INFORMÁCIE PRE OPRÁVNENÝCH VOLIČOV
PRÁVO HLASOVAŤ V REFERENDE
Právo hlasovať v referende má každý občan Slovenskej republiky, ktorý
najneskôr v deň konania referenda dovŕšil 18 rokov veku a
A) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
* Občianskym preukazom preukáže svoju totožnosť oprávnený občan, ktorý sa dostaví
do miestnosti na hlasovanie v mieste svojho trvalého pobytu. Ak oprávnený občan
nepredloží občiansky preukaz, hlasovanie sa mu neumožní.
* Hlasovací preukaz spolu s občianskym preukazom predloží okrskovej komisii oprávnený
občan, ktorý sa dostaví do ktorejkoľvek miestnosti na hlasovanie na území SR.
* Úprava hlasovacieho lístka a hlasovanie
- oprávnený občan vstúpi s hlasovacím lístkom do osobitného priestoru určeného na jeho
úpravu;
- na hlasovacom lístku, v príslušnom rámčeku značkou X vyznačí, že na otázku odpovedá
„ÁNO“, alebo že na otázku odpovedá „NIE“. Tento postup platí pre každú z otázok
samostatne;
- po úprave hlasovací lístok zloží tak, aby jeho úprava nebola viditeľná.
* Oprávnený občan, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie
alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného
na úpravu hlasovacích lístkov iného oprávneného občana, aby zaňho hlasovací lístok
podľa jeho pokynov upravil.
* Po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov oprávnený občan
vloží hlasovací lístok do schránky na hlasovanie.
* Hlasovanie do prenosnej schránky na hlasovanie
- oprávnený občan môže požiadať zo závažných, predovšetkým zo zdravotných dôvodov,
okrskovú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo miestnosti na hlasovanie, a to len
v územnom obvode okrsku, pre ktorý bola okrsková komisia zriadená;
- okrsková komisia vyšle k občanovi aspoň 2 svojich členov s prenosnou schránkou na
hlasovanie a hlasovacím lístkom;
- vyslaní členovia okrskovej komisie zabezpečia, aby aj v tomto prípade bola zachovaná
tajnosť hlasovania.
- účasť týchto oprávnených občanov na hlasovaní okrsková komisia vyznačí v oboch
rovnopisoch zoznamu ihneď po návrate členov komisie do miestnosti na hlasovanie.

B) nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
* Občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostaví sa v deň konania
referenda do ktorejkoľvek miestnosti na hlasovanie na území SR, dopíše okrsková komisia
do oboch rovnopisov zoznamu na základe predloženého slovenského cestovného dokladu.
* Dopísanie do zoznamu oprávnených občanov podpíše predseda a dvaja členovia komisie.
Dopísanie do zoznamu oprávnených občanov zaznamená okrsková komisia v slovenskom
cestovnom doklade na strane úradných záznamov.
* Úprava hlasovacieho lístka a hlasovanie
- Oprávnený občan vstúpi s hlasovacím lístkom do osobitného priestoru určeného na jeho
úpravu. Na hlasovacom lístku, v príslušnom rámčeku značkou X vyznačí, že na otázku
odpovedá „ÁNO“, alebo že na otázku odpovedá „NIE“, pričom tento postup platí pre každú
z otázok samostatne.
* Oprávnený občan, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie
alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na
úpravu hlasovacích lístkov iného oprávneného občana, aby zaňho hlasovací lístok podľa
jeho pokynov upravil.
* Po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov oprávnený občan
vloží hlasovací lístok pred okrskovou komisiou do schránky na hlasovanie.

Prekážkami vo výkone hlasovacieho práva sú:
* zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany zdravia ľudí,
* výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
* pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:
1) Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem
zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2) Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené
osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
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?

