
ZÁPISNICA 

z 1. zasadnutia Volebnej komisie samosprávneho kraja 

Miesto konania:  Námestie mieru č.2, 080 01 Prešov 
Čas konania:  13,00 hod. – 17, 00  hod.  
Prítomní - členovia volebnej komisie podľa prezenčnej listiny ( príloha č. 1 ) 

Priebeh rokovania: 

Prvá časť: 

- Prítomným členom volebnej komisie sa  prihovoril predseda PSK – Milan Majerský
a riaditeľ Úradu PSK Fabián Novotný .

- Prítomní členovia volebnej komisie sa podpísaním  sľubu  ujali  svojej funkcie.
- Volebná komisia určila žrebom predsedu – Ing. Richard Jánoš – delegovaný koalíciou

SPOLU - občianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS- Občianski
demokrati Slovenska, Progresívne Slovensko a podpredsedu – Ing. Ladislav Kokoška.
CsC. – delegovaný Slovenskou národnou stranou.

Druhá časť: 

- Poučenie členov volebnej komisie  k ochrane osobných údajov – JUDr. Slovjaková ,
zodpovedná osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

- Informácia k financovaniu výdavkov spojených s činnosťou volebných komisií – Mgr.
Jana Fričová , odbor financií ÚPSK

- Informácia k programovému, organizačnému a technickému spracovaniu výsledkov
volieb  prostredníctvom odborného sumarizačného útvaru -   Ing. Ján Kozoň, PhD.
riaditeľ  pracoviska ŠÚ SR v Prešove

- Zapisovateľka VKSK podala informáciu
• O počte podaných kandidátnych listín pre voľby do zastupiteľstva PSK podľa

volebných obvodov a celkom
• O počte podaných kandidátnych listín pre voľby predsedu a predložila  zoznam

kandidátov  na predsedu
• O informácii Odboru volieb , referenda a politických strán Ministerstva vnútra

SR zo dňa 30.8.2022; termín spoločnej korektúry originálov hlasovacích lístkov
je  22.9.2022 účasť predsedu volebnej komisie je nutná; o povinnosti doručiť e- 
mailom na ministerstvo vnútra do 19. septembra 2022 návrh hlasovacieho lístka

• O právnej úprave vzťahujúcej sa k voľbám

- Zapisovateľka vykonala školenie členov volebnej komisie a preverila
uznášaniaschopnosť volebnej komisie .

           Celkový počet členov volebnej komisie : 9 
     Počet prítomných členov volebnej komisie: 6 
     Volebná komisia Prešovského samosprávneho kraja je uznášania schopná 



- Volebnej komisii samosprávneho kraja boli predložené na registráciu kandidátne listiny
– 10 kandidátnych listín pre voľby predsedu PSK, 111 kandidátnych listín nezávislých
kandidátov pre voľby do zastupiteľstva PSK , 146 kandidátnych listín podaných
politickými subjektami pre voľby do zastupiteľstva PSK.

- Na zasadnutí volebnej komisie boli odstránené formálne nedostatky politického
subjektu NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI – chýbajúci podpis
osoby oprávnenej určiť splnomocnenca politickej strany na viacerých oznámeniach
o určení splnomocnenca ; nedostatky odstránila oprávnená osoba, ktorá sa na výzvu
komisie dostavila na jej zasadnutie.

Volebná komisia Prešovského samosprávneho kraja: 

- Zaregistrovala pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja kandidáta:
1. na kandidátnej listine Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko : Ingrid

Tomková, Mgr.
2. nezávislý kandidát – Ján Bync, PhDr., PhD.
3. nezávislý kandidát – Michal Biganič, PaedDr.
4. na kandidátnej Hnutie Občan Národ Spravodlivosť – Ľubomír Goliaš
5. na kandidátnej listine SRDCE- SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana

vlastencov – Jozef Mihalčin, Ing.
6. na kandidátnej listine Národná koalícia/Nezávislí kandidáti – Patrícia Reváková,

Mgr.
7. na kandidátnej listine ŽIVOT- národná strana – Filip Kuffa, Ing., Ing.
8. na kandidátnej listine Republika – Milan Mazurek , Bc.
9. na kandidátnej listine koalície : Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA,

Sloboda a Solidarita, ZA ĽUDÍ – Milan Majerský, PaedDr., PhD.
10. na kandidátnej listine koalície: HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna

demokracia ,Slovenská národná strana , SZOVETSÉG- Magyarok. Nemzetiségek.
Regiók. /ALIANCIA- Maďari. Národnosti. Regióny. - PhDr. Michal Kaliňák

