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1. Košický kraj kopíruje Slovensko. VÝRAZNE VYHRALA ČAPUTOVÁ 
[01.04.2019; Korzár; REGIÓN; s. 4; TASR;MARTIN BELEJ] 

 
 

MALA TAM 3. NAJVYŠŠIU PODPORU PO BRATISLAVSKOM A TRNAVSKOM KRAJI 
Z 11 okresov dominovala v siedmich. V kraji bola opäť najnižšia účasť zo všetkých. 
KOŠICE. Výsledky 2. kola prezidentských volieb v Košickom kraji sú podobné ako na celoslovenskej úrovni. V 

kraji výrazne zvíťazila Zuzana Čaputová, ktorá získala 125 606 hlasov, čo predstavuje 58,43 percenta. Maroš 
Šefčovič dostal 89 378 hlasov, teda 41,57 percenta. Účasť voličov v Košickom kraji bola, rovnako ako v prvom 
kole (42 %), najnižšia zo všetkých krajov Slovenska, tentoraz iba 35,53 percenta. Úplne najnižšia účasť z celého 
Slovenska bola na Luniku IX, len 3,86 percenta. Zuzana Čaputová vyhrala výrazne najmä v mestách a mestských 
častiach Košického kraja, kde získala až 62,54 percenta hlasov, a úspešnejšia bola aj v obciach, kde dostala 
52,19 percenta hlasov. Je to tretia najvyššia podpora pre novú prezidentku zo slovenských krajov, za 
Bratislavským a Trnavským. Vyplýva to z výsledkov Štatistického úradu SR po zrátaní všetkých hlasov v 
Košickom kraji. 

Šefčovič vyhral v štyroch z 11 okresov 
Zaujímavosťou je, že z jedenástich volebných okresov v Košickom kraji získal Maroš Šefčovič väčšinu v 

štyroch - najmä v tradičných baštách Smeru v Sobranciach (67,3) a v Michalovciach (55,4), ďalej v okrese 
Gelnica a tesne aj v okrese Trebišov. Naopak, podľa očakávania vysokú podporu mala Zuzana Čaputová vo 
všetkých košických okresoch, vrátane okolia. Najvyššiu v okrese Košice I, kde dostala až 71 percent hlasov. 

Volebná účasť po okresoch 
V Košiciach dosiahla volebná účasť 42,76 percenta. Najvyššia volebná účasť v kraji bola rovnako ako v prvom 

kole v okrese Košice I, tentoraz dosiahla 44,92 percenta. Nasledovali okresy Košice IV (44,03 percenta), Košice II 
(40,87 percenta), Košice III (40,45 percenta), Sobrance (36,08 percenta), Spišská Nová Ves (35,60 percenta), 

Košice - okolie (34,79 percenta), Michalovce (31,60 percenta), Rožňava 30,92 percenta a Gelnica (30,87 
percenta). Najmenej ľudí prišlo voliť opäť v okrese Trebišov, kde účasť dosiahla 27,63 percenta. TASR, MARTIN 
BELEJ 

PERCENTUÁLNY PODIEL ZÍSKANÝCH HLASOV V OKRESOCH KOŠICKÉHO KRAJA 
Okres Čaput

ová 
Šefč

ovič 
Gelnica 44,8 55,2 
Košice I 71,0 29,0 
Košice II 67,3 32,7 
Košice III 64,3 35,7 
Košice IV 65,6 34,4 
Košice – okolie 61,9 38,1 
Michalovce 44,6 55,4 
Rožňava 64,7 35,3 
Sobrance 32,7 67,3 
Spišská Nová 

Ves 
53,9 46,1 

Trebišov 49,5 50,5 
KOŠICKÝ KRAJ - ÚČASŤ 35,53 % 
Zuzana Čaputová 
125 606 hlasov 
58,43 percenta 
Maroš Šefčovič 
89 378 hlasov 
41,57 percenta 
PREŠOVSKÝ KRAJ - ÚČASŤ 38,41 % 
Maroš Šefčovič 
119 596 hlasov 
51,03 percenta 
Zuzana Čaputová 
114 763 hlasov 
48,96 percenta 
Foto: 
Mnohí Košičania si prezidentské voľby naozaj vychutnali. 



Prezidentské voľby v mestskej časti Sever. 
V trebišovskej osade volili do prenosnej urny. 
Hlavu štátu si vyberali aj v košickej väznici. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Výsledky 2. kola prezidentských volieb podľa krajov 
[01.04.2019; Pravda; prezidentské voľby 2019; s. 4,5; JAK] 

 
 

    Zuzana 
Čaputová Maroš 
Šefčovič 

Okres Počet Podiel Počet 
hlasov v% hlasov 

  Podiel v% 

Bratislava I 18921 79
,34 

492
6 

20,65 

Bratislava II 41627 75
,33 

136
31 

24,66 

Bratislava III 25393 74
,48 

870
0 

25,51 

Bratislava IV 35425 73
,30 

129
00 

26,69 

Bratislava V 39250 73
,04 

144
87 

26,95 

Malacky 18196 66
,78 

905
1 

33,21 

Pezinok 21414 71
,93 

835
6 

28,06 

Senec 27728 75
,26 

911
3 

24,73 

Dunajská Streda 25813 83
,94 

493
6 

16,05 

Galanta 19686 68
,25 

915
4 

31,74 

Piešťany 14451 60
,03 

962
0 

39,96 

Senica 13224 61
,58 

824
9 

38,41 

Skalica 11428 68
,14 

534
1 

31,85 

Hlohovec 8162 52
,48 

738
8 

47,51 

Počet Podiel Počet hlasov v% hlasov   Podi
el v% 

 

Trnava Bánovce nad Beb, Myjava 
Nové M, n, Váhom Považská Bystrica 

30434 60
,72 

196
82 

39,27 

5928 45,03 72
34 

54,9
6 

 

6220 60,87 39
98 

39,1
2 

 

13286 56,40 10
267 

43,5
9 

 

9982 44,98 12
207 

55,0
1 

 

Púchov Partizánske Prievidza 7536 46
,62 

862
8 

53,37 

7514 47,88 81
77 

52,1
1 

 

25014 50,94 24
088 

49,0
5 

 

Hava Trenčín Komárno 10303 47
,65 

113
19 

52,34 

26659 58,18 19
159 

41,8
1 

 



14937 72,94 55
39 

27,0
5 

 

Levice Nitra Zlaté Moravce 20905 61
,56 

130
51 

38,43 

33362 56,70 25
477 

43,2
9 

 

6661 44,36 83
52 

55,6
3 

 

Okres Počet Podiel Počet 
Podiel hlasov v% hlasov! 
v% 

   

Nové Zámky 24230 59
,76 

163
11 

40,23 

Šaľa 10802 70
,96 

441
9 

29,03 

Topoľčany 10552 42
,03 

145
53 

57,96 

Čadca 9048 32
,68 

186
35 

67,31 

Dolný Kubín 8261 60
,04 

549
8 

39,95 

Liptovský Mikuláš 16089 57
,74 

117
73 

42,25 

Martin 20112 56
,08 

’157
47 

43,91 

Turčianske Teplice 3016 48
,73 

317
3 

51,26 

Námestovo 7425 44
,82 

914
1 

55,17 

Tvrdošín 6224 50
,38 

612
9 

49,61 

Ružomberok 11295 55
,49 

905
7 

44,50 

Bytča 4373 43
,48 

568
3 

56,51 

Kysucké N, Mesto 4218 37
,04 

716
8 

62,95 

Žilina 33742 55
,46 

270
89 

44,53 

Na 2, kole prezidentských volieb sa zúčastnilo 1847417 ľudí z celkového počtu 4 419 883 voličiek a voličov 
zapísaných v zoznamoch. Oproti 1, kolu bola účasť nižšia k volebným urnám prišlo o 311 442 ľudí menej (v 1. 
kole volilo 2 158 859 ľudí; 48,74% z celkového počtu voličiek a voličov zapísaných v zoznamoch.) 

Volebná účasť: 41,79% 
Banská Bystrica 26531 61.92 16316 3

8,07 
Brezno 9710 51.22 9245 4

8.77 
Lučenec 10523 59.55 7146 4

0.44 
Poltár 2608 42.25 3564 5

7.74 
Revúca 4417 53.42 3850 4

6.57 
Rimavská 

Sobota 
9511 57.18 7120 4

2.81 
Veľký Krtíš 5821 52.61 5242 4

7.38 
Detva 4494 44.24 5664 5

5,75 
Krupina 3471 48.62 3667 5

1.37 
Zvolen 14259 57.58 10503 4

2.41 
Banská 

Štiavnica 
3130 56.17 2442 4

3.82 
Žarnovica 4104 48.23 4405 5

1.76 



Žiar nad Hronom 8788 56.16 6859 4
3.83 

Bardejov 10662 45.61 12711 5
4.38 

Humenné 7492 40.62 10949 5
9.37 

Medzilaborce 1068 32.39 2229 6
7.60 

Snina 3054 32.23 6421 6
7.76 

Kežmarok 9547 59.95 6377 4
0.04 

Levoča 4836 53.43 4214 4
6.56 

Poprad 21390 63.11 12501 3
6,88 

Prešov 32386 57.97 23478 4
2.02 

Sabinov 6275 40.27 9304 5
9.72 

Stará Ľubovňa 5805 41.66 8129 5
8.33 

Stropkov 2459 38.93 3856 6
1.06 

Svidník 3200 33.65 6309 6
6.34 

Vranov nad 
Topľ. 

6589 33.43 13118 6
6.56 

Košice I 16980 71.01 6932 2
8.98 

Košice II 17501 67.33 8491 3
2.66 

Košice III 6099 64.28 3388 3
5.71 

Košice IV 13453 65.63 7044 3
4.36 

Košice - okolie 20396 61.93 12533 3
8.06 

Michalovce 11899 44,62 14768 5
5.37 

Sobrance 2069 32.70 4258 6
7.29 

Rožňava 9370 64.65 5123 3
5.34 

Gelnica 3214 44,79 3961 5
5,20 

Spišská Nová 
Ves 

13680 53.90 11696 4
6.09 

Trebišov 10945 49.45 11184 5
0.54 

Spolu za SR 1056582 58.40 752403 4
1.59 

poradie, 
kandidát 

počet 
hlasov 

volebný zisk 
v % 

volebná účasť 
v % 

Bratislavský kra]   54.66 

Zuzana 
Čaputová 

227954 73.74  

Maroš Šefčovič 81164 26,25  
Trnavský kraj   40,79 

Zuzana 
Čaputová 

123198 65.68  

Maroš Šefčovič 64370 34,31  
Trenčiansky kraj   45.83 

Zuzana 
Čaputová 

112442 51.69  



Maroš Šefčovič 105 077 48,3  
Nitriansky kraj   37,44 

Zuzana 
Čaputová 

121449 58.06  

Maroš Šefčovič 87702 41.93  
Zilinskýkraj   4438 

Zuzana 
Čaputová 

123 803 50,96  

Majoš Šefčovič 119093 49.03  
Banskobystrický 

kraj 
  38.18 

Zuzana 
Čaputová 

107367 55,51  

Maroš Šefčovič 86023 44.48  
38.41    
Maroš Šefčovič 119596 51,03  
Zuzana 

Čaputová 
114763 48,96  

Košický kraj   3S.53 

Zuzana 
Čaputová 

125 606 58.42  

Maroš Šefčovič 89378 41,57  
Najviac ľudí v 2. kole prišlo k volebným urnám v Bratislavskom kraji (54,66%), a to 313 935 (v 1. kole ich bolo 

339136), najmenej v Trnavskom kraji, bolo ich 190 871 (1. kolo: 220 540). 
Podľa okresov bola najvyššia účasť vokrese Bratislava I, 61,93%, najnižšia účasť bola v okrese Komárno, 

24,44%. Najvyššia účasť spomedzi samospráv bola v Matysovej (okres Stará Ľubovňa), a to 91,07%, najnižšia 
účasť bola na Luníku IX (okres Košice II), kde prišlo hlasovať 3,86% voličov. 

čísla z volieb 
Zuzana Čaputová získala spomedzi okresov najviac percent v okrese Dunajská Streda (83,94), Bratislava I 

(79,34), Bratislava II (75,33), Senec (75,26) a Bratislava III (74,48). Nad 70 percent získala aj v okresoch 
Bratislava IV (73,30), Bratislava V (73,04), Komárno (72,94), Pezinok (71,93), Košice I (71,01) a Šaľa (70,96). 

Najviac hlasov Zuzana Čaputová získala v okresoch: Bratislava II (41 627), Bratislava V (39 250), Bratislava 
IV (35 425). 

Maroš Šefčovič získal spomedzi okresov najviac percent v okrese Snina (67,76), Medzilaborce (67.60), Čadca 
(67,31), Sobrance (67,29), Vranov nad Topľou (66,56), Svidník (66,34), Kysucké Nové Mesto (62,95) a Stropkov 
(61,06). Tesne pod 60 percent získal v okresoch Sabinov (59,72), Humenné (59,37) a Stará Ľubovňa (58,33), 
Topoľčany (57,96) a Poltár (57,74). 

Najviac hlasov Maroš Šefčovič vybojoval v okresoch: Žilina (27 089), Nitra (25 477), Prievidza (24 088), 
Prešov (23 478). 

Najtesnejšie výsledky boli v okresoch Tvrdošín, Trebišov a Prievidza, potom Turčianske Teplice, Krupina a 
Žarnovica. Napríklad v Tvrdošíne získala Z. Čaputová 50,38% (6 224 hlasov), Maroš Šefčovič 49,61 % (6129 
hlasov), čo je rozdiel iba 95 hlasov. Naopak, v Trebišove zvíťazil M. Šefčovič (50,54%, 11184 hlasov), jeho 
súperka získala 49,45 % (10 945 hlasov); čo je rozdiel 239 hlasov. 

(JAK) 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Aby volili, precestovali stovky kilometrov! 
[31.03.2019; Nový Čas; Téma dňa; s. 4,5; Andrea Galajdová] 

 
 

KÚTY/BRATISLAVA - Rozhodujúci deň si nenechali ujsť. Slovákov pracujúcich alebo študujúcich v Českej 
republike ani stovky kilometrov neodradili od toho, aby si v sobotu prišli zvoliť hlavu štátu. Na železničnú stanicu v 
Kútoch (okr. Senica) prišli vlaky s ľuďmi, ktorým nie je ľahostajný osud ich rodnej hrude. V prvom kole ich tam 
volilo 700 a väčšina sa vrátila opäť. Niektorí skombinovali príjemné s užitočným a hlasovací lístok prišli odovzdať 
na bicykloch, iní zasa stavili na patriotizmus.. 

Andrea Galajdová, foto Maroš Herc 
V športovom Michaela (27) a Peter (28) 
Brno/Žilina 



- Boli sme voliť aj v prvom kole. Teraz sme prišli z Brna vlakom a z Kútov pôjdeme domov na bicykloch. 
Vstávali sme o šiestej, takže budeme mať dosť času na návrat. Predpokladáme, že do Brna prídeme niekedy 
podvečer. 

Vo dvojici 
Robert (29) a Noema (24) 
Praha/Handlová, Praha/Zvolen 
Noema - Možno sa raz vrátim žiť na Slovensko, ale aj keby nie, beriem to ako svoju povinnosť. S kýmkoľvek 

som sa v Česku o voľbách u nás rozprávala, povedali mi, že ak by sme si zvolili prezidentku, v dobrom by nám ju 
závideli. Robert - Záleží mi na tom, aké je a bude Slovensko v najbližších rokoch, preto je pre mňa samozrejmé 
prísť domov odvoliť. Verím, že budeme mať prvýkrát prezidentku. 

Kamarátky 
Tatiana (22) a Zdenka (22) 
Praha/Spišská Nová Ves, Prešov 

- Pricestovali sme z Prahy. Podľa nás je povinnosťou každého prísť voliť. Cesta nám trvala vyše 3 hodín. 
Máme svojho kandidáta, volili sme ho aj v prvom kole 

Som patriot 
Dávid (25) 
Praha/Sabinov 
- Odbehol som si kvôli voľbám z víkendovej chaty pri Prahe, na ktorú sa hneď potom vrátim. Bol som voliť aj v 

prvom kole a tiež tu, v Kútoch. Verím, že zvíťazí môj kandidát. 
[Späť na obsah] 

 
 

4. Vďaka darcovi prístroja som išla voliť po svojich! 
[31.03.2019; Nový Čas; Téma dňa; s. 5; Igor Ľudma] 

 
 

BETLANOVCE - Aj napriek veľkým zdravotným ťažkostiam jej osud Slovenska nie je ľahostajný. Dôchodkyňa 
Anna Gurovičová (73) z Betlanoviec (okr. Spišská Nová Ves) mohla po mnohých rokoch opäť prísť po svojich do 

volebnej miestnosti a splniť si tak občiansku povinnosť. Prenosný dýchací prístroj, s ktorým už môže opustiť dom 
bez strachu o život, dostala od darcu, ktorý chce ostať v anonymite. 

Ťažko chorá Anna (73) po dlhom čase vyšla na ulicu bez obáv o život: 
Anna má štvrté štádium obštrukčnej choroby pľúc, čo znamená, že jej život závisí od dýchacieho prístroja. 

Doteraz mala stacionárny a odísť mimo domu bolo pre ňu život ohrozujúce. Počas predošlých volieb musela za 
ňou prísť komisia s urnou. Vďaka prenosnému dýchaciemu prístroju od darcu z Bratislavy počas druhého kola 
prezidentských volieb v sobotu opäť volila vo volebnej miestnosti. „Nechcela som uveriť, keď mi doniesli 
v pondelok poobede krabicu, v ktorej bol prenosný dýchací prístroj. Už na druhý deň som ho chcela vyskúšať, ale 
vonku veľmi fúkalo. Takže premiéru mám teraz, cestou do volebnej miestnosti,“ usmiala sa Anna, zavesila si 
trojkilový dýchací prístroj na plece, do nosa vložila hadičky a pobrala sa do volebnej miestnosti v strede 
Betlanoviec. Tam ju privítali potleskom. „Očakávali sme žiadosť o prenosnú volebnú schránku k pani Gurovičovej 
a boli sme pripravení ísť za ňou tak, ako aj po iné roky. No a ona sa odrazu objavila vo volebnej miestnosti. Veľmi 
nás to prekvapilo,“ netajil dojatie predseda volebnej komisie Jakub Zentko (20). Anna je šťastná, že to dokázala. 
„Voliť by mal ísť každý z nás, a nie potom frflať, ako je všetko zlé,“ povedala a so slzami v očiach dodala: „Veľmi 
pekne ďakujem za dar, ktorý mi vrátil radosť zo života. Tam, kde mi štát a štátne inštitúcie odmietali pomôcť, 
pomohol mi štedrý a vzácny človek. 

Igor Ľudma, foto autor, tasr 
[Späť na obsah] 

 
 

5. Náročná jazda skončila nehodou 
[31.03.2019; TV JOJ; Krimi; 19:00; Katarína Kováčiková / Michal Farkašovský;Monika Šebová] 

 
 

Michal Farkašovský, moderátor: “Zrejme mikrospánok sa podpísal pod haváriu v Starých Horách. V múre pri 
rodinnom dome skončilo osobné auto, v ktorom sedel manželský pár.” 

Monika Šebová, moderátorka: “Dvojica cestovala domov na východné Slovensko. 52-ročného vodiča podľa 
polície premohla únava. Záchranári ošetrovali oboch manželov, ktorí sa pri nehode zranili.” 

Katarína Kováčiková, redaktorka: "Cestovali z Bratislavy do Spišskej Novej Vsi. Ich dlhá nočná jazda domov 

ale skončila predčasne pred 5. ráno na Starých Horách. Auto, v ktorom sedel manželský pár, zišlo mimo cesty, 
nabúralo do múru pri rodinnom dome." 

Obyvateľ obce: “Do múru do rohu a vozidlo odhodilo na druhú stranu. Takže môj názor zaspal, nevidím tu 
žiadne brzdné dráhy od brzdenia.” 



Mária Faltániová, hovorkyňa KR PZ B. Bystrica (telefonát): “Vodič osobného motorového vozidla 
pravdepodobne v dôsledku mikrospánku prešiel s vozidlom do protismeru, kde narazil do betónového oplotenia 
rodinného domu.” 

Katarína Kováčiková: “Ľudia na Starých Horách sa zobudili na silný náraz a zraneným manželom pomohli von 
z havarovaného auta.” 

Obyvateľ obce: “Rana, rana veľká a už potom sused bol vonku, organizoval to a potom som prišiel ja a trošku 
sme to zorganizovali, hlavne cestu a kužele sme dali a dopravu sme riadili.” 

Katarína Kováčiková: “Záchranári na mieste ošetrili oboch zranených manželov.” 
Katarína Načiniaková, hovorkyňa záchranárov (telefonát): “Vodič pri nehode utrpel ľahšie poranenia, po 

ošetrení bol transportovaný do banskobystrickej nemocnice.” 
Katarína Kováčiková: “Záchranári do banskobystrickej nemocnice previezli na ošetrenie aj zranenú vodičovu 

manželku. Jazda aj napriek únave sa 52-ročnému vodičovi nevyplatila, cesta domov na východ Slovenska sa tak 
poriadne skomplikovala. Vinník prišiel nielen o auto, ale na čas aj o vodičský preukaz.” 

Mária Faltániová: “Na mieste mu bol zadržaný vodičský preukaz.” 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Ťažko chorá Anna po dlhom čase vyšla na ulicu bez obáv o život: Vďaka 

darcovi prístroja som išla voliť po svojich! 
[31.03.2019; cas.sk; Čas.sk; 10:00; Redakcia] 

 
https://www.cas.sk/clanok/820884/tazko-chora-anna-po-dlhom-case-vysla-na-ulicu-bez-obav-o-zivot-
vdaka-darcovi-pristroja-som-isla-volit-po-svojich/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Aj napriek veľkým zdravotným ťažkostiam jej osud Slovenska nie je ľahostajný. 
Dôchodkyňa Anna Gurovičová (73) z Betlanoviec (okr. Spišská Nová Ves) mohla po mnohých rokoch opäť 

prísť po svojich do volebnej miestnosti a splniť si tak občiansku povinnosť. Prenosný dýchací prístroj, s ktorým už 
môže opustiť dom bez strachu o život, dostala od darcu, ktorý chce ostať v anonymite. 

Anna má štvrté štádium obštrukčnej choroby pľúc, čo znamená, že jej život závisí od dýchacieho prístroja. 
Doteraz mala stacionárny a odísť mimo domu bolo pre ňu život ohrozujúce. Počas predošlých volieb musela za 
ňou prísť komisia s urnou. Vďaka prenosnému dýchaciemu prístroju od darcu z Bratislavy počas druhého kola 
prezidentských volieb v sobotu opäť volila vo volebnej miestnosti. 

„Nechcela som uveriť, keď mi doniesli v pondelok poobede krabicu, v ktorej bol prenosný dýchací prístroj. Už 
na druhý deň som ho chcela vyskúšať, ale vonku veľmi fúkalo. Takže premiéru mám teraz, cestou do volebnej 
miestnosti,“ usmiala sa Anna, zavesila si trojkilový dýchací prístroj na plece, do nosa vložila hadičky a pobrala sa 
do volebnej miestnosti v strede Betlanoviec. Otvoriť galériu 

Tam ju privítali potleskom. „Očakávali sme žiadosť o prenosnú volebnú schránku k pani Gurovičovej a boli 
sme pripravení ísť za ňou tak, ako aj po iné roky. No a ona sa odrazu objavila vo volebnej miestnosti. Veľmi nás 
to prekvapilo,“ netajil dojatie predseda volebnej komisie Jakub Zentko (20). Anna je šťastná, že to dokázala. 

„Voliť by mal ísť každý z nás, a nie potom frflať, ako je všetko zlé,“ povedala a so slzami v očiach dodala: 
„Veľmi pekne ďakujem za dar, ktorý mi vrátil radosť zo života. Tam, kde mi štát a štátne inštitúcie odmietali 
pomôcť, pomohol mi štedrý a vzácny človek." 

Foto: 
ANNA (73): „Voliť by mal ísť každý, a nie potom frflať." Zdroj: tasr 
OPUSTILA DOM: Po mnohých rokoch išla sama do volebnej miestnosti. Dýchací prístroj mala so sebou ako 

tašku. Zdroj: Igor Ľudma 
[Späť na obsah] 

 
 

7. Najnižšia volebná účasť bola opäť v Košickom kraji 
[31.03.2019; aktuality.sk; Prezidentské voľby; 09:01; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/680611/prezidentske-volby-najnizsia-volebna-ucast-bola-opaet-v-
kosickom-kraji/ 

 
 

Ilustračné foto 
Zdroj: TASR 
Priemerná volebná účasť v Košickom kraji dosiahla 35,53 percenta. 

https://www.cas.sk/clanok/820884/tazko-chora-anna-po-dlhom-case-vysla-na-ulicu-bez-obav-o-zivot-vdaka-darcovi-pristroja-som-isla-volit-po-svojich/
https://www.cas.sk/clanok/820884/tazko-chora-anna-po-dlhom-case-vysla-na-ulicu-bez-obav-o-zivot-vdaka-darcovi-pristroja-som-isla-volit-po-svojich/
https://www.aktuality.sk/clanok/680611/prezidentske-volby-najnizsia-volebna-ucast-bola-opaet-v-kosickom-kraji/
https://www.aktuality.sk/clanok/680611/prezidentske-volby-najnizsia-volebna-ucast-bola-opaet-v-kosickom-kraji/


V Košickom kraji prišlo v sobotňajšom (30. 3.) druhom kole prezidentských volieb k volebným urnám 219 513 
voličov. Odovzdali 219 493 obálok s 214 984 platnými hlasmi. 

Priemerná volebná účasť v Košickom kraji dosiahla 35,53 percenta, čo je najnižšia účasť spomedzi všetkých 
krajov. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov volieb, ktoré na svojej webovej stránke zverejnil Štatistický úrad 
Slovenskej republiky. 

V Košiciach dosiahla volebná účasť 42,76 percenta. Najvyššia volebná účasť v kraji bola rovnako ako v prvom 
kole v okrese Košice I, tentoraz dosiahla 44,92 percenta. 

Nasledovali okresy Košice IV (44,03 percenta), Košice II (40,87 percenta), Košice III (40,45 percenta), 
Sobrance (36,08 percenta), Spišská Nová Ves (35,60 percenta), Košice - okolie (34,79 percenta), Michalovce 

(31,60 percenta), Rožňava 30,92 percenta a Gelnica (30,87 percenta). Najmenej ľudí prišlo voliť opäť v okrese 
Trebišov, kde účasť dosiahla 27,63 percenta. 

[Späť na obsah] 

 
 

8. 08:55; Najnižšia volebná účasť bola opäť v Košicko… 
[31.03.2019; dennikn.sk; Slovensko; 08:55; Minúta po minúte] 

 
https://dennikn.sk/minuta/1428312/ 

 
 

Najnižšia volebná účasť bola opäť v Košickom kraji. Hlasovať prišlo 219 513 voličov, účasť tak dosiahla 35,53 
percenta. 

V Košiciach dosiahla volebná účasť 42,76 %. Najvyššia volebná účasť v kraji bola rovnako ako v prvom kole v 
okrese Košice I, tentoraz dosiahla 44,92 %. Nasledovali okresy Košice IV (44,03 %), Košice II (40,87 %), Košice 
III (40,45 %), Sobrance (36,08 %), Spišská Nová Ves (35,60 %), Košice – okolie (34,79 %), Michalovce (31,60 

%), Rožňava (30,92 %) a Gelnica (30,87 %). Najmenej ľudí prišlo voliť opäť v okrese Trebišov, kde účasť 
dosiahla 27,63 %. (tasr) 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Slováci študujúci a žijúci v Česku: Aby volili, precestovali stovky kilometrov! 
[31.03.2019; cas.sk; Čas.sk; 08:02; Redakcia] 

 
https://www.cas.sk/clanok/820899/slovaci-studujuci-a-zijuci-v-cesku-aby-volili-precestovali-stovky-
kilometrov/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Rozhodujúci deň si nenechali ujsť. Slovákov pracujúcich alebo študujúcich v Českej republike ani stovky 

kilometrov neodradili od toho, aby si v sobotu prišli zvoliť hlavu štátu. 
Na železničnú stanicu v Kútoch (okr. Senica) prišli vlaky s ľuďmi, ktorým nie je ľahostajný osud ich rodnej 

hrude. Fotogaléria 
4 
fotiek v galérii 
V prvom kole ich tam volilo 700 a väčšina sa vrátila opäť. Niektorí skombinovali príjemné s užitočným a 

hlasovací lístok prišli odovzdať na bicykloch, iní zasa stavili na patriotizmus. 
V športovom 
Michaela (27) a Peter (28), Brno/Žilina Otvoriť galériu 
- Boli sme voliť aj v prvom kole. Teraz sme prišli z Brna vlakom a z Kútov pôjdeme domov na bicykloch. 

Vstávali sme o šiestej, takže budeme mať dosť času na návrat. Predpokladáme, že do Brna prídeme niekedy 
podvečer. 

Vo dvojici 
Robert (29) a Noema (24), Praha/Handlová, Praha/Zvolen Otvoriť galériu 
Noema - Možno sa raz vrátim žiť na Slovensko, ale aj keby nie, beriem to ako svoju povinnosť. S kýmkoľvek 

som sa v Česku o voľbách u nás rozprávala, povedali mi, že ak by sme si zvolili prezidentku, v dobrom by nám ju 
závideli. 

Robert - Záleží mi na tom, aké je a bude Slovensko v najbližších rokoch, preto je pre mňa samozrejmé prísť 
domov odvoliť. Verím, že budeme mať prvýkrát prezidentku. 

Som patriot 
Dávid (25), Praha/Sabinov Otvoriť galériu 
- Odbehol som si kvôli voľbám z víkendovej chaty pri Prahe, na ktorú sa hneď potom vrátim. Bol som voliť aj v 

prvom kole a tiež tu, v Kútoch. Verím, že zvíťazí môj kandidát. 

https://dennikn.sk/minuta/1428312/
https://www.cas.sk/clanok/820899/slovaci-studujuci-a-zijuci-v-cesku-aby-volili-precestovali-stovky-kilometrov/
https://www.cas.sk/clanok/820899/slovaci-studujuci-a-zijuci-v-cesku-aby-volili-precestovali-stovky-kilometrov/


Kamarátky 
Tatiana (22) a Zdenka (22), Praha/Spišská Nová Ves, Prešov Otvoriť galériu 

- Pricestovali sme z Prahy. Podľa nás je povinnosťou každého prísť voliť. Cesta nám trvala vyše 3 hodín. 
Máme svojho kandidáta, volili sme ho aj v prvom kole 

Foto: 
Vo dvojici Zdroj: Maroš Herc 
V športovom Zdroj: Maroš Herc 
Vo dvojici Zdroj: Maroš Herc 
Som patriot Zdroj: Maroš Herc 
Kamaratky Zdroj: Maroš Herc 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Čaputová sa stáva historicky prvou prezidentkou Slovenska 
[31.03.2019; ta3.com; Slovensko; 00:09; TA3 TASR SITA] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1151568/caputova-sa-stava-historicky-prvou-prezidentkou-slovenska.html 

 
 

Súboj o prezidentský palác sa dostal do finále. Zo skupiny kandidátov sa do druhého kola dostali dvaja - 
úspešný diplomat z európskych štruktúr a právnička a aktivistka. Slovenským prezidentom sa napokon stala 
Zuzana Čaputová. Sledujte spolu s nami volebné a povolebné udalosti. 

0:05 Premiér Peter Pellegrini zagratuloval víťazke prezidentských volieb. Verí v konštruktívnu spoluprácu pri 
riešení problémov Slovenska. 

23:58 Čaputová vo svojom víťaznom prejave poďakovala vo viacerých jazykoch. “Ďakujem, že ste boli so 
mnou a sľubujem vám, že budem s vami”, uviedla s tým, že sa počas svojho prezidentovania bude uchádzať aj o 
dôveru tých, ktorí jej hlasy nedali. 

23:44 Šefčovič priznal porážku a pogratuloval Zuzane Čaputovej k víťazstvu aj k tomu, že je prvou 
prezidentkou v histórii Slovenska. “Od dnešného večera má pred sebou veľkú zodpovednosť,” zdôraznil. Napriek 
veľmi živej kampani podľa neho čakajú Slovensko časy, ktoré potrebuje prežiť zjednotené. Čaputovej Šefčovič 
posiela kyticu, druhú dal pred novinármi svojej žene. 

23:30 V druhom kole prezidentských volieb je už spočítaná viac ako polovica okrskových zápisníc. Zuzana 
Čaputová si drží náskok so ziskom 58,07 percenta, Maroš Šefčovič má 41,92 percenta. Volebná účasť prekročila 
40-percentnú hranicu, aktuálne dosahuje 40,33 percenta. 

23:20 Gratulovala aj SaS. “Má všetky predpoklady byť dobrou prezidentkou, ktorá bude dôstojne 
reprezentovať Slovensko navonok a rozvážne pristupovať k domácim problémom, ktoré rozdeľujú spoločnosť. 
Prvá prezidentka v dejinách Slovenska, ale aj Československa znamená výrazný modernizačný krok, ktorým 
prešla naša spoločnosť a je krehkým víťazstvom liberálnej demokracie,” uvádza sa v stanovisku strany. 

23:08 Po sčítaní dvojciferného počtu okrskových zápisníc vedie v druhom kole prezidentských volieb naďalej 
Zuzana Čaputová, ktorá má 57,57 percenta hlasov. Maroš Šefčovič zatiaľ získal 42,42 percenta. Volebná účasť 
aktuálne dosahuje 38,32 percenta. 

23:05 Hoci väčšina hlasov ešte nie je spočítaná, Čaputová má už prvého oficiálneho gratulanta. “Prosim 
Zuzanu Čaputovú, aby bola prezidentkou všetkých občanov Slovenskej republiky. Aby sa snažila intenzívne 
komunikovať aj s voličmi Kotlebu, Harabina, Kollára, Smeru, SNS … či nevoličmi. Aby sa snažila pochopiť ich 
problémy a pomohla hľadať ich riešenia. Prosím ju tiež o to, aby bola mostom medzi liberálmi a kresťanmi, tak, 
ako nám sľúbila za okrúhlym stolom, ku ktorému sme ju pozvali spolu s Robertom Mistríkom. Dnes totiž nevyhral 
liberalizmus, ale spoločné vzopätie liberálov aj kresťanov, ktorí sa nedali zastrašiť,” uviedol Igor Matovič, líder 
OĽaNO. 

23:00 Verí už vo svoje víťazstvo? Netreba sa báť, bude to dobré, uviedla Čaputová na Facebooku. 
22:55 Po sčítaní piatich percent okrskových zápisníc vedie naďalej Zuzana Čaputová, ktorá má 57,20 

percenta hlasov. Maroš Šefčovič má 42,79 percenta. Volebná účasť je zatiaľ 37,72 percenta. 
22:50 Do Šefčovičovho volebného štábu prišli aj bývalý prezident Ivan Gašparovič a nový guvernér NBS Peter 

Kažimír. 
22:40 Podľa prvých volebných výsledkov zo Štatistického úradu vedie Zuzana Čaputová pred Marošom 

Šefčovičom. Spočítaný je však zatiaľ len zlomok hlasov. 
22:30 Do centrály Zuzany Čaputovej v Starej tržnici prišiel Robert Mistrík, ktorý sa pred prvým kolom vzdal v 

jej prospech napriek tomu, že bol jedným z favoritov. 
22:25 Indície o menšej účasti podporujú aj správy zo Zvolena, Detvy či Krupiny. „Neevidovali sme žiadne 

sťažnosti či podnety z okrskových volebných komisií. Všetko sa uskutočnilo v poriadku. Zdá sa však, že účasť v 
porovnaní s prvým kolom bola nižšia,“ uviedla pracovníčka organizačného oddelenia Okresného úradu vo 
Zvolene Alena Filová. 

22:20 Nálada vo volebnom štábe kandidáta na prezidenta Maroša Šefčoviča je pokojná. Povedal to dnes v 
hoteli, v ktorom čaká so svojimi blízkymi na výsledky prezidentských volieb. “Boli to intenzívne týždne, nič 
intenzívnejšie som nezažil. Prešiel som viacerými hearingami, boli veľmi tvrdé, odborné, ale predsa len, toto je 
vaša krajina, vaša vlasť,” povedal. 

https://www.ta3.com/clanok/1151568/caputova-sa-stava-historicky-prvou-prezidentkou-slovenska.html


Uviedol, že vo volebnom štábe nikto zo Smeru-SD nie je. „Určite si zavoláme. Od začiatku som hovoril, že 
kandidujem ako Maroš Šefčovič, nezávislý a nadstranícky kandidát. Sú tu všetci moji podporovatelia, priatelia,“ 
povedal. 

22:15 Pozrite si záznam vyhlásenia predsedu Štátnej volebnej komisie Eduarda Bárányho o priebehu druhého 
kola volieb. 

22:10 V druhom kole prezidentských volieb v bratislavskom väzení, Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon 
trestu odňatia slobody, zaznamenali v sobotu len 11,18-percentnú volebnú účasť väzňov. 

22:05 Zuzana Čaputová aj Maroš Šefčovič sa krátko pred skončením moratória vo svojich štáboch prihovorili 
voličom. “Kampaň ukázala, že hodnoty ako ľudskosť či pravda sú dôležité pre veľa ľudí na Slovensku,” uviedla 
Čaputová v bratislavskej Starej tržnici. Šefčovič sa podľa vlastných slov obáva nižšej účasti, ďakuje však 
všetkým, ktorí prišli voliť. Vyhlásil to vo svojom volebnom štábe v hoteli Devín. 

22:00 Prezidentské voľby sú za nami, brány volebných miestností sa zatvorili. Spolu s vami budeme čakať na 
prvé výsledky zo Štatistického úradu. 

21:35 Polícia zverejnila fotografie z volebného dňa, ktorého priebeh kontrolovala. 
21:30 Začalo sa volebné štúdio TA3. Volebné miestnosti sa zatvoria už o polhodinu. 
21:20 Oficiálne výsledky druhého kola prezidentských volieb budú vyhlásené na tlačovej konferencii, ktorá 

bude v nedeľu napoludnie v budove ministerstva vnútra v Bratislave. 
Tie neoficiálne sa dozvieme oveľa skôr, dnes v noci. 
21:10 Prezidentské voľby sa pomaly končia. Ak ste nehlasovali, máte už len niečo vyše trištvrte hodiny. Už o 

pol desiatej sa na TA3 začne volebné štúdio, v rámci ktorého vám prinesieme zaujímavých hostí aj exkluzívny 
prieskum AKO. 

20:55 Pozrite si aj zábery z volebných miestností bez komentára. 
20:45 Volebná účasť v druhom kole prezidentských volieb v obci Zádor na juhu okresu Rimavská Sobota je v 

porovnaní s prvým kolom zatiaľ nižšia. Informovala o tom predsedníčka okrskovej volebnej komisie Alena 
Dávidová. 

„Zatiaľ sme nemali veľa voličov. Nejakí však ešte môžu prísť, minule boli aj o pol desiatej,“ podotkla Dávidová, 
podľa ktorej k volebnej urne počas dňa zatiaľ prichádzali hlavne mladší obyvatelia dediny, v ktorej žije viac ako 
140 ľudí. 

Podľa oficiálnych údajov Štatistického úradu SR bola v prvom kole prezidentských volieb v Zádore najnižšia 
volebná účasť na Slovensku – iba 2,68 percenta. Podľa predsedníčky okrskovej komisie však šlo o preklep v 
zápisnici, keď namiesto 93 oprávnených voličov uviedli 930. Skutočná volebná účasť v dedine sa tak blížila k 25 
percentám. 

20:30 Slováci žijúci v zahraničí by prijali, keby mohli aj prezidenta voliť zo zahraničia. Zhodujú sa, že takáto 
možnosť by mala byť pri všetkých voľbách na Slovensku vrátane aktuálnych prezidentských volieb. Mnohí sa ich 
buď pre veľkú vzdialenosť alebo z finančných dôvodov nemôžu vždy zúčastniť. 

20:20 V Košiciach, ako aj v okrese Košice-okolie sa koná sobotňajšie druhé kolo prezidentských volieb zatiaľ 
pokojne. Potvrdili to obe okresné volebné komisie. Bezproblémovú voľbu hlavy štátu eviduje aj košická krajská 
polícia. 

Okresná volebná komisia Košice-okolie aktuálne ukončila kontrolu v južných častiach uvedeného okresu. 
„Prešli sme obce ako Rešica, Kechnec, Perín-Chym a iné. Všetko je v poriadku, nevyskytol sa žiaden problém. 
Ak náhodou boli nejaké drobné nedostatky, na mieste sme ich vyriešili. Tie veci, ktoré v prvom kole neboli presne 
podľa pravidiel, boli tentoraz bezproblémové,“ uviedol podpredseda volebnej komisie Ján Spišák. 

Ako povedal, postrehol, že vo volebných komisiách sú prevažne ženy a k volebným schránkam v tomto čase 
chodia voliči početnejšie. „Ľudia v týchto končinách sa ešte neodnaučili robiť. Keďže bolo pekne, doteraz 
pracovali na poliach a v záhradách,“ vysvetlil. 

Hlasovanie je bez komplikácií, doposiaľ aj v samotnom meste Košice. „Všetko je v poriadku, riešili sme len 
drobné administratívne veci,“ uviedol podpredseda košickej okresnej volebnej komisie Roman Frnčo. Nič 
mimoriadne, čo by narušilo, obmedzilo alebo pozastavilo voľbu prezidenta, nezaznamenala ani polícia v 
Košickom kraji. Potvrdila to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová. 

20:15 Vo volebnej miestnosti v obci Hájske v okrese Šaľa odovzdal v druhom kole prezidentských volieb svoj 
hlas aj 100-ročný Jozef Nétry. Do volebnej miestnosti prišiel v sprievode svojho syna a nevesty. Pri príležitosti 
jeho okrúhleho životného jubilea mu po skončení sa volebného aktu udelil starosta Jaroslav Bennár čestné 
občianstvo. 

20:10 Priebeh prezidentských volieb v okrese Nové Zámky je zatiaľ bezproblémový, okresná volebná komisia 
nezaznamenala žiadny incident. Jediný problém vidí predseda komisie Mikuláš Balogh vo veľmi nízkej účasti. „Ak 
to mám zhodnotiť, je to proste nuda,“ poznamenal Balogh. 

Predpokladá, že volebná účasť v druhom kole prezidentských volieb bude v novozámockom regióne nižšia 
ako v prvom kole. „Okolo 14. hodiny sme boli na kontrole zhruba desiatich okrskov. K volebným urnám prišla do 
toho času možno desatina oprávnených voličov. Očakávame, že sa volebná účasť zvýši podvečer, maximálny 
nápor očakávame do 21. hodiny. Členovia okrskových komisií tvrdili, že ľudia využili krásne počasie a sú v 
záhradkách,“ povedal Balogh. 

V prvom kole prezidentských volieb dosiahla volebná účasť v okrese Nové Zámky 40,65 percenta. V 142 
okrskoch bolo zapísaných 117.262 oprávnených voličov, odovzdaných bolo 47.395 platných volebných hlasov 
všetkých kandidátov. Najnižšia účasť bola zaznamenaná v obci Chľaba, kde prišlo odovzdať svoj hlas len 18 
percent voličov. 

20:00 Priebeh druhého kola prezidentských volieb v Bratislavskom kraji je naďalej pokojný a bezproblémový. 
Potvrdili to jednotlivé okresné volebné komisie, ktoré neevidujú žiadne závažné podnety. “Boli sme na kontrole v 



okrskových volebných komisiách. Nezistili sme žiadne pochybenia na strane komisií ani pokusy o podvod. Nebolo 
zaznamenané ani narušenie volieb. Všetko sa uskutočňuje v pokoji,” povedala Okresná volebná komisia Senec. 

“Neevidujeme žiadne výnimočné situácie,” podotkli aj v Okresnej volebnej komisii Malacky. Bezproblémový 
priebeh druhého kola prezidentských volieb potvrdili aj okresné volebné komisie v Bratislave a Pezinku. Viaceré 
oslovené samosprávy v Bratislavskom kraji evidovali doteraz nižšiu volebnú účasť v porovnaní s prvým kolom 
volieb prezidenta 16. marca. Vysvetľovali to najmä pekným počasím a tým, že viacero ľudí je na výletoch či 
pracuje v záhradách. Záujem voličov o voľby by sa podľa nich mohol ešte zvýšiť vo večerných hodinách. 

V Bratislavskom kraji je spolu 536 volebných okrskov. V Bratislave je to 361, v okrese Malacky 54, v okrese 
Pezinok 53 a v okrese Senec 68 volebných okrskov. V kraji je zapísaných 575.978 voličov. 

19:50 Občianske právo voliť sa počas sobotného druhého kola prezidentských volieb rozhodlo využiť aj 
niekoľko ľudí bez strechy nad hlavou či obyvateľov s trvalým pobytom na miestnom úrade. Ich počet je však zatiaľ 
v bratislavských mestských častiach relatívne nízky. 

19:40 Prvýkrát po rokoch bola pani Gurovičová zo spišskej obce Betlanovce voliť vo volebnej miestnosti. Je 
odkázaná na kyslíkový prístroj. Doma síce má stacionárny, no mobilný prístroj jej zdravotná poisťovňa nemohla 
zaplatiť. Do jej domácnosti teda doteraz prichádzali členovia volebnej komisie s prenosnou schránkou. Vďaka 
anonymnému darcovi sa to však zmenilo. 

19:30 Voľba novej hlavy štátu ležala na srdci aj pacientom pred hospitalizáciou v nemocnici. Keďže vedeli, že 
ich čaká pobyt na lôžku, vopred si vybavili hlasovací preukaz. O svoje ústavné právo totiž nechceli prísť. 

19:25 Do prezidentských volieb sa zapájajú aj Slováci žijúci za hranicami. V obci Kúty sa po príchode vlakov 
vo volebných miestnosťach vytvárali dlhé rady. Zástup ľudí siahal až na ulicu. Voliči zároveň podpisovali aj 
petíciu, aby sa na budúcich voľbách mohli zúčastniť poštou alebo elektronicky. 

19:20 Od otvorenia volebných miestností priebeh sobotňajšieho druhého kola prezidentských volieb v 
Malackách nič nenarušilo. Informovala o tom hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová. Potvrdila, že okrem volebných 
miestností v 12 vytvorených volebných okrskoch v okresnom meste mohli oprávnení voliči hlasovať aj 
prostredníctvom prenosných volebných schránok. 

“Túto možnosť využilo 20 seniorov v mestskom centre sociálnych služieb,” uviedla. O prenosnú volebnú 
schránku požiadali aj klienti z geriatrického centra Senior. “V zariadení nachádzajúcom sa v priestoroch 
Nemocnice Malacky využili spomínanú formu hlasovania traja klienti,” potvrdila hovorkyňa malackej nemocnice 
Gabriela Bartková Kalafus. Dodala, že prostredníctvom prenosnej schránky volil aj pacient hospitalizovaný na 
chirurgickom oddelení Nemocnice Malacky. 

19:15 V obci Plaveč v okrese Stará Ľubovňa sú od popoludnia bez elektrickej energie. Priebeh prezidentských 
volieb by to však podľa starostu obce Petra Šlosára nemalo narušiť. 

“Podľa našich informácií dôvodom je porucha na vedení vysokého napätia. Zabezpečili sme preto do volebnej 
miestnosti elektrocentrálu. Veríme, že to do 22.00 h zvládneme,” uviedol pre Šlosár. 

18:55 Prezidenti sa menia, ale sídlo, v ktorom úradujú a prijímajú návštevy, zostáva rovnaké. Od roku 1996 je 
ním Grasalkovičov palác v historickom centre Bratislavy. Reprezentačné nároky spĺňa, ale prezidentom na 
bývanie neslúži. Obytná rezidencia im aj 26 rokov po osamostatnení sa Slovenska stále chýba. 

18:45 Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán nemá informácie o žiadnych 
mimoriadnych udalostiach, ktoré by vznikli v súvislosti s dnešným hlasovaním. Uviedol to predseda komisie 
Eduard Bárány. „Občania po celom Slovensku využívajú svoje volebné právo veľmi pokojným, disciplinovaným 
spôsobom," povedal. 

Komisia podľa Bárányho rieši v súvislosti s voľbami dva typy podnetov. „Prvé sú tie, na ktoré odpovede sú 
vlastne usmernenia volebných komisií," povedal s tým, že ide napríklad o problematiku dokazovania totožnosti 
alebo voličských preukazov. „Druhou skupinou sú podnety týkajúce sa údajných narušení volebného moratória, 
kde však v mnohých prípadoch ich musíme odstupovať iným orgánom," vysvetlil s tým, že pri podnetoch, ktoré 
spadajú do kompetencie komisie, sa tá venuje zabezpečovaniu dôkazov alebo vyžiadavaniu stanovísk dotknutých 
osôb. 

18:35 V gemerských okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava má druhé kolo prezidentských volieb 
zatiaľ pokojný a bezproblémový priebeh. Potvrdili to zapisovatelia a predsedovia okresných volebných komisií. 

„Nezaznamenali sme žiadne podnety. O účasti zatiaľ ťažko niečo povedať, ale dá sa predpokladať, že je 
vyššia ako v prvom kole, hoci v niektorých obciach možno pôjdu viacerí voliť až večer, keďže bolo pekné počasie. 
Ľudia to však využívajú nielen na záhradkárstvo, ale chodia i voliť,“ uviedol na margo volebného dňa predseda 
okresnej volebnej komisie v Rožňave Jozef Pisarčík. 

Rovnako bezproblémový priebeh hlási aj okresná volebná komisia v Rimavskej Sobote. Tá má na starosti 
prezidentské voľby v Rimavskosobotskom i Revúckom okrese. „Všetko je pokojné, nemáme nijaké problémy,“ 
priblížil jej zapisovateľ Lukáš Kvietok. 

18:25 V Galante má druhé kolo prezidentských volieb doteraz bezproblémový priebeh. Podľa predsedu 
mestskej volebnej komisie Gábora Levanského volebné okrsky doposiaľ nehlásili žiadne porušenie zákona. 

Ako uviedol, ľudia chodia do volebných miestností priebežne, ale oveľa v menšom počte ako v prvom kole 
prezidentských volieb. V Galante môže pritom voliť približne 800 oprávnených voličov. Do volebných miestností 
chodí prevažne stredná a staršia generácia. O voličský preukaz bol záujem v piatich prípadoch a zatiaľ nikto 
nevyužil možnosť voľby do prenosnej urny. 

18:20 Druhé kolo prezidentských volieb v okrese Lučenec je zatiaľ bezproblémové a okresná volebná komisia 
nedostala žiadny podnet. Informoval o tom jej predseda Juraj Suja. 

„Zatiaľ sme nič nemali, všetko je v poriadku. Nezaznamenali sme ani malé problémy. Účasť je však v 
porovnaní s prvým kolom nižšia,“ uviedol Suja. Okresná volebná komisia bola podľa neho aj v teréne a navštívila 
tie okrskové komisie, pri ktorých nebola v prvom kole. 



Okresná volebná komisia v Lučenci zastrešuje v prezidentských voľbách okresy Lučenec aj Poltár. V rámci 
nich je vytvorených celkovo 133 volebných okrskov v 57 obciach Lučeneckého a 22 obciach Poltárskeho okresu. 

17:43 V prípade, že počas hlasovania volič nesprávnym spôsobom upraví hlasovací lístok, musí ho vložiť do 
zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Následne je 
mu vydaný nový hlasovací lístok. Upozorňuje na to riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na 
ministerstve vnútra Eva Chmelová. Pokiaľ by zle upravený lístok neodovzdal, dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu 
hrozí pokuta 33 eur. 

“Ak sa volič pomýli akýmkoľvek spôsobom, hlasovací lístok by mal ‘zahodiť’ do tej schránky, ktorá je na to 
určená, vypýtať si nový a upraviť ho v súlade so zákonom. Každá ďalšia špekulácia o tom môže mať za následok, 
že jeho hlas nebude započítaný tomu kandidátovi, ktorému chcel svoj hlas odovzdať,” priblížila Chmelová. 

17:22 Účasť voličov na jednotlivých voľbách je odrazom toho, ako spoločnosť vníma aktuálnu politickú klímu. 
Aj takéto sú názory na jeden zo základných číselných ukazovateľov hlasovania – teda na volebnú účasť. Pozrite 
si, aká bola v minulosti. 

17:05 Aj počas druhého kola volieb sú na Slovensku prítomní pozorovatelia z Organizácie pre bezpečnosť a 
spoluprácu v Európe. Ich úlohou je vyhodnotiť legislatívne normy na voľbu prezidenta a vedenie volebnej 
kampane, ako aj kontrolovať tieto normy v praxi. 

Ako o tom informovala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva 
Chmelová, po ukončení volieb vypracujú hodnotenia a odporúčania. “Vo volebný deň viac-menej diskusie nie sú, 
pozorovatelia pozorujú, robia si zápisky, majú svojho tlmočníka. Na základe poznatkov, ktoré zistia, budú robiť 
závery, ktoré budú s nami konzultovať,” uviedla. 

Predseda štátnej volebnej komisie Eduard Bárány informoval o tom, že pohyb pozorovateľov OBSE nie je 
monitorovaný. Navštívili dnes aj niektoré okresy, okrsky. Je na nich, kde a akým spôsobom sa rozhodnú 
pozorovať voľby. Musím povedať, že Slovensko má mimoriadne tolerantnú, liberálnu úpravu práce pozorovateľov, 
ktorí bez akéhokoľvek súhlasu alebo centrálnej akreditácie majú možnosť pozorovať priebeh volieb, a to aj 
sčítanie hlasov kdekoľvek na Slovensku," priblížil. 

17:00 Možnosť voliť využilo aj niekoľko pacientov a dve lekárky v nemocnici v Spišskej Novej Vsi. Z tamojšej 

mestskej volebnej komisie na ich požiadanie prišla prenosná volebná urna. Všetci zhodne tvrdia, že hospitalizácia 
či práca, by nemali občanom zabrániť ísť voliť. „Voličský preukaz mi vybavil syn, počula som, že urna príde sem, 
tak som to využila,“ uviedla Klára Rothová, ktorá je hospitalizovaná na rehabilitačnom oddelení. 

16:45 Voliči po celom Slovensku prichádzajú do volebných miestností, ktoré sa nachádzajú aj na netradičných 
miestach. Pozrite sa, ako si volíme prezidenta. 

16:11 Na Slovensku nemáme prezidentský systém ako napríklad v USA, kde má Donald Trump rozsiahle 
právomoci a niektoré svoje kľúčové rozhodnutia môže vykonať len na základe vlastného rozhodnutia. Slovenská 
hlava štátu má najmä reprezentatívnu funkciu, niektoré jeho kompetencie sú však rovnako významné. Pozrite si, 
aké. 

15:55 Do volebnej miestnosti nemusíte prísť len pešo, ale dá sa to aj na bicykli. Svoje o tom vie aj 44-ročný 
Marek z bratislavskej Petržalky, ktorý svoje volebné právo a športovanie spája už takmer desať rokov. Inak tomu 
nebolo ani v sobotu počas druhého kola prezidentských volieb. “Pred pár rokmi som mal dilemu a do poslednej 
chvíle som sa nevedel rozhodnúť, koho voliť. Potreboval som si utriasť myšlienky a mám skúsenosť, že na to 
pomáha dlhšia jazda na bicykli,” uviedol. 

Na bicykli prišiel voliť aj Tomáš z Brna, ktorý prešiel za voľbami 90 kilometrov. Odvolil vo volebnej miestnosti v 
Kútoch. 

15:33 Vo vestibule železničnej stanice v Krásne nad Kysucou vítala v sobotu domácich obyvateľov aj 
cestujúcich okrsková volebná komisia druhého kola prezidentských volieb. “Kým nebola volebná miestnosť na 
železničnej stanici, miestni obyvatelia mali zhruba štyri kilometre do najbližšej volebnej miestnosti v základnej 
umeleckej škole. Postavili sme tu sídlisko s dvanástimi bytovými domami a býva tam už takmer 400 ľudí. Chcel 
som, aby mali uľahčenú volebnú sobotu, aby nemuseli chodiť tak ďaleko,” povedal primátor Krásna nad Kysucou 
Jozef Grapa. 

Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Márie Lahútovej sa už zavčas ráno snažili odvoliť ľudia, ktorí 
išli na vlak. “Účasť je zatiaľ dobrá. Keď prichádza vlak, vieme, že idú ďalší voliči,” podotkla. 

15:23 Voľby na severozápade Slovenska spojili ľudia s rekreáciou na horách. Niektorí preto už ráno čakali na 
otvorenie volebných miestností, ďalší stavili na istotu a vybavili si voličský preukaz. Na pokojný priebeh dohliadajú 
stovky policajných hliadok. Štáb televízie TA3 sa zúčastnil aj na jednej z pyrotechnických prehliadok volebných 
priestorov. Pozrite sa, ako to vyzeralo. 

15:08 Priebeh druhého kola volieb prezidenta je aj v popoludňajších hodinách pokojný. Skonštatoval to 
predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány. “Občania a do veľkej 
miery aj členovia volebných komisii využívajú infolinky,” uviedol s tým, že týmto spôsobom sa riešia napríklad 
nezrovnalosti o totožnosti alebo trvalom pobyte voličov .“Kolegovia z odboru volieb sa snažia na ne odpovedať a 
usmerniť,” povedal. 

14:32 Malý záujem o voľby majú obyvatelia rómskej osady v Trebišove. Príchod členov okrskovej volebnej 
komisie s prenosnou urnou však bol oživením a vyvolal aj spontánny tanec domácich. “Teraz sme boli v osade s 
voličskou urnou, voliči zjavne prejavili svoj temperament tancom a dobrou náladou. Som učiteľkou v škole v tejto 
osade a preto ten temperament a to nadšenie bolo také, aké bolo,” povedala predsedníčka okrskovej volebnej 
komisie Tatiana Chačlarian. 

Voľby v osade podľa nej prebiehajú pokojne a v súlade so zákonom. “Účasť voličov je veľmi slabá,” dodala. V 
trebišovskej osade sú dva volebné okrsky, oprávnených voličov je tam zhruba 1900. 



V rómskej osade v Trebišove si s prenosnou urnou aj zatancovali. Zdroj: TASR/Roman Hanc14:28 Priamo zo 
svahu si k volebným schránkam v obci Demänovská Dolina prichádzajú vybrať novú hlavu štátu milovníci 
aktívneho života a športu zo všetkých kútov Slovenska. Do tamojšej volebnej miestnosti, ktorá leží takmer pod 
svahmi strediska Jasná, zatiaľ dorazili najmä turisti z Bratislavy, Košíc či Piešťan. Niektorí aj v plnom športovom 
výstroji a s lyžiarkami na nohách. 

Za jarnou lyžovačkou do Demänovskej doliny pricestovali spolu s partiou aj Bratislavčania Juraj a Eva. Na 
otázku, či podľa nich treba íst voliť, obaja jednotne prikyvujú hlavami. „Je dôležité vybrať si správneho kandidáta. 
Je to na osobnom rozhodnutí - podľa preferencií a tiež podľa toho, kto je vám hodnotovo viac sympatický,“ 
povedala Eva. Juraj zas volil preto, lebo chce niečo na Slovensku ovplyvniť. „Myslím si, že pri tom všetkom, čo sa 
deje v našej krajine, sa treba volieb zúčastniť,“ skonštatoval. 

14:09 V druhom kole prezidentských volieb už odvolil aj predseda Národnej rady SR Andrej Danko. Volil mimo 
svojho trvalého bydliska a využil tak možnosť voličského preukazu. Danko vyzýva všetkých občanov, aby takisto 
využili svoje občianske právo a išli voliť. 

14:05 O druhé kolo prezidentských volieb by mal byť väčší záujem ako o prvé kolo spred dvoch týždňov. 
Poukazuje na to aspoň počet vydaných hlasovacích preukazov v najväčších bratislavských mestských častiach, 
čo potvrdili hovorcovia miestnych samospráv. Ďalšie oslovené bratislavské mestské časti však zatiaľ evidujú 
nižšiu účasť voličov ako 16. marca, vysvetľujú si to pekným počasím. 

“V prvom kole evidujeme 3154 hlasovacích preukazov, v druhom kole 4194. To je o 1040 preukazov viac,” 
uviedla Mária Halašková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu. 

13:34 Voliči v obci Detvianska Huta v okrese Detva prichádzajú voliť aj na autobusovú zastávku, v ktorej je 
umiestnená volebná miestnosť. 

4 fotografie v galérii 
Volebná miestnosť v Detvianskej Hute v okrese Detva je umiestnená v priestoroch autobusovej zastávky. 

Zdroj: SITA/Jakub Julény 
13:28 V kaplnke Sedembolestnej Panny Márie na Závrší v kysuckej obci Svrčinovec mohli odovzdať hlas viac 

ako tri stovky oprávnených voličov. “Ľudia prichádzajú voliť v dosť veľkom počte a veria, že im Pánboh pomôže a 
zakrúžkujú to správne číslo,” povedala zapisovateľka okrskovej volebnej komisie Jana Zubričanová. 

V kaplnke sa rozhodol odovzdať svoj hlas aj člen okrskovej volebnej komisie Patrik Maráček. “Ja som z iného 
mesta, ale budem voliť tu. Vybavil som si voličský preukaz. Má to iný nádych, je to také duchovnejšie a cítime sa 
tu fajn,” podotkol. Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Marcely Zubričanovej sú ľudia na voľby v 
miestnej kaplnke už zvyknutí. “Poznajú to tu. Kedysi tu chodili do školy a ešte predtým to bola zvonica. Pri vchode 
je veľký kríž, kde sa môžu prežehnať a pri dverách je svätená voda,” doplnila. 

12:51 Viacero Bánovčanov prišlo k volebným urnám v pracovnom oblečení. Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi 
totiž upratujú svoje okolie. Zapojili sa tak do celosvetovej kampane Hodina Zeme. 

“V rámci Hodiny Zeme sa koná v meste veľké jarné upratovanie. Ako mestské kultúrne stredisko a obyvatelia 
sídliska Sever sa zapájame takisto. Hlavne čistíme areál celého MsKS, ale aj celého sídliska, to znamená, že 
zbierame odpadky, kultivujeme si náš exteriér,” načrtla riaditeľka MsKS v Bánovciach nad Bebravou Zuzana 
Janáčová. 

“Zúčastňujem sa brigády, ktorú organizuje mesto, MsKS aj ostatné inštitúcie v meste, kedy v rámci Hodiny 
Zeme čistíme mesto a prispievame tým ku krajšiemu okoliu,” uviedla Bánovčanka Veronika Palušová, ktorá do 
jednej z volebných miestností zavítala v pracovnom oblečení. 

12:37 V obci Medzany v okrese Prešov majú kovovú schránku so zámkom zo začiatku 90. rokov. V prvom 
kole volieb totiž jeden z voličov ukradol urnu z volebnej miestnosti a poškodil ju. 

12:31 Svoj hlas v druhom kole prezidentských volieb už odovzdali aj pacienti a lekári v nitrianskej fakultnej 
nemocnici. Členovia okrskovej volebnej komisie ich s volebnou urnou navštívili priamo na oddeleniach. Podľa slov 
hovorkyne nemocnice Tatiany Timkovej záujem voliť prejavilo 19 pacientov. „Na voľbách sa okrem nich zúčastnilo 
aj päť lekárov, ktorí sa práve nachádzajú v službe. Členov volebnej komisie sprevádzala po nemocnici vedúca 
odboru ošetrovateľstva Melanie Beťková,“ povedala Timková. 

12:14 Bývalý prezident Ivan Gašparovič odvolil krátko pred dvanástou hodinou spoločne s manželkou na 
Gymnáziu na Metodovej ulici v Bratislave. Ako povedal pri príchode novinárom, nového prezidenta čakajú viaceré 
výzvy a náročné úlohy, najmä pri zahraničnopolitických otázkach. “Už pri prvej voľbe som hovoril, že nový 
prezident alebo prezidentka príde do hektického obdobia. Spoločnosť na Slovensku je skutočne rozdelená ako 
nikdy predtým a aj preto musí nájsť cestu ku kompromisom a spájaniu ľudí,” povedal. 

11:48 Priebeh prezidentských volieb je zatiaľ pokojný, predseda štátnej volebnej komisie Eduard Bárány 
predpokladá, že to tak bude aj naďalej. “Vychádzam zo skúseností z prvého kola, hlasovanie v druhom kole je 
ešte o niečo jednoduchšie,” pripomenul. 

Bárány tiež doplnil, že do terénu pôjdu členovia komisie v obmedzenom rozsahu. “Štátna komisia musí byť 
počas celého dňa uznášaniaschopná, čiže behom hodiny, hodiny a štvrť najviac, aby boli všetci členovia prítomní. 
Alebo ak nie všetci, tak zo 14 členov aspoň jedenásti, čo je zákonom stanovené kvórum pre 
uznášaniaschopnosť,” priblížil predseda komisie. 

11:33 Premiér Peter Pellegrini odovzdal svoj hlas v Košiciach. Ľuďom odkázal, aby prišli voliť. “Ja som svoj 
hlas už odovzdal a prosím aj vás všetkých, aby ste si našli tých pár minút a išli voliť. Nech má náš budúci 
prezident čo najsilnejší mandát od občanov.” 

11:29 Možnosť voliť prezidenta majú aj odsúdení a obvinení v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon 
trestu odňatia slobody na Floriánskej ulici v Košiciach. S prenosnou volebnou urnou tam dopoludnia prišli dvaja 
členovia z okrskovej volebnej komisie č. 18 v Starom Meste. 



“Podľa zákona majú aj obvinené a odsúdené osoby právo voliť prezidenta republiky, čiže my zabezpečujeme 
ich predvedenie do volebnej miestnosti. Ako každý iný občan, ktorý nie je v mieste trvalého bydliska, musela 
obvinená a odsúdená osoba požiadať v mieste trvalého bydliska o zaslanie voličského preukazu. Ak nemala 
peniaze na poštovné, hradil to ústav,” uviedol riaditeľ ústavu Peter Gerbery. 

11:08 Prezident Andrej Kiska prišiel k volebnej urne so svojou manželkou v Poprade. Ľudí vyzval, aby išli 
voliť. 

Prezident Andrej Kiska s manželkou Martinou už odvolili. Zdroj: SITA/Radoslav Maťaš11:04 Policajti v Martine 
dohliadajú na pokojný priebeh volieb. Vo volebných miestnostiach vykonali aj pyrotechnické prehliadky. 

10:55 Odvolené má už aj ministerka vnútra Denisa Saková. Volila mimo svojho bydliska, lebo je spolu s 
rodinou na lyžovačke. V Mýte pod Ďumbierom išli k volebnej schránke s voličským preukazom. 

10:47 V Košiciach už odvolil aj bývalý prezident Slovenska Rudolf Schuster. 
Exprezident Rudolf Schuster počas volebného aktu v Košiciach. Zdroj: SITA/Ivan Fleischer10:44 Ľuďom, ktorí 

by kvôli svojmu zdravotnému stavu či sociálnej situácii nemohli uplatniť svoje volebné právo, pomáhajú aj 
pracovníci Diecéznej charity v Nitre. Seniorom a nevládnym voličom pomáhajú zabezpečiť voľbu do prenosnej 
urny, ľuďom bez domova zasa vysvetľujú, ako a kde môžu ísť voliť. 

10:28 V škole na Rajčianskej ulici v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa odvolil aj 91-ročný Jozef Vaškeba. 
Tento dôchodca v minulom roku neúspešne kandidoval v novembrových komunálnych voľbách za poslanca 
Vrakune. “Voliť chodím pravidelne od svojich 18 rokov. Pokladám to za svoju občiansku povinnosť, tak som bol 
vychovávaný svojimi rodičmi, aby som sa aktívne zúčastňoval ako občan na chode štátu,” povedal Vaškeba. 

10:05 V jednej z najmenších obcí na Slovensku - Príkra, volia počas druhého kola prezidentských volieb v 
dome starostu. Dôvodom je, že nemajú vlastnú budovu obecného úradu. Starosta preto úraduje doma. “Budovu 
bývalého obecného úradu odkúpil nový majiteľ a nedohodli sme sa na nájme. Výhody sú, že všetko máte v 
jednom. To je veľká výhoda a nevýhoda, že viac ľudí je v dome, ale zase, keď sú veľké priestory, tak to nie je 
problém,” uviedol starosta obce Príkra Miroslav Goldir. 

V obci Príkra volia hlavu štátu v dome starostu. Zdroj: TASR/Maroš Černý9:47 Volebné miestnosti, ktoré sa 
nachádzajú na prízemí Strednej priemyselnej školy v Trnave, boli pred voľbami vydezinfikované. V škole na 
Komenského ulici uprostred týždňa zasiahla vírusová epidémia. 

9:22 Spoza hraníc, ale i iného kontinentu prišli voliť Slováci pôsobiaci v zahraničí. Zhodujú sa, že 
najdôležitejšie je aktívne prejaviť svoj názor a využiť možnosť participovať svojím hlasom na výsledku. 

Jakub, ktorý žil vyše dva roky v Argentíne a zmenil letenku, aby stihol druhé kolo volieb, tvrdí, že pokiaľ je 
možnosť zúčastniť sa na voľbách, je potrebné ju využiť. „V nich rozhodujeme my, je to v našich rukách, aký bude 
výsledok," odôvodnil svoju motiváciu precestovať tisícky kilometrov a dať hlas jednému z kandidátov. 

Na oboch kolách prezidentských volieb sa zúčastnil aj Andrej, pôsobiaci vo Viedni. "Som presvedčený, že 
právo voliť je potrebné využiť vo všetkých voľbách. Motiváciou voliť v týchto voľbách je pre mňa to, aby som bol v 
zahraničí na slovenského prezidenta hrdý,“ vyhlásil. 

9:16 Pozrite si, aký je priebeh volieb pod Tatrami. Situáciu sleduje náš kolega Jozef Slivenský. 
8:45 Okresné volebné komisie v Žilinskom kraji pri otvorení volebných miestností nezaznamenali problémy. 

Vo volebnom obvode Žilina si môžu voliči vybrať prezidentského kandidáta v 218 volebných okrskoch. 
Viac ako 480.000 oprávnených voličov a ďalší voliči s hlasovacími preukazmi môžu voliť v Trenčianskom 

samosprávnom kraji. 
8:24 V druhom kole prezidentských volieb bude môcť odovzdať svoj hlas viac ako 10.000 väzňov. Do 17 

slovenských ústavov na výkon trestu odňatia slobody a ústavov na výkon väzby i do väzenskej nemocnice v 
Trenčíne členovia jednotlivých volebných komisií prinášajú postupne volebné urny. 

8:16 Rozhodovať o voľbe prezidenta začali aj obyvatelia obce Chvojnica v okrese Myjava. Viacero z nich 
hlasovalo vo volebnej miestnosti v priestoroch obecného úradu. “Voliť chodím pravidelne na každé voľby. Aj keď 
to nie je zákonná povinnosť, z morálnej stránky to za povinnosť považujem. Som presvedčená, že kto nevolí, 
nemá potom právo ani kritizovať. V druhom kole nie sú z môjho pohľadu nevoliteľní kandidáti a mám po dlhej 
dobe pocit, že nevolím menšie zlo,” uviedla jedna z prvých tamojších voličiek Angelika. 

Obec má kopaničiarsky ráz a v jej katastri sa nachádza aj niekoľko starších obyvateľov, ktorí žijú na 
samotách. “S urnou pôjdeme aj za občanmi, ktorí požiadali alebo ešte v priebehu dňa požiadajú, aby ich 
navštívila volebná komisia u nich doma. V prvom kole ich bolo päť, pre druhé kolo máme zatiaľ nahlásenú jednu 
voličku. Ešte je ale možnosť v priebehu dňa požiadať o návštevu s volebnou urnou priamo u voliča,” spresnila 
predsedníčka volebnej komisie. 

7:53 O priebehu volieb na strednom Slovensku informuje aj náš kolega Martin Dušička. 
Členovia volebnej komisie počas otvorenia miestností na Sliači. Zdroj: SITA/Jakub Julény7:41 V bratislavskom 

Lamači plnia volebné schránky prvé hlasovacie lístky. Preferovanému kandidátovi na post hlavy štátu 
odovzdávajú voliči hlas v priestoroch základnej školy, kde sa nachádzajú volebné miestnosti všetkých šiestich 
volebných okrskov v mestskej časti. Medzi prvými bola vo volebnej miestnosti aj pani Daniela. “Od prezidenta 
očakávam profesionalitu a to, že jeho komunikácia prispeje k tomu, aby atmosféra v spoločnosti nebola natoľko 
vyhrotená, ako je tomu teraz,” ozrejmila očakávania od novej hlavy štátu. 

7:28 Volebné miestnosti sa otvorili aj na západe Slovenska. O situácii v Bratislave informuje náš kolega Peter 
Hlávek. 

7:17 V ústredí Štátnej volebnej komisie sa nachádza naša kolegyňa Barbara Štefanovičová. Pozrite sa, aká je 
situácia krátko po otvorení volebných miestností. 

7:00 Môžete ísť voliť. Na celom Slovensku sa otvorili volebné miestnosti, zatvoria sa až o desiatej večer. 
6:00 Všetky potrebné informácie k voľbám nájdete na našej špecializovanej podstránke. 



5:50 Čo potrebujete vedieť? Všetky dôležité informácie k voľbám poskytla riaditeľka odboru volieb ministerstva 
vnútra Eva Chmelová. 

5:30 Volebná účasť v druhom kole prezidentských volieb sa bude pravdepodobne len mierne líšiť od účasti v 
prvom kole. “Bude to len o pár percent a ak by aj bola účasť o čosi vyššia, pravdepodobne nedosiahne úroveň 
účasti na voľbách do Národnej rady SR,” zhodnotil politológ Pavol Baboš. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. OFICIÁLNE VÝSLEDKY Čaputová ovládla najmä západ a stred, Šefčoviča 

volili hlavne na východe 
[31.03.2019; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/1002023/1783383/OFICIALNE-VYSLEDKY-Caputova-ovladla-najma-zapad-a-stred–
Sefcovica-volili-hlavne-na-vychode 

 
 

BRATISLAVA - Je to definitívne! Po náročnom volebnom dni a noci, potvrdila štatistická komisia výsledky 
prezidentských volieb, v ktorých zvíťazila Zuzana Čaputová. Pozrite sa aj na to, ako volili ľudia v jednotlivých 
okresoch. 

Novou prezidentkou Slovenskej republiky sa stane Zuzana Čaputová, ktorá porazila Maroša Šefčoviča s vyše 
58% hlasmi. Europolitik a kandidát s podporou vládnej strany SMER získal 41,59% hlasov. Šefčovič novej 
prezidentke ešte v noci volal a blahoželal a poslal jej aj kyticu. 

Výsledky prezidentských volieb 2019 
Oficiálne výsledky potvrdila Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán na nedeľnej 

tlačovej konferencii. 
Zdroj: Vlado Anjel 
Čaputová dominovala na západe 
Nová slovenská prezidentka Zuzana Čaputová zvíťazila hlavne v okresoch západného a stredného 

Slovenska. Jej protikandidát Maroš Šefčovič zase dominoval na východnom Slovensku a vyhral tiež v niektorých 
okresoch na severe a ale aj v okresoch Topoľčany či Zlaté Moravce. 

Oslava Čaputovej víťazstva v prezidentských voľbách: VIDEO Prvý frajer po boku prezidentky! 
Suverénne najviac hlasov získala Zuzana Čaputová v okrese Dunajská Streda, v ktorom získala až 83,95% 

hlasov. Maroš Šefčovič zase ovládol Sninu so 67,77%. 
Čaputovú volilo 1.056.582 voličov, Šefčovičovi odovzdalo svoj hlas 752.403 voličov. Volebná účasť dosiahla 

41,79 percenta, čo je 1.847.417 voličov. Oproti prvému kolu bola účasť nižšia, vtedy prišlo hlasovať 2.158.859 
voličov, čo je 48,74 percenta hlasov. 

Slováci si piatykrát v histórii Slovenskej republiky volili prezidenta v priamych voľbách. Slovensko malo dosiaľ 
štyroch prezidentov. Prvým bol Michal Kováč, ktorého však volil parlament. Priamo si občania volili hlavu štátu 
prvýkrát v roku 1999, vybrali si Rudolfa Schustera. Po ňom bol dvakrát na čele štátu Ivan Gašparovič a dosiaľ 
posledným prezidentom je Andrej Kiska. Funkčné obdobie mu uplynie 15. júna, keď bude inaugurovaná jeho 
nástupkyňa Zuzana Čaputová. 

