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ROKOVACÍ PORIADOK 

VOLEBNÉHO ZHROMAŽDENIA 

VÝBORU PRE NÁRODNOSTNÉ MENŠINY A ETNICKÉ SKUPINY 
 

vydaný predsedom Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny 

 z 3. júna 2021 

 

 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

 

Rokovací poriadok volebného zhromaždenia Výboru pre národnostné menšiny a etnické 

skupiny Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť (ďalej len „rokovací poriadok“) upravuje postup pri nominácii kandidátov na členov1 

Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny (ďalej len „člen výboru“) komory za 

národnostné menšiny podľa čl. 4 ods. 6 Štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické 

skupiny (ďalej len „štatút výboru“) a kandidátov na náhradníkov členov a spôsob konania 

volieb. 

 

Čl. 2 

Základné ustanovenia 

 

(1) Členov Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny (ďalej len „výbor“) a ich 

náhradníkov menuje a odvoláva podľa čl. 4 ods. 6 štatútu výboru predseda Výboru pre 

národnostné menšiny a etnické skupiny (ďalej len „predseda výboru“) na základe nominácií 

organizácií preukázateľne sa angažujúcich v oblasti podpory zachovania a rozvoja identity 

a kultúry príslušníkov národnostných menšín (ďalej len „národnostná organizácia“) 

prostredníctvom volebného zhromaždenia. 

 

(2) Na volebnom zhromaždení, ktoré zvolá predseda výboru, sa uskutočňuje voľba 

kandidátov na členov výboru a kandidátov na náhradníkov členov na základe nominácií 

predložených národnostnými organizáciami. 

 

(3) Volebné zhromaždenie sa uskutočňuje v prípade skončenia funkčného obdobia člena 

výboru alebo náhradníka člena alebo v prípade uvoľnenia miesta člena výboru v súlade s čl. 4 

ods. 17 štatútu výboru. Ak uvoľnené miesto člena výboru nemožno obsadiť náhradníkom 

člena, ďalšie volebné zhromaždenie sa uskutoční do 60 pracovných dní od uvoľnenia miesta 

člena výboru. 

 

(4) Ďalšie volebné zhromaždenie, tzv. doplňujúce volebné zhromaždenie, sa uskutoční aj 

vtedy, ak na volebnom zhromaždení neboli obsadené všetky miesta členov výboru 

a náhradníkov členov podľa čl. 4 ods. 6 štatútu výboru; v takomto prípade sa ďalšie volebné 

zhromaždenie uskutoční do 30 pracovných dní od predchádzajúceho volebného 

zhromaždenia. 

 

                                                 
1 Kde sa v ustanoveniach tohto rokovacieho poriadku používa označenie funkcie v mužskom rode, primerane a 

podľa vhodnosti sa tým má na mysli aj označenie funkcie v ženskom rode. 
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Čl. 3 

Príprava volebného zhromaždenia 

 

(1) Kandidátov na členov výboru, kandidátov na náhradníkov členov a voliteľov môže 

nominovať každá národnostná organizácia, ktorá má právnu subjektivitu a spĺňa podmienky 

určené v tomto rokovacom poriadku a vo Výzve na registráciu pre uskutočnenie volebného 

zhromaždenia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny (ďalej len „výzva“).  

 

(2) Národnostná organizácia podľa ods. 1 môže byť: 

a) občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky; 

b) nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky; 

c) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou so sídlom na území 

Slovenskej republiky; 

d) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území 

Slovenskej republiky; 

e) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky; 

f) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, ktorá odvodzuje svoju právnu 

subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti so sídlom na území Slovenskej 

republiky, aktívne pôsobiaca v oblasti ochrany a podpory zachovania a rozvoja identity 

a kultúry národnostných menšín. 

 

(3) Národnostné organizácie, ktoré sa delia na základné organizácie alebo iné zložky, sa môžu 

zaregistrovať len raz. 

 

(4) Národnostné organizácie sa na volebné zhromaždenie zaregistrujú prostredníctvom 

registračnej listiny, ktorou splnomocnia voliteľov na voľbu kandidátov na členov výboru 

a kandidátov na náhradníkov členov, spôsobom určeným vo výzve. Vzor registračnej listiny 

je uvedený v prílohe č. 1 tohto rokovacieho poriadku.  

 

(5) Národnostné organizácie nominujú svojich kandidátov na členov výboru a kandidátov na 

náhradníkov členov prostredníctvom kandidátnej listiny v termíne určenom vo výzve. 

