VOLEBNÝ PORIADOK SLOVENSKEJ KOMORY SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV A ASISTENTOV SOCIÁLNEJ PRÁCE

VOLEBNÝ PORIADOK
SLOVENSKEJ KOMORY SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV
A ASISTENTOV SOCIÁLNEJ PRÁCE
schválený ustanovujúcim snemom Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov
sociálnej práce zo dňa 18.9.2015
ako jej vnútorný predpis.
Článok 1
Účel volebného poriadku
1) Predmetom volebného poriadku je úprava postupov a zásad pri voľbe predsedu Slovenskej
komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (ďalej len „komora“), členov
predstavenstva komory, členov dozornej rady komory, členov profesijnej rady komory a členov
disciplinárnej komisie komory (ďalej len „orgány komory“).
Článok 2
Volené funkcie a orgány komory a členstvo v orgánoch komory
1) Volenými funkciami komory sú:
a. predseda komory,
b. predseda dozornej rady komory (ďalej len „predseda dozornej rady“),
c. podpredseda dozornej rady komory (ďalej len „podpredseda dozornej rady“),
d. predseda profesijnej rady komory (ďalej len „predseda profesijnej rady“),
e. podpredseda profesijnej rady komory (ďalej len „podpredseda profesijnej rady“),
f. predseda disciplinárnej komisie komory (ďalej len „predseda disciplinárnej
komisie“),
g. podpredseda disciplinárnej komisie komory (ďalej len „podpredseda disciplinárnej
komisie“).
2) Volenými orgánmi komory sú:
a. predstavenstvo komory (ďalej len „predstavenstvo“),
b. dozorná rada komory (ďalej len „dozorná rada“),
c. profesijná rada komory (ďalej len „profesijná rada“),
d. disciplinárna komisia komory (ďalej len „disciplinárna komisia“).
3) Funkcie v orgánoch komory sú navzájom nezlučiteľné.
4) Členstvo v orgánoch komory je čestné.

Článok 3
Volebné orgány komory
1) Volebnými orgánmi komory sú:
a. snem komory (ďalej len „snem“),
b. dozorná rada,
c. profesijná rada,
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d. disciplinárna komisia.
2) Snem tvoria členovia komory. Podmienky členstva v komore určuje zákon a štatút.
3) Snem volí a odvoláva:
a. predsedu komory, ktorý je štatutárny orgán komory a zároveň je predsedom
predstavenstva,
b. členov orgánov komory:
1. členov predstavenstva,
2. členov dozornej rady,
3. členov profesijnej rady,
4. členov disciplinárnej komisie.
4) Počet členov orgánov komory vymedzuje štatút komory.
5) Dozorná rada volí a odvoláva zo svojich členov predsedu dozornej rady a podpredsedu alebo
podpredsedov dozornej rady.
6) Profesijná rada volí a odvoláva zo svojich členov predsedu profesijnej rady a podpredsedu
alebo podpredsedov profesijnej rady.
7) Disciplinárna komisia volí a odvoláva zo svojich členov predsedu disciplinárnej komisie
a podpredsedu alebo podpredsedov disciplinárnej komisie.
Článok 4
Všeobecné zásady výkonu volebného práva
1) Výkon volebného práva členov komory sa uplatňuje vo voľbách, opakovaných voľbách
a doplňujúcich voľbách do orgánov komory. Voľby predsedu komory a členov orgánov
komory sa konajú v roku, v ktorom končí funkčné obdobie predsedu komory a funkčné
obdobie volených členov z orgánov komory.
2) Voľby predsedu komory a členov orgánov komory sa konajú na sneme komory.
3) Opakované voľby predsedu komory a členov orgánov komory sa uskutočnia, ak došlo pri ich
voľbe k pochybeniu, ktoré mohlo mať vplyv na výsledok volieb.
4) Doplňujúce voľby členov orgánov komory sa konajú v prípade, ak sa:
a. volená funkcia vo voľbách neobsadí,
b. v priebehu funkčného obdobia uvoľní funkcia predsedu komory, alebo
c. uvoľní funkcia niektorého z členov orgánov komory, pričom počet členov v danom
orgáne komory klesne pod minimálny počet členov stanovený v štatúte.
5) Príprava a priebeh opakovaných a doplňujúcich volieb predsedu komory a členov orgánov
komory sa riadi rovnakými pravidlami a postupmi ako voľby.
6) Voľby predsedu komory a členov orgánov komory sa uskutočňujú tajným hlasovaním.