Výsledky prezidentských volieb v jednotlivých krajoch 
Bratislava I  Zuzana Čaputová 

79,34% 
 Maroš Šefčovič 

20,66% 
Bratislava II  Zuzana Čaputová 

75,33% 
 Maroš Šefčovič 

24,67% 
Bratislava III  Zuzana Čaputová 

74,48% 
 Maroš Šefčovič 

25,52% 
Bratislava IV  Zuzana Čaputová 

73,31% 
 Maroš Šefčovič 

26,69% 
Bratislava V  Zuzana Čaputová 

73,04% 
 Maroš Šefčovič 

26,96% 
Malacky  Zuzana Čaputová 

66,78% 
 Maroš Šefčovič 

33,22% 
Pezinok  Zuzana Čaputová 

71,93% 
 Maroš Šefčovič 

28,07% 
Senec  Zuzana Čaputová 

75,26% 
 Maroš Šefčovič 

24,74% 
Dunajská Streda  Zuzana Čaputová 

83,95% 
 Maroš Šefčovič 

16,05% 
Galanta  Zuzana Čaputová 

68,26% 
 Maroš Šefčovič 

31,74% 
Piešťany  Zuzana Čaputová 

60,03% 
 Maroš Šefčovič 

39,97% 

https://www.topky.sk/cl/1002023/1783383/OFICIALNE-VYSLEDKY-Caputova-ovladla-najma-zapad-a-stred--Sefcovica-volili-hlavne-na-vychode
https://www.topky.sk/cl/1002023/1783383/OFICIALNE-VYSLEDKY-Caputova-ovladla-najma-zapad-a-stred--Sefcovica-volili-hlavne-na-vychode


Senica  Zuzana Čaputová 
61,58% 

 Maroš Šefčovič 
38,42% 

Skalica  Zuzana Čaputová 
68,15% 

 Maroš Šefčovič 
31,85% 

Hlohovec  Zuzana Čaputová 
52,49% 

 Maroš Šefčovič 
47,51% 

Trnava  Zuzana Čaputová 
43,74% 

 Maroš Šefčovič 
18,68% 

Bánovce nad 
Bebravou 

 Maroš Šefčovič 
54,96% 

 Zuzana Čaputová 
45,04% 

Myjava  Zuzana Čaputová 
60,87% 

 Maroš Šefčovič 
39,13% 

Nové Mesto nad 
Váhom 

 Zuzana Čaputová 
56,41% 

 Maroš Šefčovič 
43,59% 

Považská Bystrica  Maroš Šefčovič 
55,01% 

 Zuzana Čaputová 
44,01% 

Púchov  Maroš Šefčovič 
53,38% 

 Zuzana Čaputová 
46,62% 

Partizánske  Maroš Šefčovič 
52,11% 

 Zuzana Čaputová 
47,89% 

Prievidza  Zuzana Čaputová 
50,94% 

 Maroš Šefčovič 
49,06% 

Ilava  Maroš Šefčovič 
52,35% 

 Zuzana Čaputová 
47,65% 

Trenčín  Zuzana Čaputová 
58,18% 

 Maroš Šefčovič 
41,82% 

Komárno  Zuzana Čaputová 
72,95% 

 Maroš Šefčovič 
27,05% 

Levice  Zuzana Čaputová 
61,56% 

 Maroš Šefčovič 
38,44% 

Nitra  Zuzana Čaputová 
56,70% 

 Maroš Šefčovič 
43,30% 

Zlaté Moravce  Zuzana Čaputová 
55,63% 

 Maroš Šefčovič 
44,37% 

Nové Zámky  Zuzana Čaputová 
59,77% 

 Maroš Šefčovič 
40,23% 

Šaľa  Zuzana Čaputová 
70,97% 

 Maroš Šefčovič 
29,03% 

Topoľčany  Maroš Šefčovič 
57,97% 

 Zuzana Čaputová 
42,03% 

Čadca  Maroš Šefčovič 
67,32% 

 Zuzana Čaputová 
32,68% 

Dolný Kubín  Zuzana Čaputová 
60,04% 

 Maroš Šefčovič 
39,96% 

Liptovský Mikuláš  Zuzana Čaputová 
57,75% 

 Maroš Šefčovič 
42,25% 

Martin  Zuzana Čaputová 
56,09% 

 Maroš Šefčovič 
43,91% 

Turčianske Teplice  Maroš Šefčovič 
51,27% 

 Zuzana Čaputová 
48,73% 

Námestovo  Maroš Šefčovič 
55,18% 

 Zuzana Čaputová 
44,82% 

Tvrdošín  Zuzana Čaputová 
50,38% 

 Maroš Šefčovič 
49,62% 

Ružomberok  Zuzana Čaputová 
55,50% 

 Maroš Šefčovič 
44,50% 

Bytča  Maroš Šefčovič 
56,51% 

 Zuzana Čaputová 
43,49% 

Kysucké Nové 
Mesto 

 Maroš Šefčovič 
62,95% 

 Zuzana Čaputová 
37,05% 

Žilina  Zuzana Čaputová 
55,47% 

 Maroš Šefčovič 
44,53% 

Banská Bystrica  Zuzana Čaputová 
61,92% 

 Maroš Šefčovič 
38,08% 

Brezno  Zuzana Čaputová 
51,23% 

 Maroš Šefčovič 
48,77% 

Lučenec  Zuzana Čaputová  Maroš Šefčovič 



59,65% 40,44% 
Poltár  Maroš Šefčovič 

57,74% 
 Zuzana Čaputová 

42,26% 
Revúca  Maroš Šefčovič 

53,43% 
 Zuzana Čaputová 

46,57% 
Rimavská Sobota  Zuzana Čaputová 

57,19% 
 Maroš Šefčovič 

42,81% 
Veľký Krtíš  Zuzana Čaputová 

52,62% 
 Maroš Šefčovič 

47,38% 
Detva  Maroš Šefčovič 

55,76% 
 Zuzana Čaputová 

44,24% 
Krupina  Maroš Šefčovič 

51,37% 
 Zuzana Čaputová 

48,63% 
Zvolen  Zuzana Čaputová 

57,78% 
 Maroš Šefčovič 

42,42% 
Banská Štiavnica  Zuzana Čaputová 

56,17% 
 Maroš Šefčovič 

43,83% 
Žarnovica  Maroš Šefčovič 

51,77% 
 Zuzana Čaputová 

48,23% 
Žiar nad Hronom  Zuzana Čaputová 

56,16% 
 Maroš Šefčovič 

43,84% 
Bardejov  Maroš Šefčovič 

54,38% 
 Zuzana Čaputová 

45,62% 
Humenné  Maroš Šefčovič 

59,37% 
 Zuzana Čaputová 

40,63% 
Medzilaborce  Maroš Šefčovič 

67,71% 
 Zuzana Čaputová 

32,39% 
Snina  Maroš Šefčovič 

67,77% 
 Zuzana Čaputová 

32,23% 
Kežmarok  Zuzana Čaputová 

59,95% 
 Maroš Šefčovič 

40,05% 
Levoča  Zuzana Čaputová 

53,44% 
 Maroš Šefčovič 

46,56% 
Poprad  Zuzana Čaputová 

63,11% 
 Maroš Šefčovič 

36,89% 
Prešov  Zuzana Čaputová 

57,57% 
 Maroš Šefčovič 

42,03% 
Sabinov  Maroš Šefčovič 

59,72% 
 Zuzana Čaputová 

40,28% 
Stará Ľubovňa  Maroš Šefčovič 

58,34% 
 Zuzana Čaputová 

41,66% 
Stropkov  Maroš Šefčovič 

61,06% 
 Zuzana Čaputová 

38,94% 
Svidník  Maroš Šefčovič 

66,35% 
 Zuzana Čaputová 

33,65% 
Vranov nad Topľou  Maroš Šefčovič 

66,57% 
 Zuzana Čaputová 

33,43% 
Košice I  Zuzana Čaputová 

71,01% 
 Maroš Šefčovič 

28,99% 
Košice II  Zuzana Čaputová 

67,33% 
 Maroš Šefčovič 

32,67% 
Košice III  Zuzana Čaputová 

64,29% 
 Maroš Šefčovič 

35,71% 
Košice IV  Zuzana Čaputová 

65,63% 
 Maroš Šefčovič 

34,37% 
Košice - okolie  Zuzana Čaputová 

61,94% 
 Maroš Šefčovič 

38,06% 
Michalovce  Maroš Šefčovič 

55,38% 
 Zuzana Čaputová 

44,62% 
Sobrance  Maroš Šefčovič 

67,30% 
 Zuzana Čaputová 

32,70% 
Rožňava  Zuzana Čaputová 

64,65% 
 Maroš Šefčovič 

35,35% 
Gelnica  Maroš Šefčovič 

55,21% 
 Zuzana Čaputová 

44,79% 
Spišská Nová Ves  Zuzana Čaputová 

53,91% 
 Maroš Šefčovič 

46,09% 



Trebišov  Maroš Šefčovič 
50,54% 

 Zuzana Čaputová 
49,46% 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Najnižšia volebná účasť bola opäť v Košickom kraji 
[31.03.2019; dnes24.sk; Košice; 00:00; TASR] 

 
https://kosice.dnes24.sk/najnizsia-volebna-ucast-bola-opat-v-kosickom-kraji-326733 

 
 

V Košickom kraji prišlo v sobotňajšom (30. 3.) druhom kole prezidentských volieb k volebným urnám 219 513 
voličov. 

V metropole východu voliči odovzdali 219 493 obálok s 214 984 platnými hlasmi. Priemerná volebná účasť v 
Košickom kraji dosiahla 35,53 percenta, čo je najnižšia účasť spomedzi všetkých krajov. Vyplýva to z 
neoficiálnych výsledkov volieb, ktoré na svojej webovej stránke zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

V Košiciach dosiahla volebná účasť 42,76 percenta. Najvyššia volebná účasť v kraji bola rovnako ako v prvom 
kole v okrese Košice I, tentoraz dosiahla 44,92 percenta. 

Nasledovali okresy Košice IV (44,03 percenta), Košice II (40,87 percenta), Košice III (40,45 percenta), 
Sobrance (36,08 percenta), Spišská Nová Ves (35,60 percenta), Košice – okolie (34,79 percenta), Michalovce 

(31,60 percenta), Rožňava 30,92 percenta a Gelnica (30,87 percenta). Najmenej ľudí prišlo voliť opäť v okrese 
Trebišov, kde účasť dosiahla 27,63 percenta. 

Zdroj: TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

13. Šoféra premohla únava. Skončil v múre rodinného domu 
[31.03.2019; noviny.sk; Krimi; 00:00; Katarína Kováčiková;redakcia/AR] 

 
https://www.noviny.sk/krimi/427535-sofera-premohla-unava-skoncil-v-mure-rodinneho-domu 

 
 

STARÉ HORY / Zrejme mikrospánok sa podpísal pod haváriu na Starých Horách. V múre pri rodinnom dome 
skončilo osobné auto, v ktorom sedel manželský pár. Dvojica cestovala domov na východné Slovensko. Vodiča 
(52) podľa polície premohla únava. Záchranári ošetrovali oboch manželov, ktorí sa pri nehode zranili. 

Cestovali z Bratislavy do Spišskej Novej Vsi, ich dlhá nočná jazda domov ale skončila predčasne pred piatou 

ráno na Starých Horách. Auto, v ktorom sedel manželský pár zišlo mimo cesty, nabúralo do múru pri rodinnom 
dome. “Do múru do domu, odtiaľ ho odhodilo do protismeru, môj názor, že zaspal, lebo žiadna brzdná dráha,” 
opísal udalosti obyvateľ Starých Hôr. “Vodič osobného motorového vozidla pravdepodobne v dôsledku 
mikrospánku prešiel s vozidlom do protismeru, kde narazil do betónového oplotenia rodinnného domu,” 
informovala Mária Faltániová, hovorkyňa KR PZ Banská Bystrica. 

4 fotografie 
Šoféra premohla únava. Skončil v múre rodinného domu 
Ľudia na Starých Horách sa zobudili na silný náraz a zraneným manželom pomohli von z havarovaného auta. 

Záchranári na mieste ošetrili oboch zranených manželov. “Vodič pri nehode utrpel ľahšie poranenia, po ošetrení 
bol transportovaný do banskobystrickej nemocnice,” povedala Katarína Načiniaková, hovorkyňa záchranárov. 

Do nemocnice odviezli na ošetrenie aj jeho manželku. Jazda aj napriek únave sa 52-ročnému vodičovi 
nevyplatila, cesta domov na východ Slovenska sa tak poriadne skomplikovala. Vinník prišiel nielen o auto, ale na 
čas aj o vodičský preukaz. “Na mieste mu bol zadržaný vodičský preukaz,” dodala Mária Faltániová. 

Aj napriek tomu, že polícia varovala vodičov, aby dávali pozor na motorkárov, ktorí sa na jar začali opätovne 
objavovať na cestách, vodička si nevšimla motorku, keď vychádzala na hlavnú cestu: 

embed kód 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 

[Späť na obsah] 

 
 

14. III. liga: Plavnica predviedla gólový uragán 
[31.03.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; Róbert Andrejov] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22088502/iii-liga-plavnica-predviedla-golovy-uragan.html 
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Líder z Košíc má na čele tabuľky už osembodový náskok. 
Fotogaléria zo šlágra III. ligy Východ FC Košice - Vranov 
(24 fotografií) 
Ťahákom 19. kola III. ligy bol jednoznačne súboj dvoch najlepších tímov súťaže FC Košice a Vranova. Lepšie 

ho zvládli domáci, ktorí vyhrali 2:1 a upevnili si vedúcu priečku v tabuľke. 
Zaujala aj nečakane vysoká výhra Plavnice, ktorá Maria Hute dala až osem gólov, ale aj triumf Bardejovskej 

Novej Vsi v Šariškých Michaľanoch, vďaka ktorému sa odpútala z posledného miesta. Na to sa prepadli 
Giraltovce, ktoré však strácajú iba tri body na 9. pozíciu. 

Stropkov – Veľké Revištia 3:1 (2:0) 
Góly: 12. a 58. Burcák, 28. Dargaj (vl.) – 78. Fedor. ŽK: Kuzma (Stropkov). Rozhodoval: Mišenčík – 360 

divákov. 
STROPKOV: Prysiažniuk – Čurlík, Borovyk, Petrišin (69. Haško), Bochin, K. Kuzma, Burcák, Poľák (88. M. 

Tokar), Jakubčo (62. E. Vaško), Štefančík, F. Varga. 
V. REVIŠTIA: Sudimák – M. Janočko, Gužiňák, Dargaj, Lelovič, Šalagovič, Vorotylo, Krochta, Kertis, Majerník, 

M. Fedor (88. Frendák). 
FC Košice – Vranov nad Topľou 2:1 (1:0) 
Prečítajte si tiež:Košice to zvládli, Pulen odkryl tajomstvo. Chytá s roztrhnutým ramenom 
Góly: 45. Kačala, 66. Vancák – 90. Bednár (11 m). ŽK: Vancák, Dobias – Lukáč, Mihok. Rozhodoval: Jasečko 

– 1500 divákov. 
KOŠICE: Pulen – Dobias, Karaš (70. Rizie), L. Urban (83. Trebuňák), Radovanovič, Gáll (70. Ristovski), F. 

Pavúk, Vancák, R. Kačala (62. F. Kis), Vyšnevskij, Pilipčuk. 
VRANOV: Makó – M. Lukáč, Babjak, F. Bednár, J. Straka, Kanu, Digoň, M. Mihok, Polaščík (77. Sitarčík), 

Kulich (62. T. Vožný), Bellás (83. Jakubov). 
Plavnica – Maria Huta 8:1 (5:0) 
Góly: 17. Perháč (11 m), 26., 39. a 70. K. Tináth, 30. a 45. J. Tináth, 78. Krafčík, 86. Rindoš – 76. Bardeckij. 

ČK: 21. Schvarc (Maria Huta). Rozhodoval: Dušek – 100 divákov. 
PLAVNICA: Poloha – Verešpej (79. Martoňák), Berecký, Rindoš, Perháč, F. Vojtek (71. Krafčík), J. Tináth (79. 

D. Sova), K. Tináth, Kuľanda, M. Dlugoš (46. Vislocký), J. Pekár (46. Valek). 
MARIA HUTA: Schvarc – Sater (46. Borženský), Legát, Šefčík, Ondruš, Tomajko, Bardeckij, Jochman (75. 

Žiga), Ostapenko, Beli (46. Blahovský), Z. Horváth. 
Svidník – Giraltovce 1:0 (0:0) 
Prečítajte si tiež:Športový víkend na východe - servis výsledkov a faktov 
Gól: 65. Matkobiš. ŽK: Zapotocký, Rohulskij, Nemergut – Gdovin, Furmanek. Rozhodoval: Juhás – 200 

divákov. 
SVIDNÍK: Mikluš – Ducár, Nemergut, Zapotocký, Horbaj (64. Jačisko), Petrik (54. Losiev), Rohulskij, O. Gduľa 

(53. Gondarevič), Matkobiš, Lipak, Košč. 
GIRALTOVCE: Pella – Roba, E. Tomko, Jurč, Furmanek, M. Šoltys, Cauner (58. Pizur), Gdovin, R. Tomko, 

Kuriplach, Sovič (76. Michalko). 
Krompachy – Humenné 0:1 (0:1) 
Gól: 38. Komjatý. ŽK: Kaľavský, Košč, Gaborčík – Zlacký, Voroňák. ČK: 90. Košč (Krompachy). Rozhodoval: 

D. Mano – 250 divákov. 
KROMPACHY: Gaborčík – Košč, Kaľavský, Rodzik, Kiseľa, Čekan (81. Gibala), Baluch (76. Kuriško), 

Nalevanko (68. Mihalik), Jochman, Šemrák, Čegiň (76. Uhrin). 
HUMENNÉ: D. Pillár – Bialončík, Dický, M. Zlacký, Ruskovský, Janko (90. M. Dolutovský), C. Vasiľ, Komjatý, 

V. Voroňák (87. Goncalves), Serečin, Kokočák. 
Snina – Spišská Nová Ves 0:1 (0:0) 

Gól: 90. Majko. ŽK: Svistun, Hišem – Kačír, Kováč. Rozhodoval: Dzivjak – 250 divákov. 
SNINA: P. Diňa – Svistun, Leňo, Hišem, Jankaj, Sehedij, Fedorka (61. Rohač), Roman, M. Ferko, Plevka (85. 

Husťak), Prokopčák. 
SNV: Vilček – Markulík, Sedláček, T. Šoltés, Šomšák, Majko, T. Tkáč, L. Kováč, Hagara (90. Hojstrič), Kavulič 

(90. Ištvánik), Kačír. 
Šarišské Michaľany – Bardejovská Nová Ves 1:3 (1:1) 
Góly: 32. Pyda – 22. Gduľa (11 m), 83. Š. Stachura (11 m), 86. L. Stachura. ŽK: Sivák, Petruk, Tkáč, Harničar 

– Imrich, Šimco, L. Stachura, Gerčák, Sosňak. ČK: 22. Luterančík (Š. Michaľany). Rozhodoval: Anguš – 150 
divákov. 

Š. MICHAĽANY: Harničar – Luterančík, Kohút, Staš, Hanuščák (89. Jeřábek), Pončák, Sivák (55. Vranko), 
Pyda, D. Hreha (74. A. Tkáč), P. Cicman (55. Petruk), Krajňak (89. Boňko). 

BNV: Mašlej – Imrich, Gerčák, Kyjak, Tuch (80. Vasiliak), L. Stachura, Š. Stachura, Ľalík (63. Piľar), A. Gduľa 
(80. Pisarik), Sosňak, Šimco (71. Knap). 

Tabuľka po 19. kole 
1. FC Košice 17 16 0 1 53:5 48 
2. Vranov n/T 17 13 1 3 39:12 40 
3. Humenné 17 10 2 5 24:21 32 
4. Snina 17 9 2 6 30:26 29 



5. Š. Michaľany 16 9 1 6 26:16 28 
6. Spišská Nová Ves 17 8 2 7 21:32 26 

7. Svidník 16 7 2 7 17:22 23 
8. Stropkov 16 6 2 8 23:22 20 
9. Veľké Revištia 16 4 4 8 16:21 16 
10. Krompachy 16 5 1 10 15:21 16 
11. Plavnica 16 4 3 9 26:31 15 
12. Bard. Nová Ves 17 4 3 10 25:46 15 
13. Maria Huta 17 4 2 11 18:43 14 
14. Giraltovce 17 4 1 12 11:26 13 
Ďalší program III. ligy 
Sobota 6. apríla o 15.30 hod.: Vranov n/T – Snina, Humenné – Svidník, Giraltovce – Šar. Michaľany, Sp. Nová 

Ves – Krompachy. 
Nedeľa 7. apríla o 15.30 hod.: Veľké Revištia – Plavnica, Maria Huta – FC Košice. 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Výsledky prezidenských volieb v samosprávnych krajoch 
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Bratislava 31. marca 2019 AKTUALIZOVANÉ (HSP/SITA/TASR/Foto:SITA-Martin Medňanský) 
Novou prezidentkou Slovenska bude Zuzana Čaputová. Podľa neoficiálnych výsledkov po spočítaní všetkých 

volebných okrskov v krajine totiž v druhom kole prezidentských volieb zvíťazila so ziskom 58,4 percenta hlasov 
zúčastnených voličov. Jej protikandidát Maroš Šefčovič získal 41,59 percenta hlasov. Celkovo pritom Zuzanu 
Čaputovú podporilo 1 056 582 voličov a Maroš Šefčovič získal 752 403 hlasov 

Na snímke Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič 
Najvyššia účasť bola v Bratislavskom, najnižšia v Košickom kraji 
Najvyššia volebná účasť v druhom kole prezidentských volieb bola v Bratislavskom kraji, a to 54,66 percenta. 

Najmenej občanov prišlo voliť v Košickom kraji, kde bola účasť 35,33 percenta. Oficiálne výsledky volieb potvrdila 
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán na nedeľnej tlačovej konferencii. 

Podľa informácií Štatistického úradu (ŠÚ) SR bola z hľadiska okresov najvyššia účasť v okrese Bratislava I, a 
to 61,93 percenta, najnižšia účasť bola v okrese Komárno, presnejšie 24,44 percenta. Najvyššia účasť spomedzi 
všetkých samospráv bola v Matysovej (okres Stará Ľubovňa), a to 91,07 percenta, a najnižšia účasť bola na 
Luníku IX (okres Košice II), kde prišlo hlasovať 3,86 percenta voličov. 

Víťazka druhého kola prezidentských volieb Zuzana Čaputová zvíťazila v 50 okresoch, najvyšší podiel hlasov 
mala v okrese Dunajská Streda, a to 83,94 percenta. Maroš Šefčovič zvíťazil v 29 okresoch, najvyšší podiel 
hlasov získal v okrese Snina, konkrétne 67,76 percenta. 

Predseda ŠÚ SR Alexander Ballek uviedol, že úrad spracoval výsledky druhého kola volieb prezidenta SR v 
priebehu štyroch hodín. Prispel k tomu podľa neho aj fakt, že značná časť okrskov pracovala plne elektronicky, 
cez Integrovaný volebný informačný systém pracovalo 37 percent okrskov. 

Volebná účasť v druhom kole volieb prezidenta Slovenskej republiky dosiahla 41,79 percenta 
Volebná účasť v jednotlivých krajoch 
Košický kraj 
Zuzana Čaputová porazila v druhom kole prezidentských volieb v Košickom samosprávnom kraji Maroša 

Šefčoviča o takmer 17 percentuálnych bodov. Podľa neoficiálnych výsledkov po sčítaní všetkých volebných 
okrskov v kraji získala 125 606 hlasov, čo znamenalo podporu 58,42 percenta voličov. Maroš Šefčovič získal 89 
378 hlasov, čo predstavovalo 41,57 percenta. 

Volebná účasť v Košickom kraji dosiahla 35,53 percenta. 
Najnižšia volebná účasť bola opäť v Košickom kraji 
V Košickom kraji prišlo v sobotňajšom (30. 3.) druhom kole prezidentských volieb k volebným urnám 219.513 

voličov. Odovzdali 219.493 obálok s 214.984 platnými hlasmi. Priemerná volebná účasť v Košickom kraji dosiahla 
35,53 percenta, čo je najnižšia účasť spomedzi všetkých krajov. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov volieb, ktoré 
na svojej webovej stránke zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

V Košiciach dosiahla volebná účasť 42,76 percenta. Najvyššia volebná účasť v kraji bola rovnako ako v prvom 
kole v okrese Košice I, tentoraz dosiahla 44,92 percenta. Nasledovali okresy Košice IV (44,03 percenta), Košice II 
(40,87 percenta), Košice III (40,45 percenta), Sobrance (36,08 percenta), Spišská Nová Ves (35,60 percenta), 

Košice – okolie (34,79 percenta), Michalovce (31,60 percenta), Rožňava 30,92 percenta a Gelnica (30,87 
percenta). Najmenej ľudí prišlo voliť opäť v okrese Trebišov, kde účasť dosiahla 27,63 percenta. 

V Košickom kraji vyhrala Čaputová v siedmich z 11 okresov 
V Košickom samosprávnom kraji (KSK) zvíťazila v sobotňajšom (30. 3.) druhom kole prezidentských volieb 

Zuzana Čaputová so ziskom 58,42 percenta, čo predstavuje 125.606 platných hlasov. Marošovi Šefčovičovi 
odovzdalo svoj hlas 89.378 voličov. Viac hlasov ako jeho protikandidátka získal v okresoch Michalovce, 

https://www.hlavnespravy.sk/vysledky-prezidenskych-volieb-samospravnych-krajoch/1714139


Sobrance, Gelnica a Trebišov. Vyplýva to z predbežných neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým 
úradom (ŠÚ) SR. 

Najvýraznejší rozdiel hlasov v rámci KSK bol v okrese Košice I, kde Čaputová získala viac ako 71 percent 
hlasov. Naopak, najtesnejšie výsledky boli v okrese Trebišov, kde Šefčovič s podielom hlasov 50,54 percenta 
získal o 239 hlasov viac ako Čaputová. S najväčším rozdielom vyhral v okrese Sobrance (67,29 percenta). 

Čo sa týka Košíc, Čaputová získala v druhom najväčšom meste na Slovensku 67,63 percenta hlasov. V 
okrese Košice II dosiahla 67,33 percenta platných hlasov, v okrese Košice IV 65,63 percenta, v Rožňavskom 
okrese získala 64,65 percenta, v okrese Košice III 64,28 percenta, v okrese Košice – okolie 61,93 percenta a v 
okrese Spišská Nová Ves 53,90 percenta hlasov. 

V Michalovskom okrese chcelo mať 14.768 ľudí za prezidenta Šefčoviča, čo predstavuje 55,37 percenta 
odovzdaných platných hlasov. V Gelnickom okrese ho volilo 55,20 percenta voličov. 

V druhom kole prezidentských volieb mohlo voliť viac ako 4,45 milióna občanov žijúcich doma i v zahraničí. 
Nová hlava štátu sa ujme funkcie 15. júna, nahradí v nej doterajšieho prezidenta SR Andreja Kisku. 

Prešovský kraj 
Prešovský samosprávny kraj ovládol neúspešný kandidát na prezidenta SR Maroš Šefčovič. Získal 51,03 

percenta s počtom hlasov 119 596. Pravdepodobne nová prezidentka SR Zuzana Čaputová získala v najväčšom 
kraji 48,96 %, čo predstavuje 114 763 hlasov. 

Účasť v Prešovskom kraji dosiahla takmer 39 percent. 
Volebná účasť v PSK dosiahla 38,41 percenta 
V druhom kole prezidentských volieb prišlo v sobotu (30. 3.) v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) k 

urnám 241.411 voličov. Odovzdali 241.371 obálok s 234.359 platnými hlasmi. Vyplýva to neoficiálnych výsledkov 
volieb, ktoré na svojej webovej stránke zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

Priemerná volebná účasť v PSK dosiahla 38,41 percenta, čo bola rovnako ako v prvom kole piata najvyššia 
účasť spomedzi všetkých krajov. 

Ani v jednom z deviatich okresov nepresiahla volebná účasť 50 percent. Najvyššia bola v PSK v okrese 
Prešov, kde dosiahla 41,78 percenta. Nasledovali okresy Poprad (40,69 percenta), Bardejov (40,24 percenta), 
Stropkov (40,23 percenta), Svidník (38,05 percenta), Stará Ľubovňa (36,41 percenta), Humenné (35,80 percenta) 
a Vranov nad Topľou (33,25 percenta). Najnižšia volebná účasť bola v okrese Kežmarok (31,79 percenta). 

V PSK zvíťazila Zuzana Čaputová v troch z 13 okresov 
V troch z trinástich okresov Prešovského samosprávneho kraja (PSK) zvíťazila v sobotných (30. 3.) 

prezidentských voľbách Zuzana Čaputová. Vyplýva to z predbežných neoficiálnych výsledkov volieb, ktoré na 
svojej webovej stránke zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

V PSK získala Čaputová 48,96 percenta platných hlasov a Maroš Šefčovič 51,03 percenta. 
Najviac hlasov v PSK dostala Čaputová v okrese Poprad, kde ju volilo 63,11 percenta voličov. Najmenej 

hlasov v kraji dostala od voličov v okrese Snina (32,23 percenta). 
Šefčovič získal najviac hlasov v okrese Snina (67,76 percenta) a najmenej v okrese Poprad (36,88 percenta). 
Nitrianský kraj 
V Nitrianskom samosprávnom kraji v druhom kole prezidentských volieb vyhrala Zuzana Čaputová. Podľa 

neoficálnych výsledkov po spočítaní všetkých okrskových zápisníc v kraji ju podporilo 58,06 percenta voličov, kým 
Maroš Šefčovič získal 41,93 percenta hlasov. 

Celkovo Čaputová získala v Nitrianskom kraji 121 499 hlasov a Maroš Šefčovič 87 702 hlasov. Volebná účasť 
v nitrianskom regióne pritom dosiahla 37,44 percenta. 

Žilinský kraj 
V Žilinskom samosprávnom kraji prezidentské voľby podľa neoficiálnych výsledkov tesne vyhrala Zuzana 

Čaputová. Po spočítaní všetkých okrskových zápisníc v kraji ju podporilo 50,96 % voličov, kým Maroš Šefčovič 
získal 49,03 % hlasov. 

Celkovo pritom Zuzana Čaputová v Žilinskom kraji získala 123 803 hlasov a jej protikandidát Maroš Šefčovič 
119 093 hlasov. Volebná účasť v kraji dosiahla 44,38 %. 

Trenčianský kraj 
V Trenčianskom samosprávnom kraji v druhom kole prezidentských volieb zvíťazila Zuzana Čaputová. Podľa 

predbežných výsledkov získala v tomto kraji viac ako 112 tisíc hlasov, čo predstavuje takmer 52 percent. 
Druhý kandidát na prezidenta SR Maroš Šefčovič získal v Trenčianskom kraji vyše 48 percent s počtom 

hlasov 105 tisíc. 
Účasť na druhom kole prezidentských volieb bola v TSK druhá najvyššia 
Volebná účasť v sobotnom (30. 3.) druhom kole prezidentských volieb dosiahla v Trenčianskom 

samosprávnom kraji (TSK) 45,83 percenta. Po Bratislavskom samosprávnom kraji (54,66 percenta) bola druhá 
najvyššia na Slovensku. Vyplýva to z predbežných neoficiálnych výsledkov prezidentských volieb, ktoré na svojej 
webovej stránke zverejnil Štatistický úrad SR. 

V TSK bolo zapísaných v zoznamoch 484.954 voličov, ktorí mohli voliť v 645 okrskoch. Komisie im vydali 
222.276 hlasovacích lístkov, voliči odovzdali 217.519 platných hlasovacích lístkov. 

Najvyššia volebná účasť v TSK bola v okrese Trenčín, kde prišlo k urnám 49,67 percenta voličov. Nasledovali 
okresy Nové Mesto nad Váhom (46,97 percenta), Myjava (46,36 percenta), Prievidza (44,77 percenta), Bánovce 
nad Bebravou (44,75 percenta), Púchov (44,70 percenta) a Považská Bystrica (43,89 percenta). Najmenej voličov 
prišlo k urnám v TSK v okrese Partizánske, kde volebná účasť dosiahla 42,58 percenta. 

Na Slovensku bolo v zoznamoch voličov zapísaných 4.419.883 oprávnených voličov, komisie im vydali 
1.847.417 obálok. Voliči odovzdali 1.808.985 platných hlasovacích lístkov, na Slovensku dosiahla volebná účasť 
41,79 percenta. 



Trnavský kraj 
V Trnavskom samosprávnom kraji v druhom kole prezidentských volieb jednoznačne dominovala Zuzana 

Čaputová. Podľa neoficiálnych výsledkov po spočítaní všetkých okrskových zápisníc ju podporilo 123 198 voličov, 
čím získala 65,68 percenta hlasov. Maroš Šefčovič v Trnavskom kraji získal 64 370 hlasov, čo predstavovalo 
34,31-percentnú podporu. 

Účasť v druhom kole prezidentských volieb v kraji dosiahla 40,79 percenta. 
V kraji bolo vo voličských zoznamoch zapísaných 467.840 oprávnených voličov. Účasť dosiahla 40,79 

percenta. Vyplýva to z predbežných neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom SR. 
V prvom kole prezidentských volieb 2019 získala Čaputová priazeň 99.298 občanov a Maroš Šefčovič 34.945 

oprávnených voličov. 
Najväčší podiel v rámci kraja získala v druhom kole víťazka volieb v obvode Dunajská Streda, kde 25.813 

hlasov znamenalo zisk 83,94 percenta, Šefčovič dostal 4936 hlasov s 16,05-percentným podielom. Voličská 
účasť bola 30,55 percenta. 

Vo volebnom obvode Trnava za okresy Trnava a Hlohovec bola účasť 46,30 percenta, Čaputová 
zaznamenala zisk 38.596 hlasov, čo je 58,77 percenta a Šefčovič 27.070 hlasov a 41,22 percenta. Pritom v 
okrese Trnava bol podiel víťazky 60,72-percentný pri zisku 30.434 hlasov a v okrese Hlohovec 52,48-percentný 
pri zisku 8162 hlasov. Šefčovič mal 19.682 hlasov a 39,27 percenta v regióne Trnavy a 7388 hlasov a 47,51 
percenta v obvode Hlohovca. 

V obvode Piešťany prišlo k urnám 46,41 percenta voličov, Čaputovej odovzdalo svoj hlas 14.451 občanov, čo 
je 60,03 percenta, Šefčovičovi 9620 občanov, čo je 39,96 percenta z celkového počtu hlasov z kúpeľného mesta 
a okolitých obcí. 

Vo volebnom obvode okresov Senica a Skalica bola účasť na hlasovaní 43,36-percentná. V Skalici získala 
víťazka volieb 68,14 percenta hlasov od 11.428 voličov a Šefčovič 31,85 percenta od 5341 voličov. 

V obvode Galanta hlasovalo za Čaputovú 19.686 oprávnených voličov, čo je 68,25 percenta, za Šefčoviča 
9154 občanov, čo je 31,74 percenta. Účasť vo voľbách tam dosiahla 37,22 percenta. 

Banskobystrický kraj 
V Banskobystrickom samosprávnom kraji vyhrala Zuzana Čaputová. Získala vyše 107 tisíc hlasov, čo 

predstavuje 55,5 % zúčastnených voličov. Kandidát na prezidenta SR Maroš Šefčovič získal v kraji takmer 44,5 % 
hlasov. Za Maroša Šefčoviča hlasovalo vyše 86 tisíc voličov. 

Účasť v druhom kole prezidentských volieb v kraji dosiahla 38,18 percenta. 
Vo všetkých obvodoch BBSK vyhrala Čaputová 
Najvyššiu účasť voličov zaznamenali v obvodoch Banská Bystrica, kde bola 48,09 percenta, Zvolen (43,20 

percenta) a Žiar nad Hronom (41,95 percenta). Najnižšia bola v obvode Rimavská Sobota (27,02 percenta). 
Vo všetkých siedmich územných obvodoch BBSK vyhrala Čaputová a druhý bol Šefčovič. Víťazná kandidátka 

dostala najvyšší podiel voličských hlasov v obvode Banská Bystrica, kde získala 61,92 percenta. Najtesnejší 
rozdiel bol v obvode Brezno, kde jej voliči odovzdali 51,22 percenta hlasov. 

V druhom kole prezidentských volieb mohlo voliť viac ako 4,45 milióna občanov žijúcich doma i v zahraničí. 
Nová hlava štátu sa ujme funkcie 15. júna, nahradí v nej doterajšieho prezidenta SR Andreja Kisku. 

Bratislavský kraj 
Zuzanu Čaputovú v druhom kole prezidentských volieb v Bratislavskom samosprávnom kraji podporili takmer 

tri štvrtiny voličov. Po zrátaní všetkých okrskov podľa neoficiálnych výsledkov zvíťazila v Bratislavskom kraji so 
ziskom 227 954 hlasov, čo znamenalo podporu od 73,74 percenta voličov. Maroša Šefčoviča podporilo 81 164 
voličov, čo mu zabezpečilo 26,25-percentný zisk. 

Volebná účasť v Bratislavskom kraji bola najväčšia spomedzi samosprávnych celkov, keď dosiahla 54,66 
percenta. 

Pošlite nám tip 
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16. Najnižšia volebná účasť bola opäť v Košickom kraji 
[31.03.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Anton Krajčoviech] 
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Mimoriadna správa: 
Ilustračná snímka. Foto: TASR Dano Veselský 
V Košiciach dosiahla volebná účasť 42,76 percenta. Najvyššia volebná účasť v kraji bola rovnako ako v prvom 

kole v okrese Košice I, tentoraz dosiahla 44,92 percenta. 
Košice 31. marca (TASR) – V Košickom kraji prišlo v sobotňajšom druhom kole prezidentských volieb k 

volebným urnám 219.513 voličov. Odovzdali 219.493 obálok s 214.984 platnými hlasmi. Priemerná volebná účasť 
v Košickom kraji dosiahla 35,53 percenta, čo je najnižšia účasť spomedzi všetkých krajov. Vyplýva to z 
neoficiálnych výsledkov volieb, ktoré na svojej webovej stránke zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky. V 
Košiciach dosiahla volebná účasť 42,76 percenta. Najvyššia volebná účasť v kraji bola rovnako ako v prvom kole 
v okrese Košice I, tentoraz dosiahla 44,92 percenta. Nasledovali okresy Košice IV (44,03 percenta), Košice II 

http://www.teraz.sk/regiony/volby19-najnizsia-volebna-ucast/387254-clanok.html


(40,87 percenta), Košice III (40,45 percenta), Sobrance (36,08 percenta), Spišská Nová Ves (35,60 percenta), 

Košice - okolie (34,79 percenta), Michalovce (31,60 percenta), Rožňava 30,92 percenta a Gelnica (30,87 
percenta). Najmenej ľudí prišlo voliť opäť v okrese Trebišov, kde účasť dosiahla 27,63 percenta. 

[Späť na obsah] 

 
 

17. V Košickom kraji vyhrala Čaputová vo väčšine okresov 
[31.03.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Janka Sedláková] 
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Mimoriadna správa: 
Zuzana Čaputová, archívna snímka Foto: TASR - Michal Svítok 
Čaputová získala v druhom najväčšom meste na Slovensku 67,63 percenta hlasov. 
Košice 31. marca (TASR) - V Košickom samosprávnom kraji (KSK) zvíťazila v sobotňajšom (30. 3.) druhom 

kole prezidentských volieb Zuzana Čaputová so ziskom 58,42 percenta, čo predstavuje 125.606 platných hlasov. 
Marošovi Šefčovičovi odovzdalo svoj hlas 89.378 voličov. Viac hlasov ako jeho protikandidátka získal v okresoch 
Michalovce, Sobrance, Gelnica a Trebišov. Vyplýva to z predbežných neoficiálnych výsledkov zverejnených 
Štatistickým úradom (ŠÚ) SR. Najvýraznejší rozdiel hlasov v rámci KSK bol v okrese Košice I, kde Čaputová 
získala viac ako 71 percent hlasov. Naopak, najtesnejšie výsledky boli v okrese Trebišov, kde Šefčovič s 
podielom hlasov 50,54 percenta získal o 239 hlasov viac ako Čaputová. S najväčším rozdielom vyhral v okrese 
Sobrance (67,29 percenta). Čo sa týka Košíc, Čaputová získala v druhom najväčšom meste na Slovensku 67,63 
percenta hlasov. V okrese Košice II dosiahla 67,33 percenta platných hlasov, v okrese Košice IV 65,63 percenta, 
v Rožňavskom okrese získala 64,65 percenta, v okrese Košice III 64,28 percenta, v okrese Košice - okolie 61,93 
percenta a v okrese Spišská Nová Ves 53,90 percenta hlasov. V Michalovskom okrese chcelo mať 14.768 ľudí 

za prezidenta Šefčoviča, čo predstavuje 55,37 percenta odovzdaných platných hlasov. V Gelnickom okrese ho 
volilo 55,20 percenta voličov. V druhom kole prezidentských volieb mohlo voliť viac ako 4,45 milióna občanov 
žijúcich doma i v zahraničí. Nová hlava štátu sa ujme funkcie 15. júna, nahradí v nej doterajšieho prezidenta SR 
Andreja Kisku. 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Najnižšia volebná účasť bola opäť v Košickom kraji 
[31.03.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/najnizsia-volebna-ucast-bola-opat-v-kosickom-kraji-cl665722.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka. 
Košice 31. marca (TASR) – V Košickom kraji prišlo v sobotňajšom druhom kole prezidentských volieb k 

volebným urnám 219.513 voličov. Odovzdali 219.493 obálok s 214.984 platnými hlasmi. Priemerná volebná účasť 
v Košickom kraji dosiahla 35,53 percenta, čo je najnižšia účasť spomedzi všetkých krajov. Vyplýva to z 
neoficiálnych výsledkov volieb, ktoré na svojej webovej stránke zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

V Košiciach dosiahla volebná účasť 42,76 percenta. Najvyššia volebná účasť v kraji bola rovnako ako v prvom 
kole v okrese Košice I, tentoraz dosiahla 44,92 percenta. Nasledovali okresy Košice IV (44,03 percenta), Košice II 
(40,87 percenta), Košice III (40,45 percenta), Sobrance (36,08 percenta), Spišská Nová Ves (35,60 percenta), 

Košice - okolie (34,79 percenta), Michalovce (31,60 percenta), Rožňava 30,92 percenta a Gelnica (30,87 
percenta). Najmenej ľudí prišlo voliť opäť v okrese Trebišov, kde účasť dosiahla 27,63 percenta. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

19. V Košickom kraji vyhrala Čaputová vo väčšine okresov 
[31.03.2019; 24hod.sk; Z domova Regióny; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/v-kosickom-kraji-vyhrala-caputova-vo-vacsine-okresov-cl665734.html 
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24hod.sk Z domova Regióny 
Zuzana Čaputová, archívna snímka 
Košice 31. marca (TASR) - V Košickom samosprávnom kraji (KSK) zvíťazila v sobotňajšom (30. 3.) druhom 

kole prezidentských volieb Zuzana Čaputová so ziskom 58,42 percenta, čo predstavuje 125.606 platných hlasov. 
Marošovi Šefčovičovi odovzdalo svoj hlas 89.378 voličov. Viac hlasov ako jeho protikandidátka získal v okresoch 
Michalovce, Sobrance, Gelnica a Trebišov. Vyplýva to z predbežných neoficiálnych výsledkov zverejnených 
Štatistickým úradom (ŠÚ) SR. 

Najvýraznejší rozdiel hlasov v rámci KSK bol v okrese Košice I, kde Čaputová získala viac ako 71 percent 
hlasov. Naopak, najtesnejšie výsledky boli v okrese Trebišov, kde Šefčovič s podielom hlasov 50,54 percenta 
získal o 239 hlasov viac ako Čaputová. S najväčším rozdielom vyhral v okrese Sobrance (67,29 percenta). 

Čo sa týka Košíc, Čaputová získala v druhom najväčšom meste na Slovensku 67,63 percenta hlasov. V 
okrese Košice II dosiahla 67,33 percenta platných hlasov, v okrese Košice IV 65,63 percenta, v Rožňavskom 
okrese získala 64,65 percenta, v okrese Košice III 64,28 percenta, v okrese Košice - okolie 61,93 percenta a v 
okrese Spišská Nová Ves 53,90 percenta hlasov. 

V Michalovskom okrese chcelo mať 14.768 ľudí za prezidenta Šefčoviča, čo predstavuje 55,37 percenta 
odovzdaných platných hlasov. V Gelnickom okrese ho volilo 55,20 percenta voličov. 

V druhom kole prezidentských volieb mohlo voliť viac ako 4,45 milióna občanov žijúcich doma i v zahraničí. 
Nová hlava štátu sa ujme funkcie 15. júna, nahradí v nej doterajšieho prezidenta SR Andreja Kisku. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

20. Prezidentské voľby: Takto hlasovali voliči v našom meste 
[31.03.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/prezidentske-volby-takto-hlasovali-volici-v-nasom-meste-326368 

 
 

Finálové kolo volieb hlavy štátu je za nami. Ako to dopadlo v Spišskej Novej Vsi? Pozrite si oficiálne výsledky 

z nášho mesta. 
Celoslovenské volebné výsledky už dobre poznáme. Ako však voliči hlasovali v Spišskej Novej Vsi? Presne 

na to sme sa teraz v našom článku zamerali. Prinášame vám oficiálne výsledky 2. kola prezidentských volieb z 
nášho mesta. Tie priniesol Štatistický úrad SR. 

Oficiálne výsledky 2. kola prezidentských volieb za mesto Spišská Nová Ves: 
Poradie – Kandidát – Počet hlasov(Podiel platných hlasov) 
- Zuzana Čaputová – 6697 (56,32%) 
- Maroš Šefčovič – 5193 (43,67%) 
Pozrite si vo videu, čo povedala budúca hlava štátu Zuzana Čaputová. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Záchranári lietadiel prerábajú vraky na výstavné exponáty 
[31.03.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Zaujímavosti z Košíc a okolia; 00:00; Tatiana Snitková] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22086183/zachranari-lietadiel-prerabaju-vraky-na-vystavne-exponaty.html 

 
 

Pre Múzeum letectva ich už obnovili desiatky. 
Nadšenci, ktorí zachraňujú lietadlá 
(4 fotografie) 
KOŠICE. Pred 15 rokmi založili ľudia, pre ktorých boli lietadlá celoživotnou náplňou, občianske združenie 

PRO Múzeum letectva. 
Za úlohu si dali obnovovať stroje, aby ich Múzeum letectva a dopravy Slovenského technického múzea mohlo 

vystaviť v pôvodnej podobe. 
Doteraz sa v združení vystriedalo viac ako šesť desiatok ľudí, všetko bývalých leteckých mechanikov, 

armádnych technikov, pedagógov a amatérskych pilotov z aeroklubov. 

https://spisska.dnes24.sk/prezidentske-volby-takto-hlasovali-volici-v-nasom-meste-326368
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22086183/zachranari-lietadiel-prerabaju-vraky-na-vystavne-exponaty.html


Reštaurujú celé lietadlá, ich časti i aeromobily 
„Toto je športové lietadlo Meta Sokol a toto zas Aeromobil číslo dva z roku 1996 od jeho tvorcu Štefana Kleina 

z Nitry. Prvý, o štyri roky starší, sme už zreštaurovali a je vystavený v múzeu,“ predstavuje mi predseda združenia 
Radomír Orlita dva stroje, ktoré sa tiesnia v neveľkej hale. 

Pozornosť sa teraz sústreďuje práve na ich obnovu. 
V združení je v súčasnosti aktívnych viac ako dvadsať nadšencov letectva, ale nikdy sa neschádzajú všetci 

naraz. 
Priestory im to neumožňujú. A tak sem prichádzajú niektorí raz týždenne, iní dva či trikrát. 
Dnes sa tu zišli ešte Milan Hunčík, Štefan Baláž, prezývaný Rembrandt a Manfréd „Fredy“ Ťukot alias 

Rubens. 
„Meta Sokol vyrobili v roku 1958. Pred piatimi rokmi sme ho nekompletné získali z Trenčína, chýbali motor, 

vrtuľa, podvozky. Máme kontakty po celom bývalom Československu, a tak sme zháňali jednotlivé časti od našich 
priaznivcov z rôznych kútov krajiny. Zo Semíl máme podvozky, z Brna kompresor, ďalšie časti sú z Nitry, z 
Partizánskeho, zo Spišskej Novej Vsi, nádrže sme doviezli z Plzne,“ vysvetľuje predseda Orlita. 

„On je veľmi skromný a hovorí, že máme kontakty. Pravda je taká, že on má kontakty,“ spresňuje Fredy. 
Za ne Radomír určite vďačí aj svojej dlhoročnej praxi v leteckom školstve. 
V roku 1960 prišiel do Košíc a začal učiť na leteckom učilišti, neskôr na Vysokej vojenskej leteckej škole SNP. 
Vzdelával študentov v odboroch aerodynamika, mechanika letu a konštrukcia lietadiel. 
Jeho žiakov možno nájsť na mnohých českých a slovenských letiskách či v aerokluboch. 
Na Meta Sokole zatiaľ odpracovali členovia združenia za päť rokov možno štyri, možno päťtisíc hodín. Sami to 

nepočítajú. 
A odhadujú, že ešte potrvá asi trištvrte roka, kým sa dostane do múzea. 
Životnosť lietadla sa skončila v roku 1987 a bolo aj čiastočne havarované. 
Dlho ho vlastnil súkromník, ktorý ho chcel dať do pôvodného stavu. 
Po jeho smrti dvadsať rokov slúžilo lietadlo ako zásobáreň pre náhradné diely. 
Košičania sa teda dostali už len k jeho zvyškom. Aj preto oprava, vrátane pôvodnej kamufláže, trvá dlho. 
„Niektoré súčiastky si vyrábame, niektoré ešte hľadáme. Motor sme zohnali z Kunovíc. Nebol to síce ten 

správny typ, ale prestavali sme ho na taký, aký v tomto lietadle originálne bol. Dalo to obrovskú prácu,“ 
vysvetľuje. 

Ich cieľom totiž je, aby ani odborník pri pohľade do útrob lietadla nemohol povedať: „Toto sem nepatrí." 
Dokážu sami takmer všetko 
Kým sa rozprávam s predsedom združenia, Rembrandt neostáva nič dlžný svojmu menu a spolu s Fredym 

natierajú Meta Sokol červenou farbou. 
Vyzerá to veľmi jednoducho, aj keď očakávali problémy. 
((piano)) 
„Kolega preto prišiel s nápadom, že zavolá autolakovača, aby lietadlo nastriekal. Vrátil sa šokovaný: ´Vieš, čo 

za to chce? Strašné peniaze!´ Rozhodli sme sa teda pustiť sa do toho sami a použiť valček. Skúsili to a 
skonštatovali - ´To je blbosť, to nepôjde´. A išlo,“ spomína si pán Orlita na počiatočné ťažkosti, ktoré museli 
prekonávať. 

Rembrandt prišiel ku svojej prezývke po tom, ako sám štetcom natrel celý prvý prototyp Aeromobilu. 
Do partie prišiel nedávno, len pred tromi rokmi, keď si spomenul na svojho pedagóga, pána Orlitu a zavolal 

mu. 
„Poznám ho od roku 1973, keď som nastúpil do úplne prvého ročníka Vysokej vojenskej leteckej školy. Učil 

ma konštrukciu lietadiel. Popri tom si všimol moju záľubu v kreslení lietadiel. Keď škola robila vedecký projekt – 
prieskumný vrtuľník, akéhosi predchodcu dronov, ponúkol mi, aby som navrhol karosériu. Prezentovali sme ho na 
Medzinárodnom zbrojárskom veľtrhu v Trenčíne. Mám veľa koníčkov, veterány – autá i motorky, ale keď ma 
pozval sem, nič lepšie sa nemohlo stať. Viem, že tu po mne niečo ostane,“ vysvetľuje Štefan pohnútky, ktoré ho 
sem priviedli. 

A teší sa, že vnúčatám bude môcť povedať: „Toto robil váš dedo.“ 
Bývalý aeroklubák, ktorý lietal na vetroňoch a športových lietadlách Milan Hunčík sa k partii pridal pred asi 

šiestimi rokmi. 
Stretnutie s pánom Orlitom na ulici ho priviedlo „do skvelej partie“, ako charakterizoval tunajší kolektív. 
„Je to nielen práca, ale sa aj dobre zabavíme. A manželka je rada, že nie som doma,“ smeje sa. 
Aj k lietadlám sú manuály 
Nadšenci, ktorí zachraňujú lietadlá, nie sú žiadni mladíci. 
Väčšinou sa vojdú do rozpätia 70 až 85 rokov. 
Pred dvomi rokmi zomrel najstarší z nich, nestor, 91- ročný Ján Valent, pôvodne vojenský letecký technik, 

ktorý so združením spolupracoval nepretržite od jeho zrodu. 
K tým mladším členom patrí Manfréd Ťukot. 
V súčasnosti pracuje ako meteorológ na letisku, sem prichádza zvyčajne raz týždenne. 
Pri zháňaní materiálov do viacerých publikácií o letectve v Košiciach, ktoré vydal, „natrafil“ na združenie a 

pridal sa. 
Najviac času strávil práve pri obnove Meta Sokola. 
„K lietadlám existujú manuály, tak ako sú k mikrovlnkám. Samozrejme, sú podstatne objemnejšie a slúžia 

predovšetkým k tým, ktoré lietajú. To ale nie je naším cieľom. Pracujeme podľa dobových fotografií, napríklad aj 
pri tom zafarbení sa snažíme, aby to bolo čo najbližšie k realite,“ vysvetľuje Fredy ich zámery. 

Majú na čo nadväzovať 



Vzniku múzea letectva predchádzala v roku 1996, počas Dňa mesta Košice, letecká výstava v Slovenskom 
technickom múzeu. 

Jej iniciátorom bol bývalý športový pilot a letecký nadšenec Aladár Adamec. 
Expozícia mala úspech. Vtedajší primátor Rudolf Schuster navrhol organizátorom, aby založili múzeum a 

sľúbil im svoju podporu. 
Bolo by na čo nadviazať, veď si vtedy aj viacerí Košičania spomenuli na leteckú expozíciu, ktorá bola v 60. 

rokoch v technickom múzeu. 
Prvý raz si exponáty v novozaloženom múzeu letectva mohli návštevníci pozrieť v roku 2002. 
Viacerí nadšenci, ktorí spolupracovali pri jeho zrode, potom založili združenie na záchranu lietadiel a leteckej 

techniky. 
„Sme dobrovoľnícka organizácia. Všetci, ktorí tu pracujú, používajú svoje nástroje, nosia svoje oblečenie. Aby 

sme im vlastné náklady aspoň symbolicky kompenzovali, evidujeme všetky odpracované hodiny a dostávajú 
príspevok päťdesiat centov za hodinu. Ale aj to často uhrádzame s dvojročným oneskorením,“ vysvetľuje spôsob 
fungovania združenia jeho predseda. 

Aj so študentmi sú jeden tím, jedna partia 
Svoje aktivity rozbiehali členovia združenia v jednej z hál na letisku. 
Potom sa presťahovali do Bidoviec. Tamojšie priestory však časom museli opustiť. 
A tak prišla vhod ponuka zo Strednej priemyselnej školy strojníckej v Košiciach. 
Od apríla do novembra minulého roka už upravovali priestory v areáli školy, v ktorých dnes sídlia. 
Na oplátku seniori zo združenia školia žiakov, možno budúcich leteckých mechanikov, ktorí sem prichádzajú 

dvakrát do týždňa. 
A aby sa cítili ako súčasť jedného kolektívu, vymysleli pre nich i jednotné označenie. 
„Všetci ako 15 až 18-roční mladíci sme pri letectve začínali a k niečomu sme patrili – do aeroklubu, do 

nejakého spolku, kde sme sa všetko naučili. Tak sme aj im chceli dopriať ten pocit aj preto, aby to nebrali ako 
školu. OM je označenie slovenských civilných lietadiel, OK kedysi československých, dnes českých. Tak sme 
OM&OK TEAM označili našu ‘fiktívnu’ firmu a my aj chlapci to máme na menovkách. Tým sa stali členmi tohto 
tímu. A my máme predstavu, kto ako pracuje, lebo vieme, kto je kto a nie je to anonymné,“ vysvetľuje pán Orlita. 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Prezidentské voľby: Takto hlasovali voliči v našom meste 
[31.03.2019; dnes24.sk; Košice; 00:00; kosice.dnes24.sk] 

 
https://kosice.dnes24.sk/prezidentske-volby-takto-hlasovali-volici-v-nasom-meste-326474 

 
 

Finálové kolo volieb hlavy štátu je za nami. Ako to dopadlo v Košiciach? Pozrite si oficiálne výsledky z nášho 
mesta. 

Čo sa týka Košíc, Čaputová získala v druhom najväčšom meste na Slovensku 67,63 percenta hlasov. V 
okrese Košice II dosiahla 67,33 percenta platných hlasov, v okrese Košice IV 65,63 percenta, v Rožňavskom 
okrese získala 64,65 percenta, v okrese Košice III 64,28 percenta, v okrese Košice – okolie 61,93 percenta a v 
okrese Spišská Nová Ves 53,90 percenta hlasov. 

Oficiálne výsledky 2. kola prezidentských volieb za mesto Košice: 
Poradie – Kandidát – Počet hlasov (v %) 
- Zuzana Čaputová 67,63 % 
- Maroš Ševčovič 32,36 % 
Košice – okolie: 
- Zuzana Čaputová 61,93 % 
- Maroš Ševčovič 38,06 % 
Košice I: 
- Zuzana Čaputová 71,01 % 
- Maroš Ševčovič 28,98 % 
Košice II: 
- Zuzana Čaputová 67,33 % 
- Maroš Ševčovič 32,66 % 
Košice III: 
- Zuzana Čaputová 64,28 % 
- Maroš Ševčovič 35,71 % 
Košice IV: 
- Zuzana Čaputová 65,63 % 
- Maroš Ševčovič 34,36 % 
Zdroj: štatistický úrad SR 
Zdroj: kosice.dnes24.sk 

[Späť na obsah] 
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23. V Spišskonovoveskom okrese získala viac hlasov Zuzana Čaputová 
[31.03.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/v-spisskonovoveskom-okrese-ziskala-viac-hlasov-zuzana-caputova-326371 

 
 

Prinášame vám oficiálne volebné výsledky z okresu Spišská Nová Ves. V našom okrese vyhrala 2. kolo 

prezidentských volieb Zuzana Čaputová . 
Veľké finále volieb prezidenta Slovenskej republiky je za nami. Voliči za novú hlavu štátu zvolili Zuzanu 

Čaputovú. 
Teraz sa však spolu s nami môžete pozrieť na to, ako to podľa oficiálnych výsledkov dopadlo v 

Spišskonovoveskom okrese. Kto sa práve tu stal víťazom a kto skončil na druhom mieste? 
Oficiálne výsledky prezidentských volieb za okres Spišská Nová Ves: 

Poradie – Kandidát – Počet hlasov(Podiel platných hlasov) 
- Zuzana Čaputová – 13 680 (53,90 %) 
- Maroš Šefčovič – 11 696 (46,09 %) 
Pozrite si vo videu, čo povedala budúca hlava štátu Zuzana Čaputová. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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24. Ako dopadli prezidentské voľby v Spišskej Novej Vsi a okolí? 
[31.03.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; redakcia] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22087931/ako-dopadli-prezidentske-volby-v-spisskej-novej-vsi-a-okoli.html 

 
 

Zuzana Čaputová alebo Maroš Šefčovič? Pozrite si kompletné výsledky prezidentských volieb v Spišskej 
Novej Vsi a okolí. Kto získal v obvodoch najviac hlasov? 

BRATISLAVA. V 2. kole prezidentských volieb zvíťazila kandidátka Zuzana Čaputová so ziskom celkovo 1 
056 582 hlasov (58,4 percent). Maroš Šefčovič získal 752 403 hlasov (41,6 percent). 

V Prešovskom kraji sa vo voľbách 2. kola zúčastnilo 234 359 oprávnených voličov, čo predstavuje volebnú 
účasť 38,41 percent. 

Ak by sa voľby konali iba v tomto kraji, voľby by vyhral Maroš Šefčovič so 119 596 hlasmi (51 percent). 
Pozrite si kompletné výsledky 2. kola prezidentských volieb 2019. 
Výsledky 1. kola prezidentských volieb 
V košickom kraji sa na voľbách 1. kola prezidentských volieb zúčastnilo 260 309 oprávnených voličov, čo 

predstavuje volebnú účasť 42 percent. 
V košickom kraji získala Zuzana Čaputová 100 700 hlasov (39 percent), Maroša Šefčoviča volilo 46 862 

občanov (18,1 percent). 
Celkovou víťazkou prvého kola sa stala Zuzana Čaputová so ziskom 870 415 hlasov (40,57 percent), do 

druhého kola obyvatelia Slovenska poslali aj Maroša Šefčoviča, ktorý zaznamenal 400 379 hlasov (18,66 
percent). 

Ako sa volilo v ostatných košických obvodoch? 
Pozrite si podrobnejšie výsledky prezidentských volieb. 
Arnutovce 
Betlanovce 
Bystrany 
Chrasť nad Hornádom 
Danišovce 
Harichovce 
Hincovce 
Hnilčík 
Hnilec 
Hrabušice 
Iliašovce 
Jamník 
Kaľava 

https://spisska.dnes24.sk/v-spisskonovoveskom-okrese-ziskala-viac-hlasov-zuzana-caputova-326371
https://spis.korzar.sme.sk/c/22087931/ako-dopadli-prezidentske-volby-v-spisskej-novej-vsi-a-okoli.html


Kolinovce 
Krompachy 
Letanovce 
Lieskovany 
Markušovce 
Matejovce nad Hornádom 
Mlynky 
Odorín 
Olcnava 
Oľšavka 
Poráč 
Rudňany 
Slatvina 
Slovinky 
Smižany 
Spišská Nová Ves 

Spišské Tomášovce 
Spišské Vlachy 
Spišský Hrušov 
Teplička 
Vítkovce 
Vojkovce 
Žehra 

[Späť na obsah] 

 
 

25. Volebná účasť na Spiši a pod Tatrami nedosiahla ani 42 percent 
[31.03.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22088223/volebna-ucast-na-spisi-a-pod-tatrami-nedosiahla-ani-42-
percent.html 

 
 

Najmenej voličov prišlo k urnám v okrese Gelnica. 
Prezident Andrej Kiska volil v 2. kole v Poprade 
(7 fotografií) 
Kompletné výsledky prezidentských volieb 2019 nájdete na volby.sme.sk. 
POPRAD. Druhé kolo prezidentských volieb v spišskom a podtatranskom regióne poznamenala nižšia účasť 

ako v prvom kole pred dvoma týždňami. 
V územnom obvode Poprad, s okresmi Poprad a Levoča dosiahla časť 40, 69 %. V porovnaní s prvým kolom 

to bol pokles o 9 percent. 
Prečítajte si tiež:Prešovský kraj je výnimka. Tesne v ňom vyhral Šefčovič 
V samotnom okres Poprad bola účasť 41,93% (pokles o 9 percent, v Levoči bola účasť 36,69% (pokles o 

takmer 10 percent). 
V obvode Kežmarok prišlo k volebným urnám 31,79%. Pokles tu bol viac ako 11 percent v porovnaní s prvým 

kolom. 
Pravdepodobne sa pod to podpísal aj volič Štefana Harabina. 
Neúspešný kandidát z prvého kola prezidentských volieb pochádza z obce Ľubica v okrese Kežmarok. 
Obvod Stará Ľubovňa dosiahol volebnú účasť 36,41%. Pokles o viac ako 8 percent. 
V markušovskom volebnom okrsku je voličov málo 
(5 fotografií) 
Prečítajte si tiež:Košický kraj kopíruje Slovensko, výrazne vyhrala Čaputová 
Volebná účasť v druhom kole v obvode Spišská Nová Ves nedosiahla percentá z prvého kola. 

Aj tento obvod poznamenal pokles. 
Účasť v druhom kole bola 34,44%. Oproti prvému kolu tu bo pokles o viac ako 8 percent. 
V samotnom okrese Spišská Nová Ves bola účasť 35,60%, v okrese Gelnica 30,87%. 

Pokles bol v prvom okrese o viac ako 8 percent a v druhom okrese o takmer 8 percent. 
Voľby v Levočskej doline 
(7 fotografií) 
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26. STREĽBA: V Brezne pištoliarske tituly pre obhajcu Koppa a K. Kučovú 
[31.03.2019; mybystrica.sme.sk; Banská Bystrica / Šport; 00:00; SITA] 

 
https://mybystrica.sme.sk/c/22088009/strelba-v-brezne-pistoliarske-tituly-pre-obhajcu-koppa-a-k-
kucovu.html 

 
 

Majstrovstvá Slovenska 2019 v streľbe zo vzduchových zbraní v Brezne - sobotňajšie výsledky vo vzduchovej 
pištoli. 

BREZNO . Na majstrovstvách Slovenska 2019 v streľbe zo vzduchových zbraní v Brezne si v seniorských 
kategóriách vo vzduchovej pištoli vybojovali tituly obhajci Pavol Kopp z ŠCP Bratislava a Katarína Kučová z ŠSK 
mesta Martin. Druhýkrát sa na národnom šampionáte strieľalo v kategóriách žien a junioriek takisto ako u mužov 
a juniorov už na 60 výstrelov. 

Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Súkromné gymnázium v Podbrezovej sa stalo majstrom Slovenska vo futsale 
Šampión z Martina 2018 Kopp si zopakoval prvenstvo spred roka, hoci v kvalifikácii dosiahol až štvrtý najlepší 

výkon 576 bodov. Vo finále bol však už najlepší s 239,3 bodu. Peter Baláž na 2. mieste zaostal o 1,2 bodu a 
bronzový stupienok patril takisto ako vlani favorizovanému Jurajovi Tužinskému (218,2). Majster SR spred dvoch 
rokov suverénne ovládol kvalifikačnú časť s 580 bodmi. 

V Aréne Brezno sa v súťaži žien tešila skúsená Katarína Kučová. Lanská vicemajsterka bola po kvalifikácii 
tretia (554), vo finále si titul vystrieľala výkonom 230,8 bodu. Na 2. mieste skončila Martina Maršálková zo SAV 
Bratislava (228,4) a bronz si odniesla Jana Kuviková zo Spišanu Spišská Nová Ves (208,6). Obhajkyňa Jitka 

Ježková z Martina skončila štvrtá (187,5). 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:VŠC Dukla si Kuzminovú i P. Fialkovú ocenilo na kvetinovom ceremoniáli 
Medzi juniormi sa presadil Samuel Štefkovič z Liptovského Hrádku (546), v kadetoch zvíťazil Lukáš Filip z 

klubu Spišan Spišská Nová Ves (565). Z junioriek bola najlepšia Ivana Ďuranová z ŠKP Bratislava (534), v 
kadetkách sa stala šampiónkou Júlia Košárová z RD Spišská Nová Vese (532). 

Výsledky - sobota: M-SR 2019 vzduchová pištoľ 60 
muži: 1. Pavol Kopp (ŠCP Bratislava) 239,3 b. (v kvalifikácii 576), 2. Peter Baláž 238,1 (577), 3. Juraj 

Tužinský (Dukla B. Bystrica) 218,2 (580) 
juniori: 1. Samuel Štefkovič (SŠS LŠ Liptovský Hrádok) 546 
kadeti: 1. Lukáš Filip (Spišan Sp. N. Ves) 565 
ženy: 1. Katarína Kučová (ŠSK mesta Martin) 230,8 (554), 2. Martina Maršálková (SAV Bratislava) 228,4 

(552), 3. Jana Kuviková (Spišan Sp. N. Ves) 208,6 (552) 
juniorky: 1. Ivana Ďuranová (ŠKP Bratislava) 534 
kadetky: 1. Júlia Košárová (RD Sp. N. Ves) 532 
vzduchová pištoľ 40 
veteráni: 1. Peter Mlynarčík (RD Sp. N. Ves) 375 
družstvá: 1. ŠKP Bratislava (J. Fabo, Danaj, P. Varga) 1091 
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27. Keď rinčia zbrane, aj múzy môžu kričať 
[30.03.2019; Slovenské Národné Noviny; KULTÚRA; s. 9; Miloš KÁZIK] 

 
 

Malá vojna spred osemdesiatich rokov našla odraz aj v slovenskej literatúre 
Miloš KÁZIK – Ilustrácia: redakcia SNN 
Každý hrdý národ má v úcte obrancov svojej vlasti, zvlášť tých, ktorí padli v boji za jeho slobodu. V súčasnosti 

však v našej republike zabúdame na hrdinov a obete tzv. malej vojny medzi Maďarskom a Slovenskom z marca v 
roku 1939. V tejto vojne sa rozhodovalo o tom, či sa poslušne vrátime pod svätoštefanskú korunu, alebo 
ostaneme svojbytným národom. 

Po vzniku samostatného Slovenského štátu 14. marca 1939 najväčšie nebezpečenstvo pre Slovensko 
predstavovalo horthyovské Maďarsko, a to aj napriek tomu, že bolo prvým štátom, ktorý diplomaticky uznal nový 
štát. Obavy z maďarskej hrozby sa ukázali opodstatnené, pretože 23. marca 1939 prekročilo maďarské vojsko na 
východnom Slovensku štátne hranice a nečakajúc nijaký odpor dezorganizovanej česko-slovenskej armády 
usilovalo sa postupovať hlbšie do vnútrozemia. Maďarský útok Slovenská armáda spolu s príslušníkmi Hlinkovej 
gardy zastavila, ba dokonca slovenskí vojaci prešli do protiútoku. Je pochopiteľné, že po predchádzajúcich 
bezbojových kapituláciách privítala slovenská spoločnosť i osobnosti našej literatúry „veľké víťazstvo v malej 
vojne“ s pocitom úľavy a hrdosti. 

BÁSNIK ZEMPLÍNA 

https://mybystrica.sme.sk/c/22088009/strelba-v-brezne-pistoliarske-tituly-pre-obhajcu-koppa-a-k-kucovu.html
https://mybystrica.sme.sk/c/22088009/strelba-v-brezne-pistoliarske-tituly-pre-obhajcu-koppa-a-k-kucovu.html


Keďže miestom maďarského vpádu bolo východné Slovensko, nemohol na spomínanú udalosť nereagovať 
Pavol Horov, ktorému bol rodný Zemplín trvalým inšpiračným zdrojom. 

Jeho báseň 62-ročný starec bráni hranice je nielen oslavou uchránenej slobody, ale aj vyjadrením radosti z 
prekonania odvekej holubičej ústupčivosti a poddajnosti: „Dobrú noc národ holubičí / jak krásne zvoní pieseň 
rodnej zeme / nezaseknutá v ústach bezzubých.“ Symbolom odhodlania brániť slobodu vlasti aj za cenu 
vlastného života sa stal pre autora starý muž. Ten je v uvedenom úryvku pozdravený ako pelikán, pretože tento 
vták podľa legendy zachraňuje svoje mláďatá pred smrťou hladom tak, že ich nasýti vlastnou krvou. Vyvrcholením 
Horovovej básne sú verše, v ktorých ohlas prvého víťazstva dáva novú nádej krajanom žijúcim na území, ktoré po 
Viedenskej arbitráži (2. 11. 1938) obsadilo Maďarsko: „Hlas jeho mocný nájde ozvenu / stratených bratov tam pod 
Vihorlatom / pri vodách Uhu clivo plačúcich / a na košickom rínku zmĺklych bôľom.“ 

BURIČOV APEL 
Vznik samostatného Slovenského štátu a zastavenie nepriateľského útoku inšpirovali aj najvýznamnejšieho 

predstaviteľa katolíckej moderny Rudolfa Dilonga. Jeho básne motivované aktuálnym dianím vyšli v zbierke s 
názvom Gardisti, na stráž! Nie je bez zaujímavosti, že obálku tejto básnickej zbierky navrhol nadrealistický básnik 
a výtvarník Rudolf Fabry a Alexander Mach, hlavný veliteľ Hlinkovej gardy, k nej napísal úvodné slovo. V ňom 
zhodnotil františkánskeho kňaza Dilonga a jeho angažovanú tvorbu takto: „Vás už netreba uvádzať ani medzi 
básnikov, ani medzi gardistov. Keď bolo treba rúcať a búriť, boli ste skvelým básnikom – buričom. Vydobyli sme si 
samostatný štát. Teraz musíme budovať, stavať, vychovávať národ k disciplíne, k vojenským, gardistickým 
cnostiam. Vaše gardistické básne nech plnia toto poslanie, nech sú zdrojom odvahy, viery, sebavedomia a 
obetavosti pri budovaní a v prípadnej obrane nášho štátu.“ V zbierke sú boje na východnom Slovensku poeticky 
stvárnené napríklad v básni Gardista Ondrej, guľometčík. V nej je zobrazený hrdinský boj obrancov Slovenska s 
dobovým pátosom a vlasteneckým oduševnením: „Za Slovensko mám guľku v ramene, / ešte si, svojeť, viacej 
spanilá, / neľutujem vás, krvi rudé pramene, / neľutujem ťa, guľka, čos‘ ma ranila, / ešte si krajší, domov hornatý, / 
môj domov biedny na horách, / ach, guľomety, granáty, / len po nich, po tých potvorách, / čo siahli zradne mi na 
vlasť, / na piaď tej zeme! / My slobodu si vybojujeme!“ 

Ani s odstupom času, keď sa Hlinkova garda zdiskreditovala svojou účasťou na holokauste a spoluúčasťou na 
represáliách jednotiek SS proti slovenskému obyvateľstvu, Dilong nezaprel a neprehodnotil svoje ,,gardistické“ 
básne. Práve naopak. Nepovažoval ich totiž za glorifi káciu fašistickej organizácie, ale za oslavu tých, čo za vlasť 
boli ochotní položiť vlastný život. 

BOJOVÉ VERŠE 
Svoju angažovanú tvorbu z daného obdobia autor po rokoch zhodnotil takto: ,,Môj ‚hriech‘ bol, že som písal 

bojové básne, keď nás Maďari na východe prepadli a Hlinkova garda išla brániť Slovensko. Postupne ma nazvali 
‚gardistickým básnikom‘. A som. Ja som miloval svoju otčinu, k tomu sa priznám. A kto bol proti ľudskosti lásky, 
proti národu, nech sa ohlási.“ 

Najtragickejšou udalosťou maďarskoslovenského konfl iktu bolo bombardovanie Spišskej Novej Vsi 25. 

marca 1939, pri ktorom zahynulo dvanásť ľudí a ďalších dvadsaťsedem bolo zranených. Táto teroristická akcia 
maďarského letectva dala podnet Valentínovi Beniakovi na napísanie básne Spišská Nová Ves, v ktorej sú aj 

tieto verše: „To nie je vojna. Vojna táto byť vojnou sa len učí. / Najkrajšie z spišských miest, kde naša tepna búši, 
/ napadlo včera sedem vzdušných zbojníkov, / počujte, orli Tatier, a vstávajte zo slamníkov, / počujte, orli Tatier, 
to vigília nebola, / počujte, orli Tatier, či rany tie vás nebolia?“ 

Touto básňou autor nevyjadruje len smútok nad obeťami, spravodlivý hnev a výzvu na pomstu, ale aj presne 
určuje dôvod útoku, ktorým bolo odmietnutie slovenského národa žiť opäť v zjednotenom Uhorsku: ,,Tí, čo ťa 
kŕmia ekrazitom, tí, ktorých láska ohnivá / rozbesnila sa odmetnutím a chce nás páliť za živa.“ 

Beniakova báseň pripomína poéziu Sama Chalupku, a to nielen motívom orlov vzlietajúcich z Tatier, ale 
najmä záverom, v ktorom je vyjadrená vôľa brániť slobodu aj za cenu vlastného života: ,,Naše lietadlá budú 
prudšie a nebudeme na vine, / my nikomu nič neberieme, len slobodu si bránime / a budeme ju krvou platiť, v krvi 
kúpať a ohňom krstiť, / bo Andrej Hlinka z hrobu vstáva a ten nám káže nepopustiť!“ 

VLASTENECKÁ LYRIKA 
V deň pohrebu obetí maďarského náletu napísal začínajúci básnik Štefan Žáry báseň 27. marec v Spišskej 

Novej Vsi, v ktorej sa aj takto lúčil s nevinnými obeťami: „Bubnuje jarný dážď pošmurne bubnuje / takto sme 

málokedy jar očakávali / takto nás málokedy jar zarmútila / bubnuje jarný dážď tragicky / a slovenský národ 
spieva si requiem / za svoje deti hydrou roztrhané. 

Na rozdiel od predchádzajúcej Beniakovej básne, končiacej sa vzdorom a sľúbením odplaty, vyvrcholením 
Žáryho básne je modlitba za živých – za slovenský národ: ,,Bože, pre večnú svoju lásku zmiluj sa nad nami / pod 
krídlo svoje útulné prichýľ nás / ostrie meča nepriateľského otup / nevymaž národ malý zo života národov.“ 

Báseň 27. marec v Spišskej Novej Vsi patrí k ranej fáze tvorby nadrealistu Žáryho. Táto jeho vlastenecká 

lyrika je potvrdením toho, že v zlomovom období pre Slovensko i celú Európu ani mladým slovenským umelcom 
nemohol byť osud národa a vlasti ľahostajný. 

Literárna tvorba motivovaná trojdňovou maďarsko-slovenskou vojnou má iba príležitostný charakter, ale v 
čase svojho vzniku zohrala pozitívnu úlohu, pretože apelovala na vlastenectvo slovenskej spoločnosti. Tým v 
kritickom čase pomáhala zjednotiť národ a presvedčiť ho o správnosti budovania vlastnej štátnosti. V súčasnosti 
prostredníctvom veršov našich popredných básnikov môžeme lepšie pochopiť obavy, smútok, no i hrdosť našich 
predchodcov, ktorí čelili agresii a dokázali jej úspešne vzdorovať. 

foto: 
Dobový mobilizačný plagát 
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28. Z väzby sa nedostala 
[30.03.2019; Korzár; REGIÓN; s. 5; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

So synom známeho kontroverzného podnikateľa ich zadržala NAKA. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Súd v Spišskej Novej Vsi v piatok dopoludnia rozhodoval o žiadosti o prepustenie z 

väzby Alexandry (19) zo Spišskej Novej Vsi. Mladá žena je od novembra 2018 stíhaná za drogovú trestnú 

činnosť. 
Alexandra sedela v aute Daniela Kušmíreka, alias Ježka mladšieho, ktorého v novembri zadržala NAKA. V 

aute boli drogy aj zbrane. 
Ježko mladší je synom kontroverzného podnikateľa Milana Kušmíreka zo Spiša, ktorého meno sa v médiách 

spája s podsvetím, najmä s osobou Ondreja Žembu. 
Daniel a jeho priateľka Alexandra sú v súčasnosti väzobne stíhaní v Košiciach. Rovnako aj jej otec Miloš. 
V aute zaistili drogy aj zbrane 
Začiatkom novembra 2018 policajti NAKA zasahovali na viacerých miestach Slovenska v Košiciach, 

Ružomberku, Kežmarku a v Spišskej Novej Vsi. Zadržali 42-ročného Miloša N. zo Smižian, jeho dcéru 

Alexandru N. a 35-ročného Daniela z Kežmarku. 
Počas prehliadok nebytových priestorov zaistili plastovú striekačku s obsahom metamfetamínu, z ktorého by 

sa dalo vyrobiť šesť dávok drog, a ďalšie vrecúško s obsahom metamfetamínu minimálne na 38 dávok drog. 
Policajti odhalili a zaistili laboratórium na výrobu drog a veľké množstvo zbraní, streliva a výbušnín. 
Keď v novembri súd rozhodoval o vzatí do väzby všetkých troch obvinených, Alexandra sa usmievala, sediac 

vedľa svojho otca. 
Na otázku, či vedela, že v aute sa nachádzajú drogy, vtedy odpovedala: „Išli sme na romantický výlet." 
V piatok na súde sa však už neusmievala. Pri odchode z pojednávacej miestnosti mala hlavu sklonenú. 

Výsledok nekomentovala. 
Alexandra ostáva vo väzbe 
Právny zástupca Alexandry uviedol, že podali žiadosť o prepustenie z väzby, sudkyňa však žiadosť asi po 

hodine a pol odmietla. Zaujímali nás dôvody žiadosti o prepustenie z väzby. 
„Dôvody nebudeme komentovať, v tomto štádiu uvidíme, ako sa s tým vysporiada krajský súd,“ informoval 

právny zástupca obvinenej Michal Bečarik. 
Ako doplnil, s piatkovým rozhodnutím súdu nie sú spokojní a do troch dní podajú sťažnosť. 
Ku skutočnostiam z vyšetrovacieho spisu sa právny zástupca nevyjadroval. 
Alexandra je stále v pozícii obvinenej, spolu s ďalšími dvoma mužmi. A ostáva vo väzbe. 
MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 
Foto: 
Alexandra pri odchode zo súdu po tom, čo jej žiadosti nebolo vyhovené. 

[Späť na obsah] 

 
 

29. Šefčovič priznal porážku. Prvej prezidentke posiela kyticu 
[30.03.2019; ta3.com; Slovensko; 23:26; TA3 TASR SITA] 
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Súboj o prezidentský palác sa dostal do finále. Zo skupiny kandidátov sa do druhého kola dostali dvaja - 
úspešný diplomat z európskych štruktúr a právnička a aktivistka. Ktorý z nich sa napokon stane slovenským 
prezidentom? Dočkáme sa počas víkendu prekvapení? Sledujte spolu s nami, volebné a povolebné udalosti 
sledujeme online. 

23:44 Šefčovič priznal porážku a pogratuloval Zuzane Čaputovej k víťazstvu aj k tomu, že je prvou 
prezidentkou v histórii Slovenska. “Od dnešného večera má pred sebou veľkú zodpovednosť,” zdôraznil. Napriek 
veľmi živej kampani podľa neho čakajú Slovensko časy, ktoré potrebuje prežiť zjednotené. Čaputovej Šefčovič 
posiela kyticu, druhú dal pred novinármi svojej žene. 

23:30 V druhom kole prezidentských volieb je už spočítaná viac ako polovica okrskových zápisníc. Zuzana 
Čaputová si drží náskok so ziskom 58,07 percenta, Maroš Šefčovič má 41,92 percenta. Volebná účasť prekročila 
40-percentnú hranicu, aktuálne dosahuje 40,33 percenta. 

23:20 Gratulovala aj SaS. “Má všetky predpoklady byť dobrou prezidentkou, ktorá bude dôstojne 
reprezentovať Slovensko navonok a rozvážne pristupovať k domácim problémom, ktoré rozdeľujú spoločnosť. 
Prvá prezidentka v dejinách Slovenska, ale aj Československa znamená výrazný modernizačný krok, ktorým 
prešla naša spoločnosť a je krehkým víťazstvom liberálnej demokracie,” uvádza sa v stanovisku strany. 

https://www.ta3.com/clanok/1151568/sefcovic-priznal-porazku-prvej-prezidentke-posiela-kyticu.html


23:08 Po sčítaní dvojciferného počtu okrskových zápisníc vedie v druhom kole prezidentských volieb naďalej 
Zuzana Čaputová, ktorá má 57,57 percenta hlasov. Maroš Šefčovič zatiaľ získal 42,42 percenta. Volebná účasť 
aktuálne dosahuje 38,32 percenta. 