Kandidátne listiny registruje sekretariát výboru. Vzor kandidátnej listiny je uvedený v prílohe 

č. 3 tohto rokovacieho poriadku.  

 

(6) Národnostné organizácie, ktoré sa chcú zúčastniť volebného zhromaždenia a predložiť 

nomináciu kandidátov na členov výboru a kandidátov na náhradníkov členov, priložia 

k registračnej listine podľa ods. 4 súčasne kandidátnu listinu. Ku kandidátnej listine sa v 

tomto prípade neprikladá príloha podľa čl. 5 ods. 5 písm. a). 

 

(7) Výzva sa zverejňuje na webovom sídle Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky 

pre národnostné menšiny (ďalej aj ako „úrad splnomocnenca“) v termíne najmenej 10 

pracovných dní pred uskutočnením volebného zhromaždenia. 

 

(8) Výzva podľa odseku 6 obsahuje najmä: 

a) účel výzvy; 

b) podmienky registrácie a nominácie kandidátov na členov výboru a náhradníkov 

členov; 

c) zoznam povinných príloh registračnej listiny a kandidátnej listiny; 

d) termín na predkladanie registračných a kandidátnych listín;  

e) kontakt na sekretariát výboru; 

f) čas a miesto konania volebného zhromaždenia; 

g) odkaz na štatút výboru a rokovací poriadok. 

 



3 

 

Čl. 4 

Registračná listina 

 

(1) Zoznam zaregistrovaných národnostných organizácií vedie sekretariát výboru. Zoznam 

zaregistrovaných národnostných organizácií zverejní sekretariát výboru na webovom sídle 

úradu splnomocnenca najneskôr v deň pred dňom konania volebného zhromaždenia. 

 

(2) Registračná listina musí byť podpísaná štatutárnym orgánom národnostnej organizácie. 

 

(3) Povinnou prílohou registračnej listiny je: 

a) kópia stanov alebo ekvivalentného dokumentu národnostnej organizácie; 

b) vlastnoručne podpísaný súhlas voliteľa so spracovaním osobných údajov. Vzor 

predmetného súhlasu je uvedený v prílohe č. 2 tohto rokovacieho poriadku.  

 

(4) Každá národnostná organizácia môže delegovať jedného voliteľa. V prípade, že na 

registračnej listine je uvedených viac delegovaných voliteľov, registračná listina je neplatná. 

 

(5) Zoznam voliteľov vedie sekretariát výboru. 

 

(6) Voliteľom sa na účely tohto rokovacieho poriadku rozumie splnomocnený zástupca 

národnostnej organizácie, ktorý je oprávnený na volebnom zhromaždení zastupovať 

národnostnú organizáciu, t. j. voliť kandidátov na členov výboru a kandidátov na náhradníkov 

členov. Voliteľ nemusí byť členom národnostnej organizácie, ktorá ho splnomocnila na voľbu 

kandidátov na členov výboru a kandidátov na náhradníkov členov. 

 

(7) Každá národnostná organizácia môže podať len jednu registračnú listinu. 

 

(8) Sekretariát výboru skontroluje, či registračná listina spĺňa požiadavky podľa tohto 

rokovacieho poriadku a výzvy. Ak registračná listina nespĺňa požiadavky podľa tohto 

rokovacieho poriadku a výzvy, sekretariát výboru jedenkrát vyzve národnostnú organizáciu na 

jej doplnenie alebo opravu. Ak registračná listina ani po výzve sekretariátom výboru nespĺňa 

požiadavky podľa tohto rokovacieho poriadku a výzvy, sekretariát výboru ju vyradí, o čom 

dotknutú národnostnú organizáciu písomne informuje.  

 

(9) Ak registračná listina spĺňa všetky podmienky určené v tomto rokovacom poriadku a vo 

výzve, sekretariát výboru zaregistruje národnostnú organizáciu, o čom dotknutú národnostnú 

organizáciu písomne informuje. 

 

Čl. 5 

Kandidátna listina 

 

(1) Národnostné organizácie nominujú svojich kandidátov na členov výboru a kandidátov na 

náhradníkov členov prostredníctvom kandidátnej listiny. 

 

(2) Každá národnostná organizácia môže podať len jednu kandidátnu listinu. 

