, ktorých 

povinnosti zdržali doma či v práci, navštevujú volebné miestnosti i v čase, keď už tma na uliciach neláka vychádzať príliš 

von. 

 

20:33 

 

S prerušením dodávky elektriny do Hornej Súče, Dolnej Súče, Hrabovky a časti obce Skalka nad Váhom preveruje polícia 

podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovania verejnoprospešného zariadenia. 

 

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa 

 

20:25 

 

Krajské voľby na hornom a dolnom Zemplíne zatiaľ prebiehajú pokojne. V michalovskom a vranovskom obvode 

zaevidovali štyri podnety. Ostatné okresy problémy nehlásia. 

 

20:15 
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Voľby do vyšších územných celkov (VÚC) sú v Bratislave naďalej pokojné. Voličov pomaly pribúda, niektoré volebné 

okrsky odhadujú okolo 20-percentnú účasť. Uviedli to hovorcovia miestnych samospráv a oslovené volebné komisie. 

 

20:09 

 

Volebné miestnosti v niekoľkých obciach Trenčianskeho kraja zostanú podľa informácií otvorené do 23.15 h. V kraji sa o 

ten čas predĺži aj volebné moratórium. 

 

19:58 

 

Ešte takmer dve hodiny zostávajú do zatvorenia volebných miestností, v ktorých v sobotu Slováci hlasujú vo voľbách do 

vyšších územných celkov. V meste Banská Bystrica je 80 okrskov a v jednom z nich, s číslom osem, umiestnenom v 

Základnej škole na Triede SNP 20, mohli a ešte stále môžu odovzdať svoj hlas 11 kandidátom na šéfa kraja a 79 

kandidátom na poslancov v krajskom parlamente vo volebnom obvode Banská Bystrica aj bezdomovci s trvalým pobytom 

v tomto meste. 

 

19:52 

 

V Rimavskosobotskom okrese sa volebná účasť pohybuje medzi 20 až 30 percentami. Žiadne mimoriadne udalosti tu 

neriešili. 

 

19:47 

 

ODVOLIL AJ PREMIÉR 

 

Volebný akt má za sebou aj predseda vlády SR Robert Fico, ktorý obálku s hlasovacími lístkami vhodil do volebnej 

schránky v miestnosti na Majerníkovej ulici v Bratislave. 

 

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico vhadzuje obálku s hlasovacími lístkami do volebnej schránky počas volieb do 

orgánov samosprávnych krajov, 4. novembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Michal Svítok 

 

19.44 

 

Z BIRMOVKY DO VOLEBNEJ MIESTNOSTI 

 

Vo večerných hodinách si čas na voľbu svojich zástupcov v krajskom zastupiteľstve našiel manželský pár zo Žarnovice. 

Ako uviedoli, voľby si nechceli nechať ujsť, hoci sa len krátko predtým vrátili z hlavného mesta, kde oslávili birmovku 

svojho vnuka. 
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19:38 

 

TSK: VOĽBY SA PRE VÝPADOK PRÚDU PREDĹŽIA ASI O HODINU 

 

Štátna volebná komisia aktuálne rieši otázku výpadku elektriny v niekoľkých obciach v Trenčianskom kraji. Zapisovateľka 

komisie Eva Chmelová uviedla, že k výpadku došlo po havárii nákladného auta. 

 

Je podľa nej predčasné hovoriť, ako sa vec bude riešiť, ale platí, že tam, kde nejde elektrina, sa volebné miestnosti 

zatvoria neskôr ako o 22.00 h. A to presne o toľký čas, koľko elektrina nešla. V tomto prípade je to podľa Chmelovej okolo 

hodiny. 

 

19:26 

 

E. BARÁNY: Účasť na voľbách nebude dramaticky vysoká 

 

Volebná účasť v samosprávnych krajoch nebude dramaticky vysoká ani oproti minulosti výrazne neklesne. Kraje hlásia 

dvojciferné čísla. 

 

"Pokiaľ vieme, už sú to všade dvojmiestne čísla a väčšinou sa nezačínajú už na jednotku. Tá účasť nebude dramaticky 

vysoká. Rovnako si nemyslím, že by oproti minulosti v tomto type volieb mala klesnúť," uviedol s tým, že o krajské voľby 

je dlhodobo nízky záujem. 

 

19:24 

 

E. BARÁNY: Voľby zatiaľ prebiehajú pokojne a usporiadane 

 

19:21 

 

Volička Marta z Ostrého Grúňa očakáva od nového vedenia BBSK väčší záujem 

 

Väčší záujem aj o menšie obce v odľahlejších regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja očakáva od nového 

vedenia, ktoré vzíde z krajských volieb, Marta z Ostrého Grúňa. K volebným urnám prichádza pravidelne, výnimkou 

neboli ani dnešné voľby, kedy prišla voliť aj spolu s manželom a dcérou. 

 

19:15 

 

V KROJOCH ZATIAĽ NEPRIŠLI 
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V čilejkárskej obci Podlužany zatiaľ odvolilo približne 25% voličov. 

 

Pre čilejkársku obec je známe, že sa tu udržiava tradícia Tekovského regiónu. Tá sa prezentuje najmä nosením 

tradičných krojov aj v bežnom živote. "Zatiaľ však nikto v kroji voliť neprišiel, aj keď to bolo zvykom. Možno sem takto 

oblečený ešte niekto príde," dodal predseda okrskovej komisie v Podlužanoch. 

 

19:14 

 

Na predsedov niekoľkých banskobystrických okrskov sa buď osobne alebo esemeskami obrátili ľudia, ktorí ich 

presviedčali, že oznámenie o vzdaní sa kandidatúry šiestich kandidátov na predsedu Banskobystrického samosprávneho 

kraja (BBSK), ktoré má visieť za paravánom pri hlasovaní voličov, musia stiahnuť. Predstavili sa rôzne. 

 

19:03 

 

Zmes starousadlíkov a mladých ľudí, ktorí preferujú život na lazoch, tvorí paletu voličov, ktorí v sobotu prichádzajú voliť v 

osade Zaježová v okrese Zvolen. Zhruba v polovici volieb do VÚC tam prišla odovzdať svoj hlas približne pätina voličov. 

 

18:59 

 

PRE VÝPADOK ELEKTRINY zrejme predĺžia voľby v deviatich okrskoch Trenčianskeho okresu 

 

V obciach Horná Súča, Dolná Súča a Hrabovka v Trenčianskom okrese vypadol elektrický prúd. Výpadok sa týka 

deviatich okrskových volebných komisií. 

 

Voľby sa budú musieť v týchto okrskoch predlžiť o čas výpadku elektriny. Informovala zapisovateľka Obvodnej volebnej 

komisie Trenčín Ľubica Držková. 

 

Členovia obvodnej volebnej komisie momentálne konzultujú s okrskovými volebnými komisiami technické otázky týkajúce 

sa prerušenia volieb. Ako informovala zapisovateľka Krajskej volebnej komisie v Trenčíne Zuzana Martináková, voľby v 

postihnutých okrskoch sa musia predĺžiť o čas, na koľko budú prerušené. 

 

18:54 

 

Na rómskom sídlisku Dúžavská cesta v R. Sobote je o voľby záujem 

 

do 17.00 h odvolila podľa podpredsedu okrskovej volebnej komisie Jozefa Horvátha pätina až šestina zo 620 

zaregistrovaných voličov. 
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"Všetko prebieha tak ako má, bez incidentov. Od rána tu pri okrsku hliadkujú policajti. Ľudia majú záujem voliť, účasť je 

dobrá," uviedol Horváth s tým, že voliči začali prichádzať hneď ráno a chodia počas celého dňa. 

O prebiehajúce voľby do vyšších územných celkov je medzi obyvateľmi rómskeho sídliska Dúžavská cesta na okraji 

Rimavskej Soboty záujem. Na snímke rómske sídlisko Dúžavská cesta na okraji Rimavskej Soboty, na ktorom žije zhruba 

1200 obyvateľov. Foto: TASR - Branislav Caban 

 

18:52 

 

Pre rekonštrukciu budovy kultúrneho domu je volebná miestnosť okrsku č. 1 v Hliníku nad Hronom v krajských voľbách 

zriadená v budove, ktorú miestni poznajú ako tzv. klub. Podľa predsedníčky tunajšej volebnej komisie Veroniky 

Lazarekovej to však voličom problémy nespôsobuje. 

 

Pre rekonštrukciu budovy kultúrneho domu je volebná miestnosť okrsku č. 1 v Hliníku nad Hronom v krajských voľbách 

zriadená v budove, ktorú miestni poznajú ako tzv. klub. Na snímke vstup do volebnej miestnosti, ktorou je miestny klub 

počas volieb do orgánov samosprávnych krajov v obci Hliník nad Hronom 4. novembra 2017. Foto: FOTO TASR - Jana 

Vodnáková 

 

18:43 

 

Predseda komisie údajne opitý 

 

Obvodná volebná komisia v Revúcej preveruje oznámenie od občanov, podľa ktorého bol jeden predseda okrskovej 

volebnej komisie v okrese pri svojej práci pod vplyvom alkoholu. Iinformoval zapisovateľ obvodnej volebnej komisie pre 

Revúcky okres Dominik Čulok. 

 

18:41 

 

VOLEBNÉ OKRSKY BEZ ELEKTRINY 

 

V obciach Horná Súča, Dolná Súča a Hrabovka v Trenčianskom okrese vypadol elektrický prúd. 

 

Výpadok sa týka deviatich volebných okrskov. Voľby sa budú musieť v týchto okrskoch predĺžiť o čas výpadku elektriny. 

Informovala zapisovateľka Obvodnej volebnej komisie Trenčín Ľubica Držková. 

 

18:37 

 

SLEDUJTE ZÁZNAM: Brífing predsedu štátnej volebnej komisie Eduarda Bárányho. 
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Téma: Aktuálne informácie k priebehu volieb 

 

18:34 

 

Voľby v okrese Zlaté Moravce prebiehajú pokojne a bez incidentov. Podľa vyjadrení obvodnej komisie je však účasť 

voličov stále pomerne nízka. Predpoklady, že popoludní budú ľudia prichádzať k volebným urnám v hojnejšom počte, sa 

zatiaľ nenaplnili. 

 

18:33 

 

PODOZRENIE Z VOLEBNEJ KORUPCIE 

 

V BBSK riešili podozrenie z volebnej korupcie, prípad preveruje NAKA. Malo sa tak stať v obvode Banská Bystrica. 

 

18:27 

 

V Tepličke nad Váhom v Žilinskom kraji sú voľby pokojné, volia všetky vekové kategórie 

 

18:14 

 

Volebná miestnosť v najmenšej oravskej obci Osádka zívala v sobotu popoludní prázdnotou. Najväčší nápor voličov tu 

očakávajú vo večerných hodinách. 

 

18:09 

 

DVAJA HUSÁRI 

 

V obci Nesvady prišli odvoliť otec so synom v takýchto krásnych rovnošatách. 

 

Na snímke otec András Bobek (uprostred) a syn László Bobek (vľavo), členovia Hornozemského huszárszkeho a tradície 

chrániaceho spolku si preberajú obálku a hlasovacie lístky počas volieb do orgánov samosprávnych krajov v obci 

Nesvady, okres Komárno, 4. novembra 2017. Otec prišiel v rovnošate vojaka z roku 1848, jeho syn v rovnošate husára. 

Foto: TASR - Milan Drozd 

 

Na snímke otec András Bobek (vpravo) a syn László Bobek, členovia Hornozemského huszárszkeho a tradície 

chrániaceho spolku upravujú hlasovacie lístky v priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov počas volieb do 
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orgánov samosprávnych krajov v obci Nesvady, okres Komárno, 4. novembra 2017. Otec prišiel v rovnošate vojaka z 

roku 1848, jeho syn v rovnošate husára. Foto: TASR - Milan Drozd 

 

17:59 

 

Obvodná volebná komisia v obvode Šaľa podľa slov zapisovateľky Evy Gyurovszkej nemusela riešiť žiadne podnety. 

Podľa členov okrskových komisií je však volebná účasť nízka, pohybuje sa zhruba na úrovni volieb pred štyrmi rokmi. 

 

17:51 

 

V obci Jelšovce v Nitrianskom kraji nebola prelepená urna s nepoužitými volebnými lístkami a zaznamenali tu tiež 

upravované plagáty kandidátov v blízkosti volebnej miestnosti. Tieto drobnosti boli na mieste okamžite odstránené. 

 

17:49 

 

Bratislavský kraj má čo doháňať v investíciách do školstva a vzdelávania. Myslí si to Francúz Pascal Schaller, ktorý býva 

v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, a ako rezident tejto mestskej časti má i ako cudzí štátny občan právo voliť v 

sobotňajších voľbách do orgánov samosprávnych krajov. 

 

"Žijem tu už desať rokov, plánujem tu ostať, a preto považujem za úplne logické podieľať sa na živote kraja takýmto 

spôsobom, že vyjadrím svoj názor hlasovaním vo voľbách. Je to dôležitá vec, demokratické právo, ktoré je potrebné 

využiť," uviedol pre TASR. 

 

17:36 

 

VIDEO: JEDEN VOLIČ ZA HODINU 

 

V najmenších obciach Trenčianskeho samosprávneho kraja registrujú jedného voliča za hodinu. 

 

Vyše 30 oprávnených voličov majú zapísaných v zoznamoch vo voľbách do vyšších územných celkov volebné komisie v 

Uhrovskom Podhradí a Omastinej v okrese Bánovce nad Bebravou. 

 

17:33 

 

V osade Podskalka pri Humennom neočakávajú vysokú volebnú účasť. Voliči doteraz prichádzajú k urnám v menšom 

počte, vo večerných hodinách by ich mohlo prísť však viac. 

 

17:42 
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V Dobrohošti ľudia volia málo, podľa starostu sú skeptickí 

 

V obci Dobrohošť (okr. Dunajská Streda) evidujú 392 oprávnených voličov. Starosta obce Jozef Boráros odhaduje, že do 

16.00 h voliť prišlo len malé percento z nich. Podľa neho sú obyvatelia obce skeptickí a o voľby nemajú veľký záujem. 

 

17:17 

 

V najmenších obciach Trenčianskeho samosprávneho kraja chodia ľudia voliť v pravidelných intervaloch 

 

17:04 

 

R. SULÍK: Väčšina Bratislavčanov stále netuší, kde je sídlo VÚC 

 

Vyššie územné celky nie sú veľmi významné a väčšina Bratislavčanov stále ani len netuší, kde má bratislavská VÚC 

svoje sídlo, hovorí predseda okrskovej volebnej komisie na Jelenej ulici v Bratislave a zároveň predseda strany Sloboda a 

Solidarita (SaS) Richard Sulík. 

 

Sulík si tiež myslí, že nízka volebná účasť súvisí aj s únavou ľudí, keďže na Slovensku je pätoro volieb. 

 

16:57 

 

V bratislavskej Rači sa tešia zo záujmu mladých o voľby 

 

Jedna z volebných komisií v Rači nahlásila okolo 15.00 h, že prekročila 24,5-percentnú volebnú účasť. 

 

16:51 

 

RIEŠILI DESIATKY PODNETOV: MIKINU AJ PETÍCIU 

 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán riešila od rána už desiatky podnetov, na stole má 

ďalšie. Väčšina z nich sa týka porušenia volebného moratória. 

 

Štátna komisia sa zaoberala aj prípadom člena okrskovej komisie v Brezne, ktorý sedel vo volebnej miestnosti v mikine s 

logom kandidujúcej strany. Člena upozornili a ten si mikinu vyzliekol. "Protiprávny stav sa odstránil," vysvetlila Chmelová. 

Zatiaľ nie je jasné, či bude tento člen pokutovaný. 
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Štátna komisia dostala aj informáciu o tom, že v Stupave pred volebnou miestnosťou zbierali podpisy pod petíciu proti 

hazardu. Zberateľom podpisov odporučili, aby sa vzdialili od volebnej miestnosti, keďže člen petičného výboru je kandidát 

v krajských voľbách. 

 

16:40 

 

Účasť na sobotňajších voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) na košickom sídlisku Luník IX je nízka, ale oproti 

iným krajským voľbám v tejto mestskej časti nadpriemerná. 

 

V dvoch okrskoch je zaregistrovaných spolu 4211 oprávnených voličov. Prví ľudia prišli odvoliť okolo 8.30 h, neskôr začali 

voliči chodiť vo väčšom počte v rodinných skupinách. 

 

16:26 

 

Na Záhorí je zatiaľ účasť porovnateľná s predchádzajúcimi voľbami. 

 

Ani dvaja obyvatelia Brodského, ktorí sú na kandidačnej listine na poslancov do TTSK za okres Skalica, zatiaľ 

nevyburcovali voličskú základňu v obci k vyššej účasti na voľbách. 

 

"Toto u občanov asi nezohralo žiadnu úlohu, nemáme zatiaľ viac odovzdaných hlasov ako v predchádzajúcich krajských 

voľbách," konštatovala zapisovateľka v okrsku č. 2 Erika Lajčáková. Ľudia sa podľa nej menej zaujímajú o regionálnu 

politiku. Zapísaných majú 1000 oprávnených voličov. 

 

16:23 

 

PRIŠLI VOLIŤ V KROJOCH 

 

Dvaja mladí ľudia v šarišskom kroji prišli do volebnej miestnosti v obci Krivany v okrese Sabinov. Folkloristi nechceli 

strácať čas, čaká ich ešte jedno vystúpenie s folklórnym súborom v obci a účasť na čepčení v Tatrách. 

 

16:03 

 

V BREZNE RIEŠIA DVA PODNETY 

 

Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) do týchto chvíľ riešila dva prípady v obvode Brezno, 

ktoré sa týkali povinného zachovávania volebného moratória. 

 

16:01 
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V okrese Malacky je priebeh sobotňajších volieb do orgánov samosprávnych krajov pokojný. Účasť zrejme nebude 

vysoká, zhodujú sa podľa aktuálnej situácie v niektorých samosprávach. 