23:05 Hoci väčšina hlasov ešte nie je spočítaná, Čaputová má už prvého oficiálneho gratulanta. “Prosim 
Zuzanu Čaputovú, aby bola prezidentkou všetkých občanov Slovenskej republiky. Aby sa snažila intenzívne 
komunikovať aj s voličmi Kotlebu, Harabina, Kollára, Smeru, SNS … či nevoličmi. Aby sa snažila pochopiť ich 
problémy a pomohla hľadať ich riešenia. Prosím ju tiež o to, aby bola mostom medzi liberálmi a kresťanmi, tak, 
ako nám sľúbila za okrúhlym stolom, ku ktorému sme ju pozvali spolu s Robertom Mistríkom. Dnes totiž nevyhral 
liberalizmus, ale spoločné vzopätie liberálov aj kresťanov, ktorí sa nedali zastrašiť,” uviedol Igor Matovič, líder 
OĽaNO. 

23:00 Verí už vo svoje víťazstvo? Netreba sa báť, bude to dobré, uviedla Čaputová na Facebooku. 
22:55 Po sčítaní piatich percent okrskových zápisníc vedie naďalej Zuzana Čaputová, ktorá má 57,20 

percenta hlasov. Maroš Šefčovič má 42,79 percenta. Volebná účasť je zatiaľ 37,72 percenta. 
22:50 Do Šefčovičovho volebného štábu prišli aj bývalý prezident Ivan Gašparovič a nový guvernér NBS Peter 

Kažimír. 
22:40 Podľa prvých volebných výsledkov zo Štatistického úradu vedie Zuzana Čaputová pred Marošom 

Šefčovičom. Spočítaný je však zatiaľ len zlomok hlasov. 
22:30 Do centrály Zuzany Čaputovej v Starej tržnici prišiel Robert Mistrík, ktorý sa pred prvým kolom vzdal v 

jej prospech napriek tomu, že bol jedným z favoritov. 
22:25 Indície o menšej účasti podporujú aj správy zo Zvolena, Detvy či Krupiny. „Neevidovali sme žiadne 

sťažnosti či podnety z okrskových volebných komisií. Všetko sa uskutočnilo v poriadku. Zdá sa však, že účasť v 
porovnaní s prvým kolom bola nižšia,“ uviedla pracovníčka organizačného oddelenia Okresného úradu vo 
Zvolene Alena Filová. 

22:20 Nálada vo volebnom štábe kandidáta na prezidenta Maroša Šefčoviča je pokojná. Povedal to dnes v 
hoteli, v ktorom čaká so svojimi blízkymi na výsledky prezidentských volieb. “Boli to intenzívne týždne, nič 
intenzívnejšie som nezažil. Prešiel som viacerými hearingami, boli veľmi tvrdé, odborné, ale predsa len, toto je 
vaša krajina, vaša vlasť,” povedal. 

Uviedol, že vo volebnom štábe nikto zo Smeru-SD nie je. „Určite si zavoláme. Od začiatku som hovoril, že 
kandidujem ako Maroš Šefčovič, nezávislý a nadstranícky kandidát. Sú tu všetci moji podporovatelia, priatelia,“ 
povedal. 

22:15 Pozrite si záznam vyhlásenia predsedu Štátnej volebnej komisie Eduarda Bárányho o priebehu druhého 
kola volieb. 

22:10 V druhom kole prezidentských volieb v bratislavskom väzení, Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon 
trestu odňatia slobody, zaznamenali v sobotu len 11,18-percentnú volebnú účasť väzňov. 

22:05 Zuzana Čaputová aj Maroš Šefčovič sa krátko pred skončením moratória vo svojich štáboch prihovorili 
voličom. “Kampaň ukázala, že hodnoty ako ľudskosť či pravda sú dôležité pre veľa ľudí na Slovensku,” uviedla 
Čaputová v bratislavskej Starej tržnici. Šefčovič sa podľa vlastných slov obáva nižšej účasti, ďakuje však 
všetkým, ktorí prišli voliť. Vyhlásil to vo svojom volebnom štábe v hoteli Devín. 

22:00 Prezidentské voľby sú za nami, brány volebných miestností sa zatvorili. Spolu s vami budeme čakať na 
prvé výsledky zo Štatistického úradu. 

21:35 Polícia zverejnila fotografie z volebného dňa, ktorého priebeh kontrolovala. 
21:30 Začalo sa volebné štúdio TA3. Volebné miestnosti sa zatvoria už o polhodinu. 
21:20 Oficiálne výsledky druhého kola prezidentských volieb budú vyhlásené na tlačovej konferencii, ktorá 

bude v nedeľu napoludnie v budove ministerstva vnútra v Bratislave. 
Tie neoficiálne sa dozvieme oveľa skôr, dnes v noci. 
21:10 Prezidentské voľby sa pomaly končia. Ak ste nehlasovali, máte už len niečo vyše trištvrte hodiny. Už o 

pol desiatej sa na TA3 začne volebné štúdio, v rámci ktorého vám prinesieme zaujímavých hostí aj exkluzívny 
prieskum AKO. 

20:55 Pozrite si aj zábery z volebných miestností bez komentára. 
20:45 Volebná účasť v druhom kole prezidentských volieb v obci Zádor na juhu okresu Rimavská Sobota je v 

porovnaní s prvým kolom zatiaľ nižšia. Informovala o tom predsedníčka okrskovej volebnej komisie Alena 
Dávidová. 

„Zatiaľ sme nemali veľa voličov. Nejakí však ešte môžu prísť, minule boli aj o pol desiatej,“ podotkla Dávidová, 
podľa ktorej k volebnej urne počas dňa zatiaľ prichádzali hlavne mladší obyvatelia dediny, v ktorej žije viac ako 
140 ľudí. 

Podľa oficiálnych údajov Štatistického úradu SR bola v prvom kole prezidentských volieb v Zádore najnižšia 
volebná účasť na Slovensku – iba 2,68 percenta. Podľa predsedníčky okrskovej komisie však šlo o preklep v 
zápisnici, keď namiesto 93 oprávnených voličov uviedli 930. Skutočná volebná účasť v dedine sa tak blížila k 25 
percentám. 

20:30 Slováci žijúci v zahraničí by prijali, keby mohli aj prezidenta voliť zo zahraničia. Zhodujú sa, že takáto 
možnosť by mala byť pri všetkých voľbách na Slovensku vrátane aktuálnych prezidentských volieb. Mnohí sa ich 
buď pre veľkú vzdialenosť alebo z finančných dôvodov nemôžu vždy zúčastniť. 

20:20 V Košiciach, ako aj v okrese Košice-okolie sa koná sobotňajšie druhé kolo prezidentských volieb zatiaľ 
pokojne. Potvrdili to obe okresné volebné komisie. Bezproblémovú voľbu hlavy štátu eviduje aj košická krajská 
polícia. 

Okresná volebná komisia Košice-okolie aktuálne ukončila kontrolu v južných častiach uvedeného okresu. 
„Prešli sme obce ako Rešica, Kechnec, Perín-Chym a iné. Všetko je v poriadku, nevyskytol sa žiaden problém. 



Ak náhodou boli nejaké drobné nedostatky, na mieste sme ich vyriešili. Tie veci, ktoré v prvom kole neboli presne 
podľa pravidiel, boli tentoraz bezproblémové,“ uviedol podpredseda volebnej komisie Ján Spišák. 

Ako povedal, postrehol, že vo volebných komisiách sú prevažne ženy a k volebným schránkam v tomto čase 
chodia voliči početnejšie. „Ľudia v týchto končinách sa ešte neodnaučili robiť. Keďže bolo pekne, doteraz 
pracovali na poliach a v záhradách,“ vysvetlil. 

Hlasovanie je bez komplikácií, doposiaľ aj v samotnom meste Košice. „Všetko je v poriadku, riešili sme len 
drobné administratívne veci,“ uviedol podpredseda košickej okresnej volebnej komisie Roman Frnčo. Nič 
mimoriadne, čo by narušilo, obmedzilo alebo pozastavilo voľbu prezidenta, nezaznamenala ani polícia v 
Košickom kraji. Potvrdila to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová. 

20:15 Vo volebnej miestnosti v obci Hájske v okrese Šaľa odovzdal v druhom kole prezidentských volieb svoj 
hlas aj 100-ročný Jozef Nétry. Do volebnej miestnosti prišiel v sprievode svojho syna a nevesty. Pri príležitosti 
jeho okrúhleho životného jubilea mu po skončení sa volebného aktu udelil starosta Jaroslav Bennár čestné 
občianstvo. 

20:10 Priebeh prezidentských volieb v okrese Nové Zámky je zatiaľ bezproblémový, okresná volebná komisia 
nezaznamenala žiadny incident. Jediný problém vidí predseda komisie Mikuláš Balogh vo veľmi nízkej účasti. „Ak 
to mám zhodnotiť, je to proste nuda,“ poznamenal Balogh. 

Predpokladá, že volebná účasť v druhom kole prezidentských volieb bude v novozámockom regióne nižšia 
ako v prvom kole. „Okolo 14. hodiny sme boli na kontrole zhruba desiatich okrskov. K volebným urnám prišla do 
toho času možno desatina oprávnených voličov. Očakávame, že sa volebná účasť zvýši podvečer, maximálny 
nápor očakávame do 21. hodiny. Členovia okrskových komisií tvrdili, že ľudia využili krásne počasie a sú v 
záhradkách,“ povedal Balogh. 

V prvom kole prezidentských volieb dosiahla volebná účasť v okrese Nové Zámky 40,65 percenta. V 142 
okrskoch bolo zapísaných 117.262 oprávnených voličov, odovzdaných bolo 47.395 platných volebných hlasov 
všetkých kandidátov. Najnižšia účasť bola zaznamenaná v obci Chľaba, kde prišlo odovzdať svoj hlas len 18 
percent voličov. 

20:00 Priebeh druhého kola prezidentských volieb v Bratislavskom kraji je naďalej pokojný a bezproblémový. 
Potvrdili to jednotlivé okresné volebné komisie, ktoré neevidujú žiadne závažné podnety. “Boli sme na kontrole v 
okrskových volebných komisiách. Nezistili sme žiadne pochybenia na strane komisií ani pokusy o podvod. Nebolo 
zaznamenané ani narušenie volieb. Všetko sa uskutočňuje v pokoji,” povedala Okresná volebná komisia Senec. 

“Neevidujeme žiadne výnimočné situácie,” podotkli aj v Okresnej volebnej komisii Malacky. Bezproblémový 
priebeh druhého kola prezidentských volieb potvrdili aj okresné volebné komisie v Bratislave a Pezinku. Viaceré 
oslovené samosprávy v Bratislavskom kraji evidovali doteraz nižšiu volebnú účasť v porovnaní s prvým kolom 
volieb prezidenta 16. marca. Vysvetľovali to najmä pekným počasím a tým, že viacero ľudí je na výletoch či 
pracuje v záhradách. Záujem voličov o voľby by sa podľa nich mohol ešte zvýšiť vo večerných hodinách. 

V Bratislavskom kraji je spolu 536 volebných okrskov. V Bratislave je to 361, v okrese Malacky 54, v okrese 
Pezinok 53 a v okrese Senec 68 volebných okrskov. V kraji je zapísaných 575.978 voličov. 

19:50 Občianske právo voliť sa počas sobotného druhého kola prezidentských volieb rozhodlo využiť aj 
niekoľko ľudí bez strechy nad hlavou či obyvateľov s trvalým pobytom na miestnom úrade. Ich počet je však zatiaľ 
v bratislavských mestských častiach relatívne nízky. 

19:40 Prvýkrát po rokoch bola pani Gurovičová zo spišskej obce Betlanovce voliť vo volebnej miestnosti. Je 
odkázaná na kyslíkový prístroj. Doma síce má stacionárny, no mobilný prístroj jej zdravotná poisťovňa nemohla 
zaplatiť. Do jej domácnosti teda doteraz prichádzali členovia volebnej komisie s prenosnou schránkou. Vďaka 
anonymnému darcovi sa to však zmenilo. 

19:30 Voľba novej hlavy štátu ležala na srdci aj pacientom pred hospitalizáciou v nemocnici. Keďže vedeli, že 
ich čaká pobyt na lôžku, vopred si vybavili hlasovací preukaz. O svoje ústavné právo totiž nechceli prísť. 

19:25 Do prezidentských volieb sa zapájajú aj Slováci žijúci za hranicami. V obci Kúty sa po príchode vlakov 
vo volebných miestnosťach vytvárali dlhé rady. Zástup ľudí siahal až na ulicu. Voliči zároveň podpisovali aj 
petíciu, aby sa na budúcich voľbách mohli zúčastniť poštou alebo elektronicky. 

19:20 Od otvorenia volebných miestností priebeh sobotňajšieho druhého kola prezidentských volieb v 
Malackách nič nenarušilo. Informovala o tom hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová. Potvrdila, že okrem volebných 
miestností v 12 vytvorených volebných okrskoch v okresnom meste mohli oprávnení voliči hlasovať aj 
prostredníctvom prenosných volebných schránok. 

“Túto možnosť využilo 20 seniorov v mestskom centre sociálnych služieb,” uviedla. O prenosnú volebnú 
schránku požiadali aj klienti z geriatrického centra Senior. “V zariadení nachádzajúcom sa v priestoroch 
Nemocnice Malacky využili spomínanú formu hlasovania traja klienti,” potvrdila hovorkyňa malackej nemocnice 
Gabriela Bartková Kalafus. Dodala, že prostredníctvom prenosnej schránky volil aj pacient hospitalizovaný na 
chirurgickom oddelení Nemocnice Malacky. 

19:15 V obci Plaveč v okrese Stará Ľubovňa sú od popoludnia bez elektrickej energie. Priebeh prezidentských 
volieb by to však podľa starostu obce Petra Šlosára nemalo narušiť. 

“Podľa našich informácií dôvodom je porucha na vedení vysokého napätia. Zabezpečili sme preto do volebnej 
miestnosti elektrocentrálu. Veríme, že to do 22.00 h zvládneme,” uviedol pre Šlosár. 

18:55 Prezidenti sa menia, ale sídlo, v ktorom úradujú a prijímajú návštevy, zostáva rovnaké. Od roku 1996 je 
ním Grasalkovičov palác v historickom centre Bratislavy. Reprezentačné nároky spĺňa, ale prezidentom na 
bývanie neslúži. Obytná rezidencia im aj 26 rokov po osamostatnení sa Slovenska stále chýba. 

18:45 Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán nemá informácie o žiadnych 
mimoriadnych udalostiach, ktoré by vznikli v súvislosti s dnešným hlasovaním. Uviedol to predseda komisie 



Eduard Bárány. „Občania po celom Slovensku využívajú svoje volebné právo veľmi pokojným, disciplinovaným 
spôsobom," povedal. 

Komisia podľa Bárányho rieši v súvislosti s voľbami dva typy podnetov. „Prvé sú tie, na ktoré odpovede sú 
vlastne usmernenia volebných komisií," povedal s tým, že ide napríklad o problematiku dokazovania totožnosti 
alebo voličských preukazov. „Druhou skupinou sú podnety týkajúce sa údajných narušení volebného moratória, 
kde však v mnohých prípadoch ich musíme odstupovať iným orgánom," vysvetlil s tým, že pri podnetoch, ktoré 
spadajú do kompetencie komisie, sa tá venuje zabezpečovaniu dôkazov alebo vyžiadavaniu stanovísk dotknutých 
osôb. 

18:35 V gemerských okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava má druhé kolo prezidentských volieb 
zatiaľ pokojný a bezproblémový priebeh. Potvrdili to zapisovatelia a predsedovia okresných volebných komisií. 

„Nezaznamenali sme žiadne podnety. O účasti zatiaľ ťažko niečo povedať, ale dá sa predpokladať, že je 
vyššia ako v prvom kole, hoci v niektorých obciach možno pôjdu viacerí voliť až večer, keďže bolo pekné počasie. 
Ľudia to však využívajú nielen na záhradkárstvo, ale chodia i voliť,“ uviedol na margo volebného dňa predseda 
okresnej volebnej komisie v Rožňave Jozef Pisarčík. 

Rovnako bezproblémový priebeh hlási aj okresná volebná komisia v Rimavskej Sobote. Tá má na starosti 
prezidentské voľby v Rimavskosobotskom i Revúckom okrese. „Všetko je pokojné, nemáme nijaké problémy,“ 
priblížil jej zapisovateľ Lukáš Kvietok. 

18:25 V Galante má druhé kolo prezidentských volieb doteraz bezproblémový priebeh. Podľa predsedu 
mestskej volebnej komisie Gábora Levanského volebné okrsky doposiaľ nehlásili žiadne porušenie zákona. 

Ako uviedol, ľudia chodia do volebných miestností priebežne, ale oveľa v menšom počte ako v prvom kole 
prezidentských volieb. V Galante môže pritom voliť približne 800 oprávnených voličov. Do volebných miestností 
chodí prevažne stredná a staršia generácia. O voličský preukaz bol záujem v piatich prípadoch a zatiaľ nikto 
nevyužil možnosť voľby do prenosnej urny. 

18:20 Druhé kolo prezidentských volieb v okrese Lučenec je zatiaľ bezproblémové a okresná volebná komisia 
nedostala žiadny podnet. Informoval o tom jej predseda Juraj Suja. 

„Zatiaľ sme nič nemali, všetko je v poriadku. Nezaznamenali sme ani malé problémy. Účasť je však v 
porovnaní s prvým kolom nižšia,“ uviedol Suja. Okresná volebná komisia bola podľa neho aj v teréne a navštívila 
tie okrskové komisie, pri ktorých nebola v prvom kole. 

Okresná volebná komisia v Lučenci zastrešuje v prezidentských voľbách okresy Lučenec aj Poltár. V rámci 
nich je vytvorených celkovo 133 volebných okrskov v 57 obciach Lučeneckého a 22 obciach Poltárskeho okresu. 

17:43 V prípade, že počas hlasovania volič nesprávnym spôsobom upraví hlasovací lístok, musí ho vložiť do 
zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Následne je 
mu vydaný nový hlasovací lístok. Upozorňuje na to riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na 
ministerstve vnútra Eva Chmelová. Pokiaľ by zle upravený lístok neodovzdal, dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu 
hrozí pokuta 33 eur. 

“Ak sa volič pomýli akýmkoľvek spôsobom, hlasovací lístok by mal ‘zahodiť’ do tej schránky, ktorá je na to 
určená, vypýtať si nový a upraviť ho v súlade so zákonom. Každá ďalšia špekulácia o tom môže mať za následok, 
že jeho hlas nebude započítaný tomu kandidátovi, ktorému chcel svoj hlas odovzdať,” priblížila Chmelová. 

17:22 Účasť voličov na jednotlivých voľbách je odrazom toho, ako spoločnosť vníma aktuálnu politickú klímu. 
Aj takéto sú názory na jeden zo základných číselných ukazovateľov hlasovania – teda na volebnú účasť. Pozrite 
si, aká bola v minulosti. 

17:05 Aj počas druhého kola volieb sú na Slovensku prítomní pozorovatelia z Organizácie pre bezpečnosť a 
spoluprácu v Európe. Ich úlohou je vyhodnotiť legislatívne normy na voľbu prezidenta a vedenie volebnej 
kampane, ako aj kontrolovať tieto normy v praxi. 

Ako o tom informovala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva 
Chmelová, po ukončení volieb vypracujú hodnotenia a odporúčania. “Vo volebný deň viac-menej diskusie nie sú, 
pozorovatelia pozorujú, robia si zápisky, majú svojho tlmočníka. Na základe poznatkov, ktoré zistia, budú robiť 
závery, ktoré budú s nami konzultovať,” uviedla. 

Predseda štátnej volebnej komisie Eduard Bárány informoval o tom, že pohyb pozorovateľov OBSE nie je 
monitorovaný. Navštívili dnes aj niektoré okresy, okrsky. Je na nich, kde a akým spôsobom sa rozhodnú 
pozorovať voľby. Musím povedať, že Slovensko má mimoriadne tolerantnú, liberálnu úpravu práce pozorovateľov, 
ktorí bez akéhokoľvek súhlasu alebo centrálnej akreditácie majú možnosť pozorovať priebeh volieb, a to aj 
sčítanie hlasov kdekoľvek na Slovensku," priblížil. 

17:00 Možnosť voliť využilo aj niekoľko pacientov a dve lekárky v nemocnici v Spišskej Novej Vsi. Z tamojšej 

mestskej volebnej komisie na ich požiadanie prišla prenosná volebná urna. Všetci zhodne tvrdia, že hospitalizácia 
či práca, by nemali občanom zabrániť ísť voliť. „Voličský preukaz mi vybavil syn, počula som, že urna príde sem, 
tak som to využila,“ uviedla Klára Rothová, ktorá je hospitalizovaná na rehabilitačnom oddelení. 

16:45 Voliči po celom Slovensku prichádzajú do volebných miestností, ktoré sa nachádzajú aj na netradičných 
miestach. Pozrite sa, ako si volíme prezidenta. 

16:11 Na Slovensku nemáme prezidentský systém ako napríklad v USA, kde má Donald Trump rozsiahle 
právomoci a niektoré svoje kľúčové rozhodnutia môže vykonať len na základe vlastného rozhodnutia. Slovenská 
hlava štátu má najmä reprezentatívnu funkciu, niektoré jeho kompetencie sú však rovnako významné. Pozrite si, 
aké. 

15:55 Do volebnej miestnosti nemusíte prísť len pešo, ale dá sa to aj na bicykli. Svoje o tom vie aj 44-ročný 
Marek z bratislavskej Petržalky, ktorý svoje volebné právo a športovanie spája už takmer desať rokov. Inak tomu 
nebolo ani v sobotu počas druhého kola prezidentských volieb. “Pred pár rokmi som mal dilemu a do poslednej 



chvíle som sa nevedel rozhodnúť, koho voliť. Potreboval som si utriasť myšlienky a mám skúsenosť, že na to 
pomáha dlhšia jazda na bicykli,” uviedol. 

Na bicykli prišiel voliť aj Tomáš z Brna, ktorý prešiel za voľbami 90 kilometrov. Odvolil vo volebnej miestnosti v 
Kútoch. 

15:33 Vo vestibule železničnej stanice v Krásne nad Kysucou vítala v sobotu domácich obyvateľov aj 
cestujúcich okrsková volebná komisia druhého kola prezidentských volieb. “Kým nebola volebná miestnosť na 
železničnej stanici, miestni obyvatelia mali zhruba štyri kilometre do najbližšej volebnej miestnosti v základnej 
umeleckej škole. Postavili sme tu sídlisko s dvanástimi bytovými domami a býva tam už takmer 400 ľudí. Chcel 
som, aby mali uľahčenú volebnú sobotu, aby nemuseli chodiť tak ďaleko,” povedal primátor Krásna nad Kysucou 
Jozef Grapa. 

Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Márie Lahútovej sa už zavčas ráno snažili odvoliť ľudia, ktorí 
išli na vlak. “Účasť je zatiaľ dobrá. Keď prichádza vlak, vieme, že idú ďalší voliči,” podotkla. 

15:23 Voľby na severozápade Slovenska spojili ľudia s rekreáciou na horách. Niektorí preto už ráno čakali na 
otvorenie volebných miestností, ďalší stavili na istotu a vybavili si voličský preukaz. Na pokojný priebeh dohliadajú 
stovky policajných hliadok. Štáb televízie TA3 sa zúčastnil aj na jednej z pyrotechnických prehliadok volebných 
priestorov. Pozrite sa, ako to vyzeralo. 

15:08 Priebeh druhého kola volieb prezidenta je aj v popoludňajších hodinách pokojný. Skonštatoval to 
predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány. “Občania a do veľkej 
miery aj členovia volebných komisii využívajú infolinky,” uviedol s tým, že týmto spôsobom sa riešia napríklad 
nezrovnalosti o totožnosti alebo trvalom pobyte voličov .“Kolegovia z odboru volieb sa snažia na ne odpovedať a 
usmerniť,” povedal. 

14:32 Malý záujem o voľby majú obyvatelia rómskej osady v Trebišove. Príchod členov okrskovej volebnej 
komisie s prenosnou urnou však bol oživením a vyvolal aj spontánny tanec domácich. “Teraz sme boli v osade s 
voličskou urnou, voliči zjavne prejavili svoj temperament tancom a dobrou náladou. Som učiteľkou v škole v tejto 
osade a preto ten temperament a to nadšenie bolo také, aké bolo,” povedala predsedníčka okrskovej volebnej 
komisie Tatiana Chačlarian. 

Voľby v osade podľa nej prebiehajú pokojne a v súlade so zákonom. “Účasť voličov je veľmi slabá,” dodala. V 
trebišovskej osade sú dva volebné okrsky, oprávnených voličov je tam zhruba 1900. 

V rómskej osade v Trebišove si s prenosnou urnou aj zatancovali. Zdroj: TASR/Roman Hanc14:28 Priamo zo 
svahu si k volebným schránkam v obci Demänovská Dolina prichádzajú vybrať novú hlavu štátu milovníci 
aktívneho života a športu zo všetkých kútov Slovenska. Do tamojšej volebnej miestnosti, ktorá leží takmer pod 
svahmi strediska Jasná, zatiaľ dorazili najmä turisti z Bratislavy, Košíc či Piešťan. Niektorí aj v plnom športovom 
výstroji a s lyžiarkami na nohách. 

Za jarnou lyžovačkou do Demänovskej doliny pricestovali spolu s partiou aj Bratislavčania Juraj a Eva. Na 
otázku, či podľa nich treba íst voliť, obaja jednotne prikyvujú hlavami. „Je dôležité vybrať si správneho kandidáta. 
Je to na osobnom rozhodnutí - podľa preferencií a tiež podľa toho, kto je vám hodnotovo viac sympatický,“ 
povedala Eva. Juraj zas volil preto, lebo chce niečo na Slovensku ovplyvniť. „Myslím si, že pri tom všetkom, čo sa 
deje v našej krajine, sa treba volieb zúčastniť,“ skonštatoval. 

14:09 V druhom kole prezidentských volieb už odvolil aj predseda Národnej rady SR Andrej Danko. Volil mimo 
svojho trvalého bydliska a využil tak možnosť voličského preukazu. Danko vyzýva všetkých občanov, aby takisto 
využili svoje občianske právo a išli voliť. 

14:05 O druhé kolo prezidentských volieb by mal byť väčší záujem ako o prvé kolo spred dvoch týždňov. 
Poukazuje na to aspoň počet vydaných hlasovacích preukazov v najväčších bratislavských mestských častiach, 
čo potvrdili hovorcovia miestnych samospráv. Ďalšie oslovené bratislavské mestské časti však zatiaľ evidujú 
nižšiu účasť voličov ako 16. marca, vysvetľujú si to pekným počasím. 

“V prvom kole evidujeme 3154 hlasovacích preukazov, v druhom kole 4194. To je o 1040 preukazov viac,” 
uviedla Mária Halašková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu. 

13:34 Voliči v obci Detvianska Huta v okrese Detva prichádzajú voliť aj na autobusovú zastávku, v ktorej je 
umiestnená volebná miestnosť. 

4 fotografie v galérii 
Volebná miestnosť v Detvianskej Hute v okrese Detva je umiestnená v priestoroch autobusovej zastávky. 

Zdroj: SITA/Jakub Julény 
13:28 V kaplnke Sedembolestnej Panny Márie na Závrší v kysuckej obci Svrčinovec mohli odovzdať hlas viac 

ako tri stovky oprávnených voličov. “Ľudia prichádzajú voliť v dosť veľkom počte a veria, že im Pánboh pomôže a 
zakrúžkujú to správne číslo,” povedala zapisovateľka okrskovej volebnej komisie Jana Zubričanová. 

V kaplnke sa rozhodol odovzdať svoj hlas aj člen okrskovej volebnej komisie Patrik Maráček. “Ja som z iného 
mesta, ale budem voliť tu. Vybavil som si voličský preukaz. Má to iný nádych, je to také duchovnejšie a cítime sa 
tu fajn,” podotkol. Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Marcely Zubričanovej sú ľudia na voľby v 
miestnej kaplnke už zvyknutí. “Poznajú to tu. Kedysi tu chodili do školy a ešte predtým to bola zvonica. Pri vchode 
je veľký kríž, kde sa môžu prežehnať a pri dverách je svätená voda,” doplnila. 

12:51 Viacero Bánovčanov prišlo k volebným urnám v pracovnom oblečení. Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi 
totiž upratujú svoje okolie. Zapojili sa tak do celosvetovej kampane Hodina Zeme. 

“V rámci Hodiny Zeme sa koná v meste veľké jarné upratovanie. Ako mestské kultúrne stredisko a obyvatelia 
sídliska Sever sa zapájame takisto. Hlavne čistíme areál celého MsKS, ale aj celého sídliska, to znamená, že 
zbierame odpadky, kultivujeme si náš exteriér,” načrtla riaditeľka MsKS v Bánovciach nad Bebravou Zuzana 
Janáčová. 



“Zúčastňujem sa brigády, ktorú organizuje mesto, MsKS aj ostatné inštitúcie v meste, kedy v rámci Hodiny 
Zeme čistíme mesto a prispievame tým ku krajšiemu okoliu,” uviedla Bánovčanka Veronika Palušová, ktorá do 
jednej z volebných miestností zavítala v pracovnom oblečení. 

12:37 V obci Medzany v okrese Prešov majú kovovú schránku so zámkom zo začiatku 90. rokov. V prvom 
kole volieb totiž jeden z voličov ukradol urnu z volebnej miestnosti a poškodil ju. 

12:31 Svoj hlas v druhom kole prezidentských volieb už odovzdali aj pacienti a lekári v nitrianskej fakultnej 
nemocnici. Členovia okrskovej volebnej komisie ich s volebnou urnou navštívili priamo na oddeleniach. Podľa slov 
hovorkyne nemocnice Tatiany Timkovej záujem voliť prejavilo 19 pacientov. „Na voľbách sa okrem nich zúčastnilo 
aj päť lekárov, ktorí sa práve nachádzajú v službe. Členov volebnej komisie sprevádzala po nemocnici vedúca 
odboru ošetrovateľstva Melanie Beťková,“ povedala Timková. 

12:14 Bývalý prezident Ivan Gašparovič odvolil krátko pred dvanástou hodinou spoločne s manželkou na 
Gymnáziu na Metodovej ulici v Bratislave. Ako povedal pri príchode novinárom, nového prezidenta čakajú viaceré 
výzvy a náročné úlohy, najmä pri zahraničnopolitických otázkach. “Už pri prvej voľbe som hovoril, že nový 
prezident alebo prezidentka príde do hektického obdobia. Spoločnosť na Slovensku je skutočne rozdelená ako 
nikdy predtým a aj preto musí nájsť cestu ku kompromisom a spájaniu ľudí,” povedal. 

11:48 Priebeh prezidentských volieb je zatiaľ pokojný, predseda štátnej volebnej komisie Eduard Bárány 
predpokladá, že to tak bude aj naďalej. “Vychádzam zo skúseností z prvého kola, hlasovanie v druhom kole je 
ešte o niečo jednoduchšie,” pripomenul. 

Bárány tiež doplnil, že do terénu pôjdu členovia komisie v obmedzenom rozsahu. “Štátna komisia musí byť 
počas celého dňa uznášaniaschopná, čiže behom hodiny, hodiny a štvrť najviac, aby boli všetci členovia prítomní. 
Alebo ak nie všetci, tak zo 14 členov aspoň jedenásti, čo je zákonom stanovené kvórum pre 
uznášaniaschopnosť,” priblížil predseda komisie. 

11:33 Premiér Peter Pellegrini odovzdal svoj hlas v Košiciach. Ľuďom odkázal, aby prišli voliť. “Ja som svoj 
hlas už odovzdal a prosím aj vás všetkých, aby ste si našli tých pár minút a išli voliť. Nech má náš budúci 
prezident čo najsilnejší mandát od občanov.” 

11:29 Možnosť voliť prezidenta majú aj odsúdení a obvinení v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon 
trestu odňatia slobody na Floriánskej ulici v Košiciach. S prenosnou volebnou urnou tam dopoludnia prišli dvaja 
členovia z okrskovej volebnej komisie č. 18 v Starom Meste. 

“Podľa zákona majú aj obvinené a odsúdené osoby právo voliť prezidenta republiky, čiže my zabezpečujeme 
ich predvedenie do volebnej miestnosti. Ako každý iný občan, ktorý nie je v mieste trvalého bydliska, musela 
obvinená a odsúdená osoba požiadať v mieste trvalého bydliska o zaslanie voličského preukazu. Ak nemala 
peniaze na poštovné, hradil to ústav,” uviedol riaditeľ ústavu Peter Gerbery. 

11:08 Prezident Andrej Kiska prišiel k volebnej urne so svojou manželkou v Poprade. Ľudí vyzval, aby išli 
voliť. 

Prezident Andrej Kiska s manželkou Martinou už odvolili. Zdroj: SITA/Radoslav Maťaš11:04 Policajti v Martine 
dohliadajú na pokojný priebeh volieb. Vo volebných miestnostiach vykonali aj pyrotechnické prehliadky. 

10:55 Odvolené má už aj ministerka vnútra Denisa Saková. Volila mimo svojho bydliska, lebo je spolu s 
rodinou na lyžovačke. V Mýte pod Ďumbierom išli k volebnej schránke s voličským preukazom. 

10:47 V Košiciach už odvolil aj bývalý prezident Slovenska Rudolf Schuster. 
Exprezident Rudolf Schuster počas volebného aktu v Košiciach. Zdroj: SITA/Ivan Fleischer10:44 Ľuďom, ktorí 

by kvôli svojmu zdravotnému stavu či sociálnej situácii nemohli uplatniť svoje volebné právo, pomáhajú aj 
pracovníci Diecéznej charity v Nitre. Seniorom a nevládnym voličom pomáhajú zabezpečiť voľbu do prenosnej 
urny, ľuďom bez domova zasa vysvetľujú, ako a kde môžu ísť voliť. 

10:28 V škole na Rajčianskej ulici v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa odvolil aj 91-ročný Jozef Vaškeba. 
Tento dôchodca v minulom roku neúspešne kandidoval v novembrových komunálnych voľbách za poslanca 
Vrakune. “Voliť chodím pravidelne od svojich 18 rokov. Pokladám to za svoju občiansku povinnosť, tak som bo l 
vychovávaný svojimi rodičmi, aby som sa aktívne zúčastňoval ako občan na chode štátu,” povedal Vaškeba. 

10:05 V jednej z najmenších obcí na Slovensku - Príkra, volia počas druhého kola prezidentských volieb v 
dome starostu. Dôvodom je, že nemajú vlastnú budovu obecného úradu. Starosta preto úraduje doma. “Budovu 
bývalého obecného úradu odkúpil nový majiteľ a nedohodli sme sa na nájme. Výhody sú, že všetko máte v 
jednom. To je veľká výhoda a nevýhoda, že viac ľudí je v dome, ale zase, keď sú veľké priestory, tak to nie je 
problém,” uviedol starosta obce Príkra Miroslav Goldir. 

V obci Príkra volia hlavu štátu v dome starostu. Zdroj: TASR/Maroš Černý9:47 Volebné miestnosti, ktoré sa 
nachádzajú na prízemí Strednej priemyselnej školy v Trnave, boli pred voľbami vydezinfikované. V škole na 
Komenského ulici uprostred týždňa zasiahla vírusová epidémia. 

9:22 Spoza hraníc, ale i iného kontinentu prišli voliť Slováci pôsobiaci v zahraničí. Zhodujú sa, že 
najdôležitejšie je aktívne prejaviť svoj názor a využiť možnosť participovať svojím hlasom na výsledku. 

Jakub, ktorý žil vyše dva roky v Argentíne a zmenil letenku, aby stihol druhé kolo volieb, tvrdí, že pokiaľ je 
možnosť zúčastniť sa na voľbách, je potrebné ju využiť. „V nich rozhodujeme my, je to v našich rukách, aký bude 
výsledok," odôvodnil svoju motiváciu precestovať tisícky kilometrov a dať hlas jednému z kandidátov. 

Na oboch kolách prezidentských volieb sa zúčastnil aj Andrej, pôsobiaci vo Viedni. "Som presvedčený, že 
právo voliť je potrebné využiť vo všetkých voľbách. Motiváciou voliť v týchto voľbách je pre mňa to, aby som bol v 
zahraničí na slovenského prezidenta hrdý,“ vyhlásil. 

9:16 Pozrite si, aký je priebeh volieb pod Tatrami. Situáciu sleduje náš kolega Jozef Slivenský. 
8:45 Okresné volebné komisie v Žilinskom kraji pri otvorení volebných miestností nezaznamenali problémy. 

Vo volebnom obvode Žilina si môžu voliči vybrať prezidentského kandidáta v 218 volebných okrskoch. 



Viac ako 480.000 oprávnených voličov a ďalší voliči s hlasovacími preukazmi môžu voliť v Trenčianskom 
samosprávnom kraji. 

8:24 V druhom kole prezidentských volieb bude môcť odovzdať svoj hlas viac ako 10.000 väzňov. Do 17 
slovenských ústavov na výkon trestu odňatia slobody a ústavov na výkon väzby i do väzenskej nemocnice v 
Trenčíne členovia jednotlivých volebných komisií prinášajú postupne volebné urny. 

8:16 Rozhodovať o voľbe prezidenta začali aj obyvatelia obce Chvojnica v okrese Myjava. Viacero z nich 
hlasovalo vo volebnej miestnosti v priestoroch obecného úradu. “Voliť chodím pravidelne na každé voľby. Aj keď 
to nie je zákonná povinnosť, z morálnej stránky to za povinnosť považujem. Som presvedčená, že kto nevolí, 
nemá potom právo ani kritizovať. V druhom kole nie sú z môjho pohľadu nevoliteľní kandidáti a mám po dlhej 
dobe pocit, že nevolím menšie zlo,” uviedla jedna z prvých tamojších voličiek Angelika. 

Obec má kopaničiarsky ráz a v jej katastri sa nachádza aj niekoľko starších obyvateľov, ktorí žijú na 
samotách. “S urnou pôjdeme aj za občanmi, ktorí požiadali alebo ešte v priebehu dňa požiadajú, aby ich 
navštívila volebná komisia u nich doma. V prvom kole ich bolo päť, pre druhé kolo máme zatiaľ nahlásenú jednu 
voličku. Ešte je ale možnosť v priebehu dňa požiadať o návštevu s volebnou urnou priamo u voliča,” spresnila 
predsedníčka volebnej komisie. 

7:53 O priebehu volieb na strednom Slovensku informuje aj náš kolega Martin Dušička. 
Členovia volebnej komisie počas otvorenia miestností na Sliači. Zdroj: SITA/Jakub Julény7:41 V bratislavskom 

Lamači plnia volebné schránky prvé hlasovacie lístky. Preferovanému kandidátovi na post hlavy štátu 
odovzdávajú voliči hlas v priestoroch základnej školy, kde sa nachádzajú volebné miestnosti všetkých šiestich 
volebných okrskov v mestskej časti. Medzi prvými bola vo volebnej miestnosti aj pani Daniela. “Od prezidenta 
očakávam profesionalitu a to, že jeho komunikácia prispeje k tomu, aby atmosféra v spoločnosti nebola natoľko 
vyhrotená, ako je tomu teraz,” ozrejmila očakávania od novej hlavy štátu. 

7:28 Volebné miestnosti sa otvorili aj na západe Slovenska. O situácii v Bratislave informuje náš kolega Peter 
Hlávek. 

7:17 V ústredí Štátnej volebnej komisie sa nachádza naša kolegyňa Barbara Štefanovičová. Pozrite sa, aká je 
situácia krátko po otvorení volebných miestností. 

7:00 Môžete ísť voliť. Na celom Slovensku sa otvorili volebné miestnosti, zatvoria sa až o desiatej večer. 
6:00 Všetky potrebné informácie k voľbám nájdete na našej špecializovanej podstránke. 
5:50 Čo potrebujete vedieť? Všetky dôležité informácie k voľbám poskytla riaditeľka odboru volieb ministerstva 

vnútra Eva Chmelová. 
5:30 Volebná účasť v druhom kole prezidentských volieb sa bude pravdepodobne len mierne líšiť od účasti v 

prvom kole. “Bude to len o pár percent a ak by aj bola účasť o čosi vyššia, pravdepodobne nedosiahne úroveň 
účasti na voľbách do Národnej rady SR,” zhodnotil politológ Pavol Baboš. 

[Späť na obsah] 

 
 

30. Prichádzajú priebežné výsledky, Čaputová smeruje k víťazstvu 
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https://www.ta3.com/clanok/1151568/prichadzaju-priebezne-vysledky-caputova-smeruje-k-vitazstvu.html 

 
 

Súboj o prezidentský palác sa dostal do finále. Zo skupiny kandidátov sa do druhého kola dostali dvaja - 
úspešný diplomat z európskych štruktúr a právnička a aktivistka. Ktorý z nich sa napokon stane slovenským 
prezidentom? Dočkáme sa počas víkendu prekvapení? Sledujte spolu s nami, volebné a povolebné udalosti 
sledujeme online. 

23:08 Po sčítaní dvojciferného počtu okrskových zápisníc vedie v druhom kole prezidentských volieb naďalej 
Zuzana Čaputová, ktorá má 57,57 percenta hlasov. Maroš Šefčovič zatiaľ získal 42,42 percenta. Volebná účasť 
aktuálne dosahuje 38,32 percenta. 

23:05 Hoci väčšina hlasov ešte nie je spočítaná, Čaputová má už prvého oficiálneho gratulanta. “Prosim 
Zuzanu Čaputovú, aby bola prezidentkou všetkých občanov Slovenskej republiky. Aby sa snažila intenzívne 
komunikovať aj s voličmi Kotlebu, Harabina, Kollára, Smeru, SNS … či nevoličmi. Aby sa snažila pochopiť ich 
problémy a pomohla hľadať ich riešenia. Prosím ju tiež o to, aby bola mostom medzi liberálmi a kresťanmi, tak, 
ako nám sľúbila za okrúhlym stolom, ku ktorému sme ju pozvali spolu s Robertom Mistríkom. Dnes totiž nevyhral 
liberalizmus, ale spoločné vzopätie liberálov aj kresťanov, ktorí sa nedali zastrašiť,” uviedol Igor Matovič, líder 
OĽaNO. 

23:00 Verí už vo svoje víťazstvo? Netreba sa báť, bude to dobré, uviedla Čaputová na Facebooku. 
22:55 Po sčítaní piatich percent okrskových zápisníc vedie naďalej Zuzana Čaputová, ktorá má 57,20 

percenta hlasov. Maroš Šefčovič má 42,79 percenta. Volebná účasť je zatiaľ 37,72 percenta. 
22:50 Do Šefčovičovho volebného štábu prišli aj bývalý prezident Ivan Gašparovič a nový guvernér NBS Peter 

Kažimír. 
22:40 Podľa prvých volebných výsledkov zo Štatistického úradu vedie Zuzana Čaputová pred Marošom 

Šefčovičom. Spočítaný je však zatiaľ len zlomok hlasov. 
22:30 Do centrály Zuzany Čaputovej v Starej tržnici prišiel Robert Mistrík, ktorý sa pred prvým kolom vzdal v 

jej prospech napriek tomu, že bol jedným z favoritov. 
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22:25 Indície o menšej účasti podporujú aj správy zo Zvolena, Detvy či Krupiny. „Neevidovali sme žiadne 
sťažnosti či podnety z okrskových volebných komisií. Všetko sa uskutočnilo v poriadku. Zdá sa však, že účasť v 
porovnaní s prvým kolom bola nižšia,“ uviedla pracovníčka organizačného oddelenia Okresného úradu vo 
Zvolene Alena Filová. 

22:20 Nálada vo volebnom štábe kandidáta na prezidenta Maroša Šefčoviča je pokojná. Povedal to dnes v 
hoteli, v ktorom čaká so svojimi blízkymi na výsledky prezidentských volieb. “Boli to intenzívne týždne, nič 
intenzívnejšie som nezažil. Prešiel som viacerými hearingami, boli veľmi tvrdé, odborné, ale predsa len, toto je 
vaša krajina, vaša vlasť,” povedal. 

Uviedol, že vo volebnom štábe nikto zo Smeru-SD nie je. „Určite si zavoláme. Od začiatku som hovoril, že 
kandidujem ako Maroš Šefčovič, nezávislý a nadstranícky kandidát. Sú tu všetci moji podporovatelia, priatelia,“ 
povedal. 

22:15 Pozrite si záznam vyhlásenia predsedu Štátnej volebnej komisie Eduarda Bárányho o priebehu druhého 
kola volieb. 

22:10 V druhom kole prezidentských volieb v bratislavskom väzení, Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon 
trestu odňatia slobody, zaznamenali v sobotu len 11,18-percentnú volebnú účasť väzňov. 

22:05 Zuzana Čaputová aj Maroš Šefčovič sa krátko pred skončením moratória vo svojich štáboch prihovorili 
voličom. “Kampaň ukázala, že hodnoty ako ľudskosť či pravda sú dôležité pre veľa ľudí na Slovensku,” uviedla 
Čaputová v bratislavskej Starej tržnici. Šefčovič sa podľa vlastných slov obáva nižšej účasti, ďakuje však 
všetkým, ktorí prišli voliť. Vyhlásil to vo svojom volebnom štábe v hoteli Devín. 

22:00 Prezidentské voľby sú za nami, brány volebných miestností sa zatvorili. Spolu s vami budeme čakať na 
prvé výsledky zo Štatistického úradu. 

21:35 Polícia zverejnila fotografie z volebného dňa, ktorého priebeh kontrolovala. 
21:30 Začalo sa volebné štúdio TA3. Volebné miestnosti sa zatvoria už o polhodinu. 
21:20 Oficiálne výsledky druhého kola prezidentských volieb budú vyhlásené na tlačovej konferencii, ktorá 

bude v nedeľu napoludnie v budove ministerstva vnútra v Bratislave. 
Tie neoficiálne sa dozvieme oveľa skôr, dnes v noci. 
21:10 Prezidentské voľby sa pomaly končia. Ak ste nehlasovali, máte už len niečo vyše trištvrte hodiny. Už o 

pol desiatej sa na TA3 začne volebné štúdio, v rámci ktorého vám prinesieme zaujímavých hostí aj exkluzívny 
prieskum AKO. 

20:55 Pozrite si aj zábery z volebných miestností bez komentára. 
20:45 Volebná účasť v druhom kole prezidentských volieb v obci Zádor na juhu okresu Rimavská Sobota je v 

porovnaní s prvým kolom zatiaľ nižšia. Informovala o tom predsedníčka okrskovej volebnej komisie Alena 
Dávidová. 

„Zatiaľ sme nemali veľa voličov. Nejakí však ešte môžu prísť, minule boli aj o pol desiatej,“ podotkla Dávidová, 
podľa ktorej k volebnej urne počas dňa zatiaľ prichádzali hlavne mladší obyvatelia dediny, v ktorej žije viac ako 
140 ľudí. 

Podľa oficiálnych údajov Štatistického úradu SR bola v prvom kole prezidentských volieb v Zádore najnižšia 
volebná účasť na Slovensku – iba 2,68 percenta. Podľa predsedníčky okrskovej komisie však šlo o preklep v 
zápisnici, keď namiesto 93 oprávnených voličov uviedli 930. Skutočná volebná účasť v dedine sa tak blížila k 25 
percentám. 

20:30 Slováci žijúci v zahraničí by prijali, keby mohli aj prezidenta voliť zo zahraničia. Zhodujú sa, že takáto 
možnosť by mala byť pri všetkých voľbách na Slovensku vrátane aktuálnych prezidentských volieb. Mnohí sa ich 
buď pre veľkú vzdialenosť alebo z finančných dôvodov nemôžu vždy zúčastniť. 

20:20 V Košiciach, ako aj v okrese Košice-okolie sa koná sobotňajšie druhé kolo prezidentských volieb zatiaľ 
pokojne. Potvrdili to obe okresné volebné komisie. Bezproblémovú voľbu hlavy štátu eviduje aj košická krajská 
polícia. 

Okresná volebná komisia Košice-okolie aktuálne ukončila kontrolu v južných častiach uvedeného okresu. 
„Prešli sme obce ako Rešica, Kechnec, Perín-Chym a iné. Všetko je v poriadku, nevyskytol sa žiaden problém. 
Ak náhodou boli nejaké drobné nedostatky, na mieste sme ich vyriešili. Tie veci, ktoré v prvom kole neboli presne 
podľa pravidiel, boli tentoraz bezproblémové,“ uviedol podpredseda volebnej komisie Ján Spišák. 

Ako povedal, postrehol, že vo volebných komisiách sú prevažne ženy a k volebným schránkam v tomto čase 
chodia voliči početnejšie. „Ľudia v týchto končinách sa ešte neodnaučili robiť. Keďže bolo pekne, doteraz 
pracovali na poliach a v záhradách,“ vysvetlil. 

Hlasovanie je bez komplikácií, doposiaľ aj v samotnom meste Košice. „Všetko je v poriadku, riešili sme len 
drobné administratívne veci,“ uviedol podpredseda košickej okresnej volebnej komisie Roman Frnčo. Nič 
mimoriadne, čo by narušilo, obmedzilo alebo pozastavilo voľbu prezidenta, nezaznamenala ani polícia v 
Košickom kraji. Potvrdila to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová. 

20:15 Vo volebnej miestnosti v obci Hájske v okrese Šaľa odovzdal v druhom kole prezidentských volieb svoj 
hlas aj 100-ročný Jozef Nétry. Do volebnej miestnosti prišiel v sprievode svojho syna a nevesty. Pri príležitosti 
jeho okrúhleho životného jubilea mu po skončení sa volebného aktu udelil starosta Jaroslav Bennár čestné 
občianstvo. 

20:10 Priebeh prezidentských volieb v okrese Nové Zámky je zatiaľ bezproblémový, okresná volebná komisia 
nezaznamenala žiadny incident. Jediný problém vidí predseda komisie Mikuláš Balogh vo veľmi nízkej účasti. „Ak 
to mám zhodnotiť, je to proste nuda,“ poznamenal Balogh. 

Predpokladá, že volebná účasť v druhom kole prezidentských volieb bude v novozámockom regióne nižšia 
ako v prvom kole. „Okolo 14. hodiny sme boli na kontrole zhruba desiatich okrskov. K volebným urnám prišla do 
toho času možno desatina oprávnených voličov. Očakávame, že sa volebná účasť zvýši podvečer, maximálny 



nápor očakávame do 21. hodiny. Členovia okrskových komisií tvrdili, že ľudia využili krásne počasie a sú v 
záhradkách,“ povedal Balogh. 

V prvom kole prezidentských volieb dosiahla volebná účasť v okrese Nové Zámky 40,65 percenta. V 142 
okrskoch bolo zapísaných 117.262 oprávnených voličov, odovzdaných bolo 47.395 platných volebných hlasov 
všetkých kandidátov. Najnižšia účasť bola zaznamenaná v obci Chľaba, kde prišlo odovzdať svoj hlas len 18 
percent voličov. 

20:00 Priebeh druhého kola prezidentských volieb v Bratislavskom kraji je naďalej pokojný a bezproblémový. 
Potvrdili to jednotlivé okresné volebné komisie, ktoré neevidujú žiadne závažné podnety. “Boli sme na kontrole v 
okrskových volebných komisiách. Nezistili sme žiadne pochybenia na strane komisií ani pokusy o podvod. Nebolo 
zaznamenané ani narušenie volieb. Všetko sa uskutočňuje v pokoji,” povedala Okresná volebná komisia Senec. 

“Neevidujeme žiadne výnimočné situácie,” podotkli aj v Okresnej volebnej komisii Malacky. Bezproblémový 
priebeh druhého kola prezidentských volieb potvrdili aj okresné volebné komisie v Bratislave a Pezinku. Viaceré 
oslovené samosprávy v Bratislavskom kraji evidovali doteraz nižšiu volebnú účasť v porovnaní s prvým kolom 
volieb prezidenta 16. marca. Vysvetľovali to najmä pekným počasím a tým, že viacero ľudí je na výletoch či 
pracuje v záhradách. Záujem voličov o voľby by sa podľa nich mohol ešte zvýšiť vo večerných hodinách. 

V Bratislavskom kraji je spolu 536 volebných okrskov. V Bratislave je to 361, v okrese Malacky 54, v okrese 
Pezinok 53 a v okrese Senec 68 volebných okrskov. V kraji je zapísaných 575.978 voličov. 

19:50 Občianske právo voliť sa počas sobotného druhého kola prezidentských volieb rozhodlo využiť aj 
niekoľko ľudí bez strechy nad hlavou či obyvateľov s trvalým pobytom na miestnom úrade. Ich počet je však zatiaľ 
v bratislavských mestských častiach relatívne nízky. 

19:40 Prvýkrát po rokoch bola pani Gurovičová zo spišskej obce Betlanovce voliť vo volebnej miestnosti. Je 
odkázaná na kyslíkový prístroj. Doma síce má stacionárny, no mobilný prístroj jej zdravotná poisťovňa nemohla 
zaplatiť. Do jej domácnosti teda doteraz prichádzali členovia volebnej komisie s prenosnou schránkou. Vďaka 
anonymnému darcovi sa to však zmenilo. 

19:30 Voľba novej hlavy štátu ležala na srdci aj pacientom pred hospitalizáciou v nemocnici. Keďže vedeli, že 
ich čaká pobyt na lôžku, vopred si vybavili hlasovací preukaz. O svoje ústavné právo totiž nechceli prísť. 

19:25 Do prezidentských volieb sa zapájajú aj Slováci žijúci za hranicami. V obci Kúty sa po príchode vlakov 
vo volebných miestnosťach vytvárali dlhé rady. Zástup ľudí siahal až na ulicu. Voliči zároveň podpisovali aj 
petíciu, aby sa na budúcich voľbách mohli zúčastniť poštou alebo elektronicky. 

19:20 Od otvorenia volebných miestností priebeh sobotňajšieho druhého kola prezidentských volieb v 
Malackách nič nenarušilo. Informovala o tom hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová. Potvrdila, že okrem volebných 
miestností v 12 vytvorených volebných okrskoch v okresnom meste mohli oprávnení voliči hlasovať aj 
prostredníctvom prenosných volebných schránok. 

“Túto možnosť využilo 20 seniorov v mestskom centre sociálnych služieb,” uviedla. O prenosnú volebnú 
schránku požiadali aj klienti z geriatrického centra Senior. “V zariadení nachádzajúcom sa v priestoroch 
Nemocnice Malacky využili spomínanú formu hlasovania traja klienti,” potvrdila hovorkyňa malackej nemocnice 
Gabriela Bartková Kalafus. Dodala, že prostredníctvom prenosnej schránky volil aj pacient hospitalizovaný na 
chirurgickom oddelení Nemocnice Malacky. 

19:15 V obci Plaveč v okrese Stará Ľubovňa sú od popoludnia bez elektrickej energie. Priebeh prezidentských 
volieb by to však podľa starostu obce Petra Šlosára nemalo narušiť. 

“Podľa našich informácií dôvodom je porucha na vedení vysokého napätia. Zabezpečili sme preto do volebnej 
miestnosti elektrocentrálu. Veríme, že to do 22.00 h zvládneme,” uviedol pre Šlosár. 

18:55 Prezidenti sa menia, ale sídlo, v ktorom úradujú a prijímajú návštevy, zostáva rovnaké. Od roku 1996 je 
ním Grasalkovičov palác v historickom centre Bratislavy. Reprezentačné nároky spĺňa, ale prezidentom na 
bývanie neslúži. Obytná rezidencia im aj 26 rokov po osamostatnení sa Slovenska stále chýba. 

18:45 Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán nemá informácie o žiadnych 
mimoriadnych udalostiach, ktoré by vznikli v súvislosti s dnešným hlasovaním. Uviedol to predseda komisie 
Eduard Bárány. „Občania po celom Slovensku využívajú svoje volebné právo veľmi pokojným, disciplinovaným 
spôsobom," povedal. 

Komisia podľa Bárányho rieši v súvislosti s voľbami dva typy podnetov. „Prvé sú tie, na ktoré odpovede sú 
vlastne usmernenia volebných komisií," povedal s tým, že ide napríklad o problematiku dokazovania totožnosti 
alebo voličských preukazov. „Druhou skupinou sú podnety týkajúce sa údajných narušení volebného moratória, 
kde však v mnohých prípadoch ich musíme odstupovať iným orgánom," vysvetlil s tým, že pri podnetoch, ktoré 
spadajú do kompetencie komisie, sa tá venuje zabezpečovaniu dôkazov alebo vyžiadavaniu stanovísk dotknutých 
osôb. 

18:35 V gemerských okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava má druhé kolo prezidentských volieb 
zatiaľ pokojný a bezproblémový priebeh. Potvrdili to zapisovatelia a predsedovia okresných volebných komisií. 

„Nezaznamenali sme žiadne podnety. O účasti zatiaľ ťažko niečo povedať, ale dá sa predpokladať, že je 
vyššia ako v prvom kole, hoci v niektorých obciach možno pôjdu viacerí voliť až večer, keďže bolo pekné počasie. 
Ľudia to však využívajú nielen na záhradkárstvo, ale chodia i voliť,“ uviedol na margo volebného dňa predseda 
okresnej volebnej komisie v Rožňave Jozef Pisarčík. 

Rovnako bezproblémový priebeh hlási aj okresná volebná komisia v Rimavskej Sobote. Tá má na starosti 
prezidentské voľby v Rimavskosobotskom i Revúckom okrese. „Všetko je pokojné, nemáme nijaké problémy,“ 
priblížil jej zapisovateľ Lukáš Kvietok. 

18:25 V Galante má druhé kolo prezidentských volieb doteraz bezproblémový priebeh. Podľa predsedu 
mestskej volebnej komisie Gábora Levanského volebné okrsky doposiaľ nehlásili žiadne porušenie zákona. 



Ako uviedol, ľudia chodia do volebných miestností priebežne, ale oveľa v menšom počte ako v prvom kole 
prezidentských volieb. V Galante môže pritom voliť približne 800 oprávnených voličov. Do volebných miestností 
chodí prevažne stredná a staršia generácia. O voličský preukaz bol záujem v piatich prípadoch a zatiaľ nikto 
nevyužil možnosť voľby do prenosnej urny. 

18:20 Druhé kolo prezidentských volieb v okrese Lučenec je zatiaľ bezproblémové a okresná volebná komisia 
nedostala žiadny podnet. Informoval o tom jej predseda Juraj Suja. 

„Zatiaľ sme nič nemali, všetko je v poriadku. Nezaznamenali sme ani malé problémy. Účasť je však v 
porovnaní s prvým kolom nižšia,“ uviedol Suja. Okresná volebná komisia bola podľa neho aj v teréne a navštívila 
tie okrskové komisie, pri ktorých nebola v prvom kole. 

Okresná volebná komisia v Lučenci zastrešuje v prezidentských voľbách okresy Lučenec aj Poltár. V rámci 
nich je vytvorených celkovo 133 volebných okrskov v 57 obciach Lučeneckého a 22 obciach Poltárskeho okresu. 

17:43 V prípade, že počas hlasovania volič nesprávnym spôsobom upraví hlasovací lístok, musí ho vložiť do 
zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Následne je 
mu vydaný nový hlasovací lístok. Upozorňuje na to riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na 
ministerstve vnútra Eva Chmelová. Pokiaľ by zle upravený lístok neodovzdal, dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu 
hrozí pokuta 33 eur. 

“Ak sa volič pomýli akýmkoľvek spôsobom, hlasovací lístok by mal ‘zahodiť’ do tej schránky, ktorá je na to 
určená, vypýtať si nový a upraviť ho v súlade so zákonom. Každá ďalšia špekulácia o tom môže mať za následok, 
že jeho hlas nebude započítaný tomu kandidátovi, ktorému chcel svoj hlas odovzdať,” priblížila Chmelová. 

17:22 Účasť voličov na jednotlivých voľbách je odrazom toho, ako spoločnosť vníma aktuálnu politickú klímu. 
Aj takéto sú názory na jeden zo základných číselných ukazovateľov hlasovania – teda na volebnú účasť. Pozrite 
si, aká bola v minulosti. 

17:05 Aj počas druhého kola volieb sú na Slovensku prítomní pozorovatelia z Organizácie pre bezpečnosť a 
spoluprácu v Európe. Ich úlohou je vyhodnotiť legislatívne normy na voľbu prezidenta a vedenie volebnej 
kampane, ako aj kontrolovať tieto normy v praxi. 

Ako o tom informovala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva 
Chmelová, po ukončení volieb vypracujú hodnotenia a odporúčania. “Vo volebný deň viac-menej diskusie nie sú, 
pozorovatelia pozorujú, robia si zápisky, majú svojho tlmočníka. Na základe poznatkov, ktoré zistia, budú robiť 
závery, ktoré budú s nami konzultovať,” uviedla. 

Predseda štátnej volebnej komisie Eduard Bárány informoval o tom, že pohyb pozorovateľov OBSE nie je 
monitorovaný. Navštívili dnes aj niektoré okresy, okrsky. Je na nich, kde a akým spôsobom sa rozhodnú 
pozorovať voľby. Musím povedať, že Slovensko má mimoriadne tolerantnú, liberálnu úpravu práce pozorovateľov, 
ktorí bez akéhokoľvek súhlasu alebo centrálnej akreditácie majú možnosť pozorovať priebeh volieb, a to aj 
sčítanie hlasov kdekoľvek na Slovensku," priblížil. 

17:00 Možnosť voliť využilo aj niekoľko pacientov a dve lekárky v nemocnici v Spišskej Novej Vsi. Z tamojšej 

mestskej volebnej komisie na ich požiadanie prišla prenosná volebná urna. Všetci zhodne tvrdia, že hospitalizácia 
či práca, by nemali občanom zabrániť ísť voliť. „Voličský preukaz mi vybavil syn, počula som, že urna príde sem, 
tak som to využila,“ uviedla Klára Rothová, ktorá je hospitalizovaná na rehabilitačnom oddelení. 

16:45 Voliči po celom Slovensku prichádzajú do volebných miestností, ktoré sa nachádzajú aj na netradičných 
miestach. Pozrite sa, ako si volíme prezidenta. 

16:11 Na Slovensku nemáme prezidentský systém ako napríklad v USA, kde má Donald Trump rozsiahle 
právomoci a niektoré svoje kľúčové rozhodnutia môže vykonať len na základe vlastného rozhodnutia. Slovenská 
hlava štátu má najmä reprezentatívnu funkciu, niektoré jeho kompetencie sú však rovnako významné. Pozrite si, 
aké. 

15:55 Do volebnej miestnosti nemusíte prísť len pešo, ale dá sa to aj na bicykli. Svoje o tom vie aj 44-ročný 
Marek z bratislavskej Petržalky, ktorý svoje volebné právo a športovanie spája už takmer desať rokov. Inak tomu 
nebolo ani v sobotu počas druhého kola prezidentských volieb. “Pred pár rokmi som mal dilemu a do poslednej 
chvíle som sa nevedel rozhodnúť, koho voliť. Potreboval som si utriasť myšlienky a mám skúsenosť, že na to 
pomáha dlhšia jazda na bicykli,” uviedol. 

Na bicykli prišiel voliť aj Tomáš z Brna, ktorý prešiel za voľbami 90 kilometrov. Odvolil vo volebnej miestnosti v 
Kútoch. 

15:33 Vo vestibule železničnej stanice v Krásne nad Kysucou vítala v sobotu domácich obyvateľov aj 
cestujúcich okrsková volebná komisia druhého kola prezidentských volieb. “Kým nebola volebná miestnosť na 
železničnej stanici, miestni obyvatelia mali zhruba štyri kilometre do najbližšej volebnej miestnosti v základnej 
umeleckej škole. Postavili sme tu sídlisko s dvanástimi bytovými domami a býva tam už takmer 400 ľudí. Chcel 
som, aby mali uľahčenú volebnú sobotu, aby nemuseli chodiť tak ďaleko,” povedal primátor Krásna nad Kysucou 
Jozef Grapa. 

Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Márie Lahútovej sa už zavčas ráno snažili odvoliť ľudia, ktorí 
išli na vlak. “Účasť je zatiaľ dobrá. Keď prichádza vlak, vieme, že idú ďalší voliči,” podotkla. 

15:23 Voľby na severozápade Slovenska spojili ľudia s rekreáciou na horách. Niektorí preto už ráno čakali na 
otvorenie volebných miestností, ďalší stavili na istotu a vybavili si voličský preukaz. Na pokojný priebeh dohliadajú 
stovky policajných hliadok. Štáb televízie TA3 sa zúčastnil aj na jednej z pyrotechnických prehliadok volebných 
priestorov. Pozrite sa, ako to vyzeralo. 

15:08 Priebeh druhého kola volieb prezidenta je aj v popoludňajších hodinách pokojný. Skonštatoval to 
predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány. “Občania a do veľkej 
miery aj členovia volebných komisii využívajú infolinky,” uviedol s tým, že týmto spôsobom sa riešia napríklad 



nezrovnalosti o totožnosti alebo trvalom pobyte voličov .“Kolegovia z odboru volieb sa snažia na ne odpovedať a 
usmerniť,” povedal. 

14:32 Malý záujem o voľby majú obyvatelia rómskej osady v Trebišove. Príchod členov okrskovej volebnej 
komisie s prenosnou urnou však bol oživením a vyvolal aj spontánny tanec domácich. “Teraz sme boli v osade s 
voličskou urnou, voliči zjavne prejavili svoj temperament tancom a dobrou náladou. Som učiteľkou v škole v tejto 
osade a preto ten temperament a to nadšenie bolo také, aké bolo,” povedala predsedníčka okrskovej volebnej 
komisie Tatiana Chačlarian. 

Voľby v osade podľa nej prebiehajú pokojne a v súlade so zákonom. “Účasť voličov je veľmi slabá,” dodala. V 
trebišovskej osade sú dva volebné okrsky, oprávnených voličov je tam zhruba 1900. 

V rómskej osade v Trebišove si s prenosnou urnou aj zatancovali. Zdroj: TASR/Roman Hanc14:28 Priamo zo 
svahu si k volebným schránkam v obci Demänovská Dolina prichádzajú vybrať novú hlavu štátu milovníci 
aktívneho života a športu zo všetkých kútov Slovenska. Do tamojšej volebnej miestnosti, ktorá leží takmer pod 
svahmi strediska Jasná, zatiaľ dorazili najmä turisti z Bratislavy, Košíc či Piešťan. Niektorí aj v plnom športovom 
výstroji a s lyžiarkami na nohách. 

Za jarnou lyžovačkou do Demänovskej doliny pricestovali spolu s partiou aj Bratislavčania Juraj a Eva. Na 
otázku, či podľa nich treba íst voliť, obaja jednotne prikyvujú hlavami. „Je dôležité vybrať si správneho kandidáta. 
Je to na osobnom rozhodnutí - podľa preferencií a tiež podľa toho, kto je vám hodnotovo viac sympatický,“ 
povedala Eva. Juraj zas volil preto, lebo chce niečo na Slovensku ovplyvniť. „Myslím si, že pri tom všetkom, čo sa 
deje v našej krajine, sa treba volieb zúčastniť,“ skonštatoval. 

14:09 V druhom kole prezidentských volieb už odvolil aj predseda Národnej rady SR Andrej Danko. Volil mimo 
svojho trvalého bydliska a využil tak možnosť voličského preukazu. Danko vyzýva všetkých občanov, aby takisto 
využili svoje občianske právo a išli voliť. 

14:05 O druhé kolo prezidentských volieb by mal byť väčší záujem ako o prvé kolo spred dvoch týždňov. 
Poukazuje na to aspoň počet vydaných hlasovacích preukazov v najväčších bratislavských mestských častiach, 
čo potvrdili hovorcovia miestnych samospráv. Ďalšie oslovené bratislavské mestské časti však zatiaľ evidujú 
nižšiu účasť voličov ako 16. marca, vysvetľujú si to pekným počasím. 

“V prvom kole evidujeme 3154 hlasovacích preukazov, v druhom kole 4194. To je o 1040 preukazov viac,” 
uviedla Mária Halašková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu. 

13:34 Voliči v obci Detvianska Huta v okrese Detva prichádzajú voliť aj na autobusovú zastávku, v ktorej je 
umiestnená volebná miestnosť. 

4 fotografie v galérii 
Volebná miestnosť v Detvianskej Hute v okrese Detva je umiestnená v priestoroch autobusovej zastávky. 

Zdroj: SITA/Jakub Julény 
13:28 V kaplnke Sedembolestnej Panny Márie na Závrší v kysuckej obci Svrčinovec mohli odovzdať hlas viac 

ako tri stovky oprávnených voličov. “Ľudia prichádzajú voliť v dosť veľkom počte a veria, že im Pánboh pomôže a 
zakrúžkujú to správne číslo,” povedala zapisovateľka okrskovej volebnej komisie Jana Zubričanová. 

V kaplnke sa rozhodol odovzdať svoj hlas aj člen okrskovej volebnej komisie Patrik Maráček. “Ja som z iného 
mesta, ale budem voliť tu. Vybavil som si voličský preukaz. Má to iný nádych, je to také duchovnejšie a cítime sa 
tu fajn,” podotkol. Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Marcely Zubričanovej sú ľudia na voľby v 
miestnej kaplnke už zvyknutí. “Poznajú to tu. Kedysi tu chodili do školy a ešte predtým to bola zvonica. Pri vchode 
je veľký kríž, kde sa môžu prežehnať a pri dverách je svätená voda,” doplnila. 

12:51 Viacero Bánovčanov prišlo k volebným urnám v pracovnom oblečení. Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi 
totiž upratujú svoje okolie. Zapojili sa tak do celosvetovej kampane Hodina Zeme. 

“V rámci Hodiny Zeme sa koná v meste veľké jarné upratovanie. Ako mestské kultúrne stredisko a obyvatelia 
sídliska Sever sa zapájame takisto. Hlavne čistíme areál celého MsKS, ale aj celého sídliska, to znamená, že 
zbierame odpadky, kultivujeme si náš exteriér,” načrtla riaditeľka MsKS v Bánovciach nad Bebravou Zuzana 
Janáčová. 

“Zúčastňujem sa brigády, ktorú organizuje mesto, MsKS aj ostatné inštitúcie v meste, kedy v rámci Hodiny 
Zeme čistíme mesto a prispievame tým ku krajšiemu okoliu,” uviedla Bánovčanka Veronika Palušová, ktorá do 
jednej z volebných miestností zavítala v pracovnom oblečení. 

12:37 V obci Medzany v okrese Prešov majú kovovú schránku so zámkom zo začiatku 90. rokov. V prvom 
kole volieb totiž jeden z voličov ukradol urnu z volebnej miestnosti a poškodil ju. 

12:31 Svoj hlas v druhom kole prezidentských volieb už odovzdali aj pacienti a lekári v nitrianskej fakultnej 
nemocnici. Členovia okrskovej volebnej komisie ich s volebnou urnou navštívili priamo na oddeleniach. Podľa slov 
hovorkyne nemocnice Tatiany Timkovej záujem voliť prejavilo 19 pacientov. „Na voľbách sa okrem nich zúčastnilo 
aj päť lekárov, ktorí sa práve nachádzajú v službe. Členov volebnej komisie sprevádzala po nemocnici vedúca 
odboru ošetrovateľstva Melanie Beťková,“ povedala Timková. 

12:14 Bývalý prezident Ivan Gašparovič odvolil krátko pred dvanástou hodinou spoločne s manželkou na 
Gymnáziu na Metodovej ulici v Bratislave. Ako povedal pri príchode novinárom, nového prezidenta čakajú viaceré 
výzvy a náročné úlohy, najmä pri zahraničnopolitických otázkach. “Už pri prvej voľbe som hovoril, že nový 
prezident alebo prezidentka príde do hektického obdobia. Spoločnosť na Slovensku je skutočne rozdelená ako 
nikdy predtým a aj preto musí nájsť cestu ku kompromisom a spájaniu ľudí,” povedal. 

11:48 Priebeh prezidentských volieb je zatiaľ pokojný, predseda štátnej volebnej komisie Eduard Bárány 
predpokladá, že to tak bude aj naďalej. “Vychádzam zo skúseností z prvého kola, hlasovanie v druhom kole je 
ešte o niečo jednoduchšie,” pripomenul. 

Bárány tiež doplnil, že do terénu pôjdu členovia komisie v obmedzenom rozsahu. “Štátna komisia musí byť 
počas celého dňa uznášaniaschopná, čiže behom hodiny, hodiny a štvrť najviac, aby boli všetci členovia prítomní. 



Alebo ak nie všetci, tak zo 14 členov aspoň jedenásti, čo je zákonom stanovené kvórum pre 
uznášaniaschopnosť,” priblížil predseda komisie. 

11:33 Premiér Peter Pellegrini odovzdal svoj hlas v Košiciach. Ľuďom odkázal, aby prišli voliť. “Ja som svoj 
hlas už odovzdal a prosím aj vás všetkých, aby ste si našli tých pár minút a išli voliť. Nech má náš budúci 
prezident čo najsilnejší mandát od občanov.” 

11:29 Možnosť voliť prezidenta majú aj odsúdení a obvinení v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon 
trestu odňatia slobody na Floriánskej ulici v Košiciach. S prenosnou volebnou urnou tam dopoludnia prišli dvaja 
členovia z okrskovej volebnej komisie č. 18 v Starom Meste. 

“Podľa zákona majú aj obvinené a odsúdené osoby právo voliť prezidenta republiky, čiže my zabezpečujeme 
ich predvedenie do volebnej miestnosti. Ako každý iný občan, ktorý nie je v mieste trvalého bydliska, musela 
obvinená a odsúdená osoba požiadať v mieste trvalého bydliska o zaslanie voličského preukazu. Ak nemala 
peniaze na poštovné, hradil to ústav,” uviedol riaditeľ ústavu Peter Gerbery. 

11:08 Prezident Andrej Kiska prišiel k volebnej urne so svojou manželkou v Poprade. Ľudí vyzval, aby išli 
voliť. 

Prezident Andrej Kiska s manželkou Martinou už odvolili. Zdroj: SITA/Radoslav Maťaš11:04 Policajti v Martine 
dohliadajú na pokojný priebeh volieb. Vo volebných miestnostiach vykonali aj pyrotechnické prehliadky. 

10:55 Odvolené má už aj ministerka vnútra Denisa Saková. Volila mimo svojho bydliska, lebo je spolu s 
rodinou na lyžovačke. V Mýte pod Ďumbierom išli k volebnej schránke s voličským preukazom. 

10:47 V Košiciach už odvolil aj bývalý prezident Slovenska Rudolf Schuster. 
Exprezident Rudolf Schuster počas volebného aktu v Košiciach. Zdroj: SITA/Ivan Fleischer10:44 Ľuďom, ktorí 

by kvôli svojmu zdravotnému stavu či sociálnej situácii nemohli uplatniť svoje volebné právo, pomáhajú aj 
pracovníci Diecéznej charity v Nitre. Seniorom a nevládnym voličom pomáhajú zabezpečiť voľbu do prenosnej 
urny, ľuďom bez domova zasa vysvetľujú, ako a kde môžu ísť voliť. 

10:28 V škole na Rajčianskej ulici v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa odvolil aj 91-ročný Jozef Vaškeba. 
Tento dôchodca v minulom roku neúspešne kandidoval v novembrových komunálnych voľbách za poslanca 
Vrakune. “Voliť chodím pravidelne od svojich 18 rokov. Pokladám to za svoju občiansku povinnosť, tak som bol 
vychovávaný svojimi rodičmi, aby som sa aktívne zúčastňoval ako občan na chode štátu,” povedal Vaškeba. 

10:05 V jednej z najmenších obcí na Slovensku - Príkra, volia počas druhého kola prezidentských volieb v 
dome starostu. Dôvodom je, že nemajú vlastnú budovu obecného úradu. Starosta preto úraduje doma. “Budovu 
bývalého obecného úradu odkúpil nový majiteľ a nedohodli sme sa na nájme. Výhody sú, že všetko máte v 
jednom. To je veľká výhoda a nevýhoda, že viac ľudí je v dome, ale zase, keď sú veľké priestory, tak to nie je 
problém,” uviedol starosta obce Príkra Miroslav Goldir. 

V obci Príkra volia hlavu štátu v dome starostu. Zdroj: TASR/Maroš Černý9:47 Volebné miestnosti, ktoré sa 
nachádzajú na prízemí Strednej priemyselnej školy v Trnave, boli pred voľbami vydezinfikované. V škole na 
Komenského ulici uprostred týždňa zasiahla vírusová epidémia. 

9:22 Spoza hraníc, ale i iného kontinentu prišli voliť Slováci pôsobiaci v zahraničí. Zhodujú sa, že 
najdôležitejšie je aktívne prejaviť svoj názor a využiť možnosť participovať svojím hlasom na výsledku. 

Jakub, ktorý žil vyše dva roky v Argentíne a zmenil letenku, aby stihol druhé kolo volieb, tvrdí, že pokiaľ je 
možnosť zúčastniť sa na voľbách, je potrebné ju využiť. „V nich rozhodujeme my, je to v našich rukách, aký bude 
výsledok," odôvodnil svoju motiváciu precestovať tisícky kilometrov a dať hlas jednému z kandidátov. 

Na oboch kolách prezidentských volieb sa zúčastnil aj Andrej, pôsobiaci vo Viedni. "Som presvedčený, že 
právo voliť je potrebné využiť vo všetkých voľbách. Motiváciou voliť v týchto voľbách je pre mňa to, aby som bol v 
zahraničí na slovenského prezidenta hrdý,“ vyhlásil. 

9:16 Pozrite si, aký je priebeh volieb pod Tatrami. Situáciu sleduje náš kolega Jozef Slivenský. 
8:45 Okresné volebné komisie v Žilinskom kraji pri otvorení volebných miestností nezaznamenali problémy. 

Vo volebnom obvode Žilina si môžu voliči vybrať prezidentského kandidáta v 218 volebných okrskoch. 
Viac ako 480.000 oprávnených voličov a ďalší voliči s hlasovacími preukazmi môžu voliť v Trenčianskom 

samosprávnom kraji. 
8:24 V druhom kole prezidentských volieb bude môcť odovzdať svoj hlas viac ako 10.000 väzňov. Do 17 

slovenských ústavov na výkon trestu odňatia slobody a ústavov na výkon väzby i do väzenskej nemocnice v 
Trenčíne členovia jednotlivých volebných komisií prinášajú postupne volebné urny. 

8:16 Rozhodovať o voľbe prezidenta začali aj obyvatelia obce Chvojnica v okrese Myjava. Viacero z nich 
hlasovalo vo volebnej miestnosti v priestoroch obecného úradu. “Voliť chodím pravidelne na každé voľby. Aj keď 
to nie je zákonná povinnosť, z morálnej stránky to za povinnosť považujem. Som presvedčená, že kto nevolí, 
nemá potom právo ani kritizovať. V druhom kole nie sú z môjho pohľadu nevoliteľní kandidáti a mám po dlhej 
dobe pocit, že nevolím menšie zlo,” uviedla jedna z prvých tamojších voličiek Angelika. 

Obec má kopaničiarsky ráz a v jej katastri sa nachádza aj niekoľko starších obyvateľov, ktorí žijú na 
samotách. “S urnou pôjdeme aj za občanmi, ktorí požiadali alebo ešte v priebehu dňa požiadajú, aby ich 
navštívila volebná komisia u nich doma. V prvom kole ich bolo päť, pre druhé kolo máme zatiaľ nahlásenú jednu 
voličku. Ešte je ale možnosť v priebehu dňa požiadať o návštevu s volebnou urnou priamo u voliča,” spresnila 
predsedníčka volebnej komisie. 