- Zaregistrovala kandidátov uvedených na kandidátnych listinách  politických strán,
koalícií a hnutí vo volebnom obvode č. 1, vo volebnom obvode č. 2, vo volebnom
obvode č. 3, vo volebnom obvode č. 4 , vo volebnom obvode č. 7 tak, v rozsahu ako je

uvedené v prílohe č. 2

- prijala
Uznesenie č. 1 : 

„Ukladá zapisovateľke volebnej komisie samosprávneho kraja vyzvať  splnomocnenca 
Slovenskej národnej strany vo volebnom obvode č. 1 , splnomocnenca politickej strany 
REPUBLIKA vo volebnom obvode č. 1 , splnomocnenca koalície HLAS - sociálna demokracia, 
SMER - sociálna demokracia , SZOVETSÉG- Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. 
/ALIANCIA- Maďari. Národnosti. Regióny vo volebnom obvode č. 2 , splnomocnenca 
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko vo volebnom obvode č. 3 , splnomocnenca 
politickej strany Dobrá voľba a Umiernení vo volebnom obvode č. 6, splnomocnenca 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti(OĽANO),NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA 
ZDOLA vo volebnom obvode č. 7 , splnomocnenca NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ 
KANDIDÁTI vo volebnom obvode č. 7   na odstránenie formálnych nedostatkov v termíne 
do 7.9.2022 do 17 hod. 

Počet prítomných členov: 6 
Za prijatie hlasovalo :       6 



Uznesenie č. 2 : 

„Volebná komisia Prešovského samosprávneho kraja neregistruje kandidátov uvedených na 
kandidátnej listine Hnutie Občan Národ Spravodlivosť pre voľby do zastupiteľstva 
Prešovského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 7 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX a kandidáta uvedeného na kandidátnej listine Hnutie Občan Národ Spravodlivosť 
pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 7  
XXXXXXXXXX z dôvodu, že:  
Politické hnutie Hnutie Občan Národ Spravodlivosť doručilo dňa 30.08.2022 pre voľby do 
zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 7 – okres Prešov  
kandidátnu listinu prostredníctvom splnomocnenca XXXXXXXXXXXXXXX. Toho istého 
dňa 30.08.2022 doručilo Hnutie Občan Národ Spravodlivosť   kandidátnu listinu pre voľby do 
zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 7 – okres Prešov   
prostredníctvom splnomocnenca XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Dňa 06.09.2022  
oznámil  e- mailom predseda Hnutia Občan Národ Spravodlivosť XXXXXXXXXXXXX, že 
k dvojitému podaniu došlo nedopatrením a že jediným splnomocnencom pre podávanie 
kandidátnych listín je XXXXXXXXXX. Volebná komisia Prešovského samosprávneho kraja 
preskúmala podané kandidátne listiny a oznámenie predsedu hnutia a usúdila, že podpis osoby 
oprávnenej konať v mene politického hnutia uvedený na oznámení zo dňa 6.9.2022 a na 
Oznámení o určení splnomocnenca a jeho náhradníka – XXXXXXXX zo dňa 12.8.2022  nie 
je totožný. S prihliadnutím na uvedené, rozhodla o nezaregistrovaní kandidátov uvedených na 
tejto kandidátnej listine. Podľa § 139 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, politická strana 
doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca. Zo zákonného znenia, ktoré 
je uvedené v jednotnom čísle  je zrejmé, že má ísť o jedného splnomocnenca. Vysvetlenie 
predsedu hnutia volebná komisia  neakceptovala vzhľadom na viditeľný  nesúlad podpisov. „   

Počet prítomných členov: 6 
Za prijatie hlasovalo :       6 

Uznesenie č. 3 : 

„Volebná komisia Prešovského samosprávneho kraja neregistruje kandidáta uvedeného na 
kandidátnej listine PRINCÍP  pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
vo volebnom obvode č. 13 -  XXXXXXXXX a kandidátov uvedených na kandidátnej listine 
PRINCÍP  pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja vo volebnom obvode 
č. 13 -  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX z dôvodu , že : 

Politická strana PRINCÍP  doručila dňa 30.08.2022 pre voľby do zastupiteľstva 
Prešovského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 13 – okres Vranov nad Topľou , 
kandidátnu listinu , na ktorej bol uvedený kandidát XXXXXXXXXX. Následne s odstupom 
času, toho istého dňa 30.08.2022 doručila druhú kandidátnu listinu pre voľby do 
zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 13 – okres Vranov 
nad Topľou, na ktorej boli uvedení dvaja kandidáti- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
Dňa 6.9.2022, pred zasadaním volebnej komisie samosprávneho kraja,  doručila politická 
strana späťvzatie kandidátnej listiny, ktorá bola doručená ako prvá a na ktorej bol uvedený 
jeden kandidát – XXXXXXXXXX.
Volebná komisia Prešovského samosprávneho kraja po preskúmaní predložených 
kandidátnych listín rozhodla, že politický subjekt konal v rozpore so zákonom č. 180/2014 



Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení , ak v termíne na doručenie kandidátnych listín doručil dve kandidátne
listiny, s rozdielnym počtom kandidátov pre ten istý volebný obvod. Podľa § 139 ods. 1, 2
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení politická strana môže doručiť len jednu kandidátnu
listinu  najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb. Späťvzatie jednej  kandidátnej listiny
v čase po ukončení preberania kandidátnych listín do doby pred registráciou považuje za
oneskorené.

Počet prítomných členov: 6 
Za prijatie hlasovalo :       6 

Uznesenie č. 4 : 

„Volebná komisia Prešovského samosprávneho kraja neregistruje kandidáta uvedeného na 
kandidátnej listine SRDCE – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – strana vlastencov 
pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 13-

XXXXXXXXXXXXXX a kandidátov uvedených na  kandidátnej  listine koalície  SRDCE –
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – strana v lastencov a   Národ a Spravodlivosť – 

naša strana pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja vo volebnom 
obvode č. 2 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, z dôvodu , že : 

Politická strana SRDCE – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – strana vlastencov  doručila 
dňa 26.08.2022 pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja vo volebnom 
obvode č. 13 – okres Vranov nad Topľou , kandidátnu listinu , na ktorej je uvedený kandidát 
XXXXXXXXXX. Toho istého dňa 26.08.2022 doručila kandidátnu listinu pre voľby do 
zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 2 – okres Humenné 
koalícia SRDCE – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – strana vlastencov a Národ 
a Spravodlivosť- naša strana, na ktorej sú uvedení dvaja kandidáti- XXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX. Dňa 6.9.2022, pred zasadaním volebnej komisie samosprávneho kraja,  doručila 
koalícia SRDCE – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – strana vlastencov a Národ a 
Spravodlivosť- naša strana  späťvzatie kandidátnej listiny vo volebnom obvode č. 2 – okres 
Humenné . Podľa § 139 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ak sa volia poslanci 
zastupiteľstva vo dvoch alebo viacerých volebných obvodoch , môže politická strana alebo 
koalícia podať kandidátnu listinu v každom volebnom obvode. Ak podáva politická strana 
kandidátnu listinu v jednom volebnom obvode samostatne, nemôže v ďalšom volebnom 
obvode pre voľby do toho istého zastupiteľstva podať kandidátnu listinu v rámci koalície.  
Späťvzatie  kandidátnej listiny  v čase po ukončení preberania kandidátnych listín do doby pred 
registráciou považuje za oneskorené. 

Počet prítomných členov: 6 
Za prijatie hlasovalo :       5 
Zdržal sa:                          1 
Pred prijatím Uznesenia č. 2, Uznesenia č. 3  a Uznesenia č. 4 zapisovateľka volebnej 
komisie  upozornila volebnú komisiu :  

- na znenie § 140 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení , ktorý definuje dôvody ,
kedy volebná komisia nezaregistruje kandidáta,



- na znenie § 142 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorý definuje podmienky
späťvzatia kandidátnej listiny,

- na skutočnosť, že pri predbežnej konzultácii právnych situácií, ktoré sú popísané
v predmetných uzneseniach Ministerstvo vnútra SR odporučilo kandidátov dotknutých
kandidátnych listín registrovať.

V závere 1.zasadania sa volebná komisia dohodla na termíne 2. zasadania Volebnej komisie 
Prešovského samosprávneho kraja na deň 8.9.2022 o 9 hod. , na Úrade PSK. Hlavným bodom 
zasadania bude registrácia ostávajúcich kandidátnych listín.  

v. r.

Ing. Richard Jánoš 

predseda volebnej komisie 
samosprávneho kraja  

V Prešove dňa 06.09.2022  

Zapisovateľka : JUDr. Mária Lukačíková         ..........................v. r. ............................ 