 

15:53 

 

CHCEL VOLIŤ LEN S VODIČÁKOM 

 

V bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice majú voľby do VÚC zatiaľ pokojný priebeh. Volebné komisie 

predpokladajú vyššiu účasť voličov, ako tomu bolo po minulé roky. 

 

V susednej bratislavskej mestskej časti Vrakuňa sú voľby tiež bezproblémové. V jednom z okrskov však chcel volič 

odvoliť len s vodičským preukazom a zdravotnou kartičkou. 

 

15: 48 

 

Voľby do vyšších územných celkov sú zatiaľ na Spiši bezproblémové. Ich priebeh je pokojný, žiadne narušenia hlásené 

neboli. Členovia volebnej komiisie veria, že tento pokoj pretrvá. 

 

15:42 

 

Obyvatelia Krásnohorského Podhradia majú podľa zástupcu starostu obce Ľudovíta Baffyho záujem skôr o komunálne 

voľby. Svedčí o tom i doterajšia nízka účasť. 

 

15:36 

 

PROBLÉMY V BANSKEJ BYSTRICI 

 

Na Mestskom úrade v Banskej Bystrici museli riešiť sťažnosť členky okrskovej volebnej komisie dožadujúcej sa 

označenia všetkých členov komisie, kto za akú politickú stranu tam sedí, ale i nespokojnosť mimobystrických pacientov 

hospitalizovaných v Rooseveltovej nemocnicii. 

 

15:35 

 

KRÚŽKOVAŤ môžu voliči aj viac kandidátov na poslancov 
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Pri voľbe poslancov môže volič na hlasovacom lístku zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov 

má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, bude uvedený na 

hlasovacom lístku. 

 

15:23 

 

Volebná komisia preveruje na Zemplíne podnet kupovania hlasov. 

 

Uviedol to predseda Volebnej komisie KSK Vladimír Tot (Most–Híd), na smer Veľké Kapušany vyslali v tejto súvislosti 

členov krajskej volebnej komisie. 

 

15:13 

 

NA TRADÍCIE NEZABÚDAJÚ ani počas volebnej soboty 

 

Na snímke Izabella Komlósiová v ižanskom kroji prichádza do volebnej miestnosti počas volieb do orgánov 

samosprávnych krajov v obci Iža, okres Komárno 4. novembra 2017. Foto: TASR - Milan Drozd 

 

Na snímke Izabella Komlósiová v ižanskom kroji si berie od členky volebnej komisie obálku a hlasovacie lístky počas 

volieb do orgánov samosprávnych krajov v obci Iža, okres Komárno 4. novembra 2017. Foto: TASR - Milan Drozd 

 

15:02 

 

V LUBINE SKOLABOLAL ČLEN VOLEBNEJ KOMISIE 

 

V obci Lubina v okrese Nové Mesto nad Váhom skolaboval člen okrskovej volebnej komisie. Zdravotní záchranári ho 

odviezli do nemocnice. 

 

14:59 

 

Volebná účasť v Počarovej bude zrejme vyššia ako pred štyrmi rokmi. 

 

Kým v roku 2013 hlasovalo v regionálnych voľbách v Počarovej zo 108 oprávnených voličov iba 18 (volebná účasť 16,67 

percenta), v sobotu prišlo už dopoludnia k urnám približne 15 percent voličov. 

 

14:36 

 

V obci Svinia je záujem o voľby skromnejší, RIEŠILI AJ JEDEN PODNET 
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Ešte v piatok (3.11.) popoludní dostala volebná komisia podnet, že v obci Svinia jednej z členiek okrskovej volebnej 

komisie bolo povedané, aby v sobotu nechodila do volebnej komisie, lebo je ich párny počet a údajne ich má byť nepárny. 

Okresná volebná komisia podnet vyhodnotila ako neznalosť zákona. 

 

14:35 

 

V severných okresoch Nitrianskeho kraja prebiehajú voľby bez problémov. V obvode Zlaté Moravce doteraz nemusela 

volebná komisia riešiť žiadne podnety či incidenty. 

 

14:23 

 

Volí sa aj v najnižšie položenej obci na Slovensku v Kline nad Bodrogom. 

 

Na snímke volič overuje svoju totožnosť pred volebnou komisiou počas volieb do orgánov samosprávnych krajov v obci 

Klin nad Bodrogom, ktorá je najnižšie položená obec na Slovensku, 4. novembra 2017. Foto: TASR - Roman Hanc 

 

14:16 

 

VIDEO:A. DANKO: Za jeden z najväčších problémov považuje dopravu 

 

Od novozvolených predstaviteľov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) očakáva najmä riešenie situácie v doprave, 

školstve či v oblasti sociálnej starostlivosti. 

 

Tento problém sa podľa neho týka aj samotnej obce Miloslavov, kde aj odvolil. "Všetkých nás tu trápi jedna vec, a to 

dostať sa do centra čo najrýchlejšie a mať umožnené dostať sa do svojej práce čo najkomfortnejšie a netrápiť sa v autách 

dve hodiny, či stihneme odviezť deti do školy, alebo nie," povedal. 

 

14:15 

 

V Zemplínskych Hámroch berú voľby ako povinnosť 

 

Viacerí voliči v obci Zemplínske Hámre v Sninskom okrese prišli v sobotu k urnám preto, že je to ich občianska povinnosť. 

Voľby sú podľa nich jednou z možností, ako zmeniť dianie na Slovensku. 

 

14:07 

 

VOLIA AJ MLADÍ 
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Volebné miestnosti Liptovských Sliačov navštívilo veľa mladých ľudí.V minulosti to boli skôr občania v strednom veku 

alebo starší. 

 

13:49 

 

ODVOLIL UŽ AJ PREDSEDA NR SR ANDREJ DANKO 

 

Hlasovací lístok vhodil do volebnej schránky v obci Miloslavov. 

 

Na snímke predseda SNS Andrej Danko vhadzuje obálku s hlasovacími lístkami do volebnej schránky počas volieb do 

orgánov samosprávnych krajov v Miloslavove 4. novembra 2017. Foto: TASR - Pavel Neubauer 

 

13:44 

 

V kysuckej Turzovke chodili v sobotu dopoludnia ľudia do volebných miestností priebežne a koordinátorka volieb Ľubica 

Čmelíková predpokladá dosť vysokú účasť. 

 

"Niektorí majú problémy s tým, že nevedia koľkých poslancov majú voliť, že sa krúžkuje. Sú prekvapení, keď majú 

podpisovať voličský zoznam," dodala Čmelíková. 

 

13:42 

 

Najvyššie položená volebná miestnosť na Štrbskom Plese býva zvyčajne plná turistov, v sobotu tomu tak však nebolo. 

Dôvodom je fakt, že v župných voľbách sa s voličským preukazom voliť nedá a svoj hlas môžu voliči odovzdať len v 

mieste trvalého bydliska. 

 

13:29 

 

V národnostne zmiešanej obci Jelenec v okrese Nitra s viac ako 2000 obyvateľmi prebiehajú voľby do samosprávnych 

krajov bez problémov a komplikácií. Záujem o ne však ľudia zatiaľ veľmi neprejavujú. 

 

13:23 

 

K volebným urnám pristúpili i prvovoliči 

 

V bratislavskej Záhorskej Bystrici prichádzajú k volebným urnám v sobotňajších voľbách do orgánov samosprávnych 

krajov aj tí, ktorí majú takúto príležitosť prvýkrát. Stredoškoláci Natália, Nina i Peter prišli voliť s presvedčením, že i v 
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záujme mladých ľudí je vyjadriť hlasovaním svoj názor na to, kto a ako by mal viesť Bratislavský samosprávny kraj (BSK) 

v budúcnosti. 

 

13:19 

 

VOLEBNÉ BAGETY 

 

Komisia v bratislavskom Novom Meste preverovala rozdávanie bagiet. Okrsková komisia na Mikovíniho ulici totiž 

nahlásila, že pred budovou niekto rozdáva bagety tým, ktorí volili jedného z kandidátov na predsedu Bratislavského 

samosprávneho kraja. 

 

13:17 

 

K volebným urnám prichádzajú aj prvovoliči 

 

V bratislavskej Záhorskej Bystrici prichádzajú k volebným urnám v sobotňajších voľbách do orgánov samosprávnych 

krajov aj tí, ktorí majú takúto príležitosť prvýkrát. 

 

13:02 

 

Voľby do vyšších územných celkov (VÚC) sú v najväčších bratislavských mestských častiach zatiaľ zväčša pokojné a 

plynulé. 

 

V hlavnom meste SR môže svoje volebné právo uplatniť celkovo 402.773 oprávnených voličov. Bratislava je rozdelená do 

11 volebných obvodov a 403 volebných okrskov. 

 

12:50 

 

Priebeh volieb do vyšších územných celkov v Bratislavskom kraji je naďalej pokojný, problémy nie sú hlásené. Niektorí 

voliči si vo volebných komisiách overujú informácie, napríklad, kde majú ísť voliť. 

 

12:43 

 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán rieši desiatky podnetov. Väčšinou ide o údajné 

porušenie volebného moratória. 

 

12:32 
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V najmenších obciach Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) registrujú jedného voliča za hodinu. Celkovo ich majú 

v zozname v Uhrovskom Podhradí 37. 

 

12:23 

 

Nezvyčajná návšteva sa ukázala vo volebnej miestnosti na Štrbskom Plese. Dôchodkyňu Anastáziu Treskoňovú 

sprevádzal pri voľbách aj jej psík. 

 

Na snímke dôchodkyňa Anastázia Treskoňová vhadzuje obálku s hlasovacími lístkami do volebnej schránky počas volieb 

do orgánov samosprávnych krajov v najvyššie položenej volebnej miestnosti v SR na Štrbskom Plese 4. novembra 2017. 

Foto: TASR - Milan Kapusta 

 

12:17 

 

VOLÍ SA AJ V SERIÁLOVEJ OBCI NOVÁ LEHOTA 

 

Na snímke členovia okrskovej volebnej komisie počas volieb do orgánov samosprávnych krajov v obci Nová Lehota, ktorá 

je známa vďaka seriálu Horná Dolná 4. novembra 2017. Foto: TASR - Martin Palkovič 

 

12:13 

 

Najväčšie trnavské sídlisko Družba volí vo volebných miestnostiach základnej a materskej školy. Prvá volička prišla k 

jednej z nich tesne pred otvorením, minútu pred siedmou hodinou. Volebná komisia mala jej meno zapísané tiež ako prvé 

v poradí. 

 

"Pani mala iniciály A.A., takže dnes mala dvojnásobné prvenstvo," povedal pre TASR predseda volebnej komisie v okrsku 

č. 37 Jozef Viskupič. 

 

12:03 

 

Takto volia Rómovia z košického Luníku IX. 

 

11:57 

 

V rázovitej prihraničnej obci Horná Mariková v Považskobystrickom okrese požiadalo o voľbu do prenosnej urny 13 

obyvateľov obce. 
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"Najvzdialenejším miestom, kam pôjdeme s prenosnou urnou, je osada Ráztoka, vzdialená od volebnej miestnosti asi 

sedem kilometrov. Volička z Ráztoky žiada o voľbu do prenosnej urny počas každých volieb. Žije v osade, kde nechodí 

ani autobus a nie je tam ani mobilný signál," skonštatovala predsedníčka okrskovej volebnej komisie Emília Bakalíková. 

 

11:34 

 

Pozrite si, ako volil prezident Andrej Kiska 

 

11:28 

 

VIETE, V AKOM PRÍPADE JE HLASOVACÍ LÍSTOK NEPLATNÝ? 

 

Ak nebude na predpísanom tlačive, nebude zakrúžkovaný žiadny kandidát alebo ich bude zakrúžkovaných viac ako treba 

a tiež ak v obálke bude viac hlasovacích lístkov pre voľby predsedu či poslancov. 

 

Voliči nesmú z volebnej miestnosti vynášať použité alebo zle upravené hlasovacie lístky. Za ich vynesenie hrozí 33-

eurová pokuta. 

 

11:22 

 

Voľby do Nitrianskeho samosprávneho kraja pritiahli k volebným urnám klientov Zariadenia pre seniorov Zobor v Nitre. 

Členovia okrskovej volebnej komisie prišli do zariadenia s prenosnou urnou o desiatej hodine. 

 

Seniori podľa vlastných slov vedia, aké kompetencie má Nitriansky samosprávny kraj, a už pred voľbami sa medzi sebou 

bavili o kandidátoch na post predsedu kraja. "Nezhodli sme sa na jednom kandidátovi. Niekto uprednostnil skôr staršieho, 

skúsenejšieho, ale niektorí zasa tvrdia, že treba dať priestor mladším, predsa len, ten svet a pomery sa menia," tvrdili 

seniori. 

 

11:18 

 

Veľmi nízky záujem charakterizujú zatiaľ sobotňajšie krajské voľby v rómskej osade v Trebišove. "Zatiaľ je slabá účasť. 

Predpokladám, že viac voličov začne chodiť v popoludňajších hodinách," uviedla pre TASR predsedníčka okrskovej 

komisie č. 3 Jaroslava Topoľančinová. 

 

Na snímke voliči čakajú pred volebnou miestnosťou počas volieb do orgánov samosprávnych krajov v rómskej osade v 

Trebišove 4. novembra 2017. Foto: TASR - Roman Hanc 

 

11:14 
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V Bratislave volia aj tí najstarší. 

Na snímke 96-ročný pán Dominik z Domu Tretieho Veku na Poloreckého ulici v Bratislave vhadzuje hlasovací lístok do 

volebnej schránky počas volieb do orgánov samosprávnych krajov v sobotu 4. novembra 2017. Foto: TASR - Pavol 

Zachar 

 

11:06 

 

Asi desatina zo zhruba 400 zapísaných voličov prišla za prvé tri hodiny odvoliť v sobotňajších krajských voľbách v okrsku 

č. 1 v hriňovskej časti Blato. Išlo prevažne o starších ľudí, aj keď niektorí prichádzali v sprievode mladších ročníkov. 

 

10:54 

Manželský pár v Terchovej odvolil do prenosnej volebnej urny. 

Na snímke vľavo voliči Viktor Fondrek a Mária Fondreková z Terchovej hlasujú do prenosnej volebnej schránky počas 

volieb do orgánov samosprávnych krajov v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb v Terchovej dňa 4. 

novembra 2017. Foto: TASR - Erika Ďurčová 

 

Na snímke členovia okrskovej volebnej komisie vľavo Anna Dendisová a Jana Machová s prenosnou volebnou schránkou 

pred Zariadením pre seniorov a domovom sociálnych služieb v Terchovej dňa 4. novembra 2017 počas volieb do orgánov 

samosprávnych krajov 2017. Foto: TASR - Erika Ďurčová 

 

10:50 

V BBSK sú voľby zatiaľ pokojné, komisii ani polícii nikto nič nehlásil. 

V kraji kandiduje 382 ľudí na 49 poslaneckých kresiel v Zastupiteľstve BBSK. O nich rozhodujú voliči v 13 obvodoch 

kraja. 

 

10:32 

Národná kriminálna agentúra vedie vo veci podozrení z volebnej korupcie osem trestných konaní. Na podozrenia z 

volebnej korupcie sa sústreďujú policajti aj počas prebiehajúcich krajských volieb. 

 

10:30 

Voľby v Stupave sprevádza aj petícia proti hazardu v meste. 

Podpisy za zákaz, resp. reguláciu hazardných hier, zbierajú aktivisti pred budovami, v ktorých sa nachádzajú volebné 

miestnosti. 

Na sníme aktivisti, ktorí v Stupave počas volieb do orgánov samosprávnych krajov zbierajú podpisy proti hazardu pred 

volebnou miestnosťou v sobotu 4. novembra 2017. Foto: TASR - Erik Mader 

 

10:18 
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V Poprade odvolil prezident SR Andrej Kiska s manželkou. 

Na snímke zľava prezident SR Andrej Kiska s manželkou Martinou vhadzujú obálky s hlasovacími lístkami do volebnej 

schránky počas volieb do orgánov samosprávnych krajov vo volebnej miestnosti na mestskom úrade v Poprade 4. 

novembra 2017. Foto: TASR - Milan Kapusta 

 

10:11 

Vladimír Volf, jeden z prvých voličov v bratislavskom Novom Meste. 

 

Na snímke volič Vladimír Volf, jeden z prvých voličov v Novom Meste, ktorý odvolil v ZŠ Jeséniova počas volieb do 

orgánov samosprávnych krajov v sobotu 4. novembra 2017. Foto: TASR - Erik Mader 

 

10:05 

VIDEO: B. BUGÁR: Ide o budúcnosť nášho kraja, je to moja povinnosť. 

 

9:51 

Bývalý vládny rómsky splnomocnenec a súčasný člen štátnej volebnej komisie Peter Pollák išiel do terénu monitorovať 

priebeh krajských volieb. Navštívi Jarovnice v okrese Sabinov, Luník IX - mestskú časť Košice a Letanovce v okrese 

Spišská Nová Ves. 

 

9:22 

V okresoch Lučenec, R. Sobota a Revúca sa voľby začali bez problémov. 

 

9:20 

V Šamoríne odvolil predseda strany Most-Híd Béla Bugár. 

Na snímke predseda strany Most-Híd Béla Bugár vhadzuje obálku s hlasovacími lístkami do volebnej schránky v 

Špeciálnej základnej škole na Pomlejskej ceste v Šamoríne počas volieb do orgánov samosprávnych krajov v sobotu 4. 

novembra 2017. Foto: TASR - Pavel Neubauer 

 

9:18 

Hlavné mesto sa zobudilo do hmlistého volebného rána. 

Na snímke budova ZŠ Jeséniova na bratislavskej Kolibe, kde sa nachádzajú volebné miestnosti troch zo 45 volebných 

okrskov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto počas volieb do orgánov samosprávnych krajov v sobotu 4. novembra 

2017. Foto: TASR - Erik Mader 

 

9:15 

Volebné miestnosti v Košickom kraji sa v sobotu pre voličov všade otvorili o 7.00 h. 

