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Hlasovanie
Vol by 9. septembra 2018.
Nasledujúce informácie vysvetl ujú,
ako volit vo vol bách do parlamentu, mestskej samosprávy a krajskej rady.
Kto môže volit
Aby ste mohli voliť, musíte mať v deň volieb 18 rokov. Informácie v registri
obyvateľstva k 30. dňu pred voľbami sa používajú na určenie toho, či máte
hlasovacie práva a do ktorého volebného okrsku patríte.
Máte právo voliť vo voľbách do parlamentu, ak ste:
• švédsky občan a ak ste v súčasnosti alebo ste boli v minulosti zaregistrovaný
v registri obyvateľstva Švédska.
Máte právo voliť v mestských a krajských voľbách, ak ste:
• švédsky občan a ak ste v súčasnosti zaregistrovaný v registri obyvateľstva
Švédska,
• občan jednej z členských krajín Európskej únie, občan Islandu alebo Nórska
a ste v súčasnosti registrovaný v registri obyvateľstva Švédska,
• občan inej krajiny a boli ste zaregistrovaný v registri obyvateľstva Švédska tri
po sebe nasledujúce roky pred dňom konania volieb.

Ak ste spôsobilí volit , obdržíte voličský preukaz
Ak máte právo voliť, obdržíte voličský preukaz poštou, približne tri týždne
pred voľbami. Vo voličskom preukaze sa uvádza, v ktorých voľbách máte
právo voliť, ako aj názov, adresa a otváracie hodiny vašej volebnej miestnosti.
Voličský preukaz bude tiež obsahovať informácie o priestoroch na predčasné
hlasovanie. V prípade, že chcete hlasovať predčasne, musíte si priniesť svoj
voličský preukaz.
Ak ste neobdržali váš voličský preukaz alebo ste ho stratili, môžete požiadať
o vydanie nového vo vašej obci alebo na volebnom úrade.

Hlasovacie lístky
Hlasovacie lístky pre voľby do parlamentu sú žlté, lístky pre voľby do
mestskej rady sú biele a lístky pre krajské voľby sú modré. Hlasovacie lístky sú
dostupné na všetkých volebných miestach, ako aj v kanceláriách strán.
Ak hlasujete predčasne alebo prostredníctvom zástupcu, musíte si objednať
alebo získať hlasovacie lístky od strán alebo z vašej obce.
Hlasovanie za stranu
V prvom rade budete hlasovať za stranu. Názov strany je na hlasovacom
lístku. Ak nemôžete nájsť hlasovací lístok vašej strany, môžete použiť
prázdny hlasovací lístok a čo najjasnejšie naň napísať meno
strany.
Hlasovanie za konkrétnu osobu
Ak chcete, aby bol zvolený konkrétny
kandidát strany, môžete hlasovať za
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túto osobu začiarknutím políčka pred menom tejto osoby na hlasovacom
lístku. Môžete začiarknuť iba jedného kandidáta.

Musíte preukáza svoju totožnos
Aby ste mohli hlasovať, musíte byť schopní preukázať svoju totožnosť
predložením identifikačného dokumentu, napríklad vodičského preukazu
alebo pasu.
Ak nemáte žiadne identifikačné doklady, môže sa iná osoba zaručiť za vašu
totožnosť, ale táto osoba musí predložiť identifikačný doklad.

Hlasovanie
Hlasovanie vo vašej volebnej miestnosti v deň volieb
Môžete hlasovať iba vo volebnej miestnosti uvedenej na vašom voličskom
preukaze. Volebná miestnosť bude otvorená iba v deň volieb. Po hlasovaní
vo vašej volebnej miestnosti, vás vyčiarknu z volebného zoznamu a vaše
hlasy sa umiestnia do hlasovacích urien.
Predčasné hlasovanie vo vašej vlastnej alebo inej obci
Predčasné hlasovanie znamená, že budete hlasovať niekde inde, ako vo vašej
volebnej miestnosti. Predčasné hlasovanie začína približne tri týždne pred
dňom volieb a trvá do volebného dňa.
Pri predčasnom hlasovaní musíte so sebou priniesť aj váš voličský preukaz,
pretože sa používa na odoslanie hlasu do vašej volebnej miestnosti. Tam
bude započítaný aj váš hlas. Na adrese www.val.se alebo prostredníctvom
obce môžete získať informácie o tom, kde môžete predčasne hlasovať.
Hlasovanie v zahraničí
Ak ste v zahraničí, môžete hlasovať poštou alebo na jednom z mnohých
švédskych veľvyslanectiev a konzulátov. Ak chcete hlasovať poštou, budete
potrebovať materiály, ktoré si môžete objednať od volebného úradu. Poštou
môžete hlasovať najskôr 45 dní pred dňom volieb a na veľvyslanectvách a
konzulátoch najskôr 24 dní pred dňom volieb.

Niektorí l udia môžu hlasovat prostredníctvom zástupcu

Valmyndigheten 713a4 utg 5

Môžete hlasovať prostredníctvom zástupcu v prípade, ak máte vysoký vek,
ochorenie alebo postihnutie a nemôžete sa dostať do volebnej miestnosti
alebo do miesta hlasovania. Ak je to tak, môže vás zastúpiť váš manžel/
manželka, druh/družka, dieťa manžela/manželky alebo druha/družky, vnuk,
rodič alebo súrodenec. Ak existuje osoba, ktorá vám poskytuje profesionálnu
alebo podobnú starostlivosť, alebo ktorá vám často pomáha, táto osoba
môže tiež vystupovať ako váš zástupca.
Môžete tiež hlasovať prostredníctvom zástupcu, ak ste zadržaný(-á) vo
väzení alebo väznený(-á) v nápravnej inštitúcii. V takom prípade vám môže
pomôcť personál. Ak bývate na odľahlom vidieku, poštár môže vystupovať
ako váš zástupca. Ak nepoznáte nikoho, kto môže konať ako váš zástupca,
vaša obec môže zabezpečiť prijatie hlasov prostredníctvom priameho
kontaktu v mieste vášho bydliska. Obráťte sa na svoju obec.
Ak chcete hlasovať prostredníctvom zástupcu, budete potrebovať špeciálne
materiály, ktoré môžete získať z vašej obce alebo od volebného úradu.
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