Manuál pre občanov, ktorí dozerajú na
priebeh volieb a sčítavanie hlasov
Kto môže
kontrolovať priebeh
volieb a sčítavanie
hlasov

Volebná korupcia je trestný čin,
preto ak zistíš že sa pred
budovou kupujú hlasy, rovno
volaj políciu.

Každý - buď ako zástupca
nezávislého kandidáta, alebo ako
občan. Žiadne potvrdenie o tom,
že si zástupca nezávislého
kandidáta nepotrebuješ.
Najlepšie je, ak dáš komisii o
svojom úmysle vedieť aspoň deň
pred voľbami. Môžeš však prísť aj
počas volieb a povedať svoj
zámer. Ak chceš ale dozerať na
sčítavanie hlasov, musíš prísť
pred tým, ako sa zrátavanie
začne. Pokiaľ ťa komisia do
miestnosti nechce pustiť, zavolaj
na ústrednú volebnú komisiu,
alebo na políciu.

48 hodín pred voľbami nemôže
byť vedená kampaň. Ak uvidíš že
kandidát v dedine rozdáva perá
so svojim logom, pošli ho domov.

Na čo dávať pozor v
budove,kde sa volí a
kde majú občania
prístup

Ledabolo položené letáky
kandidáta na chodbe hoď do koša.
V priestoroch budovy nemôžu byť
na očiach propagačné materiály
kandidátov.
Pred volebnou miestnosťou má
byť na nástenke uvedený spôsob
hlasovania, zoznam kandidátov a
hlasovací lístok s označením
VZOR. Ak je tam označený
konkrétny kandidát, žiadaj
vymeniť lístky za čisté.

Pozri sa, či je poriadne
zapečatená urna v miestnosti, ale
aj prenosná urna a či je
pripravená nádoba na
vyhadzovanie nepoužitých
hlasovacích lístkov.
Na čo dávať pozor
počas volieb

Ak počas odvolenia za plentou
uvidíš, že nejaký iniciatívny
občan do vylepeného zoznamu
kandidátov označil svojho
favorita, povedz o tom komisii.
Zoznam musí vymeniť, mohlo by
to totiž voličov zmiasť.
Možno si z malej dediny kde sa
všetci poznáte, aj tak sa pozeraj
či každý volič predloží občianku.
Aj v minulosti sa stalo že odvolili
občania, ktorí nemali v mieste
trvalý pobyt.
Nastraž oči. Volič musí po
prevzatí hlasovacích lístkov toto
prevzatie potvrdiť podpisom a
komisia ho vyškrtne zo zoznamu
voličov.

Nastraž oči a uši 10. novembra a sleduj, či sa u teba volí fer.
www.volebnehliadky.sk
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Natraž uši. Sú voliči
správne inštruovaní?
Namiesto “Volíte 1
starostu a 7 poslancov.” by malo
odznieť “Môžete voliť 1 starostu
a maximálne 7 poslancov, ale
môžete voliť iba poslancov alebo
iba starostu.” Voliči tiež musia
počuť, či sa krúžkuje alebo
krížikuje.

Pri volení do prenosnej urny
(najmä zo zdravotných dôvodov)
musia byť prítomní minimálne 2
členovia komisie. Ak si počul že
po dedine chodí len jeden člen,
zalarmuj obvodnú volebnú
komisiu.
Na čo dávať pozor
počas sčítavania
hlasov

Volí sa len za plentou, kde je len 1
volič. Za plentu nemôžu ísť spolu
ani manželia a aj keď je v
miestnosti rada, nemôže sa
odvoliť na stolíku, za ktorým sedí
komisia.

Pozri, či komisia nevydané obálky, hlasovacie lístky a
zoznamy voličov zapečatila pred
otvorením urien, aby sa nedalo
“dodatočne” voliť za občanov,
ktorí k voľbám neprišli.

Členovia komisie niekedy “radi”
pomáhajú voliť starším ľuďom. V
prípade zdravotne
znevýhodnených či tých, čo
nevedia čítať, môže ísť za plentu
ďalšia osoba, ale nikdy nie člen
komisie.

Ty hlasy sčítavať nemôžeš. Môžeš
však dozrieť na to, aby členovia
počítali vo dvojiciach a aby bol
výsledok aspoň raz
prekontrolovaný. Nezabudni tiež,
že zapisovateľ nesmie sčítavať
hlasy.

Na voličov nemôže byť vyvíjaný
žiadny nátlak! Ak sa niekto
napríklad voličovi vyhráža,
zakroč. V jednej obci volili
občania kandidáta ktorý im
hrozil, že ak nebude mať od nich
hlasy, nebudú zaradení do
aktivačných prác.

K manipulácii dochádza často
práve počas prepočítavania, kedy
sa buď znehodnocujú lístky, alebo
naopak dokrúžkujú poslanci.
Pokiaľ členovia komisie do
lístkov niečo dopisujú či škrtajú,
zrátavanie hlasov zastav a
zavolaj políciu.

Dozri, aby sa nepoužité
hlasovacie lístky a obálky
nevynášali z miestnosti, ale
zahadzovali na príslušné miesto.

Neplatné hlasovacie lístky sa
dodatočne nepripočítavajú, ak to
chce komisia urobiť, upozorni ich
na to.

Nastraž oči a uši 10. novembra a sleduj, či sa u teba volí fer.
www.volebnehliadky.sk