7) Člen komory sa môže uchádzať o funkciu predsedu komory, ako aj o viacero funkcií
v orgánoch komory súčasne, zastávať však môže len jednu volenú funkciu.
8) Každý člen komory má jeden hlas, ktorý musí uplatniť osobne.
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Článok 5
Vyhlásenie a príprava volieb
1) Voľby predsedu komory a členov orgánov komory vyhlasuje predseda komory
a predstavenstvo komory poslednom roku funkčného obdobia predsedu komory a orgánov
komory, a to tak, aby sa voľba uskutočnila pred uplynutím funkčného obdobia predsedu
komory a orgánov komory.
2) Predseda komory a predstavenstvo komory stanovia dátum aj miesto konania volieb najneskôr
90 kalendárnych dní pred ich konaním.
3) Predstavenstvo komory je povinné najneskôr 70 kalendárnych dní pred termínom konania
volieb zverejniť na webovom sídle komory oznam o konaní volieb do orgánov komory s
uvedením termínu a miesta konania volieb, lehoty a adresy pre predkladanie návrhov
kandidátov na funkciu predsedu komory a návrhov kandidátov na funkcie členov orgánov
komory a členov volebnej komisie.
4) Predstavenstvo komory je v rámci príprav volieb povinné ustanoviť volebnú komisiu.
5) Predseda komory je v rámci príprav volieb povinný postúpiť volebnej komisii návrhy
kandidátov na volené funkcie a zoznam všetkých členov komory najneskôr 20 kalendárnych
dní pred konaním volieb a v súčinnosti s touto komisiou pripraviť technické podmienky
pre uskutočnenie volieb.
Článok 6
Navrhovanie kandidátov, vzdanie sa kandidatúry
1) Právo navrhovať kandidátov na voľbu predsedu komory, kandidátov na voľbu členov orgánov
komory a kandidátov na voľbu členov volebnej komisie má každý člen komory. Každý člen
komory môže kandidovať tiež na základe vlastného návrhu.
2) Návrh na kandidáta na voľbu predsedu komory, návrh na kandidáta na voľbu členov orgánov
komory a na voľbu členov volebnej komisie musí navrhovateľ predložiť predstavenstvu
komory písomne, prostredníctvom doručovateľa alebo elektronicky – mailom, najneskôr 40
kalendárnych dní pred termínom konania volieb. Návrh na kandidáta musí obsahovať titul,
meno a priezvisko kandidáta, evidenčné číslo osoby kandidáta, pod ktorým je navrhovaný
kandidát vedený v zozname členov komory prístupnom na webovom sídle komory, funkciu, na
ktorú navrhovateľ kandidáta navrhuje, meno a priezvisko navrhovateľa a dátum podania
návrhu.
3) Súčasťou návrhu je písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou. Kandidát musí zaslať súhlas
so svojou kandidatúrou na stanovenú adresu predstavenstvu komory, najneskôr
40 kalendárnych dní pred termínom konania volieb. V prípade nominácie na sneme, písomný
súhlas s kandidatúrou podá kandidát priamo volebnej komisii.
4) Za predložený sa považuje návrh preukázateľne odoslaný v stanovenom termíne podľa odseku
2 a 3 tohto článku volebného poriadku.
5) Ďalšie návrhy na kandidátov na funkciu predsedu komory a na kandidátov na členov orgánov
komory je možné predložiť aj na sneme, a to aj ústne, ak je potrebné doplniť kandidátnu listinu
na predsedu komory alebo na jednotlivých členov orgánov komory. Takéto doplnenie
kandidátnej listiny je potrebné v prípade, ak počet kandidujúcich členov nedosahuje minimálny
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počet členov jednotlivých orgánov komory stanovený v štatúte alebo ak absentuje kandidát
na funkciu predsedu komory.
6) Kandidát má právo písomne sa vzdať kandidatúry do doby začiatku konania volieb, prípadne
pred začiatkom konania ďalšieho kola volieb. Vzdanie sa kandidatúry nemožno vziať späť.
7) Po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov kandidátov, predstavenstvo prerokuje predložené
návrhy a prijme k nim stanovisko; u neúplného alebo nejasného návrhu vyzve navrhovateľa,
prípadne navrhovaného kandidáta, aby ho doplnil v lehote, ktorú predstavenstvo stanoví
vo výzve.
