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V nedeľu 26. mája 2019 sa konajú
voľby do Európskeho parlamentu.
Kto môže voliť?
Máte právo voliť, ak ste švédsky štátny príslušník a ste zapísaný alebo ste boli
zapísaný v registri obyvateľov vo Švédsku. Máte tiež právo voliť, ak ste štátny
príslušník jedného z členských štátov EÚ, ste zapísaný v registri obyvateľov
vo Švédsku a zaregistrovali ste sa ako volič. Najneskôr v deň volieb musíte
dovŕšiť vek 18 rokov.

Ak máte právo voliť, dostanete voličský preukaz
Ak máte právo voliť, tri týždne pred voľbami dostanete poštou voličský
preukaz. Voličský preukaz obsahuje vaše meno, adresu a úradné hodiny,
ktoré platia pre vašu volebnú miestnosť. Nájdete tam aj príklady miest, kde sa
môžete zúčastniť anticipačného hlasovania (hlasovania v predstihu). Ak ste
nedostali svoj voličský preukaz, môžete požiadať obec alebo volebný orgán o
vydanie nového voličského preukazu.
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Hlasovanie
Hlasovanie vo volebnej miestnosti v deň volieb 26. mája
Hlasovať môžete iba vo volebnej miestnosti, ktorú uvádza váš voličský
preukaz. Volebná miestnosť je otvorená iba v deň volieb. Keď sa zúčastníte
volieb vo svojej volebnej miestnosti, budete vyškrtnutý zo zoznamu voličov a
váš hlas bude vložený do volebnej urny.
Anticipačné hlasovanie vo vašej alebo inej obci
Môžete hlasovať v predstihu v ľubovoľnej volebnej miestnosti v celej krajine.
Anticipačné hlasovanie sa začína približne tri týždne pred dňom volieb a trvá
až do volebného dňa (vrátane). Informácie o tom, na ktorých miestach môžete
hlasovať v predstihu, nájdete vo svojej obci alebo na adrese www.val.se.
Pri anticipačnom hlasovaní musíte s mať so sebou voličský preukaz.

Röstkort och information från Valmyndigheten

Hlasovanie za osobu
Ak chcete, aby bol zvolený niektorý z kandidátov strany, označte krížikom
rámček pred menom kandidáta na hlasovacom lístku. Môžete označiť iba
jedného kandidáta. Hlasovať za osobu môžete tiež napísaním názvu strany a
mena kandidáta na prázdny hlasovací lístok.

Öppna och kontrollera uppgifterna på röstkortet

Hlasovanie za stranu
Hlasujete predovšetkým za politickú stranu. Jej názov je uvedený na
hlasovacom lístku. Ak nemáte k dispozícii hlasovací lístok strany, ktorú chcete
voliť, napíšte názov strany na prázdny hlasovací lístok. Píšte čitateľne.

Mer information

Hlasovacie lístky sú k dispozícii na všetkých miestach, kde sa môžete
zúčastniť volieb, a u politických strán.

På Valmyndighetens webbplats www.val.se hittar du mer information
om valet och hur du kan rösta. Där kan du också beställa material för
att brevrösta från utlandet.

Hlasovacie lístky

Du är välkommen att kontakta Valupplysningen om du har frågor.

Slovakiska / Slovensky

Hlasovanie

Hlasovanie zo zahraničia
Ak ste v zahraničí, môžete hlasovať korešpondenčne (poštou) alebo sa zúčastniť
volieb na švédskej ambasáde alebo na švédskom konzuláte. Aby ste mohli hlasovať
korešpondenčne, musíte použiť špeciálny materiál, ktorý vám na základe vašej žiadosti
poskytne volebný orgán, obec, ambasáda alebo konzulát.

Pomoc pri hlasovaní
Hlasovanie prostredníctvom splnomocnenca
Ak sa z dôvodu choroby, zdravotného postihnutia alebo vysokého veku nemôže
dostaviť do volebnej miestnosti, môžete hlasovať prostredníctvom splnomocnenca.
Prostredníctvom splnomocnenca môžete tiež hlasovať, ak ste vo väzbe alebo v
nápravno-výchovnom zariadení. Na hlasovanie prostredníctvom splnomocnenca je
potrebný špeciálny materiál, ktorý vám na základe vašej žiadosti poskytne obec alebo
volebný orgán.
Splnomocnencom môžu byť nasledujúce osoby:
•
•
•
•

manžel/manželka alebo druh/družka
deti, vnuci, rodičia alebo súrodenci manžela, manželky, druha alebo družky
osoby, ktorých zamestnaním je poskytovať vám starostlivosť alebo pomáhať vám
pri osobných záležitostiach
zamestnanci väzenského alebo nápravno-výchovného zariadenia

Splnomocnenec musí mať aspoň 18 rokov a musí predložiť svoj doklad totožnosti.
Možnosť hlasovať u vás doma
Ak nepoznáte nikoho, kto by mohol byť vaším splnomocnencom, môžete požiadať
svoju obec, aby k vám domov vyslala člena volebnej komisie. Informujte sa o postupe
vo svojej obci.

Preukázanie totožnosti
Ak sa chcete zúčastniť hlasovania, musíte preukázať svoju totožnosť. Ak vás členovia
volebnej komisie osobne nepoznajú, musíte predložiť doklad totožnosti, napríklad
vodičský preukaz alebo cestovný pas. Ak nemáte pri sebe doklad totožnosti, vašu
totožnosť môže potvrdiť iná osoba, avšak táto osoba musí predložiť svoj doklad
totožnosti.
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Kalendár pre voľby do Európskeho parlamentu 2019
11. apríl

Najskorší termín na odoslanie hlasu poštou zo zahraničia.

26. apríl

Vaše volebné právo bude určené na základe informácií uvedených v
registri obyvateľov Švédskeho daňového úradu (Skatteverket).

2. máj

Najskorší termín na hlasovanie na švédskych ambasádach a
konzulátoch v zahraničí.

8. máj

Začiatok anticipačného hlasovania vo Švédsku.

26. máj

Deň volieb.
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