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PARTNERSKÝ PROGRAM PRE VŠETKÝCH VOLIČOV ZO ZAHRANIČIA 

 

 

1. Viete, že Slováci žijúci, pracujúci alebo študujúci v zahraničí môžu v júnových voľbách do 
Národnej rady Slovenskej republiky 2010 voliť prostredníctvom pošty? 

2. Uvažujete, že vy alebo vaši známi využijú túto možnosť, ale neviete presne ako postupovať? 
3. Myslíte si, že voliť nemá význam, pretože váš hlas by bol iba kvapkou v mori? 
4. Viete pomôcť pri šírení informácií o možnosti volieb zo zahraničia? 

 

 

Ak ste odpovedali aspoň na jednu otázku ÁNO, tak prosím čítajte ďalej. 

 

 



 

 

 

Kto sme? 

Sme občianske združenie Migrácia SK so sídlom v Bratislave. 

 

Našim cieľom je činnosť zameraná na podporu národného povedomia a kultúrnej identity občanov 

Slovenskej republiky žijúcich, pracujúcich a študujúcich v zahraničí. Pre napĺňanie týchto cieľov sa 

chceme venovať problematike súčasných migračných pohybov, pripravovať situačné správy, analýzy 

a navrhovať riešenia na znižovanie úniku mozgov (brain-drain) do zahraničia, prispievať k vytváraniu 

predpokladov pre udržiavanie väzieb emigrantov na najbližších a na domovskú krajinu, venovať sa 

otázkam reemigrácie a repatriácie, otázkam tvorby a výkonu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov 

žijúcich v zahraničí, otázkam tvorby štátnej politiky pre trvalo udržateľnú emigráciu a vytvárania 

predpokladov, ktoré by stimulovali návraty emigrantov a poskytovali by im dostatok informácií o dianí 

na Slovensku, otázkam legislatívy v oblasti slobodného pohybu osôb a uplatňovania  ich legitímnych práv 

zaručených ústavou Slovenskej republiky, spolupráci so štátnymi i neštátnymi orgánmi a inštitúciami 

v Slovenskej republike v danej oblasti, spolupráci s krajanskými spolkami, inštitúciami a médiami v 

zahraničí, otázkam spoločnej prisťahovaleckej  politiky Európskej únie a problematike Európanov vo 

svete. 

 

Čo ponúkame? 

Obsahom partnerského programu je vytvorenie partnerských pracovných teritoriálnych volebných 

stredísk, ktoré by vo svojom okruhu  pôsobnosti vytvorili pracovné obvody. V ich rámci by tam žijúcim 

občanom Slovenskej republiky poskytli všetky relevantné informácie a podklady potrebné k účasti na 

voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2010. Teda plnili by úlohu regionálnych 

informačných, metodických, štatistických a poradenských stredísk, ktoré pripravia predbežný zoznam 

voličov vo svojom obvode, ktorí budú mať záujem voliť.  Migrácia SK zabezpečí a poskytne všetkým 

partnerom potrebné informácie a podklady, čím môže plniť funkciu spoločného koordinátora na 

Slovensku a zabezpečí vzájomnú prepojenosť a informovanosť všetkých partnerov. 

 

V rámci partnerského programu by sme vás radi požiadali o pomoc a spoluprácu pri šírení osvety 

o možnosti účasti vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2010 zo zahraničia. 

 

 

 



 

Prečo to robíme? 

Ide nám o NEPOLITICKÚ maximálnu aktiváciu voličského potenciálu zo zahraničia. 

 

Predkladaný program je výsostne nepolitický, postavený na občianskom princípe a je návrhom na 

vzájomnú spoluprácu všetkých krajanských subjektov a jednotlivcov v zahraničí. Jeho hlavným cieľom je 

zosúladenie činností zameraných na maximálnu aktiváciu voličského potenciálu zo zahraničia. Hlavnou 

úlohou je zabezpečenie ochrany legitímnych záujmov a potrieb Slovákov v zahraničí v kontexte 

politického a zákonodarného systému Slovenskej republiky. 

 

Prečo voliť? 

1. Vďaka vašim hlasom sa politici Slovenskej republiky budú zaujímať aj o občanov mimo hraníc 
Slovenskej republiky. 

 

2. Myslíme si, že by bolo správne, aby títo občania využili možnosť voliť a mohli tak aj oni 
rozhodovať o smerovaní svojej krajiny a budúcnosti nasledujúcich generácií. 