8) Predstavenstvo z predložených návrhov na kandidátov na voľbu predsedu komory a členov
orgánov komory vylúči neplatné návrhy. Za neplatné sa považujú:
a. návrhy na kandidátov, ktorí nie sú členmi komory,
b. návrhy, ktoré neboli predložené v stanovenom termíne,
c. neúplné návrhy, ktorých údaje, napriek výzve uvedenej v článku 6 ods. 7
neboli doplnené,
d. návrhy na kandidátov, ktorí sa kandidatúry dodatočne vzdali.
9) O vylúčení kandidáta z voľby predsedu komory a z voľby člena orgánov komory a o dôvode
vylúčenia je predstavenstvo povinné informovať navrhovateľov aj navrhovaných kandidátov
vylúčených návrhov prostredníctvom doručovateľa alebo elektronicky – mailom, najneskôr
10 kalendárnych dní pred termínom konania volieb.
Článok 7
Zostavovanie kandidátnych listín
1) Z platných návrhov na kandidátov volebná komisia zostaví pre voľby predsedu komory a
členov orgánov komory samostatné kandidátne listiny. Kandidátnu listinu zostavuje v
členení podľa volenej funkcie a volených orgánov, pričom navrhnutých kandidátov uvádza
v abecednom poradí podľa priezviska a mena kandidáta, miesta bydliska. Kandidáti
navrhnutí na funkciu predsedu komory a členov orgánov komory na zasadnutí snemu pred
začiatkom konania volieb, prípadne pred začiatkom konania ďalšieho kola volieb, sa na
kandidátnu listinu doplnia v poradí podľa podaných návrhov s uvedením funkcie, na ktorú
kandidujú. Doplnenie kandidátnej listiny, prípadne iné zásahy v nej, môže vykonať
výhradne volebná komisia.
2) Na kandidátnu listinu nie je možné zaradiť kandidáta, ktorý nevyslovil s kandidatúrou
písomný súhlas.
3) Ak sa po zostavení kandidátnej listiny kandidát kandidatúry písomne vzdal, volebná komisia
daného kandidáta z kandidátnej listiny vyškrtne.
4) Kandidátne listiny pre voľby predsedu komory a členov orgánov komory musia byť pred
a počas konania volieb umiestnené vo volebnej miestnosti na viditeľnom mieste.
Článok 8
Volebná komisia
1) Volebná komisia pre voľby predsedu komory a členov orgánov komory má päť až deväť
členov.
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2) Ustanovuje ju predstavenstvo komory najneskôr 20 kalendárnych dní pred konaním volieb.
Návrhy na členov volebnej komisie môže podať ktorýkoľvek člen komory. O každom
navrhnutom kandidátovi na funkciu člena volebnej komisie sa hlasuje tajne, pričom zvolení
sú piati až deviati kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov prítomných členov
predstavenstva.
3) V prípade potreby môže predstavenstvo komory flexibilne doplniť členov volebnej komisie
kedykoľvek v období odo dňa ustanovenia volebnej komisie až po jej zánik, pričom počet
členov volebnej komisie nesmie byť v rozpore s článkom 8 ods. 1 tohto volebného poriadku.
4) Volebná komisia si spomedzi seba volí formou tajného hlasovania predsedu volebnej
komisie. Za predsedu volebnej komisie je zvolený ten člen volebnej komisie, ktorý súhlasí
s výkonom funkcie predsedu volebnej komisie a zároveň získa najväčší počet hlasov
hlasujúcich členov volebnej komisie. Meno zvoleného predsedu volebnej komisie oznámi
volebná komisia pred termínom konania volieb predstavenstvu komory.
5) Členom volebnej komisie nemôže byť kandidát nominovaný do funkcie predsedu komory
alebo kandidát na funkciu vo volenom orgáne komory. V prípade, ak člen volebnej komisie
príjme kandidatúru vo voľbách, jeho funkcia vo volebnej komisii zaniká. Výkon funkcie vo
volebnej komisii zaniká aj so zánikom členstva v komore. Na uvoľnené miesto musí byť
bezodkladne predstavenstvom komory zvolený iný člen.
6) Každý člen volebnej komisie sa môže svojej funkcie vzdať. Písomné prehlásenie o vzdaní sa
funkcie musí člen volebnej komisie doručiť predstavenstvu. Účinky prehlásenia o vzdaní sa
funkcie nastávajú dňom jeho doručenia predstavenstvu.
