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ZÁPISNICA 

z 3. zasadnutia Volebnej komisie samosprávneho kraja  
 

Miesto konania: Námestie mieru č.2, 080 01 Prešov 

 

Dátum konania:  29.10.2022  

 30.10.2022 

Čas konania: 5,50 hod. –   24,00 hod.  

 0,00 hod. –   03, 40 hod.  

 

Prítomní - členovia volebnej komisie podľa prezenčnej listiny (príloha)   

Počet členov volebnej komisie :  8 

Počet prítomných členov volebnej komisie: 7 

Komisia je uznášaniaschopná 

Priebeh rokovania  

Volebná komisia Prešovského samosprávneho kraja po zahájení zasadania preverila 

uznášaniaschopnosť obvodných volebných komisií. Následne prostredníctvom obvodných volebných 

komisií zistila počet volebných okrskov v rámci jednotlivých obvodov a odkontrolovala ich  

otvorenie, ktoré prebehlo bez problémov.  

Členovia volebnej komisie sa striedavo zúčastnili výjazdov do náhodne vybraných okrskov, kde 

neboli zistené žiadne závažné problémy, resp. incidenty.  Okolo 12 hod. bol predsedovi volebnej 

komisie Ing. Jánošovi doručený podnet, ktorý je popísaný v prílohe č. 1. Príloha zaznamenáva aj 

prijatie uznesenia pri riešení podnetu. V prílohe č. 2 je zaznamenané riešenie podnetu , ktorý bol 

doručený členovi komisie  p. Pekárikovi, vrátane prijatého uznesenia. Na základe telefonického 

oznámenia člena Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania sa komisia zaoberala podnetom 

č. 3. Obsah, spôsob preverenia podnetu a prijaté uznesenie sú súčasťou obsahu prílohy č. 3. 

 Počas zasadania volebnej komisie samosprávneho kraja vykonali  jej členovia kontrolu priebehu 

volieb v obci Chmiňanské Jakubovany, v obci Čaklov, na sídlisku Šváby v Prešove, v sociálnom  

zariadení na ulici Veselej v Prešove a v okrsku umiestnenom v  základnej škole na ul. Kúpeľnej 

v Prešove.  

V čase od 22,26 hod. 29.10.2022 do 3,20 hod. 30.10.2022 boli volebnej komisii samosprávneho kraja 

priebežne elektronicky doručené odpisy zápisníc obvodných volebných komisií o výsledku volieb vo 

volebných obvodoch . Pri kontrole zápisníc neboli zistené žiadne chyby . Po odsúhlasení zápisníc 

a ich podpísaní predsedom volebnej komisie samosprávneho kraja bola činnosť obvodných 

volebných komisií priebežne ukončená.  

Zápisnica volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja o výsledku volieb do orgánov 

samosprávnych krajov bola podpísaná  30.10.2022 o 3, 40 hod. Volebná komisia samosprávneho 

kraja elektronicky odoslala zápisnicu štátnej komisii .  Pri kontrole zápisnice neboli zistené žiadne 

chyby . Štátna komisia vydala pokyn na ukončenie činnosti Volebnej komisie Prešovského 

samosprávneho kraja o 4, 15  hod.  
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         v.r. 

Ing. Richard Jánoš 

predseda volebnej komisie samosprávneho 

kraja  

V Prešove dňa 02.11.2022  

Zapisovateľka: JUDr. Mária Lukačíková ...................................................... 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Podnet č. 1 

Príloha č. 2 – Podnet č. 2  

Príloha č. 3 – Podnet č. 3  



 
 
Podnet č. 1 :  
 
Ing. Richard Jánoš , predseda Volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja oznámil, že 
na jeho messenger boli dnes, v deň konania volieb 29.10.2022,  približne o 12 hod. doručené 2 
fotografie znázorňujúce v čase volebného moratória  pred obecným úradom v Kendiciach 
zaparkovanú dodávku s kampaňovým vizuálom kandidáta vo voľbách na predsedu 
Prešovského samosprávneho kraja XXXXXXXXXX  
K uvedenému podnetu sa vyjadril člen volebnej komisie samosprávneho kraja Ing. František 
Vaško. Uviedol, že podľa jeho preverenia situácie vodič auta nerobil volebnú kampaň 
kandidátovi , na mieste sa zdržal asi 15 minút za účelom odovzdania nákupu  nekonkretizovanej  
fyzickej osobe. Vyhlásil, že presun dodávky bol vykonaný bez vedomia kandidáta XXXXXXX 
 
Počet členov volebnej komisie :                8 
Počet prítomných členov volebnej komisie: 7 
Komisia je uznášania schopná  
 
 
 
