MANUÁL K PETÍCII ZA VIAC VOLEBNÝCH
OBVODOV PRE PARLAMENTNÉ VOĽBY
ÚVODNÉ SLOVO ČO JE CIEĽ, DÔVODY PRE KTORÉ SA
PETÍCIA ZBIERA A ČO ŇOU VIEME DOSIAHNUŤ
Až po parlamentných voľbách zisťujeme, kto, a či vôbec niekto, z nášho regiónu bude vykonávať
mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Nezávisí to iba od volebných výsledkov,
ale aj od toho, aké miesto na kandidátnej listine priradí stranícka centrála jednotlivým kandidátom z regiónov.
Je tomu tak už od roku 1998, odkedy Slovensko tvorí jeden volebný obvod. Výsledok veľmi
dobre poznáme. Slovensko patrí medzi tých niekoľko málo krajín sveta, ktoré spočítame na
prstoch dvoch rúk, kde je jeden volebný obvod pre celú republiku. Aj preto zloženie parlamentu
závisí od úzkych straníckych centrál, a nie od volieb v regiónoch. Stratu legitimity a prepojenia
s územím nahradila silný vplyv straníckych centrál.
Výsledok? Regionálne rozdiely sa neznižujú. Kvalita života sa obmedzuje. Máme regióny bez
vodovodov, kanalizácie, bez vody. Máme viac ako 102 potravinových púšti. Absentuje koordinovaný rozvoj mestských sídiel a vidieckych oblastí vrátane systémového prístupu k obslužnosti
územia, dostupnosti služieb a dopravnej infraštruktúre. Návrhy reforiem neraz vytvárajú obavy,
pričom v parlamente dominuje skôr oznamovacie veta ako hlas z regiónov.
Potrebujeme previazanosť parlamentu s regiónmi, potrebujeme viac ako to, čo máme. Poďme
to zmeniť. Práve preto Združenie miest a obcí Slovenska na septembrovom sneme schválilo
zmenu volebného systému ako svoju prioritu. Je to najzásadnejšia reforma, ktorá nepotrebuje
eurofondy, ani štátne dotácie. Chce to vôľu a presvedčenie.
Cieľom petície je iniciovať úspešné referendum, po ktorom budú platiť pravidlá, ktoré vyhovujú
viac ľuďom ako straníckym centrálam. Cieľom zmeny je to, aby sme do parlamentu volili toho
koho poznáme. Poslanci parlamentu musia byť bližšie k nám.

NA AKÝCH MIESTACH JE MOŽNÉ ZBIERAŤ PODPISY POD PETÍCIU?
Zákon o petičnom práve ako obmedzuje vystavenie petície na takých miestach, kde by mohlo
nastať obmedzenie cestnej premávky, rušenie verejného poriadku, porušenie záujmov prírody
a krajiny a iné obmedzenie práv a právom chránených záujmov.
Preto je potrebné dbať na to, aby zber petície nenarušoval verejný poriadok. V obciach
a mestách odporúčame vystaviť petíciu na obecnom úrade a dať tak občanom možnosť petíciu
podpísať pri návšteve úradu. Zamestnanci môžu informovať občanov o prebiehajúcej petícií
a poskytnúť im hárok k podpisu.
Na označenie miesta podpisu petície odporúčame vytlačiť naše plagáty a letáky (nájdete
čoskoro na našej webovej stránke) a ich vyvesenie na budove úradu, aby aj občania, ktorí nevstupujú do obecného úradu boli informovaní o tejto možnosti.

KTO MÔŽE ZBIERAŤ PODPISY POD PETÍCIU?
V zmysle zákona je potrebné, aby osoba, ktorá zbiera petíciu mala minimálne 16 rokov.
V prípade ak budete petíciu zbierať na území obce, alebo na obecnom úrade, môžu tak
robiť aj zamestnanci obce, avšak výlučne dobrovoľne.
Osoby zbierajúce podpisy pod petíciu musia umožniť každému podpisujúcemu sa riadne oboznámiť s textom petície a mali by byť schopné vysvetliť základné ciele petície. Je dôležité, aby každý
podpisujúci vedel čo a z akého dôvodu podpisuje. Nikoho nemožno nútiť do podpísania petície!
Otázky a odpovede, ktoré by mali osoby zbierajúce podpisy vedieť zodpovedať nájdete
nižšie v časti „Otázky a odpovede.”

