
VÝSLEDKY REFERENDA ZA SLOVENSKÚ REPUBLIKU 

KONANOM DŇA 7.2.2015 

 

Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky zistila na 

základe zápisníc obvodných komisií pre referendum o výsledku hlasovania v 

obvode tieto výsledky:  
 

Celkový počet okrskov …………………………………………………..………… 4 942 

Počet okrskových komisií pre referendum, ktoré odovzdali zápisnicu 

o výsledku hlasovania …………………………………………………….…………. 4 942 

Počet obvodných komisií pre referendum, ktoré odovzdali zápisnicu 

o výsledku hlasovania …………………………………………………….………......... 49 

Celkový počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch  

na hlasovanie v referende ………………………………………………….…… 4 411 529 

Celkový počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky ……….. 944 674 

Percento účasti oprávnených občanov na hlasovaní v % ……………………………. 21,41       

Celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov …………………………………. 944 209    

Celkový počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov ……………………….. 938 135  

Celkový počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov ……………………….. 6 074 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OTÁZKA 1 

Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku 

medzi jedným mužom a jednou ženou? 

Celkový počet hlasov ,,ÁNO” 892 719 

Celkový počet hlasov ,,NIE” 39 088 

Percento účastníkov referenda, ktorí hlasovali ,,ÁNO” 94,50 % 

Percento účastníkov referenda, ktorí hlasovali ,,NIE” 4,13 % 

 

 

OTÁZKA 2 

Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené 

osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova? 

Celkový počet hlasov ,,ÁNO” 873 224 

Celkový počet hlasov ,,NIE” 52 389 

Percento účastníkov referenda, ktorí hlasovali ,,ÁNO” 92,43 % 

Percento účastníkov referenda, ktorí hlasovali ,,NIE” 5,54 % 

 

 

OTÁZKA 3 

Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho 

správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania? 

Celkový počet hlasov ,,ÁNO” 853 241 

Celkový počet hlasov ,,NIE” 69 349 

Percento účastníkov referenda, ktorí hlasovali ,,ÁNO” 90,32 % 

Percento účastníkov referenda, ktorí hlasovali ,,NIE” 7,34 % 

 

 

 

DEFINITÍVNY VÝSLEDOK: 

- Referendum o rodine 2015 je neplatné.  

- Zúčastnilo sa ho iba o niečo viac ako 21 % oprávnených občanov. 

- Aby bolo platné, k volebným urnám by muselo prísť aspoň 50 %  oprávnených občanov. 

 


