Manuál pre členov a členky
volebnej komisie
Pokiaľ budeš počas volieb členom
či členkou volebnej komisie,
všetky informácie by si mal
dostať na školení pred voľbami či
v deň volieb. Tu máš však tipy od
nás, na čo špeciálne dávaj pozor:

Volebná
miestnosť

Budova, v ktorej sú
voľby a kde majú
občania počas nich
prístup

Nepodceň priestor za plentou a
mrkni tam počas dňa párkrát
očkom, či nejaký iniciatívny
občan do vylepeného zoznamu
kandidátov neoznačil svojho
favorita. Mohli by to ľudí zmiasť.

Ledabolo položené letáky
kandidáta na chodbe hoď do koša.
V priestoroch budovy nemôžu byť
na očiach propagačné materiály
kandidátov.
Pred volebnou miestnosťou je na
nástenke uvedený spôsob
hlasovania, zoznam kandidátov a
hlasovací lístok s označením
VZOR. Ak je tam označený
konkrétny kandidát, lístky vymeň
za čisté.
Volebná korupcia je trestný čin,
preto ak zistíš že sa pred
budovou kupujú hlasy, rovno
volaj políciu.
48 hodín pred voľbami nemôže
byť vedená kampaň. Ak z okna
vidíš že kandidát pred budovou
rozdáva perá s logom strany,
pošli ho domov.

Skontroluj, či je poriadne
zapečatená urna v miestnosti, ale
aj prenosná urna. Pripravte tiež
nádobu na vyhadzovanie
nepoužitých hlasovacích lístkov.

Počas
volieb

Možno si z malej dediny
kde sa všetci poznáte, aj
tak by mal každý volič
predložiť občianku. Aj v minulosti
sa stalo že odvolili občania, ktorí
nemali v mieste trvalé bydlisko.
Keď volič prevezme hlasovacie
lístky, musí to potvrdiť podpisom
a komisia ho vyškrtne zo
zoznamu voličov.
Správne inštruuj voličov.
Namiesto “Volíte 1 starostu a 7
poslancov.” povedz “Môžete voliť
1 starostu a maximálne 7
poslancov, ale môžete voliť iba
poslancov alebo iba starostu.”
Tiež povedz či sa používa krúžok,
alebo krížik.

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

Počas sčítavania hlasov

Voliť sa môže 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.

Nevydané obálky, hlasovacie lístky a zoznamy
voličov sa musia zapečatiť pred otvorením urien, aby
komisia nemohla “dodatočne”
voliť za občanov, ktorí k voľbám
neprišli.

Členovia komisie sem-tam “radi”
pomáhajú voliť, napríklad starším
ľuďom. V prípade zdravotne
znevýhodnených môže ísť za
plentu ďalšia osoba, ale nikdy nie
člen komisie.

Počet obálok v urnách je rovnaký,
ako počet vyškrtnutých voličov
zo zoznamov. Stalo sa, že
členovia komisie vyhadzovali
lístky s hlasmi protikandidáta.

Na voličov nemôže byť vyvíjaný
žiadny nátlak! Ak sa niekto
voličovi vyhráža, komisia musí
zakročiť. V jednej obci volili
občania kandidáta ktorý im
hrozil, že ak nebude mať od nich
hlasy, nebudú zaradení do
aktivačných prác.
Volič hlasuje sám za seba. V
minulosti volič odvolil za svoju
manželku a rodinných
príslušníkoch o ktorých vedel, že
voliť nepôjdu.
Nepoužité hlasovacie lístky a
obálky sa nemôžu vynášať z
miestnosti, ale zahadzujú sa na
príslušné miesto.
Voliči môžu voliť aj do prenosnej
urny (najmä zo zdravotných
dôvodov). S urnou musia odísť
ale minimálne 2 členovia komisie.
Pridaj sa k nim. Pre istotu.

Počítanie hlasov má prebiehať v
dvojiciach, aby sa členovia mohli
odkontrolovať. Výsledky majú
byť aspoň raz prekontrolované. A
pamätaj - zapisovateľ nesmie
sčítavať hlasy.
Členovia komisie nemôžu do
lístkov nič dopisovať či škrtať.
Ideálne je, aby používali na
zaznačovanie výsledkov farebné
pero. K manipulácii dochádza
často práve počas
prepočítavania, kedy sa buď
znehodnocujú lístky, alebo
naopak dokrúžkujú poslanci.
Neplatné hlasovacie lístky sa
dodatočne nepripočítavajú. Po
výsledku v jednej obci komisia
uzala neplatné lístky za platné,
čo zmenilo výsledok volieb.
Údaje v zápisnici musia súhlasiť s
reálnymi výsledkami, preto si
poriadne pozri, čo podpisuješ.

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