7:53 O priebehu volieb na strednom Slovensku informuje aj náš kolega Martin Dušička. 
Členovia volebnej komisie počas otvorenia miestností na Sliači. Zdroj: SITA/Jakub Julény7:41 V bratislavskom 

Lamači plnia volebné schránky prvé hlasovacie lístky. Preferovanému kandidátovi na post hlavy štátu 
odovzdávajú voliči hlas v priestoroch základnej školy, kde sa nachádzajú volebné miestnosti všetkých šiestich 
volebných okrskov v mestskej časti. Medzi prvými bola vo volebnej miestnosti aj pani Daniela. “Od prezidenta 



očakávam profesionalitu a to, že jeho komunikácia prispeje k tomu, aby atmosféra v spoločnosti nebola natoľko 
vyhrotená, ako je tomu teraz,” ozrejmila očakávania od novej hlavy štátu. 

7:28 Volebné miestnosti sa otvorili aj na západe Slovenska. O situácii v Bratislave informuje náš kolega Peter 
Hlávek. 

7:17 V ústredí Štátnej volebnej komisie sa nachádza naša kolegyňa Barbara Štefanovičová. Pozrite sa, aká je 
situácia krátko po otvorení volebných miestností. 

7:00 Môžete ísť voliť. Na celom Slovensku sa otvorili volebné miestnosti, zatvoria sa až o desiatej večer. 
6:00 Všetky potrebné informácie k voľbám nájdete na našej špecializovanej podstránke. 
5:50 Čo potrebujete vedieť? Všetky dôležité informácie k voľbám poskytla riaditeľka odboru volieb ministerstva 

vnútra Eva Chmelová. 
5:30 Volebná účasť v druhom kole prezidentských volieb sa bude pravdepodobne len mierne líšiť od účasti v 

prvom kole. “Bude to len o pár percent a ak by aj bola účasť o čosi vyššia, pravdepodobne nedosiahne úroveň 
účasti na voľbách do Národnej rady SR,” zhodnotil politológ Pavol Baboš. 

[Späť na obsah] 
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Súboj o prezidentský palác sa dostal do finále. Zo skupiny kandidátov sa do druhého kola dostali dvaja - 
úspešný diplomat z európskych štruktúr a právnička a aktivistka. Ktorý z nich sa napokon stane slovenským 
prezidentom? Dočkáme sa počas víkendu prekvapení? Sledujte spolu s nami, volebné a povolebné udalosti 
sledujeme online. 

22:15 Pozrite si záznam vyhlásenia predsedu Štátnej volebnej komisie Eduarda Bárányho o priebehu druhého 
kola volieb. 

22:10 V druhom kole prezidentských volieb v bratislavskom väzení, Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon 
trestu odňatia slobody, zaznamenali v sobotu len 11,18-percentnú volebnú účasť väzňov. 

22:05 Zuzana Čaputová aj Maroš Šefčovič sa krátko pred skončením moratória vo svojich štáboch prihovorili 
voličom. “Kampaň ukázala, že hodnoty ako ľudskosť či pravda sú dôležité pre veľa ľudí na Slovensku,” uviedla 
Čaputová v bratislavskej Starej tržnici. Šefčovič sa podľa vlastných slov obáva nižšej účasti, ďakuje však 
všetkým, ktorí prišli voliť. Vyhlásil to vo svojom volebnom štábe v hoteli Devín. 

22:00 Prezidentské voľby sú za nami, brány volebných miestností sa zatvorili. Spolu s vami budeme čakať na 
prvé výsledky zo Štatistického úradu. 

21:35 Polícia zverejnila fotografie z volebného dňa, ktorého priebeh kontrolovala. 
21:30 Začalo sa volebné štúdio TA3. Volebné miestnosti sa zatvoria už o polhodinu. 
21:20 Oficiálne výsledky druhého kola prezidentských volieb budú vyhlásené na tlačovej konferencii, ktorá 

bude v nedeľu napoludnie v budove ministerstva vnútra v Bratislave. 
Tie neoficiálne sa dozvieme oveľa skôr, dnes v noci. 
21:10 Prezidentské voľby sa pomaly končia. Ak ste nehlasovali, máte už len niečo vyše trištvrte hodiny. Už o 

pol desiatej sa na TA3 začne volebné štúdio, v rámci ktorého vám prinesieme zaujímavých hostí aj exkluzívny 
prieskum AKO. 

20:55 Pozrite si aj zábery z volebných miestností bez komentára. 
20:45 Volebná účasť v druhom kole prezidentských volieb v obci Zádor na juhu okresu Rimavská Sobota je v 

porovnaní s prvým kolom zatiaľ nižšia. Informovala o tom predsedníčka okrskovej volebnej komisie Alena 
Dávidová. 

„Zatiaľ sme nemali veľa voličov. Nejakí však ešte môžu prísť, minule boli aj o pol desiatej,“ podotkla Dávidová, 
podľa ktorej k volebnej urne počas dňa zatiaľ prichádzali hlavne mladší obyvatelia dediny, v ktorej žije viac ako 
140 ľudí. 

Podľa oficiálnych údajov Štatistického úradu SR bola v prvom kole prezidentských volieb v Zádore najnižšia 
volebná účasť na Slovensku – iba 2,68 percenta. Podľa predsedníčky okrskovej komisie však šlo o preklep v 
zápisnici, keď namiesto 93 oprávnených voličov uviedli 930. Skutočná volebná účasť v dedine sa tak blížila k 25 
percentám. 

20:30 Slováci žijúci v zahraničí by prijali, keby mohli aj prezidenta voliť zo zahraničia. Zhodujú sa, že takáto 
možnosť by mala byť pri všetkých voľbách na Slovensku vrátane aktuálnych prezidentských volieb. Mnohí sa ich 
buď pre veľkú vzdialenosť alebo z finančných dôvodov nemôžu vždy zúčastniť. 

20:20 V Košiciach, ako aj v okrese Košice-okolie sa koná sobotňajšie druhé kolo prezidentských volieb zatiaľ 
pokojne. Potvrdili to obe okresné volebné komisie. Bezproblémovú voľbu hlavy štátu eviduje aj košická krajská 
polícia. 

Okresná volebná komisia Košice-okolie aktuálne ukončila kontrolu v južných častiach uvedeného okresu. 
„Prešli sme obce ako Rešica, Kechnec, Perín-Chym a iné. Všetko je v poriadku, nevyskytol sa žiaden problém. 
Ak náhodou boli nejaké drobné nedostatky, na mieste sme ich vyriešili. Tie veci, ktoré v prvom kole neboli presne 
podľa pravidiel, boli tentoraz bezproblémové,“ uviedol podpredseda volebnej komisie Ján Spišák. 
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Ako povedal, postrehol, že vo volebných komisiách sú prevažne ženy a k volebným schránkam v tomto čase 
chodia voliči početnejšie. „Ľudia v týchto končinách sa ešte neodnaučili robiť. Keďže bolo pekne, doteraz 
pracovali na poliach a v záhradách,“ vysvetlil. 

Hlasovanie je bez komplikácií, doposiaľ aj v samotnom meste Košice. „Všetko je v poriadku, riešili sme len 
drobné administratívne veci,“ uviedol podpredseda košickej okresnej volebnej komisie Roman Frnčo. Nič 
mimoriadne, čo by narušilo, obmedzilo alebo pozastavilo voľbu prezidenta, nezaznamenala ani polícia v 
Košickom kraji. Potvrdila to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová. 

20:15 Vo volebnej miestnosti v obci Hájske v okrese Šaľa odovzdal v druhom kole prezidentských volieb svoj 
hlas aj 100-ročný Jozef Nétry. Do volebnej miestnosti prišiel v sprievode svojho syna a nevesty. Pri príležitosti 
jeho okrúhleho životného jubilea mu po skončení sa volebného aktu udelil starosta Jaroslav Bennár čestné 
občianstvo. 

20:10 Priebeh prezidentských volieb v okrese Nové Zámky je zatiaľ bezproblémový, okresná volebná komisia 
nezaznamenala žiadny incident. Jediný problém vidí predseda komisie Mikuláš Balogh vo veľmi nízkej účasti. „Ak 
to mám zhodnotiť, je to proste nuda,“ poznamenal Balogh. 

Predpokladá, že volebná účasť v druhom kole prezidentských volieb bude v novozámockom regióne nižšia 
ako v prvom kole. „Okolo 14. hodiny sme boli na kontrole zhruba desiatich okrskov. K volebným urnám prišla do 
toho času možno desatina oprávnených voličov. Očakávame, že sa volebná účasť zvýši podvečer, maximálny 
nápor očakávame do 21. hodiny. Členovia okrskových komisií tvrdili, že ľudia využili krásne počasie a sú v 
záhradkách,“ povedal Balogh. 

V prvom kole prezidentských volieb dosiahla volebná účasť v okrese Nové Zámky 40,65 percenta. V 142 
okrskoch bolo zapísaných 117.262 oprávnených voličov, odovzdaných bolo 47.395 platných volebných hlasov 
všetkých kandidátov. Najnižšia účasť bola zaznamenaná v obci Chľaba, kde prišlo odovzdať svoj hlas len 18 
percent voličov. 

20:00 Priebeh druhého kola prezidentských volieb v Bratislavskom kraji je naďalej pokojný a bezproblémový. 
Potvrdili to jednotlivé okresné volebné komisie, ktoré neevidujú žiadne závažné podnety. “Boli sme na kontrole v 
okrskových volebných komisiách. Nezistili sme žiadne pochybenia na strane komisií ani pokusy o podvod. Nebolo 
zaznamenané ani narušenie volieb. Všetko sa uskutočňuje v pokoji,” povedala Okresná volebná komisia Senec. 

“Neevidujeme žiadne výnimočné situácie,” podotkli aj v Okresnej volebnej komisii Malacky. Bezproblémový 
priebeh druhého kola prezidentských volieb potvrdili aj okresné volebné komisie v Bratislave a Pezinku. Viaceré 
oslovené samosprávy v Bratislavskom kraji evidovali doteraz nižšiu volebnú účasť v porovnaní s prvým kolom 
volieb prezidenta 16. marca. Vysvetľovali to najmä pekným počasím a tým, že viacero ľudí je na výletoch či 
pracuje v záhradách. Záujem voličov o voľby by sa podľa nich mohol ešte zvýšiť vo večerných hodinách. 

V Bratislavskom kraji je spolu 536 volebných okrskov. V Bratislave je to 361, v okrese Malacky 54, v okrese 
Pezinok 53 a v okrese Senec 68 volebných okrskov. V kraji je zapísaných 575.978 voličov. 

19:50 Občianske právo voliť sa počas sobotného druhého kola prezidentských volieb rozhodlo využiť aj 
niekoľko ľudí bez strechy nad hlavou či obyvateľov s trvalým pobytom na miestnom úrade. Ich počet je však zatiaľ 
v bratislavských mestských častiach relatívne nízky. 

19:40 Prvýkrát po rokoch bola pani Gurovičová zo spišskej obce Betlanovce voliť vo volebnej miestnosti. Je 
odkázaná na kyslíkový prístroj. Doma síce má stacionárny, no mobilný prístroj jej zdravotná poisťovňa nemohla 
zaplatiť. Do jej domácnosti teda doteraz prichádzali členovia volebnej komisie s prenosnou schránkou. Vďaka 
anonymnému darcovi sa to však zmenilo. 

19:30 Voľba novej hlavy štátu ležala na srdci aj pacientom pred hospitalizáciou v nemocnici. Keďže vedeli, že 
ich čaká pobyt na lôžku, vopred si vybavili hlasovací preukaz. O svoje ústavné právo totiž nechceli prísť. 

19:25 Do prezidentských volieb sa zapájajú aj Slováci žijúci za hranicami. V obci Kúty sa po príchode vlakov 
vo volebných miestnosťach vytvárali dlhé rady. Zástup ľudí siahal až na ulicu. Voliči zároveň podpisovali aj 
petíciu, aby sa na budúcich voľbách mohli zúčastniť poštou alebo elektronicky. 

19:20 Od otvorenia volebných miestností priebeh sobotňajšieho druhého kola prezidentských volieb v 
Malackách nič nenarušilo. Informovala o tom hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová. Potvrdila, že okrem volebných 
miestností v 12 vytvorených volebných okrskoch v okresnom meste mohli oprávnení voliči hlasovať aj 
prostredníctvom prenosných volebných schránok. 

“Túto možnosť využilo 20 seniorov v mestskom centre sociálnych služieb,” uviedla. O prenosnú volebnú 
schránku požiadali aj klienti z geriatrického centra Senior. “V zariadení nachádzajúcom sa v priestoroch 
Nemocnice Malacky využili spomínanú formu hlasovania traja klienti,” potvrdila hovorkyňa malackej nemocnice 
Gabriela Bartková Kalafus. Dodala, že prostredníctvom prenosnej schránky volil aj pacient hospitalizovaný na 
chirurgickom oddelení Nemocnice Malacky. 

19:15 V obci Plaveč v okrese Stará Ľubovňa sú od popoludnia bez elektrickej energie. Priebeh prezidentských 
volieb by to však podľa starostu obce Petra Šlosára nemalo narušiť. 

“Podľa našich informácií dôvodom je porucha na vedení vysokého napätia. Zabezpečili sme preto do volebnej 
miestnosti elektrocentrálu. Veríme, že to do 22.00 h zvládneme,” uviedol pre Šlosár. 

18:55 Prezidenti sa menia, ale sídlo, v ktorom úradujú a prijímajú návštevy, zostáva rovnaké. Od roku 1996 je 
ním Grasalkovičov palác v historickom centre Bratislavy. Reprezentačné nároky spĺňa, ale prezidentom na 
bývanie neslúži. Obytná rezidencia im aj 26 rokov po osamostatnení sa Slovenska stále chýba. 

18:45 Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán nemá informácie o žiadnych 
mimoriadnych udalostiach, ktoré by vznikli v súvislosti s dnešným hlasovaním. Uviedol to predseda komisie 
Eduard Bárány. „Občania po celom Slovensku využívajú svoje volebné právo veľmi pokojným, disciplinovaným 
spôsobom," povedal. 



Komisia podľa Bárányho rieši v súvislosti s voľbami dva typy podnetov. „Prvé sú tie, na ktoré odpovede sú 
vlastne usmernenia volebných komisií," povedal s tým, že ide napríklad o problematiku dokazovania totožnosti 
alebo voličských preukazov. „Druhou skupinou sú podnety týkajúce sa údajných narušení volebného moratória, 
kde však v mnohých prípadoch ich musíme odstupovať iným orgánom," vysvetlil s tým, že pri podnetoch, ktoré 
spadajú do kompetencie komisie, sa tá venuje zabezpečovaniu dôkazov alebo vyžiadavaniu stanovísk dotknutých 
osôb. 

18:35 V gemerských okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava má druhé kolo prezidentských volieb 
zatiaľ pokojný a bezproblémový priebeh. Potvrdili to zapisovatelia a predsedovia okresných volebných komisií. 

„Nezaznamenali sme žiadne podnety. O účasti zatiaľ ťažko niečo povedať, ale dá sa predpokladať, že je 
vyššia ako v prvom kole, hoci v niektorých obciach možno pôjdu viacerí voliť až večer, keďže bolo pekné počasie. 
Ľudia to však využívajú nielen na záhradkárstvo, ale chodia i voliť,“ uviedol na margo volebného dňa predseda 
okresnej volebnej komisie v Rožňave Jozef Pisarčík. 

Rovnako bezproblémový priebeh hlási aj okresná volebná komisia v Rimavskej Sobote. Tá má na starosti 
prezidentské voľby v Rimavskosobotskom i Revúckom okrese. „Všetko je pokojné, nemáme nijaké problémy,“ 
priblížil jej zapisovateľ Lukáš Kvietok. 

18:25 V Galante má druhé kolo prezidentských volieb doteraz bezproblémový priebeh. Podľa predsedu 
mestskej volebnej komisie Gábora Levanského volebné okrsky doposiaľ nehlásili žiadne porušenie zákona. 

Ako uviedol, ľudia chodia do volebných miestností priebežne, ale oveľa v menšom počte ako v prvom kole 
prezidentských volieb. V Galante môže pritom voliť približne 800 oprávnených voličov. Do volebných miestností 
chodí prevažne stredná a staršia generácia. O voličský preukaz bol záujem v piatich prípadoch a zatiaľ nikto 
nevyužil možnosť voľby do prenosnej urny. 

18:20 Druhé kolo prezidentských volieb v okrese Lučenec je zatiaľ bezproblémové a okresná volebná komisia 
nedostala žiadny podnet. Informoval o tom jej predseda Juraj Suja. 

„Zatiaľ sme nič nemali, všetko je v poriadku. Nezaznamenali sme ani malé problémy. Účasť je však v 
porovnaní s prvým kolom nižšia,“ uviedol Suja. Okresná volebná komisia bola podľa neho aj v teréne a navštívila 
tie okrskové komisie, pri ktorých nebola v prvom kole. 

Okresná volebná komisia v Lučenci zastrešuje v prezidentských voľbách okresy Lučenec aj Poltár. V rámci 
nich je vytvorených celkovo 133 volebných okrskov v 57 obciach Lučeneckého a 22 obciach Poltárskeho okresu. 

17:43 V prípade, že počas hlasovania volič nesprávnym spôsobom upraví hlasovací lístok, musí ho vložiť do 
zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Následne je 
mu vydaný nový hlasovací lístok. Upozorňuje na to riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na 
ministerstve vnútra Eva Chmelová. Pokiaľ by zle upravený lístok neodovzdal, dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu 
hrozí pokuta 33 eur. 

“Ak sa volič pomýli akýmkoľvek spôsobom, hlasovací lístok by mal ‘zahodiť’ do tej schránky, ktorá je na to 
určená, vypýtať si nový a upraviť ho v súlade so zákonom. Každá ďalšia špekulácia o tom môže mať za následok, 
že jeho hlas nebude započítaný tomu kandidátovi, ktorému chcel svoj hlas odovzdať,” priblížila Chmelová. 

17:22 Účasť voličov na jednotlivých voľbách je odrazom toho, ako spoločnosť vníma aktuálnu politickú klímu. 
Aj takéto sú názory na jeden zo základných číselných ukazovateľov hlasovania – teda na volebnú účasť. Pozrite 
si, aká bola v minulosti. 

17:05 Aj počas druhého kola volieb sú na Slovensku prítomní pozorovatelia z Organizácie pre bezpečnosť a 
spoluprácu v Európe. Ich úlohou je vyhodnotiť legislatívne normy na voľbu prezidenta a vedenie volebnej 
kampane, ako aj kontrolovať tieto normy v praxi. 

Ako o tom informovala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva 
Chmelová, po ukončení volieb vypracujú hodnotenia a odporúčania. “Vo volebný deň viac-menej diskusie nie sú, 
pozorovatelia pozorujú, robia si zápisky, majú svojho tlmočníka. Na základe poznatkov, ktoré zistia, budú robiť 
závery, ktoré budú s nami konzultovať,” uviedla. 

Predseda štátnej volebnej komisie Eduard Bárány informoval o tom, že pohyb pozorovateľov OBSE nie je 
monitorovaný. Navštívili dnes aj niektoré okresy, okrsky. Je na nich, kde a akým spôsobom sa rozhodnú 
pozorovať voľby. Musím povedať, že Slovensko má mimoriadne tolerantnú, liberálnu úpravu práce pozorovateľov, 
ktorí bez akéhokoľvek súhlasu alebo centrálnej akreditácie majú možnosť pozorovať priebeh volieb, a to aj 
sčítanie hlasov kdekoľvek na Slovensku," priblížil. 

17:00 Možnosť voliť využilo aj niekoľko pacientov a dve lekárky v nemocnici v Spišskej Novej Vsi. Z tamojšej 

mestskej volebnej komisie na ich požiadanie prišla prenosná volebná urna. Všetci zhodne tvrdia, že hospitalizácia 
či práca, by nemali občanom zabrániť ísť voliť. „Voličský preukaz mi vybavil syn, počula som, že urna príde sem, 
tak som to využila,“ uviedla Klára Rothová, ktorá je hospitalizovaná na rehabilitačnom oddelení. 

16:45 Voliči po celom Slovensku prichádzajú do volebných miestností, ktoré sa nachádzajú aj na netradičných 
miestach. Pozrite sa, ako si volíme prezidenta. 

16:11 Na Slovensku nemáme prezidentský systém ako napríklad v USA, kde má Donald Trump rozsiahle 
právomoci a niektoré svoje kľúčové rozhodnutia môže vykonať len na základe vlastného rozhodnutia. Slovenská 
hlava štátu má najmä reprezentatívnu funkciu, niektoré jeho kompetencie sú však rovnako významné. Pozrite si, 
aké. 

15:55 Do volebnej miestnosti nemusíte prísť len pešo, ale dá sa to aj na bicykli. Svoje o tom vie aj 44-ročný 
Marek z bratislavskej Petržalky, ktorý svoje volebné právo a športovanie spája už takmer desať rokov. Inak tomu 
nebolo ani v sobotu počas druhého kola prezidentských volieb. “Pred pár rokmi som mal dilemu a do poslednej 
chvíle som sa nevedel rozhodnúť, koho voliť. Potreboval som si utriasť myšlienky a mám skúsenosť, že na to 
pomáha dlhšia jazda na bicykli,” uviedol. 



Na bicykli prišiel voliť aj Tomáš z Brna, ktorý prešiel za voľbami 90 kilometrov. Odvolil vo volebnej miestnosti v 
Kútoch. 

15:33 Vo vestibule železničnej stanice v Krásne nad Kysucou vítala v sobotu domácich obyvateľov aj 
cestujúcich okrsková volebná komisia druhého kola prezidentských volieb. “Kým nebola volebná miestnosť na 
železničnej stanici, miestni obyvatelia mali zhruba štyri kilometre do najbližšej volebnej miestnosti v základnej 
umeleckej škole. Postavili sme tu sídlisko s dvanástimi bytovými domami a býva tam už takmer 400 ľudí. Chcel 
som, aby mali uľahčenú volebnú sobotu, aby nemuseli chodiť tak ďaleko,” povedal primátor Krásna nad Kysucou 
Jozef Grapa. 

Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Márie Lahútovej sa už zavčas ráno snažili odvoliť ľudia, ktorí 
išli na vlak. “Účasť je zatiaľ dobrá. Keď prichádza vlak, vieme, že idú ďalší voliči,” podotkla. 

15:23 Voľby na severozápade Slovenska spojili ľudia s rekreáciou na horách. Niektorí preto už ráno čakali na 
otvorenie volebných miestností, ďalší stavili na istotu a vybavili si voličský preukaz. Na pokojný priebeh dohliadajú 
stovky policajných hliadok. Štáb televízie TA3 sa zúčastnil aj na jednej z pyrotechnických prehliadok volebných 
priestorov. Pozrite sa, ako to vyzeralo. 

15:08 Priebeh druhého kola volieb prezidenta je aj v popoludňajších hodinách pokojný. Skonštatoval to 
predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány. “Občania a do veľkej 
miery aj členovia volebných komisii využívajú infolinky,” uviedol s tým, že týmto spôsobom sa riešia napríklad 
nezrovnalosti o totožnosti alebo trvalom pobyte voličov .“Kolegovia z odboru volieb sa snažia na ne odpovedať a 
usmerniť,” povedal. 

14:32 Malý záujem o voľby majú obyvatelia rómskej osady v Trebišove. Príchod členov okrskovej volebnej 
komisie s prenosnou urnou však bol oživením a vyvolal aj spontánny tanec domácich. “Teraz sme boli v osade s 
voličskou urnou, voliči zjavne prejavili svoj temperament tancom a dobrou náladou. Som učiteľkou v škole v tejto 
osade a preto ten temperament a to nadšenie bolo také, aké bolo,” povedala predsedníčka okrskovej volebnej 
komisie Tatiana Chačlarian. 

Voľby v osade podľa nej prebiehajú pokojne a v súlade so zákonom. “Účasť voličov je veľmi slabá,” dodala. V 
trebišovskej osade sú dva volebné okrsky, oprávnených voličov je tam zhruba 1900. 

V rómskej osade v Trebišove si s prenosnou urnou aj zatancovali. Zdroj: TASR/Roman Hanc14:28 Priamo zo 
svahu si k volebným schránkam v obci Demänovská Dolina prichádzajú vybrať novú hlavu štátu milovníci 
aktívneho života a športu zo všetkých kútov Slovenska. Do tamojšej volebnej miestnosti, ktorá leží takmer pod 
svahmi strediska Jasná, zatiaľ dorazili najmä turisti z Bratislavy, Košíc či Piešťan. Niektorí aj v plnom športovom 
výstroji a s lyžiarkami na nohách. 

Za jarnou lyžovačkou do Demänovskej doliny pricestovali spolu s partiou aj Bratislavčania Juraj a Eva. Na 
otázku, či podľa nich treba íst voliť, obaja jednotne prikyvujú hlavami. „Je dôležité vybrať si správneho kandidáta. 
Je to na osobnom rozhodnutí - podľa preferencií a tiež podľa toho, kto je vám hodnotovo viac sympatický,“ 
povedala Eva. Juraj zas volil preto, lebo chce niečo na Slovensku ovplyvniť. „Myslím si, že pri tom všetkom, čo sa 
deje v našej krajine, sa treba volieb zúčastniť,“ skonštatoval. 

14:09 V druhom kole prezidentských volieb už odvolil aj predseda Národnej rady SR Andrej Danko. Volil mimo 
svojho trvalého bydliska a využil tak možnosť voličského preukazu. Danko vyzýva všetkých občanov, aby takisto 
využili svoje občianske právo a išli voliť. 

14:05 O druhé kolo prezidentských volieb by mal byť väčší záujem ako o prvé kolo spred dvoch týždňov. 
Poukazuje na to aspoň počet vydaných hlasovacích preukazov v najväčších bratislavských mestských častiach, 
čo potvrdili hovorcovia miestnych samospráv. Ďalšie oslovené bratislavské mestské časti však zatiaľ evidujú 
nižšiu účasť voličov ako 16. marca, vysvetľujú si to pekným počasím. 

“V prvom kole evidujeme 3154 hlasovacích preukazov, v druhom kole 4194. To je o 1040 preukazov viac,” 
uviedla Mária Halašková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu. 

13:34 Voliči v obci Detvianska Huta v okrese Detva prichádzajú voliť aj na autobusovú zastávku, v ktorej je 
umiestnená volebná miestnosť. 

4 fotografie v galérii 
Volebná miestnosť v Detvianskej Hute v okrese Detva je umiestnená v priestoroch autobusovej zastávky. 

Zdroj: SITA/Jakub Julény 
13:28 V kaplnke Sedembolestnej Panny Márie na Závrší v kysuckej obci Svrčinovec mohli odovzdať hlas viac 

ako tri stovky oprávnených voličov. “Ľudia prichádzajú voliť v dosť veľkom počte a veria, že im Pánboh pomôže a 
zakrúžkujú to správne číslo,” povedala zapisovateľka okrskovej volebnej komisie Jana Zubričanová. 

V kaplnke sa rozhodol odovzdať svoj hlas aj člen okrskovej volebnej komisie Patrik Maráček. “Ja som z iného 
mesta, ale budem voliť tu. Vybavil som si voličský preukaz. Má to iný nádych, je to také duchovnejšie a cítime sa 
tu fajn,” podotkol. Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Marcely Zubričanovej sú ľudia na voľby v 
miestnej kaplnke už zvyknutí. “Poznajú to tu. Kedysi tu chodili do školy a ešte predtým to bola zvonica. Pri vchode 
je veľký kríž, kde sa môžu prežehnať a pri dverách je svätená voda,” doplnila. 

12:51 Viacero Bánovčanov prišlo k volebným urnám v pracovnom oblečení. Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi 
totiž upratujú svoje okolie. Zapojili sa tak do celosvetovej kampane Hodina Zeme. 

“V rámci Hodiny Zeme sa koná v meste veľké jarné upratovanie. Ako mestské kultúrne stredisko a obyvatelia 
sídliska Sever sa zapájame takisto. Hlavne čistíme areál celého MsKS, ale aj celého sídliska, to znamená, že 
zbierame odpadky, kultivujeme si náš exteriér,” načrtla riaditeľka MsKS v Bánovciach nad Bebravou Zuzana 
Janáčová. 

“Zúčastňujem sa brigády, ktorú organizuje mesto, MsKS aj ostatné inštitúcie v meste, kedy v rámci Hodiny 
Zeme čistíme mesto a prispievame tým ku krajšiemu okoliu,” uviedla Bánovčanka Veronika Palušová, ktorá do 
jednej z volebných miestností zavítala v pracovnom oblečení. 



12:37 V obci Medzany v okrese Prešov majú kovovú schránku so zámkom zo začiatku 90. rokov. V prvom 
kole volieb totiž jeden z voličov ukradol urnu z volebnej miestnosti a poškodil ju. 

12:31 Svoj hlas v druhom kole prezidentských volieb už odovzdali aj pacienti a lekári v nitrianskej fakultnej 
nemocnici. Členovia okrskovej volebnej komisie ich s volebnou urnou navštívili priamo na oddeleniach. Podľa slov 
hovorkyne nemocnice Tatiany Timkovej záujem voliť prejavilo 19 pacientov. „Na voľbách sa okrem nich zúčastnilo 
aj päť lekárov, ktorí sa práve nachádzajú v službe. Členov volebnej komisie sprevádzala po nemocnici vedúca 
odboru ošetrovateľstva Melanie Beťková,“ povedala Timková. 

12:14 Bývalý prezident Ivan Gašparovič odvolil krátko pred dvanástou hodinou spoločne s manželkou na 
Gymnáziu na Metodovej ulici v Bratislave. Ako povedal pri príchode novinárom, nového prezidenta čakajú viaceré 
výzvy a náročné úlohy, najmä pri zahraničnopolitických otázkach. “Už pri prvej voľbe som hovoril, že nový 
prezident alebo prezidentka príde do hektického obdobia. Spoločnosť na Slovensku je skutočne rozdelená ako 
nikdy predtým a aj preto musí nájsť cestu ku kompromisom a spájaniu ľudí,” povedal. 

11:48 Priebeh prezidentských volieb je zatiaľ pokojný, predseda štátnej volebnej komisie Eduard Bárány 
predpokladá, že to tak bude aj naďalej. “Vychádzam zo skúseností z prvého kola, hlasovanie v druhom kole je 
ešte o niečo jednoduchšie,” pripomenul. 

Bárány tiež doplnil, že do terénu pôjdu členovia komisie v obmedzenom rozsahu. “Štátna komisia musí byť 
počas celého dňa uznášaniaschopná, čiže behom hodiny, hodiny a štvrť najviac, aby boli všetci členovia prítomní. 
Alebo ak nie všetci, tak zo 14 členov aspoň jedenásti, čo je zákonom stanovené kvórum pre 
uznášaniaschopnosť,” priblížil predseda komisie. 

11:33 Premiér Peter Pellegrini odovzdal svoj hlas v Košiciach. Ľuďom odkázal, aby prišli voliť. “Ja som svoj 
hlas už odovzdal a prosím aj vás všetkých, aby ste si našli tých pár minút a išli voliť. Nech má náš budúci 
prezident čo najsilnejší mandát od občanov.” 

11:29 Možnosť voliť prezidenta majú aj odsúdení a obvinení v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon 
trestu odňatia slobody na Floriánskej ulici v Košiciach. S prenosnou volebnou urnou tam dopoludnia prišli dvaja 
členovia z okrskovej volebnej komisie č. 18 v Starom Meste. 

“Podľa zákona majú aj obvinené a odsúdené osoby právo voliť prezidenta republiky, čiže my zabezpečujeme 
ich predvedenie do volebnej miestnosti. Ako každý iný občan, ktorý nie je v mieste trvalého bydliska, musela 
obvinená a odsúdená osoba požiadať v mieste trvalého bydliska o zaslanie voličského preukazu. Ak nemala 
peniaze na poštovné, hradil to ústav,” uviedol riaditeľ ústavu Peter Gerbery. 

11:08 Prezident Andrej Kiska prišiel k volebnej urne so svojou manželkou v Poprade. Ľudí vyzval, aby išli 
voliť. 

Prezident Andrej Kiska s manželkou Martinou už odvolili. Zdroj: SITA/Radoslav Maťaš11:04 Policajti v Martine 
dohliadajú na pokojný priebeh volieb. Vo volebných miestnostiach vykonali aj pyrotechnické prehliadky. 

10:55 Odvolené má už aj ministerka vnútra Denisa Saková. Volila mimo svojho bydliska, lebo je spolu s 
rodinou na lyžovačke. V Mýte pod Ďumbierom išli k volebnej schránke s voličským preukazom. 

10:47 V Košiciach už odvolil aj bývalý prezident Slovenska Rudolf Schuster. 
Exprezident Rudolf Schuster počas volebného aktu v Košiciach. Zdroj: SITA/Ivan Fleischer10:44 Ľuďom, ktorí 

by kvôli svojmu zdravotnému stavu či sociálnej situácii nemohli uplatniť svoje volebné právo, pomáhajú aj 
pracovníci Diecéznej charity v Nitre. Seniorom a nevládnym voličom pomáhajú zabezpečiť voľbu do prenosnej 
urny, ľuďom bez domova zasa vysvetľujú, ako a kde môžu ísť voliť. 

10:28 V škole na Rajčianskej ulici v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa odvolil aj 91-ročný Jozef Vaškeba. 
Tento dôchodca v minulom roku neúspešne kandidoval v novembrových komunálnych voľbách za poslanca 
Vrakune. “Voliť chodím pravidelne od svojich 18 rokov. Pokladám to za svoju občiansku povinnosť, tak som bol 
vychovávaný svojimi rodičmi, aby som sa aktívne zúčastňoval ako občan na chode štátu,” povedal Vaškeba. 

10:05 V jednej z najmenších obcí na Slovensku - Príkra, volia počas druhého kola prezidentských volieb v 
dome starostu. Dôvodom je, že nemajú vlastnú budovu obecného úradu. Starosta preto úraduje doma. “Budovu 
bývalého obecného úradu odkúpil nový majiteľ a nedohodli sme sa na nájme. Výhody sú, že všetko máte v 
jednom. To je veľká výhoda a nevýhoda, že viac ľudí je v dome, ale zase, keď sú veľké priestory, tak to nie je 
problém,” uviedol starosta obce Príkra Miroslav Goldir. 

V obci Príkra volia hlavu štátu v dome starostu. Zdroj: TASR/Maroš Černý9:47 Volebné miestnosti, ktoré sa 
nachádzajú na prízemí Strednej priemyselnej školy v Trnave, boli pred voľbami vydezinfikované. V škole na 
Komenského ulici uprostred týždňa zasiahla vírusová epidémia. 

9:22 Spoza hraníc, ale i iného kontinentu prišli voliť Slováci pôsobiaci v zahraničí. Zhodujú sa, že 
najdôležitejšie je aktívne prejaviť svoj názor a využiť možnosť participovať svojím hlasom na výsledku. 

Jakub, ktorý žil vyše dva roky v Argentíne a zmenil letenku, aby stihol druhé kolo volieb, tvrdí, že pokiaľ je 
možnosť zúčastniť sa na voľbách, je potrebné ju využiť. „V nich rozhodujeme my, je to v našich rukách, aký bude 
výsledok," odôvodnil svoju motiváciu precestovať tisícky kilometrov a dať hlas jednému z kandidátov. 

Na oboch kolách prezidentských volieb sa zúčastnil aj Andrej, pôsobiaci vo Viedni. "Som presvedčený, že 
právo voliť je potrebné využiť vo všetkých voľbách. Motiváciou voliť v týchto voľbách je pre mňa to, aby som bol v 
zahraničí na slovenského prezidenta hrdý,“ vyhlásil. 

9:16 Pozrite si, aký je priebeh volieb pod Tatrami. Situáciu sleduje náš kolega Jozef Slivenský. 
8:45 Okresné volebné komisie v Žilinskom kraji pri otvorení volebných miestností nezaznamenali problémy. 

Vo volebnom obvode Žilina si môžu voliči vybrať prezidentského kandidáta v 218 volebných okrskoch. 
Viac ako 480.000 oprávnených voličov a ďalší voliči s hlasovacími preukazmi môžu voliť v Trenčianskom 

samosprávnom kraji. 



8:24 V druhom kole prezidentských volieb bude môcť odovzdať svoj hlas viac ako 10.000 väzňov. Do 17 
slovenských ústavov na výkon trestu odňatia slobody a ústavov na výkon väzby i do väzenskej nemocnice v 
Trenčíne členovia jednotlivých volebných komisií prinášajú postupne volebné urny. 

8:16 Rozhodovať o voľbe prezidenta začali aj obyvatelia obce Chvojnica v okrese Myjava. Viacero z nich 
hlasovalo vo volebnej miestnosti v priestoroch obecného úradu. “Voliť chodím pravidelne na každé voľby. Aj keď 
to nie je zákonná povinnosť, z morálnej stránky to za povinnosť považujem. Som presvedčená, že kto nevolí, 
nemá potom právo ani kritizovať. V druhom kole nie sú z môjho pohľadu nevoliteľní kandidáti a mám po dlhej 
dobe pocit, že nevolím menšie zlo,” uviedla jedna z prvých tamojších voličiek Angelika. 

Obec má kopaničiarsky ráz a v jej katastri sa nachádza aj niekoľko starších obyvateľov, ktorí žijú na 
samotách. “S urnou pôjdeme aj za občanmi, ktorí požiadali alebo ešte v priebehu dňa požiadajú, aby ich 
navštívila volebná komisia u nich doma. V prvom kole ich bolo päť, pre druhé kolo máme zatiaľ nahlásenú jednu 
voličku. Ešte je ale možnosť v priebehu dňa požiadať o návštevu s volebnou urnou priamo u voliča,” spresnila 
predsedníčka volebnej komisie. 

7:53 O priebehu volieb na strednom Slovensku informuje aj náš kolega Martin Dušička. 
Členovia volebnej komisie počas otvorenia miestností na Sliači. Zdroj: SITA/Jakub Julény7:41 V bratislavskom 

Lamači plnia volebné schránky prvé hlasovacie lístky. Preferovanému kandidátovi na post hlavy štátu 
odovzdávajú voliči hlas v priestoroch základnej školy, kde sa nachádzajú volebné miestnosti všetkých šiestich 
volebných okrskov v mestskej časti. Medzi prvými bola vo volebnej miestnosti aj pani Daniela. “Od prezidenta 
očakávam profesionalitu a to, že jeho komunikácia prispeje k tomu, aby atmosféra v spoločnosti nebola natoľko 
vyhrotená, ako je tomu teraz,” ozrejmila očakávania od novej hlavy štátu. 

7:28 Volebné miestnosti sa otvorili aj na západe Slovenska. O situácii v Bratislave informuje náš kolega Peter 
Hlávek. 

7:17 V ústredí Štátnej volebnej komisie sa nachádza naša kolegyňa Barbara Štefanovičová. Pozrite sa, aká je 
situácia krátko po otvorení volebných miestností. 

7:00 Môžete ísť voliť. Na celom Slovensku sa otvorili volebné miestnosti, zatvoria sa až o desiatej večer. 
6:00 Všetky potrebné informácie k voľbám nájdete na našej špecializovanej podstránke. 
5:50 Čo potrebujete vedieť? Všetky dôležité informácie k voľbám poskytla riaditeľka odboru volieb ministerstva 

vnútra Eva Chmelová. 
5:30 Volebná účasť v druhom kole prezidentských volieb sa bude pravdepodobne len mierne líšiť od účasti v 

prvom kole. “Bude to len o pár percent a ak by aj bola účasť o čosi vyššia, pravdepodobne nedosiahne úroveň 
účasti na voľbách do Národnej rady SR,” zhodnotil politológ Pavol Baboš. 

[Späť na obsah] 
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Súboj o prezidentský palác sa dostal do finále. Zo skupiny kandidátov sa do druhého kola dostali dvaja - 
úspešný diplomat z európskych štruktúr a právnička a aktivistka. Ktorý z nich sa napokon stane slovenským 
prezidentom? Dočkáme sa počas víkendu prekvapení? Sledujte spolu s nami, volebné a povolebné udalosti 
sledujeme online. 

22:40 Podľa prvých volebných výsledkov zo Štatistického úradu vedie Zuzana Čaputová pred Marošom 
Šefčovičom. Spočítaný je však zatiaľ len zlomok hlasov. 

22:30 Do centrály Zuzany Čaputovej v Starej tržnici prišiel Robert Mistrík, ktorý sa pred prvým kolom vzdal v 
jej prospech napriek tomu, že bol jedným z favoritov. 

22:25 Indície o menšej účasti podporujú aj správy zo Zvolena, Detvy či Krupiny. „Neevidovali sme žiadne 
sťažnosti či podnety z okrskových volebných komisií. Všetko sa uskutočnilo v poriadku. Zdá sa však, že účasť v 
porovnaní s prvým kolom bola nižšia,“ uviedla pracovníčka organizačného oddelenia Okresného úradu vo 
Zvolene Alena Filová. 

22:20 Nálada vo volebnom štábe kandidáta na prezidenta Maroša Šefčoviča je pokojná. Povedal to dnes v 
hoteli, v ktorom čaká so svojimi blízkymi na výsledky prezidentských volieb. “Boli to intenzívne týždne, nič 
intenzívnejšie som nezažil. Prešiel som viacerými hearingami, boli veľmi tvrdé, odborné, ale predsa len, toto je 
vaša krajina, vaša vlasť,” povedal. 

Uviedol, že vo volebnom štábe nikto zo Smeru-SD nie je. „Určite si zavoláme. Od začiatku som hovoril, že 
kandidujem ako Maroš Šefčovič, nezávislý a nadstranícky kandidát. Sú tu všetci moji podporovatelia, priatelia,“ 
povedal. 

22:15 Pozrite si záznam vyhlásenia predsedu Štátnej volebnej komisie Eduarda Bárányho o priebehu druhého 
kola volieb. 

22:10 V druhom kole prezidentských volieb v bratislavskom väzení, Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon 
trestu odňatia slobody, zaznamenali v sobotu len 11,18-percentnú volebnú účasť väzňov. 

22:05 Zuzana Čaputová aj Maroš Šefčovič sa krátko pred skončením moratória vo svojich štáboch prihovorili 
voličom. “Kampaň ukázala, že hodnoty ako ľudskosť či pravda sú dôležité pre veľa ľudí na Slovensku,” uviedla 

https://www.ta3.com/clanok/1151568/prezidentske-volby-sa-skoncili-prichadzaju-prve-vysledky.html


Čaputová v bratislavskej Starej tržnici. Šefčovič sa podľa vlastných slov obáva nižšej účasti, ďakuje však 
všetkým, ktorí prišli voliť. Vyhlásil to vo svojom volebnom štábe v hoteli Devín. 

22:00 Prezidentské voľby sú za nami, brány volebných miestností sa zatvorili. Spolu s vami budeme čakať na 
prvé výsledky zo Štatistického úradu. 

21:35 Polícia zverejnila fotografie z volebného dňa, ktorého priebeh kontrolovala. 
21:30 Začalo sa volebné štúdio TA3. Volebné miestnosti sa zatvoria už o polhodinu. 
21:20 Oficiálne výsledky druhého kola prezidentských volieb budú vyhlásené na tlačovej konferencii, ktorá 

bude v nedeľu napoludnie v budove ministerstva vnútra v Bratislave. 
Tie neoficiálne sa dozvieme oveľa skôr, dnes v noci. 
21:10 Prezidentské voľby sa pomaly končia. Ak ste nehlasovali, máte už len niečo vyše trištvrte hodiny. Už o 

pol desiatej sa na TA3 začne volebné štúdio, v rámci ktorého vám prinesieme zaujímavých hostí aj exkluzívny 
prieskum AKO. 

20:55 Pozrite si aj zábery z volebných miestností bez komentára. 
20:45 Volebná účasť v druhom kole prezidentských volieb v obci Zádor na juhu okresu Rimavská Sobota je v 

porovnaní s prvým kolom zatiaľ nižšia. Informovala o tom predsedníčka okrskovej volebnej komisie Alena 
Dávidová. 

„Zatiaľ sme nemali veľa voličov. Nejakí však ešte môžu prísť, minule boli aj o pol desiatej,“ podotkla Dávidová, 
podľa ktorej k volebnej urne počas dňa zatiaľ prichádzali hlavne mladší obyvatelia dediny, v ktorej žije viac ako 
140 ľudí. 

Podľa oficiálnych údajov Štatistického úradu SR bola v prvom kole prezidentských volieb v Zádore najnižšia 
volebná účasť na Slovensku – iba 2,68 percenta. Podľa predsedníčky okrskovej komisie však šlo o preklep v 
zápisnici, keď namiesto 93 oprávnených voličov uviedli 930. Skutočná volebná účasť v dedine sa tak blížila k 25 
percentám. 

20:30 Slováci žijúci v zahraničí by prijali, keby mohli aj prezidenta voliť zo zahraničia. Zhodujú sa, že takáto 
možnosť by mala byť pri všetkých voľbách na Slovensku vrátane aktuálnych prezidentských volieb. Mnohí sa ich 
buď pre veľkú vzdialenosť alebo z finančných dôvodov nemôžu vždy zúčastniť. 

20:20 V Košiciach, ako aj v okrese Košice-okolie sa koná sobotňajšie druhé kolo prezidentských volieb zatiaľ 
pokojne. Potvrdili to obe okresné volebné komisie. Bezproblémovú voľbu hlavy štátu eviduje aj košická krajská 
polícia. 

Okresná volebná komisia Košice-okolie aktuálne ukončila kontrolu v južných častiach uvedeného okresu. 
„Prešli sme obce ako Rešica, Kechnec, Perín-Chym a iné. Všetko je v poriadku, nevyskytol sa žiaden problém. 
Ak náhodou boli nejaké drobné nedostatky, na mieste sme ich vyriešili. Tie veci, ktoré v prvom kole neboli presne 
podľa pravidiel, boli tentoraz bezproblémové,“ uviedol podpredseda volebnej komisie Ján Spišák. 

Ako povedal, postrehol, že vo volebných komisiách sú prevažne ženy a k volebným schránkam v tomto čase 
chodia voliči početnejšie. „Ľudia v týchto končinách sa ešte neodnaučili robiť. Keďže bolo pekne, doteraz 
pracovali na poliach a v záhradách,“ vysvetlil. 

Hlasovanie je bez komplikácií, doposiaľ aj v samotnom meste Košice. „Všetko je v poriadku, riešili sme len 
drobné administratívne veci,“ uviedol podpredseda košickej okresnej volebnej komisie Roman Frnčo. Nič 
mimoriadne, čo by narušilo, obmedzilo alebo pozastavilo voľbu prezidenta, nezaznamenala ani polícia v 
Košickom kraji. Potvrdila to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová. 

20:15 Vo volebnej miestnosti v obci Hájske v okrese Šaľa odovzdal v druhom kole prezidentských volieb svoj 
hlas aj 100-ročný Jozef Nétry. Do volebnej miestnosti prišiel v sprievode svojho syna a nevesty. Pri príležitosti 
jeho okrúhleho životného jubilea mu po skončení sa volebného aktu udelil starosta Jaroslav Bennár čestné 
občianstvo. 

20:10 Priebeh prezidentských volieb v okrese Nové Zámky je zatiaľ bezproblémový, okresná volebná komisia 
nezaznamenala žiadny incident. Jediný problém vidí predseda komisie Mikuláš Balogh vo veľmi nízkej účasti. „Ak 
to mám zhodnotiť, je to proste nuda,“ poznamenal Balogh. 

Predpokladá, že volebná účasť v druhom kole prezidentských volieb bude v novozámockom regióne nižšia 
ako v prvom kole. „Okolo 14. hodiny sme boli na kontrole zhruba desiatich okrskov. K volebným urnám prišla do 
toho času možno desatina oprávnených voličov. Očakávame, že sa volebná účasť zvýši podvečer, maximálny 
nápor očakávame do 21. hodiny. Členovia okrskových komisií tvrdili, že ľudia využili krásne počasie a sú v 
záhradkách,“ povedal Balogh. 

V prvom kole prezidentských volieb dosiahla volebná účasť v okrese Nové Zámky 40,65 percenta. V 142 
okrskoch bolo zapísaných 117.262 oprávnených voličov, odovzdaných bolo 47.395 platných volebných hlasov 
všetkých kandidátov. Najnižšia účasť bola zaznamenaná v obci Chľaba, kde prišlo odovzdať svoj hlas len 18 
percent voličov. 

20:00 Priebeh druhého kola prezidentských volieb v Bratislavskom kraji je naďalej pokojný a bezproblémový. 
Potvrdili to jednotlivé okresné volebné komisie, ktoré neevidujú žiadne závažné podnety. “Boli sme na kontrole v 
okrskových volebných komisiách. Nezistili sme žiadne pochybenia na strane komisií ani pokusy o podvod. Nebolo 
zaznamenané ani narušenie volieb. Všetko sa uskutočňuje v pokoji,” povedala Okresná volebná komisia Senec. 

“Neevidujeme žiadne výnimočné situácie,” podotkli aj v Okresnej volebnej komisii Malacky. Bezproblémový 
priebeh druhého kola prezidentských volieb potvrdili aj okresné volebné komisie v Bratislave a Pezinku. Viaceré 
oslovené samosprávy v Bratislavskom kraji evidovali doteraz nižšiu volebnú účasť v porovnaní s prvým kolom 
volieb prezidenta 16. marca. Vysvetľovali to najmä pekným počasím a tým, že viacero ľudí je na výletoch či 
pracuje v záhradách. Záujem voličov o voľby by sa podľa nich mohol ešte zvýšiť vo večerných hodinách. 

V Bratislavskom kraji je spolu 536 volebných okrskov. V Bratislave je to 361, v okrese Malacky 54, v okrese 
Pezinok 53 a v okrese Senec 68 volebných okrskov. V kraji je zapísaných 575.978 voličov. 



19:50 Občianske právo voliť sa počas sobotného druhého kola prezidentských volieb rozhodlo využiť aj 
niekoľko ľudí bez strechy nad hlavou či obyvateľov s trvalým pobytom na miestnom úrade. Ich počet je však zatiaľ 
v bratislavských mestských častiach relatívne nízky. 

19:40 Prvýkrát po rokoch bola pani Gurovičová zo spišskej obce Betlanovce voliť vo volebnej miestnosti. Je 
odkázaná na kyslíkový prístroj. Doma síce má stacionárny, no mobilný prístroj jej zdravotná poisťovňa nemohla 
zaplatiť. Do jej domácnosti teda doteraz prichádzali členovia volebnej komisie s prenosnou schránkou. Vďaka 
anonymnému darcovi sa to však zmenilo. 

19:30 Voľba novej hlavy štátu ležala na srdci aj pacientom pred hospitalizáciou v nemocnici. Keďže vedeli, že 
ich čaká pobyt na lôžku, vopred si vybavili hlasovací preukaz. O svoje ústavné právo totiž nechceli prísť. 

19:25 Do prezidentských volieb sa zapájajú aj Slováci žijúci za hranicami. V obci Kúty sa po príchode vlakov 
vo volebných miestnosťach vytvárali dlhé rady. Zástup ľudí siahal až na ulicu. Voliči zároveň podpisovali aj 
petíciu, aby sa na budúcich voľbách mohli zúčastniť poštou alebo elektronicky. 

19:20 Od otvorenia volebných miestností priebeh sobotňajšieho druhého kola prezidentských volieb v 
Malackách nič nenarušilo. Informovala o tom hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová. Potvrdila, že okrem volebných 
miestností v 12 vytvorených volebných okrskoch v okresnom meste mohli oprávnení voliči hlasovať aj 
prostredníctvom prenosných volebných schránok. 

“Túto možnosť využilo 20 seniorov v mestskom centre sociálnych služieb,” uviedla. O prenosnú volebnú 
schránku požiadali aj klienti z geriatrického centra Senior. “V zariadení nachádzajúcom sa v priestoroch 
Nemocnice Malacky využili spomínanú formu hlasovania traja klienti,” potvrdila hovorkyňa malackej nemocnice 
Gabriela Bartková Kalafus. Dodala, že prostredníctvom prenosnej schránky volil aj pacient hospitalizovaný na 
chirurgickom oddelení Nemocnice Malacky. 

19:15 V obci Plaveč v okrese Stará Ľubovňa sú od popoludnia bez elektrickej energie. Priebeh prezidentských 
volieb by to však podľa starostu obce Petra Šlosára nemalo narušiť. 

“Podľa našich informácií dôvodom je porucha na vedení vysokého napätia. Zabezpečili sme preto do volebnej 
miestnosti elektrocentrálu. Veríme, že to do 22.00 h zvládneme,” uviedol pre Šlosár. 

18:55 Prezidenti sa menia, ale sídlo, v ktorom úradujú a prijímajú návštevy, zostáva rovnaké. Od roku 1996 je 
ním Grasalkovičov palác v historickom centre Bratislavy. Reprezentačné nároky spĺňa, ale prezidentom na 
bývanie neslúži. Obytná rezidencia im aj 26 rokov po osamostatnení sa Slovenska stále chýba. 

18:45 Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán nemá informácie o žiadnych 
mimoriadnych udalostiach, ktoré by vznikli v súvislosti s dnešným hlasovaním. Uviedol to predseda komisie 
Eduard Bárány. „Občania po celom Slovensku využívajú svoje volebné právo veľmi pokojným, disciplinovaným 
spôsobom," povedal. 

Komisia podľa Bárányho rieši v súvislosti s voľbami dva typy podnetov. „Prvé sú tie, na ktoré odpovede sú 
vlastne usmernenia volebných komisií," povedal s tým, že ide napríklad o problematiku dokazovania totožnosti 
alebo voličských preukazov. „Druhou skupinou sú podnety týkajúce sa údajných narušení volebného moratória, 
kde však v mnohých prípadoch ich musíme odstupovať iným orgánom," vysvetlil s tým, že pri podnetoch, ktoré 
spadajú do kompetencie komisie, sa tá venuje zabezpečovaniu dôkazov alebo vyžiadavaniu stanovísk dotknutých 
osôb. 

18:35 V gemerských okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava má druhé kolo prezidentských volieb 
zatiaľ pokojný a bezproblémový priebeh. Potvrdili to zapisovatelia a predsedovia okresných volebných komisií. 

„Nezaznamenali sme žiadne podnety. O účasti zatiaľ ťažko niečo povedať, ale dá sa predpokladať, že je 
vyššia ako v prvom kole, hoci v niektorých obciach možno pôjdu viacerí voliť až večer, keďže bolo pekné počasie. 
Ľudia to však využívajú nielen na záhradkárstvo, ale chodia i voliť,“ uviedol na margo volebného dňa predseda 
okresnej volebnej komisie v Rožňave Jozef Pisarčík. 

Rovnako bezproblémový priebeh hlási aj okresná volebná komisia v Rimavskej Sobote. Tá má na starosti 
prezidentské voľby v Rimavskosobotskom i Revúckom okrese. „Všetko je pokojné, nemáme nijaké problémy,“ 
priblížil jej zapisovateľ Lukáš Kvietok. 

18:25 V Galante má druhé kolo prezidentských volieb doteraz bezproblémový priebeh. Podľa predsedu 
mestskej volebnej komisie Gábora Levanského volebné okrsky doposiaľ nehlásili žiadne porušenie zákona. 

Ako uviedol, ľudia chodia do volebných miestností priebežne, ale oveľa v menšom počte ako v prvom kole 
prezidentských volieb. V Galante môže pritom voliť približne 800 oprávnených voličov. Do volebných miestností 
chodí prevažne stredná a staršia generácia. O voličský preukaz bol záujem v piatich prípadoch a zatiaľ nikto 
nevyužil možnosť voľby do prenosnej urny. 

18:20 Druhé kolo prezidentských volieb v okrese Lučenec je zatiaľ bezproblémové a okresná volebná komisia 
nedostala žiadny podnet. Informoval o tom jej predseda Juraj Suja. 

„Zatiaľ sme nič nemali, všetko je v poriadku. Nezaznamenali sme ani malé problémy. Účasť je však v 
porovnaní s prvým kolom nižšia,“ uviedol Suja. Okresná volebná komisia bola podľa neho aj v teréne a navštívila 
tie okrskové komisie, pri ktorých nebola v prvom kole. 

Okresná volebná komisia v Lučenci zastrešuje v prezidentských voľbách okresy Lučenec aj Poltár. V rámci 
nich je vytvorených celkovo 133 volebných okrskov v 57 obciach Lučeneckého a 22 obciach Poltárskeho okresu. 

17:43 V prípade, že počas hlasovania volič nesprávnym spôsobom upraví hlasovací lístok, musí ho vložiť do 
zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Následne je 
mu vydaný nový hlasovací lístok. Upozorňuje na to riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na 
ministerstve vnútra Eva Chmelová. Pokiaľ by zle upravený lístok neodovzdal, dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu 
hrozí pokuta 33 eur. 



“Ak sa volič pomýli akýmkoľvek spôsobom, hlasovací lístok by mal ‘zahodiť’ do tej schránky, ktorá je na to 
určená, vypýtať si nový a upraviť ho v súlade so zákonom. Každá ďalšia špekulácia o tom môže mať za následok, 
že jeho hlas nebude započítaný tomu kandidátovi, ktorému chcel svoj hlas odovzdať,” priblížila Chmelová. 

17:22 Účasť voličov na jednotlivých voľbách je odrazom toho, ako spoločnosť vníma aktuálnu politickú klímu. 
Aj takéto sú názory na jeden zo základných číselných ukazovateľov hlasovania – teda na volebnú účasť. Pozrite 
si, aká bola v minulosti. 

17:05 Aj počas druhého kola volieb sú na Slovensku prítomní pozorovatelia z Organizácie pre bezpečnosť a 
spoluprácu v Európe. Ich úlohou je vyhodnotiť legislatívne normy na voľbu prezidenta a vedenie volebnej 
kampane, ako aj kontrolovať tieto normy v praxi. 

Ako o tom informovala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva 
Chmelová, po ukončení volieb vypracujú hodnotenia a odporúčania. “Vo volebný deň viac-menej diskusie nie sú, 
pozorovatelia pozorujú, robia si zápisky, majú svojho tlmočníka. Na základe poznatkov, ktoré zistia, budú robiť 
závery, ktoré budú s nami konzultovať,” uviedla. 

Predseda štátnej volebnej komisie Eduard Bárány informoval o tom, že pohyb pozorovateľov OBSE nie je 
monitorovaný. Navštívili dnes aj niektoré okresy, okrsky. Je na nich, kde a akým spôsobom sa rozhodnú 
pozorovať voľby. Musím povedať, že Slovensko má mimoriadne tolerantnú, liberálnu úpravu práce pozorovateľov, 
ktorí bez akéhokoľvek súhlasu alebo centrálnej akreditácie majú možnosť pozorovať priebeh volieb, a to aj 
sčítanie hlasov kdekoľvek na Slovensku," priblížil. 

17:00 Možnosť voliť využilo aj niekoľko pacientov a dve lekárky v nemocnici v Spišskej Novej Vsi. Z tamojšej 

mestskej volebnej komisie na ich požiadanie prišla prenosná volebná urna. Všetci zhodne tvrdia, že hospitalizácia 
či práca, by nemali občanom zabrániť ísť voliť. „Voličský preukaz mi vybavil syn, počula som, že urna príde sem, 
tak som to využila,“ uviedla Klára Rothová, ktorá je hospitalizovaná na rehabilitačnom oddelení. 

16:45 Voliči po celom Slovensku prichádzajú do volebných miestností, ktoré sa nachádzajú aj na netradičných 
miestach. Pozrite sa, ako si volíme prezidenta. 

16:11 Na Slovensku nemáme prezidentský systém ako napríklad v USA, kde má Donald Trump rozsiahle 
právomoci a niektoré svoje kľúčové rozhodnutia môže vykonať len na základe vlastného rozhodnutia. Slovenská 
hlava štátu má najmä reprezentatívnu funkciu, niektoré jeho kompetencie sú však rovnako významné. Pozrite si, 
aké. 

15:55 Do volebnej miestnosti nemusíte prísť len pešo, ale dá sa to aj na bicykli. Svoje o tom vie aj 44-ročný 
Marek z bratislavskej Petržalky, ktorý svoje volebné právo a športovanie spája už takmer desať rokov. Inak tomu 
nebolo ani v sobotu počas druhého kola prezidentských volieb. “Pred pár rokmi som mal dilemu a do poslednej 
chvíle som sa nevedel rozhodnúť, koho voliť. Potreboval som si utriasť myšlienky a mám skúsenosť, že na to 
pomáha dlhšia jazda na bicykli,” uviedol. 

Na bicykli prišiel voliť aj Tomáš z Brna, ktorý prešiel za voľbami 90 kilometrov. Odvolil vo volebnej miestnosti v 
Kútoch. 

15:33 Vo vestibule železničnej stanice v Krásne nad Kysucou vítala v sobotu domácich obyvateľov aj 
cestujúcich okrsková volebná komisia druhého kola prezidentských volieb. “Kým nebola volebná miestnosť na 
železničnej stanici, miestni obyvatelia mali zhruba štyri kilometre do najbližšej volebnej miestnosti v základnej 
umeleckej škole. Postavili sme tu sídlisko s dvanástimi bytovými domami a býva tam už takmer 400 ľudí. Chcel 
som, aby mali uľahčenú volebnú sobotu, aby nemuseli chodiť tak ďaleko,” povedal primátor Krásna nad Kysucou 
Jozef Grapa. 

Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Márie Lahútovej sa už zavčas ráno snažili odvoliť ľudia, ktorí 
išli na vlak. “Účasť je zatiaľ dobrá. Keď prichádza vlak, vieme, že idú ďalší voliči,” podotkla. 

15:23 Voľby na severozápade Slovenska spojili ľudia s rekreáciou na horách. Niektorí preto už ráno čakali na 
otvorenie volebných miestností, ďalší stavili na istotu a vybavili si voličský preukaz. Na pokojný priebeh dohliadajú 
stovky policajných hliadok. Štáb televízie TA3 sa zúčastnil aj na jednej z pyrotechnických prehliadok volebných 
priestorov. Pozrite sa, ako to vyzeralo. 

15:08 Priebeh druhého kola volieb prezidenta je aj v popoludňajších hodinách pokojný. Skonštatoval to 
predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány. “Občania a do veľkej 
miery aj členovia volebných komisii využívajú infolinky,” uviedol s tým, že týmto spôsobom sa riešia napríklad 
nezrovnalosti o totožnosti alebo trvalom pobyte voličov .“Kolegovia z odboru volieb sa snažia na ne odpovedať a 
usmerniť,” povedal. 

14:32 Malý záujem o voľby majú obyvatelia rómskej osady v Trebišove. Príchod členov okrskovej volebnej 
komisie s prenosnou urnou však bol oživením a vyvolal aj spontánny tanec domácich. “Teraz sme boli v osade s 
voličskou urnou, voliči zjavne prejavili svoj temperament tancom a dobrou náladou. Som učiteľkou v škole v tejto 
osade a preto ten temperament a to nadšenie bolo také, aké bolo,” povedala predsedníčka okrskovej volebnej 
komisie Tatiana Chačlarian. 

Voľby v osade podľa nej prebiehajú pokojne a v súlade so zákonom. “Účasť voličov je veľmi slabá,” dodala. V 
trebišovskej osade sú dva volebné okrsky, oprávnených voličov je tam zhruba 1900. 

V rómskej osade v Trebišove si s prenosnou urnou aj zatancovali. Zdroj: TASR/Roman Hanc14:28 Priamo zo 
svahu si k volebným schránkam v obci Demänovská Dolina prichádzajú vybrať novú hlavu štátu milovníci 
aktívneho života a športu zo všetkých kútov Slovenska. Do tamojšej volebnej miestnosti, ktorá leží takmer pod 
svahmi strediska Jasná, zatiaľ dorazili najmä turisti z Bratislavy, Košíc či Piešťan. Niektorí aj v plnom športovom 
výstroji a s lyžiarkami na nohách. 

Za jarnou lyžovačkou do Demänovskej doliny pricestovali spolu s partiou aj Bratislavčania Juraj a Eva. Na 
otázku, či podľa nich treba íst voliť, obaja jednotne prikyvujú hlavami. „Je dôležité vybrať si správneho kandidáta. 
Je to na osobnom rozhodnutí - podľa preferencií a tiež podľa toho, kto je vám hodnotovo viac sympatický,“ 



povedala Eva. Juraj zas volil preto, lebo chce niečo na Slovensku ovplyvniť. „Myslím si, že pri tom všetkom, čo sa 
deje v našej krajine, sa treba volieb zúčastniť,“ skonštatoval. 

14:09 V druhom kole prezidentských volieb už odvolil aj predseda Národnej rady SR Andrej Danko. Volil mimo 
svojho trvalého bydliska a využil tak možnosť voličského preukazu. Danko vyzýva všetkých občanov, aby takisto 
využili svoje občianske právo a išli voliť. 

14:05 O druhé kolo prezidentských volieb by mal byť väčší záujem ako o prvé kolo spred dvoch týždňov. 
Poukazuje na to aspoň počet vydaných hlasovacích preukazov v najväčších bratislavských mestských častiach, 
čo potvrdili hovorcovia miestnych samospráv. Ďalšie oslovené bratislavské mestské časti však zatiaľ evidujú 
nižšiu účasť voličov ako 16. marca, vysvetľujú si to pekným počasím. 

“V prvom kole evidujeme 3154 hlasovacích preukazov, v druhom kole 4194. To je o 1040 preukazov viac,” 
uviedla Mária Halašková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu. 

13:34 Voliči v obci Detvianska Huta v okrese Detva prichádzajú voliť aj na autobusovú zastávku, v ktorej je 
umiestnená volebná miestnosť. 

4 fotografie v galérii 
Volebná miestnosť v Detvianskej Hute v okrese Detva je umiestnená v priestoroch autobusovej zastávky. 

Zdroj: SITA/Jakub Julény 
13:28 V kaplnke Sedembolestnej Panny Márie na Závrší v kysuckej obci Svrčinovec mohli odovzdať hlas viac 

ako tri stovky oprávnených voličov. “Ľudia prichádzajú voliť v dosť veľkom počte a veria, že im Pánboh pomôže a 
zakrúžkujú to správne číslo,” povedala zapisovateľka okrskovej volebnej komisie Jana Zubričanová. 

V kaplnke sa rozhodol odovzdať svoj hlas aj člen okrskovej volebnej komisie Patrik Maráček. “Ja som z iného 
mesta, ale budem voliť tu. Vybavil som si voličský preukaz. Má to iný nádych, je to také duchovnejšie a cítime sa 
tu fajn,” podotkol. Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Marcely Zubričanovej sú ľudia na voľby v 
miestnej kaplnke už zvyknutí. “Poznajú to tu. Kedysi tu chodili do školy a ešte predtým to bola zvonica. Pri vchode 
je veľký kríž, kde sa môžu prežehnať a pri dverách je svätená voda,” doplnila. 

12:51 Viacero Bánovčanov prišlo k volebným urnám v pracovnom oblečení. Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi 
totiž upratujú svoje okolie. Zapojili sa tak do celosvetovej kampane Hodina Zeme. 

“V rámci Hodiny Zeme sa koná v meste veľké jarné upratovanie. Ako mestské kultúrne stredisko a obyvatelia 
sídliska Sever sa zapájame takisto. Hlavne čistíme areál celého MsKS, ale aj celého sídliska, to znamená, že 
zbierame odpadky, kultivujeme si náš exteriér,” načrtla riaditeľka MsKS v Bánovciach nad Bebravou Zuzana 
Janáčová. 

“Zúčastňujem sa brigády, ktorú organizuje mesto, MsKS aj ostatné inštitúcie v meste, kedy v rámci Hodiny 
Zeme čistíme mesto a prispievame tým ku krajšiemu okoliu,” uviedla Bánovčanka Veronika Palušová, ktorá do 
jednej z volebných miestností zavítala v pracovnom oblečení. 

12:37 V obci Medzany v okrese Prešov majú kovovú schránku so zámkom zo začiatku 90. rokov. V prvom 
kole volieb totiž jeden z voličov ukradol urnu z volebnej miestnosti a poškodil ju. 

12:31 Svoj hlas v druhom kole prezidentských volieb už odovzdali aj pacienti a lekári v nitrianskej fakultnej 
nemocnici. Členovia okrskovej volebnej komisie ich s volebnou urnou navštívili priamo na oddeleniach. Podľa slov 
hovorkyne nemocnice Tatiany Timkovej záujem voliť prejavilo 19 pacientov. „Na voľbách sa okrem nich zúčastnilo 
aj päť lekárov, ktorí sa práve nachádzajú v službe. Členov volebnej komisie sprevádzala po nemocnici vedúca 
odboru ošetrovateľstva Melanie Beťková,“ povedala Timková. 

12:14 Bývalý prezident Ivan Gašparovič odvolil krátko pred dvanástou hodinou spoločne s manželkou na 
Gymnáziu na Metodovej ulici v Bratislave. Ako povedal pri príchode novinárom, nového prezidenta čakajú viaceré 
výzvy a náročné úlohy, najmä pri zahraničnopolitických otázkach. “Už pri prvej voľbe som hovoril, že nový 
prezident alebo prezidentka príde do hektického obdobia. Spoločnosť na Slovensku je skutočne rozdelená ako 
nikdy predtým a aj preto musí nájsť cestu ku kompromisom a spájaniu ľudí,” povedal. 

11:48 Priebeh prezidentských volieb je zatiaľ pokojný, predseda štátnej volebnej komisie Eduard Bárány 
predpokladá, že to tak bude aj naďalej. “Vychádzam zo skúseností z prvého kola, hlasovanie v druhom kole je 
ešte o niečo jednoduchšie,” pripomenul. 

Bárány tiež doplnil, že do terénu pôjdu členovia komisie v obmedzenom rozsahu. “Štátna komisia musí byť 
počas celého dňa uznášaniaschopná, čiže behom hodiny, hodiny a štvrť najviac, aby boli všetci členovia prítomní. 
Alebo ak nie všetci, tak zo 14 členov aspoň jedenásti, čo je zákonom stanovené kvórum pre 
uznášaniaschopnosť,” priblížil predseda komisie. 

11:33 Premiér Peter Pellegrini odovzdal svoj hlas v Košiciach. Ľuďom odkázal, aby prišli voliť. “Ja som svoj 
hlas už odovzdal a prosím aj vás všetkých, aby ste si našli tých pár minút a išli voliť. Nech má náš budúci 
prezident čo najsilnejší mandát od občanov.” 

11:29 Možnosť voliť prezidenta majú aj odsúdení a obvinení v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon 
trestu odňatia slobody na Floriánskej ulici v Košiciach. S prenosnou volebnou urnou tam dopoludnia prišli dvaja 
členovia z okrskovej volebnej komisie č. 18 v Starom Meste. 

“Podľa zákona majú aj obvinené a odsúdené osoby právo voliť prezidenta republiky, čiže my zabezpečujeme 
ich predvedenie do volebnej miestnosti. Ako každý iný občan, ktorý nie je v mieste trvalého bydliska, musela 
obvinená a odsúdená osoba požiadať v mieste trvalého bydliska o zaslanie voličského preukazu. Ak nemala 
peniaze na poštovné, hradil to ústav,” uviedol riaditeľ ústavu Peter Gerbery. 

11:08 Prezident Andrej Kiska prišiel k volebnej urne so svojou manželkou v Poprade. Ľudí vyzval, aby išli 
voliť. 

Prezident Andrej Kiska s manželkou Martinou už odvolili. Zdroj: SITA/Radoslav Maťaš11:04 Policajti v Martine 
dohliadajú na pokojný priebeh volieb. Vo volebných miestnostiach vykonali aj pyrotechnické prehliadky. 



10:55 Odvolené má už aj ministerka vnútra Denisa Saková. Volila mimo svojho bydliska, lebo je spolu s 
rodinou na lyžovačke. V Mýte pod Ďumbierom išli k volebnej schránke s voličským preukazom. 

10:47 V Košiciach už odvolil aj bývalý prezident Slovenska Rudolf Schuster. 
Exprezident Rudolf Schuster počas volebného aktu v Košiciach. Zdroj: SITA/Ivan Fleischer10:44 Ľuďom, ktorí 

by kvôli svojmu zdravotnému stavu či sociálnej situácii nemohli uplatniť svoje volebné právo, pomáhajú aj 
pracovníci Diecéznej charity v Nitre. Seniorom a nevládnym voličom pomáhajú zabezpečiť voľbu do prenosnej 
urny, ľuďom bez domova zasa vysvetľujú, ako a kde môžu ísť voliť. 

10:28 V škole na Rajčianskej ulici v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa odvolil aj 91-ročný Jozef Vaškeba. 
Tento dôchodca v minulom roku neúspešne kandidoval v novembrových komunálnych voľbách za poslanca 
Vrakune. “Voliť chodím pravidelne od svojich 18 rokov. Pokladám to za svoju občiansku povinnosť, tak som bol 
vychovávaný svojimi rodičmi, aby som sa aktívne zúčastňoval ako občan na chode štátu,” povedal Vaškeba. 

10:05 V jednej z najmenších obcí na Slovensku - Príkra, volia počas druhého kola prezidentských volieb v 
dome starostu. Dôvodom je, že nemajú vlastnú budovu obecného úradu. Starosta preto úraduje doma. “Budovu 
bývalého obecného úradu odkúpil nový majiteľ a nedohodli sme sa na nájme. Výhody sú, že všetko máte v 
jednom. To je veľká výhoda a nevýhoda, že viac ľudí je v dome, ale zase, keď sú veľké priestory, tak to nie je 
problém,” uviedol starosta obce Príkra Miroslav Goldir. 

V obci Príkra volia hlavu štátu v dome starostu. Zdroj: TASR/Maroš Černý9:47 Volebné miestnosti, ktoré sa 
nachádzajú na prízemí Strednej priemyselnej školy v Trnave, boli pred voľbami vydezinfikované. V škole na 
Komenského ulici uprostred týždňa zasiahla vírusová epidémia. 

9:22 Spoza hraníc, ale i iného kontinentu prišli voliť Slováci pôsobiaci v zahraničí. Zhodujú sa, že 
najdôležitejšie je aktívne prejaviť svoj názor a využiť možnosť participovať svojím hlasom na výsledku. 

Jakub, ktorý žil vyše dva roky v Argentíne a zmenil letenku, aby stihol druhé kolo volieb, tvrdí, že pokiaľ je 
možnosť zúčastniť sa na voľbách, je potrebné ju využiť. „V nich rozhodujeme my, je to v našich rukách, aký bude 
výsledok," odôvodnil svoju motiváciu precestovať tisícky kilometrov a dať hlas jednému z kandidátov. 

Na oboch kolách prezidentských volieb sa zúčastnil aj Andrej, pôsobiaci vo Viedni. "Som presvedčený, že 
právo voliť je potrebné využiť vo všetkých voľbách. Motiváciou voliť v týchto voľbách je pre mňa to, aby som bol v 
zahraničí na slovenského prezidenta hrdý,“ vyhlásil. 

9:16 Pozrite si, aký je priebeh volieb pod Tatrami. Situáciu sleduje náš kolega Jozef Slivenský. 
8:45 Okresné volebné komisie v Žilinskom kraji pri otvorení volebných miestností nezaznamenali problémy. 

Vo volebnom obvode Žilina si môžu voliči vybrať prezidentského kandidáta v 218 volebných okrskoch. 
Viac ako 480.000 oprávnených voličov a ďalší voliči s hlasovacími preukazmi môžu voliť v Trenčianskom 

samosprávnom kraji. 
8:24 V druhom kole prezidentských volieb bude môcť odovzdať svoj hlas viac ako 10.000 väzňov. Do 17 

slovenských ústavov na výkon trestu odňatia slobody a ústavov na výkon väzby i do väzenskej nemocnice v 
Trenčíne členovia jednotlivých volebných komisií prinášajú postupne volebné urny. 

8:16 Rozhodovať o voľbe prezidenta začali aj obyvatelia obce Chvojnica v okrese Myjava. Viacero z nich 
hlasovalo vo volebnej miestnosti v priestoroch obecného úradu. “Voliť chodím pravidelne na každé voľby. Aj keď 
to nie je zákonná povinnosť, z morálnej stránky to za povinnosť považujem. Som presvedčená, že kto nevolí, 
nemá potom právo ani kritizovať. V druhom kole nie sú z môjho pohľadu nevoliteľní kandidáti a mám po dlhej 
dobe pocit, že nevolím menšie zlo,” uviedla jedna z prvých tamojších voličiek Angelika. 

Obec má kopaničiarsky ráz a v jej katastri sa nachádza aj niekoľko starších obyvateľov, ktorí žijú na 
samotách. “S urnou pôjdeme aj za občanmi, ktorí požiadali alebo ešte v priebehu dňa požiadajú, aby ich 
navštívila volebná komisia u nich doma. V prvom kole ich bolo päť, pre druhé kolo máme zatiaľ nahlásenú jednu 
voličku. Ešte je ale možnosť v priebehu dňa požiadať o návštevu s volebnou urnou priamo u voliča,” spresnila 
predsedníčka volebnej komisie. 

7:53 O priebehu volieb na strednom Slovensku informuje aj náš kolega Martin Dušička. 
Členovia volebnej komisie počas otvorenia miestností na Sliači. Zdroj: SITA/Jakub Julény7:41 V bratislavskom 

Lamači plnia volebné schránky prvé hlasovacie lístky. Preferovanému kandidátovi na post hlavy štátu 
odovzdávajú voliči hlas v priestoroch základnej školy, kde sa nachádzajú volebné miestnosti všetkých šiestich 
volebných okrskov v mestskej časti. Medzi prvými bola vo volebnej miestnosti aj pani Daniela. “Od prezidenta 
očakávam profesionalitu a to, že jeho komunikácia prispeje k tomu, aby atmosféra v spoločnosti nebola natoľko 
vyhrotená, ako je tomu teraz,” ozrejmila očakávania od novej hlavy štátu. 

7:28 Volebné miestnosti sa otvorili aj na západe Slovenska. O situácii v Bratislave informuje náš kolega Peter 
Hlávek. 

7:17 V ústredí Štátnej volebnej komisie sa nachádza naša kolegyňa Barbara Štefanovičová. Pozrite sa, aká je 
situácia krátko po otvorení volebných miestností. 

7:00 Môžete ísť voliť. Na celom Slovensku sa otvorili volebné miestnosti, zatvoria sa až o desiatej večer. 
6:00 Všetky potrebné informácie k voľbám nájdete na našej špecializovanej podstránke. 
5:50 Čo potrebujete vedieť? Všetky dôležité informácie k voľbám poskytla riaditeľka odboru volieb ministerstva 

vnútra Eva Chmelová. 
5:30 Volebná účasť v druhom kole prezidentských volieb sa bude pravdepodobne len mierne líšiť od účasti v 

prvom kole. “Bude to len o pár percent a ak by aj bola účasť o čosi vyššia, pravdepodobne nedosiahne úroveň 
účasti na voľbách do Národnej rady SR,” zhodnotil politológ Pavol Baboš. 

[Späť na obsah] 
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Súboj o prezidentský palác sa dostal do finále. Zo skupiny kandidátov sa do druhého kola dostali dvaja - 
úspešný diplomat z európskych štruktúr a právnička a aktivistka. Ktorý z nich sa napokon stane slovenským 
prezidentom? Dočkáme sa počas víkendu prekvapení? Sledujte spolu s nami, volebné a povolebné udalosti 
sledujeme online. 

21:10 Prezidentské voľby sa pomaly končia. Ak ste nehlasovali, máte už len niečo vyše trištvrte hodiny. Už o 
pol desiatej sa na TA3 začne volebné štúdio, v rámci ktorého vám prinesieme zaujímavých hostí aj exkluzívny 
prieskum AKO. 

20:55 Pozrite si aj zábery z volebných miestností bez komentára. 
20:45 Volebná účasť v druhom kole prezidentských volieb v obci Zádor na juhu okresu Rimavská Sobota je v 

porovnaní s prvým kolom zatiaľ nižšia. Informovala o tom predsedníčka okrskovej volebnej komisie Alena 
Dávidová. 

