
Často kladené otázky  

1. Aká národnostná organizácia sa môže registrovať na voľby? 

Národnostná organizácia 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.  

Organizácia sa musí preukázateľne angažovať v oblasti podpory zachovania a rozvoja 

identity a kultúry príslušníkov primárne tej národnostnej menšiny, za ktorú sa registruje. 

2. Aké podmienky musí spĺňať kandidát na člena alebo náhradníka člena výboru? 

Kandidátom môže byť len: 

- občan Slovenskej republiky; 

- vo veku od 18 rokov; 

- spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu; 

- bezúhonný (za bezúhonného sa považuje občan Slovenskej republiky, ktorý nebol 

právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin). 

3. Aké povinné prílohy má predložiť národnostná organizácia, ktorá registruje na 

voľby voliteľa? 

Povinnou prílohou registračnej listiny je: 

a) kópia stanov alebo ekvivalentného dokumentu národnostnej organizácie; 

b) vlastnoručne podpísaný súhlas voliteľa so spracovaním osobných údajov                  

(v prílohe č. 2 výzvy alebo rokovacieho poriadku). 

4. Aké povinné prílohy má predložiť národnostná organizácia, ktorá nominuje na 

voľby kandidáta na člena alebo náhradníka člena výboru? 

Povinnou prílohou kandidátnej listiny je: 

a) kópia stanov alebo ekvivalentného dokumentu národnostnej organizácie; 

b) vlastnoručne podpísané tlačivo vyhlásení a súhlasov (v prílohe č. 4 výzvy alebo 

rokovacieho poriadku);  

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

člena. 

 



5.  Musí sa kópia stanov alebo ekvivalentného dokumentu národnostnej 

organizácie predkladať dvakrát? 

Nie, kópia stanov tej istej národnostnej organizácie sa predkladá iba raz. 

6. Musí byť kópia stanov alebo ekvivalentného dokumentu národnostnej 

organizácie overená notárom? 

 Nie, kópia stanov národnostnej organizácie sa neoveruje u notára. 

7. Môžu sa národnostné organizácie, ktoré sa delia na základné organizácie alebo 

iné zložky registrovať viackrát? 

Národnostné organizácie, ktoré sa delia na základné organizácie alebo iné zložky, sa 

môžu zaregistrovať len raz. 

8. Koľko voliteľov môže registrovať jedna národnostná organizácia? 

Každá národnostná organizácia môže delegovať len jedného voliteľa a môže podať 

len jednu registračnú listinu. 

9. Koľko kandidátov môže nominovať jedna národnostná organizácia? 

Každá národnostná organizácia môže podať len jednu kandidátnu listinu s nomináciou 

ľubovoľného počtu kandidátov na členov alebo náhradníkov členov výboru. 

10. Môže národnostná organizácia registrovať len voliteľa na voľby? 

Národnostná organizácia nie je povinná nominovať aj kandidátov na voľby a môže sa 

zúčastniť volieb len prostredníctvom svojho splnomocneného voliteľa. 

11. Musí byť kandidát na člena alebo náhradníka člena výboru členom 

národnostnej organizácie, ktorá ho nominovala? 

Kandidát na člena alebo kandidát na náhradníka člena výboru nemusí byť členom 

národnostnej organizácie, ktorá ho nominovala. 

12. Musí byť voliteľ členom národnostnej organizácie, ktorá ho nominovala? 

Voliteľ nemusí byť členom národnostnej organizácie, ktorá ho splnomocnila na 

voľby. 

13. Môže národnostná organizácia nominovať len kandidáta/kandidátov na člena 

alebo náhradníka člena výboru vo voľbách? 

Nie, národnostné organizácie, ktoré sa chcú zúčastniť volieb a predložiť nomináciu 

kandidátov na členov alebo kandidátov na náhradníkov členov výboru sa musia 

zaregistrovať a priložiť k registračnej listine aj kandidátnu listinu.  

14. Môže byť voliteľ súčasne kandidátom? 

Áno, voliteľ môže byť aj kandidátom.  

15. Bude voliteľ hlasovať prezenčne? 

Voliteľ bude na voľbách vyhlásených výzvou z 1.7.2022 hlasovať vo volebnej 

miestnosti v priestoroch Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny na 

Námestí 1. mája 18, Bratislava, budova Park One.  