VZOR PETIČNÉHO HÁRKU
Hárok por.č. .......................... (nevypĺňať)

PETIČNÝ HÁROK

Petícia za vyhlásenie referenda o zmene počtu volebných obvodov
Vážení občania, sme presvedčení, že súčasný volebný systém negarantuje regiónom spravodlivé zastúpenie v parlamente čo vedie k tomu, že prijímané zákony
nezohľadňujú potreby obyvateľov celého Slovenska, a najmä nie tých vzdialenejších od Hlavného mesta. Žiadame taký systém voľby poslancov, ktorý zabezpečí, že každý
kraj Slovenska bude mať svojho zástupcu v parlamente a tento bude hájiť regionálne záujmy.
My, dole podpísaní občania, na základe čl. 27 a čl. 95 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve žiadame, aby prezident republiky vyhlásil referendum
s nasledujúcou referendovou otázkou:

„ Ste za to, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala ústavný zákon, ktorým sa Ústava Slovenskej republiky zmení a doplní tak, že v čl. 74 ods. 1 Ústavy
Slovenskej republiky sa za prvú vetu doplní text v znení: "Poslanci sú volení vo volebných obvodoch, ktoré sú tvorené územiami vy šších územných celkov."?
Por.č. MENO A PRIEZVISKO

ADRESA TRVALÉHO POBYTU
Ulica, súpisné/orientačné číslo

Mesto/obec
Nové Mesto n. Váhom

1.

Lenka Veselá

Bratislavská 5

2.
2.

Peter Čierny
Čierny
Peter

Trhová 77
Trhová

Vyplnené hárky môžete zasielať na túto adresu:
Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava
Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej moci:
Michal Kaliňák, trvalý pobyt

PODPIS

-II-

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej moci:
Michal Kaliňák, trvalý pobyt

Pri vypĺňaní petičných hárkov prosím dávajte pozor na:
1. Petičný hárok musí byť vyplnený kompletne – Meno + priezvisko + ulica + mesto podľa
trvalého pobytu a podpis.
2. V prípade podpisu je nevyhnutné, aby sa osoba podpísala vlastnoručne – nie je možné,
aby sa za osobu podpísal napr. jej rodinný príslušník!
3. Pri vypĺňané musí každý podpisujúci vyplniť všetky údaje – nemôže použiť symbol
opakovania sa ako je napr. uvedené vyššie vo vzore červeným.
4. Prosím nevypisujte číslo hárku – uvedené sa bude vypĺňať až v centrále ZMOS pred
odovzdaním petície, pretože nemôžu byť dva hárky s rovnakým číslom.
5. Do textu petície nie je možné nijak zasahovať. Každý hárok musí obsahovať rovnaký text.
6. Poradové číslo vypĺňajte tak, aby konečné číslo zodpovedalo počtu podpisov na hárku.
Bežné je, že sa osoby pomýlia pri vypisovaní, prípadne píšu cez dva riadky. V takom
prípade je potrebné, aby poradové čísla sedeli. Ak sa osoba pomýli- preškrtne celý
riadok a vyplní riadok nasledujúci.
7. Hárky je možné tlačiť aj obojstranne.

KONTAKT NA OSOBY V REGIÓNE, KTORÉ ZBIERAJÚ PETÍCIU:
Petičné hárky je možné posielať priamo na adresu Združenia miest a obcí Slovenska prípadne
kontaktujte osobu vo vašom regióne, ktorej je možné hárky doručiť osobne. Kompletné kontakty nájdete čoskoro na našej webovej stránke.

KAM POSIELAŤ HÁRKY
Hárky prosím posielajte na adresu:
Združenie miest a obcí Slovenska,
Bezručova 9,
811 09 Bratislava

OTÁZKY A ODPOVEDE PRE PODPISUJÚCICH A MÉDIÁ
Je pre nás dôležité, aby naša spoločná snaha o lepšie zapojenie regiónov v parlamente mala
jednotnú komunikáciu. Tak môžeme spoločne a jednotne komunikovať prečo je pre nás táto
petícia dôležitá a čo ňou chceme dosiahnuť. Komunikácia smerom k obyvateľom ako i médiám
musí byť jasná, zrozumiteľná a jednotná. Tu vám poskytujeme základné odpovede na otázky,
ktorým môžete čeliť u obyvateľov ako aj predstaviteľov médií.
Prosíme, aby ste tieto otázky a odpovede poskytli aj osobám, ktoré budú zbierať podpisy
a rovnako vedeli reagovať na otázky.
V časti Letáky a plagáty na našej webovej stránke nájdete čoskoro i formáty na vytlačenie
so základným posolstvom petície.