Voľby začali načas aj v obci Ruskov (okr. Košice-okolie), kde je volebná miestnosť v zasadačke obecného úradu. Prvý 

volič prišiel odvoliť okolo 7.30 h. 
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9:06 

Do volebných miestností v hlavnom meste prichádzajú voliči 

 

9:05 

Takto sa od rána volí v Košiciach 

 

8:57 

KURIÓZNA volebná miestnosť 

Na hornom konci v Handlovej volia ľudia v miestnom pohostinstve. K výberu miesta samospráva pristúpila po tom, čo 

zavreli prevádzku, kde bývali voľby doposiaľ. 

 

8:36 

Volebné miestnosti v Prešovskom kraji sa v sobotu pre voličov otvorili o 7.00 h, nikto nepožiadal o skorší termín. 

 

8:35 

VIDEO: Volebné miestnosti sa otvorili 

 

8:25 

Vo volebnom okrsku v mestskej časti Žiliny Bytčica prichádzalo v sobotu po siedmej hodine do dvoch volebných 

miestností niekoľko prvých voličov. 

 

8:22 

V Trnavskom kraji otvorili všetky volebné miestnosti. 

V TTSK pracuje sedem obvodných volebných komisií a krajská komisia. V rámci dohľadu nad priebehom volieb ich 

členovia majú v pláne aj výjazdy do jednotlivých volebných okrskom v kraji. 

 

8:19 

Pozrite sa, ako vyzerala včerajšia príprava volebných miestností. 

 

8:08 

Na voličov museli čakať hodinu 

Volebnú miestnosť v najmenšej obci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), v Poproči v okrese Rimavská 

Sobota, otvorili načas, presne o 7.00 h. Počas prvej polhodiny však neprišiel voliť ani jeden obyvateľ. 

 

8:02 
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Na strednom Pohroní sa voľby do VÚC začali bez problémov.V 15 obciach volebného obvodu Banská Štiavnica je 24 

okrskov. O priazeň voličov sa tu uchádza osem kandidátov na post poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja. V 

krajskom parlamente bude záujmy miestnych hájiť jeden z nich. 

 

7:55 

Zatiaľ okrskové volebné komisie nehlásili žiadne problémy.Štátnu volebnú komisiu však už čakajú podnety, ktoré bude 

riešiť od deviatej hodiny, kedy zasadne. 

 

7:47 

Krátko pred siedmou hodinou už pred Základnou školou kráľa Svätopluka v Nitre postávali prví voliči, ktorí čakali na 

otvorenie volebnej miestnosti. 

 

7:45 

Všetky volebné miestnosti na Slovensku sa otvorili o 7.00 h, nikde ľudia nevolili skôr. Uviedla zapisovateľka Štátnej 

komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eva Chmelová. 

 

7:40 

V najvyššie položených volebných miestnostiach v Bratislave, v priestoroch Základnej školy Jeséniova na bratislavskej 

Kolibe, privítali prvých voličov hneď po začiatku volieb o 7.00 h. 

 

7:37 

Hlasovacie lístky budú platné, aj keby boli zašpinené, natrhnuté, pokreslené alebo na nich budú dopísané či prečiarknuté 

mená. 

 

7:32 

Prvý volič v obci Trenčianske Stankovce. 

Na snímke prvý volič vhadzuje obálku s hlasovacími lístkami do volebnej schránky krátko po siedmej hodine ráno počas 

volieb do orgánov samosprávnych krajov v obci Trenčianske Stankovce v sobotu 4. novembra 2017. Foto: TASR - 

Radovan Stoklasa 

 

7:28 

Krajských zástupcov môžu ľudia voliť len doma, voličský preukaz sa pre tieto voľby vybaviť nedá, a teda nie je možné 

voliť inde ako v mieste trvalého bydliska. Občania SR musia mať so sebou platný občiansky preukaz, cudzinci doklad o 

pobyte pre cudzinca. 

 

7:15 

Prvé priebežné výsledky by mali byť známe po 22.00 h. Oficiálne výsledky by mali ohlásiť v nedeľu 5. novembra. 
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7:00 

O siedmej ráno sa otvorili volebné miestnosti, voľby do samosprávnych krajov sa začali. 

 

Obyvatelia ôsmich samosprávnych krajov si volia nových predsedov a poslancov zastupiteľstiev. O priazeň voličov sa 

uchádza 78 kandidátov na predsedov a takmer 2900 kandidátov na poslancov. Hlasovať môže viac ako 4,4 milióna 

oprávnených voličov v 2927 obciach, kde je zriadených spolu 5968 volebných okrskov. 

 

Späť na obsah 

 

1.92.  Krajňák v pamäti národa 

 [Týždeň; 45/2017; 06/11/2017; s.: 11; michal Magušin ; Zaradenie: .tvár týždňa .ondrej krajňák] 

 

Ondrej Krajňák odstúpil z postu šéfa Ústavu pamäti národa s gloriolou morálneho víťaza. Pri oslavných ódach by sme 

však mali byť zdržanliví. 

 

.kvalitná kritika sa má podobať na hamburger. Najskôr pozitívny základ, potom mäsitú kritiku a nakoniec sezamom 

posypaný, chrumkavý vrch žemle. Aký je hamburger odstúpivšieho šéfa ÚPN? 

 

Ondrej Krajňák nie je typom človeka, pri ktorom si musíte každú chvíľu klásť otázku, či vás klame, zavádza, alebo aké 

záujmy práve sleduje, ako sa to novinárom stáva pri rozhovoroch s vrcholovými politikmi. Pokojne o ňom môžeme 

povedať, že je slušný človek. Otec štyroch detí s doktorátom z teológie. Do funkcie sa dostal vďaka širšej politickej 

podpore. Navrhol ho síce Smer, ale sám si kládol podmienku, že jeho nomináciu musí podporiť aspoň jedna pravicová 

strana. Stalo sa, nemalo s ním problém ani KDH, ani ďalšie subjekty. Jeho víziou bolo venovať sa obetiam zločineckých 

režimov, najmä komunizmu. Ako filmový dokumentarista už mal za sebou snímky niekoľkých zaujímavých príbehov. 

Vnímali ho ako dobráka. Človeka dialógu. 

 

Niektoré vlastnosti človeka sa však naplno ukážu až v situáciách, keď je na ňom omnoho viac zodpovednosti, v rukách 

viac moci a na tvári svetlo reflektorov. Ondrej Krajňák už krátko pred nástupom do funkcie, ktorá mala byť vrcholom jeho 

doterajšej kariéry, naznačil, že okrem dobráka má ešte jeden prívlastok: ambiciózny. Kolega Marek Vagovič jeho 

vystúpenie pred hlasovaním v parlamente označil takto: ,,Koncipované tak, aby si nikoho nepohneval: jedným dychom sa 

poďakoval Langošovi, Petranskému, Smeru aj Ľudovej platforme." Krajňákovi sa predstava seba samého ako šéfa 

Ústavu pamäti národa zapáčila. 

 

Po zvolení sa moci pevne chytil. Z dokumentaristu sa stal šéf, ktorý vládne, riadi, rozkazuje a podriadení musia 

poslúchať. Teda, asi takto si to Ondrej Krajňák v ÚPN predstavoval. ÚPN však nie je prísne hierarchizovaná cirkevná 

diecéza, Krajňák nebol biskup a takéto narábanie s mocou má katastrofálne následky. 
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Jerguš Sivoš, zamestnanec ÚPN, ktorý má v Ústave rešpekt, a to aj medzi Krajňákovými priaznivcami, hovorí, že Krajňák 

,,zlyhal odborne aj ľudsky". Dôvod? Jednoducho ,,prisvojoval si absolútne kompetencie", tak si ,,znepriatelil mnohých 

odborníkov a špecialistov" a ,,vytvoril prostredie, v ktorom lojálnosť stála nad odbornosťou". Sivošova kritika Krajňáka je 

zdrvujúca. 

 

Samozrejme, aj toto svedectvo treba najskôr očistiť od nánosu emócií a osobného nepriateľstva, ktoré sa, bohužiaľ, 

Ondrejovi Krajňákovi za celé obdobie jeho šéfovania nedarilo zmierňovať, a to nielen vo vzťahu k Správnej rade ÚPN, s 

ktorou viedol veľa súdnych sporov o kompetencie, ale aj vo vzťahu k viacerým rešpektovaným zamestnancom, ktorí 

nemali nijaké mocenské či politické ambície. 

 

Odborná úroveň Ústavu klesla. Nespochybniteľné je aj to, že vnútorné spory a napätia sa za Krajňáka ešte vystupňovali, 

bez ohľadu na to, aký podiel mal na tomto stupňovaní on sám. Výsledkom je vnútorne rozhádaná inštitúcia, ktorá mala 

byť výkladnou skriňou atmosféry priateľstva a očisty verejného života. Ondrej Krajňák ako šéf svoju funkciu nezvládol. 

 

Napriek tomu zostane po ňom niekoľko dobrých výsledkov. Nemám na mysli len úspešný Festival Slobody, ktorý ÚPN 

organizuje. Krajňákovi kritici tvrdia, že nemal hlbokú koncepciu vedenia Ústavu, ale akoby sa zameral skôr na 

sebaprezentáciu a na PR. ÚPN pod Krajňákom však skutočne začal bojovať aj na dobrých frontoch. Výmenou právnikov 

začal Ústav vyhrávať súdne spory. To je pre inštitút, ktorý má krajine pomôcť pravdivo čeliť našej minulosti amať pritom aj 

skutočnú váhu z právneho hľadiska, existenciálne dôležité. Úspech na Ústavnom súde v prípade agenta Bureša, Andreja 

Babiša, je toho korunou. 

 

Za Krajňákom ostanú v pamäti aj tie posledné mesiace, keď sa situáciu v ÚPN podujali riešiť také morálne ,,autority", ako 

je Anton Hrnko z SNS a robili to takým zlým spôsobom, že slušný človek sa nad tým musel pozastaviť a z hľadiska 

prístupu k zmene ÚPN z najvyšších poschodí bolo nutné postaviť sa na stranu odporcov novely zákona. 

 

Koniec Krajňákovej éry poznačí pozitívne aj vznik iniciatívy Pamätaj, ktorá ukázala, že existujú mladí ľudia, ktorým na 

dobrom smerovaní ÚPN záleží a bránili ho, keď sa objavila snaha systémovo ochromiť Ústav nezmyselnou novelou o 

riadení inštitúcie Správnou radou. Ktovie, či si história viac zapamätá Ondreja Krajňáka ako príčinu vnútorného rozvratu 

ÚPN, alebo ako bojovníka proti Babišovi a Hrnkovi. Do budúcnosti by sme si však mali viac dávať pozor na ambicióznych 

dobrákov vo vysokých funkciách. 

 

--- 

 

.ondrej Krajňák 

 

Narodil sa v roku 1962 v Spišskej Novej Vsi. Po páde komunizmu študoval na bohosloveckej fakulte UK, na Katolíckej 

univerzite sv. Jána Pavla II. v Lubline a na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Od roku 2003 pôsobil v Ústave pamäti 

národa aj ako filmový dokumentarista. V roku 2013 bol zvolený za predsedu Správnej rady ÚPN. 
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Späť na obsah 

 

1.93.  Ľavica, pravica a nezávislí dosiahli v Košickom kraji rovnaký výsledok 

 [kosice.korzar.sme.sk; 06/11/2017; Marián Kizek ; Zaradenie: Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20689412/viceprimator-petrusko-nepresiel-namestnicka-lenartova-ano.html 

 

Viceprimátor Petruško neprešiel, námestníčka Lenártová áno. 

 

KOŠICE. Po sobotňajších voľbách ostala v košickom krajskom parlamente len necelá polovica (28) z tých 57 poslancov, 

ktorí boli na prezenčnej listine počas jeho nateraz posledného rokovania v októbri. 

 

Najväčší porazení sú v Smere, stratili desať z 26 vybojovaných mandátov spred štyroch rokov. 

 

V podstate ich však mali až 27, lebo Ján Jakubov za Smer sa ako náhradník dostal v roku 2016 do zastupiteľstva 

namiesto Rudolfa Bauera (KDS). 

 

Veľký prepad zaznamenala aj SMK, ktorá namiesto pôvodných štyroch poslancov bude mať len jediného. 

 

Naopak, Most–Híd zaznamenal zdvojnásobenie počtu poslancov na šesť. Darilo sa aj KDH, ktoré podrástlo o dvoch 

poslancov na deväť. 

 

Do zastupiteľstva KSK sa premiérovo pozrú OĽaNO so štyrmi poslancami, NOVA s dvoma a SaS s jednou úspešnou 

uchádzačkou. 

 

Oslabený Smer v Košiciach, ženy takmer vyhynuli 

 

To isté oficiálne platí aj o Športe do Košíc a na Východ, ktorý má jedného nového poslanca. 

 

V prípade SNS sa síce dá hovoriť o ich premiérovom vstupe do krajskej samosprávy, ich poslanec Pavol Bečarik však už 

predtým v zastupiteľstve pôsobil ako nezávislý. 

 

Celkovo oproti minulosti mierne poklesol počet zastúpených lekárov a starostov. 

 

Zastupiteľstvo sa stane takmer výlučne mužským, keď v ňom bude sedieť len 5 žien, čo je druhý najmenší počet v rámci 

celého Slovenska. Pred štyrmi rokmi ich pritom bolo až 11. 

 

Kým pred štyrmi rokmi mala najsilnejšia vládna strana v Košiciach a na okolí osem z celkovo 25 miest, teraz sú radi aj za 

piatich. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20689412/viceprimator-petrusko-nepresiel-namestnicka-lenartova-ano.html
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Naopak, pravica sa výrazne posilnila, KDH má v meste a na okolí poltucet poslancov, čo je ich najlepší výsledok v histórii. 

 

Na košickej jednotke pohoreli všetci starostovia 

 

Na košickej jednotke obhájil svoj post len jediný poslanec – Jozef Figeľ z KDH. 

 

Ako tak mu z pôvodného osadenstva zastupiteľstva sekundovala len Ľuba Blaškovičová (nez.), ktorá je prvá 

náhradníčka. Poslanec NR SR Jozef Burian (Smer) však bol až celkovo šestnásty. 

 

Predbehli ho aj starostovia sídliska Ťahanovce Cyril Betuš (Šport do Košíc a na Východ), Starého mesta Ľubomír Grega 

(nez.) a Severu Marián Gaj (Šport do Košíc a na Východ), no nebolo im to nič platné. 

 

Neúspešný comeback má za sebou aj Gajova predchodkyňa Andreja Takáčová (nez.). 

 

Nezávislí kandidáti Jaroslav Polaček, Igor Petrovčik a Miloš Ihnát, kritizujúci systém a spôsob parkovania v meste, tam 

však získali až tri z piatich možných mandátov. 

 

Halenár zaznamenal najväčší prepad 

 

Asi najväčšie Waterloo na dvojke zažil starosta sídliska KVP Alfonz Halenár (nez.). 

 

Ten ako doterajšia pravidelná stálica týchto volieb skončil až na 23. mieste a za štyri roky mu ubudlo vyše 43 percent 

hlasov. 

 

Až ako tretia náhradníčka sa umiestnila aj doterajšia šéfka zdravotnej komisie zastupiteľstva a Železničnej nemocnice 

Mária Grüllingová (Smer). 

 

Medzi poslancami bude chýbať aj košický viceprimátor Martin Petruško (Smer). 

 

Naopak, kráľom na "dvojke" sa stal Daniel Rusnák z KDH, ktorému sa zdvojnásobil počet hlasov, čím sa stal 

najkrúžkovanejším poslancom v celých Košiciach a okolí. 

 

Pozoruhodný je aj návrat kádeháka Emila Kočiša po 12 rokoch do zastupiteľstva, no v drese OĽaNO. 

 

Na trojke a štvorke uspeli komunálni politici 
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Košická trojka priniesla len jedinú zmenu. Voliči tradične najviac dôverovali starostovi Furče Jozefovi Andrejčákovi 

(Smer), ktorého po nekandidovaní detskej lekárky Evy Antónyovej (nez.) doplnil napokon jediný zvolený poslanec Športu 

do Košíc a na Východ Ján Sekáč. 

 

V tomto obvode neuspel poslanec NR SR Juraj Kolesár z Kotleba ĽS-NS, ktorý skončil až ako štvrtý náhradník. 

 

Na štvorke po dlhej dobe nevyhral starosta Juhu Jaroslav Hlinka (nez.), no do zastupiteľstva postupuje z 3. miesta za 

víťaznou kolegyňou z Jazera Lenkou Kovačevičovou (nez.) a exstarostom Krásnej Vladimírom Saxom (KDH). 

 

S odretými ušami obhájila poslanecký mandát aj košická viceprimátorka Renáta Lenártová (Smer), ktorej náskok na 

prvého náhradníka a riaditeľa ZŠ Jenisejská Róberta Schwarcza (nez.) predstavoval 39 hlasov. 

 

Hlbšie v poli porazených skončila napr. exstarostka Jazera Anna Jenčová (nez.) a starosta Barce František Krištof (nez.), 

či županská kandidátka za SNS Jarmila Tkáčová. 

 

Okolie prekvapujúco ovládol záchranár zo Ždane 

 

Košické okolie bude po štyroch rokoch opäť bez zástupcov kedysi dominantnej SMK. 

 

Keďže doterajší dlhoročný premiant – kechnecký starosta Jozef Konkoly (nez.) už nekandidoval, lídrom sa stal verejnosti 

doteraz prakticky neznámy zdravotnícky záchranár zo Ždane Imrich Bakši (KDH). 

 

V zastupiteľstve ho budú sprevádzať aj dvaja starostovia zo Smeru Michal Rečka z Čane a František Petro z Ploského či 

ich nezávislý kolega, takisto zo Ždane, Ján Kokarda a obecný poslanec Čižatíc Viktor Dulina (KDH). 

