
lepšiu Radu!VYBOJUJ SI 

hlasuj, rozhodni!
ZAREGISTRUJ SA,

Týka sa ťa to!HLASUJ,



Na Národnostnú radu sa môžeš obrátiť so žiadosťou o pomoc, 
ak máš akýkoľvek problém alebo pochybnosti týkajúce sa 

školstva a vzdelávania, úradného používania svojho materinského 
jazyka a písma, informovania v materinskom jazyku, ak máš 
záujem o kultúrne podujatia a zachovanie kultúrnej identity ako aj 
v iných prípadoch, ktoré súvisia s týmito témami.

Všetky tieto záležitosti sú pre teba a tvoj život veľmi dôležité a 
preto je veľmi dôležité, aby si sa podieľal na voľ be ľudí, ktorí ťa 
budú zastupovať v rade.

I – vzdelávania

II – informovania v tvojom jazyku

III – kultúry 

IV – a úradného používania jazyka a písma

Voľby do národnostných rád národnostných 
menšín sa budú konať 13. novembra 2022. 
Rada je orgán, ktorý okrem iného zastupuje tvoju 
národnostnú menšinu v oblastiach:



Musíš mať minimálne 18 rokov a byť občanom 
Srbskej republiky;

Musíš byť zapísaný/á v osobitnom zozname 
voličov. Pre každú národnostnú menšinu je 
vytvorený samostatný zoznam voličov a aby si sa 
doňho zapísal/a, musíš sa osobne dostaviť na svoj 
okresný alebo mestský úrad (v meste v ktorom 
žiješ) a požiadať o tlačivo na zápis do zoznamu 
voličov. Na vyplnenie tlačiva potrebuješ občiansky 
preukaz a päť minút času. Tlačivo odovzdáš 
okresnému úradníkovi, ktorý následne údaje 
skontroluje a ak je všetko v poriadku, zapíše ťa do 
osobitného zoznamu voličov.

Až po zapísaní do osobitného zoznamu voličov 
môžeš ísť voliť, vyplniť hlasovací lístok a tak sa 
zúčastniť volieb zástupcov rady.

Aby si mohol/la voliť vo voľbách 
a zvoliť členov rady, ktorí ťa budú 
zastupovať vo verejnom a politickom 
živote, dôležité je, aby si vedel:



SA ŤA  
TO TÝKA!

Rada národnostnej menšiny sa 
volí raz za štyri roky a až potom 
budeš mať nabudúce možnosť 
ovplyvniť jej zloženie. Nepre-
meškaj príležitosť uplatniť svoje 
právo zvoliť si dobrých, kvalit-
ných a hodnotných zástupcov 
v orgáne, ktorý ťa zastupuje a 
ktorý ti môže pomôcť v rôznych 
oblastiach dôležitých pre tvoje 
vzdelanie, informovanie, kultú-
ru a úradné používanie tvojho 
materinského jazyka a písma. 
Dôležité je, aby si sa zapísal do 
osobitného zoznamu voličov, 
hlasoval a vybojoval lepšiu radu 
preto, že SA ŤA TO TÝKA!

Môžeš nám i zavolať na telefónne číslo: 011/407-56-05.

Ak máš akúkoľvek pochybnosť  
o voľbách a volebnom postupe,  

napíš do CeSID-u na:

CeSIDBeograd CeSIDBeograd cesid@cesid.rs

http://www.facebook.com/cesidbeograd
http://twitter.com/CeSIDBeograd