7) Volebná komisia v rámci prípravy a riadenia priebehu volieb plní najmä tieto úlohy:
a. zostavuje kandidátne listiny,
b. pripravuje technické podmienky pre uskutočnenie volieb,
c. posudzuje platnosť hlasovacích lístkov,
d. uskutočňuje sčítavanie hlasovacích lístkov a platných hlasov,
e. vyhlasuje výsledky volieb,
f. vyhotovuje protokol o priebehu a výsledkoch volieb,
g. prijíma protesty k príprave, priebehu a výsledku volieb a predkladá ich so svojim
stanoviskom dozornej rade na rozhodnutie,
h. vykonáva ďalšie úlohy, ktoré bezprostredne súvisia s vykonávaním volieb a sú pre
ich priebeh nevyhnutné.
8) Volebná komisia rozhoduje väčšinovým hlasovaním všetkých jej členov. V prípade rovnosti
hlasov je rozhodujúci hlas predsedu volebnej komisie.
9) Činnosť volebnej komisie končí vyhlásením výsledkov volieb na sneme a vyhotovením
písomného protokolu o priebehu a výsledkoch volieb, ktorý odovzdáva predseda volebnej
komisie predsedovi komory. Uvedené sa nevzťahuje pre prípad podľa ods.11 tohto článku.
10) Protest k príprave, priebehu a výsledku volieb môže podať člen komory písomne
prostredníctvom osobného podania, doručovateľa alebo elektronicky – mailom, najneskôr
do piatich kalendárnych dní od termínu konania volieb. Protest adresuje volebnej komisii
a súčasne aj dozornej rade.
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11) V prípade podania protestu k príprave, priebehu a výsledku volieb činnosť volebnej komisie
končí odovzdaním stanoviska k protestu dozornej rade komory, najneskôr však
10. kalendárnym dňom po termíne konania volieb.
Článok 9
Hlasovacie lístky a spôsob ich úpravy
1) Voľba predsedu komory a členov orgánov komory sa uskutočňuje prostredníctvom
hlasovacích lístkov.
2) Hlasovací lístok pre voľbu predsedu komory a voľby členov orgánov komory musí byť
označený pečiatkou komory a musí obsahovať názov volenej funkcie alebo voleného
orgánu, očíslovanie kola volieb, stanovený počet volených kandidátov na volenú funkciu
alebo pre volený orgán, zoznam navrhovaných kandidátov. Na hlasovacom lístku u každého
navrhovaného kandidáta musí byť uvedené jeho priezvisko a meno, titul, bydlisko.
3) Hlasovací lístok sa v prvom kole voľby upravuje zakrúžkovaním poradového čísla
kandidáta, respektíve viacerých poradových čísel kandidátov. Každý takto označený
kandidát získava hlas hlasujúceho člena komory.
4) Hlasovací lístok je neplatný ak:
a. obsahuje vyšší počet zakrúžkovaných poradových čísel kandidátov ako je daným
hlasovacím lístkom stanovený počet volených kandidátov,
b. nie je upravený vôbec (nie je zakrúžkované žiadne meno kandidáta resp. kandidát
či kandidáti sú označení nezrozumiteľne).
5) Hlasovací lístok je platný ak obsahuje rovnaký alebo nižší počet zakrúžkovaných
poradových čísel kandidátov ako je daným hlasovacím lístkom stanovený počet volených
kandidátov a zároveň obsahuje minimálne jedno zakrúžkované poradové číslo kandidáta.
6) Hlasovací lístok sa v druhom kole voľby upravuje podľa rovnakých pravidiel ako v prvom
kole. Pre posúdenie platnosti hlasovacieho lístka v druhom kole volieb sa primerane použijú
ustanovenia ods. 4 a 5 tohto článku.
7) Hlasovacie lístky musia byť archivované počas piatich rokov odo dňa konania volieb.
Článok 10
Priebeh volieb
1) Priebeh volieb predsedu komory a členov orgánov komory riadi predseda volebnej komisie,
2) Volebná komisia predstaví kandidátnu listinu a navrhnutých kandidátov. V prípade,
že na funkciu predsedu komory alebo členov orgánov komory nie je vopred prihlásený
dostatočný počet kandidátov, volebná komisia vyzve zúčastnených členov snemu
k predloženiu návrhov na kandidátov. Predložené návrhy na kandidátov, ktorý spĺňajú
podmienky pre zaradenie na kandidátnu listinu stanovené týmto volebným poriadkom,
volebná komisia doplní na kandidátnu listinu.
3) Volebná komisia umožní každému z navrhnutých kandidátov predniesť svoju predstavu
o výkone funkcie, o ktorú sa uchádza, ak o to kandidát požiada.
4) Voľba sa môže uskutočniť aj v prípade neprítomnosti kandidáta, ak so svojou kandidatúrou
vyslovil vopred písomný súhlas prostredníctvom doručovateľa alebo elektronicky – mailom.
