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Silvia Šeptáková, moderátorka:
"Pozor na to, aby váš hlas neprepadol. Prinášame vám prehľad najčastejších chýb, ktorých sa
voliči dopúšťajú."
Alexandra Važanová, redaktorka:
"V hlavnom meste dostane volič prázdnu obálku a štyri hlasovacie lístky. Nemali by sme zabudnúť,
že v komunálnych teda obecných voľbách preferovaných kandidátov zásadne krúžkujeme. Označenie
krížikom nie je platné. Váš hlas teda prepadne."
Eva Chmelová, riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán MV SR:
"Na hlasovacom lístku pre voľbu starostu alebo primátora zakrúžkuje jedného kandidáta a pri voľbe
poslancov do mestského zastupiteľstva alebo do obecného zastupiteľstva zakrúžkuje maximálne
taký počet kandidátov, koľko poslancov je vyznačených na hlasovacom lístku, že sa bude voliť."
Alexandra Važanová:
"Ak sa pri označení hlasovacieho lístka pomýlite, máte právo volebnú komisiu požiadať o nový. Do
volebnej schránky by ste však nemali vhadzovať neoznačený, teda čistý hlasovací lístok, mohol by sa
stať predmetom volebných podvodov."
Eva Chmelová:
"Občania, ktorí majú podozrenie, že vo volebnej miestnosti sa niečo deje, čo podľa ich názoru nie
je v súlade so zákonom, by mali takúto skutočnosť oznámiť."
Alexandra Važanová:
"Volebnej komisii sa musíte prezentovať preukazom totožnosti, teda občianskym alebo pasom.
V prípade, že vám vypršala ich platnosť, môžete voliť aj s dočasným preukazom totožnosti. Pri
komunálnych voľbách v zásade volíme v mieste trvalého pobytu. Využiť voličské preukazy teda nie je
možné. Požiadať však môžete o prenosnú volebnú schránku."
Denisa Paulenová, riaditeľka oddelenia organizačných vecí, MÚ Petržalka:
"Ak volič nemôže z nejakých dôvodov, najmä sú to zdravotné dôvody, prísť osobne do volebnej
miestnosti, má možnosť buď požiadať okrskovú volebnú komisiu, aby s dvoma členmi prišla k nemu
na byt a tam mu bolo umožnené volenie. Alebo potom a to sa nám osvedčilo, nás voliči žiadajú
najčastejšie elektronicky o to, aby sme zabezpečili prenosnú volebnú schránku."
Alexandra Važanová:
"Nezabudnite, že v prípade komunálnych volieb sú volebné miestnosti otvorené od siedmej do
dvadsiatej hodiny, teda o dve hodiny kratšie, ako pri parlamentných či prezidentských voľbách."