 

Naopak, len medzi náhradníkmi sú vicežupan István Zachariaš (SMK), exposlanec NR SR Lászlo Köteles (SMK) či 

riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát (Smer). 

 

Na Spiši sa darilo aj Londýnčanovi 

 

Nového poslanca budú mať aj obyvatelia okresu Gelnica, keď sa spolu so starostom Margecian Igorom Petrikom presadil 

jeho rovnako nezávislý kolega z Gelnice Dušan Tomaško. 

 

V Gelnici a aj v Spišskej Novej Vsi pohoreli stranícki nominanti Smeru, z celého Spiša bude ficovcov zastupovať len 

jediný poslanec. 

 

Po štvorročnej prestávke sa do zastupiteľstva vracia primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný (Smer). 
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Naopak, vypadla z neho krompašská primátorka Iveta Rušinová a po 16 rokoch aj Michal Komara (obaja Smer). 

 

Posledné postupové miesto v tomto okrese si pre seba privlastnil rodák z anglického Londýna Adnan Akran (nez.). 

 

Okrem neho budú v zastupiteľstve pôsobiť napríklad aj najlepšie zarábajúci poslanec KSK za minulý rok Marián Hojstrič 

(nez.) z Krompách, šéf spišskonovoveských basketbalistov Rastislav Javorský (KDH) alebo jediný zástupca vládnej SNS 

Pavol Bečarik. 

 

V Michalovciach dominovali Smer a aj aktivisti 

 

V Michalovciach Smer síce aj tentoraz valcoval svojich súperov, no o niečo slabšie ako pred štyrmi rokmi. 

 

Podpredseda KSK Emil Ďurovčík (Smer) získal tradične najviac hlasov v celom KSK (5 727), spolu s ním do 

zastupiteľstva zasadnú aj ďalší piati jeho stranícki kolegovia, čo je pre nich strata jedného mandátu. 

 

Doplnia ich aktivisti Milan Potocký (OĽaNO) a Milan Kaplan (NOVA). 

 

V Sobranciach končí prednosta Okresného úradu a tamojší šéf Smeru Boleslav Lešo, ktorého nahradí terajší poslanec 

Štefan Staško (nez.). 

 

Trebišovom sa prehnalo tornádo z Mosta-Híd 

 

Na dolnom Zemplíne v Trebišove zvíťazil županský kandidát Karol Pataky spolu s ďalšími štyrmi spolustraníkmi z Mosta-

Híd. 

 

Ešte tesne po polnoci boli na postupovom mieste aj známy podnikateľ Štefan Duč (nez.) či šéfka trebišovského Úradu 

práce Jana Mondíková (Smer). 

 

Oboch poslancov odfúklo mimo zastupiteľstva tornádo z Mosta-Híd počas poslednej hodiny spracovania výsledkov, ktoré 

však bez ujmy prežili napríklad nezávislý trebišovský primátor Marek Čižmár či jeho zástupca a poslanec NR SR Róbert 

Puci (Smer). 

 

Späť na obsah 

 

1.94.  Pohotovosť v lekárňach - pondelok 6. novembra 

 [korzar.sme.sk; 06/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20687415/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-6-novembra.html 

 

Pohotovostné lekárne na východe. 

https://korzar.sme.sk/c/20687415/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-6-novembra.html
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Košice 

 

Pohotovostná Lekáreň, Toryská, nonstop, 055/285 17 33 

 

Prešov 

 

Pohotovostná Lekáreň AMULETUM nonstop na Sabinovskej ulici č. 15, tel.: 0948 823 731; Lekáreň TaJ, Generála 

Svobodu 26 

 

Kežmarok 

 

Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28, po-pia - 7.00 - 21.00 hod., sobota, nedeľa, 

sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 

 

Medzilaborce 

 

Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici, počas pracovných dní do 17.00 hod. a v sobotu do 12.00 hod. 

 

Stropkov 

 

Fontána, Hlavná 1652/49 

 

V pracovné dni do 18.00 hod., cez víkendy a sviatky od 9.00 - 17.00 hod. 

 

Sabinov 

 

NA KORZE, Ružová 27/130 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., cez víkendy a sviatky od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Spišská Nová Ves 

 

Dr. MAX, OC Kaufland, Duklianska 19, +421 901961073 

 

V pracovné dni: do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatok: od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Gelnica 
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Lekáreň Gelnica, Športová 46, +421 534489514 

 

Lekáreň otvorená počas pracovných dní od 8.00 do 19.00, v sobotu od 8.00 do 12.00, nedeľa zatvorené. 

 

Rožňava 

 

Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatky od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Revúca 

 

Lekáreň Camélie v Tescu otvorená každý deň do 20.00 hod. Pondelok - piatok 16.00 - 19.30 hod., sobota - nedeľa - 

sviatok 8.00 - 19. 30 hod. Lekáreň Intal otvorená každú sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

St. Ľubovňa 

 

Lekáreň Viva, Mierová 94 

 

V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00 hod. Počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 18.00 hod. 

 

Poprad 

 

PRIMULA, Dostojevského 21 

 

Pondelok - piatok 18.00 - 22.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky 8.00 - 22.00 hod. 

 

Humenné 

 

Na detskej poliklinike, Hviezdoslavova 1525/29 

 

V pracovných dňoch do 20.00 hod., počas víkendov a sviatkov v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 - 20.00 hod. 

 

Bardejov 

 

Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 
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V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00, počas víkendov od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Svidník 

 

Lekáreň MEDIC SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 463/15 

 

Lekárne otvorené počas pracovných dní od 16.00 do 18.00, v sobotu, nedeľu a cez sviatky od 9.00 do 16.00 hod. 

 

Sobrance 

 

PRIMULA, Hollého 222, +421 56 6522330 

 

V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

Snina 

 

Svätý Ján Nepomucký, SNP 2730 

 

Lekárne otvorené v pracovné dni od 16.00 do 20.00, v sobotu a nedeľu od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Trebišov 

 

MONIKA, SNP 3792/1, +421 56 6686468 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

FORTUNA, Špitálska 23/23+421 056/6442499 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.95.  Tipy na dnes - pondelok 6. novembra 

 [korzar.sme.sk; 06/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 
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https://korzar.sme.sk/c/20683570/tipy-na-dnes-pondelok-6-novembra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Cesta do NANOSVETA 

 

KOŠICE. Vo Výmenníku Važecká na sídlisku Nad jazerom počas Týždňa vedy a techniky sa od 6. novembra každý 

pondelok a utorok v čase od 17.00 do 18.30 hod. uskutoční výstava Cesta do NANOSVETA. Výstava potrvá do 15. 12. 

Lektorované worskshopy pre deti i dospelých začínajú v časoch: 14.30, 15.30, 16.30 hod. 

 

Vedecké hračky v knižnici 

 

KOŠICE. Pri príležitosti týždňa vedy a techniky na Slovensku, v dňoch od 6. 11. do 12. 11. Štátna vedecká knižnica v 

Košiciach pre Vás pripravila interaktívnu výstavu vedeckých hračiek. Výstava sa uskutoční v priestoroch strediska 

vedecko - technických informácií - prízemie, na Pribinovej 1. 

 

CINEMAX 

 

KOŠICE. Earth: Deň na zázračnej planéte o 16.10, 18.20, Lajka o 15.30, Príšerákovci o 15.40, Thor: Ragnarok o 17.50, 

20.40, 3D o 16.40, 19.30, Všetko najhoršie o 18.40, 21.00, Bajkeri o 15.50, 18.00, 20.10, Čiara o 17.30, Geostorm o 

20.00, Hora medzi nami o 20.50, Jigsaw o 19.00, 20.30, My Little Pony vo filme o 16.20, Spievankovo a Kráľovná 

Harmónia o 15.10, 17.10 hod. 

 

STER CENTURY CINEMAS 

 

KOŠICE. Thor: Ragnarok o 16.20, 17.40, 20.10, 3D o 18.00, Všetko najhoršie o 20.00, Bajkeri o 16.00, Jigsaw o 20.30, 

Matka! o 20.40, Alibi na mieru o 16.10, 18.50, Snehuliak o 17.50, Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 15.50 hod. 

 

ÚSMEV 

 

KOŠICE. Úplní cudzinci o 17.45, Manželka a manžel o 19.45 hod. 

 

DOM UMENIA 

 

KOŠICE. Malá sála - Ujo Váňa (a tí druhí) o 19.00 hod. 

 

TABAČKA KULTURFABRIK 

 

https://korzar.sme.sk/c/20683570/tipy-na-dnes-pondelok-6-novembra.html
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KOŠICE. Preber sa! o 8.00 hod., Kundalini jóga o 17.00 hod., Podporka o 10.00 hod., Language Café o 18.00, Munkácsy 

Eszter & Ziggurat Project: ANXIETY o 19.00 hod. 

 

Diskusia s Ivanom Korčokom 

 

KOŠICE. Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v pondelok 6. novembra od 9.15 hod uskutoční ďalšie z 

podujatí "Slovensko diskutuje o EÚ". Na podujatí v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ vystúpi s príhovorom podpredseda vlády 

SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. So študentami bude diskutovať štátny tajomník Ministerstva 

zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. 

 

TalkShow Petra Marcina 

 

PREŠOV. Peter Marcin po roku opäť prichádza do Prešova so zájazdovou verziou najpopulárnejšej a najúspešnejšej 

slovenskej TalkShow, s novými hosťami. Môžete sa tešiť na skvelú live atmosféru, pútavé rozhovory, zábavné príhody a 

scénky, pesničky, či interakcie s divákmi! Hosťami v prešovskom Kine Scala budú herečka Zuzana Tlučková, herec Peter 

Sklár a heligonkárka a speváčka Vlasta Mudríková. Začiatok predstavenia je dnes o 19.00 hod. v pondelok. 

 

Kaviareň Reduta: Hudobný koktail Petra Stašáka 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Redute sa dnes o 18.00 h. uskutoční hudobný program Petra Stašáka a jeho hostí. V programe 

účinkujú: Karel Peterka (ČR), Frankie Zhyrnov (ČR), Mára (ČR), Dominika Kleisová, Štefan Skrúcaný, Marcella 

Molnárová, Peter Stašák & hudobná skupina P. Stašáka. 

 

Výstava 12 svetov 

 

MICHALOVCE. Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického sprístupnila výstavu s názvom 12 svetov – Ilustrátori súčasnej 

českej knihy pre deti. Čo autorské dielo, to špecifický svet miest, postáv a dejov. V čase otváracích hodín knižnice si ju 

môžu návštevníci pozrieť do 30. novembra. 

 

Mladé kone 1/3 

 

TREBIŠOV. Občianske združenie Kontext a galéria Koniareň organizujú výstavu so zaujímavým názvom Mladé kone 1/3. 

 

Späť na obsah 

 

1.96.  Kam za kultúrou - pondelok 6. novembra 

 [korzar.sme.sk; 06/11/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20687420/kam-za-kulturou-pondelok-6-novembra.html 

 

https://korzar.sme.sk/c/20687420/kam-za-kulturou-pondelok-6-novembra.html
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Earth: Deň na zázračnej planéte o 16.10, 18.20, Lajka o 15.30, Príšerákovci o 15.40, Thor: 

Ragnarok o 17.50, 20.40, 3D o 16.40, 19.30, Všetko najhoršie o 18.40, 21.00, Bajkeri o 15.50, 18.00, 20.10, Čiara o 

17.30, Geostorm o 20.00, Hora medzi nami o 20.50, Jigsaw o 19.00, 20.30, My Little Pony vo filme o 16.20, Spievankovo 

a Kráľovná Harmónia o 15.10, 17.10 hod., STER CENTURY CINEMAS - Thor: Ragnarok o 16.20, 17.40, 20.10, 3D o 

18.00, Všetko najhoršie o 20.00, Bajkeri o 16.00, Jigsaw o 20.30, Matka! o 20.40, Alibi na mieru o 16.10, 18.50, 

Snehuliak o 17.50, Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 15.50 hod., ÚSMEV - Úplní cudzinci o 17.45, Manželka a 

manžel o 19.45 hod., SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Thor: Ragnarok o 17.40, 20.10, 3D o 18.00, 

Všetko najhoršie o 20.00, Bajkeri o 16.00, Jigsaw o 20.30, Alibi na mieru o 16.10, Snehuliak o 17.50, Spievankovo a 

Kráľovná Harmónia o 15.50 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: DOM UMENIA - Malá sála - Ujo Váňa (a tí druhí) o 19.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: BOTANICKÁ ZÁHRADA UPJŠ (Mánesova 23, po - ne 9 - 17) - Včelárstvo (do 19. 11.), ŠOPA GALLERY 

(Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - BEATA ROJEK (PL) – STÁLE NEVIDÍM CELOK (do 17. 11.), ŠTÁTNA VEDECKÁ 

KNIŽNICA (Pribinova 1, po - pia 8 - 16, st 8 - 17.30) - Výstava: Osobnosti vedy a techniky späté s Košicami (do 1. 12.), 

Vedecké hračky v knižnici (do 12. 11.), VÝMENNÍK VAŽECKÁ (sídlisko Nad jazerom) - Cesta do NANOSVETA (do 15. 

12.), KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, VEĽKÉ KAPUŠANY: 

FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála expozícia: Rodina, detstvo a mladosť svetoznámych amerických 

fotografov, ktorých matka pochádzala z V. Kapušian. Reprodukcie fotografických prác autorov. Dejiny a vývoj fotografie, 

MESTSKÉ MÚZEUM - Stála expozícia: Obydlia a bývanie - Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, tkáčstvo, včelárstvo) - 

Domáce a poľnohospodárske náradia a nástroje, SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: 

Jozef Hanula - nová stála expozícia zachytáva život a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo 

zbierok galérie, Výstavy: Krivé zrkadlo, Kontajner spomienok, Peter Smik: Krabice, MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 

17) Príroda a história okresu – stála expozícia, PROVINČNÝ DOM: Provinčný dom v SNV - história; Dobrú chuť, ctihodní 

mešťania; Slovenský ornament očami Spišiakov; Voda, duša zeme; More - vedecká hračka; Žijem na strome a je mi 

dobre; Petang v múzeu? Prečo nie?!; Výstava: Divadelný Spiš (do 31. 1. 2018), Spišské osvetové stredisko (Zimná 47) - 

Výstavy: Umenie v parku (pred Evanjelickým kostolom a na Radničnom námestí) Výstava neprofesionálnych fotografov, 

Fajna folklórna fotka (do 10. 11.); BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM BARBORA (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

6. 11. 2017 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

STM: História baníctva na Spiši, MARKUŠOVCE: LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, SMIŽANY: 

NÁRODOPISNÉ MÚZEUM - Od maľučkeho mala, Od kolísky po hrob v znamení dreva (do 26. 1.), TREBIŠOV: GALÉRIA 

KONIAREŇ (oproti daňovému úradu) - Mladé kone 1/3 (do 10. 11.) 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Preber sa! o 8.00 hod., Kundalini jóga o 17.00 hod., Podporka o 10.00 hod., 

Language Café o 18.00, Munkácsy Eszter & Ziggurat Project: ANXIETY o 19.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 15.50, Thor: Ragnarok o 17.50, 20.40, 3D o 16.40, 19.30, 

Príšerákovci o 16.00, Všetko najhoršie o 20.30, Geostorm o 18.10, Earth: Deň na zázračnej planéte o 16.30, 18.40, 

Jigsaw o 20.50, Bajkeri o 15.20, 17.40, 19.50 hod., POPRAD: CINEMAX - Earth: Deň na zázračnej planéte o 15.20, 

Príšerákovci o 15.30, Thor: Ragnarok o 15.40, 20.40, 3D o 17.50, Všetko najhoršie o 20.50, Bajkeri o 17.40, Geostorm o 

19.50, Jigsaw o 18.30 hod., HUMENNÉ: FAJN - Mečiar o 19.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, Historické zbrane, 

Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny na Slovensku, Magické 

paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z pokolenia na pokolenie - História 

materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s drevom, súčasť stálej expozície 

národopisu s trojrozmerným materiálom; ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 

13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 

17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 

17) - Stále expozície: Historický Sabinov, fotografie PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA 

KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, HRAD ĽUBOVŇA - Cracovia 3D (do 30. 1.), POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá 

stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; ELEKTRÁREŇ TG - Výstava: Pieseň duše ruská realistická 

maľba zo zbierky Galérie výtvarného umenia v Ostrave (Peredvižnici Ajvazovskij, Repin, Serov, Šiškin, Vinogradov...) (do 

3. 12.), ART KLUB TG - Výstava: Robert Vano - Memories (do 26. 11.), STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála 

expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Výstava: Jirko Čepil - Sny v dreve (do 12. 11.), SPIŠSKÁ STARÁ 

VES: GALÉRIA FERDINANDA KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) - Stála expozícia Ferdinanda Katonu, 

SPIŠSKÁ BELÁ: MÚZEUM J. M. PETZVALA (ut - so 10 - 16.30) - Vývoj fotografickej a kinematografickej techniky na 

pozadí života a diela J. M. Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a cestovných prístrojov a aparáty pre stereografiu, 
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STROPKOV: KAŠTIEĽ - Výstava: Mária, matka Ježišova (do 30. 11.), HANUŠOVCE N/T: KAŠTIEĽ a ARCHEOPARK 

(Zámocká 160/5) - Rod Dessewffy na portrétoch a fotografiách (do 30. 12.) 

 

ZÁBAVA 

 

PREŠOV: KINO SCALA - Neskoro večer - talkshow Petra Marcina o 19.00 hod. 

 

Späť na obsah 

 

1.97.  Škola na Spiši je vzorom. Tvrdí však: Mať super imidž nestačí 

 [aktuality.sk; 06/11/2017; Stanislava Harkotová ; Zaradenie: Domáce správy] 

https://www.aktuality.sk/clanok/535369/skola-na-spisi-je-vzorom-tvrdi-vsak-mat-super-imidz-nestaci/ 

 

Škola v Spišskom Hrhove ukazuje cestu iným. Deti Rómov aj vďaka nej mieria na lepšie stredné školy. 