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5) Kandidát, ktorý sa uchádza o členstvo vo viacerých volených funkciách súčasne a je zvolený
do jednej z nich, musí byť z kandidátnej listiny pre voľbu na ďalšie navrhované funkcie
vyškrtnutý.
6) Pred vykonaním samotných volieb predseda volebnej komisie musí prítomných členov
snemu oboznámiť so spôsobom voľby. Pred a počas konania volieb musí byť vo volebnej
miestnosti umiestnený volebný poriadok komory na viditeľnom mieste.
7) Volebná komisia vydá prítomným členom snemu pred každou voľbou po jednom
hlasovacom lístku, ktorého vydanie vyznačí v zozname zúčastnených členov snemu.
8) Hlasujúci člen komory vkladá upravený hlasovací lístok do volebnej schránky pred
volebnou komisiou.
9) Pri voľbách sa volí najskôr predseda komory. Následne sa volia členovia orgánov komory
v poradí:
a. členovia predstavenstva,
b. členovia dozornej rady,
c. členovia profesijnej rady,
d. členovia disciplinárnej komisie.
Po každom kole volieb predseda volebnej komisie vyhlási výsledky voľby na volenú funkciu,
alebo členstvo v orgánoch komory, pričom postupuje podľa článku 11 odseku 2 až 6.
10) Zvolení členovia dozornej rady si na svojom prvom zasadnutí zvolia spomedzi seba:
a. predsedu dozornej rady,
b. podpredsedu, alebo podpredsedov dozornej rady.
11) Zvolení členovia profesijnej rady si na svojom prvom zasadnutí zvolia spomedzi seba:
a. predsedu profesijnej rady,
b. podpredsedu, alebo podpredsedov profesijnej rady.
12) Zvolení členovia disciplinárnej komisie si na svojom prvom zasadnutí zvolia spomedzi seba:
a. predsedu disciplinárnej komisie,
b. podpredsedu, alebo podpredsedov disciplinárnej komisie.
13) Za predsedu dozornej rady je zvolený ten člen dozornej rady, ktorý súhlasí so zastávaním
funkcie predsedu dozornej rady a zároveň získa najväčší počet hlasov hlasujúcich členov
dozornej rady. Za podpredsedu dozornej rady je zvolený ten člen dozornej rady, ktorý
súhlasí so zastávaním funkcie podpredsedu dozornej rady a zároveň získal druhý najväčší
počet hlasov hlasujúcich členov dozornej rady.
14) Za predsedu profesijnej rady je zvolený ten člen profesijnej rady, ktorý súhlasí
so zastávaním funkcie predsedu profesijnej rady a zároveň získa najväčší počet hlasov
hlasujúcich členov profesijnej rady. Za podpredsedu profesijnej rady je zvolený ten člen
profesijnej rady, ktorý súhlasí so zastávaním funkcie podpredsedu profesijnej rady a zároveň
získal druhý najväčší počet hlasov hlasujúcich členov profesijnej rady.
15) Za predsedu disciplinárnej komisie je zvolený ten člen disciplinárnej komisie, ktorý súhlasí
so zastávaním funkcie predsedu disciplinárnej komisie a zároveň získa najväčší počet hlasov
hlasujúcich členov disciplinárnej komisie. Za podpredsedu disciplinárnej komisie je zvolený
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ten člen disciplinárnej komisie, ktorý súhlasí so zastávaním funkcie podpredsedu
disciplinárnej komisie a zároveň získal druhý najväčší počet hlasov hlasujúcich členov
disciplinárnej komisie.
Článok 11
Výsledky volieb
1) Výsledky volieb predsedu komory a členov orgánov komory vyhodnocuje a overuje volebná
komisia a vyhlasuje predseda volebnej komisie bezprostredne po skončení volieb.
2) Predsedom komory sa stáva kandidát s najväčším počtom platných hlasov prítomných
členov snemu. Ak pri voľbe na funkciu predsedu komory rovnosť hlasov nedovoľuje
rozhodnúť o zvolení kandidáta, uskutoční sa druhé kolo volieb, do ktorého postúpia
kandidáti s najväčším počtom získaných hlasov. Zvolený je ten kandidát, ktorý získa
najväčší počet platných hlasov prítomných členov snemu. Ak však ani v druhom kole volieb
rovnosť hlasov nedovoľuje rozhodnúť o zvolení kandidáta, rozhodne sa o zvolenom
kandidátovi losovaním. Losovanie uskutoční predseda volebnej komisie pred prítomnými
členmi snemu.