 

(3) Zoznam kandidátov vedie sekretariát výboru. Zoznam kandidátov zverejňuje sekretariát 

výboru na webovom sídle úradu splnomocnenca najneskôr v deň pred dňom konania 

volebného zhromaždenia. 

 

(4) Kandidátna listina musí byť podpísaná štatutárnym orgánom národnostnej organizácie. 
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(5) Povinnou prílohou kandidátnej listiny je: 

a) kópia stanov alebo ekvivalentného dokumentu národnostnej organizácie; 

b) vlastnoručne podpísané tlačivo vyhlásení a súhlasov, ktoré je uvedené v prílohe č. 4 

tohto rokovacieho poriadku obsahujúce: 

- súhlas kandidáta na člena výboru a kandidáta na náhradníka člena so zverejnením 

jeho mena a priezviska a s uvedením národnostnej menšiny, za ktorú kandiduje; 

- súhlas kandidáta na člena výboru a kandidáta na náhradníka člena so spracovaním 

osobných údajov; 

- vyhlásenie kandidáta na člena výboru a kandidáta na náhradníka člena, že súhlasí so 

svojou kandidatúrou; 

- čestné vyhlásenie kandidáta na člena výboru a kandidáta na náhradníka člena, že je 

spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu;  

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti kandidáta na člena výboru a kandidáta na 

náhradníka člena; 

c) štruktúrovaný životopis kandidáta na člena výboru a kandidáta na náhradníka člena. 

 

(6) Sekretariát výboru skontroluje, či je kandidátna listina úplná a či spĺňa požiadavky podľa 

tohto rokovacieho poriadku a výzvy. Ak kandidátna listina nespĺňa požiadavky podľa tohto 

rokovacieho poriadku a výzvy, sekretariát výboru jedenkrát vyzve národnostnú organizáciu na 

jej doplnenie alebo opravu. Ak je kandidátna listina aj po výzve sekretariátom výboru neúplná 

alebo nespĺňa požiadavky podľa tohto rokovacieho poriadku a výzvy, sekretariát výboru ju 

vyradí, o čom dotknutú národnostnú organizáciu písomne informuje. 

 

(7) Ak sekretariát výboru zistí, že niektorý z kandidátov na člena výboru alebo kandidátov na 

náhradníka člena nespĺňa podmienky určené v tomto rokovacom poriadku alebo vo výzve, 

alebo nedoložil ku kandidátnej listine niektorú z príloh podľa ods. 5 písm. a) až c), kandidáta 

nezaradí do zoznamu kandidátov, o čom dotknutú národnostnú organizáciu písomne 

informuje.  

 

Čl. 6 

Kandidát 

 

(1) Kandidátom na člena výboru alebo náhradníkom člena môže byť len občan Slovenskej 

republiky, ktorý dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu a je 

bezúhonný. Za bezúhonného sa považuje občan Slovenskej republiky, ktorý nebol 

právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. 

 

(2) Kandidát na člena výboru a kandidát na náhradníka člena nemusí byť členom národnostnej 

organizácie, ktorá ho nominovala. 

 

Čl. 7 

Späťvzatie kandidátnej listiny, odvolanie kandidatúry a vzdanie sa kandidatúry  

 

(1) Národnostná organizácia môže vziať späť kandidátnu listinu najneskôr do 2 dní pred 

dňom konania volebného zhromaždenia. 

 

(2) Národnostná organizácia môže odvolať kandidatúru konkrétneho kandidáta na člena 

výboru alebo kandidáta na náhradníka člena najneskôr do 2 dní pred dňom konania volebného 

zhromaždenia. 

 

(3) Kandidát na člena výboru alebo kandidát na náhradníka člena sa môže vzdať kandidatúry 

najneskôr do 2 dní pred dňom konania volebného zhromaždenia. 
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(4) Späťvzatie kandidátnej listiny, odvolanie kandidatúry a vzdanie sa kandidatúry musia byť 

doručené sekretariátu výboru najneskôr 2 dni pred dňom konania volebného zhromaždenia. 

 

Čl. 8 

Volebná komisia 

 

(1) Volebná komisia dozerá na priebeh volebného zhromaždenia a vykonáva sčítanie hlasov 

za prítomnosti notára. 

 

(2) Členov a predsedu volebnej komisie vymenúva a odvoláva predseda výboru.  

 

(3) Členmi volebnej komisie sú: 

a) zástupca Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky; 

b) zástupca Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“); 

c) zástupca Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny. 

