
INFORMACIA

o moinosti pouiivania jaryka nirodnostnej men5iny v fradnom styku

podl'a $ 2 ods. 3 zikona E.18411999 Z.z.

o pouZivani jarykov nirodnostnych men5in zneni neskor5ich predpisov

Nazov orgilnu verejnej spr6vy: Zitnoostrovsk6 osvetov6 stredisko

Miesto p6sobenia: Dunajsk6 Streda

JAZYKMENSINY, ktory obdania Slovenskej republiky, ktori sf osobami patriacimi k narodnostnej men5ine,
m6Zu pouLivat v fradnom styku pred tymto org6nom: mad'arsky jazyk

pnAv,q. OBEANA SLOVENSKEJ REPUBLIKY,

KTORV JE OSOBOU PATRIACOU K NARODNOSTNEJ unNSTNn:
- Pr6vo vo vzt'ahu k Zitnoostrovsk6mu osvetov6mu stredisku komunikovat'v ristnom a pisomnom styku
vr6tane predkladania pisomnych listin a d6kazov aj v jazyku men5iny.

- Pr6vo na odpoved' org6nu verejnej spr6vy na podanie napisand v jazyku men5iny aj v jazyku menSiny,
vrifiane prdvapoZiadat o vydanie rozhodnutia v spr6vnom konani aj v jazyku men5iny (od 1. jiila2}I2).

V pochybnostiach je rozhodujrice znenie odpovede org6nu verejnej spr6vy v Stritnom jazyku.

- Pr6vo poLiadat o poskytnutie dvojjazydndho riradn6ho formul6ra, a to v StStnom jazyku a v jazyku men5iny
(od 1. jtila2}l2). Na vybavovanie veci v jazyku men3iny sa vzt'ahujri rovnak6 lehoty ako na vybavovanie veci
v St6tnom jazyku.

POVINNOSTI ORGANU VEREJNEJ SPRAVY:

- Zitnoostrovsk6 osvetov6 stredisko poskytne odpoved' na podanie napisan6 v jazyku menSiny okrem
Stdtneho jazyka aj v jazyku men5iny. V pochybnostiach je rozhodujrice znenie odpovede org6nu verejnej
spr6vy v St6tnom j azyku. Odpoved' orgiinu verejnej spr6vy, ktortl je verejnou listinou, sa vyd6va okrem
St6tneho jazyka aj v jazyku men5iny len vtedy, ak ide o povolenie, opr6vnenie, potvrdenie, vyjadrenie a
vyhl6senie. - Rozhodnutie Zitnoostrovsk6ho osvetov6ho strediska v spr5vnom konani sa v pripade, ak sa
konanie zadalo podanim v jazykumen5iny alebo na poLiadarie vyd6va okrem St6tneho jarykav rovnopise aj
v jazyku men5iny (od 1. jtila2012). V pochybnostiach je rozhodujrici text rozhodnutia v St6tnom jazyku.

- Zitnoostrovsk6 osvetov6 stredisko poskytuje obdanom riradn6 formul6re vydand v rozsahu jeho p6sobnosti
na poZiadanie dvojjazydne, a to v Stiitnom jazyku av jazykumen5iny (od 1. jiila2}I2).

Zitnoostrovsk6 osvetov6 stredisko zabezpeduje moZnost'pouZivania mad'arskflho jazykanasledujricim

sp6sobom: prostrednictvom svojich zamestnancov

Ak obdanovi Slovenskej republiky boli poru5en6 jeho prhvapouiivat jazyk men5iny v fstnom a pisomnom
styku ( $ 7b zrikona),m6Le trito skutodnost'ozn6mit'sekcii narodnostnych men5in Uradu vl6dy Slovenskej
republiky, ktordzalne vo veci spr6vne konanie.