 

"Kým v iných častiach východného Slovenska vymierajú dediny, Spišský Hrhov ukazuje známky prekvapivej prosperity." 

 

Touto vetou začal svoju septembrovú reportáž novinár z New York Times a spišskú obec, ktorú pomerne dobre poznajú 

na Slovensku, mohol spoznať už aj svet. 

 

Americký denník zaujalo presne to, čo si pravidelne všímajú aj tie slovenské: akčný starosta Vladimír Ledecký, ktorý 

založil obecnú firmu, zamestnal v nej Rómov a zlepšil tým životnú úroveň v celej dedine. 

 

Lenže úspešný príbeh Spišského Hrhova nie je len o obecnom podnikaní a starostovi, ale aj hrhovskej škole a jej 

riaditeľovi Petrovi Strážikovi. Dnes, keď vidí, ako si do spoločných lavíc sadajú vedľa seba deti Rómov a deti z majority, 

rozhodnutie viesť dedinskú školu neľutuje. 

 

Úprimné odpovede detí zo Spišského Hrhova: 

 

Krok do neznáma 

 

"Tu, kde práve stojíme, bola metrová tráva," ukáže na jedno zo zákutí úhľadného školského dvora, kde sa na zimný 

odpočinok chystá bylinková záhradka. Strážik spomína na obdobie, keď v škole nastúpil ako nový riaditeľ.  

 

Bolo to presne pred ôsmimi rokmi, keď prišiel z neďalekej Levoče, kde viedol súkromnú jazykovú školu a na maturitu z 

anglického jazyka pripravoval gymnazistov. Doučovanie angličtiny sa mu vlastne stalo osudným, keď ho o lekcie poprosil 

aj hrhovský starosta. 

 

https://www.aktuality.sk/clanok/535369/skola-na-spisi-je-vzorom-tvrdi-vsak-mat-super-imidz-nestaci/
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"Raz pri káve prišla ponuka," povie riaditeľ. "Hrhovská škola bola pre mňa veľká neznáma. Učil som v tom čase na veľmi 

dobrom gymnáziu, kde som mal len maturantov, ktorí išli automaticky na vysoké školy. Bola to úplne iná úroveň 

vzdelávania." 

 

Lenže, Strážik nakoniec krok do neznáma spravil. So starostom sa najprv dohodol na skúške. Skúsi to rok či dva. Ak sa 

mu v hrhovskej škole nebude páčiť, prenechá miesto inému riaditeľovi. Prišlo zaujímavé obdobie – nové možnosti, nové 

projekty. Zostal.  

 

Stačilo dať prácu a zaviesť vodu 

 

Z úspechov obecného podniku, ktorý dal prácu ľuďom, a skutočnosti, že obec začala riešiť bývanie najchudobnejších 

susedov, začala postupne profitovať aj škola. Zamestnanie rodičov prinieslo so sebou pozitívny efekt – deti začali ráno 

chodiť načas do školy, prestali sa jej vyhýbať, zlepšila sa komunikácia. 

 

"Viete, čo nám veľmi pomohlo? Voda," vysvetľoval pred časom pre týždenník Trend Ledecký. Tým Rómom, ktorí boli 

zamestnaní a osvedčili sa, zaviedli vodu. Dovtedy museli vodu čerpať zo studní. V Hrhove však pripravili rozpočet aj na 

nové kúpeľne. Kto im ich postavil? Predsa obecná firma, v ktorej pracovali samotní Rómovia. 

 

A hoci obec nepostavila kúpeľne všetkým, pre ostatných to bol štartér. Prečo by nemohli mať aj oni? A tak si podľa 

Ledeckého postavili kúpelky sami a v súčasnosti už majú všetci teplú vodu. 

 

S teplou vodou prišli aj lepšie výsledky žiakov v škole. "Ekonomický rozdiel medzi majoritou a Rómami sa vyrovnáva," 

komentuje Strážik, "vidieť to aj v škole. Prejavuje sa to v hygiene, v obliekaní, v pomôckach. Deti majú mobily ako ich 

rovesníci." 

 

Nový "mainstream" 

 

Hrhovskú školu navštevujú tri stovky detí. Polovica z nich sú deti z majority, druhú polovicu tvoria deti Rómov. Riaditeľ 

priznáva, v začiatkoch narazili na ten istý problém, aký sa ukazuje aj inde – rómske deti neraz končili v špeciálnych 

triedach a školách. 

 

"Obec to v spolupráci so školou riešila dosť promptne," povie. 

 

V obci vzniklo súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prišiel nový "mainstream": začleňovanie 

detí do bežných tried. "A darí sa nám to dodnes. Aj keď je pravdou, že veľa žiakov je problematických, najmä z vylúčenej 

komunity. Tam je pri niektorých nevyhnutné, aby boli v špeciálnej triede – ide o ťažšie postihnutia alebo rodinné 

problematické pozadia," hovorí Strážik. 
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Podľa jeho slov všetky výzvy, spojené s chudobou, berú ako realitu regiónu. 

 

"Učitelia boli zvyknutí pracovať skôr s deťmi, ktoré boli bezproblémové a viac nadané, žiaci zo sociálne slabšieho 

prostredia vyžadujú väčšiu pozornosť, väčšiu prípravu učiteľov, možno aj nové prístupy a metódy na vyučovaní. Je to 

méta, ale snažíme sa prispôsobiť. Nie žiakom, nechceme ísť kvalitou dole, ale tomu, aby sme pomohli každému žiakovi v 

rámci našich možností a reálnych potrieb." 

 

 Boli sme sa pozrieť v škole v Spišskom Hrhove. Deti si nachystali halloweenske masky. 

 

Ako ich dostať do škôlky? 

 

Svoju rolu zohrávala, a vlastne i dnes pri niektorých deťoch zohráva, že nie všetky chodili do škôlky. Pri zápisoch bola 

slabšia príprava viditeľná. Deti si ťažšie zvykali na nový kolektív, chýbali hygienické návyky aj komunikačné zručnosti. 

"Vnímame to a bojujeme s tým. Ale zrejme ide o aspekt komunitnej súdržnosti, že dieťa ostáva s matkou dlhšie v rodine. 

Nevieme to úplne ovplyvniť, ale snažíme sa," približuje Strážik. 

 

V tomto ohľade pomáha aj komunitné centrum, ktoré sa najnovšie usiluje deti aj ich rodičov ťahať do škôlky cez nový 

projekt: požičovňu hračiek a kníh. 

 

Rozdiely si všíma aj učiteľka 1. stupňa Denisa Leskovská. Podľa nej je iné pracovať s dieťaťom, ktoré do škôlky chodilo, 

a ktoré nie. 

 

"Problém je aj to, keď dieťa vynecháva pre chorobu. Dobrať s nimi učivo je boj. Ale skúsenosti sú rôzne. Mám tu 

mamičku, ktorej syn chýbal dva týždne, dobrali sme to, nejako sme to spoločne zvládli. Základ je vždy záujem rodiča," 

hovorí. 

 

 Prečítajte si o škôlke pre chudobné deti na košickom Luníku IX: 

 

 Škôlku pre deti z Mašličkova zaplatia zo svojho vrecka 

 

K škole patria aj remeslá 

 

Leskovská prišla do Hrhova pred desiatimi rokmi zo školy v Spišskej Novej Vsi. Hovorí, vždy chcela pracovať na dedine, 

kde sú deti viac vedené k ľudovým remeslám. Práve remeslá sú súčasťou hrhovskej školy. 

 

"Ručné práce majú tiež svoj význam vo výchove a vzdelávaní. Kedysi bolo bežné, že starí rodičia šili, tkali, starali sa o 

pôdu, zvieratá. Deti to vnímali a tiež sa stávali manuálne zručnými. Teraz sa tieto veci dostali do úzadia. Pritom remeslá 
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rozvíjajú aj fantáziu. Keď dnes zadáte dieťaťu úlohu, už aj si ju ide pohľadať na internete. Nie je priestor pre svoje vlastné 

uvažovanie. Je to škoda," myslí si učiteľka. 

 

A tak v škole pestujú bylinky, vytáčajú vlastný med, pečú chlieb, starajú sa o ryby, ktoré majú v školskom rybníku. Podľa 

Strážika sa skrátka snažia ísť "tradičnou spišskou cestou". 

 

"Keď aj počúvate našich žiakov, všetci chcú byť dizajnéri, architekti alebo ítečkári, ale veľa z nich pôsobí v prostredí, kde 

starí rodičia dodnes gazdujú. Myslím si, že aj toto je cesta. Mať vlastnú farmu je tiež cesta, prečo nie? Predávať domáce, 

regionálne produkty je celkom ‚in‘ a deti to chytá. Vidím to aj na včelárskom krúžku. Záujem je veľký. Vyrábajú sviece, 

vianočné oplátky," hovorí. 

 

V Spišskom Hrhove chcú byť skrátka praktickí. 

 

Super imidž nestačí 

 

Samotný riaditeľ vie, že len písať projekty a "mať super imidž nestačí": "Pre mňa je super to, keď nám to v rámci školy 

funguje. Nie je to ešte ideálne, ale je to oveľa lepšie, než to bolo. Žiaci v triede sedia medzi sebou, nemajú s tým 

problém." 

 

Toto všetko je ale náročná práca pre učiteľov. Možno to na povrchu nevidno, ale všetko je pripravené tak, aby deti 

cielene spolupracovali. "Tým, že v prostredí školy deti trávia najviac času a komunikujú, napríklad na vyučovaní jazykov 

sa vytvárajú sa dvojice rómsky-nerómsky, potom to vidieť aj v bežnom živote, že spolu fungujú, hrajú spolu futbal, spolu 

chodia do kostola," tvrdí Strážik. 

 

Jasné, že sa stane, že sa aj chlapci pobijú, aj sa niečo stratí, aj niekto cíti krivdu. Tak ako v každej škole. Tu však Strážik 

pripomenie, že keby boli úplne sterilní, nebolo by to ono. Povie, nie sme súkromná anglická škola, aby sme robili drezúru. 

 

"Snažím sa byť súčasťou školy, som rád, keď sa deti prihovárajú, keď sa neboja. Chodím medzi ne cez prestávky, 

vnímajú to, že som súčasťou školy, že nie som človek v obleku zatvorený v kancelárii, do ktorej sa chodí len vtedy, keď 

sa stane niečo zlé." 

 

Z čoho má radosť? Že veľa rómskych žiakov končí na dobrých stredných školách. Že v šestnástich rokoch neskončia 

školu a nejdú na brigády a fušky, ale mieria k maturite. A aj zmaturujú. A tak výsledkom školy v Spišskom Hrhove je 

napríklad to, že jej dvaja rómski školáci – vlastne dnes už dospelí ľudia – chodia na vysokú školu. 

 

 ČÍTAJTE VIAC O TÉME: 

 Chudoba, Školstvo 
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Späť na obsah 

 

1.98.  Za úspechom Tomarku stojí odbornosť, odvaha a chuť plniť si sny 

 [presov.korzar.sme.sk; 06/11/2017; Renáta Némethová ; Zaradenie: Prešov Korzár / Služby] 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20689407/za-uspechom-tomarku-stoji-odbornost-odvaha-a-chut-plnit-si-sny.html 

 

Prešovská firma prerazila vo svete. 

 

PREŠOV. Nechýbala mu odvaha a zdravé podnikateľské nadšenie. Nezľakol sa výzvy nemeckej špičkovej firmy. 

 

Dokázal, že aj na východe žijú ľudia, ktorým nechýba ambícia stať sa svetovým, fantázia, túžba plniť si sny a odvaha 

zdolávať aj tie najnáročnejšie výzvy. 

 

Strojár a nadšenec lietania Prešovčan Daniel Tomko môže byť na svoje úspechy právom hrdý. 

 

Jeho úspešný podnikateľský príbeh je motivačný pre všetkých, že ak sa stane práca vaším hobby, nemôžete nepreraziť. 

 

No musíte byť pracovitý, nebáť sa a stretnúť tých správnych ľudí v správnom čase. 

 

Spoločnosť Tomark nedávno oslávila 20. narodeniny a je významným partnerom renomovanej nemeckej Krone. 

 

Zamestnáva viac ľudí ako Pivovar Šariš a ako splnený sen majiteľa vyrába dokonca dva typy originálnych lietadiel. 

Zostáva len dodať, kalap dolu! 

 

V roku 1995 prijala výzvu renomovanej firmy Krone 

 

"Už dlhé roky sa špecializujeme na obrábanie, tvárnenie, delenie hutného materiálu a výrobu zváraných konštrukcií a 

komponentov pre strojársky priemysel. Široké spektrum technológií umožňuje našim náročným zákazníkom vyhotoviť 

výrobky podľa ich výkresovej dokumentácie, prípadne podľa našich konštrukčných riešení. Dynamický rozvoj počas našej 

histórie indikuje, že firma je schopná plniť aj tie najnáročnejšie požiadavky svojich klientov. Dlhodobým zámerom 

spoločnosti je vybudovanie modernej, konkurencieschopnej firmy a to investovaním do najmodernejších technológií a do 

rozvoja zamestnancov ako najdôležitejších zdrojov spoločnosti," hovorí majiteľ, zakladateľ a riaditeľ Daniel Tomko. 

 

Medzi najdôležitejších odberateľov patrí špičková nemecká firma Krone, pre ktorú v Tomarku zvárajú s milimetrovou 

presnosťou konštrukcie pre návesy na kamióny. 

 

Stať sa dodávateľom pre Krone je obrovská prestíž pre zamestnancov spoločnosti Tomark, lebo Nemci si svojich 

partnerov vyberajú dôsledne a kto prejde cez náročné sito výberu, musí byť skutočne kvalitným fachmanom. 

 

https://presov.korzar.sme.sk/c/20689407/za-uspechom-tomarku-stoji-odbornost-odvaha-a-chut-plnit-si-sny.html
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"Aby tomu porozumeli aj ľudia mimo fachu, ktorí o kamiónoch nevedia nič, my vyrobíme tú základnú kovovú konštrukciu – 

šasi na náves, na ktorú sa potom montujú nápravy, brzdové systémy a ostatné komponenty tvoriace automobilový náves. 

V strojárskej i leteckej výrobe, ktorej sa v Tomarku venujeme, dbáme na využívanie najmodernejších technológií aj v 

oblasti pálenia, ohýbania a tvárnenia potrebných kovových materiálov, zvárania, merania, kontroly, aby "neutekal" ani 

milimeter. Pre precíznych Nemcov je presnosť základným princípom, čo je zároveň veľmi správne. Všetko prebieha u nás 

až po vývoz, máme na to všetky najmodernejšie technológie, robotizované zváracie pracoviská, ale taktiež vysokú 

zodpovednosť našich odborníkov, takže nepotrebujeme prakticky žiadnu kooperáciu," dodáva marketingový špecialista v 

Tomarku Daniel Varga. 

 

Keď si veríte, sny sa plnia 

 

Generálny riaditeľ Daniel Tomko pôsobil v rôznych riadiacich funkciách v strojárskych spoločnostiach. 

 

Neskôr pracoval v Nemecku, kde získal kontakt na spoločnosť Krone a dostal od nich imperatív – výzvu, že bude ich 

dodávateľom, pokiaľ stihne dodať požadovanú kvalitu v časovom termíne. 

 

V 90. rokoch bolo podnikanie na Slovensku ešte v plienkach, ale bolo možné si vziať úver a majiteľovi nechýbala 

podnikateľská odvaha a dravosť. Najprv teda prišla ponuka a až potom založil firmu. 

 

"Bola to veľká výzva, hodená rukavica od silnej nemeckej firmy, ktorá sa zaoberá výrobou návesov pre kamióny a 

výrobou poľnohospodárskych strojov. Odvtedy beží dlhodobá spolupráca a dokonca bez nejakej zmluvy, funguje na 

základe dôvery a gentlemanskej dohody dvoch serióznych partnerov. V súčasnosti Tomark zamestnáva približne 350 

zamestnancov, väčšina je v oblasti strojárenskej výroby, približne pätina pracuje v oblasti aero biznisu," dodáva 

marketingový špecialista Daniel Varga. 

 

Srdce ho ťahalo k lietaniu, vyrába vlastné lietadlá 

 

Letecká výroba pribudla k nosnej strojárenskej v roku 2007 celkom logicky. Majiteľ Daniel Tomko je totiž dlhoročným 

vášnivým pilotom, lietadlová technika i aerokluby chátrajú, lebo ich už nedotuje štát. 

 

Keď strojárenská výroba úspešne plnila svoje poslanie, začal počúvať svoje srdce, ktoré má blízko k lietaniu odjakživa a 

plniť si svoj chlapčenský sen. 

 

Dôležitým stimulom bolo nielen letecké nadšenie, ale aj túžba vyrábať vlastný finálny produkt. 

 

V oblasti výroby lietadiel ide o kumšt a odvahu, ale v prípade úspechu aj o pocit hrdosti a výnimočnosti. 
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"Vyrábame dva typy celokovových lietadiel – dolnoplošník Viper SD4 a hornoplošník Skyper GT9. Sú vynikajúce na 

cestovanie, letecký výcvik, lietanie pre radosť a relax. Ideálne pre milovníkov lietania a nadšencov moderného dizajnu. 

Kým dolnoplošník má krídla dole, viac lietadlový tvar a priebojnosť vo vzduchu, hornoplošník je stabilnejší vo vzduchu a 

ideálny pre tvorbu videí a fotografii, lebo krídla nezavadzajú vo výhľade," vysvetľuje Daniel Varga. 

 

Iba Tomark vyrába celokovové lietadlá, dostali cenu roka 

 

"Hlavná zložka našich lietadiel je hliník. Plechy, ktoré nakupujeme, si môžeme vďaka moderným technológiám a 

zariadeniam sami ohýbať, sami si ich režeme, nemusíme kooperovať s nikým. Majiteľ firmy mal lietanie rád celý život, bol 

členom Zväzarmu a zároveň mal ambíciu vyrobiť vlastné lietadlo, doslova od piky, od a po zet. Vrtuľa, motor, avionické 

prístroje i čalúnenie si nakupujeme, ostatné časti si vyrábame sami. 