 

(4) Člena volebnej komisie podľa čl. 8 ods. 3 písm. a) vymenúva a odvoláva predseda výboru 

na návrh ministra a člena volebnej komisie podľa čl. 8 ods. 3 písm. b) na návrh vedúceho 

úradu vlády. Člena volebnej komisie podľa čl. 8 ods. 3 písm. c) vymenúva a odvoláva 

predseda výboru.  

 

(5) Člen volebnej komisie podľa čl. 8 ods. 3 môže byť zastúpený splnomocneným zástupcom, 

ktorého určí člen volebnej komisie.  

 

(6) Člen volebnej komisie nesmie byť kandidátom na člena výboru, kandidátom na 

náhradníka člena, nesmie byť blízkou osobou kandidáta na člena výboru, kandidáta na 

náhradníka člena a taktiež  nesmie byť zaujatý vo vzťahu ku kandidátovi na člena výboru a 

kandidátovi na náhradníka člena.  

 

(7) Činnosť volebného zhromaždenia vedie predseda volebnej komisie. 

 

Čl. 9  

Spôsob konania volieb  

 

(1) Voľba kandidátov na členov výboru a kandidátov na náhradníkov členov alebo doplňujúca 

voľba sa uskutočňuje prostredníctvom volebného zhromaždenia za účasti voliteľov 

zaregistrovaných národnostných organizácií podľa čl. 10 a čl. 11 alebo prostredníctvom 

volebného zhromaždenia bez účasti voliteľov zaregistrovaných národnostných organizácií, 

ktorí hlasujú poštou podľa čl. 12. 

 

(2) Ak o tom rozhodne predseda výboru, uskutočňuje sa voľba alebo doplňujúca voľba  

kandidátov na členov výboru a kandidátov na náhradníkov členov voliteľmi poštou.  

 

 

Čl. 10 

Podmienky a účasť na volebnom zhromaždení 

 

(1) Volebné zhromaždenie sa uskutočňuje osobitne pre každú národnostnú menšinu podľa čl. 

4 ods. 6 štatútu výboru. Volebné zhromaždenie je neverejné. 

 

(2) Kontrolu priebehu volebného zhromaždenia vykonáva volebná komisia za prítomnosti 

notára. 
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(3) Na volebnom zhromaždení sa zúčastňujú volitelia zaregistrovaných národnostných 

organizácií, ktorí sa preukazujú občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti. 

Účastníci volebného zhromaždenia potvrdzujú svoju účasť podpisom v prezenčnej listine. 

 

(4) Volebné právo na volebnom zhromaždení majú výlučne volitelia zaregistrovaných 

národnostných organizácií. 

 

(5) Ak sa voliteľ uvedený na registračnej listine nemôže zúčastniť volebného zhromaždenia, 

národnostná organizácia písomne splnomocní na jej zastupovanie iného voliteľa. V tomto 

prípade stráca pôvodné splnomocnenie na zastupovanie uvedené v registračnej listine 

platnosť. Nový voliteľ musí doložiť k tomuto splnomocneniu súhlas so spracovaním 

osobných údajov podľa čl. 4 ods. 3 písm. b) tohto rokovacieho poriadku. 

 

Čl. 11 

Priebeh volebného zhromaždenia 

 

(1) Voľba kandidátov na členov výboru a kandidátov na náhradníkov členov sa uskutočňuje 

tajným hlasovaním spomedzi kandidátov na členov výboru a kandidátov na náhradníkov 

členov nominovaných národnostnými organizáciami, ktorí splnili všetky podmienky určené 

v tomto rokovacom poriadku a výzve. 

 

(2) Vyhotovuje sa 13 volebných urien, jedna pre každú národnostnú menšinu. Každá urna 

musí byť viditeľne označená názvom národnostnej menšiny a opatrená odtlačkom pečiatky 

úradu vlády. 

 

(3) Pre každú národnostnú menšinu sú vyhotovené samostatné hlasovacie lístky. Vzor 

hlasovacieho lístka je uvedený v prílohe č. 5 tohto rokovacieho poriadku. 

 

(4) Hlasovací lístok, ktorý je opatrený odtlačkom pečiatky úradu vlády, obsahuje: 

a) označenie národnostnej menšiny; 

b) abecedný zoznam kandidátov na členov výboru; 

c) abecedný zoznam kandidátov na náhradníkov členov; 

d) poučenie o spôsobe hlasovania. 