„Zatiaľ sme nemali veľa voličov. Nejakí však ešte môžu prísť, minule boli aj o pol desiatej,“ podotkla Dávidová, 
podľa ktorej k volebnej urne počas dňa zatiaľ prichádzali hlavne mladší obyvatelia dediny, v ktorej žije viac ako 
140 ľudí. 

Podľa oficiálnych údajov Štatistického úradu SR bola v prvom kole prezidentských volieb v Zádore najnižšia 
volebná účasť na Slovensku – iba 2,68 percenta. Podľa predsedníčky okrskovej komisie však šlo o preklep v 
zápisnici, keď namiesto 93 oprávnených voličov uviedli 930. Skutočná volebná účasť v dedine sa tak blížila k 25 
percentám. 

20:30 Slováci žijúci v zahraničí by prijali, keby mohli aj prezidenta voliť zo zahraničia. Zhodujú sa, že takáto 
možnosť by mala byť pri všetkých voľbách na Slovensku vrátane aktuálnych prezidentských volieb. Mnohí sa ich 
buď pre veľkú vzdialenosť alebo z finančných dôvodov nemôžu vždy zúčastniť. 

20:20 V Košiciach, ako aj v okrese Košice-okolie sa koná sobotňajšie druhé kolo prezidentských volieb zatiaľ 
pokojne. Potvrdili to obe okresné volebné komisie. Bezproblémovú voľbu hlavy štátu eviduje aj košická krajská 
polícia. 

Okresná volebná komisia Košice-okolie aktuálne ukončila kontrolu v južných častiach uvedeného okresu. 
„Prešli sme obce ako Rešica, Kechnec, Perín-Chym a iné. Všetko je v poriadku, nevyskytol sa žiaden problém. 
Ak náhodou boli nejaké drobné nedostatky, na mieste sme ich vyriešili. Tie veci, ktoré v prvom kole neboli presne 
podľa pravidiel, boli tentoraz bezproblémové,“ uviedol podpredseda volebnej komisie Ján Spišák. 

Ako povedal, postrehol, že vo volebných komisiách sú prevažne ženy a k volebným schránkam v tomto čase 
chodia voliči početnejšie. „Ľudia v týchto končinách sa ešte neodnaučili robiť. Keďže bolo pekne, doteraz 
pracovali na poliach a v záhradách,“ vysvetlil. 

Hlasovanie je bez komplikácií, doposiaľ aj v samotnom meste Košice. „Všetko je v poriadku, riešili sme len 
drobné administratívne veci,“ uviedol podpredseda košickej okresnej volebnej komisie Roman Frnčo. Nič 
mimoriadne, čo by narušilo, obmedzilo alebo pozastavilo voľbu prezidenta, nezaznamenala ani polícia v 
Košickom kraji. Potvrdila to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová. 

20:15 Vo volebnej miestnosti v obci Hájske v okrese Šaľa odovzdal v druhom kole prezidentských volieb svoj 
hlas aj 100-ročný Jozef Nétry. Do volebnej miestnosti prišiel v sprievode svojho syna a nevesty. Pri príležitosti 
jeho okrúhleho životného jubilea mu po skončení sa volebného aktu udelil starosta Jaroslav Bennár čestné 
občianstvo. 

20:10 Priebeh prezidentských volieb v okrese Nové Zámky je zatiaľ bezproblémový, okresná volebná komisia 
nezaznamenala žiadny incident. Jediný problém vidí predseda komisie Mikuláš Balogh vo veľmi nízkej účasti. „Ak 
to mám zhodnotiť, je to proste nuda,“ poznamenal Balogh. 

Predpokladá, že volebná účasť v druhom kole prezidentských volieb bude v novozámockom regióne nižšia 
ako v prvom kole. „Okolo 14. hodiny sme boli na kontrole zhruba desiatich okrskov. K volebným urnám prišla do 
toho času možno desatina oprávnených voličov. Očakávame, že sa volebná účasť zvýši podvečer, maximálny 
nápor očakávame do 21. hodiny. Členovia okrskových komisií tvrdili, že ľudia využili krásne počasie a sú v 
záhradkách,“ povedal Balogh. 

V prvom kole prezidentských volieb dosiahla volebná účasť v okrese Nové Zámky 40,65 percenta. V 142 
okrskoch bolo zapísaných 117.262 oprávnených voličov, odovzdaných bolo 47.395 platných volebných hlasov 
všetkých kandidátov. Najnižšia účasť bola zaznamenaná v obci Chľaba, kde prišlo odovzdať svoj hlas len 18 
percent voličov. 

20:00 Priebeh druhého kola prezidentských volieb v Bratislavskom kraji je naďalej pokojný a bezproblémový. 
Potvrdili to jednotlivé okresné volebné komisie, ktoré neevidujú žiadne závažné podnety. “Boli sme na kontrole v 
okrskových volebných komisiách. Nezistili sme žiadne pochybenia na strane komisií ani pokusy o podvod. Nebolo 
zaznamenané ani narušenie volieb. Všetko sa uskutočňuje v pokoji,” povedala Okresná volebná komisia Senec. 

“Neevidujeme žiadne výnimočné situácie,” podotkli aj v Okresnej volebnej komisii Malacky. Bezproblémový 
priebeh druhého kola prezidentských volieb potvrdili aj okresné volebné komisie v Bratislave a Pezinku. Viaceré 
oslovené samosprávy v Bratislavskom kraji evidovali doteraz nižšiu volebnú účasť v porovnaní s prvým kolom 

https://www.ta3.com/clanok/1151568/volby-sa-pomaly-koncia-z-viacerych-miest-hlasia-nizsiu-ucast.html


volieb prezidenta 16. marca. Vysvetľovali to najmä pekným počasím a tým, že viacero ľudí je na výletoch či 
pracuje v záhradách. Záujem voličov o voľby by sa podľa nich mohol ešte zvýšiť vo večerných hodinách. 

V Bratislavskom kraji je spolu 536 volebných okrskov. V Bratislave je to 361, v okrese Malacky 54, v okrese 
Pezinok 53 a v okrese Senec 68 volebných okrskov. V kraji je zapísaných 575.978 voličov. 

19:50 Občianske právo voliť sa počas sobotného druhého kola prezidentských volieb rozhodlo využiť aj 
niekoľko ľudí bez strechy nad hlavou či obyvateľov s trvalým pobytom na miestnom úrade. Ich počet je však zatiaľ 
v bratislavských mestských častiach relatívne nízky. 

19:40 Prvýkrát po rokoch bola pani Gurovičová zo spišskej obce Betlanovce voliť vo volebnej miestnosti. Je 
odkázaná na kyslíkový prístroj. Doma síce má stacionárny, no mobilný prístroj jej zdravotná poisťovňa nemohla 
zaplatiť. Do jej domácnosti teda doteraz prichádzali členovia volebnej komisie s prenosnou schránkou. Vďaka 
anonymnému darcovi sa to však zmenilo. 

19:30 Voľba novej hlavy štátu ležala na srdci aj pacientom pred hospitalizáciou v nemocnici. Keďže vedeli, že 
ich čaká pobyt na lôžku, vopred si vybavili hlasovací preukaz. O svoje ústavné právo totiž nechceli prísť. 

19:25 Do prezidentských volieb sa zapájajú aj Slováci žijúci za hranicami. V obci Kúty sa po príchode vlakov 
vo volebných miestnosťach vytvárali dlhé rady. Zástup ľudí siahal až na ulicu. Voliči zároveň podpisovali aj 
petíciu, aby sa na budúcich voľbách mohli zúčastniť poštou alebo elektronicky. 

19:20 Od otvorenia volebných miestností priebeh sobotňajšieho druhého kola prezidentských volieb v 
Malackách nič nenarušilo. Informovala o tom hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová. Potvrdila, že okrem volebných 
miestností v 12 vytvorených volebných okrskoch v okresnom meste mohli oprávnení voliči hlasovať aj 
prostredníctvom prenosných volebných schránok. 

“Túto možnosť využilo 20 seniorov v mestskom centre sociálnych služieb,” uviedla. O prenosnú volebnú 
schránku požiadali aj klienti z geriatrického centra Senior. “V zariadení nachádzajúcom sa v priestoroch 
Nemocnice Malacky využili spomínanú formu hlasovania traja klienti,” potvrdila hovorkyňa malackej nemocnice 
Gabriela Bartková Kalafus. Dodala, že prostredníctvom prenosnej schránky volil aj pacient hospitalizovaný na 
chirurgickom oddelení Nemocnice Malacky. 

19:15 V obci Plaveč v okrese Stará Ľubovňa sú od popoludnia bez elektrickej energie. Priebeh prezidentských 
volieb by to však podľa starostu obce Petra Šlosára nemalo narušiť. 

“Podľa našich informácií dôvodom je porucha na vedení vysokého napätia. Zabezpečili sme preto do volebnej 
miestnosti elektrocentrálu. Veríme, že to do 22.00 h zvládneme,” uviedol pre Šlosár. 

18:55 Prezidenti sa menia, ale sídlo, v ktorom úradujú a prijímajú návštevy, zostáva rovnaké. Od roku 1996 je 
ním Grasalkovičov palác v historickom centre Bratislavy. Reprezentačné nároky spĺňa, ale prezidentom na 
bývanie neslúži. Obytná rezidencia im aj 26 rokov po osamostatnení sa Slovenska stále chýba. 

18:45 Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán nemá informácie o žiadnych 
mimoriadnych udalostiach, ktoré by vznikli v súvislosti s dnešným hlasovaním. Uviedol to predseda komisie 
Eduard Bárány. „Občania po celom Slovensku využívajú svoje volebné právo veľmi pokojným, disciplinovaným 
spôsobom," povedal. 

Komisia podľa Bárányho rieši v súvislosti s voľbami dva typy podnetov. „Prvé sú tie, na ktoré odpovede sú 
vlastne usmernenia volebných komisií," povedal s tým, že ide napríklad o problematiku dokazovania totožnosti 
alebo voličských preukazov. „Druhou skupinou sú podnety týkajúce sa údajných narušení volebného moratória, 
kde však v mnohých prípadoch ich musíme odstupovať iným orgánom," vysvetlil s tým, že pri podnetoch, ktoré 
spadajú do kompetencie komisie, sa tá venuje zabezpečovaniu dôkazov alebo vyžiadavaniu stanovísk dotknutých 
osôb. 

18:35 V gemerských okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava má druhé kolo prezidentských volieb 
zatiaľ pokojný a bezproblémový priebeh. Potvrdili to zapisovatelia a predsedovia okresných volebných komisií. 

„Nezaznamenali sme žiadne podnety. O účasti zatiaľ ťažko niečo povedať, ale dá sa predpokladať, že je 
vyššia ako v prvom kole, hoci v niektorých obciach možno pôjdu viacerí voliť až večer, keďže bolo pekné počasie. 
Ľudia to však využívajú nielen na záhradkárstvo, ale chodia i voliť,“ uviedol na margo volebného dňa predseda 
okresnej volebnej komisie v Rožňave Jozef Pisarčík. 

Rovnako bezproblémový priebeh hlási aj okresná volebná komisia v Rimavskej Sobote. Tá má na starosti 
prezidentské voľby v Rimavskosobotskom i Revúckom okrese. „Všetko je pokojné, nemáme nijaké problémy,“ 
priblížil jej zapisovateľ Lukáš Kvietok. 

18:25 V Galante má druhé kolo prezidentských volieb doteraz bezproblémový priebeh. Podľa predsedu 
mestskej volebnej komisie Gábora Levanského volebné okrsky doposiaľ nehlásili žiadne porušenie zákona. 

Ako uviedol, ľudia chodia do volebných miestností priebežne, ale oveľa v menšom počte ako v prvom kole 
prezidentských volieb. V Galante môže pritom voliť približne 800 oprávnených voličov. Do volebných miestností 
chodí prevažne stredná a staršia generácia. O voličský preukaz bol záujem v piatich prípadoch a zatiaľ nikto 
nevyužil možnosť voľby do prenosnej urny. 

18:20 Druhé kolo prezidentských volieb v okrese Lučenec je zatiaľ bezproblémové a okresná volebná komisia 
nedostala žiadny podnet. Informoval o tom jej predseda Juraj Suja. 

„Zatiaľ sme nič nemali, všetko je v poriadku. Nezaznamenali sme ani malé problémy. Účasť je však v 
porovnaní s prvým kolom nižšia,“ uviedol Suja. Okresná volebná komisia bola podľa neho aj v teréne a navštívila 
tie okrskové komisie, pri ktorých nebola v prvom kole. 

Okresná volebná komisia v Lučenci zastrešuje v prezidentských voľbách okresy Lučenec aj Poltár. V rámci 
nich je vytvorených celkovo 133 volebných okrskov v 57 obciach Lučeneckého a 22 obciach Poltárskeho okresu. 

17:43 V prípade, že počas hlasovania volič nesprávnym spôsobom upraví hlasovací lístok, musí ho vložiť do 
zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Následne je 
mu vydaný nový hlasovací lístok. Upozorňuje na to riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na 



ministerstve vnútra Eva Chmelová. Pokiaľ by zle upravený lístok neodovzdal, dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu 
hrozí pokuta 33 eur. 

“Ak sa volič pomýli akýmkoľvek spôsobom, hlasovací lístok by mal ‘zahodiť’ do tej schránky, ktorá je na to 
určená, vypýtať si nový a upraviť ho v súlade so zákonom. Každá ďalšia špekulácia o tom môže mať za následok, 
že jeho hlas nebude započítaný tomu kandidátovi, ktorému chcel svoj hlas odovzdať,” priblížila Chmelová. 

17:22 Účasť voličov na jednotlivých voľbách je odrazom toho, ako spoločnosť vníma aktuálnu politickú klímu. 
Aj takéto sú názory na jeden zo základných číselných ukazovateľov hlasovania – teda na volebnú účasť. Pozrite 
si, aká bola v minulosti. 

17:05 Aj počas druhého kola volieb sú na Slovensku prítomní pozorovatelia z Organizácie pre bezpečnosť a 
spoluprácu v Európe. Ich úlohou je vyhodnotiť legislatívne normy na voľbu prezidenta a vedenie volebnej 
kampane, ako aj kontrolovať tieto normy v praxi. 

Ako o tom informovala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva 
Chmelová, po ukončení volieb vypracujú hodnotenia a odporúčania. “Vo volebný deň viac-menej diskusie nie sú, 
pozorovatelia pozorujú, robia si zápisky, majú svojho tlmočníka. Na základe poznatkov, ktoré zistia, budú robiť 
závery, ktoré budú s nami konzultovať,” uviedla. 

Predseda štátnej volebnej komisie Eduard Bárány informoval o tom, že pohyb pozorovateľov OBSE nie je 
monitorovaný. Navštívili dnes aj niektoré okresy, okrsky. Je na nich, kde a akým spôsobom sa rozhodnú 
pozorovať voľby. Musím povedať, že Slovensko má mimoriadne tolerantnú, liberálnu úpravu práce pozorovateľov, 
ktorí bez akéhokoľvek súhlasu alebo centrálnej akreditácie majú možnosť pozorovať priebeh volieb, a to aj 
sčítanie hlasov kdekoľvek na Slovensku," priblížil. 

17:00 Možnosť voliť využilo aj niekoľko pacientov a dve lekárky v nemocnici v Spišskej Novej Vsi. Z tamojšej 

mestskej volebnej komisie na ich požiadanie prišla prenosná volebná urna. Všetci zhodne tvrdia, že hospitalizácia 
či práca, by nemali občanom zabrániť ísť voliť. „Voličský preukaz mi vybavil syn, počula som, že urna príde sem, 
tak som to využila,“ uviedla Klára Rothová, ktorá je hospitalizovaná na rehabilitačnom oddelení. 

16:45 Voliči po celom Slovensku prichádzajú do volebných miestností, ktoré sa nachádzajú aj na netradičných 
miestach. Pozrite sa, ako si volíme prezidenta. 

16:11 Na Slovensku nemáme prezidentský systém ako napríklad v USA, kde má Donald Trump rozsiahle 
právomoci a niektoré svoje kľúčové rozhodnutia môže vykonať len na základe vlastného rozhodnutia. Slovenská 
hlava štátu má najmä reprezentatívnu funkciu, niektoré jeho kompetencie sú však rovnako významné. Pozrite si, 
aké. 

15:55 Do volebnej miestnosti nemusíte prísť len pešo, ale dá sa to aj na bicykli. Svoje o tom vie aj 44-ročný 
Marek z bratislavskej Petržalky, ktorý svoje volebné právo a športovanie spája už takmer desať rokov. Inak tomu 
nebolo ani v sobotu počas druhého kola prezidentských volieb. “Pred pár rokmi som mal dilemu a do poslednej 
chvíle som sa nevedel rozhodnúť, koho voliť. Potreboval som si utriasť myšlienky a mám skúsenosť, že na to 
pomáha dlhšia jazda na bicykli,” uviedol. 

Na bicykli prišiel voliť aj Tomáš z Brna, ktorý prešiel za voľbami 90 kilometrov. Odvolil vo volebnej miestnosti v 
Kútoch. 

15:33 Vo vestibule železničnej stanice v Krásne nad Kysucou vítala v sobotu domácich obyvateľov aj 
cestujúcich okrsková volebná komisia druhého kola prezidentských volieb. “Kým nebola volebná miestnosť na 
železničnej stanici, miestni obyvatelia mali zhruba štyri kilometre do najbližšej volebnej miestnosti v základnej 
umeleckej škole. Postavili sme tu sídlisko s dvanástimi bytovými domami a býva tam už takmer 400 ľudí. Chcel 
som, aby mali uľahčenú volebnú sobotu, aby nemuseli chodiť tak ďaleko,” povedal primátor Krásna nad Kysucou 
Jozef Grapa. 

Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Márie Lahútovej sa už zavčas ráno snažili odvoliť ľudia, ktorí 
išli na vlak. “Účasť je zatiaľ dobrá. Keď prichádza vlak, vieme, že idú ďalší voliči,” podotkla. 

15:23 Voľby na severozápade Slovenska spojili ľudia s rekreáciou na horách. Niektorí preto už ráno čakali na 
otvorenie volebných miestností, ďalší stavili na istotu a vybavili si voličský preukaz. Na pokojný priebeh dohliadajú 
stovky policajných hliadok. Štáb televízie TA3 sa zúčastnil aj na jednej z pyrotechnických prehliadok volebných 
priestorov. Pozrite sa, ako to vyzeralo. 

15:08 Priebeh druhého kola volieb prezidenta je aj v popoludňajších hodinách pokojný. Skonštatoval to 
predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány. “Občania a do veľkej 
miery aj členovia volebných komisii využívajú infolinky,” uviedol s tým, že týmto spôsobom sa riešia napríklad 
nezrovnalosti o totožnosti alebo trvalom pobyte voličov .“Kolegovia z odboru volieb sa snažia na ne odpovedať a 
usmerniť,” povedal. 

14:32 Malý záujem o voľby majú obyvatelia rómskej osady v Trebišove. Príchod členov okrskovej volebnej 
komisie s prenosnou urnou však bol oživením a vyvolal aj spontánny tanec domácich. “Teraz sme boli v osade s 
voličskou urnou, voliči zjavne prejavili svoj temperament tancom a dobrou náladou. Som učiteľkou v škole v tejto 
osade a preto ten temperament a to nadšenie bolo také, aké bolo,” povedala predsedníčka okrskovej volebnej 
komisie Tatiana Chačlarian. 

Voľby v osade podľa nej prebiehajú pokojne a v súlade so zákonom. “Účasť voličov je veľmi slabá,” dodala. V 
trebišovskej osade sú dva volebné okrsky, oprávnených voličov je tam zhruba 1900. 

V rómskej osade v Trebišove si s prenosnou urnou aj zatancovali. Zdroj: TASR/Roman Hanc14:28 Priamo zo 
svahu si k volebným schránkam v obci Demänovská Dolina prichádzajú vybrať novú hlavu štátu milovníci 
aktívneho života a športu zo všetkých kútov Slovenska. Do tamojšej volebnej miestnosti, ktorá leží takmer pod 
svahmi strediska Jasná, zatiaľ dorazili najmä turisti z Bratislavy, Košíc či Piešťan. Niektorí aj v plnom športovom 
výstroji a s lyžiarkami na nohách. 



Za jarnou lyžovačkou do Demänovskej doliny pricestovali spolu s partiou aj Bratislavčania Juraj a Eva. Na 
otázku, či podľa nich treba íst voliť, obaja jednotne prikyvujú hlavami. „Je dôležité vybrať si správneho kandidáta. 
Je to na osobnom rozhodnutí - podľa preferencií a tiež podľa toho, kto je vám hodnotovo viac sympatický,“ 
povedala Eva. Juraj zas volil preto, lebo chce niečo na Slovensku ovplyvniť. „Myslím si, že pri tom všetkom, čo sa 
deje v našej krajine, sa treba volieb zúčastniť,“ skonštatoval. 

14:09 V druhom kole prezidentských volieb už odvolil aj predseda Národnej rady SR Andrej Danko. Volil mimo 
svojho trvalého bydliska a využil tak možnosť voličského preukazu. Danko vyzýva všetkých občanov, aby takisto 
využili svoje občianske právo a išli voliť. 

14:05 O druhé kolo prezidentských volieb by mal byť väčší záujem ako o prvé kolo spred dvoch týždňov. 
Poukazuje na to aspoň počet vydaných hlasovacích preukazov v najväčších bratislavských mestských častiach, 
čo potvrdili hovorcovia miestnych samospráv. Ďalšie oslovené bratislavské mestské časti však zatiaľ evidujú 
nižšiu účasť voličov ako 16. marca, vysvetľujú si to pekným počasím. 

“V prvom kole evidujeme 3154 hlasovacích preukazov, v druhom kole 4194. To je o 1040 preukazov viac,” 
uviedla Mária Halašková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu. 

13:34 Voliči v obci Detvianska Huta v okrese Detva prichádzajú voliť aj na autobusovú zastávku, v ktorej je 
umiestnená volebná miestnosť. 

4 fotografie v galérii 
Volebná miestnosť v Detvianskej Hute v okrese Detva je umiestnená v priestoroch autobusovej zastávky. 

Zdroj: SITA/Jakub Julény 
13:28 V kaplnke Sedembolestnej Panny Márie na Závrší v kysuckej obci Svrčinovec mohli odovzdať hlas viac 

ako tri stovky oprávnených voličov. “Ľudia prichádzajú voliť v dosť veľkom počte a veria, že im Pánboh pomôže a 
zakrúžkujú to správne číslo,” povedala zapisovateľka okrskovej volebnej komisie Jana Zubričanová. 

V kaplnke sa rozhodol odovzdať svoj hlas aj člen okrskovej volebnej komisie Patrik Maráček. “Ja som z iného 
mesta, ale budem voliť tu. Vybavil som si voličský preukaz. Má to iný nádych, je to také duchovnejšie a cítime sa 
tu fajn,” podotkol. Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Marcely Zubričanovej sú ľudia na voľby v 
miestnej kaplnke už zvyknutí. “Poznajú to tu. Kedysi tu chodili do školy a ešte predtým to bola zvonica. Pri vchode 
je veľký kríž, kde sa môžu prežehnať a pri dverách je svätená voda,” doplnila. 

12:51 Viacero Bánovčanov prišlo k volebným urnám v pracovnom oblečení. Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi 
totiž upratujú svoje okolie. Zapojili sa tak do celosvetovej kampane Hodina Zeme. 

“V rámci Hodiny Zeme sa koná v meste veľké jarné upratovanie. Ako mestské kultúrne stredisko a obyvatelia 
sídliska Sever sa zapájame takisto. Hlavne čistíme areál celého MsKS, ale aj celého sídliska, to znamená, že 
zbierame odpadky, kultivujeme si náš exteriér,” načrtla riaditeľka MsKS v Bánovciach nad Bebravou Zuzana 
Janáčová. 

“Zúčastňujem sa brigády, ktorú organizuje mesto, MsKS aj ostatné inštitúcie v meste, kedy v rámci Hodiny 
Zeme čistíme mesto a prispievame tým ku krajšiemu okoliu,” uviedla Bánovčanka Veronika Palušová, ktorá do 
jednej z volebných miestností zavítala v pracovnom oblečení. 

12:37 V obci Medzany v okrese Prešov majú kovovú schránku so zámkom zo začiatku 90. rokov. V prvom 
kole volieb totiž jeden z voličov ukradol urnu z volebnej miestnosti a poškodil ju. 

12:31 Svoj hlas v druhom kole prezidentských volieb už odovzdali aj pacienti a lekári v nitrianskej fakultnej 
nemocnici. Členovia okrskovej volebnej komisie ich s volebnou urnou navštívili priamo na oddeleniach. Podľa slov 
hovorkyne nemocnice Tatiany Timkovej záujem voliť prejavilo 19 pacientov. „Na voľbách sa okrem nich zúčastnilo 
aj päť lekárov, ktorí sa práve nachádzajú v službe. Členov volebnej komisie sprevádzala po nemocnici vedúca 
odboru ošetrovateľstva Melanie Beťková,“ povedala Timková. 

12:14 Bývalý prezident Ivan Gašparovič odvolil krátko pred dvanástou hodinou spoločne s manželkou na 
Gymnáziu na Metodovej ulici v Bratislave. Ako povedal pri príchode novinárom, nového prezidenta čakajú viaceré 
výzvy a náročné úlohy, najmä pri zahraničnopolitických otázkach. “Už pri prvej voľbe som hovoril, že nový 
prezident alebo prezidentka príde do hektického obdobia. Spoločnosť na Slovensku je skutočne rozdelená ako 
nikdy predtým a aj preto musí nájsť cestu ku kompromisom a spájaniu ľudí,” povedal. 

11:48 Priebeh prezidentských volieb je zatiaľ pokojný, predseda štátnej volebnej komisie Eduard Bárány 
predpokladá, že to tak bude aj naďalej. “Vychádzam zo skúseností z prvého kola, hlasovanie v druhom kole je 
ešte o niečo jednoduchšie,” pripomenul. 

Bárány tiež doplnil, že do terénu pôjdu členovia komisie v obmedzenom rozsahu. “Štátna komisia musí byť 
počas celého dňa uznášaniaschopná, čiže behom hodiny, hodiny a štvrť najviac, aby boli všetci členovia prítomní. 
Alebo ak nie všetci, tak zo 14 členov aspoň jedenásti, čo je zákonom stanovené kvórum pre 
uznášaniaschopnosť,” priblížil predseda komisie. 

11:33 Premiér Peter Pellegrini odovzdal svoj hlas v Košiciach. Ľuďom odkázal, aby prišli voliť. “Ja som svoj 
hlas už odovzdal a prosím aj vás všetkých, aby ste si našli tých pár minút a išli voliť. Nech má náš budúci 
prezident čo najsilnejší mandát od občanov.” 

11:29 Možnosť voliť prezidenta majú aj odsúdení a obvinení v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon 
trestu odňatia slobody na Floriánskej ulici v Košiciach. S prenosnou volebnou urnou tam dopoludnia prišli dvaja 
členovia z okrskovej volebnej komisie č. 18 v Starom Meste. 

“Podľa zákona majú aj obvinené a odsúdené osoby právo voliť prezidenta republiky, čiže my zabezpečujeme 
ich predvedenie do volebnej miestnosti. Ako každý iný občan, ktorý nie je v mieste trvalého bydliska, musela 
obvinená a odsúdená osoba požiadať v mieste trvalého bydliska o zaslanie voličského preukazu. Ak nemala 
peniaze na poštovné, hradil to ústav,” uviedol riaditeľ ústavu Peter Gerbery. 

11:08 Prezident Andrej Kiska prišiel k volebnej urne so svojou manželkou v Poprade. Ľudí vyzval, aby išli 
voliť. 



Prezident Andrej Kiska s manželkou Martinou už odvolili. Zdroj: SITA/Radoslav Maťaš11:04 Policajti v Martine 
dohliadajú na pokojný priebeh volieb. Vo volebných miestnostiach vykonali aj pyrotechnické prehliadky. 

10:55 Odvolené má už aj ministerka vnútra Denisa Saková. Volila mimo svojho bydliska, lebo je spolu s 
rodinou na lyžovačke. V Mýte pod Ďumbierom išli k volebnej schránke s voličským preukazom. 

10:47 V Košiciach už odvolil aj bývalý prezident Slovenska Rudolf Schuster. 
Exprezident Rudolf Schuster počas volebného aktu v Košiciach. Zdroj: SITA/Ivan Fleischer10:44 Ľuďom, ktorí 

by kvôli svojmu zdravotnému stavu či sociálnej situácii nemohli uplatniť svoje volebné právo, pomáhajú aj 
pracovníci Diecéznej charity v Nitre. Seniorom a nevládnym voličom pomáhajú zabezpečiť voľbu do prenosnej 
urny, ľuďom bez domova zasa vysvetľujú, ako a kde môžu ísť voliť. 

10:28 V škole na Rajčianskej ulici v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa odvolil aj 91-ročný Jozef Vaškeba. 
Tento dôchodca v minulom roku neúspešne kandidoval v novembrových komunálnych voľbách za poslanca 
Vrakune. “Voliť chodím pravidelne od svojich 18 rokov. Pokladám to za svoju občiansku povinnosť, tak som bol 
vychovávaný svojimi rodičmi, aby som sa aktívne zúčastňoval ako občan na chode štátu,” povedal Vaškeba. 

10:05 V jednej z najmenších obcí na Slovensku - Príkra, volia počas druhého kola prezidentských volieb v 
dome starostu. Dôvodom je, že nemajú vlastnú budovu obecného úradu. Starosta preto úraduje doma. “Budovu 
bývalého obecného úradu odkúpil nový majiteľ a nedohodli sme sa na nájme. Výhody sú, že všetko máte v 
jednom. To je veľká výhoda a nevýhoda, že viac ľudí je v dome, ale zase, keď sú veľké priestory, tak to nie je 
problém,” uviedol starosta obce Príkra Miroslav Goldir. 

V obci Príkra volia hlavu štátu v dome starostu. Zdroj: TASR/Maroš Černý9:47 Volebné miestnosti, ktoré sa 
nachádzajú na prízemí Strednej priemyselnej školy v Trnave, boli pred voľbami vydezinfikované. V škole na 
Komenského ulici uprostred týždňa zasiahla vírusová epidémia. 

9:22 Spoza hraníc, ale i iného kontinentu prišli voliť Slováci pôsobiaci v zahraničí. Zhodujú sa, že 
najdôležitejšie je aktívne prejaviť svoj názor a využiť možnosť participovať svojím hlasom na výsledku. 

Jakub, ktorý žil vyše dva roky v Argentíne a zmenil letenku, aby stihol druhé kolo volieb, tvrdí, že pokiaľ je 
možnosť zúčastniť sa na voľbách, je potrebné ju využiť. „V nich rozhodujeme my, je to v našich rukách, aký bude 
výsledok," odôvodnil svoju motiváciu precestovať tisícky kilometrov a dať hlas jednému z kandidátov. 

Na oboch kolách prezidentských volieb sa zúčastnil aj Andrej, pôsobiaci vo Viedni. "Som presvedčený, že 
právo voliť je potrebné využiť vo všetkých voľbách. Motiváciou voliť v týchto voľbách je pre mňa to, aby som bol v 
zahraničí na slovenského prezidenta hrdý,“ vyhlásil. 

9:16 Pozrite si, aký je priebeh volieb pod Tatrami. Situáciu sleduje náš kolega Jozef Slivenský. 
8:45 Okresné volebné komisie v Žilinskom kraji pri otvorení volebných miestností nezaznamenali problémy. 

Vo volebnom obvode Žilina si môžu voliči vybrať prezidentského kandidáta v 218 volebných okrskoch. 
Viac ako 480.000 oprávnených voličov a ďalší voliči s hlasovacími preukazmi môžu voliť v Trenčianskom 

samosprávnom kraji. 
8:24 V druhom kole prezidentských volieb bude môcť odovzdať svoj hlas viac ako 10.000 väzňov. Do 17 

slovenských ústavov na výkon trestu odňatia slobody a ústavov na výkon väzby i do väzenskej nemocnice v 
Trenčíne členovia jednotlivých volebných komisií prinášajú postupne volebné urny. 

8:16 Rozhodovať o voľbe prezidenta začali aj obyvatelia obce Chvojnica v okrese Myjava. Viacero z nich 
hlasovalo vo volebnej miestnosti v priestoroch obecného úradu. “Voliť chodím pravidelne na každé voľby. Aj keď 
to nie je zákonná povinnosť, z morálnej stránky to za povinnosť považujem. Som presvedčená, že kto nevolí, 
nemá potom právo ani kritizovať. V druhom kole nie sú z môjho pohľadu nevoliteľní kandidáti a mám po dlhej 
dobe pocit, že nevolím menšie zlo,” uviedla jedna z prvých tamojších voličiek Angelika. 

Obec má kopaničiarsky ráz a v jej katastri sa nachádza aj niekoľko starších obyvateľov, ktorí žijú na 
samotách. “S urnou pôjdeme aj za občanmi, ktorí požiadali alebo ešte v priebehu dňa požiadajú, aby ich 
navštívila volebná komisia u nich doma. V prvom kole ich bolo päť, pre druhé kolo máme zatiaľ nahlásenú jednu 
voličku. Ešte je ale možnosť v priebehu dňa požiadať o návštevu s volebnou urnou priamo u voliča,” spresnila 
predsedníčka volebnej komisie. 

7:53 O priebehu volieb na strednom Slovensku informuje aj náš kolega Martin Dušička. 
Členovia volebnej komisie počas otvorenia miestností na Sliači. Zdroj: SITA/Jakub Julény7:41 V bratislavskom 

Lamači plnia volebné schránky prvé hlasovacie lístky. Preferovanému kandidátovi na post hlavy štátu 
odovzdávajú voliči hlas v priestoroch základnej školy, kde sa nachádzajú volebné miestnosti všetkých šiestich 
volebných okrskov v mestskej časti. Medzi prvými bola vo volebnej miestnosti aj pani Daniela. “Od prezidenta 
očakávam profesionalitu a to, že jeho komunikácia prispeje k tomu, aby atmosféra v spoločnosti nebola natoľko 
vyhrotená, ako je tomu teraz,” ozrejmila očakávania od novej hlavy štátu. 

7:28 Volebné miestnosti sa otvorili aj na západe Slovenska. O situácii v Bratislave informuje náš kolega Peter 
Hlávek. 

7:17 V ústredí Štátnej volebnej komisie sa nachádza naša kolegyňa Barbara Štefanovičová. Pozrite sa, aká je 
situácia krátko po otvorení volebných miestností. 

7:00 Môžete ísť voliť. Na celom Slovensku sa otvorili volebné miestnosti, zatvoria sa až o desiatej večer. 
6:00 Všetky potrebné informácie k voľbám nájdete na našej špecializovanej podstránke. 
5:50 Čo potrebujete vedieť? Všetky dôležité informácie k voľbám poskytla riaditeľka odboru volieb ministerstva 

vnútra Eva Chmelová. 
5:30 Volebná účasť v druhom kole prezidentských volieb sa bude pravdepodobne len mierne líšiť od účasti v 

prvom kole. “Bude to len o pár percent a ak by aj bola účasť o čosi vyššia, pravdepodobne nedosiahne úroveň 
účasti na voľbách do Národnej rady SR,” zhodnotil politológ Pavol Baboš. 

[Späť na obsah] 



 
 

34. Betlanovce, okres Spišská Nová Ves: Dôchodkyňa s dýchacím prístrojom 
[30.03.2019; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Matúš Gavlák / Lucia Barmošová] 

 
 

Lucia Barmošová, moderátorka: „O ťažkom osude pani Anny z Betlanoviec sme hovorili začiatkom marca. 
Dôchodkyňa bojovala so zdravotnou poisťovňou o prenosný kyslíkový prístroj. Prípad sa pohol nie zásluhou 
štátu, ale vďaka dobrým ľuďom a tak dnes mohla ísť voliť.“ 

Matúš Gavlák, redaktor: „73-ročná Betlanovčanka bola rukojemníčkou vlastného domu a zdravia. Pre 
chronickú obštrukčnú chorobu pľúc nemohla ani poriadne vychádzať z domu. Poruke musí mať stále prístroj, 
ktorý jej vyrába čistý kyslík. Zdravotná poisťovňa jej ho odmietla dať. Nespĺňa totiž ich hlavnú požiadavku.“ 

(začiatok archívneho záznamu) 
Vysielané 7.3.2019 
Jana Martanovičová, hovorkyňa VšZP (telefonát): „Prenosný kyslíkový koncentrátor z prostriedkov verejného 

zdravotného poistenia je poskytovaný v prípade, že poistenec je v trvalom pracovnom pomere.“ 
(koniec archívneho záznamu) 
Matúš Gavlák: „Na túto správu zareagovali desiatky ľudí, ponúkali svoju pomoc či príspevok do zbierky. 

Televízii JOJ sa ozval aj muž, ktorý sa ponúkol, že prenosný kyslíkový prístroj dôchodkyni kúpi. Slovo dalo slovo 
a príbeh mal šťastný koniec.“ 

Anna Gurovičová, invalidka: „Mi zavolali, bolo ráno osem hodín, teda behom trištvrte hodiny prídu, boli tu o pol 
deviatej s tým, no a to bol naozaj dosť veľký balík.“ 

Matúš Gavlák: „Skrýval sa v ňom tento prenosný kyslíkový koncentrátor, aj náhradná batéria. Život pani Anny 
sa zrazu otočil, výpadky prúdu ju už netrápia, o kyslík má postarané. Darcovi posiela jedno obrovské ďakujem.“ 

Anna Gurovičová: „Hneď na druhý deň nešla elektrika do pol tretej a ráno od ôsmej.“ 
Matúš Gavlák: „Takže v tú pravú chvíľu prišiel, hej?“ 
Anna Gurovičová: „V pravú chvíľu prišiel. Neviem to ani vyjadriť ani slovami, neviem, keď bojujem toľké 

mesiace o ten prístroj, však o ten som musela takisto bojovať. Neverila som, už som počítala s tým, že si musím 
spísať závet.“ 

Matúš Gavlák: „Pni Anne dnes prvýkrát po dvoch rokoch nepríde domov volebná urna, odvoliť ide priamo do 
volebnej miestnosti.“ 

Jakub Zentko, predseda okrskovej volebnej komisie Betlanovce. „Na 1. kole ešte sme boli u nej a teraz sme 
čakali vlastne, že či príde tá žiadosť, alebo nie a neprišla.“ 

Anna Gurovičová: „Mám prístroj, čo môžem byť až 5 hodín vonku a nemusím stále sedieť doma. Ja som 
strašne šťastný človek teraz naozaj, ešte keď je tak vonku pekne.“ 

Matúš Gavlák: „Z Betlanoviec Matúš Gavlák, televízia JOJ.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

35. Prezidentské voľby: Pozrite si výsledky v jednotlivých okresoch 
[30.03.2019; aktuality.sk; Domáce správy; 18:45; Aktuality.sk] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/680127/prezidentske-volby-pozrite-si-vysledky-v-jednotlivych-okresoch/ 

 
 

Prezidentské voľby 2019 
Zdroj: Aktuality.sk 
Aktuality.sk 
Prvé kolo prezidentských volieb vyhrala Zuzana Čaputová s viac ako štyridsaťpercentou podporou. Na 

druhom mieste skončil Maroš Šefčovič. Sledujte s nami, ako dopadne 2. kolo. 
Redakcia Aktuality.sk vám prináša prehľad volebných ziskov Zuzany Čaputovej a Mariána Šefčoviča podľa 

regiónov Slovenska. 
Bratislavský kraj 
Okres Bratislava I 
Okres Bratislava II 
Okres Bratislava III 
Okres Bratislava IV 
Okres Bratislava V 
Okres Malacky 
Okres Pezinok 
Okres Senec 
Trnavský kraj 

https://www.aktuality.sk/clanok/680127/prezidentske-volby-pozrite-si-vysledky-v-jednotlivych-okresoch/


Okres Trnava 
Okres Dunajská Streda 
Okres Galanta 
Okres Hlohovec 
Okres Piešťany 
Okres Senica 
Okres Skalica 
Nitriansky kraj 
Okres Nitra 
Okres Komárno 
Okres Levice 
Okres Nové Zámky 
Okres Šaľa 
Okres Topoľčany 
Okres Zlaté Moravce 
Trenčiansky kraj 
Okres Trenčín 
Okres Bánovce nad Bebravou 
Okres Ilava 
Okres Myjava 
Okres Nové Mesto nad Váhom 
Okres Partizánske 
Okres Považská Bystrica 
Okres Prievidza 
Okres Púchov 
Žilinský kraj 
Okres Žilina 
Okres Bytča 
Okres Čadca 
Okres Dolný Kubín 
Okres Kysucké Nové Mesto 
Okres Liptovský Mikuláš 
Okres Martin 
Okres Námestovo 
Okres Ružomberok 
Okres Turčianske Teplice 
Okres Tvrdošín 
Banskobystrický kraj 
Okres Banská Bystrica 
Okres Banská Štiavnica 
Okres Brezno 
Okres Detva 
Okres Krupina 
Okres Lučenec 
Okres Poltár 
Okres Revúca 
Okres Rimavská Sobota 
Okres Veľký Krtíš 
Okres Zvolen 
Okres Žarnovica 
Okres Žiar nad Hronom 
Prešovský kraj 
Okres Prešov 
Okres Bardejov 
Okres Humenné 
Okres Kežmarok 
Okres Levoča 
Okres Medzilaborce 
Okres Poprad 
Okres Sabinov 
Okres Snina 
Okres Stará Ľubovňa 
Okres Stropkov 
Okres Svidník 
Okres Vranov nad Topľou 
Košický kraj 
Okres Košice I 



Okres Košice II 
Okres Košice III 
Okres Košice IV 
Okres Košice-okolie 
Okres Gelnica 
Okres Michalovce 
Okres Rožňava 
Okres Sobrance 
Okres Spišská Nová Ves 

Okres Trebišov 
[Späť na obsah] 

 
 

36. Zdravotné problémy ich neodradili: Volili aj pacienti zo spišskonovoveskej 

nemocnice 
[30.03.2019; dnes24.sk; Spišská; 17:30; Lucia Šútorová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/zdravotne-problemy-ich-neodradili-volili-aj-pacienti-zo-spisskonovoveskej-
nemocnice-326712 

 
 

Všetci zhodne tvrdia, že hospitalizácia či práca, by nemali občanom zabrániť ísť voliť. Na požiadanie im 
priniesli do nemocnice prenosnú urnu. 

Možnosť voliť využilo v sobotu aj niekoľko pacientov a dve lekárky v nemocnici v Spišskej Novej Vsi. Z 

tamojšej mestskej volebnej komisie (MsVK) na ich požiadanie prišla prenosná volebná urna. Všetci zhodne tvrdia, 
že hospitalizácia či práca, by nemali občanom zabrániť ísť voliť. „Voličský preukaz mi vybavil syn, počula som, že 
urna príde sem, tak som to využila,“ uviedla Klára Rothová, ktorá je hospitalizovaná na rehabilitačnom oddelení. 

Zdravotné problémy im nezabránili 
MsVK nahlásili dohromady 12 voličov, ktorí sa nemôžu zo zdravotných či pracovných dôvodov dostaviť do 

príslušnej volebnej miestnosti. Členka MsVK Erika Ondvová TASR potvrdila, že z nich traja sú ležiaci pacienti na 
oddelení neurológie. „Za nimi pôjdeme s urnou až na izbu, ostatní prišli voliť do tejto našej improvizovanej 
volebnej miestnosti,“ priblížila. Podľa nej je úplne bežné, že takto chodia do nemocnice v deň volieb, inak tomu 
nebolo ani pred dvoma týždňami v prípade prvého kola. 

Vybavili si voličský preukaz 
Možnosť takto voliť využila aj lekárka z neurologického oddelenia spišskonovoveskej nemocnice Iveta 

Koščová, ktorá má 24-hodinovú službu. „Nie som odtiaľto, som z Michalian pri Trebišove. Myslím si, že je dôležité 
ísť voliť, aby sme si my, mladí, zabezpečili nejakú budúcnosť,“ zdôraznila lekárka, ktorá mimo bydliska volila 
prvýkrát. 

„Už dva týždne som tu, myslel som, že ma pustia cez týždeň, ale nestalo sa, tak som si vybavil voličský 
preukaz,“ uviedol volič z Markušoviec, ktorý taktiež vhodil hlas do prenosnej urny. Spolu s ním tak urobili aj ďalší 
voliči, ktorých zdravotný stav si vyžiadal hospitalizáciu. „To, že som v nemocnici, mi nezabráni, aby som išla voliť. 
Prvé kolo som volila doma, teraz si okolnosti vyžiadali, aby som si využila voličský preukaz, nemám s tým 
problém,“ uviedla Mária Tancárová z Prakoviec. Je presvedčená, že zvíťazí práve ten, komu odovzdala svoj hlas. 

Zdroj: TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

37. Volebné miestnosti sa zatvorili, Slovensko čaká na výsledok hlasovania 
[30.03.2019; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; Pravda] 

 
https://spravy.pravda.sk/prezidentske-volby-2019/clanok/507231-slovensko-si-voli-novu-hlavu-
statu/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Slovensko si dnes volí novú hlavu štátu. Autor: Ivan Majerský, Pravda 
Voliči až do 22. hodiny rozhodovali, či do Prezidentského paláca zasadne Zuzana Čaputová (Progresívne 

Slovensko) alebo Maroš Šefčovič (nezávislý s podporou Smeru). Priebeh volieb bol pokojný. 
22:00 Druhé kolo prezidentských volieb sa skončilo. 
21:48 Oficiálne výsledky druhého kola prezidentských volieb budú vyhlásené na tlačovej konferencii, ktorá 

bude v nedeľu 31. 3. 2019 o 12.00 hod v budove Ministerstva vnútra SR na Drieňovej ulici. Informoval o tom 
tlačový odbor Ministerstva vnútra SR. 

https://spisska.dnes24.sk/zdravotne-problemy-ich-neodradili-volili-aj-pacienti-zo-spisskonovoveskej-nemocnice-326712
https://spisska.dnes24.sk/zdravotne-problemy-ich-neodradili-volili-aj-pacienti-zo-spisskonovoveskej-nemocnice-326712
https://spravy.pravda.sk/prezidentske-volby-2019/clanok/507231-slovensko-si-voli-novu-hlavu-statu/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spravy.pravda.sk/prezidentske-volby-2019/clanok/507231-slovensko-si-voli-novu-hlavu-statu/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


21:40 Druhé kolo prezidentských volieb má v Nitrianskom kraji pokojný priebeh. Podľa väčšiny oslovených 
okresných aj okrskových volebných komisií bude volebná účasť zrejme kopírovať prvé kolo prezidentských volieb, 
prípadne bude o čosi nižšia. 

Spravodajský prehľad volebných udalostí do 21:00 
Štátna volebná komisia zatiaľ nemá informácie o mimoriadnych udalostiach v súvislosti s priebehom 

prezidentských volieb. Potvrdil to predseda komisie Eduard Bárány. 
V obci Plaveč v okrese Stará Ľubovňa sú od popoludnia bez elektrickej energie. Priebeh prezidentských 

volieb by to však podľa starostu obce Petra Šlosára nemalo narušiť. 
Krátko pred 21. hodinou prišli do svojich volebných centrál obaja kandidáti. 
20:45 Maroš Šefčovič si volebný štáb zriadil v hoteli Devín na brehu Dunaja. Dianie v jeho volebnom štábe 

sledujeme online. 
20:41 V bratislavskej Starej tržnici sa začína volebná noc Zuzany Čaputovej. Dianie sledujeme online. 
20:15 V Košiciach, ako aj v okrese Košice-okolie sa koná druhé kolo prezidentských volieb zatiaľ pokojne. 

Potvrdili to obe okresné volebné komisie. Bezproblémovú voľbu hlavy štátu eviduje aj košická krajská polícia. 
Okresná volebná komisia Košice-okolie aktuálne ukončila kontrolu v južných častiach. 

20:07 Priebeh prezidentských volieb v okrese Nové Zámky je zatiaľ bezproblémový, okresná volebná komisia 
nezaznamenala žiadny incident. Jediný problém vidí predseda komisie Mikuláš Balogh vo veľmi nízkej účasti. Ak 
to mám zhodnotiť, je to proste nuda, poznamenal Balogh. 

19:50 Slováci žijúci v zahraničí by prijali, keby mohli aj prezidenta SR voliť zo zahraničia. Zhodujú sa, že 
takáto možnosť by mala byť pri všetkých voľbách na Slovensku vrátane aktuálnych prezidentských volieb. Mnohí 
sa ich buď pre veľkú vzdialenosť alebo z finančných dôvodov nemôžu vždy zúčastniť. 

Skúsenosti s tým má aj Ján Jakobej, ktorý pricestoval v Mníchova. Bohužiaľ, vzhľadom k nemožnosti voľby 
prezidenta zo zahraničia som sa nevedel zúčastniť na voľbách v prvom kole. Jednoznačne by som prijal, keby sa 
dalo voliť zo zahraničia pri všetkých typoch volieb, uviedol Jakobej. 

19:21 To, že sa nezisťuje volebná účasť priebežne, je podľa predsedu komisie Štátnej volebnej komisie 
Eduarda Bárányho dobré. „Pretože to patrí k tým údajom, ktoré by mohli rôznym spôsobom ovplyvňovať 
správanie sa voliča aj niečím iným, než je jeho presvedčenie a názor na kandidáta,“ uzavrel Bárány. 

19:20 Štátna volebná komisia zatiaľ nemá informácie o mimoriadnych udalostiach v súvislosti s priebehom 
prezidentských volieb. Potvrdil to predseda komisie Eduard Bárány. Podnety, ktoré komisii prichádzajú, sa snažia 
rozdeliť do dvoch skupín. „Prvé sú tie, kde odpovede na ne sú usmernením volebných komisií, pokiaľ ide o veci, 
ako je preukazovanie totožnosti, voličské preukazy a niekoľko podobných opakujúcich sa otázok. Druhou 
skupinou sú podnety týkajúce sa údajných narušení volebného moratória, kde ich však v mnohých prípadoch 
musíme odstupovať iným orgánom,“ priblížil. 

Druhé kolo prezidentských volieb 2019 
Fotogaléria 17 fotiek 
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19:10 V obci Plaveč v okrese Stará Ľubovňa sú od popoludnia bez elektrickej energie. Priebeh prezidentských 

volieb by to však podľa starostu obce Petra Šlosára nemalo narušiť. „Podľa našich informácií dôvodom je porucha 
na vedení vysokého napätia. Zabezpečili sme preto do volebnej miestnosti elektrocentrálu. Veríme, že to do 
22.00 h zvládneme,“ uviedol Šlosár. 

18:52 Obyvatelia Luníka IX v Košiciach zostali aj v druhom kole prezidentských volieb doma a členovia 
okrskových komisii sa počas celého dňa medzi sebou rozprávali, čítali knihy a čakali aspoň na jedného voliča. 
Niektorí z členov komisie sa zhodli, že možno ešte príde viac ľudí až po ôsmej hodine, ale nepredpokladali, že to 
bude veľké množstvo. (Viac v článku Starosta Luníka IX mobilizoval ľudí cez sociálne siete a SMS správy.) 

Starosta košickej mestskej časti Luník IX Marcel Šaňa pozýval spoluobčanov na voľby aj hromadnou 
esemeskou. Autor: Pravda, Robo Hakl 

18:35 Predseda štátnej volebnej komisie Eduard Bárány informoval o tom, že pohyb pozorovateľov OBSE 
Eduard Bárány Autor: Robert Hüttner, Pravda 
nie je monitorovaný. „Navštívili dnes aj niektoré okresy, okrsky. Je na nich, kde a akým spôsobom sa 

rozhodnú pozorovať voľby. Musím povedať, že Slovensko má mimoriadne tolerantnú, liberálnu úpravu práce 
pozorovateľov, ktorí bez akéhokoľvek súhlasu alebo centrálnej akreditácie majú možnosť pozorovať priebeh 
volieb, a to aj sčítanie hlasov kdekoľvek na Slovensku,“ priblížil. 

18:25 Vo volebnej miestnosti v obci Hájske v okrese Šaľa odovzdal v druhom kole prezidentských volieb svoj 
hlas aj 100-ročný Jozef Nétry. Do volebnej miestnosti prišiel v sprievode svojho syna a nevesty. 

18:10 Na Kysuciach sa volilo v kaplnke i na stanici. Vo vestibule železničnej stanice v Krásne nad Kysucou 
vítala v sobotu domácich obyvateľov aj cestujúcich okrsková volebná komisia druhého kola prezidentských volieb. 

„Kým nebola volebná miestnosť na železničnej stanici, miestni obyvatelia mali zhruba štyri kilometre do 
najbližšej volebnej miestnosti v základnej umeleckej škole. Postavili sme tu sídlisko s dvanástimi bytovými 
domami a býva tam už takmer 400 ľudí. Chcel som, aby mali uľahčenú volebnú sobotu, aby nemuseli chodiť tak 
ďaleko,“ povedal primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa. 

Podľa predsedníčky okrskovej volebnej komisie Márie Lahútovej sa už zavčas ráno snažili odvoliť ľudia, ktorí 
išli na vlak. „Účasť je zatiaľ dobrá. Keď prichádza vlak, vieme, že idú ďalší voliči,“ podotkla. 

17:51 Medzi väzňami v Leopoldove bol zatiaľ o druhé kolo prezidentských volieb o niečo menší záujem ako o 
prvé kolo. Informoval o tom predseda okrskovej volebnej komisie Matej Štiták. Komisia bola v Ústave na výkon 
väzby a trestu odňatia slobody dopoludnia štyri hodiny, obvinení a odsúdení s hlasovacími preukazmi mohli voliť 
do prenosnej volebnej schránky. 



17:37 Druhé kolo volieb prezidenta SR je aj naďalej pokojné, bez akýchkoľvek rušivých podnetov. Potvrdila to 
riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová. Štátna volebná 
komisia podľa nej doteraz riešila desiatky prijatých podnetov. 

„Zatiaľ to však boli podnety zamerané na spôsob hlasovania vo volebných miestnostiach, na správanie 
volebných komisií alebo otázky, ktoré smerovali k ubezpečeniu sa, že voľby sú organizované takým spôsobom, 
že ich výsledkom bude možné dôverovať. Napríklad, ako je zamedzené dvojitému hlasovaniu a pod.,“ priblížila 
Chmelová s tým, že sa nedeje nič vážne, čo by smerovalo k nejakému podozreniu, že by výsledky volieb mali byť 
nejakým spôsobom znehodnotené alebo zmanipulované. 

17:34 Počet Slovákov, ktorí volili na voličský preukaz počas svojho pobytu v Kúpeľoch Piešťany, je v druhom 
kole prezidentských volieb o čosi vyšší ako v hlasovaní pred 14 dňami. Kúpeľní hostia zvyknú svoje hlasy 
odovzdávať vo volebnom okrsku, ktorý je najbližšie ku Kúpeľnému ostrovu, v Piešťanskom informačnom centre v 
blízkosti Kolonádového mosta. 

17:33 V Plaveckom Mikuláši, obci, ktorú už sedemkrát vyhlásili za NAJ dedinu na Záhorí, má sobotňajšie 
druhé kolo volieb prezidenta SR pokojný priebeh. Prví voliči si sadli za plentu hneď po otvorení volebnej 
miestnosti, celkovo však v porovnaní s prvým kolom tu evidujú menší záujem o voľby. 

"Je to možno spôsobené aj tým, že dnes je krásny deň a ľudia robia v záhradkách, takže možno počet voličov 
narastie k večeru, naznačila členka okrskovej volebnej komisie Ľudmila Halásová. 

17:18 Možnosť voliť využilo v sobotu aj niekoľko pacientov a dve lekárky v nemocnici v Spišskej Novej Vsi. Z 

tamojšej mestskej volebnej komisie (MsVK) na ich požiadanie prišla prenosná volebná urna. Všetci zhodne tvrdia, 
že hospitalizácia či práca, by nemali občanom zabrániť ísť voliť. Voličský preukaz mi vybavil syn, počula som, že 
urna príde sem, tak som to využila, uviedla Klára Rothová, ktorá je hospitalizovaná na rehabilitačnom oddelení. 

Dôležité linky 
Kompetencie prezidenta 
Čo potrebujete vedieť pred vstupom do volebnej miestnosti 
História výsledkov: ako ste volili na Slovensku aj vo vašej obci od roku 1999? 
Vizitka Zuzany Čaputovej 
Vizitka Maroša Šefčoviča 
Kováč, Schuster, Gašparovič, Kiska – doterajší prezidenti SR 
Všetko o prezidentských voľbách 
17:15 Aj počas druhého kola volieb prezidenta SR sú na Slovensku prítomní pozorovatelia z Organizácie pre 

bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Ich úlohou je vyhodnotiť legislatívne normy na voľbu prezidenta SR a 
vedenie volebnej kampane, ako aj kontrolovať tieto normy v praxi. Ako o tom informovala riaditeľka odboru volieb, 
referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová, po ukončení volieb vypracujú hodnotenia a 
odporúčania. 

17:14 Obyvatelia podhorskej osady Vlkolínec volili prezidenta v novovybudovanom Dome UNESCO, ktorý 
sprístupnili minulý rok na jeseň. S prenosnou volebnou schránkou tam v sobotu popoludní zavítali členovia 
okrskovej volebnej komisie z ružomberskej mestskej časti Biely Potok. 

Pokým nebol dobudovaný Dom UNESCO, chodili Vlkolínčania voliť do neďalekého Roľníckeho domu. 
Spravodajský prehľad volebných udalostí do 17:00 
Svoje hlasy odovzdali obaja kandidáti na funkciu prezidenta. 
Exprezidenti Schuster a Gašparovič, prezident SR Kiska, predseda vlády Pellegrini aj predseda NR SR Danko 

odvolili. 
V neslávne známych Medzanoch pre druhé kolo použili kovovú urnu s visacím zámkom. 
Občania i členovia volebných komisií vo veľkej miere využívajú počas volebného dňa infolinku ministerstva 

vnútra. 
16:34 Kandidátka na prezidentku v druhom kole volieb Zuzana Čaputová vníma voľby s veľkým rešpektom a 

je úprimne zvedavá na ich výsledok. Vyhlásila to po tom, čo v meste Pezinok odvolila spolu so svojimi dcérami a 
partnerom. 

Na snímke vľavo kandidátka na prezidentku SR Zuzana Čaputová s partnerom Petrom Konečným a dcérami 
vhadzuje obálku s hlasovacím lístkom do volebnej schránky počas druhého kola prezidentských volieb. Autor: 
TASR, Pavel Neubauer 

16:20 Pokojný priebeh a veľmi nízka účasť charakterizuje aj druhé kolo prezidentských volieb na prevažne 
rómskom sídlisku Luník IX v Košiciach. V prvom kole tu prišlo hlasovať len 2,83 percenta voličov. V tejto mestskej 
časti je v dvoch volebných okrskoch zapísaných zhruba 4400 oprávnených voličov. 

15:34 V nízkotatranskej podhorskej obci Mýto pod Ďumbierom v okrese Brezno prišlo v druhom kole 
prezidentských volieb do 15:00 voliť aj 30 občanov na voličské preukazy. „Ráno tu bola aj ministerka vnútra SR 
Denisa Saková, ktorá smerovala podľa jej slov na Chopok,“ uviedla zapisovateľka okrskovej volebnej komisie 
Dagmar Komorová a dodala, že z miestnych 442 oprávnených voličov už odvolilo 104 občanov. Doplnila tiež, že 
oproti prvému kolu volieb je turistov menej, pretože tento týždeň už končí aj sezóna v miestnom lyžiarskom 
stredisku. 

15:17 V Závode na Záhorí odvolila v sobotňajšom druhom kole volieb prezidenta SR aj najmladšia obyvateľka 
obce s voličským právom. Romana Valentová ho získala v sobotu a ešte pred popoludňajšou oslavou svojich 18. 
narodenín si prvýkrát vyskúšala, aké je to voliť. 

V tom, koho podporí, mala jasno. Rovnako jasnú predstavu má i tom, prečo je dôležité zúčastniť sa na 
prezidentských voľbách. „Tieto voľby sú dôležité pre to, aby sa niečo v tejto krajine zmenilo,“ zdôraznila. 



14:59 Občania i členovia volebných komisií využívajú počas volebného dňa infolinku ministerstva vnútra, kde 
im pracovníci odboru volieb odpovedajú na otázky a podnety týkajúce sa prezidentských volieb. Predseda štátnej 
volebnej komisie Eduard Bárány uviedol, že voľby majú po celom Slovensku relatívne pokojný priebeh. 

Občania môžu volať až do uzavretia volebných miestností na telefónne čísla 02/48592317 a 02/48592312. 
Infolinku ministerstva vnútra využívajú občania podľa šéfa komisie vo veľkej miere. „Ide o otázky preukazovania 
totožnosti, i vo vzťahu k trvalému pobytu a množstvo podobných technických otázok,“ uviedol. 

14:41 V Kútoch sa na odvolenie aj poobede čakalo v dlhom rade, iba z Brna prišli desiatky Slovákov, väčšina 
tam študuje a pochádzajú z rôznych kútov Slovenska. 

Dávid Vaľuš (25) prišiel odvoliť do kútov z chaty z Brna zabalený v slovenskej vlajke. Autor: Pravda, Robo 
Hakl 

14:32 V Heľpe chodia voliť staršie ženy v pôstnych krojoch 
Vo volebných miestnostiach v Heľpe, ktoré sa nachádzajú v základnej škole je rušno od rána. Väčšina 

starších žien chodí odvoliť v krojoch, ktoré sú pre ne celoživotným odevom. Voliť sa chystajú aj manželia Mária a 
Rudolf Riapošovci, ktorým sa dnes zdajú voľby v porovnaní s minulosťou akési smutné. 

14:29 Zákon o podmienkach výkonu volebného práva hovorí, že volebný okrsok sa vytvára na zhruba tisíc 
oprávnených voličov, a tak napríklad v obci Osturňa, ktorá je najdlhšiu obcou na Slovensku, musí stačiť aj jedna 
volebná miestnosť. Volebný okrsok majú preto presne v strede dediny. 

„Vzhľadom na dĺžku našej obce sa volebná miestnosť nachádza historicky dlhodobo v strede obce – v 
kultúrnom dome, aby voliči, ktorí prichádzajú k volebnej urne z horného aj dolného konca, mali rovnakú 
vzdialenosť,“ uviedla Kristína Gregoričková, starostka obce Osturňa, ktorá je dlhá deväť kilometrov. 

14:17 Priamo zo svahu si k volebným schránkam v obci Demänovská Dolina prichádzajú vybrať novú hlavu 
štátu milovníci aktívneho života a športu zo všetkých kútov Slovenska. Do tamojšej volebnej miestnosti, ktorá leží 
takmer pod svahmi strediska Jasná, zatiaľ dorazili najmä turisti z Bratislavy, Košíc či Piešťan. Niektorí aj v plnom 
športovom výstroji a s lyžiarkami na nohách. 

14:16 Malý záujem o sobotné druhé kolo prezidentských volieb majú obyvatelia rómskej osady v Trebišove. 
Príchod členov okrskovej volebnej komisie s prenosnou urnou však bol oživením a vyvolal aj spontánny tanec 
domácich. 

„Teraz sme boli v osade s voličskou urnou, voliči zjavne prejavili svoj temperament tancom a dobrou náladou. 
Som učiteľkou v škole v tejto osade a preto ten temperament a to nadšenie bolo také, aké bolo,“ povedala 
predsedníčka okrskovej volebnej komisie číslo 3 Tatiana Chačlarian. 

14:14 V sobotnom druhom kole prezidentských volieb už odvolil aj predseda Národnej rady (NR) SR Andrej 
Danko (SNS). Volil mimo svojho trvalého bydliska a využil tak možnosť voličského preukazu. Informoval o tom 
hovorca Kancelárie NR SR Tomáš Kostelník. 

Danko vyzýva všetkých občanov, aby takisto využili svoje občianske právo a išli voliť. 
13:55 V obci Medzany v okrese Prešov prijali viaceré opatrenia, pretože počas prvého kola prezidentských 

volieb (16. 3.) došlo k incidentu s volebnou urnou. 
„Keďže vtedy sa urna porušila, tak teraz je plechová. Je pevnejšia, obsah sa nevysype a máme na nej aj 

visiaci zámok. Zabezpečená je maximálne,“ uviedol predseda Okrskovej volebnej komisie v Medzanoch Rastislav 
Tabák. 

Pokusy o vynesenie urny podľa jeho slov zatiaľ neboli. "Dúfajme, že nič podobné sa nezopakuje, skonštatoval 
Tabák. 

Na snímke volička vhadzuje obálku s hlasovacím lístkom do kovovej volebnej schránky so zámkom počas 2. 
kola prezidentských volieb vo volebnej miestnosti v obci Medzany v okrese Prešov 30. marca 2019. V prvom kole 
volieb prezidenta SR tu volebnú schránku z volebnej miestnosti ukradol a následne poškodil jeden z voličov. Pre 
druhé kolo volieb tu pripravili kovovú schránku s uzamykaním, ktorú používali na začiatku 90-tych rokov minulého 
storočia. Autor: TASR, Milan Kapusta 

13:41 Druhého kola prezidentských volieb sa počas soboty 30. marca zúčastnili aj obyvatelia Zariadenia pre 
seniorov Náruč na Veselej ulici v Prešove. Už tradične je o voľby v tomto zariadení medzi seniormi veľký záujem. 
Účasť v druhom kole tu dokonca mierne prekonala tú spred dvoch týždňov. 

13:40 Priebeh druhého kola prezidentských volieb je zatiaľ pokojný. Skonštatoval to predseda Štátnej komisie 
pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Barány s tým, že zatiaľ nič vážnejšie nenarušilo 
priebeh hlasovania. 

13:33 Rodná krajina im nie je ľahostajná a považujú za dôležité zúčastniť sa prezidentských volieb. Mnohí 
Slováci žijúci a pracujúci v Česku cestovali desiatky kilometrov, aby mohli dať hlas svojmu favoritovi. 

Adam a Attila Rajnovci prišli voliť do Makova až z Ostravy. Autor: Eva Štenclová, Pravda 
13:26 V kaplnke Sedembolestnej Panny Márie na Závrší v kysuckej obci Svrčinovec mohli v sobotu odovzdať 

hlas v druhom kole prezidentských volieb viac ako tri stovky oprávnených voličov. 
„Ľudia prichádzajú voliť v dosť veľkom počte a veria, že im Pánboh pomôže a zakrúžkujú to správne číslo,“ 

povedala zapisovateľka okrskovej volebnej komisie Jana Zubričanová. 
VIDEO: S Evou Chmelovou, zapisovateľkou Ústrednej volebnej komisie hovoríme o špecifikách druhého kola 

prezidentských volieb. Na čo nezabudnúť pred vstupom do volebnej miestnosti, čo kontroluje volebná komisia? 
Môže sa zopakovať situácia z Medzian, keď opitý volič ukradol volebnú urnu? 

13:24 Najstarším voličom v trenčianskej mestskej časti Opatová je 98-ročný Jozef Steklý. Okrskovej volebnej 
komisii predložil občiansky preukaz v červenej plátennej väzbe, ktorý mu vydali v 50. rokoch minulého storočia. 
Do volebnej miestnosti v miestnom kultúrnom stredisku, ktorá je vzdialená len asi 50 metrov od jeho domu, prišiel 
predpoludním a ako sám povedal, splnil si svoju občiansku povinnosť. 



Ísť voliť je povinnosť každého občana, pretože ak chcem rozhodovať o tom, v akom štáte chcem žiť, tak 
musím ísť aj voliť, aby som tam mal svojho zástupcu. Niekedy sa to nepodarí, ale aspoň som urobil to, čo som 
mohol urobiť, zdôvodnil svoju účasť pravidelný volič. 

13:04 Pokojný priebeh druhého kola prezidentských volieb potvrdila aj polícia. Podľa hovorcu Prezídia 
Policajného zboru SR Michala Slivku nezaznamenali žiadne incidenty a doposiaľ nebolo podané žiadne trestné 
oznámenie ani oznámenie o priestupku. 

„V uliciach je 6513 policajtov, či už operatívnych pracovníkov alebo pracovníkov špeciálnych útvarov alebo 
poriadkovej polície, ktorí sa okrem iného venujú aj priebehu volieb,“ doplnil Slivka. Predseda štátnej volebnej 
komisie Eduard Bárány pripomenul, že policajné hliadky nemôžu stáť pred každou volebnou miestnosťou. 

12:50 V obci Malá Lodina museli nájsť náhradníkov do volebnej komisie. V obci mali nedostatočný počet 
členov okrskovej volebnej komisie, napokon sa však komisiu podarilo doplniť prostredníctvom náhradníkov. 

„V Malej Lodine sme riešili, že nebola úplná komisia, mali sme tam hneď dvoch našich komisárov. Už sa to 
poriešilo a pani starostka našla náhradníkov,“ uviedol podpredseda Okresnej volebnej komisie Košice – okolie 
Ján Spišák. 

12:49 Svoj hlas v druhom kole prezidentských volieb už odovzdali aj pacienti a lekári v nitrianskej fakultnej 
nemocnici. Členovia okrskovej volebnej komisie ich s volebnou urnou navštívili priamo na oddeleniach. 

Podľa slov hovorkyne nemocnice Tatiany Timkovej záujem voliť prejavilo 19 pacientov. Na voľbách sa okrem 
nich zúčastnilo aj päť lekárov, ktorí sa práve nachádzajú v službe. 

12:47 Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán prijala doposiaľ niekoľko desiatok 
podnetov v súvislosti s druhým kolom volieb prezidenta SR. Týkajú sa predovšetkým usmernenia vo volebných 
miestnostiach. Potvrdil to jej predseda Eduard Bárány. 

Podnety postupne komisia preberá. „Prednosť majú tie, ktoré sa týkajú situácií v jednotlivých volebných 
miestnostiach, ktoré si vyžadujú relatívne rýchlu reakciu, usmernenie, vysvetlenie,“ uviedol Bárány s tým, že ide o 
bežné podnety, ktoré sa týkajú každých volieb. „Možno tie závažnejšie, ktoré však nie sú súrnymi, prídu na 
rokovanie až počas ďalších týždňov,“ doplnil. 

12:31 Premiér Peter Pellegrini sa už teraz teší na spoluprácu s novou hlavou štátu. Konštatoval to v sobotu v 
Banskej Bystrici po volebnom akte v Základnej škole Jána Bakossa. Svoj hlas v druhom kole prezidentských 
volieb prišiel odovzdať spoločne so svojimi rodičmi. 

Predseda vlády Peter Pellegrini vhodil obálku s hlasovacím lístkom do volebnej schránky v 2. kole 
prezidentských volieb. Autor: TASR, Dušan Hein 

Spravodajský prehľad volebných udalostí do 12:00 
Exprezidenti Schuster a Gašparovič, prezident SR Kiska aj kandidát za prezidenta Šefčovič už odovzdali 

svoje hlasy. 
Spoza hraníc, ale i iného kontinentu prišli Slováci pôsobiaci v zahraničí, aby mohli hlasovať v sobotnom 

druhom kole prezidentských volieb. 
Mesto Trnava oznámilo voličom, že v súvislosti s nedávnou epidémiou na Strednej priemyselnej škole na 

Komenského ulicim, sú volebné miestnosti č. 7 a 8 zdravotne nezávadné a nemusia sa obávať prísť odovzdať 
svoj hlas v sobotňajších prezidentských voľbách. 

Na mnohých miestach prišli voliči odovzdať svoj hlas hneď v prvých minútach. 
Vo všetkých volebných okrskoch sa druhé kolo prezidentských volieb začalo načas a bez problémov. 
11:50 Nový prezident alebo prezidentka bude musieť vedieť hľadať najmä kompromisy. Uviedol to bývalý 

prezident SR Ivan Gašparovič. Spolu s manželkou bol voliť v sobotu predpoludním v spojenej škole na 
Jelačičovej ulici v Bratislave. 

Bývalý prezident SR Ivan Gašparovič spolu s manželkou Silviou vhadzujú obálky s hlasovacím lístkom do 
volebnej schránky vo volebnej miestnosti počas 2. kola prezidentských volieb. Autor: TASR, Pavol Zachar 

11:45 Prezident Andrej Kiska v sobotu odovzdal svoj voličský hlas so svojou manželkou tradične v Poprade. V 
rozhovore s novinármi vyzval ľudí, aby prišli voliť, pretože nová hlava štátu musí mať silný mandát. Verím, že 
ľudia si nájdu čas a prídu voliť, aj keď je dnes krásny jarný deň. Čím viac voličov príde a odovzdá svoj hlas 
novému prezidentovi, tým silnejší mandát bude mať, zdôraznil Kiska. 

Prezident SR Andrej Kiska počas volebného aktu v budove Mestského úradu v Poprade. Autor: SITA, 
Radoslav Matas 

11:35 „Prezident, keď bude zvolený, má našu dôveru a musíme ho rešpektovať. Doteraz boli sľuby, teraz sa 
začnú skutky. Potom sa ukáže, či bol taký, ako sľúbil. Realita sa ukáže až teraz, keď nastúpi 15. júna do úradu,“ 
uviedol Schuster a doplnil, že občania majú povinnosť kritizovať prezidenta. 

Exprezident Rudolf Schuster prišiel voliť v druhom kole prezidentských volieb. Autor: Robo Hakl, Pravda 
11:21 Definitívny výsledok prezidentských volieb bude závisieť od volebnej účasti na sobotňajšom druhom 

kole. Prezidentský kandidát Maroš Šefčovič to uviedol pred médiami krátko po tom, ako spolu s rodinou odvolil v 
priestoroch Základnej školy Alexandra Dubčeka na bratislavských Dlhých dieloch. 

Kandidát za prezidenta Maroš Šefčovič s manželkou a dcérou. Autor: Pravda, Ivan Majerský 
10:56 Možnosť voliť prezidenta SR majú v sobotu aj odsúdení a obvinení v Ústave na výkon väzby a Ústave 

na výkon trestu odňatia slobody na Floriánskej ulici v Košiciach. S prenosnou volebnou urnou tam dopoludnia 
prišli dvaja členovia z okrskovej volebnej komisie č. 18 v Starom Meste. 

10:45 Ľuďom, ktorí by kvôli svojmu zdravotnému stavu či sociálnej situácii nemohli uplatniť svoje volebné 
právo, pomáhajú aj pracovníci Diecéznej charity v Nitre. Seniorom a nevládnym voličom pomáhajú zabezpečiť 
voľbu do prenosnej urny, ľuďom bez domova zasa vysvetľujú, ako a kde môžu ísť voliť. 



10:36 V škole na Rajčianskej ulici v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa v sobotu vo voľbách prezidenta 
odvolil aj 91-ročný Jozef Vaškeba. Tento dôchodca sa mediálne zviditeľnil, keď v minulom roku vo svojom 
úctyhodnom veku neúspešne kandidoval v novembrových komunálnych voľbách za poslanca Vrakune. 

Na snímke 91-ročný volič Jozef Vaškeba vhodil obálku s hlasovacím lístkom do volebnej schránky počas 2. 
kola prezidentských volieb. Autor: TASR, Ivan Kríž 

„Voliť chodím pravidelne od svojich 18 rokov. Pokladám to za svoju občiansku povinnosť, tak som bol 
vychovávaný svojimi rodičmi, aby som sa aktívne zúčastňoval ako občan na chode štátu,“ povedal Vaškeba. 

10:11 V Kútoch sa v sobotu stretlo takmer celé Slovensko. Len kvôli prezidentským voľbám prišli s voličskými 
preukazmi voliť Slováci, ktorí pracujú alebo študujú v Českej republike. 

Mladí voliči, ktorí prišli voliť z Čiech s voličskými preukazmi do obce Kúty na hraniciach s Českou republikou. 
Autor: Tatiana Michalková, Pravda 

9:52 V jednej z najmenších obcí na Slovensku – Príkra, volia počas sobotňajšieho druhého kola 
prezidentských volieb v dome starostu. Dôvodom je, že nemajú vlastnú budovu obecného úradu. Starosta preto 
úraduje doma. 

Na snímke členovia okrskovej volebnej komisie počas 2. kola prezidentských volieb v obci Príkra v okrese 
Svidník vo volebnej miestnosti, ktorá je zriadená v dome starostu. Obec je s 12 obyvateľmi jednou z najmenších 
obcí na Slovensku. Autor: TASR, Maroš Černý 

9:44 Spoza hraníc, ale i iného kontinentu prišli Slováci pôsobiaci v zahraničí, aby mohli hlasovať v sobotnom 
druhom kole prezidentských volieb. Zhodujú sa, že najdôležitejšie je aktívne prejaviť svoj názor a využiť možnosť 
participovať svojím hlasom na výsledku volieb. 

9:15 V obci Malá Domaša vo Vranovskom okrese očakávajú rovnako ako v prvom, tak aj v druhom kole 
prezidentských volieb rekreantov z neďalekej rekreačnej oblasti Dobrá na Domaši. Jedni to už majú za sebou. 

9:07 Mesto Trnava oznámilo voličom, že volebné miestnosti č. 7 a 8 sú zdravotne nezávadné a nemusia sa 
obávať prísť odovzdať svoj hlas v sobotňajších prezidentských voľbách. Informáciu zverejnilo na svojom webe v 
súvislosti s rozsiahlou epidémiou na Strednej priemyselnej škole na Komenského ulici, kde sú tieto miestnosti 
situované. Škola sa v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva postarala o dôkladnú 
dezinfekciu priestorov. 

8:59 Druhé kolo prezidentských volieb sa v Bratislavskom kraji začalo načas a bez problémov. V 
Bratislavskom kraji je spolu 536 volebných okrskov. V Bratislave je to 361, v okrese Malacky 54, v okrese Pezinok 
53 a v okrese Senec 68 volebných okrskov. V kraji je zapísaných 575 978 voličov. 

8:48 Viac ako 480-tisíc oprávnených voličov a ďalší voliči s hlasovacími preukazmi môžu v sobotu v 
Trenčianskom kraji odovzdať svoj hlas. Podľa informácií Štatistického úradu SR je kraj rozdelený do piatich 
územných obvodov. V deviatich okresoch kraja je 645 volebných okrskov. 

8:37 Okresné volebné komisie v Žilinskom kraji nezaznamenali problémy pri otvorení volebných miestností 
pre druhé kolo volieb prezidenta SR. V sobotu ráno to potvrdili okresné volebné komisie. 

8:17 Volebnú miestnosť na Sídlisku KVP v Košiciach navštívili prví voliči. V druhom kole sobotňajších 
prezidentských volieb je v Košiciach voličom k dispozícii 198 volebných okrskov. Vo volebnom okrsku číslo 13 v 
mestskej časti (MČ) Košice – Sídlisko KVP, ktorý je zriadený v priestoroch materskej školy na Húskovej ulici, 
zaznamenali prvých voličov tesne po jej otvorení. Zapísaných je 1039 voličov. 

7:58 V kopaničiarskej obci Chvojnica hlasovali voliči hneď v prvých minútach. „Voliť chodím pravidelne na 
každé voľby. Aj keď to nie je zákonná povinnosť, z morálnej stránky to za povinnosť považujem. Som 
presvedčená, že kto nevolí, nemá potom právo ani kritizovať. V druhom kole nie sú z môjho pohľadu nevoliteľní 
kandidáti a mám po dlhej dobe pocit, že nevolím menšie zlo,“ uviedla jedna z prvých tamojších voličiek Angelika. 
Ako doplnila, nepatrí k tým, ktorí chodia voliť pravidelne skoro ráno. Pekné počasie však chce využiť na rodinný 
výlet na neďalekú zrúcaninu hradu Branč. 

