
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLEBNÝ PORIADOK 

O VOĽBE DO ORGÁNOV ZDRUŽENIA 

 

(schválený uznesením Výboru občianskeho združenia 

SPOLOČNOSŤ VŠEOBECNÝCH LEKÁROV SLOVENSKA) 

 



V o l e b n ý   p o r i a d o k 

o voľbe do orgánov združenia 

 

Občianske združenie SPOLOČNOSŤ VŠEOBECNÝCH LEKÁROV SLOVENSKA 

(SVLS) sa uznieslo na tomto volebnom poriadku: 

 

Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 

Tento volebný poriadok upravuje postup pri podávaní, prerokovávaní a rozhodovaní 

o návrhoch na voľbu do orgánov združenia a o návrhoch na odvolávanie z orgánov 

združenia.  

 

Čl. 2 

Podávanie návrhov 

(1) Návrhy kandidátov na voľbu podávajú členovia združenia.  

(2) Návrhy sa podávajú Výboru v písomnej forme v termíne ním určenom, ak nie je určené 

inak, tak najneskôr 1 mesiac pred konaním volieb.  

(3) Kandidátom môže byť len ten člen združenia, ktorý má ku dňu zverejnenia oznámenia 

o voľbách a uskutočnení členskej schôdze na webovej stránke združenia uhradené všetky 

splatné záväzky vrátane členských príspevkov počas celého obdobia jeho členstva 

v združení a v minulosti nebol odvolaný alebo vylúčený z členstva v orgánoch združenia.  

(4) Návrhy na voľbu musia obsahovať základné údaje o navrhovanom kandidátovi, 

odôvodnenie návrhu, štruktúrovaný životopis, písomné vyhlásenie kandidáta, že súhlasí 

s kandidatúrou na konkrétnu funkciu. Zároveň uvedie svoju odbornú činnosť vo 

všeobecnom lekárstve.  

(5) Návrh je podaný, keď je doručený do sídla združenia v stanovenom termíne, ak termín 

nie je určený inak, platí, že návrh musí byť doručený do sídla združenia najneskôr 1 mesiac 

pred konaním volieb. Na neskôr podané návrhy kandidátov sa neprihliada.  

 

Čl. 3 

Rokovanie Výboru 

(1) Výbor posúdi, či boli návrhy podané podľa čl. 2 a či obsahujú požadované náležitosti. 

Výbor môže vyzvať toho, kto návrh podal, aby v lehote, ktorú určí, návrh doplnil alebo 

spresnil. Súčasne stanoví termín, dokedy tak má urobiť.  
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 (2) Výbor prijme k návrhu stanovisko, v ktorom uvedie, ktorí kandidáti spĺňajú stanovami 

a volebným poriadkom ustanovené podmienky, ktorí nespĺňajú stanovami a volebným 

poriadkom ustanovené podmienky a návrhy, na ktoré sa neprihliada (čl. 2 ods. 4). 

(3) Výbor kandidátov v návrhu uvedie v abecednom poradí.  

Čl. 4 

Späťvzatie návrhov 

(1) Navrhovateľ môže svoj návrh vziať späť. Rovnako môže svoj súhlas s voľbou vziať 

späť osoba, na ktorú sa návrh vzťahuje.  

(2) Oznámenie o späťvzatí návrhu alebo o späťvzatí súhlasu s voľbou musí byť podané 

písomne Výboru najneskôr do začatia hlasovania. Ak je na hlasovacom lístku uvedené 

meno a priezvisko osoby, ktorá vzala súhlas s kandidatúrou späť bezprostredne pred 

hlasovaním, predsedajúci túto skutočnosť oznámi a vyhlási, že pri spočítavaní hlasov sa 

nebude prihliadať na voľbu tejto osoby. 

 

Čl. 5 

Tajné hlasovanie 

(1)  Tajné hlasovanie o návrhu na voľbu sa vykonáva použitím hlasovacích lístkov.  

(2) Na hlasovacom lístku určenom na tajné hlasovanie nie je uvedené meno a priezvisko, 

ani iný identifikačný údaj hlasujúceho člena združenia.  

(3) Člen združenia vykoná úpravu hlasovacieho lístka na určenom mieste. Upravený 

hlasovací lístok vhodí do pripravenej volebnej schránky (ďalej len „schránka“).  

 

Čl. 6 

Priebeh hlasovania s použitím hlasovacích lístkov 

(1) Na priebeh hlasovania dohliadajú piati overovatelia. 

(2) Hlasovacie lístky vytlačí Výbor na predpísanom tlačive v počte, ktorý predstavuje počet 

členov združenia a 10 kusov ako rezervu.  

(3) V prípade konania viacerých hlasovaní naraz sú hlasovacie lístky rozlíšené tak, že v 

pravom hornom rohu je uvedené o aké voľby do orgánu združenia ide, alebo sú farebne 

rozlíšené. 

 (4) Hlasovací lístok obsahuje abecedný zoznam volených kandidátov. 

 (5) Overovatelia vydajú členom združenia hlasovacie lístky pred vstupom na určené 

miesto, kde sa vykoná Členská schôdza a hlasovanie. 

(6) Overovatelia o vydaní hlasovacieho lístka členovi združenia urobia záznam  

v abecednom zozname členov združenia a člen združenia prevzatie hlasovacieho lístka 

potvrdí svojím podpisom. 
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(7) Preberanie hlasovacích lístkov členmi združenia bude ukončené najneskôr po začatí 

Členskej schôdze, na ktorej sa konajú voľby do orgánov združenia. 