Príloha č. 1 – Prezenčná listina (iba v listinnej podobe) 
Príloha č. 2 – podľa textu   



Príloha č. 2 k Zápisnici z 1. zasadania VKSK-06.09.2022 

Volebný obvod č.: 1 

Zaregistrovaní kandidáti 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti(OĽANO),NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA 
ZDOLA 
Koalícia: HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia , SZOVETSÉG- 
Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. /ALIANCIA- Maďari. Národnosti. Regióny.
Koalícia: SPOLU - občianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS- Občianski 
demokrati Slovenska, Progresívne Slovensko 

Koalícia: Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita , ZA ĽUDÍ 
NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 
Skúsme to inak  
ŽIVOT- národná strana  

Odstránenie formálnych nedostatkov v termíne do 7.9.2022 do 17 hod. 
Slovenská národná strana  
REPUBLIKA 

Volebný obvod č.: 2 

Zaregistrovaní kandidáti   
Komunistická strana Slovenska 
Slovenský PATRIOT 
DOBRÁ VOĽBA a Umiernení

Socialisti.sk 
NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 
Koalícia: SRDCE- SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov a Národ 
a Spravodlivosť-naša strana 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti(OĽANO),NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA 
ZDOLA 
REPUBLIKA  
Hnutie Občan Národ Spravodlivosť 
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko  
Koalícia: SPOLU - občianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS- Občianski 
demokrati Slovenska, Progresívne Slovensko 
Koalícia: Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita , ZA ĽUDÍ 
Skúsme to inak  
Slovenská národná strana 
SOLIDARITA- Hnutie pracujúcej chudoby  
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 
Strana obcí a miest – SOM SLOVENSKO 
ÚSVIT 
ŽIVOT – národná strana 

Odstránenie formálnych nedostatkov v termíne do 7.9.2022 do 17 hod. 



Koalícia: HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia , SZOVETSÉG- 
Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. /ALIANCIA- Maďari. Národnosti. Regióny.

Volebný obvod č.: 3 

Zaregistrovaní kandidáti 
Slovenský PATRIOT 
Strana rómskej koalície - SRK 
Slovenské Hnutie Obrody 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti(OĽANO),NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA 
ZDOLA 
NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 
REPUBLIKA 
Slovenská národná strana  
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 
ŽIVOT- národná strana  
Koalícia: HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia , SZOVETSÉG- 
Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. /ALIANCIA- Maďari. Národnosti. Regióny.

Koalícia: SPOLU - občianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS- Občianski 
demokrati Slovenska, Progresívne Slovensko  
Koalícia: Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita , ZA ĽUDÍ 

Odstránenie formálnych nedostatkov v termíne do 7.9.2022 do 17 hod.  
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko  

Volebný obvod č.: 4 

Zaregistrovaní kandidáti 

Kresťanská únia 
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti(OĽANO),NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA 
ZDOLA 
NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 
Občianska konzervatívna strana 
Slovenská národná strana  
Koalícia: HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia , SZOVETSÉG- 
Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. /ALIANCIA- Maďari. Národnosti. Regióny.
Koalícia: SPOLU - občianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS- Občianski 
demokrati Slovenska, Progresívne Slovensko  
Koalícia: Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita , ZA ĽUDÍ 

Volebný obvod č.: 5 

Zaregistrovaní kandidáti  

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti(OĽANO),NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA 
ZDOLA 
DOMOV- národná strana  
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko  
PRINCÍP 



REPUBLIKA 
ÚSVIT 
Koalícia: HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia , SZOVETSÉG- 
Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. /ALIANCIA- Maďari. Národnosti. Regióny. 
Koalícia: Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita , ZA ĽUDÍ 

Volebný obvod č. 6: 

Odstránenie formálnych nedostatkov v termíne do 7.9.2022 do 17 hod. 
Dobrá voľba a Umiernení 

Volebný obvod č.: 7 

Zaregistrovaní kandidáti  
Slovenské Hnutie Obrody
Kresťanská únia 
DOBRÁ VOĽBA a Umiernení
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko  
PRINCÍP 
REPUBLIKA 
ŽIVOT – národná strana 
Slovenská národná strana 
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 
ÚSVIT 
Koalícia: HLAS - sociálna demokracia, SMER - sociálna demokracia , SZOVETSÉG- 
Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. /ALIANCIA- Maďari. Národnosti. Regióny.
Koalícia: SPOLU - občianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS- Občianski 
demokrati Slovenska, Progresívne Slovensko  
Koalícia: Kresťanskodemokratické hnutie, SME RODINA, Sloboda a Solidarita , ZA ĽUDÍ 

Odstránenie formálnych nedostatkov v termíne do 7.9.2022 do 17 hod.  
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti(OĽANO),NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA 
ZDOLA 
NÁRODNÁ KOALÍCIA/NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 

Nezaregistrovaní kandidáti  
Hnutie Občan Národ Spravodlivosť 
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