Volebné schránky v bratislavskom Lamači plnia prvé hlasovacie lístky. 
7:39 V sobotu o siedmej hodine začali spolurozhodovať o mene piateho prezidenta SR i v bratislavskom 

Lamači. Preferovanému kandidátovi na post hlavy štátu odovzdávajú voliči hlas v priestoroch základnej školy, kde 
sa nachádzajú volebné miestnosti všetkých šiestich volebných okrskov v mestskej časti. 

7:15 Na hlasovacom lístku voliči nájdu mená dvoch kandidátov, ktorí získali najviac hlasov v prvom kole volieb 
hlavy štátu 16. marca. Hlasovať za svojho favorita treba zakrúžkovaním poradového čísla pred jeho menom. 
Vyznačiť treba iba jedného kandidáta, hlasovací lístok vložiť do obálky a tú vhodiť do volebnej urny. 

7:11 Prvú príležitosť v živote využiť voličské právo má dnes približne 2 000 občanov Slovenska. Ide o voličov, 
ktorí dosiahli 18 rokov medzi prvým a druhým kolom volieb. V druhom kole volieb prezidenta sa hlasuje v 5 940 
volebných miestnostiach. Zákonnú možnosť začať hlasovanie skôr využili opäť v obci Lúčka v Sabinovskom 
okrese, kde sa volebné miestnosti otvorili o hodinu skôr, teda o 6:00. Aj v obciach, kde sa starosta rozhodne 
otvoriť volebné miestnosti skôr, sa musí hlasovať do 22:00. Podľa zákona o podmienkach výkonu volebného 
práva, ak to miestne podmienky vyžadujú, môže starosta určiť začiatok hlasovania na skoršiu hodinu, najviac 
však o dve hodiny. 

7:00 Na celom Slovensku sa otvorili volebné miestnosti. Všetko je od tejto chvíle v rukách takmer 4,5 milióna 
voličov. 

6:55 Po celý volebný deň je voličom k dispozícii infolinka ministerstva vnútra. Na telefónnych číslach 02/ 4859 
2317 a 02/ 4859 2312 pracovníci odpovedia na otázky ohľadom volieb. Infolinka funguje až do uzatvorenia 
volebných miestností. 

6:45 Priebežné výsledky budeme počas celej volebnej noci zverejňovať aj na webovej stránke pravda.sk. 
Oficiálne výsledky vyhlásia počas nedele, Štatistický úrad ich zverejní bezprostredne po schválení Štátnou 
komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán. 



6:40 Pred dvoma týždňami sa prvé výsledky začali objavovať až po 23.16 hodine. Dôvodom bol incident, ktorý 
sa odohral v obci Medzany (okr. Prešov). Poslanec tamojšieho obecného zastupiteľstva pod vplyvom alkoholu 
zobral volebnú urnu a utiekol s ňou na ulicu, kde ju zničil a hlasovacie lístky sa rozsypali na zem. V obci sa preto 
museli na vyše hodinu prerušiť voľby, o rovnako dlhý čas bolo následne hlasovanie predĺžené. Muža už stihli 
odsúdiť na dvojročnú podmienku, prišiel aj o mandát poslanca. Za svoj čin sa ospravedlnil. Túto sobotu budú mať 
pre istotu v Medzanoch kovovú urnu. 

6:30 Prvé kolo volieb zaznamenalo najvyššiu účasť v Bratislavskom kraji (58,88 percenta) a najnižšiu v 
Košickom kraji (42 percent). Celoštátna účasť dosiahla 48,76 percenta, k urnám prišlo 2 158 859 voličov a 
voličiek. 

6:00 Volebnými finalistami sú Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič. Pred dvoma týždňami získala väčšiu 
podporu Čaputová, volilo ju 870 415 ľudí, čo predstavovalo 40,57 percenta zúčastnených voličov. Šefčovičovi 
dalo hlas 400 379 voličov, jeho percentuálny zisk bol 18,66 percenta. Rozdiel medzi finalistami predstavoval viac 
ako 470-tisíc hlasov. 

Predpovedať víťaza volieb na základe výsledku v prvom kole sa nie vždy podarilo. V roku 1999 Rudolf 
Schuster obhájil svoj triumf z prvého kola aj v druhom a stal sa prezidentom. O päť rokov neskôr prekvapil Ivan 
Gašparovič, ktorý v prvom kole zaostával za Vladimírom Mečiarom o 10 percentuálnych bodov, no v druhom kole 
ho prekonal a zvíťazil. V roku 2009 už Gašparovič vyhral obe kolá volieb. V zatiaľ posledných voľbách v roku 
2014 sa v prvom kole umiestnil na prvom mieste Robert Fico, no v druhom sa radoval Andrej Kiska. 

Za porušenie moratória sú mastné pokuty 
Volebné moratórium pred druhým kolom volieb sa začalo 48 hodín pred dátumom druhého kola, teda o 00:00 

hodine vo štvrtok 28. marca a trvá do 22:00 hodiny v sobotu 30. marca. V moratóriu je kampaň zakázaná. Pokuty 
dáva Štátna volebná komisia, Ministerstvo vnútra a Ministerstvo kultúry. Štátna volebná komisia môže udeliť 
kandidátovi na prezidenta pokutu od 5-tisíc do 50-tisíc eur, ak bude viesť volebnú kampaň aj počas moratória. Ak 
pravidlo poruší strana, Štátna volebná komisia môže dať pokutu od od 30 000 do 300 000 eur. Na vydavateľov 
periodickej a neperiodickej tlače, prípadne na tlačové agentúry dohliada ministerstvo kultúry, ktoré v prípade 
porušenia porušenia volebného moratória môže udeliť pokutu od 1 000 do 10 000 eur. Pokutu od 3-tisíc do 10-
tisíc eur môže dostať aj fyzická osoba a to podnikateľ či firma, ktorá bude agitovať počas moratória. 
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Mimoriadna správa: 
Na snímke Zuzana Čaputová vo volebnej centrále po 2. kole prezidentských volieb 30. marca 2019 v 

Bratislave. Foto: TASR/Michal Svítok 
Teraz.sk vám ponúka ONLINE článok z volebného dňa. 
,aktualizované 
Bratislava 30. marca (Teraz.sk/TASR) - Po dvoch týždňoch sa o siedmej hodine ráno opäť otvorili volebné 

miestnosti. Slováci si v druhom kole prezidentských volieb volili hlavu štátu. ONLINE. 1:08 Náš ONLINE sa končí, 
ďakujeme, že ste sledovali druhé kolo volieb prezidenta SR, ako aj spočítavanie výsledkov spolu s nami. 
Redakcia Teraz.sk 1:07 Po spočítaní takmer všetkých okrskových zápisníc zvíťazila v druhom kole 
prezidentských volieb Zuzana Čaputová. Získala 58,37 percenta, v absolútnom vyjadrení je to 1.050.210 hlasov. 
Spočítaných je aktuálne 99,46 percenta okrskových zápisníc. Účasť vo voľbách sa momentálne pohybuje na 
úrovni 41,81 percenta. Maroš Šefčovič má 41,62 percenta alebo 748.934 hlasov. 0:28 Zuzana Čaputová získala v 
druhom kole prezidentských volieb viac ako milión hlasov. Po spočítaní 96,78 percenta okrskových zápisníc má 
1.021.928, čo predstavuje 58,27 percenta hlasov. Maroš Šefčovič získal 731.819 alebo 41,72 percenta hlasov. 
Vyplýva to z predbežných neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR. 00:24 Zuzane 
Čaputovej prišiel zagratulovať prezident SR Andrej Kiska, ktorého 15. júna podľa neoficiálnych predbežných 
výsledkov vystrieda v paláci. Priniesol jej kyticu kvetov. 0:15 Hnutie OĽaNO gratuluje Slovensku k prvej 
prezidentke a Zuzanu Čaputovú vyzýva, aby bola prezidentkou všetkých občanov SR bez ohľadu na politickú 
orientáciu. Uvádza sa to v stanovisku hnutia k výsledkom druhého kola prezidentských volieb. “Gratulujem 
Slovensku, že prvýkrát od jeho vzniku tento úrad nebude zastávať komunista ani ‘chcelbyťkomunista’,” uviedol 
predseda hnutia Igor Matovič, ktorý zagratuloval aj ľuďom “dychtiacim po lepšom Slovensku”, za to že ubránili 
prezidentský palác a nedovolili ho ovládnuť človekom, ktorého podporovala vládna mafia. 00:13 V druhom kole 
prezidentských volieb je už spočítaných viac ako 90 percent okrskových zápisníc. Účasť vo voľbách sa 
momentálne pohybuje na úrovni 41,57 percenta. Zuzana Čaputová si drží náskok so ziskom 58,01 percenta, v 
absolútnom vyjadrení získala zatiaľ 940.609 hlasov. Maroš Šefčovič má 41,99 percenta alebo 680.579 hlasov. 
Vyplýva to z predbežných neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR po spočítaní 91,26 
percenta okrskových zápisníc. Už takmer všetky okrsky sú sčítané v Žilinskom a Nitrianskom kraji, najmenej 
80,81 percenta v Banskobystrickom kraji. 00:03 Zuzane Čaputovej zablahoželala na sociálnej sieti 

http://www.teraz.sk/slovensko/sledujeme-online-dnes-sa-rozhodne-kto-b/386870-clanok.html


europoslankyňa Monika Beňová. 00:01 Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) gratuluje víťazke prezidentských 
volieb Zuzane Čaputovej. “Verím v konštruktívnu spoluprácu pri riešení problémov Slovenska,” uviedol vo svojom 
stanovisku predseda vlády. 23:59 Miroslav Beblavý zablahoželal Z. Čaputovej k víťazstvu. 23:58 Po sčítaní viac 
ako troch štvrtín okrskových zápisníc vedie naďalej Zuzana Čaputová, ktorá má 57,53 percenta hlasov, v 
absolútnom vyjadrení získala zatiaľ 741.828 hlasov. Maroš Šefčovič má 42,46 percenta, teda 547.442 hlasov. 
Vyplýva to z predbežných neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR po spočítaní 77,50 
percenta okrskových zápisníc. Najviac ich zatiaľ sčítali v Nitrianskom kraji 92,26 percenta, najmenej v 
Bratislavskom kraji 66,04 percenta. Volebná účasť aktuálne dosahuje 40,86 percenta. 23:57 SaS zablahožela Z. 
Čaputovej k víťazstvu. 23:56 Zuzana Čaputová naživo. 23:53 Zuzana Čaputová prišla medzi hostí po zrátaní 50% 
hlasov. 23:49 Volebný štáb Zuzany Čaputovej po prvých neoficiálnych predbežných výsledkoch prezidentských 
volieb ožil. Všetci oslovení veria, že Čaputová bude prvá slovenská prezidentka. Kandidátka sa zatiaľ k 
neoficiálnym výsledkom, ktoré predznamenávajú jej víťazstvo, nevyjadrila. Do štábu prichádzajú stále ďalší 
hostia. Prítomní sú okrem Roberta Mistríka, politikov z Progresívneho Slovenska (PS) a Spolu v bratislavskej 
Starej tržnici napríklad aj herci Alexander Bárta, Zuzana Fialová či Ján Koleník. Čaputovú prišiel podporiť aj český 
skladateľ, aktivista a politik Michael Kocáb. Očakáva sa aj príchod prezidenta Andreja Kisku. 23:45 Prezidentský 
kandidát Maroš Šefčovič zagratuloval svojej protikandidátke Zuzane Čaputovej k víťazstvu v prezidentských 
voľbách. Čaputová po spočítaní viac ako 63 percent zápisníc vedie pred Šefčovičom v druhom kole o viac ako 15 
percent. 23:42 Maroš Šefčovič priznal porážku v prezidentských voľbách. Povedal, že Zuzane Čaputovej poslal 
kyticu a zablahoželal jej k víťazstvu. 23:41 23:34 Volebný štáb Zuzany Čaputovej 23:30 V druhom kole 
prezidentských volieb je už spočítaná viac ako polovica okrskových zápisníc. Zuzana Čaputová si drží náskok so 
ziskom 58,07 percenta, v absolútnom vyjadrení získala zatiaľ 452.079 hlasov. Maroš Šefčovič má 41,92 percenta 
alebo 326.404 hlasov. Vyplýva to z predbežných neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) 
SR po spočítaní 51,22 percenta okrskových zápisníc. Najviac ich zatiaľ sčítali v Nitrianskom kraji 66,26 percenta, 
najmenej v Bratislavskom kraji 38,80 percenta. Volebná účasť prekročila 40-percentnú hranicu, aktuálne 
dosahuje 40,33 percenta. 23:29 Vyjadrenia hostí vo volebnom štábe Zuzany Čaputovej. 23:20 Po vyše tretine 
spočítaných hlasov vedie v druhom kole prezidentských volieb naďalej Zuzana Čaputová, ktorá má 57,91 
percenta. Maroš Šefčovič má 42,08 percenta. Vyplýva to z predbežných neoficiálnych výsledkov zverejnených 
Štatistickým úradom (ŠÚ) SR po spočítaní 38,48 percenta okrskových zápisníc. Volebná účasť je stále menej ako 
40 percent. Aktuálne dosahuje 39,71 percenta. 23:18 Takto to vyzerá vo volebno štábe Zuzany Čaputovej. 23:05 
Do volebnej centrály Maroša Šefčoviča mu prišli vyjadriť podporu aj exminister financií Peter Kažimír a štátny 
tajomník rezortu práce Branislav Ondruš. 23:03 Po sčítaní dvojciferného počtu okrskových zápisníc vedie v 
druhom kole prezidentských volieb naďalej Zuzana Čaputová, ktorá má 57,57 percenta hlasov. Maroš Šefčovič 
zatiaľ získal 42,42 percenta. Vyplýva to z predbežných neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom 
(ŠÚ) SR po spočítaní 13,87 percenta okrskových zápisníc. Najviac ich zatiaľ sčítali v Prešovskom kraji 22,20 
percenta, najmenej v Bratislavskom kraji 4,29 percenta. Volebná účasť aktuálne dosahuje 38,32 percenta. 22:59 
Všetky volebné miestnosti v gemerských okresoch Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota boli zatvorené včas. 
TASR to potvrdili zapisovatelia okresných volebných komisií. „Podľa informácií, ktoré zatiaľ máme, boli všetky 
volebné miestnosti zatvorené načas. Neboli žiadne problémy,“ uviedla zapisovateľka okresnej volebnej komisie v 
Rožňave Miroslava Zdechovanová. 22:50 Po sčítaní piatich percent okrskových zápisníc vedie naďalej Zuzana 
Čaputová, ktorá má 57,20 percenta hlasov. Maroš Šefčovič má 42,79 percenta. Vyplýva to z predbežných 
neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR. Volebná účasť je zatiaľ 37,72 percenta. 
22:48 Druhé kolo prezidentských volieb bolo v okrese Lučenec pokojné a bez problémov. TASR to potvrdil 
predseda okresnej volebnej komisie Juraj Suja, podľa ktorého boli všetky miestnosti zatvorené včas. „Všetko je v 
poriadku, nemali sme hlásené žiadne problémy. Postupne k nám prichádzajú okrskové volebné komisie, už ich tu 
máme vyše 40,“ uviedol Suja. 22:40 Druhé kolo volieb prezidenta SR malo pokojný priebeh. Štátna volebná 
komisia prijala podľa jej predsedu Eduarda Báránya viac ako 30 podnetov. Bárány tiež doplnil, že komisia počas 
volebného dňa poverila niektoré okresné komisie tým, aby vykonali na určitej vzorke kontrolu používania 
voličských preukazov. 22:37 V druhom kole prezidentských volieb zatiaľ vedie Zuzana Čaputová, ktorej sa 
podarilo získať 60,37 % hlasov. Maroš Šefčovič má zatiaľ 39,62 % hlasov. Vyplýva to z prvých predbežných 
neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR po spočítaní 0,87 % okrskových zápisníc. 
22:28 Robert Mistrík verí vo víťazstvo Zuzany Čaputovej. Povedal to v priamom vstupe ta3. Svoje rozhodnutie 
vzdať sa v prospech Čaputovej hodnotí veľmi dobre, aj keď podľa neho to nebolo jednoduché. 22:19 Voľby novej 
hlavy štátu boli na hornej Nitre pokojné a bez incidentov. Pre TASR to potvrdili okresné volebné komisie v 
Prievidzi a Bánovciach nad Bebravou. 22:18 Druhé kolo prezidentských volieb v okresoch Zvolen, Detva a 
Krupina bolo bezproblémové. Okresná volebná komisia, ktorá mala za všetky tri okresy sídlo vo Zvolene, 
nedostala žiadnu sťažnosť či podnet na priebeh volieb. TASR to povedala pracovníčka organizačného oddelenia 
Okresného úradu vo Zvolen Alena Filová. „Neevidovali sme žiadne sťažnosti či podnety z okrskových volebných 
komisií. Všetko sa uskutočnilo v poriadku. Zdá sa však, že účasť v porovnaní s prvým kolom bola nižšia,“ uviedla 
22:15 Priebeh 2. kola prezidentských volieb v obvode Trnava a Hlohovec a v obvode Piešťany hodnotili volebné 
komisie ako pokojný. V Piešťanoch riešila obvodná komisia sťažnosť muža, ktorý žiadal vydanie volebného lístka 
pre potreby trestného oznámenia. 22:13 Zuzana Čaputová: “Ďakujem všetkým ľuďom, vďaka ktorým som sa 
dostala do druhého kola.” 22:10 Prezidentský kandidát Maroš Šefčovič sa obáva, že účasť v druhom kole 
prezidentských volieb môže byť nižšia ako v prvom. Povedal to vo svojej volebnej centrále v jednom z 
bratislavských hotelov krátko pred 22.00 h, keď prvýkrát predstúpil pred novinárov. 22:09 V druhom kole 
prezidentských volieb v bratislavskom väzení, Ústave na výkon väzby (ÚVV) a Ústave na výkon trestu odňatia 
slobody (ÚVTOS), zaznamenali v sobotu len 11,18-percentnú volebnú účasť väzňov. 22:07 Zuzana Čaputová by 
podľa prieskumu agentúry Median SK pre RTVS stala prezidentkou Slovenskej republiky. V sobotnom druhom 



kole volieb by získala 60,5 percenta hlasov, zatiaľ čo jej protikandidáta Maroša Šefčoviča by volilo 39,5 percenta 
voličov. 22:06 Slovenská republika by mohla mať nasledujúcich päť rokov v prezidentskom kresle ženu. Vyplýva 
to z prieskumu verejnej mienky agentúry Focus pre televíziu Markíza, podľa ktorého v sobotňajších voľbách 
zvíťazila so ziskom 55,2 percenta hlasov Zuzana Čaputová. Jej súper Maroš Šefčovič získal 44,8 percenta 
hlasov. 22:03 Zuzana Čaputová očakáva tesný výsledok prezidentských volieb a dúfa vo víťazstvo. Povedala to 
pri príchode do svojho volebného štábu v bratislavskej Starej tržnici. “Predpokladám, že bude tesný (výsledok) a 
dúfam, že to dáme,” uviedla. Myslí si, že volebná účasť bude nižšia, ale nemá obavy. V prípade, že by voľby 
nevyhrala, sa plánuje venovať práci pre Progresívne Slovensko, ktorého bola donedávna podpredsedníčkou. Na 
snímke kandidátka na prezidentku Zuzana Čaputová vo volebnej centrále počas 2. kola prezidentských volieb 30. 
marca 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Michal Svítok 

22:00 Voľby prezidenta SR sa skončili. Čakáme prvé výsledky. 21:56 Priebeh druhého kola prezidentských 
volieb vo volebnom obvode Žiar nad Hronom nenarušili žiadne mimoriadne udalosti. 21:47 Druhé kolo 
prezidentských volieb má v Nitrianskom kraji pokojný priebeh. Okresné volebné komisie nemuseli riešiť žiadne 
incidenty ani sťažnosti a aj krátko pred zatvorením volebných miestností sú voľby bezproblémové. 21:45 Začalo 
plynúť posledných 15 minút volieb. Po 22.00 budeme prinášať prvé výsledky. 21:38 21:37 21:30 Začala posledná 
pol hodina druhého kola volieb prezidenta SR. Po skončení volieb vám prinesieme živé vstupy 21:00 Začala sa 
posledná hodiny druhého kola volieb prezidenta SR. Po skončení volieb vám prinesieme živé vstupy z volebných 
centrál Zuzany Čaputovej a Maroša Šefčoviča. 20:51 Oficiálne výsledky druhého kola prezidentských volieb budú 
vyhlásené na tlačovej konferencii, ktorá bude zajtra v nedeľu 31. 3. 2019 o 12.00 hod v budove Ministerstva 
vnútra SR. 20:44 Volebná účasť v druhom kole prezidentských volieb v obci Zádor na juhu okresu Rimavská 
Sobota je v porovnaní s prvým kolom zatiaľ nižšia. TASR o tom informovala predsedníčka okrskovej volebnej 
komisie Alena Dávidová. 20:40 Priebežné výsledky môžete sledovať spolu s nami aj TU od 22.00.hod. 20:30 V 
sobotu o 20.30 h sa dominanty ako Bratislavský hrad, Prezidentský palác, Bojnický zámok, Spišský hrad, 
Trenčiansky aj Nitriansky hrad, hrad v Starej Ľubovni, Hodinová veža v Banskej Bystrici či Mariánsky stĺp v 
Chrenovci-Brusne na hodinu zahalia do tmy. Zapoja sa tak do Hodiny Zeme, najväčšej celosvetovej 
environmentálnej akcie, ktorá varuje, že súčasná generácia je možno posledná, ktorá môže zachrániť planétu. 
20:18 Policajti zverejnili fotografie z volebného dňa. 20:12 V Košiciach, ako aj v okrese Košice-okolie sa koná 
sobotňajšie druhé kolo prezidentských volieb zatiaľ pokojne. Pre TASR to potvrdili obe okresné volebné komisie. 
Bezproblémovú voľbu hlavy štátu eviduje aj košická krajská polícia. 20:00 Na juhu Nitrianskeho kraja o 
prezidentské voľby nie je záujem. „Okolo 14. hodiny sme boli na kontrole zhruba desiatich okrskov. K volebným 
urnám prišla do toho času možno desatina oprávnených voličov. Očakávame, že sa volebná účasť zvýši 
podvečer, maximálny nápor očakávame do 21. hodiny. Členovia okrskových komisií tvrdili, že ľudia využili krásne 
počasie a sú v záhradkách,“ povedal predseda komisie Mikuláš Balogh. 19:53 Priebeh druhého kola 
prezidentských volieb v Bratislavskom kraji je naďalej pokojný a bezproblémový. Pre TASR to potvrdili jednotlivé 
okresné volebné komisie, ktoré neevidujú žiadne závažné podnety. 19:40 Poslednú víkendovú lyžovačku na 
Donovaloch v tohtoročnej sezóne 2018/2019 využili v slnečnú sobotu lyžiari, ale aj turisti z celého Slovenska aj na 
uplatnenie si svojho práva voliť prezidenta SR. S hlasovacími preukazmi prichádzali do jediného okrsku na 
obecnom úrade tejto horskej obce v Banskobystrickom okrese. Popoludní ich okrsková volebná komisia 
napočítala vyše 70, miestnych okolo 40. 19:14 Štátna volebná komisia zatiaľ nemá informácie o mimoriadnych 
udalostiach v súvislosti s priebehom prezidentských volieb. Potvrdil to predseda komisie Eduard Bárány. Podnety, 
ktoré komisii prichádzajú, sa snažia rozdeliť do dvoch skupín. “Prvé sú tie, kde odpovede na ne sú usmernením 
volebných komisií, pokiaľ ide o veci, ako je preukazovanie totožnosti, voličské preukazy a niekoľko podobných 
opakujúcich sa otázok. Druhou skupinou sú podnety týkajúce sa údajných narušení volebného moratória, kde ich 
však v mnohých prípadoch musíme odstupovať iným orgánom,” priblížil. 19:06 Od otvorenia volebných miestností 
priebeh sobotňajšieho druhého kola prezidentských volieb v Malackách nič nenarušilo. TASR o tom informovala 
hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová. Potvrdila, že okrem volebných miestností v 12 vytvorených volebných 
okrskoch v okresnom meste mohli oprávnení voliči hlasovať aj prostredníctvom prenosných volebných schránok. 
19:01 Občianske právo voliť sa počas sobotného druhého kola prezidentských volieb rozhodlo využiť aj niekoľko 
ľudí bez strechy nad hlavou či obyvateľov s trvalým pobytom na miestnom úrade. Ich počet je však zatiaľ v 
bratislavských mestských častiach relatívne nízky. Pre TASR to uviedli hovorcovia miestnych samospráv či 
okrskové volebné komisie. 19:00 V obci Plaveč v okrese Stará Ľubovňa sú od popoludnia bez elektrickej energie. 
Priebeh prezidentských volieb by to však podľa starostu obce Petra Šlosára nemalo narušiť. 18:59 Voliči v Heľpe. 
Na snímke volička v pôstnom kroji si preberá hlasovací lístok počas 2. kola prezidentských volieb 30. marca 2019 
v Heľpe v okrese Brezno. Foto: TASR - Ján Krošlák 

18:49 V Banskej Bystrici volili aj v domove dôchodcov. Volebná miestnosť v Domove dôchodcov a domove 
sociálnych služieb (DD a DSS) Senium v Banskej Bystrici susedí so spoločenskou miestnosťou DD a DSS počas 
druhého kola volieb prezidenta SR, v Banskej Bystrici 30. marca 2019. Foto: TASR - Dušan Hein 

18:40 Takto volil v Hájskom pri Šali 100-ročný Jozef Nétry. Vo volebnej miestnosti v obci Hájske v okrese Šaľa 
odovzdal v druhom kole prezidentských volieb 30. marca 2019 svoj hlas aj 100-ročný Jozef Nétry. Do volebnej 
miestnosti prišiel v sprievode svojho syna a nevesty. Foto: TASR - Henrich Mišovič 

18:34 Voliť išiel aj kandidát z prvého kola Béla Bugár. 18:28 V gemerských okresoch Rimavská Sobota, 
Revúca a Rožňava má druhé kolo prezidentských volieb zatiaľ pokojný a bezproblémový priebeh. TASR to 
potvrdili zapisovatelia a predsedovia okresných volebných komisií. 18:19 Vo volebnej miestnosti v obci Hájske v 
okrese Šaľa odovzdal v druhom kole prezidentských volieb svoj hlas aj 100-ročný Jozef Nétry. Do volebnej 
miestnosti prišiel v sprievode svojho syna a nevesty. „Zúčastnil som sa takmer na všetkých voľbách, neviem, či 
som vôbec niekedy niektoré vynechal. Ani si nepamätám, koľko sa už za ten čas vystriedalo prezidentov. Veľmi 
veľa ich bolo, československých aj slovenských. Volil som Masaryka, Beneša, Gottwalda, Svobodu, Tisa s tou 



veľkou hlavou,“ spomína Nétry. 18:15 Voliči v Plaveckom Mikuláši. V Plaveckom Mikuláši, obci, ktorú už 
sedemkrát vyhlásili za NAJ dedinu na Záhorí, má sobotňajšie druhé kolo volieb prezidenta SR pokojný priebeh. 
Prví voliči si sadli za plentu hneď po otvorení volebnej miestnosti, celkovo však v porovnaní s prvým kolom tu 
evidujú menší záujem o voľby. Na snímke s celou rodinou prišiel voliť aj starosta Plaveckého Mikuláša Peter 
Válek počas hlasovania v druhom kole prezidentských volieb v Plaveckom Mikuláši 30. marca 2019. Foto: TASR - 
Erik Máder 

18:13 V Galante má druhé kolo prezidentských volieb doteraz bezproblémový priebeh. Podľa predsedu 
mestskej volebnej komisie Gábora Levanského volebné okrsky doposiaľ nehlásili žiadne porušenie zákona. 18:12 
Druhé kolo prezidentských volieb v okrese Lučenec je zatiaľ bezproblémové a okresná volebná komisia nedostala 
žiadny podnet. TASR o tom informoval jej predseda Juraj Suja. 18:10 Voliči v Pezinku. Na snímke rodina 
vhadzuje obálku s hlasovacím lístkom do volebnej schránky počas druhého kola prezidentských volieb, v Pezinku 
30. marca 2019. Foto: TASR - Pavel Neubauer 

18:03 Slovák žijúci za riekou Moravou Michal Ridzoň sa rozhodol voliť v Skalici. Napriek tomu, že mal bližšie 
do Kútov, v prospech kráľovského mesta rozhodla zvedavosť a chuť na skalický trdelník. 17:56 Prvovolička 
Romana Valentová, ktorá presne dnes dovŕšila 18 rokov. V Závode na Záhorí odvolila v sobotňajšom druhom 
kole volieb prezidenta SR aj najmladšia obyvateľka obce s voličským právom. Romana Valentová ho získala v 
sobotu a ešte pred popoludňajšou oslavou svojich 18. narodenín si prvýkrát vyskúšala, aké je to voliť. Na snímke 
prvovolička Romana Valentová z obce Závod na Záhorí, ktorá v sobotu, v deň druhého kola prezidentských volieb 
dosiahla 18 rokov a tým aj právo voliť, počas hlasovania v druhom kole prezidentských volieb v obci Závod 30. 
marca 2019. Foto: TASR - Erik Máder 

17:54 Pokojný priebeh sobotňajšieho druhého kola prezidentských volieb eviduje aj okrsková volebná komisia 
v obci Milhosť v okrese Košice-okolie, ktorá je vstupnou bránou do Slovenskej republiky. Známa je svojím 
slovensko-maďarským hraničným priechodom Milhosť – Tornyosnémeti. V prvom kole získal v tejto obci najviac 
hlasov Béla Bugár, ktorého volilo necelých 31 percent voličov. 17:45 Volička vo Vlkolínci. Obyvatelia živej 
podhorskej osady Vlkolínec volili prezidenta v novovybudovanom Dome UNESCO, ktorý sprístupnili len minulý 
rok v jeseni. S prenosnou volebnou schránkou tam v sobotu popoludní zavítali členovia okrskovej volebnej 
komisie č. 1 z ružomberskej mestskej časti Biely Potok. Na snímke obyvateľka Vlkolínca vhadzuje svoj hlas do 
volebnej schránky počas hlasovania v 2. kole prezidentských volieb vo Vlkolínci 30. marca 2019. Foto: TASR - 
Miroslava Mlynárová 

17:44 V prípade, že počas hlasovania volič nesprávnym spôsobom upraví hlasovací lístok, musí ho vložiť do 
zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Následne je 
mu vydaný nový hlasovací lístok. Upozorňuje na to riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na 
ministerstve vnútra Eva Chmelová. Pokiaľ by zle upravený lístok neodovzdal, dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu 
hrozí pokuta 33 eur. 17:42 Volebnú účasť v prvom kole prezidentských volieb v obci Nimnica v Púchovskom 
okrese vylepšili najmä klienti neďalekých kúpeľov. Podobne je to aj v druhom kole. TASR o tom informoval 
predseda tamojšej okrskovej volebnej komisie Ivan Lacko. 17:40 Záujem obyvateľov obce Pavčina Lehota o 
druhé kolo prezidentských volieb je približne rovnaký ako v prvom kole. Zhodnotil to predseda tamojšej volebnej 
komisie Marián Vozárik s tým, že v neskorších hodinách očakávajú aj voličov, ktorí sú cez deň na lyžovačke. 
17:39 V Spišskej Novej Vsi volili aj pacienti na lôžku. Možnosť voliť využilo v sobotu aj niekoľko pacientov a dve 
lekárky v nemocnici v Spišskej Novej Vsi. Z tamojšej mestskej volebnej komisie (MsVK) na ich požiadanie prišla 

prenosná volebná urna. Na snímke volič hádže svoj hlas do prenosnej urny počas hlasovania v druhom kole 
prezidentských volieb v spišskonovoveskej nemocnici 30. marca 2019. Foto: TASR - Adriána Hudecová 

17:36 Druhé kolo volieb prezidenta SR je aj naďalej pokojné, bez akýchkoľvek rušivých podnetov. Potvrdila to 
riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová. Štátna volebná 
komisia podľa nej doteraz riešila desiatky prijatých podnetov. 17:33 V Plaveckom Mikuláši, obci, ktorú už 
sedemkrát vyhlásili za NAJ dedinu na Záhorí, má sobotňajšie druhé kolo volieb prezidenta SR pokojný priebeh. 
Prví voliči si sadli za plentu hneď po otvorení volebnej miestnosti, celkovo však v porovnaní s prvým kolom tu 
evidujú menší záujem o voľby. 17:30 V Dunajskej Strede je aj v druhom kole volieb prezidenta SR zriadených 18 
okrskov. Zapisovateľ volebného okrsku číslo dva Kamil Vén informoval TASR o tom, že priebeh volieb je u nich 
pokojný. 17:19 Počet Slovákov, ktorí volili na voličský preukaz počas svojho pobytu v Kúpeľoch Piešťany, je v 
druhom kole prezidentských volieb o čosi vyšší ako v hlasovaní pred 14 dňami. Kúpeľní hostia zvyknú svoje hlasy 
odovzdávať vo volebnom okrsku, ktorý je najbližšie ku Kúpeľnému ostrovu, v Piešťanskom informačnom centre v 
blízkosti Kolonádového mosta. Ale nie je to úplne pravidlom. 17:18 Zuzana Čaputová poskytla rozhovor po tom, 
čo šla voliť. 17:12 Obyvatelia podhorskej osady Vlkolínec volili prezidenta v novovybudovanom Dome UNESCO, 
ktorý sprístupnili minulý rok na jeseň. S prenosnou volebnou schránkou tam v sobotu popoludní zavítali členovia 
okrskovej volebnej komisie z ružomberskej mestskej časti Biely Potok. Obyvatelia živej podhorskej osady 
Vlkolínec volili prezidenta v novovybudovanom Dome UNESCO, ktorý sprístupnili len minulý rok v jeseni. S 
prenosnou volebnou schránkou tam v sobotu popoludní zavítali členovia okrskovej volebnej komisie č. 1 z 
ružomberskej mestskej časti Biely Potok. Na snímke vstup do Vlkolínca 30. marca 2019. Foto: TASR - Miroslava 
Mlynárová 

17:06 Polícia v Bratislavskom kraji dohliada na pokojný priebeh volieb. 17:04 Aj počas druhého kola volieb 
prezidenta SR sú na Slovensku prítomní pozorovatelia z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 
(OBSE). Ich úlohou je vyhodnotiť legislatívne normy na voľbu prezidenta SR a vedenie volebnej kampane, ako aj 
kontrolovať tieto normy v praxi. Ako o tom informovala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na 
ministerstve vnútra Eva Chmelová, po ukončení volieb vypracujú hodnotenia a odporúčania. 16:50 Možnosť voliť 
využilo v sobotu aj niekoľko pacientov a dve lekárky v nemocnici v Spišskej Novej Vsi. Z tamojšej mestskej 

volebnej komisie (MsVK) na ich požiadanie prišla prenosná volebná urna. Všetci zhodne tvrdia, že hospitalizácia 



či práca, by nemali občanom zabrániť ísť voliť. „Voličský preukaz mi vybavil syn, počula som, že urna príde sem, 
tak som to využila,“ uviedla Klára Rothová, ktorá je hospitalizovaná na rehabilitačnom oddelení. Možnosť voliť 
využilo v sobotu aj niekoľko pacientov a dve lekárky v nemocnici v Spišskej Novej Vsi. Z tamojšej mestskej 

volebnej komisie (MsVK) na ich požiadanie prišla prenosná volebná urna. Na snímke voliči, ktorí využili možnosť 
vhodiť svoj hlas do prenosnej urny, počas hlasovania v druhom kole prezidentských volieb v spišskonovoveskej 
nemocnici 30. marca 2019. Foto: TASR - Adriána Hudecová 

16:44 Možnosť odovzdať svoj hlas budúcej hlave štátu v sobotu využili i viacero pacientov a lekárka 
Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach. S prenosnou volebnou urnou tam za nimi prišli 
dvaja členovia okrskovej volebnej komisie, ktorá sídli v bojnickom centre voľného času. 16:36 Kandidátka na 
prezidentku v druhom kole volieb Zuzana Čaputová vníma voľby s veľkým rešpektom a je úprimne zvedavá na ich 
výsledok. Vyhlásila to po tom, čo v meste Pezinok odvolila spolu so svojimi dcérami a partnerom. 16:19 Pokojný 
priebeh a veľmi nízka účasť charakterizuje aj druhé kolo prezidentských volieb na prevažne rómskom sídlisku 
Luník IX v Košiciach. V prvom kole tu prišlo hlasovať len 2,83 percenta voličov. V tejto mestskej časti je v dvoch 
volebných okrskoch zapísaných zhruba 4400 oprávnených voličov. 16:14 Asi 1300 mien je zapísaných vo 
voličských zoznamoch na prezidentské voľby v jedinom okrsku kúpeľnej obce Kováčová v okrese Zvolen. Zhruba 
v polovici volieb si prišlo uplatniť svoje právo asi 450 z nich. 16:02 Na snímke vľavo kandidátka na prezidentku 
SR Zuzana Čaputová s partnerom Petrom Konečným a dcérami vhadzuje obálku s hlasovacím lístkom do 
volebnej schránky počas druhého kola prezidentských volieb, v Pezinku 30. marca 2019. Foto: TASR 

16:01 Sobotná voľba novej prezidentky alebo prezidenta Slovenskej republiky je na hornej Nitre zatiaľ 
pokojná. Okresné volebné komisie v Prievidzi a Bánovciach nad Bebravou zatiaľ nezaznamenali žiaden podnet. 
15:43 Do volebnej miestnosti nemusíte prísť len pešo, ale dá sa to aj na bicykli. Svoje o tom vie aj 44-ročný 
Marek z bratislavskej Petržalky, ktorý svoje volebné právo a športovanie spája už takmer desať rokov. Inak tomu 
nebolo ani v sobotu počas druhého kola prezidentských volieb. 15:38 Zuzana Čaputová vyzýva ľudí, aby išli voliť. 
15:31 V sobotňajšom druhom kole prezidentských volieb je v Mudrovciach v okrese Košice-okolie zapísaných 65 
voličov, obec má v súčasnosti 67 obyvateľov. V prvom kole obaja kandidáti, ktorí postúpili do ďalšieho kola v boji 
o post hlavy štátu, získali rovnaký počet hlasov. 15:08 V Závode na Záhorí odvolila v sobotňajšom druhom kole 
volieb prezidenta SR aj najmladšia obyvateľka obce s voličským právom. Romana Valentová ho získala v sobotu 
a ešte pred popoludňajšou oslavou svojich 18. narodenín si prvýkrát vyskúšala, aké je to voliť. 15:04 Voliť bola aj 
podpredsedníčka Národnej rady Lucia Ďuriš Nicholsonová. 14:53 Voľby prezidenta SR sú v najväčších 
bratislavských mestských častiach zatiaľ pokojné a plynulé. 14:52 Občania i členovia volebných komisií využívajú 
počas volebného dňa infolinku ministerstva vnútra, kde im pracovníci odboru volieb odpovedajú na otázky a 
podnety týkajúce sa prezidentských volieb. Predseda štátnej volebnej komisie Eduard Bárány uviedol, že voľby 
majú po celom Slovensku relatívne pokojný priebeh. 14:44 Volebná miestnosť v Domove dôchodcov a domove 
sociálnych služieb Senium v Banskej Bystrici počas druhého kola volieb prezidenta SR, v Banskej Bystrici 30. 
marca 2019. Foto: TASR 

14:28 V najzápadnejšom sídle SR v Záhorskej Vsi plynie sobotňajšie druhé kolo volieb prezidenta SR pokojne 
a bez problémov. Doterajšia účasť podľa starostu Borisa Šimkoviča približne kopíruje záujem o voľby v prvom 
kole. 14:27 V Rohožníku, najmenšej obci Humenského okresu, očakávajú aj v druhom kole prezidentských volieb 
vysokú účasť. V prvom kole bola viac ako 75 percent. Evidovali tu 41 oprávnených voličov, boli medzi nimi aj 
členovia miestnej okrskovej volebnej komisie z iných dedín, resp. miest, k urnám pristúpilo 31 ľudí. 14:18 Pokojný 
priebeh druhého kola prezidentských volieb hlásia všetky oslovené okresné volebné komisie v Nitrianskom kraji. 
Ako pre TASR uviedla Zuzana Chudá z okresnej volebnej komisie v Topoľčanoch, v priebehu dopoludnia 
nezaznamenali žiadny incident či sťažnosť na doterajší priebeh volieb. 14:11 Trnava sa pridá v sobotu večer k 
svetovým metropolám, ktoré v rámci Hodiny Zeme medzi 20.30 a 21.30 h zhasnú svetlá na svojich dominantách. 
Na hodinu sa odeje do tmy aj budova radnice na Hlavnej 1. Vypnutie osvetlenia fasády radnice nenaruší priebeh 
volieb vo volebnej miestnosti č. 1 nachádzajúcej sa na radničnom nádvorí. Informovala o tom Veronika Majtánová 
z odboru komunikácie na trnavskom mestskom úrade. Voliči budú môcť nerušene voliť aj v uvedenom čase. 
14:09 V sobotnom druhom kole prezidentských volieb už odvolil aj predseda Národnej rady (NR) SR Andrej 
Danko (SNS). Volil mimo svojho trvalého bydliska a využil tak možnosť voličského preukazu. 13:59 Malý záujem 
o sobotné druhé kolo prezidentských volieb majú obyvatelia rómskej osady v Trebišove. Príchod členov okrskovej 
volebnej komisie s prenosnou urnou však bol oživením a vyvolal aj spontánny tanec domácich. 13:55 O druhé 
kolo prezidentských volieb by mal byť väčší záujem ako o prvé kolo spred dvoch týždňov. Poukazuje na to aspoň 
počet vydaných hlasovacích preukazov v najväčších bratislavských mestských častiach 13:52 V obci Medzany v 
okrese Prešov prijali viaceré opatrenia, pretože počas prvého kola prezidentských volieb došlo k incidentu s 
volebnou urnou. Počas volieb používajú plechovú urnu a plátenné plenty z roku 1990. Pre incident počas prvého 
kola prezidentských volieb v Medzanoch na viac ako hodinu zatvorili okrskovú volebnú miestnosť. Poslanec 
obecného zastupiteľstva Anton Vaňo prišiel do miestnosti, vzal urnu, s ktorou vybehol von a hodil ju o zem. Urna 
sa rozbila a hlasovacie lístky sa vysypali. 13:44 V Demänovskej Doline volí aj množstvo turistov. Priamo zo svahu 
si k volebným schránkam v obci Demänovská Dolina prichádzajú vybrať novú hlavu štátu milovníci aktívneho 
života a športu zo všetkých kútov Slovenska. Do tamojšej volebnej miestnosti, ktorá leží takmer pod svahmi 
strediska Jasná, zatiaľ dorazili najmä turisti z Bratislavy, Košíc či Piešťan. Niektorí aj v plnom športovom výstroji a 
s lyžiarkami na nohách. Na snímke lyžiari počas hlasovania v 2. kole prezidentských volieb v obci Demänovská 
Dolina 30. marca 2019. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová 

13:39 Obyvatelia Banskej Štiavnice a okolia v sobotu okrem voľby novej hlavy štátu podpisovali aj petíciu za 
zachovanie sídla Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), š. p., v meste. Ľudia, ktorí sa pri petičnom 
výbore pristavovali, sa zhodovali v názore, že sídlo podniku má v Banskej Štiavnici svoje opodstatnenie. 13:37 
Kuriózna situácia sa odohráva počas druhého kola prezidentských volieb v Nitre. Priamo pred volebnými 



miestnosťami sa pohybujú ľudia, ktorí zbierajú podpisy pod petíciu proti hazardu v meste. Ľudia, ktorí chcú petíciu 
podpísať, si môžu vybrať až z troch rôznych petícií. Viac o tejto téme si môžete prečítať v článku tu. 

13:35 Voliť bola aj poslankyňa Národnej rady Katarína Macháčková. 13:27 V Heľpe chodia voliť staršie ženy v 
pôstnych krojoch. 13:23 Najstarším voličom v trenčianskej mestskej časti Opatová je 98-ročný Jozef Steklý. 
Okrskovej volebnej komisii predložil občiansky preukaz v červenej plátennej väzbe, ktorý mu vydali v 50. rokoch 
minulého storočia. 13:12 V obci Počúvadlo v Banskoštiavnickom okrese volí v sobotu okrem domácich aj niekoľko 
chalupárov. Už v dopoludňajších hodinách evidovala tunajšia volebná komisia takmer rovnaký záujem o voľbu zo 
strany chalupárov aj domácich. Na snímke vpravo volič a miestny chalupár Martin z Banskej Bystrice vo volebnej 
miestnosti v 2. kole prezidentských volieb v obci Počúvadlo 30. marca 2019. Foto: TASR - Jana Vodnáková 

13:06 V kaplnke Sedembolestnej Panny Márie na Závrší v kysuckej obci Svrčinovec mohli v sobotu odovzdať 
hlas v druhom kole prezidentských volieb viac ako tri stovky oprávnených voličov. 12:53 Pokojný priebeh druhého 
kola prezidentských volieb potvrdila aj polícia. Podľa hovorcu Prezídia Policajného zboru SR Michala Slivku 
nezaznamenali žiadne incidenty a doposiaľ nebolo podané žiadne trestné oznámenie ani oznámenie o 
priestupku. 12:46 Volič v obci Zavar. Na snímke volič vhadzuje obálku s hlasovacím lístkom do volebnej schránky 
vo volebnej miestnosti počas 2. kola prezidentských volieb v Zavare v sobotu 30. marca 2019. Foto: TASR - 
Lukáš Grinaj 

12:45 Prezidentské voľby prebiehajú v sobotu v Košiciach a okolí pokojne a bez vážnejších problémov. TASR 
to potvrdili okresné volebné komisie. V obci Malá Lodina mali nedostatočný počet členov okrskovej volebnej 
komisie, napokon sa však komisiu podarilo doplniť prostredníctvom náhradníkov. 12:44 Viacero Bánovčanov 
prišlo v sobotu k volebným urnám v pracovnom oblečení. Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi totiž upratujú svoje 
okolie. Zapojili sa tak do celosvetovej kampane Hodina Zeme. 12:38 Štátna komisia pre voľby a kontrolu 
financovania politických strán prijala doposiaľ niekoľko desiatok podnetov v súvislosti s druhým kolom volieb 
prezidenta SR. Týkajú sa predovšetkým usmernenia vo volebných miestnostiach. Potvrdil to jej predseda Eduard 
Bárány. 12:35 Na snímke volička v kostýme si preberá obálku s hlasovacím lístkom počas 2. kola prezidentských 
volieb vo volebnej miestnosti na ZŠ Nevädzová 2 v Bratislave 30. marca 2019. Foto: TASR 

12:33 Viac ako 50 klientov kúpeľov v Sliači si prišlo v sobotu dopoludnia zvoliť svojho kandidáta v druhom kole 
prezidentských volieb. Volebný okrsok je zriadený v liečebnom dome Palace a slúži predovšetkým ľuďom, ktorí sa 
v kúpeľoch v týchto dňoch liečia. 12:24 Svoj hlas v druhom kole prezidentských volieb už odovzdali aj pacienti a 
lekári v nitrianskej fakultnej nemocnici. Členovia okrskovej volebnej komisie ich s volebnou urnou navštívili priamo 
na oddeleniach. 12:20 Bývalý prezident Ivan Gašparovič poskytol rozhovor po tom, čo odvolil. 12:18 Maroš 
Šefčovič odvolil, s rodinou idú na obed a na prechádzku k Dunaju. 12:16 Tatiana Chačlarian: “Účasť voličov je 
zatiaľ slabá” 12:15 V Heľpe sa chystajú k volebnej urne v kroji. Na snímke Mára a Rudolf Riapošovci v bežnom 
dennom kroji počas 2. kola prezidentských volieb 30. marca 2019 v Heľpe v okrese Brezno. Foto: TASR - Ján 
Krošlák 

12:12 Nový prezident alebo prezidentka bude musieť vedieť hľadať najmä kompromisy. Uviedol to bývalý 
prezident SR Ivan Gašparovič. Spolu s manželkou bol voliť v sobotu predpoludním v spojenej škole na 
Jelačičovej ulici v Bratislave. Bez popiNa snímke sprava bývalý prezident SR Ivan Gašparovič spolu s manželkou 
Silviou vhadzujú obálky s hlasovacím lístkom do volebnej schránky vo volebnej miestnosti počas 2. kola 
prezidentských volieb 30. marca 2019 v Bratislave.su Foto: TASR - Pavol Zachar 

12:05 Premiér Peter Pellegrini sa už teraz teší na spoluprácu s novou hlavou štátu. Konštatoval to v sobotu v 
Banskej Bystrici po volebnom akte v Základnej škole Jána Bakossa. Svoj hlas v druhom kole prezidentských 
volieb prišiel odovzdať spoločne so svojimi rodičmi. 11:59 Priebeh druhého kola prezidentských volieb na 
Zemplíne je zatiaľ pokojný. Pre TASR to potvrdili zapisovatelia okresných volebných komisií v Humennom, 
Michalovciach a Vranove nad Topľou. 11:58 Množstvo Slovákov podobne ako v prvom kole prezidentských volieb 
volí v obci Kúty v okrese Senica na voličský preukaz a cestovný pas. 11:51 Prezident Andrej Kiska v sobotu 
odovzdal svoj voličský hlas so svojou manželkou tradične v Poprade. V rozhovore s novinármi vyzval ľudí, aby 
prišli voliť, pretože nová hlava štátu musí mať silný mandát. 11:48 Na snímke členka okrskovej volebnej komisie a 
predsedníčka okrsku a učiteľka v miestnej škole Tatiana Chačlarian (v kvietkovom) s prenosnou hlasovaciou 
schránkou počas 2. kola prezidentských volieb 30. marca 2019 v rómskej osade v Trebišove. Foto: TASR 

11:40 V pri česko-slovenských hraniciach v Kútoch boli voliť aj Slováci žijúci v zahraničí. Na snímke volič z 
Brna so slovenskou vlajkou vhadzuje obálku s hlasovacím lístkom do volebnej schránky v 2. kole prezidentských 
volieb vo volebnej miestnosti v obci Kúty 30. marca 2019. Foto: TASR - Martin Palkovič 

11:35 Priebeh prezidentských volieb je zatiaľ pokojný, predseda štátnej volebnej komisie Eduard Bárány 
predpokladá, že to tak bude aj naďalej. “Vychádzam zo skúseností z prvého kola, hlasovanie v druhom kole je 
ešte o niečo jednoduchšie,” pripomenul. Bárány tiež doplnil, že do terénu pôjdu členovia komisie v obmedzenom 
rozsahu. 11:34 Voliť prišiel aj premiér Peter Pellegrini. 11:25 Prvé kolo prezidentských volieb poznačil incident v 
obci Medzany, keď muž pod vplyvom alkoholu vyhodil urnu na ulicu a tak sa predĺžilo moratórium. Na druhé kolo 
sa preto pripravili s kovovou schránkou. Na snímke kovová volebná schránka so zámkom vo volebnej miestnosti 
v obci Medzany v okrese Prešov počas 2. kola prezidentských volieb 30. marca 2019. V prvom kole volieb 
prezidenta SR tu volebnú schránku z volebnej miestnosti ukradol a následne poškodil jeden z voličov. Pre druhé 
kolo volieb tu pripravili kovovú schránku s uzamykaním, ktorú používali na začiatku 90-tych rokov minulého 
storočia. Foto: TASR - Milan Kapusta 

11:13 V obci Lúčka (okres Sabinov) voliči v sobotných prezidentských voľbách hlasujú od 7.00 h. Obec síce 
oznámila Ministerstvu vnútra SR, že prezidentské voľby sa začnú o hodinu skôr, teda od 6.00 h., túto možnosť 
napokon podľa starostu Vladimíra Murcka nevyužila. Riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na 
ministerstve vnútra Eva Chmelová vysvetlila, že je na obciach, či napokon otvoria volebné miestnosti skôr. 11:07 
K voľbám sa vyjadril aj prezident Andrej Kiska. 11:06 Voliť bol aj bývalý premiér Robert Fico. 11:05 Na priebeh 



volieb dohliada aj polícia. 11:04 Voliť bol aj Maroš Šefčovič v sprievode manželky a dcéry. Na snímke kandidát na 
prezidenta SR Maroš Šefčovič s manželkou Helenou a dcérou vhadzujú obálky s hlasovacím lístkom do volebnej 
schránky počas 2. kola prezidentských volieb 30. marca 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer 

Definitívny výsledok prezidentských volieb bude závisieť od volebnej účasti na sobotňajšom druhom kole. 
Prezidentský kandidát Maroš Šefčovič to uviedol pred médiami krátko po tom, ako spolu s rodinou odvolil v 
priestoroch Základnej školy Alexandra Dubčeka na bratislavských Dlhých dieloch. 11:02 Petícia proti hazardu 
pokračuje aj počas druhého kola prezidentských volieb. Obyvatelia ju môžu svojím podpisom podporiť v sobotu 
vo všetkých krajských mestách na Slovensku. 10:58 Odovzdať svoj hlas jednému z dvoch kandidátov v 
sobotňajšom druhom kole prezidentských volieb prišiel do volebnej miestnosti v areáli Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach aj bývalý prezident Rudolf Schuster, ktorý svoje päťročné funkčné obdobie začal 
v roku 1999. Ako povedal, zvolená hlava štátu bude mať dôveru voličov a je potrebné ju rešpektovať. Na snímke 
bývalý prezident SR Rudolf Schuster odchádza z volebnej miestnosti počas 2. kola prezidentských volieb 30. 
marca 2019 v Košiciach. Foto: TASR 

10:52 Možnosť voliť prezidenta SR majú v sobotu aj odsúdení a obvinení v Ústave na výkon väzby a Ústave 
na výkon trestu odňatia slobody na Floriánskej ulici v Košiciach. S prenosnou volebnou urnou tam dopoludnia 
prišli dvaja členovia z okrskovej volebnej komisie č. 18 v Starom Meste. Na snímke odsúdení a obvinení počas 2. 
kola prezidentských volieb v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody na Floriánskej ulici 
v Košiciach 30. marca 2019. Foto: TASR 

10:50 V Komárne prichádzajú aj voliči v krojoch. Na snímke voliči v krojoch prichádzajú do volebnej miestnosti 
počas 2. kola prezidentských volieb 30. marca 2019 v Komárne. Foto: TASR - Milan Drozd 

10:47 Vo vestibule železničnej stanice v Krásne nad Kysucou vítala v sobotu domácich obyvateľov aj 
cestujúcich okrsková volebná komisia druhého kola prezidentských volieb. Na snímke volička vhadzuje hlasovací 
lístok do volebnej schránky počas druhého kola prezidentských volieb vo volebnej miestnosti na železničnej 
stanici v Krásne nad Kysucou 30. marca 2019. Foto: TASR - Erika Ďurčová 

10:42 Voliť išiel aj dosluhujúci prezident Andrej Kiska. Na snímke prezident SR Andrej Kiska (vpravo) a 
manželka Martina Kisková vhadzujú obálky s hlasovacími lístkami do volebnej schránky v 2. kole prezidentských 
volieb v Poprade 30. marca 2019. Foto: TASR - Oliver Ondráš 

10:36 Ľuďom, ktorí by pre svoj zdravotný stav či sociálnu situáciu nemohli uplatniť svoje volebné právo, 
pomáhajú aj pracovníci Diecéznej charity v Nitre. Seniorom a nevládnym voličom pomáhajú zabezpečiť voľbu do 
prenosnej urny, ľuďom bez domova zasa vysvetľujú, ako a kde môžu ísť voliť. 10:30 V Bratislave prišli obálku do 
urny vhodiť aj tieto deti. Deti idú vhodiť obálku s hlasovacím lístkom do volebnej schránky počas 2. kola 
prezidentských volieb 30. marca 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer 

10:25 V škole na Rajčianskej ulici v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa v sobotu vo voľbách prezidenta 
odvolil aj 91-ročný Jozef Vaškeba. Tento dôchodca sa mediálne zviditeľnil, keď v minulom roku vo svojom 
úctyhodnom veku neúspešne kandidoval v novembrových komunálnych voľbách za poslanca Vrakune. “Voliť 
chodím pravidelne od svojich 18 rokov. Pokladám to za svoju občiansku povinnosť, tak som bol vychovávaný 
svojimi rodičmi, aby som sa aktívne zúčastňoval ako občan na chode štátu,” povedal pre TASR Vaškeba. Na 
snímke 91-ročný volič Jozef Vaškeba vhodil obálku s hlasovacím lístkom do volebnej schránky počas 2. kola 
prezidentských volieb 30. marca 2019 vo volebnej miestnosti v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa. Foto: TASR 
- Ivan Kríž 

10:12 Nezabudnite, že dnes v noci nebudeme čakať len na výsledky volieb, ale aj posúvať čas. Ručičky 
hodiniek si bude treba posunúť z druhej hodiny stredoeurópskeho času (SEČ) na tretiu hodinu stredoeurópskeho 
letného času (SELČ). 10:08 Slováci žijúci a pracujúci v zahraničí musia pre účasť na prezidentských voľbách na 
Slovensku precestovať aj tisíce kilometrov a investovať stovky eur. Vyplýva to z ankety iniciatívy Srdcom doma na 
sociálnej sieti. 10:06 Voliť bola už aj Monika Beňová. 9:51 Ľudí k voľbám pozýva strana OĽaNO. 9:35 V jednej z 
najmenších obcí na Slovensku - Príkra, volia počas sobotňajšieho druhého kola prezidentských volieb v dome 
starostu. Dôvodom je, že nemajú vlastnú budovu obecného úradu. Starosta preto úraduje doma. Na snímke 
členovia okrskovej volebnej komisie počas 2. kola prezidentských volieb v obci Príkra v okrese Svidník vo 
volebnej miestnosti, ktorá je zriadená v dome starostu. Obec je s 12 obyvateľmi jednou z najmenších obcí na 
Slovensku. Foto: TASR 

9:31 V gemerských okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava boli v sobotu ráno počas druhého kola 
prezidentských volieb všetky volebné miestnosti otvorené včas. 9:28 Foto: TASR 

Volička vhadzuje obálku s hlasovacím lístkom do volebnej schránky počas 2. kola prezidentských volieb vo 
volebnej miestnosti situovanej v objekte Mestských lesov Levoča v mestskej časti Levoča - Levočská dolina. 9:26 
V regióne Trnavy začali sobotné prezidentské voľby načas a bez problémov. V obvode Trnava, kam patrí aj okres 
Hlohovec, je otvorených 162 okrskov, z toho v krajskom meste 56 a v Hlohovci 18. V meste Piešťany je 
zriadených 28 okrskov, v obvode celkovo 63. 9:20 Druhé kolo volieb prezidenta SR v Lučeneckom okrese zatiaľ 
prebieha bez problémov a všetky volebné miestnosti boli otvorené včas. 9:18 V obci Malá Domaša vo 
Vranovskom okrese očakávajú rovnako ako v prvom, tak aj v druhom kole prezidentských volieb rekreantov z 
neďalekej rekreačnej oblasti Dobrá na Domaši. Jedni to už majú za sebou. 9:06 Mesto Trnava oznámilo voličom, 
že volebné miestnosti č. 7 a 8 sú zdravotne nezávadné a nemusia sa obávať prísť odovzdať svoj hlas v 
sobotňajších prezidentských voľbách. Informáciu zverejnilo na svojom webe v súvislosti s rozsiahlou epidémiou 
na Strednej priemyselnej škole na Komenského ulici, kde sú tieto miestnosti situované. 9:04 Spoza hraníc, ale i 
iného kontinentu prišli Slováci pôsobiaci v zahraničí, aby mohli hlasovať v sobotnom druhom kole prezidentských 
volieb. Zhodujú sa, že najdôležitejšie je aktívne prejaviť svoj názor a využiť možnosť participovať svojím hlasom 
na výsledku volieb. 9:00 Druhé kolo prezidentských volieb sa v Bratislavskom kraji začalo načas a bez 
problémov. Pre TASR to potvrdili jednotlivé okresné volebné komisie s tým, že všetky volebné miestnosti boli 



otvorené. 8:41 Viac ako 480 000 oprávnených voličov a ďalší voliči s hlasovacími preukazmi môžu v sobotu v 
Trenčianskom samosprávnom kraji odovzdať svoj hlas jednému z dvojice prezidentských kandidátov v druhom 
kole prezidentských volieb. Podľa informácií Štatistického úradu SR je TSK rozdelený do piatich územných 
obvodov. V deviatich okresoch TSK je 645 volebných okrskov. 8:32 Okresné volebné komisie v Žilinskom kraji 
nezaznamenali problémy pri otvorení volebných miestností pre druhé kolo volieb prezidenta SR. 8:23 V druhom 
kole sobotňajších prezidentských volieb je v Košiciach voličom k dispozícii 198 volebných okrskov. Vo volebnom 
okrsku číslo 13 v mestskej časti Košice – Sídlisko KVP, ktorý je zriadený v priestoroch materskej školy na 
Húskovej ulici, zaznamenali prvých voličov tesne po jej otvorení. Zapísaných je 1039 voličov. 8:13 Bez problémov 
a načas sa začali sobotné prezidentské voľby v Klenovci, ktorý je najväčšou obcou v Rimavskosobotskom okrese. 
Bezprostredne po otvorení volebnej miestnosti prišli prví dvaja voliči zo 773 zapísaných. Na snímke členovia 
okrskovej volebnej komisie vybavujú jedného z prvých voličov počas 2. kola prezidentských volieb 30. marca 
2019 v obci Klenovec v okrese Rimavská Sobota. Foto: TASR 

8:10 V sobotnom druhom kole prezidentských volieb bude môcť odovzdať svoj hlas viac ako 10.000 väzňov. 
Do 17 slovenských ústavov na výkon trestu odňatia slobody a ústavov na výkon väzby i do väzenskej nemocnice 
v Trenčíne členovia jednotlivých volebných komisií prinášajú postupne volebné urny. V prvom kole tohtoročných 
prezidentských volieb mohlo odovzdať svoj hlas viac ako 10.000 väzňov, zaznamenaná bola 17-percentná 
volebná účasť. Najvyššiu volebnú účasť v prvom kole - 36 percent zaznamenali v Ústave na výkon trestu odňatia 
slobody v Hrnčiarovciach nad Parnou, najnižšiu - deväť percent v ženskej väznici Nitra - Chrenová. V 
bratislavskom ÚVTOS a Ústave na výkon väzby volilo 17 percent a vo väzenskej nemocnici v Trenčíne 11 
percent. Voľby boli v ústavoch bezproblémové. 8:05 Všetky volebné miestnosti na Slovensku sú otvorené, v obci 
Lúčka (okres Sabinov) občania volia od 6.00 h. Potvrdila to riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán 
na ministerstve vnútra Eva Chmelová. Pokiaľ volič nevie, kde sa nachádza jeho volebná miestnosť, môže sa 
obrátiť na infolinku ministerstva vnútra. Volať môžu ľudia na telefónne čísla 02/48592317, 02/48592312 do 22.00 
h., kde im pracovníci poskytnú potrebné informácie týkajúce sa prezidentských volieb. O prenosnú volebnú 
schránku môže podľa Chmelovej požiadať volič, ktorý sa nemôže do volebnej miestnosti dostaviť zo závažných 
zdravotných problémov. Je tiež určená pre občanov, ktorí sú obmedzení na slobode. 7:54 Rozhodovať o voľbe 
prezidenta SR začali hneď po otvorení volebných miestností v sobotu o siedmej hodine aj obyvatelia obce 
Chvojnica v okrese Myjava. Viacero z nich hlasovalo vo volebnej miestnosti v priestoroch obecného úradu. Obec 
má kopaničiarsky ráz a v jej katastri sa nachádza aj niekoľko starších obyvateľov, ktorí žijú na samotách. “S urnou 
pôjdeme aj za občanmi, ktorí požiadali alebo ešte v priebehu dňa požiadajú, aby ich navštívila volebná komisia u 
nich doma. V prvom kole ich bolo päť, pre druhé kolo máme zatiaľ nahlásenú jednu voličku. Ešte je ale možnosť v 
priebehu dňa požiadať o návštevu s volebnou urnou priamo u voliča,” spresnila pre TASR predsedníčka volebnej 
komisie. 7:38 V sobotu o siedmej hodine začali spolurozhodovať o mene piateho prezidenta SR i v bratislavskom 
Lamači. Medzi prvými bola vo volebnej miestnosti aj pani Daniela. “Od prezidenta očakávam profesionalitu a to, 
že jeho komunikácia prispeje k tomu, aby atmosféra v spoločnosti nebola natoľko vyhrotená, ako je tomu teraz,” 
Volič vhadzuje obálku s hlasovacím lístkom do volebnej schránky počas 2. kola prezidentských volieb vo volebnej 
miestnosti 30. marca 2019 v bratislavskom Lamači. Foto: TASR 

7:22 Foto: TASR 
Volebná komisia čaká na prvého voliča počas 2. kola prezidentských volieb vo volebnej miestnosti v 

Trenčianskych Stankovciach. 7:10 Slováci si v druhom kole volia prezidenta. Volebné miestnosti v 5940 okrskoch 
sú otvorené od 7.00 do 22.00 h. Ľudia si prezidenta vyberú z dvojice Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič. Voliť 
môže viac ako 4,45 milióna občanov žijúcich doma i v zahraničí. 7:00 Volebné miestnosti sa otvorili, začalo sa 
druhé kolo prezidentských volieb. Zuzana Čaputová získala v prvom kole 40,57 percenta hlasov, Maroš Šefčovič 
dostal od voličov 18,66 percenta hlasov. 
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24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka. 
Spišská Nová Ves 30. marca (TASR) – Možnosť voliť využilo v sobotu aj niekoľko pacientov a dve lekárky v 

nemocnici v Spišskej Novej Vsi. Z tamojšej mestskej volebnej komisie (MsVK) na ich požiadanie prišla prenosná 

volebná urna. Všetci zhodne tvrdia, že hospitalizácia či práca, by nemali občanom zabrániť ísť voliť. „Voličský 
preukaz mi vybavil syn, počula som, že urna príde sem, tak som to využila,“ uviedla Klára Rothová, ktorá je 
hospitalizovaná na rehabilitačnom oddelení. 

MsVK nahlásili dohromady 12 voličov, ktorí sa nemôžu zo zdravotných či pracovných dôvodov dostaviť do 
príslušnej volebnej miestnosti. Členka MsVK Erika Ondvová TASR potvrdila, že z nich traja sú ležiaci pacienti na 
oddelení neurológie. „Za nimi pôjdeme s urnou až na izbu, ostatní prišli voliť do tejto našej improvizovanej 

https://www.24hod.sk/do-prenosnej-urny-odvolili-aj-pacienti-zo-spisskonovoveskej-nemocnice-cl665595.html
https://www.24hod.sk/do-prenosnej-urny-odvolili-aj-pacienti-zo-spisskonovoveskej-nemocnice-cl665595.html


volebnej miestnosti,“ priblížila. Podľa nej je úplne bežné, že takto chodia do nemocnice v deň volieb, inak tomu 
nebolo ani pred dvoma týždňami v prípade prvého kola. 

Možnosť takto voliť využila aj lekárka z neurologického oddelenia spišskonovoveskej nemocnice Iveta 
Koščová, ktorá má 24-hodinovú službu. „Nie som odtiaľto, som z Michalian pri Trebišove. Myslím si, že je dôležité 
ísť voliť, aby sme si my, mladí, zabezpečili nejakú budúcnosť,“ zdôraznila lekárka, ktorá mimo bydliska volila 
prvýkrát. 

„Už dva týždne som tu, myslel som, že ma pustia cez týždeň, ale nestalo sa, tak som si vybavil voličský 
preukaz,“ uviedol volič z Markušoviec, ktorý taktiež vhodil hlas do prenosnej urny. Spolu s ním tak urobili aj ďalší 
voliči, ktorých zdravotný stav si vyžiadal hospitalizáciu. „To, že som v nemocnici, mi nezabráni, aby som išla voliť. 
Prvé kolo som volila doma, teraz si okolnosti vyžiadali, aby som si využila voličský preukaz, nemám s tým 
problém,“ uviedla Mária Tancárová z Prakoviec. Je presvedčená, že zvíťazí práve ten, komu odovzdala svoj hlas. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 
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Možnosť voliť využilo v sobotu aj niekoľko pacientov a dve lekárky v nemocnici v Spišskej Novej Vsi. Z 

tamojšej mestskej volebnej komisie (MsVK) na ich požiadanie prišla prenosná volebná urna. Na snímke volič 
hádže svoj hlas do prenosnej urny počas hlasovania v druhom kole prezidentských volieb v spišskonovoveskej 
nemocnici 30. marca 2019. Foto: TASR - Adriána Hudecová 

Možnosť takto voliť využila aj lekárka z neurologického oddelenia spišskonovoveskej nemocnice Iveta 
Koščová, ktorá má 24-hodinovú službu. 

,aktualizované 
Spišská Nová Ves 30. marca (TASR) – Možnosť voliť využilo v sobotu aj niekoľko pacientov a dve lekárky v 

nemocnici v Spišskej Novej Vsi. Z tamojšej mestskej volebnej komisie (MsVK) na ich požiadanie prišla prenosná 

volebná urna. Všetci zhodne tvrdia, že hospitalizácia či práca, by nemali občanom zabrániť ísť voliť. „Voličský 
preukaz mi vybavil syn, počula som, že urna príde sem, tak som to využila,“ uviedla Klára Rothová, ktorá je 
hospitalizovaná na rehabilitačnom oddelení. MsVK nahlásili dohromady 12 voličov, ktorí sa nemôžu zo 
zdravotných či pracovných dôvodov dostaviť do príslušnej volebnej miestnosti. Členka MsVK Erika Ondvová 
TASR potvrdila, že z nich traja sú ležiaci pacienti na oddelení neurológie. „Za nimi pôjdeme s urnou až na izbu, 
ostatní prišli voliť do tejto našej improvizovanej volebnej miestnosti,“ priblížila. Podľa nej je úplne bežné, že takto 
chodia do nemocnice v deň volieb, inak tomu nebolo ani pred dvoma týždňami v prípade prvého kola. Možnosť 
takto voliť využila aj lekárka z neurologického oddelenia spišskonovoveskej nemocnice Iveta Koščová, ktorá má 
24-hodinovú službu. „Nie som odtiaľto, som z Michalian pri Trebišove. Myslím si, že je dôležité ísť voliť, aby sme 
si my, mladí, zabezpečili nejakú budúcnosť,“ zdôraznila lekárka, ktorá mimo bydliska volila prvýkrát. „Už dva 
týždne som tu, myslel som, že ma pustia cez týždeň, ale nestalo sa, tak som si vybavil voličský preukaz,“ uviedol 
volič z Markušoviec, ktorý taktiež vhodil hlas do prenosnej urny. Spolu s ním tak urobili aj ďalší voliči, ktorých 
zdravotný stav si vyžiadal hospitalizáciu. „To, že som v nemocnici, mi nezabráni, aby som išla voliť. Prvé kolo 
som volila doma, teraz si okolnosti vyžiadali, aby som si využila voličský preukaz, nemám s tým problém,“ uviedla 
Mária Tancárová z Prakoviec. Je presvedčená, že zvíťazí práve ten, komu odovzdala svoj hlas. 

[Späť na obsah] 

 
 

41. VIDEO: SBL: Inter víťazom základnej časti, v play-off proti Spišskej Novej 

Vsi 
[30.03.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/390460/video-sbl-inter-vitazom-zakladnej-casti-v-play-off-proti-spisskej-novej-
vsi/ 

 
 

Basketbalisti Interu Bratislava sa stali víťazmi základnej časti Slovenskej basketbalovej ligy mužov (SBL), v 
sobotňajšom záverečnom 36. kole zvíťazili na palubovke Žiliny hladko 91:69. Bratislavčania si v 1. kole play-off 
SBL zahrajú so Spišskou Novou Vsou, ktorá doma zdolala Prievidzu 87:79. 

http://www.teraz.sk/regiony/do-prenosnej-urny-odvolili-aj-pacienti-z/387151-clanok.html
https://sport.aktuality.sk/c/390460/video-sbl-inter-vitazom-zakladnej-casti-v-play-off-proti-spisskej-novej-vsi/
https://sport.aktuality.sk/c/390460/video-sbl-inter-vitazom-zakladnej-casti-v-play-off-proti-spisskej-novej-vsi/


Prievidžania sa napriek prehre udržali na tretej pozícii a vo vyraďovacej časti sa postavia šiestemu Komárnu. 
Druhé a zároveň majstrovské Levice si zmerajú sily so siedmou Handlovou a štvrtý Svit má za súpera piatu Žilinu. 
Prvé zápasy play-off SBL sú na programe v sobotu 6. apríla, hrá sa na tri víťazstvá. 

Výsledky sobotňajších stretnutí záverečného 36. kola Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) mužov 2018/2019: 
PP & TV Raj Žilina - BK Inter Bratislava 69:91 (17:36, 13:25, 20:14, 19:16) 
Najviac bodov: Dickson 13, Rožánek a Tot po 12 - Baťka 16 (4 trojky), Smith 13, Abrhám 12 
MBK Lučenec - Iskra Svit 82:78 (20:19, 14:21, 18:11, 30:27) 
Najviac bodov: Shelton 27 (21 doskokov), Isby 23 (5 trojok), Agusi 12 (14 asistencií) - Washburn 18, Guillory 

14, Baldovský (3 trojky) a Avramovič po 13 
MBK Handlová - MBK Komárno 113:110 po predĺžení (27:19, 15:23, 22:24, 31:29 - 18:15) 
Najviac bodov: Tresač 38 (5 trojok), Petráš 17 (13 doskokov), Hoferica 16 - Delič 27 (3 trojky), Brooks 25 (10 

doskokov, 4 trojky), O’Reilly 20 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - BC Prievidza 87:79 (21:30, 24:22, 17:16, 25:11) 

Najviac bodov: Florveus 19 (12 doskokov), Majerčák 16, Juríček 14 - Davis 26, Jones 14, Glasgow 11 
Štvrťfinálové dvojice play-off SBL: 
Inter Bratislava (1.) - Spišská Nová Ves (8.)Levice (2.) - Handlová (7.)Prievidza (3.) - Komárno (6.)Svit (4.) - 

Žilina (5.) 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / 36. kolo 
1 
X 
2 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
69 : 91 
BK Inter Bratislava Bratislava 
(17:36, 13:25, 20:14, 19:16) 
BKM Lučenec Lučenec 
82 : 78 
BK Iskra Svit Svit 
(20:19, 14:21, 18:11, 30:27) 
MBK Handlová Handlová 
113 : 110 
MBK Rieker Komárno Komárno 
(27:19, 15:23, 22:24, 31:29, 18:15) 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
87 : 79 
BC Prievidza Prievidza 
(21:30, 24:22, 17:16, 25:11) 
Celý program Extraliga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Registruj_sa_bonus1000_675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

42. MFK Zemplín Michalovce - ŠKF Sereď 
[30.03.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/390075/nazivo-mfk-zemplin-michalovce-skf-sered/ 

 
 

Slovenská Fortuna liga pokračuje 2. kolom nadstavbovej časti a v skupine o titul hostí MFK Zemplín 
Michalovce futbalistov ŠKF Sereď. Sledujte tento duel NAŽVIO aj na ŠPORT.sk. 

Online prenos 
30.03.2019|17:00|Fortuna liga|2. kolo 
MFK Zemplín Michalovce 
2 : 0(2:0)koniec zápasu 
ŠKF iClinic Sereď 
Obnoviť 
Live komentár Video PrehľadŠtatistikyZostavyLive tabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
40’ Zacharkiv, 17’ Žofčák 
Online prenos 

https://sport.aktuality.sk/c/390075/nazivo-mfk-zemplin-michalovce-skf-sered/


Súboj o piate miesto sa skončil výhrou Michaloviec. K tomuto triumfu im stačili dva góly z prvého polčasu. 
Zároveň tak odčinili vysokú prehru zo Žiliny v pomere 0:4. Lúči sa s Vami komentátor Ivan Harčár. Dovidenia, 
dočítania, dobrú noc a pekný zvyšok víkendu. 

90+3 
Koniec zápasu. 
90+3 
Žltú kartu dostáva Stanislav Danko (MFK Zemplín Michalovce). 
90+2 
Diarra neprešiel cez Menicha. 
90+1 
Zemplínčania mohli pridať tretí gól! Sulley opäť dlho váhal so strelou! Hostia mu ju zablokovali! Roh domácich! 
90+1 
Tak budú to ešte tri minúty. 
90 
Uvidíme, koľko rozhodcovia nadstavia druhý polčas. 
89 
Baéz takmer vyrobil hrúbku, no Kolesárovi sa z nej nepodarilo nič vyťažiť, keďže lopta bola skôr pri Penksovi. 
88 
Červenú kartu dostáva Martin Sus (ŠKF iClinic Sereď). 
88 
Sulley sa prebojoval do samostatného úniku! V pokutovom území ho telom čisto od lopty odstavil Ba! 
87 
Diarrovu prihrávku do šestnástky zastavil Djiby Ba. 
86 
Matúš Kira nemá dôvod nikam sa ponáhľať s rozohrávkou. 
85 
Žltú kartu dostáva Peter Kolesár (MFK Zemplín Michalovce).Žltú kartu dostáva Martin Sus (ŠKF iClinic 

Sereď). 
85 
Žltú kartu dostáva Peter Kolesár (MFK Zemplín Michalovce).Žltú kartu dostáva Martin Sus (ŠKF iClinic 

Sereď). 
85 
Posledná päťminútovka riadnej hracej doby. 
84 
Sulley sa chcel natlačiť medzi Menicha a Djiby Ba, ale druhý menovaný si loptu postrážil a nespravil kiks. 
84 
Sus viedol loptu popri pravej outovej čiare. Prekonal Kolesára a preniesol hru na druhú stranu plochy. 
83 
Hosťom sa čas kráti, no loptu majú pod kontrolou domáci hráči. 
81 
Kontroverzný moment, z ktorého bol rozhodca Hrčka mierne zaskočený. Domáci sa dožadovali rohu a 

napokon ho aj majú, nakoľko arbiter si dal povedať. 
80 
Opäť Kolesár sa vystrkoval v strede pokutového územia. Lenže chýbajú mu centimetre, aby prehlavičkoval 

vyšších zadákov súpera. 
79 
Sereď strelila gól na 2:1, ale kvôli ofsajdu nebol uznaný! 
Dnešný zápas sleduje 1183 divákov. 
77 
Peter Kolesár mieril do šance, ale lopta bola rýchlejšia ako on. Následne z brány vybehol Penksa a schoval ju 

do náručia. 
76 
Sulley po polminúte pôsobenia v zápase sa dostal do ofsajdu. 
76 
Striedanie v tíme MFK Zemplín Michalovce: z ihriska odchádza Jurij Zacharkiv, prichádza Sadam Sulley. 
75 
Nemožno nováčikovi uprieť snahu, ale Michalovce si pozorne strážia dôležité pozície na ihrisku, čím výrazne 

komplikujú cestu hosťom k bráne Kiru. 
74 
Susov odkop na domácu polovicu trávnika zastavil Casado. 
73 
Grič necentroval z jednej, ale ešte si chcel prehodiť loptu z ľavej na pravú nohu. Tidiane Djiby Ba ho však 

skrižoval a peknou klzačkou mu vypichol loptu. 
72 
V pokutovom území sa prezentoval dvomi streleckými pokusmi, ale ani jeden sa nedostal bližšie k bráne 

Penksu! 
72 



Llazaros Rota nabral obrovskú rýchlosť a cez všetkých súperových hráčov doslova preletel. 
71 
Tréner hostí Karel Stromšík už využil všetky tri striedania, no progres v hre jeho zverencov nie je badateľný. 
71 
Striedanie v tíme ŠKF iClinic Sereď: z ihriska odchádza Alex Iván, prichádza Dino Špehar. 
70 
Seredčania centrovali loptu z rohového kopu. Nikoho zo svojich kolegov nenašli pred bránou, čo využil na 

uchmatnutie lopty Matúš Kira. 
69 
Žltú kartu dostáva Aldo Baéz (ŠKF iClinic Sereď). 
68 
Aldo Baéz bol zozadu bránený Petrom Kolesárom. Vytrhol sa mu zo zovretia, no vzápätí udrel do tváre 

Stanislava Danka. 
67 
Jeho odkop ale nebol presný, a tak sa k lopte dostáva súper. 
66 
Menich priťukol loptu Baézovi. 
65 
Žltú kartu dostáva Marek Kuzma (ŠKF iClinic Sereď). 
64 
Žltú kartu dostáva Kathon St. Hillaire (ŠKF iClinic Sereď). 
63 
St. Hillaire nerešpektoval výzvy arbitra Hrčku a pred očami sa mu objaví žltá farba. 
63 
Yurii Zacharkiv skončil na zemi. 
62 
Kuzma si to namieril dopredu, ale keď sa k nemu priblížil Trusa, zasekol loptu. 
62 
Casado zobral loptu z kopačky Lukáčika. 
61 
Striedanie v tíme MFK Zemplín Michalovce: z ihriska odchádza Christos Kountouriotis, prichádza Peter 

Kolesár. 
61 
Striedanie v tíme MFK Zemplín Michalovce: z ihriska odchádza Igor Žofčák, prichádza Stanislav Danko. 
61 
Striedanie v tíme ŠKF iClinic Sereď: z ihriska odchádza Bankole Adekuoroye, prichádza Kristián Lukáčik. 
60 
Hráč Serede sa ocitol v ofsajde. 
60 
Hostia si s centrovanou loptou poradili. 
59 
Diváci si pýtajú ďalší gól. Môžu sa ho dočkať z rohového kopu. 
57 
Adekuoroye posielal lotpu do voľného priestoru, kam smeroval St. Hillaire. Ten sa ale na chvíľu pozabudol a 

agilnejší Vojtko sa dostal k lopte. 
57 
Vzdušný súboj medzi Ba a Zacharkivom zvládol lepšie domáci hráč. 
56 
Skúša to nakopávanými loptami, ktoré ale veľa želaného ovocia neprinášajú. 
56 
Sereď má problém s prechodom dopredu. 
55 
Adekuoroye poslal center do svojho obranného pásma. 
54 
Center St. Hillairea skončil v moci Kiru. 
53 
Grič zastavil loptu pred Kuzmom. 
52 
Martin Sus chvíľu ťahal loptu smerom do pokutového územia, no finálnu fázu nezvládol a lopty sa dotkol 

domáci Vojtko. 
51 
Nováčik sa zdržiava na polovici súpera. 
51 
St. Hillaire si dával loptu medzi dvojicu domácich hráčov v šestnástke, no pohotová reakcia Beskorovajneho 

ho nepustila do vyloženej príležitosti. 
50 
Adekuoroye trochu zahnal do strany Ba, ale získal nakoniec loptu. 