 

(5) Každý voliteľ sa po tom, čo dostane hlasovací lístok, odoberie do vyhradeného priestoru 

na úpravu hlasovacích lístkov. Na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta na 

člena výboru menšiny a kandidáta na náhradníka člena. Voliteľ môže zakrúžkovať najviac 

toľko kandidátov na členov výboru a kandidátov na náhradníkov členov, koľko miest na 

členov výboru a náhradníkov členov je uvoľnených podľa vyhlásenej výzvy. V prípade, že na 

hlasovacom lístku je zakrúžkovaných viac kandidátov na členov výboru a/alebo kandidátov 

na náhradníkov členov, hlasovací lístok je neplatný. Na iné úpravy hlasovacieho lístka sa 

neprihliada.  

 

(6) Voliteľ po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacieho lístka vhadzuje hlasovací 

lístok pred volebnou komisiou do urny označenej názvom príslušnej národnostnej menšiny.  

 

(7) Po ukončení hlasovania sa volebná miestnosť uzavrie a za prítomnosti notára vykoná 

volebná komisia sčítanie hlasov na hlasovacích lístkoch, o čom sa spíše notárska zápisnica.  

 

(8) Za kandidátov na členov výboru sú zvolení tí kandidáti, ktorí dostali najviac hlasov od 

voliteľov za konkrétnu národnostnú menšinu v počte uvoľnených miest členov výboru podľa 

vyhlásenej výzvy. Za kandidátov na náhradníkov členov sú zvolení tí kandidáti, ktorí dostali 
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najviac hlasov od voliteľov za konkrétnu národnostnú menšinu v počte uvoľnených miest 

náhradníkov členov výboru. 

 

(9) Zvolení kandidáti na členov výboru sa stanú členmi výboru až po ich vymenovaní 

predsedom výboru. 

 

(10) Zvolení kandidáti na náhradníkov členov sa stanú náhradníkmi členov až po ich 

vymenovaní predsedom výboru. 

 

(11) Ak sa v prvom kole voľby kandidátov neobsadia všetky miesta na členov výboru alebo 

všetky miesta na náhradníkov členov, koná sa do 15 pracovných dní doplňujúce volebné 

zhromaždenie na obsadenie týchto miest. 

 

(12) V prípade rovnosti hlasov u kandidátov nachádzajúcich sa na poslednom zvoliteľnom 

a prvom nezvoliteľnom mieste sa rozhodne losovaním. Losovanie vykoná určený člen 

volebnej komisie za prítomnosti notára, o čom bude záznam v notárskej zápisnici podľa čl. 11 

ods. 7. 

Čl. 12 

Voľba poštou 

 

(1) Voľbu poštou vyhlasuje predseda výboru v rámci výzvy podľa čl. 3 ods. 8.  

 

(2) Volebné zhromaždenie sa uskutočňuje len za prítomnosti členov volebnej komisie 

a notára. 

 

(3) Sekretariát výboru zašle najneskôr 10 pracovných dní pred dňom konania volebného 

zhromaždenia zaregistrovaným voliteľom na adresu trvalého pobytu: 

a) obálku opatrenú odtlačkom pečiatky úradu vlády; 

b) hlasovacie lístky; 

c) návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU – NEOTVÁRAŤ“ a vypísanou 

adresou sídla úradu vlády ako adresáta a adresou voliteľa ako odosielateľa); 

d) poučenie o spôsobe hlasovania. 

 

(4) Voliteľ môže na hlasovacích lístkoch zakrúžkovať najviac toľko kandidátov na členov 

výboru a kandidátov na náhradníkov členov, koľko miest na členov výboru a náhradníkov 

členov je uvoľnených podľa vyhlásenej výzvy pre jednotlivú národnostnú menšinu.  

Hlasovacie lístky vloží do obálky opatrenej odtlačkom pečiatky úradu vlády a túto zalepí. 

 

(5) Zalepenú obálku voliteľ vkladá do návratnej obálky označenej „VOĽBA POŠTOU – 

NEOTVÁRAŤ“. 

 

(6) Návratnú obálku voliteľ odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky 

uhrádza voliteľ. 

 

(7) Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené 

sekretariátu výboru v návratných obálkach podľa čl. 12 ods. 3 písm. c) najneskôr v posledný 

pracovný deň predo dňom konania volieb. 

