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Slovensko je demokratický štát.

Čo je to demokracia?
-

Vládnu všetci ľudia
Jeden človek = jeden hlas
Každý sa môže vyjadriť
Každý je dôležitý, každý je vypočutý
Robí sa to, o čom rozhodne väčšina
Práva sú chránené, diskriminácia je zakázaná
Všetky členské štáty Európskej únie majú demokraciu, aj Slovensko
Pri demokracii máš právo hlasovať.

Máš právo voliť.
Voľby sú veľmi dôležité.
Za svoj hlas si zodpovedný.
Voliť musíš zodpovedne.
Voliť znamená záväzok.
Je dôležité, ako budeš voliť.
Niektorí z nás majú ťažkosti s rozhodovaním.
Občas presne nevedia, čo majú robiť.
Nerozumejú niektorým veciam.
Môžu byť zbavení spôsobilosti na právne úkony.
Potrebujú pomoc iných, napríklad rodičov alebo asistentov.

POZOR!
Podľa zákona č. 180/2014 Z.z. máš právo voliť,

aj keď nemáš právnu spôsobilosť,
alebo ju máš zníženú.
Musíš byť na zozname voličov.
Ako zistíš, či na tomto zozname si?
Overíš si to na obecnom úrade.
Alebo v deň volieb vo volebnej miestnosti.
Tam ti to povie okrsková volebná komisia.
Ak na zozname náhodou nie si, musia ťa tam dopísať.

V sobotu 4. novembra 2017 sa budú konať ŽUPNÉ VOĽBY.
Budeme voliť predsedov samosprávnych krajov a poslancov.
Predseda samosprávneho kraja sa nazýva župan.
Na Slovensku máme 8 samosprávnych krajov:
-

Bratislavský kraj
Banskobystrický kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Prešovský kraj
Žilinský kraj

Ak bývaš v Bratislave, budeš voliť župana pre Bratislavský kraj.
Vždy volíš tam, kde máš svoj trvalý pobyt.
Je dôležité voliť.
Župan a poslanci rozhodujú o mnohých veciach,
ktoré ovplyvňujú naše životy.
Rozhodujú o dôležitých veciach v kraji, v ktorom žiješ.
Je dôležité, aby aj my sme boli súčasťou tohto
rozhodovania.
Napríklad tak, že si zvolíme človeka,
ktorému veríme, že bude robiť veci dobre.
Že bude hájiť naše záujmy.
Už teraz si môžete všimnúť niektoré tváre
na rôznych plagátoch, letákoch, môžete o nich počuť
v rádiu, TV, alebo čítať o nich v novinách.
Volá sa to predvolebná kampaň.
V nej sa predstavujú kandidáti.
Informujú nás o tom, čo chcú spraviť, ak ich zvolíme.
Napríklad zlepšiť dopravu, skrášliť mesto, vynoviť detské ihriská atď.
Z týchto kandidátov si vyberieš,
kto je podľa teba najvhodnejší.
Mal by si voliť takých kandidátov, o ktorých si myslíš,
že pomôžu zlepšiť situáciu a tvoj život skvalitnia.

O rôznych kandidátoch sa môžeš porozprávať
napríklad so svojimi blízkymi,
alebo môžeš sledovať ich predvolebnú kampaň.
Tu nájdeš všetky informácie o župných voľbách 2017:


https://www.minv.sk/?volby-vuc
(pri čítaní tejto webstránky môžeš potrebovať pomoc druhej osoby)

Voliť sa chodieva obyčajne do školy v mieste bydliska.
Keď ideš voliť, musíš sa zaregistrovať u volebnej komisie.
Na to budeš potrebovať svoj občiansky preukaz.
Komisia ti dá hlasovací lístok.
S ním pôjdeš za plentu, kde sa rozhodneš, koho zvolíš.
Môže ti pomôcť rodič alebo asistent, ak to potrebuješ.
Hlasovací lístok s menom tvojho kandidáta dáš do obálky.
Tú hodíš do hlasovacej urny.
Hotovo!

Voľby sú tajné.
Počas volieb by si nemal nikomu hovoriť, koho ideš voliť.
Je to tvoja súkromná vec.
Môžeš to prezradiť len človeku, ktorému dôveruješ.
Napríklad svojmu asistentovi, keď ti pomáha pri hlasovaní.
Ani ty by si sa nemal nikoho pýtať, ako hlasoval.
Rešpektuj, keď ti to niekto nechce prezradiť.
Máme právo na súkromie a slobodnú voľbu.
Voľby sú veľmi dôležité.
Preto keď môžeš voliť, určite choď.
Budeš tak môcť spolurozhodovať o veciach, ktoré sa ťa týkajú!

