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Pri príležitosti februárových parlamentných volieb sme na Cirkevnej škole zapojili do projektu
Študentské voľby, ktoré organizuje tím aktívnych študentov z celého Slovenska pod záštitou
Rady mládeže Bratislavského kraja. Pri každých voľbách sa do tejto aktivity zapoja desiatky
tisíc študentov a študentiek zo stredných škôl po celom Slovensku. Rozhodli sme sa zapojiť
najmä preto, lebo sme chceli u študentov vzbudiť väčší záujem o politiku, a taktiež dať
študentom právo, aby sa mohli rozhodnúť a aby aj ich hlas zaznel. Keďže u väčšiny študentov
nie je voľba na konci februára možná, mohli si ju vyskúšať a prispieť k obrazu, ako budú možno
voľby o niekoľko rokov skutočne vyzerať a aké sú nálady u mladých ľudí - nevoličov. Ešte pred
samotnými voľbami sme usporiadali dva workshopy. Týkali sa základných pojmov z politiky a
celkového fungovania volieb. Pripravili si ich žiaci, ktorí boli súčasťou organizačného tímu
volieb. V utorok a stredu
4.-5. 2. 2020 sa na {joomplucat:1281 limit=1|columns=1} Cirkevnej
škole
otvorila volebná miestnosť. Vstúpilo do nej až
75 študentov
z deviateho ročníka a kvarty až oktávy. Volebná účasť na našej škole bola 84,23%. Voľba
prebiehala identicky ako pri reálnych voľbách – vybrali si jednu stranu, ak chceli zakrúžkovali aj
štyroch preferovaných kandidátov a následne svoje rozhodnutie vhodili do urny. Po ukončení
volieb účastníci volebnej komisie spočítali hlasy a výsledky odoslali organizátorom študentských
volieb na Slovensku.

Na našej škole vyhrala strana Za ľudí, ktorá má u študentov veľkú podporu – dosiahla až
31,08% (=51 mandátov) hlasov našich študentov. Druhá v poradí sa umiestnila strana OĽaNO s
29,73% (=50 mandátov). Ďalšie strany, ktoré by sa dostali do parlamentu boli koalícia PS –
Spolu s 21,62% (=36) a KDH s 8,1% (=13 mandátov). Zvyšné tri volené strany nedosiahli 5 %
hranicu zvoliteľnosti .

Výsledky vrámci celého Slovenska boli trochu odlišné – suverénne vyhrala strana PS – Spolu s
21,7%, druhá bola OĽaNO s 16% a tretia ĽSNS s 11,4%. Podrobnejšie informácie o výsledkoch
sa dajú dohľadať na stránke
https://www.studentskevolby.sk/vysledky/

V mene organizačného tímu ďakujeme všetkým študentom a študentkám, ktorí sa zapojili !
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