 

(8) Návratné obálky doručené v lehote podľa čl. 12 ods. 7 odovzdáva sekretariát výboru v deň 

konania volieb volebnej komisii za prítomnosti notára.  
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(9) Volebná komisia za prítomnosti notára vykoná sčítanie hlasov na hlasovacích lístkoch 

nasledovne: 

- po vybratí hlasovacích lístkov z obálok volebná komisia rozdelí hlasovacie lístky podľa 

národnostných menšín; 

- sčíta hlasovacie lístky odovzdané pre každého kandidáta na člena a kandidáta na náhradníka 

člena; 

- vylúči neplatné hlasovacie lístky a zistí počet voliteľov, ktorí využili právo voliť formou 

pošty.  

 

(10) V prípade, ak sú v obálke vložené hlasovacie lístky, kde je zakrúžkovaných viac 

kandidátov na členov výboru a/alebo kandidátov na náhradníkov členov, hlasovací lístok je 

neplatný. Na iné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada.  

 

(11) O výsledkoch sčítania hlasov na hlasovacích lístkoch sa spíše notárska zápisnica. 

  

  

Čl. 13 

Vyhlásenie výsledkov volieb 

 

Výsledky volieb zverejňuje sekretariát výboru do 5 dní od uskutočnenia volebného 

zhromaždenia na webovom sídle úradu splnomocnenca. 

 

 

Čl. 14 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa Rokovací poriadok volebného zhromaždenia Výboru pre národnostné menšiny a 

etnické skupiny z 8. júna 2017. 

 

Čl. 15 

Účinnosť 

 

Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania predsedom výboru. 

 

 

V Bratislave 3. júna 2021. 

 

 

 

 

 

   László Bukovszky v. r. 

                                                                  splnomocnenec vlády Slovenskej republiky 

          pre národnostné menšiny, 

                                                  predseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny



9 

 

Príloha č. 1 

REGISTRAČNÁ LISTINA 
pre voľbu členov a náhradníkov členov 

Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny 

 

ÚDAJE O NÁRODNOSTNEJ ORGANIZÁCII 

Národnostná menšina, za ktorú sa národnostná 

organizácia angažuje v oblasti podpory, 

zachovania a rozvoja jej identity: 
 

Úplný názov národnostnej organizácie:  

Sídlo národnostnej organizácie:  

IČO:  

E-mailová adresa:  

Telefón:  

Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je  

štatutárnym orgánom: 
 

ÚDAJE O VOLITEĽOVI 

Meno a priezvisko voliteľa:  

Dátum narodenia voliteľa:  

Adresa trvalého pobytu voliteľa:  

E-mailová adresa voliteľa:   

Telefón voliteľa:  

Dátum:  

Podpis fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym 

orgánom národnostnej organizácie: 
 

 

SPLNOMOCNENIE 

(meno a  priezvisko štatutárneho orgánu národnostnej organizácie):........................................................... .........   

týmto splnomocňujem 

(meno a priezvisko voliteľa):................................................................................................................................. 

(dátum narodenia voliteľa):.................................................................................................. .................................. 

(adresa trvalého pobytu voliteľa):..........................................................................................................................   

na zastupovanie 

(úplný názov národnostnej organizácie, IČO, sídlo):................................................................... ..........................  

na voľbách vyhlásených výzvou zo dňa .......................  

V..............................dňa..........................                                 ................................ ....................... 

                                                                                    podpis štatutárneho orgánu národnostnej organizácie                                                                                                   

Splnomocnenie prijímam vo vyššie uvedenom rozsahu. 

V..............................dňa..........................                                ................................. ....................... 

                                                                                                               podpis voliteľa 
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Príloha č. 2 

 

SÚHLAS 
voliteľa so spracúvaním osobných údajov  

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

 

VOLITEĽ 

Meno a priezvisko voliteľa:  

Adresa trvalého pobytu voliteľa:  

 

Týmto udeľujem súhlas podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 

27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) so správou, 

spracovaním, uchovaním a zverejňovaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno 

a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia úradom v súvislosti s voľbami 

vyhlásenými výzvou zo dňa .................. 

 

Zároveň vyhlasujem, že všetky osobné údaje som uviedol/uviedla pravdivo.  