 

Počiatky výroby lietadiel sa viažu na stretnutie so Slavomírom Dobrovičom, hlavným konštruktérom lietadla, s ktorým 

vymysleli ideu výroby lietadla – dolnoplošníka. Typová skratka v názve Viper SD4 sú vlastne iniciály konštruktéra. 

Lietadlo sa vyrába s úspechom od roku 2007, v súčasosti lietajú prakticky vo všetkých okolitých štátotch, ale aj v 

Škandinávii, USA, dokonca aj na Novom Zélande. O úspešnosti lietadla Viper svdčí aj ocenenie - Strojársky výrobok 

roka. Významný úspech dosiahla spoločnosť Tomark v roku 2016, keď lietadlu Viper SD4 ako úplne prvému na 

Slovensku a dokonca jednému z mála lietadiel v Európe bol udelený typový certifikát EASA (Európska agentúra pre 

bezpečnosť letectva). Druhý vyrábaný typ, lietadlo Skyper GT9 je celokovový hornoplošník, vhodný na cestovanie, 

zábavné lietanie, tvorbu foto a video dokumentácie. Aj keď je na trhu ešte len pomerne krátky čas, Skyper postupne 

zaznamenáva úspechy doma i v zahraničí. A v úspešnosti nasleduje svojho staršieho súrodenca, takisto získal ocenenie 

Strojársky výrobok roku 2014. Spoločnosť Tomark, s.r.o., v rámci osláv 70. výročia SNP a vrcholiacich príprav pred 

Medzinárodnými leteckými dňami SIAF 2014, na slávnostnom galavečere získala ocenenie: Slovak Gold Wings – 

Národná cena letectva Slovenskej republiky za rok 2013 v kategórii "Letecký priemysel SR". 

 

Spoločnosť Tomark využíva za základný stavebný prvok tzv. Durable aluminium, teda zmes hliníka s prísadami. Ide teda 

o celokovové lietadlo. 

 

Výhodou celokovovej konštrukcie lietadla sú celkové nízke náklady na funkčnosť a komplexnú údržbu. 

 

Pevná a odolná kovová konštrukcia zvyšuje mieru bezpečnosti a zaručuje dlhú životnosť lietadla. 

 

"Práve životnosť lietadla je nesmierne dôležitou konkurenčnou výhodou. Mnoho celokovových lietadiel, ktoré lietali v 

druhej svetovej vojne, lietajú až podnes. V celokovových lietadlách sú plechy prinitované, čiže nity majú za úlohu aj to, 

aby sa kovové časti lietadla v prípade zrážky mohli ešte ohnúť alebo zdeformovať, nie ihneď zlomiť či prasknúť," 

vysvetľuje D. Varga. 

 

Je o kúpu lietadiel záujem? 
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"Ročne predáme priemerne 20 lietadiel. Ide o špecifický produkt, nejde o vec dennodennej spotreby. Bez toho sa človek 

zaobíde. Čiže platí reklamný slogan: Ja ho nepotrebujem, ja ho chcem. V aerokluboch neraz vidno zastaranú či 

dosluhujúcu lietadlovú techniku. Dnešné malé športové lietadla s pôsobivým dizajnom,ekonomickou prevádzkou, 

modernou avionickou výbavou a komfortom lietania sú vynikajúcou alternatívou pre obmenu lietadlového parku do 

leteckých škôl či aeroklubov. Dôležité je povedať nielen to, že naše lietadlá sú nové a moderné, ale minimalizujú 

prevádzkové náklady a majú aj nízku spotrebu. Kým mnohé staršie lietadlá spotrebujú aj 40 litrov leteckého benzínu, 

súčasné moderné lietadlá majú spotrebu neraz aj 15 litrov normálneho 95-oktánového benzínu. 

 

Keď vezmeme do úvahy, že priemerná rýchlosť je okolo 200 kilometrov za hodinu, na 100 kilometrov spotrebuje benzín 

ako hociktoré auto na ceste. Je teda veľmi efektívne. To znamená, že mať lietadlo nie je nejaký rozmar bohatých 

biznismenov bez ohľadu na náklady. Práve naopak, šetrí čas i peniaze, a aj údržba i servis sú v rámci efektívnych 

nákladov nenáročné." 

 

V leteckej škole naučia "šoférovať" vo vzduchu 

 

Viacero pilotov, ktorí lietajú na lietadlách spoločnosti Tomark, sú aktívni alebo bývalí piloti z aeroklubov či leteckých 

spoločností. 

 

Takže ak bývalí piloti už kvôli veku či zdraviu nemôžu profesionálne lietať, môžu si lietadlo nielen kúpiť, ale aj prenajať a 

vyblázniť sa vo vzduchu. 

 

"A ak ste nikdy nelietali, ale vás to fascinuje, máme leteckú školu, to znamená akúsi autoškolu pre lietadlá, a môžete ju 

absolvovať, získať pilotný preukaz a začať lietať. Najnižší vek pre získanie pilotného preukazu na lietadlo je 16 rokov, 

prejdete školením a počet hodín závisí od toho, aký ste zručný, kedy sa inštruktor rozhodne pustiť vás do vzduchu na 

sólo let. Dĺžka leteckého výcviku je indivduálna, ukončiť výcvik je možné aj za pár mesiacov, zahŕňa teoretickú i praktickú 

výučbu a potom záverečné skúšky. Musíte sa naučiť pravidlá lietania a všeobecné znalosti o lietadlách, plánovať a 

vykonať let, obsluhovať prístroje, musíte sa oboznámiť s navigáciou, komunikáciou pred a počas letu a takisto načerpať 

znalosti v oblasti meteorológie, aby ste vedeli reagovať na zmeny počasia počas letu a absolvujete vstupnú lekársku 

prehliadku", vysvetľuje Daniel Varga. 

 

Dodáva, že pilot, keď niekam letí, zvlášť pri dlhších vzdialenostiach, trasu si plánuje a naštuduje si aj to, aké je počasie v 

území, cez ktoré preletí 

 

. Je v spojení s riadaciou vežou cez územia, ktorými letí. Tá ho upozorňuje v prípade možného výskytu hrozieb počas letu 

cez dané územie. 

 

Týka sa to meteorolgických upozornení, preletov väčších lietadiel, príp. vojenských cvičení. 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

6. 11. 2017 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

 

V tom prípade ho veža naviguje týmto územiam sa vyhnúť, zvoliť si inú trasu, resp. naviguje ho na inú letovú výšku. 

 

Cena lietadla na úrovni luxusného auta 

 

Lietadlo od Tomarku stojí v rozmedzí od 65- do 120-tisíc eur, to znamená približne ako cena auta vyššej strednej triedy. A 

kde sa s lietadlom parkuje, zaujímalo nás. 

 

"Na Slovensku je viacero väčších či menších lokálnych letísk, kde sa dá lietadlo hangárovať. Takže majiteľ lietadla si 

vyberie také, ktoré je výhodné z hľadiska dostupnosti k jeho bydlisku či sídlu firmy. Ale máme niekoľko zákazníkov z 

väčších vzdialeností, ktorí hangárujú u nás. Naše domovské letisko sa nachádza v Ražňanoch pri Sabinove, ďalšie, nie 

tak vzdialené letiská sa nachádzajú v Bidovciach a aeroklube v Košiciach, v Kamenici nad Cirochou, vo Svidníku, 

Spišskej Novej Vsi. Majiteľ môže svoje lietadlo aj prenajímať, ak ho nevyužíva často. Aj Tomark má vlastné lietadlá, 

ktoré prenajíma či už stálym alebo príležitostným pilotom. Tí majú záruku v tom, že samotný výrobca permanentne 

vykonáva servisné prehliadky a pravidelnú údržbu. 

 

S cieľom ukázať verejnosti prácu pilota a leteckého personálu, samotnú leteckú techniku a leteckú prevádzku, 

organizujeme podujatia "Pilot na skúšku", ktorými chceme prilákať priaznivcov lietania spolupodieľať sa na realizácii 

všetkých potrebných činností pred letom i počas neho ako kopilot. Naším záujmom je ukázať a priamo demonštrovať, čo 

všetko sa ukrýva pod pojmom ‚lietanie‘. Všetky činnosti sú realizované pod dohľadom inštruktora. Ak ich to chytí za srdce, 

môžu navštevovať leteckú školu, získať pilotný preukaz a neskôr si možno aj kúpia lietadlo, alebo budú využívať naše 

služby. Keďže mnoho ľudí ani netuší, ako sa dá dostať k lietaniu, ide nám predovšetkým o to, aby sme boli nápomocní 

pritiahnuť širokú verejnosť k tomuto krásnemu športu." 

 

Do Bratislavy kratšie ako za dve hodiny 

 

A ak už máte výcvik, v hangári svoje nové lietadlo a v sobotu ráno sa rozhodnete, že máte chuť na kávu pri Dunaji, 

môžete len vstať a dopraviť sa k svojmu hangáru a rovno letieť smer Bratislava? 

 

Čo musíte urobiť pred cestou? 

 

"Na dlhšie trasy sa zvyčajne podáva letový plán, stačí v ten deň. Dôvod letového plánu je, aby pilot bol v kontakte s 

riadiacou vežou, aby o vás vedeli riadiaci pracovníci na zemi počas celej trasy, prípadne vás mohli navigovať. Ich úlohou 

je aj upozorniť na prípadné prekážky počas vášho letu, napr. vojenské cvičenia v okolí vašej trasy, alebo lokálne búrky, o 

ktorých nemusíte vedieť. Tak ste informovaní počas celej trasy, keď prelietavate ich územím. Cesta do Bratislavy z Košíc 

trvá približne hodinu a 45 minút, pristanete na letisku v hlavnom meste, kde necháte lietadlo, idete do mesta vybaviť si, čo 

potrebujete a potom letíte naspäť domov. Ak si chcete zalietať pre radosť, alebo v blízkosti letiska, letový plán podávať 

nemusíte." 
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Majiteľ Tomarku na stretnutia lieta 

 

Riaditeľ a majiteľ úspešnej firmy Tomark využíva lietadlo vlastnej značky bežne, do Bratislavy obyčajne letí ráno na rôzne 

rokovania, na obed alebo poobede môže byť naspäť doma. 

 

Takže nejde len o hračku či nástroj na dobrodružné vybláznenie, je to reálny dopravný prostriedok, veľmi efektívny pri 

cestovaní, šetriaci čas s nízkymi nákladmi. 

 

Majitelia našich lietadiel bežne využívajú lietadlo aj napríklad na let k moru, do Chorvátska, okúpete sa v mori a odletíte 

domov, keďže na jednu nádrž doletíte do vzdialenosti 1 200 km. 

 

Lietajú aj do Talianska, Nemecka či dokonca aj na južné pobrežie Francúzska. 

 

Pravidelne využívame dopravu našimi lietadlami na na výstavy či rôzne akcie v zahraničí, v Nemecku, Francúzsku, 

Taliansku, Bielorusku či napríklad v Moskve. 

 

Prakticky nie je problém lietať v okolitých štátoch, ba ešte ďalej. Samozrejme, pri dlhších letoch sú nutné aj 

medziprestávky, spravidla na letiskách, kde sa dá dotankovať. 

 

"Máme aj biznismenov, ktorí si lietadlo kúpia, ale nie sú však pilotmi, v tomto prípade sme schopní poskytnúť na cesty 

pilota. A biznismen si nemusí lietadlo ani kúpiť, môže si na cestu prenajať lietadlo aj s pilotom.Lietadlo je dvojmiestne, v 

prípade, že ide o celodenné alebo viacdenné využitie, je to predmetom indivduálnej dohody. Lietadlá samozrejme tiež 

potrebujú pravidelnú údržbu a servis po dosiahnutí predpísaného počtu nalietaných hodín. Oproti veľkým dopravným 

lietadlám je rozdiel v tom, keďže toto lietadlo je menšie a ľahšie, ste priamo v kontakte s okolitým svetom, ktorý môžete 

vnímať oveľa intenzívnejšie, máte lepší výhľad a počas letu vidíte prakticky všetko." 

 

O prácu v úspešnom Tomarku je veľký záujem 

 

Renomovaná spoločnosť Tomark vždy potrebuje dobrých zváračov, strojných robotníkov, technológov či strojných 

inžinierov. 

 

Úspešná firma sa o svojich zamestnancov príkladne stará, dostávajú benefity v podobe kultúrneho, športového vyžitia a 

sociálneho zabezpečenia, preto sa netreba čudovať, že o prácu v Tomarku majú ľudia veľký záujem. 

 

Veď kto by nechcel pracovať vo firme, ktorá je už dnes svetovou. 
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Nielen v oblasti technológií, špičkovými výrobkami v oblasti strojárstva i aerobiznisu, ale najmä v neuveriteľnom 

podnikateľskom príbehu, akých by sme si želali mať na Slovensku stále viac. 

 

Späť na obsah 

 

1.99.  Líder ratoval remízu až v závere 

 [Šport; 255/2017; 06/11/2017; s.: 6; TIBOR MORIHLADKO ; Zaradenie: FUTBAL] 

 

Do Spišskej Novej Vsi prišiel v sobotu líder súťaže Lokomotíva Košice a na zápas bola zvedavá návšteva kola - 1479 

divákov. Od dvoch mužstiev s momentálne najlepšou formou sa čakalo gala predstavenie druhej najvyššej ligy. Konečný 

výsledok 1:1 bol podľa priebehu zápasu pre domácich krutý. Líder vyrovnával v 89. minúte, no keďže chcel zvíťaziť, jeho 

výprava domov necestovala spokojná. 

 

Je potrebné to napísať jednoducho a na rovinu. Atraktívnemu súboju chýbal skúsenejší arbiter. Andrej Chromý pomerne 

často kúskoval hru. "Zápas mohol mať ešte väčšie tempo, ešte lepší náboj. Je to škoda pre futbal, prišla pekná návšteva, 

ale ako divák by som odchádzal nespokojný," poznamenal tréner hostí Albert Rusnák. Prítomní diváci si potleskom 

zahriali ruky prvýkrát až v 32. minúte. Tvrdá strela Zekuciu z priameho kopu len tesne minula bránku hostí. O päť minút 

sa však ľavý obranca domácich už nemýlil. Po štandardnej situácii si na hranici šestnástky spracoval loptu a volejom z 

otočky otvoril skóre duelu. Kamil Zekucia šiestym gólom v sezóne opäť ukázal svoju nenahraditeľnosť pre Spišskú Novú 

Ves. "Košice majú kvalitu, u nás sa im nedarilo, bol náročný terén. V tomto období je už ťažšie kombinovať, hrá sa v 

podstate na náhodu. Pre nás je aj bod veľmi dobrý," objektívne zhodnotil čoskoro 27-ročný obojnohý obranca. V druhom 

polčase mali viac loptu na kopačkách hráči Lokomotívy. Domáci ich však účinnou hrou nepúšťali do zakončenia. Práve 

naopak, Spišiaci si vytvárali lepšie gólové príležitosti. Na čele ich ofenzívy stal Vilkovský, svojou agresivitou poriadne 

znepríjemňoval hru obrane lídra. Po krídlach mu výborne sekundovali Kubík, Kubus a v strede poľa Kováč. V samom 

závere Lokomotíva stavila všetko na jednu kartu. Vyrovnávajúci gól sa zrodil po tom, ako domáci defenzívny pilier 

Nigérijčan Adekuoroye odvrátil zvláštne nariadenú štandardnú situáciu na roh. Ofenzívny tvorca hry Košíc Kamil Karaš 

neskrýval nadšenie z vyrovnania: "Vyplatilo sa nám, že sme hrali až do konca zápasu. Gól som dal so šťastím, lopta sa 

mi odrazila od ramena. Máme za sebou zápas v náročnom prostredí, ale za druhý polčas sme si zaslúžili minimálne 

remízu." Kormidelník hostí Albert Rusnák však na margo remízy vyhlásil: "Musíme sa naučiť hrať aj proti takýmto herným 

štýlom. Verím, že aj tento zápas nás posunie dopredu. Chlapci bojovali až do úplného konca, ale musíme sa viac tlačiť do 

zakončenia, pretože chceme hrať ofenzívne a strieľať góly. Hoci podľa priebehu zápasu sa zdá, že môžeme byť radi aj za 

bod, odchádzame nespokojní, pretože my chceme vyhrať každý duel." Domáci lodivod Branislav Ondáš skonštatoval: 

"Samozrejme, sme smutní, lebo stratiť body v závere stretnutia je smola. Myslím si, že chlapci odviedli dobrú prácu, 

urobili na ihrisku maximum a ukázali, že sa dokážu vyrovnať Lokomotíve. S ich prístupom k duelu sme spokojní, škoda 

toho gólu, ale taký je šport. Pred týždňom v Seredi sme v závere vyrovnali my..." TIBOR MORIHLADKO 

 

Späť na obsah 
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1.100.  Chodec zomrel pod kolesami auta 

 [Korzár; 255/2017; 06/11/2017; s.: 12; rob ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Bol v tmavom oblečení a nemal reflexné prvky. 

 

SMIŽANY. Polícia zo Spišskej Novej Vsi vyšetruje tragickú dopravnú nehodu, ktorá sa stala v noci z piatka na sobotu. 

Ako polícia informuje na svojej facebookovej stránke, 51-ročná vodička vozidla Toyota Rav 4 zo Spišskej Novej Vsi 

viedla vozidlo v smere zo Spišského Štvrtka na obec Smižany. "Z doposiaľ nezistených príčin prednou pravou časťou 

auta zachytila 57-ročného chodca zo Spišských Tomášoviec. Chodec išiel po pravej strane cesty v smere jazdy vozidla 

Toyota Rav. Bol oblečený v tmavom oblečení a za zníženej viditeľnosti nemal na sebe reflexné prvky," informuje polícia. 