3) Členmi predstavenstva sa stávajú kandidáti s najväčším počtom platných hlasov prítomných
členov snemu. Počet volených členov predstavenstva je stanovený štatútom. Ak pri voľbe
členov predstavenstva rovnosť hlasov nedovoľuje rozhodnúť o zvolení kandidátov,
uskutoční sa druhé kolo volieb. Do druhého kola postúpia tí kandidáti, ktorí získali rovnaký
počet platných hlasov a ktorých poradie v získaných platných hlasoch zároveň presahuje
maximálny počet členov predstavenstva stanovený v štatúte. Ak však ani v druhom kole
volieb rovnosť hlasov nedovoľuje rozhodnúť o zvolení kandidátov, rozhodne sa o zvolených
kandidátoch losovaním. Losovanie uskutoční predseda volebnej komisie. Počet losovaných
členov predstavenstva sa rovná počtu kandidátov, ktorých je potrebné doplniť do
predstavenstva tak, aby počet členov predstavenstva nepresiahol maximálny počet členov
predstavenstva stanovený v štatúte.
4) Členmi dozornej rady sa stávajú kandidáti s najväčším počtom platných hlasov prítomných
členov snemu. Počet volených členov dozornej rady je stanovený štatútom. Ak pri voľbe
členov dozornej rady rovnosť hlasov nedovoľuje rozhodnúť o zvolení kandidátov, uskutoční
sa druhé kolo volieb. Do druhého kola postúpia tí kandidáti, ktorí získali rovnaký počet
platných hlasov a ktorých poradie v získaných platných hlasoch zároveň presahuje
maximálny počet členov dozornej rady stanovený v štatúte. Ak však ani v druhom kole
volieb rovnosť hlasov nedovoľuje rozhodnúť o zvolení kandidátov, rozhodne sa o zvolených
kandidátoch losovaním. Losovanie uskutoční predseda volebnej komisie. Počet losovaných
členov dozornej rady sa rovná počtu kandidátov, ktorých je potrebné doplniť do dozornej
rady tak, aby počet členov dozornej rady nepresiahol maximálny počet členov dozornej rady
stanovený v štatúte.
5) Členmi profesijnej rady sa stávajú kandidáti s najväčším počtom platných hlasov
prítomných členov snemu. Počet volených členov profesijnej rady je stanovený štatútom.
Ak pri voľbe členov profesijnej rady rovnosť hlasov nedovoľuje rozhodnúť o zvolení
kandidátov, uskutoční sa druhé kolo volieb. Do druhého kola postúpia tí kandidáti, ktorí
získali rovnaký počet platných hlasov a ktorých poradie v získaných platných hlasoch
zároveň presahuje maximálny počet členov profesijnej rady stanovený v štatúte. Ak však ani
v druhom kole volieb rovnosť hlasov nedovoľuje rozhodnúť o zvolení kandidátov, rozhodne
sa o zvolených kandidátoch losovaním. Losovanie uskutoční predseda volebnej komisie.
Počet losovaných členov profesijnej rady sa rovná počtu kandidátov, ktorých je potrebné
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doplniť do profesijnej rady tak, aby počet členov profesijnej rady nepresiahol maximálny
počet členov profesijnej rady stanovený v štatúte.
6) Členmi disciplinárnej komisie sa stávajú kandidáti s najväčším počtom platných hlasov
prítomných členov snemu. Počet volených členov disciplinárnej komisie je stanovený
štatútom. Ak pri voľbe členov disciplinárnej komisie rovnosť hlasov nedovoľuje rozhodnúť
o zvolení kandidátov, uskutoční sa druhé kolo volieb. Do druhého kola postúpia tí kandidáti,
ktorí získali rovnaký počet platných hlasov a ktorých poradie v získaných platných hlasoch
zároveň presahuje maximálny počet členov disciplinárnej komisie stanovený v štatúte. Ak
však ani v druhom kole volieb rovnosť hlasov nedovoľuje rozhodnúť o zvolení kandidátov,
rozhodne sa o zvolených kandidátoch losovaním. Losovanie uskutoční predseda volebnej
komisie. Počet losovaných členov disciplinárnej komisie sa rovná počtu kandidátov, ktorých
je potrebné doplniť do disciplinárnej komisie tak, aby počet členov disciplinárnej komisie
nepresiahol maximálny počet členov disciplinárnej komisie stanovený v štatúte.