 

Dátum:  

Podpis voliteľa:  
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Príloha č. 3 

KANDIDÁTNA LISTINA 

pre voľbu členov a náhradníkov členov 

Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny 

 

ÚDAJE O NÁRODNOSTNEJ ORGANIZÁCII 

Národnostná menšina, za ktorú sa národnostná 

organizácia angažuje v oblasti podpory, 

zachovania a rozvoja jej identity: 
 

Úplný názov národnostnej organizácie:  

Sídlo národnostnej organizácie:  

IČO:  

Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je 

štatutárnym orgánom: 
 

Dátum:  

Podpis fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym 

orgánom národnostnej organizácie: 
 

 

Návrhy na kandidátov na členov výboru za .................... národnostnú menšinu: 

por. 

č. 
meno, priezvisko, titul 

dátum 

narodenia povolanie adresa trvalého pobytu telefón e-mail 

       

       

       

       

       

 
Návrhy na kandidátov na náhradníkov členov za .................... národnostnú menšinu: 

por. 

č. 
meno, priezvisko, titul 

dátum 

narodenia povolanie adresa trvalého pobytu telefón e-mail 
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Príloha č. 4   

VZOR VYHLÁSENÍ A SÚHLASOV  

kandidáta na člena výboru/kandidáta na náhradníka člena  

 

KANDIDÁT NA ČLENA VÝBORU/KANDIDÁT NA NÁHRADNÍKA ČLENA 

Meno a priezvisko kandidáta:  

Adresa trvalého pobytu kandidáta:  

 

Týmto vyhlasujem, že súhlasím so svojou kandidatúrou na člena výboru/kandidáta na 

náhradníka člena za ............................. národnostnú menšinu.  

Zároveň týmto čestne vyhlasujem, že som spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu. 

Zároveň týmto vyhlasujem, že som bezúhonný1.  

Zároveň týmto udeľujem súhlas2 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 

2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) 

- so správou, spracovaním, uchovaním a zverejňovaním mojich osobných údajov v rozsahu: 

meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia; 

- so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko a s uvedením 

národnostnej menšiny, za ktorú kandidujem na webovom sídle Úradu splnomocnenca 

vlády SR pre národnostné menšiny úradom v súvislosti s voľbami vyhlásenými výzvou zo 

dňa .................. 

A zároveň vyhlasujem, že všetky osobné údaje som uviedol/ uviedla pravdivo.  

Dátum:  

Podpis kandidáta na člena výboru/kandidáta na 

náhradníka člena: 
 

                                                 
1 Za bezúhonného sa považuje občan Slovenskej republiky, ktorý nebol právoplatne odsúdený za úmyselný 

trestný čin. 
2 Poučenie o právach dotknutých osôb: Dotknutá osoba má podľa článku 15 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia 

právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, alebo ich 

vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, taktiež právo namietať proti takémuto spracúvaniu a právo podať 

sťažnosť dozornému orgánu. Súhlas je daný pre účel konania volebného zhromaždenia, neskôr na účely 

archivácie v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archíve a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Súhlas 

možno kedykoľvek písomne odvolať. 
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Príloha č. 5 

 

 

HLASOVACÍ LÍSTOK 
 

pre voľbu členov a náhradníkov členov 

Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny na voľbách vyhlásených výzvou  

zo dňa ................................ 

 
Kandidáti na členov výboru za ....................... národnostnú menšinu: 

por. 

č. 
meno, priezvisko, titul povolanie adresa trvalého pobytu 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 
Kandidáti na náhradníkov členov za ....................... národnostnú menšinu: 

por. 

č. 
meno, priezvisko, titul povolanie adresa trvalého pobytu 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Poučenie o spôsobe hlasovania: 
Hlasovacie lístky voliteľ upraví tak, že na hlasovacom lístku, kde je určené miesto pre vyznačenie 

poradového čísla kandidáta, ktorého volí, zakrúžkuje poradové číslo voleného kandidáta. 

Každý voliteľ môže zakrúžkovať najviac .................... kandidátov na členov výboru 

a najviac................... kandidátov na náhradníkov členov. Hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaný 

väčší počet kandidátov na členov výboru a/alebo väčší počet kandidátov na náhradníkov členov, je 

neplatný.  Na iné úpravy hlasovacieho lístka sa neprihliada.  

Po úprave hlasovacieho lístka voliteľ vloží hlasovací lístok pred volebnou komisiou do urny označenej 

„......................... národnostná menšina“ 

 

V prípade voľby poštou voliteľ vloží  hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom pečiatky úradu vlády 

a túto zalepí. Zalepenú obálku voliteľ vkladá do návratnej obálky označenej „VOĽBA POŠTOU - 

NEOTVÁRAŤ“ a návratnú obálku odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky 

uhrádza voliteľ. 