Chodec pri dopravnej nehode utrpel poranenia nezlučiteľné so životom, vodička neutrpela žiadne zranenie. (rob) 

 

Späť na obsah 

 

1.101.  Viceprimátor Petruško neprešiel, námestníčka Lenártová áno 

 [Korzár; 255/2017; 06/11/2017; s.: 7; MARIÁN KIZEK ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

ĽAVICA, PRAVICA A NEZÁVISLÍ DOSIAHLI ROVNAKÝ VÝSLEDOK 

 

Po sobotňajších voľbách ostala v krajskom parlamente len necelá polovica (28) z tých 57 poslancov, ktorí boli na 

prezenčnej listine počas jeho nateraz posledného rokovania v októbri. 

 

KOŠICE. Najväčší porazení sú v Smere, stratili desať z 26 vybojovaných mandátov spred štyroch rokov. V podstate ich 

však mali až 27, lebo Ján Jakubov za Smer sa ako náhradník dostal v roku 2016 do zastupiteľstva namiesto Rudolfa 

Bauera (KDS). Veľký prepad zaznamenala aj SMK, ktorá namiesto pôvodných štyroch poslancov bude mať len jediného. 

Naopak, Most–Híd zaznamenal zdvojnásobenie počtu poslancov na šesť. Darilo sa aj KDH, ktoré "podrástlo" o dvoch 

poslancov na deväť. Do zastupiteľstva KSK sa premiérovo pozrú OĽaNO so štyrmi poslancami, NOVA s dvoma a SaS s 

jednou úspešnou uchádzačkou. 

 

Oslabený Smer v Košiciach, ženy takmer vyhynuli 

 

To isté oficiálne platí aj o Športe do Košíc a na Východ, ktorý má jedného nového poslanca. V prípade SNS sa síce dá 

hovoriť o ich premiérovom vstupe do krajskej samosprávy, ich poslanec Pavol Bečarik však už predtým v zastupiteľstve 

pôsobil ako nezávislý. Celkovo oproti minulosti mierne poklesol počet zastúpených lekárov a starostov. Zastupiteľstvo sa 

stane takmer výlučne mužským, keď v ňom bude sedieť len 5 žien, čo je druhý najmenší počet v rámci celého Slovenska. 

Pred štyrmi rokmi ich pritom bolo až 11. Kým pred štyrmi rokmi mala najsilnejšia vládna strana v Košiciach a na okolí 

osem z celkovo 25 miest, teraz sú radi aj za piatich. Naopak, pravica sa výrazne posilnila, KDH má v meste a na okolí 

poltucet poslancov, čo je ich najlepší výsledok v histórii. 
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Na košickej jednotke pohoreli všetci starostovia 

 

Na košickej jednotke obhájil svoj post len jediný poslanec – Jozef Figeľ z KDH. Ako tak mu z pôvodného osadenstva 

zastupiteľstva sekundovala len Ľuba Blaškovičová (nez.), ktorá je prvá náhradníčka. Poslanec NR SR Jozef Burian 

(Smer) však bol až celkovo šestnásty. Predbehli ho aj starostovia sídliska Ťahanovce Cyril Betuš (Šport do Košíc a na 

Východ), Starého mesta Ľubomír Grega (nez.) a Severu Marián Gaj (Šport do Košíc a na Východ), no nebolo im to nič 

platné. Neúspešný comeback má za sebou aj Gajova predchodkyňa Andreja Takáčová (nez.). Nezávislí kandidáti 

Jaroslav Polaček, Igor Petrovčik a Miloš Ihnát, kritizujúci systém a spôsob parkovania v meste, tam však získali až tri z 

piatich možných mandátov. 

 

Halenár zaznamenal najväčší prepad 

 

Asi najväčšie Waterloo na dvojke zažil starosta sídliska KVP Alfonz Halenár (nez.). Ten ako doterajšia pravidelná stálica 

týchto volieb skončil až na 23. mieste a za štyri roky mu ubudlo vyše 43 percent hlasov. Až ako tretia náhradníčka sa 

umiestnila aj doterajšia šéfka zdravotnej komisie zastupiteľstva a Železničnej nemocnice Mária Grüllingová (Smer). Medzi 

poslancami bude chýbať aj košický viceprimátor Martin Petruško (Smer). Naopak, kráľom na dvojke sa stal Daniel 

Rusnák z KDH, ktorému sa zdvojnásobil počet hlasov, čím sa stal najkrúžkovanejším poslancom v celých Košiciach a 

okolí. Pozoruhodný je aj návrat kádeháka Emila Kočiša po 12 rokoch do zastupiteľstva, no v drese OľaNO. 

 

Na trojke a štvorke uspeli komunálni politici 

 

Košická trojka priniesla len jedinú zmenu. Voliči tradične najviac dôverovali starostovi Furče Jozefovi Andrejčákovi 

(Smer), ktorého po nekandidovaní detskej lekárky Evy Antónyovej (nez.) doplnil napokon jediný zvolený poslanec Športu 

do Košíc a na Východ Ján Sekáč. V tomto obvode neuspel poslanec NR SR Juraj Kolesár z Kotleba ĽS-NS, ktorý skončil 

až ako štvrtý náhradník. Na štvorke po dlhej dobe nevyhral starosta Juhu Jaroslav Hlinka (nez.), no do zastupiteľstva 

postupuje z 3. miesta za víťaznou kolegyňou z Jazera Lenkou Kovačevičovou (nez.) a exstarostom Krásnej Vladimírom 

Saxom (KDH). S odretými ušami obhájila poslanecký mandát aj košická viceprimátorka Renáta Lenártová (Smer), ktorej 

náskok na prvého náhradníka a riaditeľa ZŠ Jenisejská Róberta Schwarcza (nez.) predstavoval 39 hlasov. Hlbšie v poli 

porazených skončila napr. exstarostka Jazera Anna Jenčová (nez.) a starosta Barce František Krištof (nez.), či županská 

kandidátka za SNS Jarmila Tkáčová. 

 

Okolie prekvapujúco ovládol záchranár zo Ždane 

 

Košické okolie bude po štyroch rokoch opäť bez zástupcov kedysi dominantnej SMK. Keďže doterajší dlhoročný premiant 

kechnecký starosta Jozef Konkoly (nez.) už nekandidoval, lídrom sa stal verejnosti doteraz prakticky neznámy 

zdravotnícky záchranár zo Ždane Imrich Bakši (KDH). V zastupiteľstve ho budú sprevádzať aj dvaja starostovia zo Smeru 

Michal Rečka z Čane a František Petro z Ploského či ich nezávislý kolega, takisto zo Ždane, Ján Kokarda a obecný 
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poslanec Čižatíc Viktor Dulina (KDH). Naopak, len medzi náhradníkmi sú vicežupan István Zachariaš (SMK), exposlanec 

NR SR Lászlo Köteles (SMK) či riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát (Smer). 

 

Na Spiši sa darilo aj Londýnčanovi 

 

Nového poslanca budú mať aj obyvatelia okresu Gelnica, keď sa spolu so starostom Margecian Igorom Petrikom presadil 

jeho rovnako nezávislý kolega z Gelnice Dušan Tomaško. V Gelnici a aj v Spišskej Novej Vsi pohoreli stranícki 

nominanti Smeru, z celého Spiša bude "ficovcov" zastupovať len jediný poslanec. Po štvorročnej prestávke sa do 

zastupiteľstva vracia primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný (Smer). Naopak, vypadla z neho krompašská primátorka 

Iveta Rušinová a po 16 rokoch aj Michal Komara (obaja Smer). Posledné postupové miesto v tomto okrese si pre seba 

privlastnil rodák z anglického Londýna Adnan Akran (nez.). Okrem neho budú v zastupiteľstve pôsobiť napríklad aj 

najlepšie zarábajúci poslanec KSK za minulý rok Marián Hojstrič (nez.) z Krompách, šéf spišskonovoveských 

basketbalistov Rastislav Javorský (KDH) alebo jediný zástupca vládnej SNS Pavol Bečarik. 

 

V Michalovciach dominovali Smer a aj aktivisti 

 

V Michalovciach Smer síce aj tentoraz valcoval svojich súperov, no o niečo slabšie ako pred štyrmi rokmi. Podpredseda 

KSK Emil Ďurovčík (Smer) získal tradične najviac hlasov v celom KSK (5 727), spolu s ním do zastupiteľstva zasadnú aj 

ďalší piati jeho stranícki kolegovia, čo je pre nich strata jedného mandátu. Doplnia ich aktivisti Milan Potocký (OĽaNO) a 

Milan Kaplan (NOVA). V Sobranciach končí prednosta Okresného úradu a tamojší šéf Smeru Boleslav Lešo, ktorého 

nahradí terajší poslanec Štefan Staško (nez.). 

 

Trebišovom sa prehnalo tornádo z Mosta-Híd 

 

Na dolnom Zemplíne v Trebišove zvíťazil županský kandidát Karol Pataky spolu s ďalšími štyrmi spolustraníkmi z Mosta-

Híd. Ešte tesne po polnoci boli na postupovom mieste aj známy podnikateľ Štefan Duč (nez.) či šéfka trebišovského 

Úradu práce Jana Mondíková (Smer). Oboch poslancov odfúklo mimo zastupiteľstva tornádo z Mosta-Híd počas 

poslednej hodiny spracovania výsledkov, ktoré však bez ujmy prežili napr. nezávislý trebišovský primátor Marek Čižmár či 

jeho zástupca a poslanec NR SR Róbert Puci (Smer). MARIÁN KIZEK 

 

foto: 

 

Alfonz Halenár Na "svojom" sídlisku KVP skončil až pätnásty. FOTO: VEJA 

 

István Zachariaš Vicežupanovi voliči tentoraz nezabrali, skončil ako náhradník, zrejme pôjde do dôchodku. FOTO: JUDY 

 

Emil Ďurovčík Výsledok zástupcu župana Zdenka Trebuľu bol v sobotu jeden z mála svetlých bodov Smeru. FOTO: 

JUDY 
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Renáta Lenártová Poslanecký mandát obhájila s odretými ušami. FOTO: JUDY 

 

Späť na obsah 

 

1.102.  Za úspechom Tomarku stojí odbornosť, odvaha a chuť plniť si chlapčenské sny 

 [Korzár; 255/2017; 06/11/2017; s.: 10,11; RENÁTA NÉMETHOVÁ ; Zaradenie: PRÍBEH ZNAČKY] 

 

PREŠOVSKÁ FIRMA PRERAZILA VO SVETE STROJÁRENSTVA I AERO BIZNISU, VYBUDOVALA 

 

Nechýbala mu odvaha a zdravé podnikateľské nadšenie. Nezľakol sa výzvy nemeckej špičkovej firmy. Dokázal, že aj na 

východe žijú ľudia, ktorým nechýba ambícia stať sa svetovým, fantázia, túžba plniť si sny a odvaha zdolávať aj tie 

najnáročnejšie výzvy. Strojár a nadšenec lietania Prešovčan Daniel Tomko môže byť na svoje úspechy právom hrdý. 

Jeho úspešný podnikateľský príbeh je motivačný pre všetkých, že ak sa stane práca vaším hobby, nemôžete nepreraziť. 

No musíte byť pracovitý, nebáť sa a stretnúť tých správnych ľudí v správnom čase. Spoločnosť TOMARK nedávno 

oslávila 20. narodeniny a je významným partnerom renomovanej nemeckej KRONE. Zamestnáva viac ľudí ako Pivovar 

Šariš a ako splnený sen majiteľa vyrába dokonca dva typy originálnych lietadiel. Zostáva len dodať, kalap dolu! 

 

Na štarte v roku 1995 prijala výzvu renomovanej firmy KRONE 

 

"Už dlhé roky sa špecializujeme na obrábanie, tvárnenie, delenie hutného materiálu a výrobu zváraných konštrukcií a 

komponentov pre strojársky priemysel. Široké spektrum technológií umožňuje našim náročným zákazníkom vyhotoviť 

výrobky podľa ich výkresovej dokumentácie, prípadne podľa našich konštrukčných riešení. Dynamický rozvoj počas našej 

histórie indikuje, že firma je schopná plniť aj tie najnáročnejšie požiadavky svojich klientov. Dlhodobým zámerom 

spoločnosti je vybudovanie modernej, konkurencieschopnej firmy a to investovaním do najmodernejších technológií a do 

rozvoja zamestnancov ako najdôležitejších zdrojov spoločnosti," hovorí majiteľ, zakladateľ a riaditeľ Daniel Tomko. Medzi 

najdôležitejších odberateľov patrí špičková nemecká firma KRONE, pre ktorú v Tomarku zvárajú s milimetrovou 

presnosťou konštrukcie pre návesy na kamióny. Stať sa dodávateľom pre KRONE je obrovská prestíž pre zamestnancov 

spoločnosti TOMARK, lebo Nemci si svojich partnerov vyberajú dôsledne a kto prejde cez náročné sito výberu, musí byť 

skutočne kvalitným fachmanom. "Aby tomu porozumeli aj ľudia mimo fachu, ktorí o kamiónoch nevedia nič, my vyrobíme 

tú základnú kovovú konštrukciu – šasi na náves, na ktorú sa potom montujú nápravy, brzdové systémy a ostatné 

komponenty tvoriace automobilový náves. V strojárskej i leteckej výrobe, ktorej sa v Tomarku venujeme, dbáme na 

využívanie najmodernejších technológií aj v oblasti pálenia, ohýbania a tvárnenia potrebných kovových materiálov, 

zvárania, merania, kontroly, aby "neutekal" ani milimeter. Pre precíznych Nemcov je presnosť základným princípom, čo je 

zároveň veľmi správne. Všetko prebieha u nás až po vývoz, máme na to všetky najmodernejšie technológie, robotizované 

zváracie pracoviská, ale taktiež vysokú zodpovednosť našich odborníkov, takže nepotrebujeme prakticky žiadnu 

kooperáciu," dodáva marketingový špecialista v Tomarku Daniel Varga. 
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Keď si veríte, sny sa plnia 

 

Generálny riaditeľ Daniel Tomko pôsobil v rôznych riadiacich funkciách v strojárskych spoločnostiach. Neskôr pracoval v 

Nemecku, kde získal kontakt na spoločnosť Krone a dostal od nich imperatív – výzvu, že bude ich dodávateľom, pokiaľ 

stihne dodať požadovanú kvalitu v časovom termíne. V 90. rokoch bolo podnikanie na Slovensku ešte v plienkach, ale 

bolo možné si vziať úver a majiteľovi nechýbala podnikateľská odvaha a dravosť. Najprv teda prišla ponuka a až potom 

založil firmu. "Bola to veľká výzva, hodená rukavica od silnej nemeckej firmy, ktorá sa zaoberá výrobou návesov pre 

kamióny a výrobou poľnohospodárskych strojov. Odvtedy beží dlhodobá spolupráca a dokonca bez nejakej zmluvy, 

funguje na základe dôvery a gentlemanskej dohody dvoch serióznych partnerov. V súčasnosti Tomark zamestnáva 

približne 350 zamestnancov, väčšina je v oblasti strojárenskej výroby, približne pätina pracuje v oblasti aero biznisu," 

dodáva marketingový špecialista Daniel Varga. 

 

Srdce ho ťahalo k lietaniu, vyrába vlastné lietadlá 

 

Letecká výroba pribudla k nosnej strojárenskej v roku 2007 celkom logicky. Majiteľ Daniel Tomko je totiž dlhoročným 

vášnivým pilotom, lietadlová technika i aerokluby chátrajú, lebo ich už nedotuje štát. Keď strojárenská výroba úspešne 

plnila svoje poslanie, začal počúvať svoje srdce, ktoré má blízko k lietaniu odjakživa a plniť si svoj chlapčenský sen. 

Dôležitým stimulom bolo nielen letecké nadšenie, ale aj túžba vyrábať vlastný finálny produkt. V oblasti výroby lietadiel 

ide o kumšt a odvahu, ale v prípade úspechu aj o pocit hrdosti a výnimočnosti. "Vyrábame dva typy celokovových lietadiel 

– dolnoplošník Viper SD4 a hornoplošník Skyper GT9. Sú vynikajúce na cestovanie, letecký výcvik, lietanie pre radosť a 

relax. Ideálne pre milovníkov lietania a nadšencov moderného dizajnu. Kým dolnoplošník má krídla dole, viac lietadlový 

tvar a priebojnosť vo vzduchu, hornoplošník je stabilnejší vo vzduchu a ideálny pre tvorbu videí a fotografii, lebo krídla 

nezavadzajú vo výhľade," vysvetľuje Daniel Varga. 

 

Tomark vyrába celokovové lietadlá, dostali cenu roka 

 

"Hlavná zložka našich lietadiel je hliník. Plechy, ktoré nakupujeme, si môžeme vďaka moderným technológiám a 

zariadeniam sami ohýbať, sami si ich režeme, nemusíme kooperovať s nikým. Majiteľ firmy mal lietanie rád celý život, bol 

členom Zväzarmu a zároveň mal ambíciu vyrobiť vlastné lietadlo, doslova od piky, od a po zet. Vrtuľa, motor, avionické 

prístroje i čalúnenie si nakupujeme, ostatné časti si vyrábame sami. Počiatky výroby lietadiel sa viažu na stretnutie so 

Slavomírom Dobrovičom, hlavným konštruktérom lietadla, s ktorým vymysleli ideu výroby lietadla – dolnoplošníka. 