 

3. Slováci žijúci, pracujúci alebo študujúci v zahraničí len v roku 2006 poslali na Slovensko cca 
1,07 miliardy EUR, v prepočte 32,2 miliárd SK, čo tvorí 2% hrubého domáceho produktu 
Slovenskej republiky. 

 

Podľa odhadov vo svete žije skoro 2 milióny osôb slovenského pôvodu. Z nich volebné právo majú len tie 

osoby, ktoré sú držiteľmi štátneho občianstva Slovenskej republiky. Ich počet sa odhaduje od 200 do 

400- tisíc. Týka sa to občanov, ktorí sa prechodne zdržujú  v zahraničí a trvalý pobyt majú v Slovenskej 

republike, alebo občanov, ktorí sa zdržujú trvale alebo dlhodobo v zahraničí a majú trvalý pobyt  

v zahraničí. Podmienky pre voľbu zo zahraničia pre tieto skupiny občanov Slovenskej republiky určuje  

zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.  

 

Ako voliť zo zahraničia? 

Môžete voliť prostredníctvom pošty. 

 



 

Kto môže voliť zo zahraničia: 

1/  Občania Slovenskej republiky trvalo alebo dlhodobo žijúci v zahraničí s trvalým bydliskom  

v Slovenskej republike 

2/  Občania Slovenskej republiky s dočasným alebo prechodným pobytom v zahraničí s trvalým 

bydliskom v Slovenskej republike 

3/  Občania Slovenskej republiky trvalo žijúci v zahraničí s trvalým bydliskom v zahraničí 

4/  Občania Slovenskej republiky trvalo žijúci v zahraničí s prechodným bydliskom v Slovenskej 

republike  

 

. 

 

Dokedy sa treba registrovať? 

 

Dôležité orientačné termíny 

• Žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov pre voľbu prostredníctvom pošty musí byť doručená  

na Slovensko do 23. apríla 2010 

• Hlasovací lístok musí byť doručený na Slovensko do 11. júna  2010 

 

Občianske združenie Migrácia SK zabezpečí a poskytne všetkým partnerom potrebné 

informácie týkajúce sa ďalších termínov a zákonom určených postupov. 

 



 

Koľko osôb zo zahraničia volilo v roku 2006? 

3 427, čo je 0,14% z celkového počtu voličov. 

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky sa v parlamentných voľbách 2006 zúčastnilo 

celkom 2 335 917 osôb, čo predstavovalo 54,67 % zo zapísaných voličov. Z toho prostredníctvom pošty 

zo zahraničia 3 427 osôb t.j. 0,14% a  z nich vo volebnom okrsku Mestská časť Bratislava – Petržalka 543 

osôb.   

 

Ako môžete pomôcť? 

Zapojením sa do partnerského programu na základe vzájomnej spolupráce a prostredníctvom 

vašich krajanských tlačených alebo elektronických médií poskytovať údaje o možnosti volieb 

vašim členom, priateľom a známym. 

Budeme úprimne radi, ak prijmete predkladaný partnerský program, ktorý sa môže stať prvou spoločnou 

a konkrétnou príležitosťou na to, aby sme v rámci nadchádzajúcich volieb do Národnej rady Slovenskej 

republiky o sebe navzájom vedeli viac. Aby sme mysleli aj na záujmy nasledujúcich generácií, na naše 

deti a možno aj otestovali vzájomné vzťahy Slovákov bez ohľadu na to, kde v súčasnosti žijeme. 

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nášho združenia alebo nášho partnerského programu, neváhajte 

nás kontaktovať. Veľmi radi vám na ne odpovieme. 

 

Na záver prijmite naše srdečné pozdravenie so želaním všetkého najlepšieho. Ak sa rozhodnete prijať 

a zúčastniť sa partnerského programu, prosíme, aby ste nám to čo najskôr oznámili na emailovú adresu: 

info@volimzozahranicia.sk, aby sme Vám mohli zasielať pracovné, informačné a podkladové materiály k 

voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konajú 12. júna 2010. 

 

 

S úctou  

 

Ing. Ján Bilik  

predseda 

 

 