49 
Novic na trávniku St. Hillaire centroval v rýchlosti loptu, ale Beskorovajny sa s nim stihol vrátiť a zablokoval ju 

nohou. 
48 
Diarra až príliš pred seba poslal loptu, ktorú nestihol dobehnúť. 
47 
Gričova nahrávka na rozbehnutého Rotu. 
47 
Baéz si nabehol na out. 
46 
Súper zo Serede sa pokúsi prispieť k zlepšeniu prejavu úvodným striedaním. Uvidíme, či to bol dobrý ťah. 
46 
Striedanie v tíme ŠKF iClinic Sereď: z ihriska odchádza Filip Pankarićan, prichádza Kathon St. Hillaire. 
46 
Začal sa druhý polčas. 
Druhý polčas sa začne o 18:02. 
Začiatok duelu po “repre” pauze bol slabší a hlavne bohatý na nepresnosti. S pribúdajúcim časom sa však 

domáci oťukali a zásluhou Žofčáka a Zacharkiva vedú 2:0. 
45+1 
Prvý polčas sa skončil. 
45+1 
Marek Kuzma bol posledným hráčom, ktorý sa dotkol lopty. 
45+1 
Už je však pri lopte nováčik zo Serede. 
45+1 
Michalovce smerujú do útoku. 
45 
Prvý polčas sa natiahne o jednu minútu. 
45 
Následný pokus centrovať sa mu nepodaril. 
45 
Grič dostal prihrávku od Diarru. 
45 
Menich bol úspešnejší v súboji so strelcom druhého gólu Zacharkivom. 
44 
Iván postupoval s loptou v blízkosti šestnástky a posunul ju na Baéza. Táto šanca ale ani zďaleka nebola 

úspešná. 
43 
Penksovi dnes nejdú odkopy. Pokazil už druhý. 
42 
Matúš Kira o chvíľu rozohrá loptu na svojich spoluhráčov. 
40 
Michalovce dali gól! 
Nedôsledná práca hosťujúcej obrany. YURII ZACHARKIV sa ocitol sám pred brankárom Penksom. I keď sa 

zdalo, že bude mať ťažšiu pozíciu, predsa usmernil loptu popri žrdi do siete. Asistencia: Llazaros Rota. 
39 
Domáci kapitán Žofčák dvihol loptu, ktorá letela smerom na bránu, no bola privysoká. 
38 
Žltú kartu dostáva Alex Iván (ŠKF iClinic Sereď). 
38 
Diarra sa otáčal s loptu a zozadu ho “švajcol” Alex Iván. Tento zákrok bude odmenený žltou kartou. 
36 
Baézov slabý odkop, ale stačilo to na upokojenie situácie. 
34 
Diarra prišiel k čiare na pomoc Žofčákovi. Hostia túto situáciu zvládli a presunuli hru na opačnú stranu. 
34 
Žofčák neposlal center do šestnástky, ale nakrátko prihral Rotovi. Po jeho strele sa situácia zopakuje. 
34 
Domáci hráči budú zahrávať roh. 
33 
Celkom pekná točená strela, ale nik ju nevedel upratať do siete. 
32 
Igor Žofčák si postavil loptu a do ohňa ju pošle z priameho kopu. 
32 
Pekný zákrok Menicha, čím zabránil prejsť lopte na pripraveného Diarru. 
31 
Dobre to myslel Llazaros Rota, no Ba dobre číhal v strede šestnástky a hlavou poslal loptu von. 



29 
Diarra z tesnej blízkosti Penksu chcel posielať prihrávku na voľného spoluhráča, no brankár nováčika loptu 

zastavil nohou! 
29 
Pavol Penksa sa na okamih zapojil do hry. Presnou prihrávkou prihrával Menichovi. 
28 
Žltú kartu dostáva José David Casado (MFK Zemplín Michalovce). 
27 
Uff, Lačného jemná strela ponad múr rozvlnila bočnú sieť! Diváci však na chvíľu zamrzli, pretože skresleným 

pohľadom sa zdalo, že je lopta v sieti! 
27 
Štandardka v prospech Serede. Pri lopte sú Lačný a Hučko. 
25 
Diarra si prsiami spracoval loptu a oklamal Hučka. Žofčák sa snažil strieľať, no Pankarićan mu odňal loptu. 
24 
Po michalovskom presnom zásahu hra trochu ožila a práve na strane hostiteľov. Lenže aj v týchto fázach 

duelu sledujeme viacero nepresností. 
23 
Yurii Zacharkiv zlyhal aj v šanci číslo 2! Adekuoroye podcenil loptu a do príležitosti smeroval domáci útočník! 

Poslal však slabú strelu a rovno do miest, kde čakal Penksa! 
23 
Ba vo vlastnej šestnástke a v páde vykopol loptu ďaleko preč od svojej bránky. 
21 
Rota poslal dlhý center do jazdy Žofčákovi. Ten svojou prihrávkou našiel Kountouriotisa, ale nedokázal 

spracovať loptu, hoci ju dostal presne na nohu a Sereď zničila v zárodku šancu súpera. 
21 
Žlto-modrí už mohli pokojne vyhrávať dvojgólovým rozdielom. 
20 
Čo teraz zahodil Zacharkiv?! Chcel potrestať nedorozumenie v obrane hostí a mohol páliť na prázdnu bránu! 

Lenže, keď si nabehol na loptu, pošmykol sa a zo šance nebolo nič! 
19 
Ukrajinec Beskorovajny dobre proti nemu zapracoval a nedovolil mu centrovať. 
19 
Východniari sa však musel mať na pozore, pretože Miloš Lačný nebezpečne operoval v ich pokutovom území. 
17 
Michalovce dali gól! 
Zemplín sa ujíma vedenia. Výbornú prácu odviedol Rota. S prehľadom vošiel do šestnástky a loptu 

naservíroval na kopačku kapitána IGORA ŽOFČÁKA. Jeho pekná strela si našla cestu do sereďskej bránky. 
Asistencia: Llazaros Rota. 

16 
Nepodarený výkop Penksu skončil v rukách michalovského trénera Šoltisa. 
16 
Žofčák mal celkom dobrú palebnú pozíciu. Avšak volil center na Trusu, ktorého predbehol Hučko a odkopol 

loptu. 
15 
Kira vrátil loptu Beskorovajnemu. 
14 
Diarra dlho vozil loptu na kopačke, robil otočky, až napokon to celé pokazil a hostia majú loptu v moci. 
14 
Domácim sa ani z rohu nepodarilo presne poslať loptu do nebezpečných miest. 
13 
Strelecký pokus Diarru z vnútra šestnástky telom stlmil Adekuoroye. Zacharkiv sa ju pokúšal dobehnúť, no 

skončila za čiarou. Roh pre Zemplín. 
12 
Trusa sa vyhol stretu s Adekuoroyem, no nasledujúca prihrávka na Diarru nebola dobrá. 
12 
Kuzma sa snažil znepríjemňovať život michalovskému brankárovi. 
10 
Kountouriotis minul dobrú prihrávku z ľavej strany. Ešte sa do zakončenia dostával Casado, ale taktiež 

nezasiahol loptu podľa predstáv. 
9 
Snaha Ivána bola márna. Slabučký prízemný center na hranici šestnástky ulovil Grič. 
9 
Trusa nakopol loptu do tandemu pre rozbehnutého Diarru. Ten však bol pomalší a pred neho sa dostal 

Menich, ktorý ho nepustil k lopte. 
8 



Sereď centrovala loptu do pokutového územia domácich. Na loptu si najvyššie vyskočil Adekuoroye, ale jeho 
hlavička nebola razantná a Kira nemal problém zobrať ju do náručia. 

7 
Martin Sus sa ocitol na trávniku po súboji s Trusom. 
7 
Iván si pustil loptu pred seba a z pravej strany ho križoval Rota. Hosťujúcemu stredopoliarovi sa nepodarilo 

odcentrovať loptu. 
6 
Grič si menil loptu s Beskorovajnym. Následne sa k lopte dostal aj brankár Kira. 
5 
Prvý väčší závar v bránkovisku hostí. Zakončoval Trusa, ale Penksa bol na mieste. 
3 
Domáci útočník veľa toho nevymyslel. Loptu budú rozohrávať hostia, konkrétnejšie brankár Pavol Penksa. 
3 
Rota poslal loptu do pravej strany na Zacharkiva. 
3 
Iván zahral dobre proti Rotovi a lopta sa dostala za outovú čiaru. 
3 
Beskorovajny sa ujal lopty v polovici ihriska. 
2 
Casado si pred stredovou čiarou pristavil loptu a stihol to pred dobiedzajúcim Pankarićanom. 
1 
Vojtko vyslal menší center smerom dopredu, no hosťujúca obrana ho odvrátila späť. 
1 
Michalovce v úvodných sekundách držia loptu na svojich kopačkách. 
1 
Stretnutie sa práve začalo. 
MFK Zemplín Michalovce 
Víťazné ťaženie východniarov je minulosťou. Pred dvomi týždňami vycestovali do Žiliny, kde utrpeli hladkú 

prehru 0:4. Domáci futbalisti tak budú chcieť znovu naskočiť na víťaznú vlnu. Do cesty sa im na ich štadióne 
postaví sereďský nováčik, s ktorým odštartovali jarnú časť a duel vyhrali 1:0. Vtedy rozhodol z bieleho bodu 
kapitán Igor Žofčák. 

ŠKF iClinic Sereď 
Seredi posledné kolo pred “repre” pauzou neprospelo a “doma” vyhorela s jasným lídrom zo Slovana 1:4. 

Mužstvo však dokáže vždy niečim prekvapiť a hoci naoko niekedy prehráva vyššie, jeho protivníci majú sťaženú 
cestu za bodmi. Sereď sa bude snažiť vrátiť Michalovciam požičané z úvodného jarného kola. Uspeje? 

Z pozície komentátora sa na Vás teší Ivan Harčár. Stretnutie má úvodný výkop o 17:00 a budeme sledovať, 
komu sa viac pošťastí pod reflektormi michalovského štadióna. 

Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00. 
Strelci / Asistencie 
Stanislav Danko S. Danko 90’ 
88’ Martin Sus M. Sus 
85’ Martin Sus M. Sus 
Peter Kolesár P. Kolesár 85’ 
Sadam Sulley S. Sulley / Yurii Zakharkiv Yurii 

Zakharkiv 
76’ 

71’ Alex Ivan A. Ivan / Dino Špehar D. Špehar 
68’ Aldo Baez A. Baez 
65’ Marek Kuzma M. Kuzma 
63’ St. Hillaire, Kathon St. Hillaire, Kathon 
Peter Kolesár P. Kolesár / Christos Kountouriotis 

Christos Kountouriotis 
61’ 

Stanislav Danko S. Danko / Igor Žofčák I. Žofčák 61’ 
60’ Bankole Olawale Adekuoroye B.O. Adekuoroye / 

Kristián Lukáčik K. Lukáčik 
46’ Filip Pankaričan F. Pankaričan / St. Hillaire, Kathon 

St. Hillaire, Kathon 
Yurii Zakharkiv Yurii Zakharkiv 40’ 
38’ Alex Ivan A. Ivan 
Jose David Casado Garcia J.D. Casado 28’ 
Llazaros Rota L. Rota / Igor Žofčák I. Žofčák 17’ 
Držanie lopty 55% 45% 
Strely na bránu 4 1 
Strely mimo bránu 4 3 
Priame kopy 23 14 
Rohové kopy 8 2 
Ofsajdy 2 4 



Vhadzovania 26 28 
Brankárske zákroky 1 2 
Výkopy 6 11 
Fauly 12 19 
Brankári 
Matúš Kira M. Kira Pavol Penksa P. Penksa 
Základné zostavy 
Llazaros Rota L. Rota Jakub Grič J. Grič Danylo Beskorovainyi D. Beskorovainyi Matúš Vojtko M. Vojtko Jose 

David Casado Garcia J.D. Casado Cheick Alan Diarra Ch.A.Diarra Trusa, Matej Trusa, Matej Igor Žofčák I. 
Žofčák Christos Kountouriotis Christos Kountouriotis Yurii Zakharkiv Yurii Zakharkiv 

Martin Sus M. Sus Jozef Menich J. Menich Tidiane Djiby Ba T. Djiby Ba Tomáš Hučko T. Hučko Bankole 
Olawale Adekuoroye B.O. Adekuoroye Aldo Baez A. Baez Alex Ivan A. Ivan Filip Pankaričan F. Pankaričan Miloš 
Lačný M. Lačný Marek Kuzma M. Kuzma 

Gerard Bieszczad G. Bieszczad Stanislav Danko S. Danko Martin Kolesár M. Kolesár Peter Kolesár P. 
Kolesár Dominik Špiriak D. Špiriak Sadam Sulley S. Sulley Mamadou Tounkara Mamadou Tounkara 

Rudolf Bilas R. Bilas Kristián Lukáčik K. Lukáčik Martin Salka Martin Salka Dino Špehar D. Špehar St. Hillaire, 
Kathon St. Hillaire, Kathon 

#TímBZVPRSkóre 
Vzájomné zápasy 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
2 : 0 30.3.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 0 16.2.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 15.9.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
4 : 1 26.5.2015 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 1 19.4.2015 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
Posledné zápasy MFK Zemplín Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
2 : 0 30.3.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MŠK Žilina Žilina 
4 : 0 16.3.2019 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
2 : 1 13.3.2019 
FK Poprad Poprad 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
4 : 2 9.3.2019 
AS Trenčín Trenčín 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 2.3.2019 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
0 : 0 23.2.2019 
FC Nitra Nitra 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 0 16.2.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
0 : 1 9.2.2019 
Partizán Bardejov Bardejov 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
2 : 3 16.1.2019 
Slavoj Trebišov Trebišov 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
0 : 1 8.12.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
3 : 0 1.12.2018 



FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FK Senica Senica 
2 : 4 24.11.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 0 11.11.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
6 : 0 3.11.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
2 : 1 27.10.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
4 : 2 23.10.2018 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 2 20.10.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
ŠK Slovan Šimonovany - Partizánske Šimonovany 
0 : 4 10.10.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 6.10.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
2 : 2 29.9.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC Nitra Nitra 
2 : 1 22.9.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 15.9.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MŠK Námestovo Námestovo 
0 : 1 5.9.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
2 : 0 1.9.2018 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
2 : 0 25.8.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
0 : 1 21.8.2018 
MŠK Žilina Žilina 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 1 18.8.2018 
FK Senica Senica 
FC Spartak Trnava Trnava 
3 : 0 11.8.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
OŠK Bešeňová Bešeňová 
0 : 6 8.8.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 2 5.8.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
4 : 1 29.7.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 4 6.7.2018 
Nieciecza Nieciecza 
FK Poprad Poprad 
1 : 1 4.7.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 



MTK Budapešť FC MTK Budapešť FC 
1 : 1 30.6.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 2 20.6.2018 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
Slavoj Trebišov Trebišov 
1 : 0 16.6.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
2 : 1 19.5.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 0 12.5.2018 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
FC Nitra Nitra 
1 : 3 5.5.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 2 28.4.2018 
FK Senica Senica 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
2 : 2 21.4.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
2 : 0 14.4.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FK Senica Senica 
0 : 2 7.4.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
4 : 0 31.3.2018 
FC Nitra Nitra 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
2 : 1 17.3.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
0 : 0 10.3.2018 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 0 3.3.2018 
MŠK Žilina Žilina 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
2 : 0 24.2.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 1 18.2.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 0 10.2.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy ŠKF iClinic Sereď 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
2 : 0 30.3.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 4 16.3.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 9.3.2019 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Nitra Nitra 
0 : 2 2.3.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 1 23.2.2019 



ŠK Slovan Bratislava Slovan 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 0 16.2.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 0 9.2.2019 
Znojmo Znojmo 
Chimki Chimki 
2 : 1 27.1.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 1 8.12.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
1 : 1 1.12.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 1 24.11.2018 
MŠK Žilina Žilina 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 2 15.11.2018 
FK Senica Senica 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
0 : 1 11.11.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MŠK Žilina Žilina 
3 : 1 6.11.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 3.11.2018 
AS Trenčín Trenčín 
FK Senica Senica 
0 : 0 27.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 20.10.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
2 : 3 16.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 1 7.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 29.9.2018 
FC Nitra Nitra 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
2 : 1 22.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 15.9.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FC Slovan Galanta Galanta 
0 : 2 5.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
5 : 0 1.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 2 25.8.2018 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 1 18.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 0 11.8.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 



OFK Solčany Solčany 
0 : 4 8.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
AS Trenčín Trenčín 
5 : 1 5.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 28.7.2018 
FK Senica Senica 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 21.7.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Slovácko Slovácko 
2 : 0 22.6.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 0 20.6.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 1 20.5.2018 
MFK Zvolen Zvolen 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

1 : 3 13.5.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 6.5.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
0 : 0 28.4.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
6 : 0 24.4.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
0 : 0 20.4.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FK Železiarne Podbrezová B Podbrezová B 
0 : 1 15.4.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 0 11.4.2018 
KFC Komárno Komárno 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 0 8.4.2018 
MŠK Žilina B Žilina B 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
0 : 0 31.3.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Slavoj Trebišov Trebišov 
0 : 3 28.3.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
5 : 0 24.3.2018 
MFK Skalica Skalica 
AFC Nové Mesto n/ Váhom Nové Mesto N. V. 
0 : 3 17.3.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FK Senica Senica 
3 : 1 23.1.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 1 19.11.2017 
FK Inter Bratislava Inter 
FK Poprad Poprad 
1 : 0 11.11.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MFK Zvolen Zvolen 



0 : 0 4.11.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Zobraziť viac 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Fortuna liga / 1. kolo 
1 
X 
2 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 4 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
(0:2, 1:2) 
MŠK Žilina Žilina 
4 : 0 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
(1:0, 3:0) 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 1 
MFK Ružomberok Ružomberok 
(0:1, 1:0) 
Celý program Fortuna liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Registruj_sa_bonus1000_675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

43. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (30. marec): Pokračuje Fortuna liga aj play-off 

Tipsport ligy 
[30.03.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/390194/sportove-udalosti-dna-30-marec-pokracuje-fortuna-liga-aj-play-off-
tipsport-ligy/ 

 
 

Aj dnes Vám prinášame to najzaujímavjšie z dňa, čo budeme sledovať na ŠPORT.sk! 
FUTBAL - SLOVENSKÁ FORTUNA LIGA: 
Skupina o titul - 2. kolo: 
15:30 MFK Ružomberok – MŠK Žilina / NAŽIVO >> 
17:00 MFK Zemplín Michalovce – ŠKF Sereď / NAŽIVO >> 
Skupina o udržanie - 2. kolo: 
16:00 FC Nitra – AS Trenčín / NAŽIVO >> 
17:00 FC Spartak Trnava – FC ViOn Zlaté Moravce / NAŽIVO >> 
17:00 FK Senica – FK Železiarne Podbrezová / NAŽIVO >> 
FUTBAL - 21. KOLO II. SLOVENSKEJ LIGY: 
15:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš – ŠK Odeva Lipany 
15:00 FC ŠTK Fluminense Šamorín – MFK Dukla Banská Bystrica 
15:00 KFC Komárno – 1. FC Tatran Prešov 
15:00 FK Inter Bratislava – FK Dubnica 
FUTBAL - 26. KOLO ČESKÁ FORTUNA LIGA: 
15:00 SFC Opava – FK Dukla Praha 
15:00 FK Mladá Boleslav – AC Sparta Praha 
15:00 FC Fastav Zlín – SK Sigma Olomouc 
15:00 FK Teplice – 1.FC Slovácko 
17:30 SK Slavia Praha – FC Slovan Liberec 
FUTBAL - 32. KOLO ANGLICKEJ PREMIER LEAGUE: 
13:30 Fulham FC – Manchester City / ONLINE >> 
16:00 Brighton & Hove Albion FC – Southampton FC 
16:00 Burnley FC – Wolverhampton Wanderers 
16:00 Crystal Palace FC – Huddersfield Town 
16:00 Leicester City – AFC Bournemouth 
16:00 Manchester United – Watford FC / ONLINE >> 
18:30 West Ham United – Everton FC 

https://sport.aktuality.sk/c/390194/sportove-udalosti-dna-30-marec-pokracuje-fortuna-liga-aj-play-off-tipsport-ligy/
https://sport.aktuality.sk/c/390194/sportove-udalosti-dna-30-marec-pokracuje-fortuna-liga-aj-play-off-tipsport-ligy/


FUTBAL - 29. KOLO ŠPANIELSKEJ LA LIGY: 
13:00 Getafe CF – CD Leganés 
16:15 FC Barcelona – RCD Espanyol Barcelona / ONLINE >> 
18:30 Celta Vigo – Villarreal CF / ONLINE >> 
20:45 Deportivo Alavés – Atlético Madrid 
FUTBAL - 27. KOLO NEMECKEJ BUNDESLIGY: 
15:30 Werder Brémy – 1. FSV Mainz 05 
15:30 Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg 
15:30 Fortuna Düsseldorf – Borussia Mönchengladbach 
15:30 SC Freiburg – FC Bayern Mníchov 
15:30 1. FC Norimberg – FC Augsburg 
18:30 RB Leipzig – Hertha BSC / ONLINE >> 
FUTBAL - 29. KOLO TALIANSKEJ SERIE A: 
15:00 Udinese Calcio – CFC Janov 
18:00 Juventus Turín – Empoli FC / ONLINE >> 
20:30 Sampdoria Janov – AC Miláno 
FUTBAL - 30. KOLO FRANCÚZSKEJ LIGUE 1: 
17:00 Olympique Marseille – Angers SCO 
FUTBAL - 27. KOLO POĽSKEJ EKSTRAKLASY: 
15:30 Miedź Legnica – Zagłębie Sosnowiec 
18:00 Arka Gdynia – Śląsk Wrocław 
20:30 Korona Kielce – KKS Lech Poznań 
FUBAL - ZÁMORSKÁ MAJORE LEAGUE SOCCER: 
01:00 Toronto FC - New York City 
18:00 Chicago Fire - New York Red Bulls 
19:00 New England Revolution - Minnesota United FC 
20:00 Sporting Kansas City - Montreal Impact 
20:30 San Jose Earthquakes - Los Angeles FC 
HOKEJ – SLOVENSKÁ TIPSPORT LIGA: 
Play-off – semifinále: 
18:00 HK Nitra – HKM Zvolen / NAŽIVO >> 
HOKEJ – ZÁKLADNÁ ČASŤ NHL: 
00:00 New York Rangers – St. Louis Blues 
00:00 Pittsburgh Penguins – Nashville Predators 
00:30 Detroit Red Wings – New Jersey Devils 
02:00 Colorado Avalanche – Arizona Coyotes 
02:00 Calgary Flames – Anaheim Ducks 
03:00 Vegas Golden Knights – Minnesota Wild 
18:00 Carolina Hurricanes – Philadelphia Flyers 
18:00 Boston Bruins – Florida Panthers 
nedeľa: 
00:00 Winnipeg Jets – Montreal Canadiens 
00:00 Ottawa Senators – Toronto Maple Leafs 
00:00 Tampa Bay Lightning – Washington Capitals 
00:00 New Jersey Devils – St. Louis Blues 
00:00 New York Islanders – Buffalo Sabres 
01:00 Nashville Predators – Columbus Blue Jackets 
03:00 San Jose Sharks – Vegas Golden Knights 
04:00 Vancouver Canucks – Dallas Stars 
04:00 Edmonton Oilers – Anaheim Ducks 
04:30 Los Angeles Kings – Chicago Blackhawks 
18:30 Philadelphia Flyers – New York Rangers 
23:00 Arizona Coyotes – Minnesota Wild 
23:00 Pittsburgh Penguins – Carolina Hurricanes 
HOKEJ - KHL: 
Play-off - semifinále: 
15:00 CSKA Moskva – SKA Petrohrad 
HOKEJ – ČESKÁ TIPSPORT LIGA: 
Play-off - štvrťfinále: 
16:00 HC Škoda Plzeň – HC Olomouc (stav série 3:3) 
MOTOŠPORT - FORMULA 1: 
16:00 Kvalifikácia na VC Bahrajnu / ONLINE >> 
BASKETBAL – ZÁKLADNÁ ČASŤ NBA: 
00:00 Boston Celtics – Indiana Pacers 
00:30 Atlanta Hawks – Portland Trail Blazers 
01:00 Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors 
01:00 Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets 



02:00 Utah Jazz – Washington Wizards 
03:30 Los Angeles Lakers – Charlotte Hornets 
20:30 Los Angeles Clippers – Cleveland Cavaliers 
23:00 Brooklyn Nets – Boston Celtics 
23:00 Houston Rockets – Sacramento Kings 
nedeľa: 
00:00 Detroit Pistons – Portland Trail Blazers 
00:00 Indiana Pacers – Orlando Magic 
00:30 New York Knicks – Miami Heat 
01:00 Chicago Bulls – Toronto Raptors 
01:00 Minnesota Timberwolves – Philadelphia 76ers 
04:00 Phoenix Suns – Memphis Grizzlies 
18:30 Atlanta Hawks – Milwaukee Bucks 
21:30 Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks 
BASKETBAL - 36. KOLO SLOVENSKEJ EXTRALIGY MUŽOV: 
17:00 PP & TV Raj Žilina - BK Inter Bratislava 
18:00 BKM Lučenec - BK Iskra Svit 
18:00 MBK Handlová - MBK Rieker Komárno 
18:00 BK Spišská Nová Ves - BC Prievidza 

BASKETBAL - SLOVENSKÁ EXTRALIGA ŽIEN: 
Play-off - semifinále: 
18:00 Piešťanské Čajky - YOUNG ANGELS Košice 
18:30 MBK Ružomberok - ŠBK Šamorín 
CYKLISTIKA – OKOLO KATALÁNSKA: 
12:55 6. etapa - Valls-Vila-seca (174.3 km, kopcovitá etapa) 
HÁDZANÁ - 20. KOLO MOL LIGY ŽIEN: 
15:00 HK Slovan Duslo Šaľa – Bemaco ŠŠK Prešov 
17:30 DHC Slavia Praha – DHK Baník Most 
17:30 Iuventa Michalovce – HC Zlín 
17:30 DHK Zora Olomouc – Sokol Písek 
HÁDZANÁ - SLOVENSKÁ EXTRALIGA MUŽOV: 
Skupina porazených - 5. kolo: 
18:00 HC SPORTA Hlohovec - ŠKP Bratislava 
Skupina víťazov - 9 kolo: 
18:00 HKM Šaľa - HK Agro Topoľčany 
18:00 HC Štart Nové Zámky - MHK Piešťany 
18:00 MŠK Považská Bystrica - Tatran Prešov 
VOLEJBAL - SLOVENSKÁ EXTRALIGA MUŽOV: 
1. kvalifikačné kolo - o 5. - 8. miesto: 
16:00 VK Mirand PU Prešov - MVK Zvolen 
18:00 TJ Spartak Myjava - VK Spartak Komárno 
Play-off - semifinále: 
18:00 VK Prievidza - TJ Slávia Svidník 
18:30 VK KDS Šport Košice - VKP - SPU Nitra 
VOLEJBAL - SLOVENSKÁ EXTRALIGA ŽIEN: 
Play-off - semifinále: 
17:00 VK Slávia EU Bratislava - VK Nové Mesto Nad Váhom 
18:00 BVK Bratislava - VTC Pezinok 
1. kvalifikačné kolo - o 5. - 8. miesto: 
18:00 VK Prešov - Volley Project UKF Nitra 
19:00 Hit UCM Trnava - KV MŠK Oktan Kežmarok 

[Späť na obsah] 

 
 

44. Nemohli prísť voliť, urna prišla za nimi: V nemocnici odovzdala hlas čerstvá 

mamička i lekárka 
[30.03.2019; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/1002081/1783227/Nemohli-prist-volit–urna-prisla-za-nimi–V-nemocnici-odovzdala-
hlas-cerstva-mamicka-i-lekarka 

 
 

https://www.topky.sk/cl/1002081/1783227/Nemohli-prist-volit--urna-prisla-za-nimi--V-nemocnici-odovzdala-hlas-cerstva-mamicka-i-lekarka
https://www.topky.sk/cl/1002081/1783227/Nemohli-prist-volit--urna-prisla-za-nimi--V-nemocnici-odovzdala-hlas-cerstva-mamicka-i-lekarka


BOJNICE - Možnosť odovzdať svoj hlas budúcej hlave štátu v sobotu využili i viacero pacientov a lekárka 
Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach. S prenosnou volebnou urnou tam za nimi prišli 
dvaja členovia okrskovej volebnej komisie, ktorá sídli v bojnickom centre voľného času. 

Členovia okrskovej volebnej komisie dopoludnia navštívili s prenosnou volebnou urnou klientov bojnického 
domova dôchodcov, o voľbu tam požiadalo 14 seniorov. Popoludní išli do bojnickej nemocnice na geriatriu, 
ortopédiu a novorodenecké oddelenie. S voličským preukazom tam hlasovalo zatiaľ päť ľudí. 

Volebný online: PREZIDENTSKÉ VOĽBY Najmocnejší už odvolili: FOTO Pokojný priebeh, Šefčovič a 
Čaputová v dobrej nálade 

“Voliť by mal ísť každý a robím to pre budúcnosť našich detí,” zdôvodnila odovzdanie svojho hlasu pacientka 
Mária z ortopedického oddelenia NsP Prievidza. Podľa svojich slov už bola rozhodnutá, komu dá svoj hlas. “Mal 
by byť nezávislý od všetkých politických strán,” opísala budúcu hlavu štátu. 

Ešte ani jedny voľby podľa svojich slov nevynechala ďalšia z pacientok ortopedického oddelenia. “Ani neviem 
povedať, asi podľa slov, ktoré som si v televízii vypočula od kandidátov. Tak som si to vydedukovala podľa 
môjho,” povedala pacientka o kandidátovi, ktorému dala svoj hlas. 

Zdroj: SITA/Martin Medňanský 
O voľbu do prenosnej urny požiadala i prvorodička Jana, ktorej sa narodila dcéra Terezka. O tom, že druhé 

kolo prezidentských volieb strávi v nemocnici, podľa svojich slov nevedela. “Ale dalo sa to vybaviť so 
splnomocnením. Môj svokor s ním išiel na mestský úrad a on mi vybavil voličský preukaz, takže bolo to také 
nečakané,” priblížila. 

Otázku, podľa čoho si vyberá svojho kandidáta, označila novopečená mamička za ťažkú. “Veľa som pozerala 
predvolebných debát, zisťovala som si informácie, sú tam i osobné preferencie, nejaké sympatie a, samozrejme, 
aj volebný program. To, kam smeruje ten konkrétny kandidát, tak to je to najdôležitejšie, podľa čoho sa človek 
rozhoduje,” dodala. 

Možnosť využili aj v Spišskej Novej Vsi 
Možnosť voliť využilo v sobotu aj niekoľko pacientov a dve lekárky v nemocnici v Spišskej Novej Vsi. Z 

tamojšej mestskej volebnej komisie (MsVK) na ich požiadanie prišla prenosná volebná urna. Všetci zhodne tvrdia, 
že hospitalizácia či práca, by nemali občanom zabrániť ísť voliť. „Voličský preukaz mi vybavil syn, počula som, že 
urna príde sem, tak som to využila,“ uviedla Klára Rothová, ktorá je hospitalizovaná na rehabilitačnom oddelení. 

MsVK nahlásili dohromady 12 voličov, ktorí sa nemôžu zo zdravotných či pracovných dôvodov dostaviť do 
príslušnej volebnej miestnosti. Členka MsVK Erika Ondvová potvrdila, že z nich traja sú ležiaci pacienti na 
oddelení neurológie. „Za nimi pôjdeme s urnou až na izbu, ostatní prišli voliť do tejto našej improvizovanej 
volebnej miestnosti,“ priblížila. Podľa nej je úplne bežné, že takto chodia do nemocnice v deň volieb, inak tomu 
nebolo ani pred dvoma týždňami v prípade prvého kola. 

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer 
Možnosť takto voliť využila aj lekárka z neurologického oddelenia spišskonovoveskej nemocnice Iveta 

Koščová, ktorá má 24-hodinovú službu. „Nie som odtiaľto, som z Michalian pri Trebišove. Myslím si, že je dôležité 
ísť voliť, aby sme si my, mladí, zabezpečili nejakú budúcnosť,“ zdôraznila lekárka, ktorá mimo bydliska volila 
prvýkrát. 

„Už dva týždne som tu, myslel som, že ma pustia cez týždeň, ale nestalo sa, tak som si vybavil voličský 
preukaz,“ uviedol volič z Markušoviec, ktorý taktiež vhodil hlas do prenosnej urny. Spolu s ním tak urobili aj ďalší 
voliči, ktorých zdravotný stav si vyžiadal hospitalizáciu. „To, že som v nemocnici, mi nezabráni, aby som išla voliť. 
Prvé kolo som volila doma, teraz si okolnosti vyžiadali, aby som si využila voličský preukaz, nemám s tým 
problém,“ uviedla Mária Tancárová z Prakoviec. Je presvedčená, že zvíťazí práve ten, komu odovzdala svoj hlas. 

[Späť na obsah] 

 
 

45. BKM sa so sezónou rozlúčil víťazstvom 
[30.03.2019; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Šport; 00:00; Jozef Mikuš] 

 
https://mynovohrad.sme.sk/c/22087861/bkm-sa-so-sezonou-rozlucil-vitazstvom.html 

 
 

Novohradčania v poslednom kole základnej časti porazili Svit. 
BKM Lučenec – Iskra Svit 82:78 (20:19, 14:21, 18:11, 30:27) 
Lučenec: Shelton 27, Agusi 12, Pipíška 8, Skvašik 5, Jacobs 0 (Isby 23, Griffin 7, Jackuliak 0). 
Svit: Washburn 18, Guillory 14, Avramovič a Baldovský po 13, D. Davis 12 (Galata 5, Kuntič 3, Vučičevič 0). 
TH: 20/12 – 11/8. Fauly: 16 – 18. Trojky: 10 – 8. Rozhodovali: Fuska, Lamoš, Uhrin. 
LUČENEC. Sladkú príchuť víťazstva malo posledné kolo základnej časti basketbalovej extraligy pre 

basketbalový tím Lučenca. 
Mužstvo vedené trénerom Tiborom Jánym pod lučeneckými košmi privítalo Iskru Svit. Sily si tak zmeral 

posledný tím so štvrtým. 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Mýtnej tesne ušiel jesenný titul. Na jar môžu zabojovať o kraj 
Novohradčania aj v tomto prípade roztrhali papierové predpoklady a s výnimkou druhého dejstva vyhrali prvú, 

tretiu a aj štvrtú štvrtinu. 

https://mynovohrad.sme.sk/c/22087861/bkm-sa-so-sezonou-rozlucil-vitazstvom.html


BKM napriek neúspešnému ročníku, v ktorom prehral 26 z 32 stretnutí, doprial fanúšikom radosť z výhry v 
poslednom zápase sezóny. 

Povedali po zápase: 
Tibor Jány, tréner Lučenca: „Vždy je dobré, keď sa sezóna skončí s víťazstvom, aj napriek tomu, že sme 

dopadli tak, ako sme dopadli. Ukázala sa morálna vôľa a charakter mojich hráčov, aj napriek tomu, že za tieto 
predchádzajúce dni to bolo s motiváciou náročné. Posledné zápasy sme sa lúčili so súťažou, niektorí hráči 
poslednýkrát. Zápas sme zvládli lepšie. Boli sme taktickejší a mali sme viac energie v obrane. Svit sa v závere 
snažil spraviť nečakaný zvrat, ale ukázalo sa, že táto cesta nebola správna. Jediná cesta, ktorú sme mali my, nás 
doviedla k vytúženému víťazstvu.“ 

Duke Shelton, hráč Lučenca: „Mal som počas priebehu zápasu strach, že stretnutie prehráme. Tesne pred 
koncom sme priebeh spoločnými silami otočili. Som veľmi rád a šťastný, že sa nám to podarilo.“ 

Michal Madzin, tréner Svitu: "Už pred zápasom sme vedeli, že to v Lučenci bude ťažké a to sa napokon aj 
potvrdilo. Nedokázali sme so súperom udržať krok, dával nám jednoduché koše. Sú to silné stránky nášho 
súpera. Mrzí ma prehra, ale máme týždeň na to, aby sme sa pripravili na play off.“ 

Chris Washburn, hráč Svitu: „Veľmi dobre sme vedeli, že Lučenčania hrajú posledný zápas v sezóne a budú 
bojovať o víťazstvo. Prišli sme zvíťaziť, no žiaľ, súper bol lepší.“ 

TABUĽKA 
1.BK Inter Bratislava 32 28 4 2706:2139(+567) 60 
2.BK Levickí Patrioti 32 22 10 2633:2438(+195) 54 
3.BC Prievidza 32 19 13 2504:2339(+165) 51 
4.Iskra Svit 32 19 13 2634:2545(+89) 51 
5.PP & TV Raj Žilina 32 15 17 2561:2640(-79) 47 
6.MBK Rieker Com-Therm Komárno 32 13 19 2641:2627(+14) 45 
7.MBK Handlová 32 13 19 2504:2702(-198) 45 
8.BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 32 9 23 2615:2897(-282) 41 

9.BKM Lučenec 32 6 26 2366:2837(-471) 38 
BKM Lučenec podporujú: mesto Lučenec, BUDIŠ, Ernstprofil s.r.o., Stavebné stroje Slovakia s.r.o., 

Slovexpres autoslužby s.r.o., Bagetka Puccino, Creative, Hey Taxi, B6 Slovakia s.r.o., KAM Rent s.r.o., IKE s.r.o., 
Transsilv s.r.o., D-Nábytok, SPHERE, M-NOVOMAX-D, OK Móda, EX PRINT s.r.o., NOTRE Pizza&bar, 
Autosport Silágyi s.r.o., BALEX Centrum Fiľakovo, CENTEX s.r.o. RS, Dvor u Jozefa, U ČIERNEHO ORLA 
Reštaurácia, 23FOOD COMPANY s. r. o., DISCO CASCO, Brokeria a.s., hotel Clavis, AXIS - Pokladničné 
centrum, s.r.o. Lučenec, CENTEX RS, spol.s.r.o. 

[Späť na obsah] 

 
 

46. Streľba: V Brezne pištoliarske tituly pre obhajcu Koppa a K. Kučovú 
[30.03.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/390418/strelba-v-brezne-pistoliarske-tituly-pre-obhajcu-koppa-a-k-kucovu/ 

 
 

Na majstrovstvách Slovenska 2019 v streľbe zo vzduchových zbraní v Brezne si v seniorských kategóriách vo 
vzduchovej pištoli vybojovali tituly obhajca Pavol Kopp z ŠCP Bratislava a Katarína Kučová z ŠSK mesta Martin. 

Druhýkrát sa na národnom šampionáte strieľalo v kategóriách žien a junioriek takisto ako u mužov a juniorov 
už na 60 výstrelov. 

Šampión z Martina 2018 Kopp si zopakoval prvenstvo spred roka, hoci v kvalifikácii dosiahol až štvrtý najlepší 
výkon 576 bodov. Vo finále bol však už najlepší s 239,3 bodu. Peter Baláž na 2. mieste zaostal o 1,2 bodu a 
bronzový stupienok patril takisto ako vlani favorizovanému Jurajovi Tužinskému (218,2). Majster SR spred dvoch 
rokov suverénne ovládol kvalifikačnú časť s 580 bodmi. 

V Aréne Brezno sa v súťaži žien tešila skúsená Katarína Kučová. Lanská vicemajsterka bola po kvalifikácii 
tretia (554), vo finále si titul vystrieľala výkonom 230,8 bodu. Na 2. mieste skončila Martina Maršálková zo SAV 
Bratislava (228,4) a bronz si odniesla Jana Kuviková zo Spišanu Spišská Nová Ves (208,6). Obhajkyňa Jitka 

Ježková z Martina skončila štvrtá (187,5). 
Medzi juniormi sa presadil Samuel Štefkovič z Liptovského Hrádku (546), v kadetoch zvíťazil Lukáš Filip z 

klubu Spišan Spišská Nová Ves (565). Z junioriek bola najlepšia Ivana Ďuranová z ŠKP Bratislava (534), v 
kadetkách sa stala šampiónkou Júlia Košárová z RD Spišská Nová Vese (532). 

Výsledky - sobota: 
Vzduchová pištoľ 60 
muži: 
1. Pavol Kopp (ŠCP Bratislava) 239,3 b. (v kvalifikácii 576), 2. Peter Baláž 238,1 (577), 3. Juraj Tužinský 

(Dukla B. Bystrica) 218,2 (580) 
juniori: 
1. Samuel Štefkovič (SŠS LŠ Liptovský Hrádok) 546 
kadeti: 
1. Lukáš Filip (Spišan Sp. N. Ves) 565 

https://sport.aktuality.sk/c/390418/strelba-v-brezne-pistoliarske-tituly-pre-obhajcu-koppa-a-k-kucovu/


ženy: 
1. Katarína Kučová (ŠSK mesta Martin) 230,8 (554), 2. Martina Maršálková (SAV Bratislava) 228,4 (552), 3. 

Jana Kuviková (Spišan Sp. N. Ves) 208,6 (552) 
juniorky: 
1. Ivana Ďuranová (ŠKP Bratislava) 534 
kadetky: 
1. Júlia Košárová (RD Sp. N. Ves) 532 
Vzduchová pištoľ 40 
veteráni: 
1. Peter Mlynarčík (RD Sp. N. Ves) 375 
družstvá: 
1. ŠKP Bratislava (J. Fabo, Danaj, P. Varga) 1091 

[Späť na obsah] 

 
 

47. FOTO Nemohli prísť voliť, urna prišla za nimi: V nemocnici odovzdala hlas 

čerstvá mamička i lekárka 
[30.03.2019; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/1002081/1783227/FOTO-Nemohli-prist-volit–urna-prisla-za-nimi–V-nemocnici-
odovzdala-hlas-cerstva-mamicka-i-lekarka 

 
 

BOJNICE - Možnosť odovzdať svoj hlas budúcej hlave štátu v sobotu využili i viacero pacientov a lekárka 
Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach. S prenosnou volebnou urnou tam za nimi prišli 
dvaja členovia okrskovej volebnej komisie, ktorá sídli v bojnickom centre voľného času. 

Členovia okrskovej volebnej komisie dopoludnia navštívili s prenosnou volebnou urnou klientov bojnického 
domova dôchodcov, o voľbu tam požiadalo 14 seniorov. Popoludní išli do bojnickej nemocnice na geriatriu, 
ortopédiu a novorodenecké oddelenie. S voličským preukazom tam hlasovalo zatiaľ päť ľudí. 

Volebný online: PREZIDENTSKÉ VOĽBY Najmocnejší už odvolili: FOTO Pokojný priebeh, Šefčovič a 
Čaputová v dobrej nálade 

“Voliť by mal ísť každý a robím to pre budúcnosť našich detí,” zdôvodnila odovzdanie svojho hlasu pacientka 
Mária z ortopedického oddelenia NsP Prievidza. Podľa svojich slov už bola rozhodnutá, komu dá svoj hlas. “Mal 
by byť nezávislý od všetkých politických strán,” opísala budúcu hlavu štátu. 

Ešte ani jedny voľby podľa svojich slov nevynechala ďalšia z pacientok ortopedického oddelenia. “Ani neviem 
povedať, asi podľa slov, ktoré som si v televízii vypočula od kandidátov. Tak som si to vydedukovala podľa 
môjho,” povedala pacientka o kandidátovi, ktorému dala svoj hlas. 

Zdroj: SITA/Martin Medňanský 
O voľbu do prenosnej urny požiadala i prvorodička Jana, ktorej sa narodila dcéra Terezka. O tom, že druhé 

kolo prezidentských volieb strávi v nemocnici, podľa svojich slov nevedela. “Ale dalo sa to vybaviť so 
splnomocnením. Môj svokor s ním išiel na mestský úrad a on mi vybavil voličský preukaz, takže bolo to také 
nečakané,” priblížila. 

Otázku, podľa čoho si vyberá svojho kandidáta, označila novopečená mamička za ťažkú. “Veľa som pozerala 
predvolebných debát, zisťovala som si informácie, sú tam i osobné preferencie, nejaké sympatie a, samozrejme, 
aj volebný program. To, kam smeruje ten konkrétny kandidát, tak to je to najdôležitejšie, podľa čoho sa človek 
rozhoduje,” dodala. 

Možnosť využili aj v Spišskej Novej Vsi 
Možnosť voliť využilo v sobotu aj niekoľko pacientov a dve lekárky v nemocnici v Spišskej Novej Vsi. Z 

tamojšej mestskej volebnej komisie (MsVK) na ich požiadanie prišla prenosná volebná urna. Všetci zhodne tvrdia, 
že hospitalizácia či práca, by nemali občanom zabrániť ísť voliť. „Voličský preukaz mi vybavil syn, počula som, že 
urna príde sem, tak som to využila,“ uviedla Klára Rothová, ktorá je hospitalizovaná na rehabilitačnom oddelení. 

MsVK nahlásili dohromady 12 voličov, ktorí sa nemôžu zo zdravotných či pracovných dôvodov dostaviť do 
príslušnej volebnej miestnosti. Členka MsVK Erika Ondvová potvrdila, že z nich traja sú ležiaci pacienti na 
oddelení neurológie. „Za nimi pôjdeme s urnou až na izbu, ostatní prišli voliť do tejto našej improvizovanej 
volebnej miestnosti,“ priblížila. Podľa nej je úplne bežné, že takto chodia do nemocnice v deň volieb, inak tomu 
nebolo ani pred dvoma týždňami v prípade prvého kola. 

Zdroj: TASR/Adriána Hudecová 
Možnosť takto voliť využila aj lekárka z neurologického oddelenia spišskonovoveskej nemocnice Iveta 

Koščová, ktorá má 24-hodinovú službu. „Nie som odtiaľto, som z Michalian pri Trebišove. Myslím si, že je dôležité 
ísť voliť, aby sme si my, mladí, zabezpečili nejakú budúcnosť,“ zdôraznila lekárka, ktorá mimo bydliska volila 
prvýkrát. 

„Už dva týždne som tu, myslel som, že ma pustia cez týždeň, ale nestalo sa, tak som si vybavil voličský 
preukaz,“ uviedol volič z Markušoviec, ktorý taktiež vhodil hlas do prenosnej urny. Spolu s ním tak urobili aj ďalší 
voliči, ktorých zdravotný stav si vyžiadal hospitalizáciu. 

https://www.topky.sk/cl/1002081/1783227/FOTO-Nemohli-prist-volit--urna-prisla-za-nimi--V-nemocnici-odovzdala-hlas-cerstva-mamicka-i-lekarka
https://www.topky.sk/cl/1002081/1783227/FOTO-Nemohli-prist-volit--urna-prisla-za-nimi--V-nemocnici-odovzdala-hlas-cerstva-mamicka-i-lekarka


Zdroj: TASR/Adriána Hudecová 
„To, že som v nemocnici, mi nezabráni, aby som išla voliť. Prvé kolo som volila doma, teraz si okolnosti 

vyžiadali, aby som si využila voličský preukaz, nemám s tým problém,“ uviedla Mária Tancárová z Prakoviec. Je 
presvedčená, že zvíťazí práve ten, komu odovzdala svoj hlas. 

[Späť na obsah] 

 
 

48. V markušovskom prvom okrsku sa opäť črtá voličský antirekord 
[30.03.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22087571/v-markusovskom-prvom-okrsku-sa-opat-crta-volicsky-
antirekord.html 

 
 

V prvom kole uprednostnili krstiny pred prezidentom. 
V markušovskom volebnom okrsku je voličov málo 
(5 fotografií) 
Kompletné výsledky prezidentských volieb 2019 nájdete na volby.sme.sk. 
MARKUŠOVCE. Volebný okrsok číslo 1 v obci Markušovce získal po prvom kole prezidentských volieb 

nelichotivé prvenstvo. 
K volebným urnám prišlo 13 voličov, z toho takmer polovica boli členovia volebnej komisie. 
Účasť 1,23 percent bola najnižšia zo všetkých volebných okrskov v spišskom aj podtatranskom regióne. 
V Markušovciach (okres Spišská Nová Ves) bolo v prvom kole zapísaných 2 757 voličov. 

Volili v troch volebných okrskoch, všetky tri sa nachádzali v budove Základnej školy v Markušovciach. 
V prvom volebnom okrsku bolo zapísaných 1 049 voličov. V druhom kole ich bolo už 1 055, za dva týždne 

pribudlo 6 prvovoličov. 
Ako sme sa od volebnej komisie dozvedeli, spočítavanie 13 odovzdaných voličských hlasov im zabralo pár 

minút. 
Vyhodnotenie zápisnice volebnej komisie trvalo rovnako niekoľko minút. 
„Všetko sme mali hotové krátko po 22. hodine,“ uviedol jeden z členom volebnej komisie. 
Krstiny uprednostnili pred voľbami 
Prečítajte si tiež:Minúta po minúte: Svoj hlas už odovzdal Šefčovič, odvolili aj prezidenti Kiska a Schuster 
V prvom volebnom okrsku sú zapísaní voliči jednej ulice. Ide o rómsku lokalitu zvanú Jareček. 
Volebnú miestnosť sme navštívili v sobotu na obed aj my. Dovtedy odvolilo 13 voličov. Z toho šiesti boli z 

volebnej komisie. 
Dvaja z členov komisie sú aj manželia Horváthovci. Rudolf spolu s manželkou volili hneď ráno. 
„Voliť chodíme stále, či už sú to komunálne voľby alebo tieto prezidentské. Nikdy ich nevynecháme,“ uviedol 

Rudolf. 
V susednej volebnej komisii sedela aj ich dcéra, rovnako aj ona už odvolila. 
Manželia Horváthovci patria k dlhoročným aktivistom vo svojej komunite. 
„Našim som hovoril, aby išli voliť, je to ich právo aj povinnosť. Potom nech sa nesťažujú, keď budú s 

výsledkom nespokojní,“ poznamenal Rudolf. 
Podľa neho ľudia nešli voliť preto, lebo ich nikto neoslovil a na voľby nevolal. 
„Ľudia z Jarčeka čakajú, že za nimi prídu a budú ich vyzývať, aby išli voliť,“ zamyslel sa Markušovčan. 
„Viete, keď bolo prvé kolo prezidentských volieb, boli v osade dve krstiny, takých významných rodín. Ľud ia sa 

zabávali, nešli voliť,“ prezradil jeden z ďalších zaujímavých dôvodov nízkej účasti v prvom kole volieb. 
Odvolilo deväť voličov 
Rudolf verí, že ľudia z Jarečka ešte voliť prídu a druhé kolo dopadne s účasťou vo voľbách lepšie. 
Vzápätí prišli dve voličky. Mária Žigová prišla aj s dcérou. „Vedela som, koho budem voliť. Mali by prísť aj 

ďalší, aj mladí vraveli, že prídu,“ poznamenala Markušovčanka. 
Nie sú voľby ako voľby. Potvrdzuje to aj účasť v nedávnych komunálnych voľbách v tomto volebnom okrsku. 
Ako sme sa od komisie dozvedeli, mali tu viac ako 80-percentnú účasť. 
Vtedy 7-členná komisia mala čo robiť, aby to s náporom voličov zvládla. 
Preto pre tieto voľby posilnili komisiu dvaja ďalší členovia. 

[Späť na obsah] 

 
 

49. Do prenosnej urny volili aj v spišskonovoveskej nemocnici 
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Možnosť voliť využili pacienti aj lekárky. 
Kompletné výsledky prezidentských volieb 2019 nájdete na volby.sme.sk. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Možnosť voliť využilo v sobotu aj niekoľko pacientov a dve lekárky v nemocnici v 

Spišskej Novej Vsi. 

Z tamojšej mestskej volebnej komisie (MsVK) na ich požiadanie prišla prenosná volebná urna. 
Za niektorými pacientmi aj na izbu 
Prečítajte si tiež:Minúta po minúte: Pellegrini sa teší na spoluprácu s novou hlavou štátu, odvolila aj Čaputová 
Všetci zhodne tvrdia, že hospitalizácia či práca, by nemali občanom zabrániť ísť voliť. 
“Voličský preukaz mi vybavil syn, počula som, že urna príde sem, tak som to využila,” uviedla Klára Rothová, 

ktorá je hospitalizovaná na rehabilitačnom oddelení. 
MsVK nahlásili dohromady 12 voličov, ktorí sa nemôžu zo zdravotných či pracovných dôvodov dostaviť do 

príslušnej volebnej miestnosti. 
Členka MsVK Erika Ondvová potvrdila, že z nich traja sú ležiaci pacienti na oddelení neurológie. 
“Za nimi pôjdeme s urnou až na izbu, ostatní prišli voliť do tejto našej improvizovanej volebnej miestnosti,” 

priblížila. 
Podľa nej je úplne bežné, že takto chodia do nemocnice v deň volieb, inak to nebolo ani pred dvoma týždňami 

v prípade prvého kola. 
Volili aj lekári 
Možnosť takto voliť využila aj lekárka z neurologického oddelenia spišskonovoveskej nemocnice Iveta 

Koščová, ktorá má 24-hodinovú službu. 
“Nie som odtiaľto, som z Michalian pri Trebišove. Myslím si, že je dôležité ísť voliť, aby sme si my, mladí, 

zabezpečili nejakú budúcnosť,” zdôraznila lekárka, ktorá mimo bydliska volila prvýkrát. 
“Už dva týždne som tu, myslel som, že ma pustia cez týždeň, ale nestalo sa, tak som si vybavil voličský 

preukaz,” uviedol volič z Markušoviec, ktorý taktiež vhodil hlas do prenosnej urny. 
Spolu s ním tak urobili aj ďalší voliči, ktorých zdravotný stav si vyžiadal hospitalizáciu. 
“To, že som v nemocnici, mi nezabráni, aby som išla voliť. Prvé kolo som volila doma, teraz si okolnosti 

vyžiadali, aby som si využila voličský preukaz, nemám s tým problém,” uviedla Mária Tancárová z Prakoviec. 
Je presvedčená, že zvíťazí práve ten, komu odovzdala svoj hlas. 

[Späť na obsah] 

 
 

50. Spod Šíravy útočili na Poľsko 
[29.03.2019; Košický večer; Zaniknuté obce; s. 12; MARIO HUDÁK] 

 
 

Pod hladinou Zemplínskej šíravy sa nachádza poľné vojenské letisko Luftwaffe z 2. svetovej vojny, jeho 
zvyšky vidieť pri poklese hladiny. 

Vo svojom vojnovom ťažení počas druhej svetovej vojny využívala nemecká armáda aj územie Slovenského 
štátu. Okrem pozemných jednotiek sa na Slovensku na útok na Poľsko pripravovalo aj vojenské letectvo -
Luftwaffe. Na východe Slovenska si zriadili dve poľné letiská – jedno v chotári Spišskej Novej Vsi Zipser Neudorf 

a druhé v katastri obce Vinné, na mieste, kde sa dnes rozprestiera Zemplínska šírava. 
Vojenské poľné letisko ležalo približne osem kilometrov severovýchodne od Michaloviec, v časti Blatá, v 

priestore medzi dnešnými rekreačnými strediskami Hôrka a Medvedia hora. Pri nízkej hladine možno letisko 
celkom dobre vidieť, pretože bolo mierne vyvýšené. Letisko vybudovali v lete 1939 a keďže Luftwaffe ho 
plánovala využiť len na poľské ťaženie, nestavali tu žiadnu pevnú pristávaciu plochu ani žiadne významnejšie 
objekty. Koncom augusta 1939 sem presunuli z letiska Nieder Ellguth 35 bombardérov Junkers a niekoľko 
dopravných lietadiel. Prevelili sem tiež batériu kanónov, ktorá mala letisko ochraňovať. 

Ešte v priebehu septembra, keď sa bojové operácie presunuli hlbšie do vnútrozemia Poľska, eskadru z 
vinianskeho letiska odvelili. Plochu letiska ešte koncom roka 1939 rozorali miestni roľníci a využívali ho na 
poľnohospodárske účely. 

[Späť na obsah] 

 
 

51. KOŠICKÁ ŠPORTOVÁ TÝŽDŇOVKA 
[29.03.2019; Košický večer; ŠPORT; s. 16; SVJATOSLAV DOHOVIČ] 

 
 

Lokomotíva spadla na dno tabuľky, FC sa vybúrilo na Spiši 
Po troch jarných kolách neveští pohľad na druholigovú tabuľku pre košický futbal nič dobré. 



KOŠICE. Na jej dno klesli po dvoch prehrách na ihriskách súperov futbalisti Lokomotívy Košice a na miesto 
zaručujúce záchranu strácajú už päť bodov. 

Po víťazstve v prvom jarnom zápase sa Košičanom nepodarilo zo Skalice a z Banskej Bystrice priviezť ani 
bod po zhodných prehrách 1:2. 

Na ihrisku rovnako do záchrany namočenej Banskej Bystrice hrala Lokomotíva šesťbodový zápas v utorok. 
Košičania išli v závere polčasu do vedenia gólom Lukáša Tótha, ale v úvode druhého dejstva domáci dvoma 
gólmi v priebehu štyroch minút výsledok otočili, keď ich víťazný gól si do vlastnej bránky nešťastne dal obranca 
Lokomotívy Eurico. O ďalšie dôležité body zabojujú hráči Lokomotívy dnes o 15.00 na domácom trávniku v 
Družstevnej pri Hornáde. Proti tretiemu Popradu to rozhodne nebudú mať jednoduché. 

Lídrovi III. ligy Východ FC Košice vyšiel vstup do jarnej časti súťaže excelentne. Zo Spišskej Novej Vsi si 

Košičania na jej trávniku urobili trhací kalendár. 
O víťazstvo Košičanov 7:0 sa postaral hetrikom Boris Gáll, dva góly si pripísal najlepší strelec súťaže Oleg 

Vyshnevskij, jeden pridal Predrag Radovanovič a vlastencom prispel na konto hostí aj domáci Karol Sedláček. 
Košičanov čaká v sobotu 30. marca o 15.00 na štadióne v Čermeli zápas jari, v ktorom hostia druhý tím 

súťaže Vranov nad Topľou. Ten zatiaľ ako jediný v súťaži dokázal nad Košičanmi zvíťaziť. Ak hráči FC Košice 
svojmu súperovi oplatia prehru, zvýšia náskok na čele tabuľky a urobia rozhodujúci krok k postupu do druhej ligy. 
(sd) 

— 
ATU v semifinále, Florko nezvládlo rozhodujúci zápas 
V semifinále play-off florbalovej extraligy budú mať Košice v tomto roku len jedného zástupcu, ATU. 
KOŠICE. Florbalisti ATU Košice viedli vo štvrťfinálovej sérii proti 1. FBC Trenčín po prvých dvoch domácich 

zápasoch 2:0 na zápasy. Trenčania počas predchádzajúceho víkendu dokázali v treťom zápase využiť výhodu 
domáceho prostredia a po svojom víťazstve 7:5 odvrátili prvý štvrťfinálový mečbal ATU. 

V štvrtom zápase série Košičania aj vďaka vynikajúco chytajúcemu Dominikovi Turekovi potvrdili úlohu 
favorita a v Trenčíne zvíťazili 9:3. Celú štvrťfinálovú sériu tak vyhrali 3:1 na zápasy. V boji o finále bude súperom 
ATU majstrovská Záhorská Bystrica. Semifinálová séria sa začína počas nadchádzajúceho víkendu dvoma 
zápasmi na palubovke obhajcu titulu. 

Hráči Florka bojovali o postup až v piatom rozhodujúcom zápase. Po víťazstve 3:2 a prehre 2:9, ktoré sa 
zrodili počas predchádzajúceho víkendu na ihrisku AS Trenčín, bol stav štvrťfinálovej série vyrovnaný a 
rozhodovalo sa v stredu v Košiciach. Hráči Florka rozhodujúci zápas nezvládli a po prehre 4:7 sa pre nich 
aktuálna sezóna skončila. (sd) 

— 
Po troch víťazstvách u súperov hádzanári prvýkrát doma 
Prvoligoví hádzanári Košice Crows nezaváhali ani v treťom zápase nadstavbovej skupiny o postup do 

extraligy. 
KOŠICE. Tretí raz v rade vyhrali na palubovke súpera, tentoraz u víťaza západnej skupiny v Martine 33:28. 
Aj vďaka osemgólovým strelcom Patrikovi Hruščákovi a Jakubovi Majirskému si upevnili prvé miesto v 

priebežnej tabuľke. Počas najbližšieho víkendu sa Košičania prvý raz v novom roku predstavia na domácej 
palubovke Hádzanárskej haly Gabriela Šipoša. V sobotu 30. marca hostia o 18.00 Stupavu. (sd) 

— 
Anjelky zdramatizovali semifinále s Čajkami 
O prekvapenie sa v stredu v druhom zápase semifinále play-off basketbalovej extraligy postarali 

basketbalistky Young Angels Košice. 
KOŠICE. Hoci pred týždňom v prvom zápase semifinálovej série s Piešťanskými Čajkami prehrali na ich 

palubovke o 21 bodov 52:73, v stredu v domácej Angels Aréne po heroickom výkone zdolali favorita 54:52 a 
vyrovnali stav série na 1:1. 

„Kto by nebol spokojný po takom zápase? Dievčatá do toho dali veľké srdce a to rozhodlo. Snažili sme sa 
odstavovať súperky a to nám fungovalo, pokiaľ sme mali sily hrať rýchlo. Tento zápas sme však zvládli aj z 
taktického hľadiska. Som hrdá na to, že sme košickým divákom ukázali, že basketbal a šport v tomto meste ešte 
stále fungujú,“ netajila po zápase spokojnosť trénerka Zuzana Žirková. Tretie semifinále je na programe v sobotu 
v Piešťanoch. (sd) 

— 
Basketbalisti bez šance na Final Four 
Tretiu prehru v rade si v 7. kole nadstavbovej skupiny o 1. – 6. miesto v basketbalovej 1. Lige mužov pripísali 

počas predchádzajúceho víkendu basketbalisti KB Slávia TU Košice. 
KOŠICE. Stratili tak aj teoretickú šancu prebojovať sa do Final Four. Na domácej palubovke telocvične na 

Boženy Němcovej tentoraz nestačili na bratislavskú Karlovku, s ktorou prehrali 76:80. 
O zápase sa rozhodlo už v prvom polčase, ktorý Košičania prehrali o 29 bodov. „Do zápasu sme nastúpili 

nepochopiteľne laxne. Nevedeli sme sa vysporiadať s agresívnejšou obranou. Celý polčas bol z našej strany zlý. 
Nebol tam nikto z hráčov, kto by zavelil do útoku. Počas prestávky sme hráčom vysvetlili, že sa majú venovať iba 
hre a nie rozhodcom a iným veciam. Potom sme začali hrať svoju hru a ukázali sme, že môžeme hrať aj s týmto 
súperom. Strata už bola privysoká. Stále však nechápem náš prístup z prvého polčasu,“ povedal po zápase 
tréner Juraj Gacík, ktorý počas prestávky musel na svojich zverencov poriadne zvýšiť hlas. 

SVJATOSLAV DOHOVIČ 
[Späť na obsah] 



 
 

52. Záchranári lietadiel prerábajú vraky na výstavné exponáty 
[29.03.2019; Košický večer; SPRAVODAJSTVO; s. 8; TATIANA SNITKOVÁ] 

 
 

PRE MÚZEUM LETECTVA ICH UŽ OBNOVILI DESIATKY 
Pred 15 rokmi založili ľudia, pre ktorých boli lietadlá celoživotnou náplňou, občianske združenie PRO Múzeum 

letectva. Za úlohu si dali obnovovať stroje, aby ich Múzeum letectva a dopravy Slovenského technického múzea 
mohlo vystaviť v pôvodnej podobe. 

KOŠICE. Doteraz sa v združení vystriedalo viac ako šesť desiatok ľudí, všetko bývalých leteckých 
mechanikov, armádnych technikov, pedagógov a amatérskych pilotov z aeroklubov. 

Reštaurujú celé lietadlá, ich časti i aeromobily 
„Toto je športové lietadlo Meta Sokol a toto zas Aeromobil číslo dva z roku 1996 od jeho tvorcu Štefana Kleina 

z Nitry. Prvý, o štyri roky starší, sme už zreštaurovali a je vystavený v múzeu,“ predstavuje mi predseda združenia 
Radomír Orlita dva stroje, ktoré sa tiesnia v neveľkej hale. Pozornosť sa teraz sústreďuje práve na ich obnovu. V 
združení je v súčasnosti aktívnych viac ako dvadsať nadšencov letectva, ale nikdy sa neschádzajú všetci naraz. 
Priestory im to neumožňujú. A tak sem prichádzajú niektorí raz týždenne, iní dva či trikrát. Dnes sa tu zišli ešte 
Milan Hunčík, Štefan Baláž, prezývaný Rembrandt a Manfréd „Fredy“ Ťukot alias Rubens. 

„Meta Sokol vyrobili v roku 1958. Pred piatimi rokmi sme ho nekompletné získali z Trenčína, chýbali motor, 
vrtuľa, podvozky. Máme kontakty po celom bývalom Československu, a tak sme zháňali jednotlivé časti od našich 
priaznivcov z rôznych kútov krajiny. Zo Semíl máme podvozky, z Brna kompresor, ďalšie časti sú z Nitry, z 
Partizánskeho, zo Spišskej Novej Vsi, nádrže sme doviezli z Plzne,“ vysvetľuje predseda Orlita. 

„On je veľmi skromný a hovorí, že máme kontakty. Pravda je taká, že on má kontakty,“ spresňuje Fredy. 
Za ne Radomír určite vďačí aj svojej dlhoročnej praxi v leteckom školstve. V roku 1960 prišiel do Košíc a začal 

učiť na leteckom učilišti, neskôr na Vysokej vojenskej leteckej škole SNP. Vzdelával študentov v odboroch 
aerodynamika, mechanika letu a konštrukcia lietadiel. Jeho žiakov možno nájsť na mnohých českých a 
slovenských letiskách či v aerokluboch. 

Na Meta Sokole zatiaľ odpracovali členovia združenia za päť rokov možno štyri, možno päťtisíc hodín. Sami to 
nepočítajú. A odhadujú, že ešte potrvá asi trištvrte roka, kým sa dostane do múzea. 

Životnosť lietadla sa skončila v roku 1987 a bolo aj čiastočne havarované. Dlho ho vlastnil súkromník, ktorý ho 
chcel dať do pôvodného stavu. Po jeho smrti dvadsať rokov slúžilo lietadlo ako zásobáreň pre náhradné diely. 
Košičania sa teda dostali už len k jeho zvyškom. Aj preto oprava, vrátane pôvodnej kamufláže, trvá dlho. 
„Niektoré súčiastky si vyrábame, niektoré ešte hľadáme. Motor sme zohnali z Kunovíc. Nebol to síce ten správny 
typ, ale prestavali sme ho na taký, aký v tomto lietadle originálne bol. Dalo to obrovskú prácu,“ vysvetľuje. 

Ich cieľom totiž je, aby ani odborník pri pohľade do útrob lietadla nemohol povedať: „Toto sem nepatrí." 
Dokážu sami takmer všetko 
Kým sa rozprávam s predsedom združenia, Rembrandt neostáva nič dlžný svojmu menu a spolu s Fredym 

natierajú Meta Sokol červenou farbou. Vyzerá to veľmi jednoducho, aj keď očakávali problémy. 
„Kolega preto prišiel s nápadom, že zavolá autolakovača, aby lietadlo nastriekal. Vrátil sa šokovaný: Vieš, čo 

za to chce? Strašné peniaze! Rozhodli sme sa teda pustiť sa do toho sami a použiť valček. Skúsili to a 
skonštatovali - To je blbosť, to nepôjde . A išlo,“ spomína si pán Orlita na počiatočné ťažkosti, ktoré museli 
prekonávať. 

Rembrandt prišiel ku svojej prezývke po tom, ako sám štetcom natrel celý prvý prototyp Aeromobilu. Do partie 
prišiel nedávno, len pred tromi rokmi, keď si spomenul na svojho pedagóga, pána Orlitu a zavolal mu. „Poznám 
ho od roku 1973, keď som nastúpil do úplne prvého ročníka Vysokej vojenskej leteckej školy. Učil ma konštrukciu 
lietadiel. Popri tom si všimol moju záľubu v kreslení lietadiel. Keď škola robila vedecký projekt – prieskumný 
vrtuľník, akéhosi predchodcu dronov, ponúkol mi, aby som navrhol karosériu. Prezentovali sme ho na 
Medzinárodnom zbrojárskom veľtrhu v Trenčíne. Mám veľa koníčkov, veterány – autá i motorky, ale keď ma 
pozval sem, nič lepšie sa nemohlo stať. Viem, že tu po mne niečo ostane,“ vysvetľuje Štefan pohnútky, ktoré ho 
sem priviedli. A teší sa, že vnúčatám bude môcť povedať: „Toto robil váš dedo.“ 

Bývalý aeroklubák, ktorý lietal na vetroňoch a športových lietadlách Milan Hunčík sa k partii pridal pred asi 
šiestimi rokmi. Stretnutie s pánom Orlitom na ulici ho priviedlo „do skvelej partie“, ako charakterizoval tunajší 
kolektív. „Je to nielen práca, ale sa aj dobre zabavíme. A manželka je rada, že nie som doma,“ smeje sa. 

Aj k lietadlám sú manuály 
Nadšenci, ktorí zachraňujú lietadlá, nie sú žiadni mladíci. Väčšinou sa vojdú do rozpätia 70 až 85 rokov. Pred 

dvomi rokmi zomrel najstarší z nich, nestor, 91- ročný Ján Valent, pôvodne vojenský letecký technik, ktorý so 
združením spolupracoval nepretržite od jeho zrodu. 

K tým mladším členom patrí Manfréd Ťukot. V súčasnosti pracuje ako meteorológ na letisku, sem prichádza 
zvyčajne raz týždenne. Pri zháňaní materiálov do viacerých publikácií o letectve v Košiciach, ktoré vydal, „natrafil“ 
na združenie a pridal sa. Najviac času strávil práve pri obnove Meta Sokola. 

„K lietadlám existujú manuály, tak ako sú k mikrovlnkám. Samozrejme, sú podstatne objemnejšie a slúžia 
predovšetkým k tým, ktoré lietajú. To ale nie je naším cieľom. Pracujeme podľa dobových fotografií, napríklad aj 
pri tom zafarbení sa snažíme, aby to bolo čo najbližšie k realite,“ vysvetľuje Fredy ich zámery. 

Majú na čo nadväzovať 



Vzniku múzea letectva predchádzala v roku 1996, počas Dňa mesta Košice, letecká výstava v Slovenskom 
technickom múzeu. Jej iniciátorom bol bývalý športový pilot a letecký nadšenec Aladár Adamec. 

Expozícia mala úspech. Vtedajší primátor Rudolf Schuster navrhol organizátorom, aby založili múzeum a 
sľúbil im svoju podporu. Bolo by na čo nadviazať, veď si vtedy aj viacerí Košičania spomenuli na leteckú 
expozíciu, ktorá bola v 60. rokoch v technickom múzeu. 

Prvý raz si exponáty v novozaloženom múzeu letectva mohli návštevníci pozrieť v roku 2002. Viacerí 
nadšenci, ktorí spolupracovali pri jeho zrode, potom založili združenie na záchranu lietadiel a leteckej techniky. 

„Sme dobrovoľnícka organizácia. Všetci, ktorí tu pracujú, používajú svoje nástroje, nosia svoje oblečenie. Aby 
sme im vlastné náklady aspoň symbolicky kompenzovali, evidujeme všetky odpracované hodiny a dostávajú 
príspevok päťdesiat centov za hodinu. Ale aj to často uhrádzame s dvojročným oneskorením,“ vysvetľuje spôsob 
fungovania združenia jeho predseda. 

Aj so študentmi sú jeden tím, jedna partia 
Svoje aktivity rozbiehali členovia združenia v jednej z hál na letisku. Potom sa presťahovali do Bidoviec. 

Tamojšie priestory však časom museli opustiť. 
A tak prišla vhod ponuka zo Strednej priemyselnej školy strojníckej v Košiciach. Od apríla do novembra 

minulého roka už upravovali priestory v areáli školy, v ktorých dnes sídlia. 
Na oplátku seniori zo združenia školia žiakov, možno budúcich leteckých mechanikov, ktorí sem prichádzajú 

dvakrát do týždňa. A aby sa cítili ako súčasť jedného kolektívu, vymysleli pre nich i jednotné označenie. 
„Všetci ako 15 až 18-roční mladíci sme pri letectve začínali a k niečomu sme patrili – do aeroklubu, do 

nejakého spolku, kde sme sa všetko naučili. Tak sme aj im chceli dopriať ten pocit aj preto, aby to nebrali ako 
školu. OM je označenie slovenských civilných lietadiel, OK kedysi československých, dnes českých. Tak sme 
OM&OK TEAM označili našu ‘fiktívnu’ firmu a my aj chlapci to máme na menovkách. Tým sa stali členm i tohto 
tímu. A my máme predstavu, kto ako pracuje, lebo vieme, kto je kto a nie je to anonymné,“ vysvetľuje pán Orlita. 
TATIANA SNITKOVÁ 

Foto: 
Predseda OZ PRO Múzeum letectva Radek Orlita. FOTO: TATIANA SNITKOVÁ 
Člen OZ Štefan Novák pri lietadle L-40 Meta Sokol. FOTO: TATIANA SNITKOVÁ 
Gustáv Szabó vysvetľuje žiakom SPŠS prácu leteckého motora. FOTO: TATIANA SNITKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

53. Kaufland extraliga dorastu: Prvé zápasy o medaily 
[29.03.2019; hokejportal.net; Mládež; 19:33; Dominika Handzušová] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/kaufland-extraliga-dorastu-prve-zapasy-o-medaily/91108 

 
 

V prvom finálovom zápase Dukla doma porazila Spišskú Novú Ves 4:2 a v sérii hranej na tri víťazné zápasy 

sa ujala vedenia. Finále pokračuje v sobotu v Trenčíne od 13:30. V boji o bronz, ktorý sa hrá na dva víťazné 
zápasy, doma vstúpila do série lepšie Banská Bystrica výhrou 8:3. Pokračovať sa bude po víkende v Ružinove v 
pondelok 1. apríla od 17:00 a prípadne v utorok 2. apríla od 11:00. 

DUKLA (4.) - SPIŠSKÁ (7.) 
stav série 2:0 
prvý zápas 
4:2 (1:0, 1:2, 2:0) 
14:33 Párička (Stránský, Petrovický) v presilovke 
1:0 
22:49 Serednickij v presilovke 
1:1 
32:14 Pisch (Honeček, Krajč) 
2:1 
39:26 Olejník (Džerenga, Knižka) v presilovke 
2:2 
45:25 Korbel (Danielčák) 
3:2 
58:05 Gaťár (Krajč, Honeček) 
4:2 
Vylúčenia: 4:5. Presilovky: 1:2. Oslabenia: 0:0. 
Strely na bránu: 37:35 (10:13, 16:10, 11:12). 
Rozhodovali: Milan Novák, Milan Adamec - Jozef Valo, Oto Durmis. 
Divákov: 237. 
Dukla: Šimon Latkóczy 
Šimon Bečár, Erik Párička - Adam Stránský, Matej Honeček, Samuel Krajč 
Daniel Pisch, Rayen Petrovický - Tim Danielčák, Máté Sárdi, Nicolas Korbel 
Lukáš Drápal, Vladimír Kuchárik - Matúš Zemko, Jakub Gaťár, Matej Blicha 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/kaufland-extraliga-dorastu-prve-zapasy-o-medaily/91108


Ondrej Vereš - Marek Wachal, Roman Vaňo, Andrej Krajčovič 
Spišská: Eugen Rabčan 
Rastislav Šofranko, Martin Knižka - Ivan Novák, Tomáš Ludányi, Bogdan Serednickij 
Matej Petrek, Samuel Jurčák - Martin Bača, Jakub Slivka, Alexander Klempár 
Samuel Gonda, Matej Grec - Gabriel Olejník, Samuel Džerenga, Branislav Richnavský 
Martin Ján Král, Erik Slezák - Jakub Kochan 
B. BYSTRICA (5.) - SLOVAN (1.) 
stav série 1:1 
prvý zápas 
8:3 (2:1, 3:1, 3:1) 
04:25 Kraut (Pisarovič, Kristály) 
1:0 
09:30 Kepka 
2:0 
10:06 Škultéty (Petras) 
2:1 
31:11 Ganz (Ferenčík, Pisarovič) v presilovke 
3:1 
37:29 Kristály (Pisarovič, Kraut) 
4:1 
37:38 Šimko (Jendroľ) 
5:1 
38:22 Černák (Lukošik) 
5:2 
42:16 Živický (Jendroľ) 
6:2 
47:17 Šimko (Kristály) 
7:2 
53:46 Šandor 
7:3 
58:24 Kraut (Pisarovič, Kepka) v presilovke 
8:3 
Vylúčenia: 7:8 na 2 min, navyše Petráš 10 nešportové správanie. Presilovky: 2:0. Oslabenia: 0:0. 
Strely na bránu: 32:32 (13:12, 12:8, 7:12). 
Rozhodovali: Miroslav Štefik, Karol Valko - Filip Crman, Martin Číž. 
Divákov: 128. 
B. Bystrica: Filip Belányi 
Samuel Hudák, Viktor Kucej - Matej Kraut, Adam Kristály, Matej Pisarovič 
Matúš Vongrej, Michal Ganz - Patrik Živický, Jakub Legiň, Kevin Jendroľ 
Adrián Zubák, Marek Raniak - Jakub Šimko, Samuel Širo, Branislav Ferenčík 
Michal Žiljak, Matúš Hronček - Jozef Rákoš, Tomáš Kepka, Miroslav Forgáč 
Slovan: Ádám Beke (38. Oliver Nemec) 
Lukáš Miklovič, William Hauser - Adam Lukošik, Richard Petráš, Peter Šandor 
Tomáš Černák, Samul Houdek - Vladimir Civilev, Alex František Kupka, Patrik Abaffy 
Branislav Brúder, Oliver Ketner - Mojmir Petras, Andrej Škultéty, Antonio Ožvald 
Viktor Vavruška, Ferdinand Tóth, Jaroslav Samadov 

[Späť na obsah] 

 
 

54. Pokus dostať sa na slobodu 
[29.03.2019; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Jozef Slivenský / Alfonz Šuran] 

 
 

Alfonz Šuran, moderátor: 
"Okresný súd v Spišskej Novej Vsi sa opäť zaoberal prípadom súvisiacim s novembrovými zásahmi 

kriminalistov neďaleko Ružomberka a v kežmarských mraziarňach. V obci Hubová vtedy zastavili auto, ktoré riadil 
Daniel Kušmírek, syn majiteľa mraziarní, pod Tatrami známeho pod prezývkou Ježko. V kufri auta našli 
kriminalisti drogy a zbrane a v mraziarňach neskôr aj celý arzenál zbraní." 