7) O výsledkoch a priebehu volieb vyhotoví volebná komisia protokol, v ktorom uvedie:
a. počet oprávnených hlasujúcich,
b. počet vydaných hlasovacích lístkov,
c. počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
d. počet neplatných hlasovacích lístkov,
e. poradie všetkých kandidátov na jednotlivé funkcie a počet platných hlasov
odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
f. zloženie zvoleného orgánu,
g. výrok o platnosti volieb,
h. iné závažné skutočnosti, ktoré sa vyskytli v priebehu volieb.
8) Protokol o výsledku volieb, podpísaný všetkými členmi volebnej komisie, tvorí prílohu
protokolu zo zasadnutia snemu.
9) Výsledky volieb členov orgánov komory musí novozvolené predstavenstvo uverejniť
na webovom sídle komory najneskôr do 30 dní od termínu konania volieb.
Článok 12
Opakované voľby
1) O voľbách predsedu komory a členov orgánov komory opakovaných z dôvodu
spochybnenia výsledkov volieb, pokiaľ ide o zvolených členov, rozhoduje snem, v súlade
s platným rokovacím poriadkom.
2) Opakované voľby sa vykonajú v rozsahu zisteného a preukázaného pochybenia a ak je to
možné tak v rovnaký deň ako boli spochybnené. Ak voľbu nie je možné vykonať v rovnaký
deň ako bola spochybnená, musí sa voľba vykonať na ďalšom sneme zvolanom za týmto
účelom.
3) Podnet na zvolanie mimoriadneho snemu, súvisiaceho s organizáciou opakovaných volieb,
dáva predsedovi komory dozorná rada.
4) Opakované voľby sa uskutočnia najneskôr do 90 dní od termínu uznania spochybnenia
výsledkov volieb.
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5) Do uskutočnenia opakovaných volieb prechádzajú práva a povinnosti predsedu komory
alebo príslušného orgánu komory na predsedu komory alebo členov príslušného orgánu
komory zvolených v predchádzajúcich voľbách, ak snem nerozhodne inak.
Článok 13
Doplňujúce voľby
1) O konaní doplňujúcich volieb predsedu komory a členov orgánov komory z dôvodu
neobsadenia funkcie vo voľbách rozhoduje volebná komisia. O konaní doplňujúcich volieb
z dôvodu odstúpenia alebo odvolania predsedu komory alebo člena orgánu komory
rozhoduje predstavenstvo.
2) Doplňujúce voľby predsedu komory a členov orgánov komory sa vykonajú na najbližšom
zasadnutí snemu v prípadoch, uvedených v článku 4 odsek 4, najneskôr do 90 dní
od termínu neobsadenia funkcie vo voľbách, alebo odstúpenia, prípadne odvolania predsedu
komory alebo člena orgánov komory.
3) Doplňujúce voľby sa nemusia vykonať, ak do riadnych volieb zostáva menej ako 180 dní
a súčasne nie je ohrozená funkčnosť orgánov komory.
4) Funkcia predsedu komory a členov orgánov komory zvolených doplňujúcou voľbou zaniká
dňom volieb uskutočnených na sneme komory.
Článok 14
Funkčné obdobie
1) Funkčné obdobie predsedu komory a členov orgánov komory je štvorročné. Ten istý člen
komory môže byť zvolený do tej istej funkcie aj vo viacerých funkčných obdobiach
za sebou.
2) Ak k voľbám predsedu komory a členov orgánov komory dôjde až po uplynutí ich
funkčného obdobia, dovtedy zvolený predseda komory a členovia jednotlivých orgánov
komory ostávajú vo svojej funkcii a zverené úlohy sú povinní plniť až do uskutočnenia
nových volieb.
Článok 15
Prechodné ustanovenia
1) Voľby predsedu komory a členov orgánov komory organizuje na ustanovujúcom sneme
prípravný výbor na zriadenie komory (ďalej len „prípravný výbor“), ktorý zriadil minister
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vymenovaním členov prípravného
výboru.
2) Predseda prípravného výboru ustanoví v rámci príprav volieb volebnú komisiu.
3) Volebná komisia je pre potreby ustanovujúceho snemu tvorená členmi prípravného výboru,
ktorí:
a. nekandidujú na funkciu predsedu komory a do orgánov komory,
b. podajú návrh na svoje vymenovanie za člena volebnej komisie predsedovi
prípravného výboru,
c. sú predsedom prípravného výboru vybraní a vymenovaní za členov volebnej
komisie.