Typová skratka v názve Viper SD4 sú vlastne iniciály konštruktéra. Lietadlo sa vyrába s úspechom od roku 2007, v 

súčasosti lietajú prakticky vo všetkých okolitých štátotch, ale aj v Škandinávii, USA, dokonca aj na Novom Zélande. O 

úspešnosti lietadla Viper svdčí aj ocenenie Strojársky výrobok roka. Významný úspech dosiahla spoločnosť Tomark v 

roku 2016, keď lietadlu Viper SD4 ako úplne prvému na Slovensku a dokonca jednému z mála lietadiel v Európe bol 

udelený typový certifikát EASA (Európska agentúra pre bezpečnosť letectva). Druhý vyrábaný typ, lietadlo Skyper GT9 je 

celokovový hornoplošník, vhodný na cestovanie, zábavné lietanie, tvorbu foto a video dokumentácie. Aj keď je na trhu 

ešte len pomerne krátky čas, Skyper postupne zaznamenáva úspechy doma i v zahraničí. A v úspešnosti nasleduje 
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svojho staršieho súrodenca, takisto získal ocenenie Strojársky výrobok roku 2014. Spoločnosť TOMARK, s.r.o., v rámci 

osláv 70. výročia SNP a vrcholiacich príprav pred Medzinárodnými leteckými dňami SIAF 2014, na slávnostnom 

galavečere získala ocenenie: SLOVAK GOLD WINGS – Národná cena letectva Slovenskej republiky za rok 2013 v 

kategórii "Letecký priemysel SR". "Spoločnosť Tomark využíva za základný stavebný prvok tzv. Durable aluminium, teda 

zmes hliníka s prísadami. Ide teda o celokovové lietadlo. Výhodou celokovovej konštrukcie lietadla sú celkové nízke 

náklady na funkčnosť a komplexnú údržbu. Pevná a odolná kovová konštrukcia zvyšuje mieru bezpečnosti a zaručuje 

dlhú životnosť lietadla. Práve životnosť lietadla je nesmierne dôležitou konkurenčnou výhodou. Mnoho celokovových 

lietadiel, ktoré lietali v druhej svetovej vojne, lietajú až podnes. V celokovových lietadlách sú plechy prinitované, čiže nity 

majú za úlohu aj to, aby sa kovové časti lietadla v prípade zrážky mohli ešte ohnúť alebo zdeformovať, nie ihneď zlomiť či 

prasknúť," vysvetľuje D. Varga. 

 

Ja ho nepotrebujem, ja ho chcem 

 

Je o kúpu lietadiel záujem? "Ročne predáme priemerne 20 lietadiel. Ide o špecifický produkt, nejde o vec dennodennej 

spotreby. Bez toho sa človek zaobíde. Čiže platí reklamný slogan: Ja ho nepotrebujem, ja ho chcem. V aerokluboch 

neraz vidno zastaranú či dosluhujúcu lietadlovú techniku. Dnešné malé športové lietadla s pôsobivým 

dizajnom,ekonomickou prevádzkou, modernou avionickou výbavou a komfortom lietania sú vynikajúcou alternatívou pre 

obmenu lietadlového parku do leteckých škôl či aeroklubov. Dôležité je povedať nielen to, že naše lietadlá sú nové a 

moderné, ale minimalizujú prevádzkové náklady a majú aj nízku spotrebu. Kým mnohé staršie lietadlá spotrebujú aj 40 

litrov leteckého benzínu, súčasné moderné lietadlá majú spotrebu neraz aj 15 litrov normálneho 95-oktánového benzínu. 

Keď vezmeme do úvahy, že priemerná rýchlosť je okolo 200 kilometrov za hodinu, na 100 kilometrov spotrebuje benzín 

ako hociktoré auto na ceste. Je teda veľmi efektívne. To znamená, že mať lietadlo nie je nejaký rozmar bohatých 

biznismenov bez ohľadu na náklady. Práve naopak, šetrí čas i peniaze, a aj údržba i servis sú v rámci efektívnych 

nákladov nenáročné." 

 

V leteckej škole vás naučia "šoférovať" vo vzduchu 

 

Viacero pilotov, ktorí lietajú na lietadlách spoločnosti Tomark, sú aktívni alebo bývalí piloti z aeroklubov či leteckých 

spoločností. Takže ak bývalí piloti už kvôli veku či zdraviu nemôžu profesionálne lietať, môžu si lietadlo nielen kúpiť, ale aj 

prenajať a vyblázniť sa vo vzduchu. "A ak ste nikdy nelietali, ale vás to fascinuje, máme leteckú školu, to znamená akúsi 

autoškolu pre lietadlá, a môžete ju absolvovať, získať pilotný preukaz a začať lietať. Najnižší vek pre získanie pilotného 

preukazu na lietadlo je 16 rokov, prejdete školením a počet hodín závisí od toho, aký ste zručný, kedy sa inštruktor 

rozhodne pustiť vás do vzduchu na sólo let. Dĺžka leteckého výcviku je indivduálna, ukončiť výcvik je možné aj za pár 

mesiacov, zahŕňa teoretickú i praktickú výučbu a potom záverečné skúšky. Musíte sa naučiť pravidlá lietania a 

všeobecné znalosti o lietadlách, plánovať a vykonať let, obsluhovať prístroje, musíte sa oboznámiť s navigáciou, 

komunikáciou pred a počas letu a takisto načerpať znalosti v oblasti meteorológie, aby ste vedeli reagovať na zmeny 

počasia počas letu a absolvujete vstupnú lekársku prehliadku", vysvetľuje Daniel Varga. Dodáva, že pilot, keď niekam 

letí, zvlášť pri dlhších vzdialenostiach, trasu si plánuje a naštuduje si aj to, aké je počasie v území, cez ktoré preletí. Je v 
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spojení s riadaciou vežou cez územia, ktorými letí. Tá ho upozorňuje v prípade možného výskytu hrozieb počas letu cez 

dané územie. Týka sa to meteorolgických upozornení, preletov väčších lietadiel, príp. vojenských cvičení. V tom prípade 

ho veža naviguje týmto územiam sa vyhnúť, zvoliť si inú trasu, resp. naviguje ho na inú letovú výšku. 

 

Cena lietadla na úrovni luxusného auta 

 

Lietadlo od Tomarku stojí v rozmedzí od 65 do 120-tisíc eur, to znamená približne ako cena auta vyššej strednej triedy. A 

kde sa s lietadlom parkuje, zaujímalo nás. "Na Slovensku je viacero väčších či menších lokálnych letísk, kde sa dá 

lietadlo hangárovať. Takže majiteľ lietadla si vyberie také, ktoré je výhodné z hľadiska dostupnosti k jeho bydlisku či sídlu 

firmy. Ale máme niekoľko zákazníkov z väčších vzdialeností, ktorí hangárujú u nás. Naše domovské letisko sa nachádza 

v Ražňanoch pri Sabinove, ďalšie, nie tak vzdialené letiská sa nachádzajú v Bidovciach a aeroklube v Košiciach, v 

Kamenici nad Cirochou, vo Svidníku, Spišskej Novej Vsi. Majiteľ môže svoje lietadlo aj prenajímať, ak ho nevyužíva 

často. Aj Tomark má vlastné lietadlá, ktoré prenajíma či už stálym alebo príležitostným pilotom. Tí majú záruku v tom, že 

samotný výrobca permanentne vykonáva servisné prehliadky a pravidelnú údržbu. S cieľom ukázať verejnosti prácu 

pilota a leteckého personálu, samotnú leteckú techniku a leteckú prevádzku, organizujeme podujatia "Pilot na skúšku", 

ktorými chceme prilákať priaznivcov lietania spolupodieľať sa na realizácii všetkých potrebných činností pred letom i 

počas neho ako kopilot. Naším záujmom je ukázať a priamo demonštrovať, čo všetko sa ukrýva pod pojmom ‚lietanie‘. 

Všetky činnosti sú realizované pod dohľadom inštruktora. Ak ich to chytí za srdce, môžu navštevovať leteckú školu, 

získať pilotný preukaz a neskôr si možno aj kúpia lietadlo, alebo budú využívať naše služby. Keďže mnoho ľudí ani 

netuší, ako sa dá dostať k lietaniu, ide nám predovšetkým o to, aby sme boli nápomocní pritiahnuť širokú verejnosť k 

tomuto krásnemu športu. 

 

Do Bratislavy kratšie ako za dve hodiny 

 

A ak už máte výcvik, v hangári svoje nové lietadlo a v sobotu ráno sa rozhodnete, že máte chuť na kávu pri Dunaji, 

môžete len vstať a dopraviť sa k svojmu hangáru a rovno letieť smer Bratislava? Čo musíte urobiť pred cestou? "Na 

dlhšie trasy sa zvyčajne podáva letový plán, stačí v ten deň. Dôvod letového plánu je, aby pilot bol v kontakte s riadiacou 

vežou, aby o vás vedeli riadiaci pracovníci na zemi počas celej trasy, prípadne vás mohli navigovať. Ich úlohou je aj 

upozorniť na prípadné prekážky počas vášho letu, napr. vojenské cvičenia v okolí vašej trasy, alebo lokálne búrky, o 

ktorých nemusíte vedieť. Tak ste informovaní počas celej trasy, keď prelietávate ich územím. Cesta do Bratislavy z Košíc 

trvá cca hodinu a 45 minút, pristanete na letisku v hlavnom meste, kde necháte lietadlo, idete do mesta vybaviť si, čo 

potrebujete a potom letíte naspäť domov. Ak si chcete zalietať pre radosť, alebo v blízkosti letiska, letový plán podávať 

nemusíte." 

 

Majiteľ Tomarku na stretnutia lieta 

 

Riaditeľ a majiteľ úspešnej firmy Tomark využíva lietadlo vlastnej značky bežne, do Bratislavy obyčajne letí ráno na rôzne 

rokovania, na obed alebo poobede môže byť naspäť doma. Takže nejde len o hračku či nástroj na dobrodružné 
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vybláznenie, je to reálny dopravný prostriedok, veľmi efektívny pri cestovaní, šetriaci čas s nízkymi nákladmi. Majitelia 

našich lietadiel bežne využívajú lietadlo aj napr. na let k moru, do Chorvátska, okúpete sa v mori a odletíte domov, keďže 

na jednu nádrž doletíte do vzdialenosti 1200 km. Lietajú aj do Talianska, Nemecka či dokonca aj na južné pobrežie 

Francúzska. Pravidelne využívame dopravu našimi lietadlami na na výstavy či rôzne akcie v zahraničí, v Nemecku, 

Francúzsku, Taliansku, Bielorusku či napr. v Moskve. Prakticky nie je problém lietať v okolitých štátoch, ba ešte ďalej. 

Samozrejme, pri dlhších letoch sú nutné aj medziprestávky, spravidla na letiskách, kde sa dá dotankovať. "Máme aj 

biznismenov, ktorí si lietadlo kúpia, ale nie sú však pilotmi, v tomto prípade sme schopní poskytnúť na cesty pilota. A 

biznismen si nemusí lietadlo ani kúpiť, môže si na cestu prenajať lietadlo aj s pilotom. Lietadlo je dvojmiestne, v prípade, 

že ide o celodenné alebo viacdenné využitie, je to predmetom individuálnej dohody." Lietadlá samozrejme tiež potrebujú 

pravidelnú údržbu a servis po dosiahnutí predpísaného počtu nalietaných hodín. Oproti veľkým dopravným lietadlám je 

rozdiel v tom, keďže toto lietadlo je menšie a ľahšie, ste priamo v kontakte s okolitým svetom, ktorý môžete vnímať oveľa 

intenzívnejšie, máte lepší výhľad a počas letu vidíte prakticky všetko. 

 

O prácu v úspešnom Tomarku je veľký záujem 

 

Renomovaná spoločnosť Tomark vždy potrebuje dobrých zváračov, strojných robotníkov, technológov či strojných 

inžinierov. Úspešná firma sa o svojich zamestnancov príkladne stará, dostávajú benefity v podobe kultúrneho, športového 

vyžitia a sociálneho zabezpečenia, preto sa netreba čudovať, že o prácu v Tomarku majú ľudia veľký záujem. Veď kto by 

nechcel pracovať vo firme, ktorá je už dnes svetovou. Nielen v oblasti technológií, špičkovými výrobkami v oblasti 

strojárstva i aerobiznisu, ale najmä v neuveriteľnom podnikateľskom príbehu, akých by sme si želali mať na Slovensku 

stále viac. 

 

RENÁTA NÉMETHOVÁ 

 

Späť na obsah 

 

1.103.  Prispeli sponzori i rodičia. Splnili sme si sen 

 [Pravda; 255/2017; 06/11/2017; s.: 36; Michal Gavroň ; Zaradenie: Šport] 

 

Michal Gavroň 

 

Pôvodne na elitné podujatie ani nemali vycestovať. Keď však šampiónky zo Spišskej Novej Vsi odmietli účasť, neváhali 

a balili si kufre. Florbalistiky Pruského sa pred necelými dvoma týždňami zapísali do histórie. Stali sa prvým slovenským 

klubom, ktorý vyhral EuroFloorball Cup a vybojoval si miestenku medzi elitnými svetovými tímami v rámci Champions 

Cupu. "Je to obrovský úspech pre našu obec, ktorá ma dvetisíc obyvateľov. Urobili sme skvelú reklamu Pruskému i celej 

krajine," teší sa Ivana Hrehušová (24), kapitánka tímu. 

 

Už vo vás s odstupom času trochu dozneli víťazné emócie? 
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Ale kdeže, to ešte chvíľku potrvá. Každú chvíľu nám niekto v dedine potrasie rukou, naše fotky sa objavujú na sociálnych 

sieťach. Ešte stále dostávame gratulácie a žijeme tým. Je to príjemné. 

 

Cesta autobusom domov bola veselá? 

 

(Smiech) Ale áno, len sme boli veľmi unavené, tak sme po ceste všetky zaspali. Trochu sme to oslávili až doma. Čakali 

nás fanúšikovia aj starosta obce. 

 

Po odmietnutí účasti majstra zo Spišskej Novej Vsi ste dostali šancu ísť na EuroFloorball Cup ako vicemajster. Kedy ste 

sa rozhodli, že do Lotyšska pocestujete? 

 

Spišskej Novej Vsi odišli viaceré veľmi dobré hráčky. Keď pozvánku odmietli, tréner sa nás v kabíne spýtal, či by sme 

mali záujem. Pri pohľade na konkurenciu sme vedeli, že môžeme uspieť. Pozbierali sme peniaze od sponzorov, prispeli aj 

rodičia a išlo sa. 

 

S akými ambíciami ste išli do lotyšskej Valmiery? 

 

Vedeli sme, že najsilnejším súperom bude ruský tím Nauka-SAFU-NT. Už sme s ním predtým hrali na tomto podujatí. Na 

predošlých turnajoch sme vždy skončili v semifinále. Tentokrát sme verili, že to prelomíme a dostaneme sa do boja o 

trofej. 

 

Práve proti Nauke ste odohrali prvý zápas a ten vám nevyšiel... 

 

Nie je nič príjemné začať vysokou prehrou. Vedeli sme, že to bude náročné, ale prehra 3:11 je zlý výsledok. Myslím si, že 

sme ešte neboli zoznámené s prostredím a svoje zohrala aj nervozita. Po zápase sme si však všetko rozobrali a hodili za 

hlavu. Vedeli sme, že cesta do finále sa začína druhým súbojom proti domácemu tímu Kekava. 

 

Ten priniesol drámu, ktorú ste rozhodli v 12. sérii samostatných nájazdov. Vedeli ste dopredu, čo urobíte? 

 

Stihla som odpozorovať pohyby brankárky súpera. Predtým, ako som išla, mi tréner Vladimír Gábor povedal, aby som si 

ju rozpohybovala. Snažila som sa ju zmiasť pohybom a 2-3 rýchlymi kľučkami. Keď už bola na zemi, úspešne som 

zakončila. 

 

Takže trénerova rada nad zlato? 

 

Áno (smiech). Hneď som sa mu poďakovala. Som rada, že mi to povedal, lebo by som znovu vymýšľala čosi 

komplikované - kľučky a blafáky. 
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V semifinále s ďalším domácim družstvom Rubene (7:6) ste začali výborne, ale v druhej polovici stretnutia ste 

prehajdákali trojgólové vedenie z úvodu. Čím to bolo? 

 

Tréneri zvolili dobrú taktiku. Vysoké napádanie na začiatku duelu robilo súperkám problémy. Žiaľ, neskôr prišli vylúčenia, 

čím sme dostali domáce do stretnutia. Sme rady, že doťahovanie o jeden gól napokon vyšlo v náš prospech. 

 

Vo finále proti Gdansku ste sa znovu blysli dvoma gólmi a rozhodli o víťazstve 2:1. Bolo to najnáročnejšie stretnutie? 

 

Ani nie, to bolo skôr stretnutie s Kekavou. Vo finále to bolo psychicky náročnejšie, boli sme blízko k úspechu. V závere 

sme hrali oslabenie 4 proti 6, pretože odvolali brankárku. Baby, ktoré boli na ihrisku, to skvele ustáli. 

 

Záverečná siréna priniesla výbuch radosti... 

 

Bola to neskutočná eufória a splnenie veľkého sna. Dosiahli sme historický úspech. Žiadnemu slovenskému florbalovému 

tímu sa dovtedy nepodarilo vyhrať túto súťaž a postúpiť do Champions Cupu, čo je obdoba futbalovej Ligy majstrov. Je to 

obrovský úspech pre našu obec, ktorá ma dvetisíc obyvateľov. Urobili sme skvelú reklamu Pruskému i celej krajine. 

 

V decembri bude Bratislava hostiť majstrovstvá sveta. Zamotali ste so spoluhráčkami hlavu hlavnému trénerovi Michalovi 

Jedličkovi? 

 

To je skôr otázka na neho. (smiech) Neviem, či turnaj sledoval. Myslím si, že baby, ktoré už v národnom tíme sú, potvrdili 

svoju oprávnenú nomináciu a budú prínosom na MS. 

 

Stali ste sa najproduktívnejšou hráčkou družstva (6+2) a dostali ste sa aj do All-Stars výberu. Pomýšľate na pozvánku do 

reprezentácie? 

 

Samozrejme, ale som realistka. Myslím si, že sa to nestane. 

 

Prečo? 

 

Šampionát sa začína už čoskoro a kouč pracuje s určitými hráčkami už dva roky. Neočakávam, že by som sa dostala do 

nominácie. Tréner má svoju predstavu o zložení tímu. Skôr to vidím na ďalší dvojročný kvalifikačný cyklus. Keby som sa 

však mýlila, nesťažovala by som sa. (úsmev) 

 

Späť na obsah 
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