Volebná komisia Prešovského samosprávneho kraja prijala 
 

Uznesenie č. 1  
 

a) berie na vedomie oznámenie podnetu predsedovi volebnej komisie ;  
b) odstupuje podnet v súlade s § 16 ods. 1 písm. e) volebného zákona Štátnej komisii pre 

voľby a kontrolu financovania politických strán za účelom preverenia zákonnosti 
vedenia volebnej kampane ; 

 
 
Za prijatie uznesenia :     6 
Proti prijatiu uznesenia:    1 
Zdržal sa:      0 
 
 
 
 
 
 
 
         v. r. 
V Prešove 29.10.2022     Ing. Richard Jánoš  
                                                                                          predseda volebnej komisie  

samosprávneho kraja 
 



 
 
Podnet č. 2 :  
 
Patrikovi Pekárikovi členovi  Volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja bol približne 
o 13 hod. daný podnet od občana , že vo volebnom okrsku č. 2 v obci Čaklov boli pod plentou 
vo volebnej miestnosti nájdené lístky v počte 5 obsahujúce údaj : „ modrá obálka „ 
a zakrúžkované čísla priradené ku kandidátovi vo voľbách predsedu Prešovského 
samosprávneho kraja a zakrúžkované čísla priradené kandidátom pre voľby do zastupiteľstva 
Prešovského samosprávneho kraja. Kto uvedené  lístky pod plentou umiestnil nebolo 
konkretizované. Z uvedeného dôvodu členovia p. Pekárik a predseda volebnej komisie  Ing. 
Jánoš sa zúčastnili výjazdu do daného volebného okrsku, kde im predsedníčka okrskovej 
komisie nájdené lístky odovzdala.   
 
 
Počet členov volebnej komisie :                8 
Počet prítomných členov volebnej komisie: 6 
Komisia je uznášania schopná  
 
 
 
Volebná komisia Prešovského samosprávneho kraja prijala 
 

Uznesenie č. 2 
 

a) berie na vedomie oznámený podnet ;  
b) odstupuje podnet v súlade s § 16 ods. 1 písm. e) volebného zákona Štátnej komisii pre 

voľby a kontrolu financovania politických strán za účelom preverenia dodržania 
zákonnosti volieb ; 

 
 
Za prijatie uznesenia :     5 
Proti prijatiu uznesenia:    0 
Zdržal sa:      1 
 
Uznesenie bolo prijaté .  
 
 
 
 
 
                 v. r.  
V Prešove 29.10.2022     Ing. Richard Jánoš  
                                                                                          predseda volebnej komisie  

samosprávneho kraja 
 



 
 
Podnet č. 3 :  
 
Na základe telefonického oznámenia člena Štátnej komisie pre voľby a kontrolu  financovania 
politických strán (ďalej ako „  štátna komisia“ ) a odporúčania štátnej  komisie  Volebná 
komisia Prešovského samosprávneho kraja požiadala obvodné volebné komisie o vykonanie 
výjazdu  do  náhodne vybratých okrskov ( minimálne v dvoch)  v rámci príslušného 
volebného  obvodu zameraného na kontrolu uverejnenia oznámenia o vzdaní sa kandidatúry 
pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja pred volebnou miestnosťou, resp. za 
zástenou priestoru vymedzeného na hlasovanie.  
Dôvodom bolo podanie podnetu jedného z kandidátov na predsedu PSK, ktorý štátnej komisii 
oznámil, že „ v žiadnom z volebných okrskov v rámci kraja „ nie je táto informácia uverejnená.  
Všetkých 13 obvodných volebných komisií Volebnej komisii Prešovského samostatného kraja 
oznámilo, že v náhodne vybratých volebných okrskoch bolo oznámenie o vzdaní sa 
kandidatúry zverejnené vyvesením pred vstupom do volebnej miestnosti, resp. vo volebnej 
miestnosti  za zástenou. Podanie podnetu bolo neopodstatnené .  
 
Počet členov volebnej komisie :                8 
Počet prítomných členov volebnej komisie: 7 
Komisia je uznášania schopná  
 
Volebná komisia Prešovského samosprávneho kraja prijala 
 

Uznesenie č. 3 
 

a) berie na vedomie oznámenie podnetu a jeho preverenie členmi obvodných volebných 
komisií ; 

b) ukladá zapisovateľke volebnej komisie samosprávneho kraja oznámiť výsledok 
preverenia podnetu Štátnej volebnej komisii pre voľby a kontrolu financovania 
politických strán ; 

c) ukladá zapisovateľke volebnej komisie samosprávneho kraja doložiť Štátnej volebnej 
komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán písomné vyjadrenia 
obvodných volebných komisií z preverenia podnetu; 

 
Za prijatie uznesenia :    8     
Proti prijatiu uznesenia:   0     
Zdržal sa:     0      
 
 
Uznesenie bolo prijaté .  
                                                                                                               v . r.  
V Prešove 29.10.2022     Ing. Richard Jánoš  
                                                                                          predseda volebnej komisie  

samosprávneho kraja 
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