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4) Voľby predsedu komory a členov orgánov komory na ustanovujúcom sneme vyhlasuje
predseda prípravného výboru. Predseda prípravného výboru stanoví dátum aj miesto
konania ustanovujúceho snemu a volieb predsedu komory a orgánov komory a oznámi ho
fyzickým osobám zapísaným do zoznamu zakladajúcich členov komory (ďalej len
„zakladajúci členovia“), najneskôr 45 kalendárnych dní pred konaním ustanovujúceho
snemu.
5) Predseda prípravného výboru zašle zakladajúcim členom oznam o konaní volieb do orgánov
komory s uvedením termínu a miesta konania volieb, lehoty a adresy pre predkladanie
návrhov na kandidátov na funkciu predsedu komory a na funkcie členov orgánov komory.
6) Právo navrhovať kandidátov na voľbu predsedu komory a voľbu členov orgánov komory má
každý zakladajúci člen. Každý zakladajúci člen môže kandidovať tiež na základe vlastného
návrhu.
7) Návrh na kandidáta na voľbu predsedu komory a na voľbu členov orgánov komory musí
zakladajúci člen predložiť predsedovi prípravného výboru písomne, prostredníctvom
doručovateľa alebo elektronicky – mailom, najneskôr 25 kalendárnych dní pred termínom
konania volieb. Návrh kandidáta musí obsahovať titul, meno a priezvisko kandidáta,
funkciu, na ktorú navrhovateľ kandidáta navrhuje, meno a priezvisko navrhovateľa a dátum
podania návrhu.
8) Súčasťou návrhu je písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou. Kandidát musí zaslať
písomný súhlas so svojou kandidatúrou na stanovenú adresu predsedu prípravného výboru,
prostredníctvom doručovateľa alebo elektronicky – mailom, najneskôr 25 kalendárnych dní
pred termínom konania ustanovujúceho snemu.
9) Predseda prípravného výboru je v rámci príprav volieb povinný postúpiť návrhy
na kandidátov na volené funkcie a zoznam zakladajúcich členov volebnej komisii najneskôr
15 kalendárnych dní pred konaním ustanovujúceho snemu a v súčinnosti s volebnou
komisiou pripraviť technické podmienky pre uskutočnenie volieb.
10) Zásady a postupy voľby predsedu komory a členov orgánov komory na ustanovujúcom
sneme neupravené týmito prechodnými ustanoveniami sa riadia všeobecnými zásadami
a postupmi volieb definovanými týmto volebným poriadkom.
11) Zvolením orgánov komory na ustanovujúcom sneme komory zaniká členom prípravného
výboru členstvo v prípravnom výbore a prípravný výbor samotný.
Článok 16
Záverečné ustanovenia
1) Predsedovi komory a členom orgánov komory predseda volebnej komisie vydá osvedčenie
o zvolení do funkcie, v ktorom uvedie trvanie funkčného obdobia zvoleného člena.
Duplikáty týchto osvedčení o zvolení musia byť uložené v sídle komory.
2) Proti príprave, priebehu a výsledku volieb funkcie predsedu komory a členov orgánov
komory je možné podať protest volebnej komisii a zároveň dozornej rade, a to najneskôr
do 5 kalendárnych dní od konania volieb. Protest musí byť podaný písomne prostredníctvom
osobného podania, doručovateľa alebo elektronicky – mailom, s uvedením dôvodu jeho
podania. Dozorná rada posúdi protest najneskôr do 15 dní od jeho doručenia a v rovnakej
lehote ho predloží spolu so svojim stanoviskom na rozhodnutie predstavenstvu.
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3) Anulovať výsledky volieb predsedu komory a členov orgánov komory môže len snem.
4) Lehoty podľa tohto volebného poriadku začínajú plynúť nasledujúci deň po rozhodnej
udalosti. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok
lehoty.
5) Lehota podľa tohto volebného poriadku sa považuje za zachovanú, ak sa úkon v posledný
deň lehoty urobí formou osobného podania do podateľne komory alebo podá na pošte alebo
odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť.
6) Tento volebný poriadok je pre komoru záväzný.
7) Zmeny a doplnky tohto volebného poriadku podliehajú schváleniu snemu komory v súlade
s platným rokovacím poriadkom.
8) V prípade zmeny tohto volebného poriadku sa na právne vzťahy založené pred jeho zmenou
použije verzia volebného poriadku (príp. aj iných vnútorných predpisov) platná v danom
období.
9) Tento volebný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia ustanovujúcim
snemom komory.

V Bratislave dňa 18.9.2015

Mgr. Peter Kulifaj, v.r.
Predseda komory
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