
Референдум 

Інформація для виборців  

І 

Дата та час проведення референдуму 

Референдум проводиться в суботу, 21. 1. 2023 з 7:00 до 22:00 год. 

 

II 

Виборче право 

Право голосувати на референдумі має громадянин Словацької республіки, який має 

право голосу на виборах до Народної ради Словацької республіки, тобто який не 

найпізніше ніж в день референдуму досяг 18 річного віку. 

Перешкодою для права голосу є встановлене законом обмеження особистої свободи 

з міркувань охорони здоров’я, якщо під час пандемії спеціальним законом не 

передбачено інше. 

 

III 

Спосіб голосування 

Виборець може голосувати на території Словацької Республіки 

 у виборчому окрузі, в якому внесений у виборчий список, або 

 у будь-якому окрузі на основі посвідчення для голосування. 

Виборець може проголосувати за межами Словацької Республіки поштою, якщо 

 не має постійного місця проживання на території Словацької Республіки та був 

зареєстрований на підставі заяви у спеціальному списку виборців, 

 має постійне місце проживання на території Словацької Республіки але під час 

референдуму перебуває за її межами, та звернеться з заявою про бажання 

голосувати поштою у муніципалітет за місцем постійного проживання. 

IV 

Посвідчення для голосування 

Виборець, який має постійне місце проживання на території Словацької Республіки 

але в день референдуму не зможе проголосувати за місцем постійного проживання в 

окрузі, в якому зареєстрований у списку виборців, може подати заяву до 

муніципалітету у місці свого постійного проживання на отримання посвідчення для 

голосування. На підставі заяви муніципалітет видасть посвідчення для голосування та 

викреслить його зі списку виборців з поміткою про видання посвідчення. 

Посвідчення для голосування надає право бути внесеним до списку виборців у будь-

якому окрузі. 

 

Виборець може подати заявку на отримання посвідчення для голосування  

особисто, 

не пізніше останнього робочого дня перед датою проведення референдуму (тобто не 

пізніше 20. 1. 2023) у робочий час муніципалітету. 

Муніципалітет видасть посвідчення для голосування безвідкладно. 

у паперовій формі так, 



що заява на випуск посвідчення для голосування повинна бути доставлена до 

муніципалітету не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати проведення референдуму 

(тобто не пізніше 2. 1. 2023), 

в електронному вигляді (e-mailom) так 

що заява на випуск посвідчення для голосування повинна бути доставлена до 

муніципалітету не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати проведення референдуму 

(тобто не пізніше 2. 1. 2023). З цією метою муніципалітет публікує на своєму веб-сайті 

електронну адресу для відправлення заявок. Якщо муніципалітет не має веб-сайту, він 

опублікує електронну адресу для відправлення заявки на офіційній дошці оголошень 

муніципалітету. 

Заява повинна містити інформацію про виборця 

 ім’я та прізвище, 

 дату народження (родне чісло), 

 громадянство, 

 адресу постійного проживання (населений пункт, вулиця, номер будинку). 

 адресу для листування, на яку буде доручено посвідчення для голосування 

 

За допомогою іншої особи, повіреної заявником 

Заяву на видання посвідчення для голосування можливо подати найпізніше в останній 

робочий день перед датою проведення референдуму (тобто не пізніше 20. 1. 2023). 

Заява повинна містити інформацію про виборця 

 ім’я та прізвище, 

 дату народження (родне чісло), 

 громадянство, 

 адресу постійного проживання (населений пункт, вулиця, номер будинку). 

 

Муніципалітет надішле посвідчення для голосування за адресою постійного місця 

проживання, якщо в анкеті не вказана інша адреса для листування, не пізніше ніж 

через три дні після отримання заяви. Муніципалітет надішле посвідчення для 

голосування на адресу вказану у заяві рекомендованим листом «До власних рук». 

Якщо виборець у заяві вкаже, що лист отримає інша особа, то він повинен вказати у 

заяві ім’я, прізвище та номер ідентифікаційної картки даної особи. Ця особа повинна 

підтвердити отримання посвідчення для голосування власним підписом. 

 

V 

Голосування поштою 

Виборець, який має постійне місце проживання на території Словацької Республіки 

але під час проведення референдуму знаходиться за її межами 

 

Виборець, який має постійне місце проживання на території Словацької Республіки 

але перебуває за її межами під час проведення референдуму, може подати заяву до 

муніципалітету за місцем постійного проживання про голосування поштою, а саме 

письмово (у паперовій формі) так, 

щоб заява про голосування поштою була доставлена на адресу муніципалітету 

(муніципальної служби) не пізніше ніж за 50 днів до дати проведення референдуму 

(тобто не пізніше 2. 12. 2022) 

Заява, що доставлена після встановленого терміну, не розглядається. 

в електронному вигляді (e-mailom) так 



щоб заява про голосування поштою була відправлена на електронну адресу 

муніципалітету не пізніше ніж за 50 днів до дня проведення референдуму (тобто не 

пізніше 2. 12. 2022) 

 

Заява, доставлена після встановленого терміну, не розглядається. 

Заява про голосування поштою повинна містити наступну інформацію про виборця: 

 ім’я та прізвище, 

 дату народження (родне чісло), 

 адресу постійного проживання, 

 адресу проживання за кордоном (вулиця, номер будинку, квартири, населений 

пункт, поштовий індекс, країна), на якій виборець отримає листа. 

Якщо заява відповідає вимогам, передбаченим законом, муніципалітет не пізніше 

ніж за 35 днів до дати проведення референдуму відправить виборцю, який подав заяву 

для голосування поштою на адресу за місцем проживання за кордоном: 

 конверт із відбитком офіційної печатки муніципалітету, 

 бюлетень для голосування, 

 конверт із зворотною адресою (позначений написом "VOĽBA POŠTOU" /"ВИБОРИ 

ПОШТОЮ"/, адресою муніципальної установи як отримувача та адресою виборця 

за кордоном як відправника), 

 інструкції щодо голосування. 

Після здійснення голосування (згідно з інструкції щодо способу голосування) 

виборець вкладе бюлетень у конверт із відбитком офіційної печатки муніципалітету та 

заклеїть його. Заклеєний конверт вкладе у конверт зі зворотною адресою, який відішле 

поштою. Поштові витрати, пов’язані з відправленням листа, несе відправник. 

До результатів голосування будуть включені голоси на бюлетенях, які були 

доставлені до муніципалітету за постійним місцем проживання виборця не пізніше, ніж 

в останній робочий день перед датою проведення референдуму (тобто не пізніше 20. 1. 

2023). 

 

*** 

Додаткова інформація про референдум опублікована на веб-сайті 

www.minv.sk/?referendum 