1. Prečo sme sa rozhodli uskutočniť túto petíciu?
To, čo považujeme za veľký problém slovenskej politiky je jej odtrhnutosť od reality života v regiónoch. Poslanci, ktorí by mali reprezentovať celé Slovensko sú z veľkej väčšiny obyvateľmi
západného Slovenska a problémy regiónov a ľudí v nich žijúcich nie sú ich problémami. Zákony
prijímané v Národnej rade sú tak odrazom tejto centralizácie. My potrebujeme zákony, ktoré
reagujú na život, na reálne potreby regiónov.

2. Ako petícia vyrieši nízke zastúpenie regiónov v parlamente?
Petícia je prvým krokom k nášmu cieľu a to rovnomernému zastúpeniu každého regiónu v parlamente. V prípade ak sa nám podarí vyzbierať aspoň 350 tisíc podpisov pod petíciu prezidentka
vyhlási referendum.
Práve referendum, a teda priame hlasovanie občanov, je tým nástrojom, ktorý môže zmeniť
Ústavu Slovenskej republiky. Zmenou Ústavy chceme dosiahnuť, aby poslanci Národnej rady
boli volení vždy za svoj región – región, v ktorom žijú a poznajú jeho problémy. Týmto regiónom
budú potom samosprávne kraje, ktorých je na Slovensku osem.

3. Je potrebná zmena Ústavy?
Ústava Slovenskej republiky je základným zákonom nášho štátu a referendum je nástrojom
priamej demokracie, ktorým priamo občania môžu svojim hlasom zmeniť tento základný zákon.
Zloženie Národnej rady na základe regiónov považujeme za tak zásadnú zmenu, že je podľa nášho
názoru potrebné, aby bola zakotvená priamo v Ústave. Uvedeným spôsobom bude legitimita
takto zvoleného parlamentu najsilnejšia možná – vznikne totiž na základe priamej vôle občanov.

4. Je možné referendom meniť Ústavu?
Áno je to možné. Referendum je vyjadrením priamej demokracie, kedy priamo občania rozhodujú o zmene zákonov.

5. Aké bude znenie referenda?
Je nevyhnutné, aby referendum bolo formulované tak, že odpovede na otázky budú mať jednoznačné odpovede a to áno alebo nie.
V petícií preto žiadame o vyhlásenie referenda s nasledujúcou otázkou:
„Ste za to, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala ústavný zákon, ktorým sa Ústava Slovenskej
republiky zmení a doplní tak, že v čl. 74 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa za prvú vetu doplní text
v znení: “Poslanci sú volení vo volebných obvodoch, ktoré sú tvorené územiami vyšších územných celkov.”?
V prípade, že referendum bude úspešné a viac ako polovica občanov hlasujúcich v referende
odpovie ÁNO, Národná rada bude musieť prijať ústavný zákon, ktorým zmení Ústavu tak, že
poslanci budú volení podľa krajov.

6. V prípade, že referendum bude úspešné ako sa zmenia voľby do Národnej rady?
V prípade, že referendum bude úspešné, bude musieť Národná rada prijať ústavný zákon, ktorým zmení Ústavu. Zmena Ústavy, ktorú navrhujeme bude znamenať, že poslanci do Národnej
rady budú volení za jednotlivé kraje a to v počte podľa počtu obyvateľov. Každý kraj tak bude
mať svoje zastúpenie v parlamente a to podľa počtu svojich obyvateľov.
Vo voľbách do Národnej rady tak napríklad obyvateľ Prešovského kraja bude voliť iba
poslancov, ktorí majú trvalý pobyt v Prešovskom samosprávnom kraji. Tak ako v súčasnosti
vyberie kandidátnu listinu politickej strany, avšak kandidáti na jej kandidátke budú iba z Prešovského samosprávneho kraja.

PETIČNÝ VÝBOR
Členmi petičného sú:
Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS,
Mirka Nešpora 28, 080 01 Prešov
Katarína Heneková, podpredsedníčka sekcie verejnej správy ZMOS,
primátorka mesta Púchov, Zábreh 1512/25, 020 01 Púchov
Radomír Brtáň, prvý podpredseda ZMOS,
starosta obce Košeca, Zliechovská 1012/101, 018 64 Košeca

