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Usmernenie pre voľby do orgánov samosprávy obcí
týkajúce sa ohrozenia ochorením COVID-19 a rizikami spojenými s jeho šírením

V súvislosti s prípravou volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa majú konať
3. októbra 2020 je
potrebné zabezpečiť
pre každú okresnú volebnú komisiu
 prostriedky na dezinfekciu rúk;
(podľa usmernenia k finančnému zabezpečeniu volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú
konať 3. októbra 2020 č. SVS-OVR-2020/010093-003 materiálové zabezpečenie na činnosť
okresnej volebnej komisie je potrebné realizovať prostredníctvom požiadaviek cez príslušné
centrum podpory. Výdavky materiálového charakteru nebudú mať rozpočtové priradenie
k voľbám),
pre každú okrskovú volebnú komisiu a miestnu volebnú komisiu
 ochranné rúška pre členov a zapisovateľov volebnej komisie,
 prostriedky na dezinfekciu rúk a priestorov na úpravu hlasovacích lístkov (aspoň dva pre každú
volebnú komisiu); dezinfekčný prostriedok na ruky musí byť umiestnený bezprostredne pri
vchode do volebnej miestnosti,
 pri označení volebnej miestnosti umiestniť aj textové upozornenie a grafické upozornenie
v podobe piktogramov, uvedené v prílohe tohto usmernenia, o povinnosti voliča, ako aj iných
osôb vstupujúcich do volebnej miestnosti dodržiavať zásady zabránenia šírenia prenosu
ochorenia COVID-19;
(výdavky materiálového charakteru miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií
spojené so zabezpečením ochranných a dezinfekčných prostriedkov budú obciam refundované na
základe predloženého vyúčtovania prostriedkov štátneho rozpočtu na úhradu výdavkov spojených
s voľbami) .
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Vo volebný deň j e p o v i n n o s ť o u :
1. zapisovateľa a člena okrskovej volebnej komisie prítomného vo volebnej miestnosti v priebehu
hlasovania a sčítavania hlasov používať ochranné rúško;
2. každého voliča, ako aj iných osôb prítomných vo volebnej miestnosti (pozorovateľa, asistenta
voliča) pri vstupe a počas zdržiavania sa vo volebnej miestnosti mať nos a ústa prekryté
ochranným rúškom alebo iným vhodným prekrytím horných dýchacích ciest;
3. každého voliča, či inej osoby pri vstupe do volebnej miestnosti použiť dezinfekčný prostriedok
na ruky; dezinfekciu rúk odporúčame vykonať aj pri východe z volebnej miestnosti. Vo volebnej
miestnosti by sa mal zdržiavať najviac taký počet voličov, koľko je vo volebnej miestnosti
priestorov na úpravu hlasovacích lístkov (zásten); to sa nevzťahuje na osobu, ktorá vykonáva
asistenciu voličovi pri hlasovaní, ani na členov a zapisovateľa volebnej komisie vyššieho stupňa.
V prípade záujmu o pozorovanie priebehu volieb alebo sčítavania hlasov je potrebné, aby tieto
osoby dodržiavali medzi sebou, členmi komisie i voličmi minimálnu vzdialenosť
2 m; pri vyššom počte záujemcov o pozorovanie priebehu hlasovania odporúčame ich priebežne
striedať;.
4. priebežne dezinfikovať priestory na úpravu hlasovacích lístkov a písacie potreby pre voličov
(utierkou impregnovanou dezinfekčným prostriedkom);
5. členov okrskovej volebnej komisie vyslaných s prenosnou volebnou schránkou používať
ochranné rúška a dezinfekčný prostriedok na ruky. To platí aj pre voličov hlasujúcich mimo
volebnej miestnosti a tiež pre osoby, ktoré poskytujú voličom asistenciu pri hlasovaní;
dezinfekciu rúk vykonajú za prítomnosti vyslaných členov okrskovej volebnej komisie;
6. používať ochranné rúška a dezinfekciu rúk aj pri odovzdávaní a preberaní zápisníc v sídle
miestnej volebnej komisie a v sídle okresnej volebnej komisie.
Členovia okrskovej volebnej komisie sú povinní dbať na dodržiavanie týchto zásad
a usmerniť voličov o nutnosti ich dodržiavania.
Žiadame, aby s týmto usmernením boli oboznámené obce a následne miestne volebné
komisie a okrskové volebné komisie v územnom obvode Vášho okresného úradu, ako aj
okresná volebná komisia.
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UPOZORNENIE
Volič je vo volebnej miestnosti a v jej bezprostrednej blízkosti povinný mať nos
aj ústa prekryté ochranným rúškom alebo iným vhodným prekrytím horných
dýchacích ciest.
Pri vstupe do volebnej miestnosti má volič použiť dezinfekčný prostriedok na
ruky; dezinfekciu rúk sa odporúča vykonať aj pri odchode z volebnej miestnosti.
Vo volebnej miestnosti sa má počas hlasovania zdržiavať len taký počet
voličov, koľko je v miestnosti priestorov na úpravu hlasovacích lístkov (zásten);
to sa nevzťahuje na osobu, ktorá vykonáva asistenciu voličovi pri hlasovaní.
Pred volebnou miestnosťou majú voliči dodržiavať medzi sebou minimálnu
vzdialenosť 2 m.