Jozef Slivenský, redaktor: 
“Keď Daniel Kušmírek spolu s jeho partnerkou Alexandrou prechádzal cez obec Hubová, prekvapili ich 

príslušníci Národnej kriminálnej agentúry. V aute našli veľké množstvo drog a aj zbrane a strelilo. Kušmírekova 
partnerka nám neskôr o tejto jazde autom povedala toto.” 

Alexandra Novotná, partnerka Daniela Kušmíreka (12.11.2018): 
“My sme boli na romantický výlet.” 
Jozef Slivenský: 



“O sto kilometrov ďalej zakrátko kriminalisti vtrhli do Kežmarských mraziarní. To, čo našli tam, zrejme 
prekvapilo aj ich. Veľké množstvo strelila a to aj ťažkého kalibru, výbušniny a drogy. Policajti tam zaistili dokonca 
aj laboratórium na výrobu narkotík. Vy vyšetrovacej väzbe skončil Daniel Kušmírek, jeho partnerka Alexandra a 
ešte aj jej 42-ročný otec.” 

Miloš Novotný, Alexandrin otec, obvinený (12.11.2018): 
“Že vraj majú dôkazy proti mne. Som konzument, ale nie také, ako oni tvrdia, že som díler.” 
Jozef Slivenský: 
"Ak podozrenia z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných látok a obchodovania s nimi 

orgány činné v trestnom konaní dokážu, obvinení môžu stráviť za mrežami desať až pätnásť rokov. Najmladšia 
členka tria však po štyroch mesiacoch vo vyšetrovacej väzbe požiadala o prepustenie. Sudkyňu okresného súdu 
v Spišskej Novej Vsi argumenty obvinenej nepresvedčili. Myslí si, že ba mala zostať vo vyšetrovacej väzbe." 

Michal Bečarik, právny zástupca obvinenej: 
“Pani sudkyňa nám odmietla žiadosť o prepustenie väzby. Podáme sťažnosť do troch dní a uvidíme, bude o 

nej rozhodovať krajský súd.” 
Jozef Slivenský: 
“Polícia na prípade stále pracuje, je totiž pomerne zložitý, keďže obvinení nakupovali drogy v rôznych kútoch 

Slovenska a ďalej ich distribuovali vo svojej sieti.” 
[Späť na obsah] 

 
 

55. Pokusu o prepustenie súd nevyhovel, A. Novotná zostáva vo väzbe 
[29.03.2019; ta3.com; Slovensko; 12:41; TA3] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1151583/pokusu-o-prepustenie-sud-nevyhovel-a-novotna-zostava-vo-
vazbe.html 

 
 

Okresný súd v Spišskej Novej Vsi sa opäť zaoberal prípadom súvisiacim s novembrovými zásahmi 

kriminalistov neďaleko Ružomberka a v kežmarských mraziarňach. V obci Hubová vtedy zastavili auto, ktoré riadil 
Daniel Kušmírek, syn majiteľa mraziarní, pod Tatrami známeho pod prezývkou Ježko. Spolujazdkyňou bola jeho 
partnerka Alexandra Novotná. V kufri auta našli kriminalisti drogy a v mraziarňach neskôr aj arzenál zbraní. 
Krátko potom zadržali aj Alexandrinho otca. 

[Späť na obsah] 

 
 

56. Mimoriadne nadané deti z celého Slovenska súťažili v logickom myslení 
[29.03.2019; teraz.sk; Školský servis; 11:56; Mgr. Dušan Guman] 

 
http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/mimoriadne-nadane-deti-z-celeho-sloven/48319-clanok.html 

 
 

Výborná atmosféra a ešte lepšie detské výkony boli ozdobou siedmeho ročníka finále Logickej olympiády na 
pôde Prešovskej univerzity. 

Prešov 29. marca (SkolskyServis.sk) - Na východe republiky sa stretli najnadanejšie deti z celého Slovenska. 
Tradičnú súťaž organizuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove spolu 

s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove a mestom Prešov. Logická olympiáda sa spája 
predovšetkým s menom prešovského učiteľa Mgr. Ľubošom Lukáčom. Finále siedmeho ročníka uviedla 
prodekanka pre vedu, akreditáciu a doktorandské štúdium Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity doc. RNDr. 
Iveta Scholtzová, PhD. Do metropol východu prišlo 131 detí (súťažiacich celoslovenského finále) a zastúpenie 
malo neuveriteľných 28 miest a obcí z celého Slovenska. Podujatie moderovala riaditeľka Centra v Sabinove Mgr. 
Ľubica Richmanová Fabišíková. Plnej aule, ktorú obsadili nadaní žiaci, ich pedagógovia a rodičia, sa pred 
samotným testovaním prihovorila primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová. „Myslím, že pozornosti pre 
nadané deti nie je nikdy dosť. Určite v tom ešte máme rezervy. Musím však jedným dychom dodať, že som veľmi 
vďačná, že máme v Prešove ľudí ako je Ľuboš Lukáč. Práve takíto pedagógovia by mali v školách ukazovať 
deťom cestu. To by bolo pre budúcu generáciu to najlepšie,“ ocenila hlavného organizátora. S nadanými deťmi 
má aj osobnú skúsenosť. „Stretávam sa s nimi na takýchto súťažiach. Ale musím povedať, že som mala veľmi 
príjemnú návštevu nadaných aj na radnici a veľmi ma prekvapili svojimi vedomosťami.“ 

Matematická inteligencia aj 3D úlohy 
Keď dozneli úvodné príhovory a utíchlo tiež množstvo foto a video techniky, odštartovalo testovanie. A to v 

kategórii A, ktorú predstavovali žiaci 1. až 4. ročníka a kategórii B, čo boli deti, navštevujúce 5. až 9. ročník. Úlohy 
pokrývali logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie a boli zostavené tak, aby 

https://www.ta3.com/clanok/1151583/pokusu-o-prepustenie-sud-nevyhovel-a-novotna-zostava-vo-vazbe.html
https://www.ta3.com/clanok/1151583/pokusu-o-prepustenie-sud-nevyhovel-a-novotna-zostava-vo-vazbe.html
http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/mimoriadne-nadane-deti-z-celeho-sloven/48319-clanok.html


pokryli čo najširší záber logického myslenia. Ide o úlohy na matematickú inteligenciu, verbálne úlohy, ale aj 3D a 
2D úlohy na predstavivosť. Dokopy deti riešili 20 úloh, v každom vyše hodinovom bloku desať. 

Testy najlepších boli takmer dokonalé 
Skúšanie prebehlo v dvoch kolách. Pauzu pred vyhlásením výsledkov spestril deťom vysokoškolský pedagóg 

Mgr. Tomáš Telepák, PhD. s workshopom na tému Výtvarná výchova a digitálne médiá. Potom už prišlo na rad 
vyhodnotenie. 

V kategórii A (1. – 4. ročník) triumfoval Filip Luksaj (ZŠ, Dargovských hrdinov 19 v Humennom). Druhé miesto 
vybojoval Jakub Dzúr (ZŠ, Haličská cesta 7 v Lučenci). Bronz putuje Adamovi Kleinovi (ZŠ, Ing. O. Kožucha 11 v 
Spišskej Novej Vsi). Medzi žiakmi druhého stupňa zvíťazil Samuel Taňkoš (ZŠ, Hrnčiarska 13 v Humennom). 

Striebro získal Matúš Čarnogurský (ZŠ, Kubranská 80 v Trenčíne) a bronzové miesto Martin Cigler (ZŠ, 
Ďumbierska 17 v Banskej Bystrici). Ceny najšikovnejším nadaným odovzdala dekanka Pedagogickej fakulty 
Prešovskej univerzity dekanka doc. Ing. Jana Burgerová, PhD. 

Neraz prekvapia aj svojich učiteľov 
Veľkého finále sa zúčastňujú deti, ktoré prešli školskými kolami a samotní ich pedagógovia sú niekedy 

prekvapení, ako dobre ich deti dopadli. Tieto deti nemusia mať veľmi dobrý prospech, lebo ich napríklad nebaví 
memorovať, ale baví ich logika. Vyznačujú sa tým, že veľmi radi rozmýšľajú, a pamätanie si faktografických úloh 
pre nich dôležité byť nemusí. Týmto deťom však rýchlo páli. „Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov je 
najväčšou súťažou pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na Slovensku. Je super, že sa opäť zišlo 
množstvo šikovných žiakov z celého Slovenska, ale aj učiteľov a rodičov žiakov, ktorí si navzájom vymenili 
skúsenosti z poznatkov ohľadom výchovy a vzdelávania nadaných detí na Slovensku. Dôkazom sú desiatky 
poďakovaní za možnosť zasúťažiť si, stretnúť sa, zapojiť do súťaže pre nadaných, či započúvať sa do prednášok 
odborného seminára Rozumieme nadaným. Medzi nadanými deťmi sa Logická olympiáda stala obľúbenou a 
každoročne sa na ňu tešia. Počas samotného roka píšu nadaní organizátorom stretnutí, inšpirujú svojimi 
nápadmi, neraz prezradia svoje ciele, túžby pri umiestnení v súťaži. Najdôležitejšie je sa stretnúť. Niektoré deti 
(finalistov súťaže nadaných žiakov) poznáme od prvého ročníka ZŠ, vyrastajú s nami. Ďakujem všetkým za 
spoluprácu pri organizácii jedinečnej súťaže nadaných: CPPPaP Sabinov, Pedagogickej fakulte PU v Prešove, v 
neposlednom rade primátorke mesta Prešov Ing. Turčanovej za podporu pri organizácii projektov pre nadaných 
žiakov,“ uviedol hlavný organizátor obľúbeného stretnutia mladých nadaných Slovákov Mgr. Ľuboš Lukáč. 

[Späť na obsah] 

 
 

57. Košický kraj ocenil učiteľov 
[29.03.2019; Rádio Košice; Správy; 11:00; R] 

 
 

Redaktor: 
“Košický samosprávny kraj ocenil na Deň učiteľov 35 stredoškolských pedagógov. Ocenenie si prevzalo 9 

mužov a 26 žien. Medzi nimi sú učitelia, majstri odborného výcviku, vychovávateľka zo školského internátu i 
riaditelia škôl. Viac hovorkyňa kraja Anna Činčárová.” 

Anna Činčárová, hovorkyňa KSK: 
“V Košickom kraji máme množstvo svedomitých učiteľov, ktorým patrí nám obdiv a vďaka. Angažujú sa pri 

tvorbe metodík, pripravujú žiakov na súťaže, realizujú na školách rôzne projekty, cestujú do zahraničia a naberajú 
stále nové skúsenosti, čím sa snažia rozhýbať naše školstvo. Učiteľské povolanie však, bohužiaľ, nie je 
dostatočne ohodnotené, a to ani finančne, ani morálne.” 

Redaktor: 
"Jednou z ocenených je aj Iveta Ďurášová, ktorá učí na Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi a popri 

pedagogickej činnosti pracuje aj ako členka v krajskej komisii a ako predsedníčka v celoštátnej komisii 
stredoškolskej odbornej činnosti." 

Anna Činčárová: 
“Spomedzi viac ako tridsiatky ocenených sa môže najdlhšou praxou v pedagogickom zbore pochváliť 

napríklad Alexander Štefanko z Gymnázia na Trebišovskej ulici v Košiciach, ktorý na tejto škole učí už 43 rokov. 
Okrem toho ako zástupca riaditeľa gymnázia úspešne manažuje prácu zamestnancov, aj študentov.” 

Redaktor: 
“Podľa vedenia župy je školstvo jedno z kľúčových kompetencií kraja.” 

[Späť na obsah] 

 
 

58. Oslavy 30. výročia zoologickej záhrady v Spišskej: Pozrite si, aký program 

sa chystá 
[29.03.2019; dnes24.sk; Poprad; 00:00; Dnes24.sk] 



 
https://poprad.dnes24.sk/oslavy-30-vyrocia-zoologickej-zahrady-v-spisskej-pozrite-si-aky-program-sa-
chysta-326615 

 
 

Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi oslávi tento rok 30. výročie. Pri tejto príležitosti sa môžeme tešiť aj 

na celodenný program. 
Brány novoveskej zoologickej záhrady sa otvoria pre všetkých návštevníkov 20. apríla. Tento rok však je pre 

túto zoo jubilejný – v máji totiž oslávi svojich 30 rokov. 
Oslavy sa budú konať 12. mája. Práve v tento deň bude v zoo pripravený aj celodenný program. 
Program osláv: 
10:00 – Vyhodnotenie výtvarnej súťaže na tému: Oslavy 30. výročia založenia ZOO 
10:30 – Vystúpenie detí MŠ Lipová 
11:00 – Komediálna show „Sranda banda“ 
12:00 – Country hudba 13 ciest 
13:00 – Vystúpenie žiakov ZUŠ 
13:45 – Príhovor primátora mesta Ing. Pavla Bečarika 
14:00 – Hudobno-zábavný koncert „Paci Pac“ 
15:00 – Hudobný koncert Pavla Dzurika 
15:30 – Ľudová hudba Romana Barabasa 
16:30 – Ľudová hudba Krompašan 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

59. Podujatia v Spišskej od piatka až do nedele: Tu by ste nemali chýbať… 
[29.03.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/podujatia-v-spisskej-od-piatka-az-do-nedele-tu-by-ste-nemali-chybat-326629 

 
 

Aké podujatia v Spišskej odporúčame nevynechať počas tohto piatka až nedele? Pozrite si to aj vy… 
Manželské hry 
29. marca 2019 o 19:00, Spišské divadlo 
Dej sa odohráva počas navonok pokojného večierka dvoch partnerských dvojíc. Komické situácie zo začiatku 

hry sa začínajú meniť na dramatické v okamihu, kedy vychádza najavo, že títo štyria ľudia sú poprepletaní radom 
rozličných vzťahov, ktoré doteraz neboli verejné a známe ich partnerom. 

Turistická akcia 
30. marca 2019 od 6:25 , autobusová stanica Spišská Nová Ves 
Odbor klubu slovenských turistov AC LB Spišská Nová Ves pozýva na výstup pod názvom "Potulky cez 

Peklisko – Hoľu – Čertovu hoľu v pohorí Volovské vrchy . Turistická trasa: obec Hnilec – sedlo Súľová – Peklisko 
– Hoľa (1268 m n.m.) – Čertova hoľa (1245 m n.m.) – dolinou potoka Henclová – Henclová (autobus). 

Life kouč 
30. marca 2019 o 19:00, Divadlo Kontra 
Life kouč je komediálny príbeh dvoch ľudí, z ktorých jeden nachádza svoje miesto v džungli života a druhý si 

uvedomí, že cesta, ktorou šiel doteraz, nevedie tam, kam by si želal…! 
Reštavrácia 
30. marca 2019 o 19:00, Spišské divadlo 
Brilantnú komédia o tom, že aj vo voľbách na konci bič plieska si budete môcť vychutnať v poslednú marcovú 

sobotu. Príbeh je založený na súperení rodinných klanov a hlavnými kandidátmi v boji na post vicišpána sú Adam 
Bešeňovský a Ján Potocký. V inscenácii zažijete okrem vtipných dialógov a komických situácií aj množstvo 
zábavy – spevy, tance a všeobecné veselie. 

Nedeľný kreatívny ateliér 
31. marca 2019 o 13:00, Galéria umelcov Spiša 
Tvorivú dielňu pre rodiny s deťmi zameranú na výrobu dekoratívnej výzdoby s jarnými motívmi 

preškrabávaním ihlou a rytím rydlami do farebnej sadrovej dlaždice si môžete užiť aj v posledný marcový deň. 
Tri prasiatka a vlk 
31. marca 2019 o 16:00, Spišské divadlo 
O troch prasiatkach nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov. Ľudovú rozprávku trochu inak, plnú napätia, 

dobrodružstiev a pesničiek uvedie Spišské divadlo v nedeľu popoludní. 
Mesiac a Magnólie 
31. marca 2019 o 16:00, Divadlo Kontra 
Vynikajúca komédia o zákulisí vzniku “Odviate vetrom”, jedného z najslávnejších filmov všetkých čias. 

Legendárny hollywoodsky producent David O. Selznick zamyká režiséra a scenáristu v svojej kancelárii a prinúti 

https://poprad.dnes24.sk/oslavy-30-vyrocia-zoologickej-zahrady-v-spisskej-pozrite-si-aky-program-sa-chysta-326615
https://poprad.dnes24.sk/oslavy-30-vyrocia-zoologickej-zahrady-v-spisskej-pozrite-si-aky-program-sa-chysta-326615
https://spisska.dnes24.sk/podujatia-v-spisskej-od-piatka-az-do-nedele-tu-by-ste-nemali-chybat-326629


ich k nadľudskému výkonu. V nedeľu popoludní sa pripravte na duchaplný humor, briskné dialógy, závratné 
tempo a neskutočnú zábavu. 

Verejné korčuľovanie 
31. marca 2019 o 17:30, zimný štadión 
Počas víkendu môžete zrelaxovať aj aktívne a stráviť dve hodinky na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi 

pri korčuľovaní. Zimný štadión bude pre priaznivcov tohto zimného športu otvorený v nedeľu podvečer. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Hl. foto: ilustračné 
Bociany biele ako posol jari už zahniezdili v Zemplínskom Hradišti v okrese Trebišov. Viac nájdete v 

priloženom videu. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

60. VIDEO: Škaredá dohra po semifinále play-off dorastu, slovanisti odmietli 

podať ruky hokejistom SNV 
[29.03.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/390219/video-skareda-dohra-po-semifinale-play-off-dorastu-slovanisti-odmietli-
podat-ruky-hokejistom-snv/ 

 
 

Juraj Hudák 
Nielen v play-off najvyššej hokejovej súťaže ide o veľa, ale aj vo vyraďovačke nižších vekových kategórií to 

poriadne vrie. Dokazuje to aj incident z posledného zápasu semifinálovej série extraligy dorastu medzi Slovan 
Bratislava a HK Spisšká Nová Ves, ktorú východniari vyhrali 3:2 na zápasy. Ten rozhodujúci mal však nešportovú 
dohru. 

Podľa vedenia spišskonovoveského klubu mali tréneri Slovana Michal Dostál a Tibor Višňovský odmietnuť 
podať koučom Spišskej Novej Vsi ruky. Slovanisti však oponovali, že Spišiaci ich po postupe provokovali pred 
ich striedačkou. Konkrétne brankár Eugen Rabčan, ktorý bol hlavným strojcom postupu Spišskej Novej Vsi. 

„Áno, náš brankár tam prikorčuľoval, lebo už počas zápasu dostal niekoľkokrát od slovanistov hokejkou do 
slabín, lebo chytal výborne. Možno sa nechal uniesť. Potom sme sa ale išli radovať k nášmu fanklubu a podali 
sme všetkým štyrom rozhodcom ruky. Ak si myslia, že sme ich provokovali, tak to je ich uhoľ pohľadu,“ povedal 
pre ŠPORT.sk tréner dorastencov HK Spišská Nová Ves Peter Potnega. 

„Provokácií však bolo z oboch strán dosť, mňa len mrzelo to, že ako sa skončil zápas, kolegovia zo Slovana 
odišli bez podania rúk do šatne. My sme sa totiž normálne radovali po góle pri bránke. Pán Višňovský si to ale už 
vtedy namieril do šatne. Mali sme tam fanklub, ktorému sme sa chceli poďakovať. Jeden vždy musí vyhrať a 
nebolo to od nich pekné športové gesto. Nemali by sme takto vychovávať mládež,“ dodal Potnega. 

O vyjadrenie sme požiadali aj lavičku dorastu Slovana. Asistent kouča „belasých“ Tibor Višňovský sa však 
počas play-off nechcel k situácii vyjadriť s tým, že celú situáciu ozrejmí po ukončení bojov Slovana o tretie miesto, 
ktoré štartujú už dnes. 

Medzitým však hlavný kouč bratislavského dorastu uverejnil osobné stanovisko k celému incidentu, ktorý sa 
udial po postupe Spišskej Novej Vsi. 

„Namiesto toho, aby pán alebo pani, ktorý príspevok písali, vyzdvihli obetavú hru ich mužstva a vynikajúci 
výkon ich brankára, ktorý sa najväčšou mierou pričinil o ich úspech, tak sa venujú situácii, ktorá, ak by tam boli, 
by im bola zrejmá a pochopiteľná,“ uviedol na Facebooku Michal Dostál, ktorý následne poukazoval na 
neprimerané oslavy Spišiakov pred ich striedačkou. 

„Hráči súpera sa, pevne verím, nešťastnou náhodou dostali s oslavami k našej striedačke, kde sa dostali do 
kontaktu ešte len s vracajúcimi našimi hráčmi na striedačku. Pochopiteľne vznikla malá potýčka, kde sa pár 
hráčov SNV venovalo viac urážkam a provokáciám ako samotným oslavám,“ pokračoval Dostál. 

Z tábora belasých sme dostali aj zápis o stretnutí, kde rozhodca poznamenal, že asistent trénera Spišskej 
Novej Vsi celú tretiu tretinu nabádal svojich zverencov k nadmernej agresivite a provokáciám súpera. 

3 fotky vo fotogalérii Zápis o stretnutí HC Slovan Bratislava - HK Spišská Nová Ves Zdroj: ŠPORT.sk 

Celý incident však už oba tábory hodili za hlavu, pretože sa musia sústrediť na začiatok svojich sérií. Kým, 
Slovan bojuje o tretie miesto s Banskou Bystricou, Spišská Nová Ves si to rozdá o titul s Trenčínom. 

CELÉ STANOVISKO TRÉNERA MICHALA DOSTÁLA 
„Začínam byť unavený z ľudí, ktorí namiesto hľadania pozitív z napínavej semifinálovej série dorasteneckej 

ligy medzi Slovanom (kde som hlavným trénerom) a Spišskou Novou Vsou, majú potrebu, z neviem akého 
dôvodu, komentovať a upriamovať pohľad na správanie nášho mužstva. 

Namiesto toho, aby pán alebo pani, ktorý príspevok písali, vyzdvihli obetavú hru ich mužstva a vynikajúci 
výkon ich brankára, ktorý sa najväčšou mierou pričinil o ich úspech, tak sa venujú situácii, ktorá, ak by tam boli, 
by im bola zrejmá a pochopiteľná. 

https://sport.aktuality.sk/c/390219/video-skareda-dohra-po-semifinale-play-off-dorastu-slovanisti-odmietli-podat-ruky-hokejistom-snv/
https://sport.aktuality.sk/c/390219/video-skareda-dohra-po-semifinale-play-off-dorastu-slovanisti-odmietli-podat-ruky-hokejistom-snv/


„Hráči súpera sa, pevne verím, nešťastnou náhodou dostali s oslavami k našej striedačke, kde sa dostali do 
kontaktu ešte len s vracajúcimi sa našimi hráčmi na striedačku. Pochopiteľne vznikla malá potýčka, kde sa pár 
hráčov SNV venovalo viac urážkam a provokáciám ako samotným oslavám.“ 

Provokácie a agresivitu súpera hlavne v štvrtom zápase sme znášali, dovolím si tvrdiť, statočne a som na 
chalanov hrdý. Keď tu niekto ide polemizovať o výchove, je v poriadku že niekto má tu potrebu provokovať a 
urážať aj keď je už súper na kolenách a je koniec? Ja to volám kultúra víťazstva a samozrejme aj kultúra prehry. 

Keď niekto prehrá takýto rozhodujúci boj, je sklamaný, zdrvený, smutný, …, a v tom pre pár jedincov je 
najväčšie potešenie chrliť urážky. Je jedno, z akého mesta ste, ten pocit máme všetci rovnaký. Pár jedincov stačí 
na jednejčia druhej strane a strhne sa peklo. Vzhľadom na túto situáciu a z obáv pred hromadnou bitkou som s 
hráčmi opustil ľadovú plochu a zvolil som menšie zlo (ktoré popravde už ani človeka nenapadne, že niekto bude 
riešiť a upriamovať na to pozornosť). 

Kde mám záruku, že hráčov (respektíve mojich pár jedincov) po prehre ukľudním a upozorním, že tak isto to 
urobí tréner súpera? Keď moja skúsenosť, hlavne s asistentom trénera je úplne opačná? Keď rozhodca po 
štvrtom zápase série v Spišskej Novej Vsi uviedol do zápisu (viď foto), že nabádal hráčov k nadmernej 

agresivite a provokácii? 
Tým, že vôbec niekto má potrebu na túto skutočnosť poukazovať pokračuje v provokáciách ďalej, namiesto 

aby sa venovali oslavám postupu. Ak by to rozhodcovia vyhodnotili ináč, asi by danú skutočnosť uviedli do 
zápisu. Ak to berie tá osoba až tak osobne a má právo vôbec vystupovať v konaní klubu, tak nech podajú podnet 
na disciplinárnu komisiu, rád prídem aj tam vysvetliť a ozrejmiť dané skutočnosti. 

Len to bude musieť vysvetľovať aj druhá strana. Takto by sa to malo riešiť a nie živenie týchto poloprávd cez 
sociálne siete. Nikomu toto nepomáha a vytvára to len ďalšiu nenávisť. Niektorí si neuvedomujú, že svojimi 
postojmi, lajkami, statusmi ukazujú svoj postoj k danému človeku, klubu, … 

Píšete negatívne, urážlivo a radi by ste, aby som vám ešte podal ruku a správal sa k vám slušne, tu niečo 
nesedí, že? Rešpektujme sa navzájom a takéto situácie nebudú nastávať… Spišskej gratulujeme k postupu a my 
ideme bojovať o tretie miesto. 

PS.: Toto je moje stanovisko, ktoré som považoval za nevyhnutné napísať a nebudem odpovedať a reagovať 
na žiadne príspevky, otázky či nedajbože na iné polopravdy. Nechajte nás venovať sa tomu, čo máme najviac 
radi a čo sa ešte stále neskončilo, ďakujem za pochopenie.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

61. Tip: Prichádza Hodina Zeme, planéta sa ponorí do tmy. Pre dobrú vec 
[29.03.2019; pravda.sk; Cestovanie; 00:00; Pravda] 

 
https://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/507031-tip-prichadza-hodina-zeme-planeta-sa-ponori-
do-tmy-pre-dobru-vec/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Hodina Zeme. Autor: SHUTTERSTOCK 
V sobotu 30. marca sa Prezidentský palác v Bratislave ponorí do tmy. Dôvodom však nebudú voľby hlavy 

štátu, ale Hodina Zeme. Pripojí sa tak k stovkám miest po celom svete, ktoré chcú podporiť ohľaduplné správanie 
človeka voči svojej planéte. 

Tento sobotný večer je najlepšie stráviť pri sviečkach. Aspoň na jednu hodinu. Presne o 20.30 hodine 
miestneho času sa zahalia do tmy najdôležitejšie dominanty celého sveta, ale potme budú aj milióny ľudí vo 
svojich domovoch či v kanceláriách. Nie sú za tým teroristi, ale násilné správanie človeka k prírode. 

Hodina Zeme je najväčšia celosvetová environmentálna akcia, ktorá spája tých, ktorým na živote záleží. 
Sme možno posledná generácia, ktorá môže zachrániť planétu, a zároveň prvá generácia, ktorá má dostatok 

informácií o tom, čo sa deje a ako ohrozujeme svet a budúcnosť našich detí, upozorňujú ekológovia. 
Slovensko sa do Hodiny Zeme zapája po desiaty raz. Tentoraz je to viac ako 20 miest a desiatky firiem, škôl a 

organizácií. Zhasnú dominanty ako Bratislavský hrad, Prezidentský palác, Bojnický zámok, Spišský, Trenčiansky 
aj Nitriansky hrad, hrad v Starej Ľubovni, Hodinová veža v Banskej Bystrici. 

Pripoja sa tak k najvyššej budove sveta Burdž Chalífa v Spojených arabských emirátoch, k pyramídam v 
Egypte, ku gréckej Akropole, rímskemu Koloseu, Eiffelovej veži v Paríži, Big Benu v Londýne či Empire State 
Building v New Yorku. 

Organizátorom Hodiny Zeme je celosvetová ochranárska organizácia WWF (World Wide Fund for Nature), 
ktorej poslaním je zastaviť ničenie prirodzeného prostredia. Hodina Zeme upozorňuje na dôležitosť ochrany 
prírody – mestá a domácnosti symbolicky šetria energiu a ľudia môžu ušetrený čas venovať napríklad prechádzke 
popri zhasnutých dominantách a hľadať pre seba možnosti, ako žiť ohľaduplnejšie. 

Hodina Zeme. Autor: SHUTTERSTOCK 
Inšpiráciu môžete nájsť na stránke hodinazeme.sk – pred či po akcii. Každý z nás môže niečo urobiť. Viete, že 

výroba bicykla si vyžaduje o 6,2 ton uhlíka menej ako výroba auta a na mieste jedného auta zaparkuje až 10 
bicyklov? Alebo že každý Európan za rok vyhodí 95 – 115 kg jedla? 

Niektoré krajiny spojili akciu s petíciami za zastavenie sporných projektov priehrad (Slovinsko, Chorvátsko), s 
kampaňami za vyhlásenie chránených území (Argentína) či s bojom s plastovým odpadom (Ekvádor, ktorý 
zakázal plastové obaly, tašky, slamky a fľaše v národnom parku na Galapágoch). 

https://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/507031-tip-prichadza-hodina-zeme-planeta-sa-ponori-do-tmy-pre-dobru-vec/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/507031-tip-prichadza-hodina-zeme-planeta-sa-ponori-do-tmy-pre-dobru-vec/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


V Bánovciach nad Bebravou teraz spojili Hodinu Zeme s upratovaním mesta a v Partizánskom oslávia Hodinu 
Zeme vo veľkom: lampiónovým sprievodom, koncertom a ohňovou šou. Zapojiť sa však môžete aj z domu. 

Hodina Zeme. Autor: SHUTTERSTOCK 
„Pozývame všetkých, aby vypli na hodinu svoje sociálne siete. V prvom rade v sobotu 30. marca o 20:29, teda 

tesne pred okamihom, keď zhasínajú svetové metropoly, postnime na facebook či instagram čisto čierny obrázok 
s odkazom: Túto hodinu vypínam #MojaHodinaZeme #Connect2Earth,“ povedala Miroslava Plassmann, riaditeľka 
WWF. 

Cieľom Hodiny Zeme je podľa jej slov posilniť vedomie o dôležitosti ochrany prírody, trvalo udržateľného 
správania a spotreby, o minimalizovaní odpadov či zmene stravovania. 

Kam za zábavou 
29. marca, piatok 
Bratislava: Hory a mesto, filmový festival, do 31. 3. 
Rožňava: Veľkonočné tvorivé dielne pre deti, Banícke múzeum, do 17. 4. 
Trenčín: Svet z drôtu vs. príbehy drotárov, výstava, hrad, do 30. 4. 
Žilina: Veľká noc ide, výstava v Budatínskom hrade, do 12. 5. 
30. marca, sobota 
Banská Bystrica: Expedícia s ornitológom na Badínske rybníky, organizuje SSM – Tihányiovský kaštieľ, zraz 

vo Vlkanovej pri kaštieli Bocian, 9.30 h 
Bratislava: Akvárium, terárium, predajná výstava, Úsvit, Tomášikova ul. 
Košice: Hodina Zeme, astronomický program v planetáriu, prednáška, rozprávka, filmy, pozorovanie večernej 

oblohy, Hvezdáreň a planetárium, Popradská ul., 18. h – 22. h 
Košice: Veľký vlakový výlet na gotický Spiš, trasa Spišská Nová Ves, Levoča a späť, odchod z hlavnej st. 

Košice o 7.50 h, návrat o 16.55 h 
Košice: Vedecký brloh – potulky nočnou oblohou, Výmenník obrody, 14. h – 16. h 
Prešov: Slnko a hodinár, audiovizuálny program o hodinách pre malých školákov, hvezdáreň a planetárium, 

11. h 
Zvolen: Burza kníh, OC OKO na Západe, 9.30 h – 13.30 h 
31. marca, nedeľa 
Bratislava: Jarné vegánske hody, Stará tržnica 
Bratislava – Rača: Veselá cirkusová škola, Nemecký kultúrny dom, 16. h 
Vígľaš – Pstruša: Svadobná výstava, Masarykov dvor 
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
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Trojdňový konflikt z marca 1939, v ktorom ani nie dvojtýždňový Slovenský štát vzdoroval útoku Maďarska, 
obostiera množstvo mýtov, ktoré dodnes zakrývajú, čo sa vlastne vtedy na východe Slovenska stalo a prečo k 
tomu došlo. 

Bez našich podporovateľov by tento článok nevznikol. Viac ako dve tretiny našich darcov nás podporujú 
pravidelne. 

>>PRIDAJTE SA AJ VY. 
Ambiciózny cieľ zahnať protivníka k pôvodnej hranici sa ani jednej skupine splniť nepodarilo. Bez 

početnejšieho delostrelectva a útočnej vozby nebolo možné maďarské línie prelomiť. Na druhej strane, všetky 
pokusy protivníka rozšíriť zábor územia z predchádzajúceho dňa boli nekompromisne zlikvidované. 

Do bojov sa veľmi aktívne zapojilo slovenské letectvo zo základne Spišská Nová Ves a letiska Ňaršany (dnes 

Ražňany). Dvojplošné stíhačky Avia B-534 a bombardéry Letov Š-328 v priebehu dňa napádali kolóny útočníka a 
bombardovali miesta sústredenia jeho vojsk. Maďarskí velitelia sa opakovane sťažovali, ako im slovenské 
letectvo znepríjemňuje život. To, pochopiteľne, privolalo pozornosť maďarského letectva. 

Do bojov sa veľmi aktívne zapojilo slovenské letectvo zo základne Spišská Nová Ves a letiska Ňaršany (dnes 

Ražňany). Maďarskí velitelia sa opakovane sťažovali, ako im slovenskí letci znepríjemňujú život. 
V kokpitoch slovenských lietadiel často sedeli piloti, ktorí ešte nemali ukončený bojový výcvik a stret s 

početnejším a skúsenejším protivníkom pre nich preto nedopadol veľmi dobre. Slovenské letectvo vo vzdušných 
bojoch stratilo sedem Avií a jeden Letov. Ďalšia Avia a Letov boli zostrelené protilietadlovým delostrelectvom. 
Traja piloti zahynuli a jeden padol do zajatia. Slovenskí piloti si síce nárokovali až päť zostrelov, tieto sa ale nikdy 
nepodarilo potvrdiť. 

Popoludní sa maďarské letectvo rozhodlo vyriešiť problém so slovenskými vzdušnými útokmi náletom na 
základňu v Spišskej Novej Vsi. Maďarským bombardérom sa protivzdušnú obranu letiska podarilo prekvapiť, ale 

nálet nespôsobil vážne škody. Väčšina bômb letisko buď minula, alebo dopadla do mäkkej pôdy, kde nevybuchla. 
V dôsledku bombardovania ale aj tak zahynulo 13 ľudí, z toho osem civilistov. Na zemi bolo poškodených sedem 
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lietadiel – časť z nich boli neletuschopné stroje zámerne postavené tak, aby odlákali pozornosť nepriateľa. Za 
odlietajúcimi maďarskými bombardérmi odštartoval pilot František Cyprich, ale budúcemu stíhaciemu esu sa 
maďarské Junkersy nepodarilo dostihnúť. 

Rozhorčenie z náletu a civilných obetí, paradoxne, zapôsobilo na slovenské obyvateľstvo ako morálna 
vzpruha a vo vojenských posádkach prudko vzrástol počet dobrovoľníkov hlásiacich sa do zbrane. 

Napriek všetkým ťažkostiam a chaosu slovenský prieskum nepracoval až tak zle. Podplukovník Malár sa včas 
dozvedel, že severne od Košíc sa nachádza veľké zoskupenie maďarských vojsk. Tretia skupina sa preto 
sformovala južne od Prešova pod velením mjr. pech. Michala Širicu. Jej úlohou bolo kryť tylo útočiacich 
slovenských vojsk pred prípadným útokom z juhu. 

Zmeny slovenských hraníc počas rokov 1939 – 1945: oblasť 3: časť východného Slovenska pri mestách 
Stakčín a Sobrance, ktoré sa od 4. apríla 1939 po maďarsko-slovenskej vojne do roku 1945 stali súčasťou 
Maďarska (oblasť 1: Bratislava-Predmostie do 15. októbra 1947 súčasť Maďarska; 2: od 2. novembra 1938 do 
roku 1945 súčasť Maďarska v dôsledku 1. viedenskej arbitráže; 4: Devín a Petržalka v rokoch 1938 – 1945 
súčasťou Nemecka; 5: nemecké „ochranné pásmo“). Zdroj: wikipedia.org. 

Ponechaním Prešovskej skupiny v zálohe Malár hrubo porušil Čatlošov rozkaz, v ktorom bol výslovne 
nariadený sústredený útok všetkými dostupnými silami. Keď už bolo po všetkom, Čatloš Malárovi 
neuposlúchnutie rozkazu vyčítal s tým, že keby nasadil do boja aj Širicove jednotky, útok mohol uspieť a 
maďarské vojsko mohlo byť zatlačené až k pôvodnej hranici. Malárovi je však potrebné dať za pravdu. Ponechať 
si nekryté pravé krídlo, keď existovala reálna hrozba útoku z tohto smeru, by bolo nezodpovedné a riskantné. 

Na to, že Maďari neprekročia aj južnú hranicu, sa nedalo spoliehať. To, že pri viac-menej statickej bojovej 
činnosti maďarské vojsko od Košíc nezaútočilo, neznamená, že by sa tak nestalo, keby sa ich jednotky útočiace z 
východu dostali do vážnejších problémov. Vpád do nekrytého tyla slovenského frontu by mal v takom prípade 
katastrofálne a ďalekosiahle následky. 

Zásah z Berlína 
Medzi Bratislavou a Budapešťou medzitým lietali demarše. Slovenská vláda argumentovala čerstvo 

podpísanou ochrannou zmluvou s Nemeckom, ktorá mala Slovensku garantovať územnú celistvosť. Maďarská 
vláda protestovala, že Slovensko sa protiví rozhodnutiu Nemecka o úprave hraníc. 

V Berlíne so vzrastajúcim nepokojom sledovali, ako si ich nádejní spojenci idú vzájomne skočiť do vlasov. 
Uviaznutie v konflikte s väčším susedom a bez podpory Nemecka si ale bratislavská vláda nemohla dovoliť a 
napokon súhlasila s prímerím. 

V Berlíne so vzrastajúcim nepokojom sledovali, ako si ich nádejní spojenci idú vzájomne skočiť do vlasov. 
Popoludní Nemci zasiahli. Rozčarovaná slovenská vláda bola konfrontovaná s potvrdením nemeckého súhlasu s 
posunom východnej hranice. O prímerie žiadala aj maďarská vláda, ktorej na pokoji nepridávala rastúca 
koncentrácia rumunských vojsk na spoločných hraniciach. Uviaznutie vo vyčerpávajúcom konflikte s väčším 
susedom a ešte k tomu bez podpory Nemecka si ale bratislavská vláda nemohla dovoliť. Preto napokon súhlasila 
s prímerím, ktoré malo začať platiť od večera 24. marca. Nový koncentrovaný útok, ktorý bol pripravovaný na 
nasledujúci deň, bol odvolaný. 

Intenzívne boje však pokračovali aj nasledujúci deň. V Stakčínskom smere sa maďarským jednotkám v sile 
práporu podarilo náhlym útokom z kóty 443 dobyť kótu 287, vytlačiť slovenské jednotky z Kolonice a postupovali k 
Stakčínu. Kapitánovi Matejkovi sa za podpory batérie 100 mm kanónov vz.14/19 zakopaných na západnom okraji 
Stakčína podarilo protiútokom kótu 287 dobyť späť a prekvapivým výpadom roty pechoty posilnenej ťažkými 
guľometmi padla aj opevnená kóta 443, ktorá výškovo dominovala okoliu. Kolonica zostala v maďarských rukách. 

Zemplínskej skupine sa podarilo obsadiť Remetské Hámre a odvážnym nočným manévrom posunúť 
slovenské pozície na líniu Nemecká Poruba (dnes Poruba pod Vihorlatom) – Blatné Revištia – Malčice. Skupina 
bola výrazne posilnená delostrelectvom. Batérii pluku 112 padol za obeť zámok v Nižnej Rybnici, v ktorom sídlilo 
maďarské veliteľstvo. 

Maďarský generál Henrik Werth. Foto: nagyhaboru.blog.hu 
26. marca bojová aktivita postupne utíchala. Prekvapivo sa ale v tento deň strieľalo v Prešovskej skupine. 

Jednotky majora Širicu vytlačili protivníka z Nižného Medzeva a maďarským jednotkám sa podarilo odraziť 
slovenský výpad na Michaľany. 

Slovenské jednotky na línii dotyku boli aj napriek prímeriu neustále posilňované čerstvými zálohami. K večeru 
26. marca už početný stav slovenského vojska presahoval 10-tisíc mužov, ktorí mali k dispozícii 90 diel a 
mínometov, 7 obrnených áut vz. 30 a tri ľahké tanky LT-35. Zo Zvolena dorazil obrnený vlak č. 40. Spolu s 
posilami stúpala aj bojová morálka a velitelia sa dožadovali nového útoku. Ten však podplukovník Malár musel z 
politických dôvodov zamietnuť. 

Najmä delostrelci sústredení pri Sobranciach dokazovali, že sa chystajú byť elitnou zložkou slovenskej 
brannej moci. Jeden zo slovenských granátov zasiahol muničný voz a séria následných explózií postavenie 
maďarskej batérie rozmetala. 

Sporadické prestrelky pokračovali aj v nasledujúcich dňoch. Že sa chystajú byť elitnou zložkou slovenskej 
brannej moci, dokazovali najmä delostrelci. V noci z 30. na 31. marca pálila od kóty 252 pri Hlivištiach na 
slovenské pozície pred Sobrancami maďarská štvordelová batéria. Slovenské delostrelectvo sa odvetnej paľby 
zdržalo, ale predsunutí delostreleckí pozorovatelia vďaka zábleskom výstrelov presne zamerali pozíciu 
nepriateľskej batérie. 

Ráno krátko po 7:00, hneď ako sa rozptýlil opar, slovenské delostrelectvo spustilo delostrelecký prepad po 
celej šírke frontu skupiny. Motorizovaná batéria delostreleckého pluku 116 poručíka Ploščáka vyzbrojená 
modernými 10,5 cm delami vz. 35 zaujala pozíciu pri Závadke a presnou paľbou napadla batériu pri Hlivištiach. 



Maďarskí delostrelci odpovedali niekoľkými nepresnými ranami, ale vzápätí jeden zo slovenských granátov 
zasiahol muničný voz a séria následných sekundárnych explózií postavenie batérie rozmetala. 

Následný chaos využila Kubíčkova pechota, ktorá obsadila kótu 114. O pár dní neskôr batéria poručíka Fleška 
Stakčínskej skupiny jediným výstrelom obstarožného 8 cm dela vz. 17 zasiahla v tyle maďarských postavení 
poľnú kuchyňu práve v čase výdaja stravy. Pozorovatelia napočítali na zemi minimálne štyri telá. 

Boje definitívne utíchli až 17. apríla. Posledný boj prebehol v noci na sedemnásteho o už zmieňovanú kótu 
114. Protivníkovi sa ju podarilo na chvíľu obsadiť, ale protiútok podporovaný paľbou ťažkých 15 cm húfnic vz. 25 
kótu vrátil späť do slovenských rúk. 

Podľa dohody uzavretej 4. apríla Slovensko stratilo 1697 km2 územia so 78 obcami, v ktorých žilo takmer 70-
tisíc obyvateľov – v drvivej väčšine slovenskej a rusínskej národnosti. 

Medzitým sa 27. marca v Budapešti začali rokovania o novej hranici. Bez nemeckej podpory bola slovenská 
vládna delegácia nútená stratu časti svojho územia definitívne akceptovať. Nová hranica išla približne po línii 
dotyku vojsk, ale k nevôli vojakov časť územia, ktoré protivníkovi vyrvali bojom, mu na základe dohody museli 
zase vrátiť. Podľa dohody uzavretej 4. apríla Slovensko stratilo 1697 km2 územia so 78 obcami, v ktorých žilo 
takmer 70-tisíc obyvateľov – v drvivej väčšine slovenskej a rusínskej národnosti. 

Predseda maďarskej vlády gróf Teleki mohol byť spokojný, ale nebol. Už o pár dní počas prejavu v 
okupovaných Sobranciach bez zastierania vyhlásil, že „boje uplynulých dní nemajú absolútneho víťaza“. 

Dôsledky paktu s diablom, ktorý uzavrel v mene rozšírenia maďarského územia, ho dobehli presne o dva 
roky. Nemci nekompromisne žiadali protislužby za preukázané láskavosti. Teleki rozhodne nebol nacistom, ale 
maďarským patriotom starého razenia. Nedokázal sa vyrovnať so stále tesnejším pripútavaním svojej vlasti k 
Tretej ríši a 3. apríla 1941 o deviatej večer sa zastrelil na protest proti chystanej účasti Maďarska na invázii do 
Juhoslávie, ktorú s Nemcami poza jeho chrbát a s Horthyho tichým súhlasom dohodol generál Werth. 

Ešte horšie dopadol vyslanec Döme Sztójay (rodený vojvodinský Srb Dimitrije Stojaković). V marci 1944 ho 
regent Horthy na nemecký nátlak menoval premiérom. V úrade pobudol iba päť mesiacov, ale za to obdobie stihla 
jeho vláda deportovať do vyhladzovacieho tábora Auschwitz väčšinu z vyše 600-tisíc maďarských Židov. Sztójay 
bol po vojne súdený ako vojnový zločinec a v auguste 1946 bol popravený. 

Tank LT-35, ktorý nasadila slovenská armáda v tzv. malej vojne v boji s Maďarsko. Foto: albumwar2.com 
Po boji 
Od 23. do 25. marca na slovenskej strane padlo v boji alebo zahynulo pri nehodách 21 vojakov a 8 civilov. 

Maďarské straty boli 20 mŕtvych a 48 ranených. Prestrelky po nastolení prímeria stáli život ďalších ôsmich 
slovenských vojakov. Straty na maďarskej strane za toto obdobie nie sú známe. 

Malá vojna mala obrovský dosah na slovenskú spoločnosť. Prudko vzrástla kredibilita slovenskej armády a 
bojom preukázaná ochota brániť svoje územie ukončila doma i za hranicami všetky debaty o životaschopnosti 
novovzniknutého štátu. 

Vojenský konflikt, ktorý naša história pozná ako Malú vojnu, mal obrovský dosah na slovenskú spoločnosť. 
Prudko vzrástla kredibilita slovenskej armády a bojom preukázaná ochota brániť svoje územie ukončila doma i za 
hranicami všetky debaty o životaschopnosti novovzniknutého štátu. Či už maďarská armáda skutočne chcela, 
alebo nechcela postupovať hlbšie na slovenské územie, ľudácky režim počas nasledujúcich piatich rokov čerpal 
svoju legitimitu viesť národ práve z propagandou náležite zheroizovanej úspešnej obrany vlastného štátu. 

Hrdinom dňa bol Augustín Malár. V roku 1942 bol povýšený do generálskej hodnosti a vypracoval sa na 
jedného z najrešpektovanejších a najpopulárnejších slovenských vojenských činiteľov. Jeho zajatie po 
nešťastnom pristátí na prešovskom letisku večer 30. augusta 1944 práve v čase, keď ho obsadzovali Nemci, 
spolu s odzbrojením jeho dvoch divízií tzv. východoslovenskej armády definitívne pochovalo možnosť otvoriť 
Červenej armáde karpatský front a doviesť Slovenské národné povstanie do víťazného konca. Generál Malár bol 
popravený spolu s ostatnými zajatými slovenskými generálmi Golianom, Viestom a Jurechom v tábore 
Flossenburg začiatkom roku 1945. 

Slovenské politické elity tej doby si z udalostí konca marca 1939 vzali dve protichodné ponaučenia. Prezident 
a vláda do budúcna svoju zahraničnú politiku vždy úzko ladili a koordinovali s Treťou ríšou. Tento prístup priviedol 
Slovensko do vojny s Poľskom a Sovietskym zväzom. Viedol tiež k tragickému a hanebnému vydaniu desiatok 
tisícov vlastných občanov židovskej národnosti do Hitlerových smrtiacich rúk. 

Na druhej strane, slovenskí politici, Tisa pritom nevynímajúc, dospeli k poznaniu, že nemecká priazeň môže 
byť vrtkavá a je preto potrebné mať vždy ešte niečo v zálohe. Tento akýsi tichý vnútorný odstup od Tretej ríše vo 
svojich dôsledkoch umožnil Tisovmu krídlu v HSĽS zvrátiť zámer premeniť Slovensko na národno-socialistický 
štát, ako to presadzovalo radikálne krídlo HSĽS po salzburských rokovaniach v júli 1940. Časom dokonca aj taký 
radikál ako Šaňo Mach začal svet vidieť inak. Vďaka jeho legendárnym posedeniam pri kávičke so salónnym 
komunistom Lacom Novomeským z toho profitovali mnohí odbojári, budúceho prezidenta Husáka nevynímajúc. 

Slovenské politické elity si vzali dve protichodné ponaučenia: zahraničnú politiku úzko koordinovali s Treťou 
ríšou a súčasne dospeli k poznaniu, že nemecká priazeň môže byť vrtkavá a je potrebné mať vždy niečo v 
zálohe. 

V priamej úmere, ako sa Tretej ríši prestávalo dariť na frontoch 2. svetovej vojny, sa v centre mocenského 
establišmentu slovenského štátu formovala skupina, ktorá sa snažila vyviesť Slovensko zo slepej uličky 
spojenectva s Treťou ríšou. A tak, keď poľný maršal Keitel požadoval od Slovenska ďalšie dve divízie pre 
východný front, minister obrany Čatloš s nadšením súhlasil, aby Keitelovi vzápätí „s veľkou ľútosťou“ oznámil, že 
vzhľadom na stav zásob vojenského materiálu to bude možné, iba ak Nemecko samo dodá výzbroj a výstroj. A 
na tom sa nemecká požiadavka skončila. 

Pritom mimo oficiálnej evidencie, a teda skrytá nemeckým očiam, bola až tretina delostreleckej výzbroje 
slovenskej armády. Podobne to bolo aj s guľometmi a puškami vrátane munície. So zásobami benzínu, kože na 



vojenskú obuv a látok na uniformy podobne čarovalo hospodárske trio Peter Zaťko, Gejza Medrický a Mikuláš 
Pružinský. 

Ekvilibristika brilantného guvernéra Slovenskej národnej banky Imricha Karvaša pri zatĺkaní zásob drahých 
kovov a utajených presunoch valutových rezerv je vcelku známa. Keď vypuklo Slovenské národné povstanie, 
utajená výzbroj, zásoby aj financie prišli viac než vhod. 

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Naše kvalitné články vznikajú len vďaka podpore našich čitateľov. 
Prosíme, vyjadrite nám svoju podporu aj finančne. PRIDAJTE SA TERAZ K NAŠIM PODPOROVATEĽOM. 
Ďakujeme! 
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So synom známeho kontroverzného podnikateľa ich zadržala NAKA. 
Alexandra obvinená z drogovej trestnej činnosti ostáva vo väzbe 
(4 fotografie) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Súd v Spišskej Novej Vsi v piatok dopoludnia rozhodoval o žiadosti o prepustenie z 

väzby Alexandry (19) zo Spišskej Novej Vsi. 

Mladá žena je od novembra 2018 stíhaná za drogovú trestnú činnosť. 
Alexandra sedela v aute Daniela Kušmireka, alias Ježka mladšieho, ktorého v novembri zadržala NAKA. V 

aute boli drogy aj zbrane. 
Ježko mladší je synom kontroverzného podnikateľa Milana Kušmireka zo Spiša, ktorého meno sa v médiách 

spája s podsvetím, najmä s osobou Ondreja Žembu. 
Daniel a jeho priateľka Alexandra sú v súčasnosti väzobne stíhaní v Košiciach. Rovnako aj jej otec Miloš. 
V aute zaistili drogy aj zbrane 
Začiatkom novembra 2018 policajti NAKA zasahovali na viacerých miestach Slovenska – v Košiciach, 

Ružomberku Kežmarku a v Spišskej Novej Vsi. 

Zadržali 42-ročného Miloša N. zo Smižian, jeho dcéru Alexandru N. a 35-ročného Daniela z Kežmarku. 
Počas prehliadok nebytových priestorov zaistili plastovú striekačku s obsahom metamfetamínu, z ktorého by 

sa dalo vyrobiť šesť dávok drog a ďalšie vrecúško s obsahom metamfetamínu minimálne na 38 dávok drog. 
Policajti odhalili a zaistili laboratórium na výrobu drog a veľké množstvo zbraní, streliva a výbušnín. 
Keď v novembri súd rozhodoval o vzatí do väzby všetkých troch obvinených, Alexandra sa usmievala, sediac 

vedľa svojho otca. 
Na otázku, či vedela, že v aute sa nachádzajú drogy, vtedy odpovedala: “Išli sme na romantický výlet.” 
V piatok na súde sa však už neusmievala. Pri odchode z pojednávacej miestnosti mala hlavu sklonenú. 

Výsledok nekomentovala. 
Alexandra ostáva vo väzbe 
Právny zástupca Alexandry uviedol, že podali žiadosť i prepustenie z väzby, sudkyňa však žiadosť asi po 

hodine a pol odmietla. 
Zaujímali nás dôvody žiadosti o prepustenie z väzby. 
„Dôvody nebudeme komentovať, v tomto štádiu uvidíme, ako sa s tým vysporiada krajský súd,“ informoval 

právny zástupca obvinenej Michal Bečarik. 
Ako doplnil, s piatkovým rozhodnutím súdu nie sú spokojní, do troch dní podajú sťažnosť. 
Ku skutočnostiam vyšetrovacieho spisu sa právny zástupca nevyjadroval. 
Alexandra je stále v pozícii obvinenej, spolu s ďalšími dvoma mužmi. A ostáva vo väzbe. 

[Späť na obsah] 

 
 

64. Oslavy 30. výročia našej zoologickej záhrady: Pozrite si, aký program sa 

chystá 
[29.03.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/oslavy-30-vyrocia-nasej-zoologickej-zahrady-pozrite-si-aky-program-sa-chysta-
326578 

 
 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22086813/alexandra-z-drogovej-kauzy-na-spisi-sa-z-vazby-nedostala.html
https://spisska.dnes24.sk/oslavy-30-vyrocia-nasej-zoologickej-zahrady-pozrite-si-aky-program-sa-chysta-326578
https://spisska.dnes24.sk/oslavy-30-vyrocia-nasej-zoologickej-zahrady-pozrite-si-aky-program-sa-chysta-326578


Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi oslávi tento rok 30. výročie. Pri tejto príležitosti sa môžeme tešiť aj 

na celodenný program. 
Brány novoveskej zoologickej záhrady sa otvoria pre všetkých návštevníkov 20. apríla. Tento rok však je pre 

túto zoo jubilejný – v máji totiž oslávi svojich 30 rokov. 
Oslavy sa budú konať 12. mája. Práve v tento deň bude v zoo pripravený aj celodenný program. 
Program osláv: 
- 10:00 – Vyhodnotenie výtvarnej súťaže na tému: Oslavy 30. výročia založenia ZOO 
- 10:30 – Vystúpenie detí MŠ Lipová 
- 11:00 – Komediálna show „Sranda banda“ 
- 12:00 – Country hudba 13 ciest 
- 13:00 – Vystúpenie žiakov ZUŠ 
- 13:45 – Príhovor primátora mesta Ing. Pavla Bečarika 
- 14:00 – Hudobno-zábavný koncert „Paci Pac“ 
- 15:00 – Hudobný koncert Pavla Dzurika 
- 15:30 – Ľudová hudba Romana Barabasa 
- 16:30 – Ľudová hudba Krompašan 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Počas týždňa si užili tí najmenší v škôlke na sídlisku Západ prvú Burzu kníh. Fotky z tohto podujatia nájdete v 

priloženej galérii. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

65. Tipy na víkend: Tance aj plávanie na Štiavničkách, expedícia na Badínske 

rybníky, mecheche v Mačačárni a Majk Spirit v Ministry 
[29.03.2019; bbonline.sk; SPRÁVY; 00:00; Ana Gudzová] 

 
https://bbonline.sk/tipy-na-vikend-tance-aj-plavanie-na-stiavnickach-expedicia-na-badinske-rybniky-
mecheche-v-macacarni-a-majk-spirit-v-ministry/ 

 
 

Posledný marcový víkend okrem zmeny času na letný prináša aj pestrú ponuku podujatí. Hudba, tanec, 
umenie, plávanie… z každého rožku trošku. 

PIATOK 29. MAREC 
Krasličiari a krasličiarky v Thurzovom dome 
Thurzov dom, B. Bystrica – 9:00 h 
Thurzov dom je v týchto dňoch výstavnou sieňou slovenskej kraslicovej tradície. Výstava To vajíčko maľovanô 

približuje nielen históriu zdobenia vajíčok ale aj prácu súčasných slovenských krasličiarov a krasličiarok. V piatok 
(9:00 – 17:00 h) sa v Thurzovom dome môžete zoznámiť s Milanom Dobrotom, ktorý pracuje technikou 
dierkovania, voskovania a vyškrabávania vajíčok, s Annou Dankovou, ktorá zdobí vajíčka madeirou, maľovaním a 
decoupage, ako aj s Blankou Vaňovou – voskovanie, madeira. V sobotu (13:00 – 17:00 h) to bude Verona 
Štafenová (batika, dierkovanie, voskovanie, maľovanie) a Ján Stopak (oblepovanie slamou). 

Maľované, batikované či madeirované ale aj drevené sklenené, decoupage, tenerife, fabergé… Thurzov dom 
ovládne krása kraslíc 

Prvý bystrický autosalón 
Europa SC, B. Bystrica – počas otváracích hodín 
Ak ste milovníkmi áut, milujete rýchlosť a zvuk motora, nemali by ste chýbať na Prvom bystrickom autosalóne 

v priestoroch nákupného centra Europa. Až do 11. apríla tam budú parkovať výnimočné kúsky prestížnych 
automobilových značiek ako Mercedes-Benz, Audi, BMW, Volkswagen, Kia, Jeep a ďalšie. 

Čítame spolu 
KC Fončorda, B. Bystrica – 15:30 h 
Spoločné čítačky v Komunitnom centre Fončorda sa konajú pravidelne raz za mesiac. Marcová čítačka bude 

tento piatok. Klub komunitných knihomoľkov pozýva deti a ich rodičov či starých rodičov do sveta fantázie, v 
ktorom bude komunitná babička čítať poučné príbehy. A čítať budú aj deti. 

Kováči umenia 
Štátna vedecká knižnica, B. Bystrica – 17:00 h 
V piatok sa končí 23. ročník festivalu Literárna Banská Bystrica. Vyvrcholí multižánrovým podujatím Kováči 

umenia s účasťou banskobystrických umelcov – literátov, hudobníkov, výtvarníkov. Uskutoční sa v Spoločenskej 
sále ŠVK. 

3×20 Ženy 
Divadlo Štúdio tanca, B. Bystrica – 19:00 h 
Tri choreografky, tri výpovede o stave a prežívaní umenia v odlišných svetoch. Nová inscenácia 

banskobystrického Divadla Štúdio tanca 3×20 Ženy je výpoveďou troch zaujímavých umeleckých individualít. 
3×20 Ženy – tri choreografky, tri výpovede o stave a prežívaní umenia v odlišných svetoch 

https://bbonline.sk/tipy-na-vikend-tance-aj-plavanie-na-stiavnickach-expedicia-na-badinske-rybniky-mecheche-v-macacarni-a-majk-spirit-v-ministry/
https://bbonline.sk/tipy-na-vikend-tance-aj-plavanie-na-stiavnickach-expedicia-na-badinske-rybniky-mecheche-v-macacarni-a-majk-spirit-v-ministry/


Metalový večer 
RC Tartaros, B. Bystrica – 19:00 h 
Piatkový večer v RC Tartaros bude patriť metalu. Zahrajú Sur Austru (Rumunsko) , Northern Plague (Poľsko) 

a slovenské kapely Abstract a Guzzle Booze. 
Také zo života 
Aula SZU, B. Bystrica – 19:00 h 
Inšpiratívny večer plný zaujímavých a zábavných momentov, s osobnosťami spoločenského a umeleckého 

života. Charizmatický moderátor Mário Šmýkal, známa dvojica Adela a Viktor Vincze, herec Dušan Cinkota a 
rečník Michal Szabó. Viac informácií nájdete na Facebooku. 

Hudobná glosa Igora Šimega 
Hotel Národný dom, B. Bystrica – 19:00 h 
Hosťami v poradí už 65. hudobnej glosy speváka, herca a režiséra Igora Šimega budú herečka a moderátorka 

Katarína Brychtová a akordeónové trio The Buttons. 
Chris Ellys a Going Up The Country 
Klub HaD, B. Bystrica – 19:00 h 
Chris Ellys vydal svoj druhý autorský album s názvom Spring Folks a predstavuje ho na turné po Slovensku, 

Česku a Poľsku. Koncertné turné Going Up The Country sa začalo 15. marca v Spišskej Novej Vsi. A v piatok 

večer sa Chris Ellys zastaví aj v banskobystrickom Klube Hudby a Divadla. 
Kiero Grande + Her Memories 
U Francúza /Jazz Klub 12, B. Bystrica – 20:00 h 
Kiero Grande, trojica blues rockerov z Veľkého Kýru, ktorá spája prvky blues, punku a progresívneho rocku, je 

momentálne na turné s propagáciou svojho nového albumu. Kiero Grande tvoria Ady Kelemen, Robi Gajdošík a 
Vojtech Száraz. Her Memories, bluesrockové trio z Bratislavy, hrá v zložení Martin Tomášik (spev, gitara), Jakub 
Kolesár (basgitara) a Peter Garaj (bicie). 

Drag Queens show v Záhrade 
Záhrada CNK, B. Bystrica – 19:00 h 
Veľkolepá kabaretná show v podaní drag Queens Action Sisters. Večer plný pozlátka, humoru, kabaretu a 

nápaditých kostýmov. Predstavia sa Jessica Loo, Chantall Licorne, Madam Chiquitta, Štefan Polák, Andrej 
Andrejkovič a hosťka večera Katarína Adamíková. 

SOBOTA 30. MAREC 
Expedícia na Badínske rybníky 
Badínske rybníky – 9:30 h 
Prvého apríla je Svetový deň vtáctva. Táto ochranárska tradícia sa zrodila ešte v časoch rakúsko-uhorskej 

monarchie. Založil ju slovenský prírodovedec Oto Hermann, ktorý sa narodil, žil a pôsobil v Brezne. Sviatok 
našich operených priateľov si môžete pripomenúť počas Expedície na Badínske rybníky, ktorou vás bude 
sprevádzať ornitológ Imrich Kováč zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti SOS Birdlife Slovakia. Zraz účastníkov 
je priamo na Badínskych rybníkoch. Vezmite si so sebou ďalekohľad, lupu, atlasy prírody, zápisník a tiež 
občerstvenie, pretože po expedícii nasleduje posedenie pri ohni. 

Tanec ovládne Štiavničky 
Športová hala Dukla, B. Bystrica – 10:00 h 
Športovú halu Dukly na Štiavničkách ovládne v sobotu tanec. Na Majstrovstvá SR v štandardných tancoch 

2019 sa prihlásilo viac ako 150 tanečných párov z celého Slovenska. Súťaže sa začínajú o 10:00 h, galaprogram 
o 19:00 h. 

Jarné mecheche v Mačačárni 
Mačačáreň, B. Bystrica – 12:00 h 
Do bystrickej Mačačárne (Družstevná 12) sú v sobotu pozvaní všetci, ktorí majú v srdci miesto aj pre zvieratá. 

Chlpáči zas potrebujú pomoc! Môžete priniesť jedlo, deky, čistiace prostriedky alebo tzv. krmivo pre prasiatko, 
teda príspevok do kasičky. Dvere Mačačárne budú otvorené od 12:00 do 18:00 h. Samozrejme, môžete a musíte 
pozdraviť aj chlpáčov.Viac informácií nájdete na Facebooku. 

Tvorivá dielňa v Praetóriu 
SSG Praetórium, B. Bystrica – 13:00 h 
Výstava Michala Moravčíka (in memoriam) predstavuje prvý základný výskum celoživotnej tvorby tohto 

významného slovenského umelca strednej generácie. Na marcovej tvorivej dielni k jeho výstave United We Stand 
sa vo vlastnej tvorivej činnosti oboznámite s tvorbou samotného autora. Dielňa potrvá do 16:00 h, je vhodná pre 
dospelých, študentov a rodiny s deťmi od 10 rokov. V prípade záujmu sa objednajte na tel. č: 048/4701624, 
048/4701615 alebo mailom na edukacne@ssgbb.sk. 

Banská Bystrica Cup 2019 
Krytá plaváreň, Štiavničky, B. Bystrica – 14:00 h 
Posledný marcový víkend bude patriť aj plavcom a plavkyniam. Plavecký míting Banská Bystrica Cup 2019 

ponúkne počas dvoch dní plnenie limitov na olympijské hry, majstrovstvá sveta, letnú svetovú Univerziádu, 
majstrovstvá sveta a Európy juniorov, Európsky olympijský festival mládeže ale aj veľmi zaujímavé mená. 
Program mítingu sa začne v sobotu 30. marca o 14:00 h a v nedeľu 31. marca o 9:00 h. Vstup na podujatie je 
voľný. 

VIDEO: Svetoví plavci zavítajú koncom marca opäť pod Urpín 
Priadka a kráľ 
Divadlo pod balkónom, B. Bystrica – 17:00 h 



Rozprávka s takmer detektívnou zápletkou, bábkami a pesničkami o pracovitej priadke, ktorá svojou 
múdrosťou zachráni kráľa a aj kráľovstvo. 

Organový koncert 
Evanjelický kostol, B. Bystrica – 19:00 h 
Evanjelický kostol na Lazovnej rozozvučia v sobotu večer tóny francúzskej organovej hudby. Fenomenálny 

organista David di Fiore, Američan s talianskymi koreňmi, vystúpi v kostole pri príležitosti Mesiaca frankofónie. 
Evanjelický kostol na Lazovnej rozozvučia tóny organovej hudby 
Klamstvo 
Aula SZU, B. Bystrica – 19:00 h 
Je klamstvo nevinné? Dokáže pravda ublížiť a lož poslúžiť? Kde končí pravda a začína klamstvo? Vážne 

otázky, na ktoré s úsmevom odpovedia dva manželské páry, ktoré si v hre Klamstvo bravúrne zahrali Emília 
Vášáryová, Milan Kňažko, Gabriela Škrabáková a Peter Šimun. 

Inštrumentálny večer v „77“ 
Klub 77, B. Bystrica – 20:00 h 
Inštrumentálny večer so zvolenskou kapelou Recorncern (Instrumental fusion metal) a banskobystrickým triom 

Plan B, vedeným gitaristom Petrom Švantnerom, ktoré ponúkne pestrú zmes artrocku a jazzrocku. 
Mierne toxické aj očistné 
Záhrada CNK, B. Bystrica – 20:00 h 
Koncert občasného hudobného zoskupenia Z.TRIO zo Záhrady. Zahrajú nejaké inštrumentálky aj 

„momentálky“, covery i vlastné „ľudovky“. Okrem nových piesní zaznejú tiež staršie hity ako Hnedý mužík, 
LGBTI+XYZ, Chyba či Bruselský diktát. Na prvý pohľad politické, no v zásade osobné. Mierne toxické i očistné. 
Cynické a azda aj láskavé. 

Nie som tu náhodou 
Ministry of Fun, B. Bystrica – 21:00 h 
Majk Spirit vyráža na turné k svojmu novému albumu Nie som tu náhodou. Špeciálne koncerty s krstom 

albumu a jedinečnou šou sa uskutočnia len v troch slovenských mestách. Prvou zastávkou je Ministry of Fun v 
Banskej Bystrici. 

NEDEĽA 31. MAREC 
Tvorivé dielne pre deti 
Stredoslovenské múzeum, B. Bystrica – 9:00 h 
Posledné marcové tvorivé dielne sa budú niesť v znamení Veľkej noci a vítania včielok. V Thurzovom dome 

sa deti naučia zdobiť kraslice servítkovou technikou a tiež sa dozvedia, ako vznikol názov kraslice, prečo sa 
dávali do hrobu a na čo sa používa kyslá kapusta (13:00 – 17:00 h). V Tihányiovskom kaštieli si zas vyrobia 
včielky a iné opeľovače, ktoré možno vidieť v našich záhradách a na lúkach (9:00 – 12:00 h a 13:00 – 17:00 h). 

Farbatolárium aj mačička a psík 
Bábkové divadlo na Rázcestí, B. Bystrica – 10:00 h 
Farbatolárium je tretie pokračovanie jedinečného interaktívneho divadelného projektu pre batoľatá a ich 

rodičov. Veselá polhodinka s farbami v divadelnom Teátriu sa začína o 10:00 h. Rozprávku o psíčkovi a mačičke, 
o tom, ako spolu gazdovali aj o všelijakých iných veciach, si deti môžu pozrieť o 16:00 h v sále. 

Svadobná výstava 
Masarykov dvor, Vígľaš-Pstruša – 11:00 h 
Druhý ročník Svadobnej výstavy na Masarykovom dvore v Pstruši sa bude niesť nielen v romantickom a 

tradičnom štýle. Tentoraz to bude aj retro štýl. Pripravený je tiež bohatý sprievodný program a okrem toho 
jazdecký a športovo-rekreačný areál Masarykov dvor ponúka aj mnoho ďalších možností na príjemné prežitie 
poslednej marcovej nedele. 

Čaj o piatej 
Robotnícky dom, B. Bystrica – 17:00 h 
Na marcovej tanečnej a spoločenskej zábave v Robotníckom dome vám do tanca aj na počúvanie zahrá 

skupina Excellence. 
Nedeľa v Artforum 
Kníhkupectvo Artforum, B. Bystrica – 18:00 h 
Nedeľný večer v kníhkupectve? Prečo nie? Najmä ak vás tam čaká zaujímavé stretnutie s cestovateľkou 

Veronikou Werka Střelcovou. Zavedie vás do Orlanda, kde strávila štyri mesiace, a vtiahne do príbehov ľudí, s 
ktorými tam zdieľala svoj život. Strelk: Americká tvár je prvé vydanie cestovateľsko-literárneho cyklu o ľuďoch a 
krajinách Spojených štátov amerických, ktoré Veronika Střelcová navštívila v minulom roku. V kníhkupectve 
Artforum na Hornej Striebornej budú v nedeľu večer dvere otvorené! 

Share 
Fotogaléria 
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66. Kalendár motoristických akcií na Slovensku 
[28.03.2019; Auto magazín; STRUČNE; s. 63; redakcia] 

 
 



Apríl 2019 
2.4.-3.4.2019 
Škoda Roadshow 2019 -Testovacie jazdy 
Auto Gabriel Košice, PO Car Prešov, Autoves Spišská Nová Ves 

4.4.2019 
Slovenský okruhový pohár 2019 
1. kolo - Slovakia Ring, Orechová Potôň www.okruhy.sk 
5.4.-6.42019 
Minirally Cup 2019 - Rely 
Kopaničiarska minirally, Jablonka a okolie 
5.4.-6.4.2019 
Škoda Roadshow 2019 -Testovacie jazdy 
Š-Autoservis Bardejov, Š-Autoservis Vranov nad Topľou 
6.4.2019 
MSR a Profituning Cup - Slalom a šprint 
Race Bankov, Košice 
9.4.-10.4.2019 
Škoda Roadshow 2019 - Testovacie jazdy 
Galimex Martin, Todos Žilina, Galimex Žilina 
12.4.-13.4.2019 
Škoda Roadshow 2019 - Testovacie jazdy 
Seco Autoservis Košťany nad Turcom, Todos Ružomberok, Autokomplexx Prievidza 
12.4.-13.4.2019 
Škoda Roadshow 2019 - Testovacie jazdy 
Autoprofit Čadca, Automax Plus Považská Bystrica, Auto-centrum Dubnica nad Váhom 
20.4.2019 
autoSlalomShow 2019 - Slalom 
2. kolo, areál Agrokomplex Nitra 
20.4.2019 
Hobby Rally Cup 2019 - Autoshow, Rallyshow 
3. kolo - Veľkonočné preteky, Rally Park Veľké Zlievce 
20.4.-21.4.2019 
Škoda Roadshow 2019 - Testovacie jazdy 
Autoris Rimavská Sobota 
26.4.-28.4.2019 
Alpe Adria Circuit Racing - Cestné motocykle 
Slovakia Ring, Orechová Potôň 
30.4.-5.5.2019 Autosalón v Bratislave 
Incheba Expo Aréna, Bratislava 

[Späť na obsah] 

 
 

67. Nemožnosť dokonalého porozumenia 
[27.03.2019; Literárny týždenník; RECENZIE; s. 13; MATEJ BARČ] 

 
 

Daniela Dubivská 
VINNÁ Z MLČANIA 
Spišská Nová Ves: FAMA art, 2018, 1. vyd., 88 s., ISBN 978-80-89717-18-7 

MATEJ BARČ 
V tretej knihe poézie Daniely Dubivskej Vinná z mlčania cítiť jemné prehlbovanie jedinečného autorkinho 

rukopisu, ale tak ako komunikatívnosť v jej poézii, aj toto tvrdenie trochu balansuje na hrane medzi áno a nie. 
Tradičné spájanie abstraktného s konkrétnym, otvoreného priestoru s intímnym mikrosvetom väčšinou silno 
zarezonuje (mám ťa / len pod dáždnikom / s chvíľou čo na mne robí stojky; smiem ťa premeniť na rúhanie / 
vyprevadiť stráň k búrke), avšak pomerne výrazne vystupujú aj určité retardačné prvky. 

Oproti predchádzajúcim zbierkam (Karavána rýb, FAMA art, 2001; Žena v cudzom brlohu, FAMA art, 2012) sa 
tu často vyskytuje motív pohybu, najmä odchádzania a plynutia v čase a v priestore (napr. v básni Odlietame), čo 
súvisí zrejme aj s vekovým posunom autorky, cez ktorý (vedome/nevedome?) nasvecuje aj mužsko-ženské 
vzťahy. Ich základným rysom je u Dubivskej neustále približovanie sa, ba až „presekávame" dvoch subjektov, 
ktoré však navzájom nikdy nesplynú. Pociťuje sa tu nemožnosť dokonalého porozumenia si, o to viac rezonuje 
nevypovedané a nevypovedateľné. Partnerské vzťahy vníma Dubivská ako konfliktné, na hrane (alebo za hranou) 
noža, avšak práve v spomenutej nemožnosti úplného splynutia muža a ženy nachádza očividne akési čaro. V 
rámci básní tento princíp funguje dynamizujúco, vytvára napätie, je zdrojom zaujímavých obrazov: „kníhkupec ma 
na rohu námestia / predá knihe… / lebo ty si ma už rozčítal/… ale z tých divokých písmen / nik z nás / 
neposkladal život." V zbierke je viackrát konkretizovaný obrazmi míňania sa: „Sťahujem sa z tvojho sna / balím 



všetky tie mestá / kde sa stretávali naše odchody." Autorke sa však stáva, že sa jej zrazu na malom priestore 
jednej básne objaví priveľa dlhočizných abstrákt, ktoré vytvárajú toporné ťažkopádne konštrukcie. Význam 
výpovede zastierajú a text veľmi zaťažujú: „sme zapamätateľným hriechom… výjav prostoduchej myšlienky o 
strácaní / ako sa vykrádať z vlastných podstát / a cudzích telesností." 

Silnou stránkou Dubivskej poézie je obraznosť, ktorá dosahuje nečakané a výrazné pointy skôr pri používaní 
kratších a „všedných" slov ako výstavbových jednotiek. Tie básnickému obrazu dodávajú kvalitu originálnosti a 
sugestívnosti: „vlasmi ohmatávam vietor / čo nebude nikdy dospelý " (Metafyzická), „revolver, čo dvorí terču" (Zo 
šúpolia), „všežravé komíny tiahli s dymom" (Premostená). 

V kontexte jej originálneho autorského vkladu zaujme aj automatizácia ako postup pri opise výsostne 
intímnych stavov a situácií: „sen zo mňa vystúpil 5.30 / inštaluje dlaň / na dotyk s brieždením." Inokedy zase 
naopak, prichádza animizujúca obraznosť pri neživých veciach: „a vlak ako plachý kôň / odriekal koľaj za koľajou." 
Podľa môjho názoru, popri už spomenutom (a tradičnom) náhlom spájaní konkrétneho s abstraktným, intimity s 
otvoreným priestorom, patria tieto postupy v Dubivskej poézii medzi najfunkčnejšie. 

Autorský subjekt je u nej problematický, mnohotvárny, neustále premenlivý do rozličných podôb, ktoré 
(poeticky väčšinou úspešne) vyjadrujú premeny jeho vnútorného sveta. Niekedy však badať sklon k 
sentimentalite, ktorú akoby neregistrovala: „Odpusť / že sa mi necnie po nebi…. a pochovávam ranné vlaky / čo 
nevezú ani kúsok poézie." 

Celkovo hodnotím zbierku kladne. V horizonte všetkých troch kníh však v nej nebadať veľký posun, čo možno 
vysvetliť aj nedostatkom sebareflexie, hlavne (a možno výlučne) po technickej, remeselnej stránke. Viaceré 
básne v sebe obsahujú veľmi silné i prekvapivo slabé verše tesne vedľa seba a niekedy si doslova pýtajú 
„prečistiť" alebo zmeniť básnickú lexiku. Ide vždy o konkrétne príklady, teda nenaznačujem, aby autorka menila 
svoju poetiku ako takú, tá je, ako som už napísal, zaujímavá a originálna. Kritickejší prístup k vlastným textom by 
však Dubivskej mohol len prospieť a v budúcnosti by jej umožnil citeľnejší progres v jej básnickom výraze ako 
celku. 

(Autor je študentom 3. ročníka slovenského jazyka a literatúry na Univerzite sv. Cyrila u Me- 
toda v Trnave.) 

[Späť na obsah] 
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