(8) Ak člen združenia v odôvodnenom prípade požiada o vydanie náhradného hlasovacieho 

lístka, overovatelia mu pôvodný hlasovací lístok odoberú a o vydaní nového hlasovacieho 

lístka vykonajú záznam v abecednom zozname členov združenia. 

 (9) Člen združenia vyjadrí svoju voľbu tak, že na hlasovacom lístku označí najviac 7 

kandidátov pri voľbe do Výboru a najviac 3 kandidátov pri voľbe do Dozornej rady. 

Vybraných kandidátov označí tak, že zakrúžkuje číslo kandidáta uvedené pred jeho menom 

na hlasovacom lístku.   

(10) Hlasovací lístok je platný, pokiaľ člen združenia označil aj menší počet kandidátov ako 

7 kandidátov pri voľbe do Výboru alebo 3 kandidátov pri voľbe do Dozornej rady.    

(11) Po úprave hlasovacieho lístka člen združenia vloží hlasovací lístok do schránky. 

Hlasovací lístok nesmie byť roztrhnutý. 

 

Čl. 7 

Skončenie hlasovania 

(1) Predsedajúci po tom, čo v poradí posledný člen združenia prítomný na Členskej schôdzi 

vložil do schránky hlasovací lístok, sa opýta, či každý člen združenia, ktorý je prítomný 

v miestnosti, využil svoje právo hlasovať. 

(2) Ak každý člen združenia, prítomný v miestnosti, mal možnosť využiť svoje právo 

hlasovať, predsedajúci skončí hlasovanie. 

(3) Overovatelia po skončení hlasovania otvoria na určenom mieste schránku a pristúpia k 

zisťovaniu výsledku hlasovania. 

 

Čl. 8 

Spôsob spočítavania hlasov 

(1) Spočítavanie hlasov sa vykoná ručne, a to bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín odo 

dňa uskutočnenia volieb.  

(2) Overovatelia najskôr spočítajú odovzdané hlasovacie lístky a zistia, koľko členov 

združenia neodovzdalo hlasovacie lístky, hoci im boli vydané. 

(3) Overovatelia po spočítaní odovzdaných hlasovacích lístkov zistia, koľko bolo 

odovzdaných platných a koľko neplatných hlasovacích lístkov. 

(4) Overovatelia z platných hlasovacích lístkov zistia počet členov združenia, ktorí získali 

najväčší počet hlasov.  

(5) Hlasovací lístok je neplatný, ak člen združenia 

a) svoju voľbu na hlasovacom lístku nevyjadrí vôbec, 
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b) svoju voľbu označí pri väčšom počte navrhnutých kandidátov, ako je potrebné zvoliť, 

c) hlasovací lístok menil alebo doplnil, 

d) vyjadrí svoju voľbu na inom ako vydanom tlačive. 

(6) V prípade pochybnosti o platnosti hlasovacieho lístka rozhodujú overovatelia väčšinou 

hlasov prítomných overovateľov. Ak overovatelia väčšinou hlasov rozhodnú o platnosti 

hlasovacieho lístka, hlasovací lístok sa považuje za platný. Rozhodnutie overovateľov je 

konečné. 

(7) Overovatelia vyhotovia zápisnicu o výsledku hlasovania, ktorú podpíšu všetci prítomní 

overovatelia. 

(8) Ak overovateľ odmietne podpísať zápisnicu, môže písomne uviesť dôvody odmietnutia 

podpísania zápisnice, ktoré sa k zápisnici pripoja ako číslom označená príloha zápisnice. 

(9) V zápisnici o výsledku hlasovania sa uvedie počet 

a) vydaných hlasovacích lístkov, 

b)  nevydaných hlasovacích lístkov, 

c)  vydaných náhradných hlasovacích lístkov, 

d) odovzdaných hlasovacích lístkov, z toho 

1. platných hlasovacích lístkov, 

2. neplatných hlasovacích lístkov, 

e) neodovzdaných hlasovacích lístkov. 

(10) V zápisnici sa ďalej ku každému menu a priezvisku kandidáta uvedie počet hlasov.  

(11) Overovatelia poveria jedného z prítomných overovateľov, aby Výboru oznámil 

výsledok hlasovania. 

 

Čl. 9 

Vyhlásenie výsledku hlasovania 

(1) Poverený overovateľ oznámi Výboru počet vydaných hlasovacích lístkov, nevydaných 

hlasovacích lístkov, vydaných náhradných hlasovacích lístkov, odovzdaných 

hlasovacích lístkov, z toho platných hlasovacích lístkov, neplatných hlasovacích lístkov, 

      a neodovzdaných hlasovacích lístkov. Súčasne oznámi Výboru počet hlasov, ktoré 

získali jednotliví kandidáti, počet členov združenia.
 

(2) Na základe oznámenia povereného overovateľa predsedajúci členskej schôdze vyhlási 

výsledok hlasovania. 

(3) Informácia o výsledku hlasovania sa uverejní na webovej stránke združenia najneskôr tri 

(3) dni po oznámení výsledku volieb.  
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Čl. 10 

Opakovaná voľba 

(1) Ak nebol zvolený kandidát alebo potrebný počet kandidátov, vykoná sa opakovaná 

voľba. 

(2) Do opakovanej voľby postupujú všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení, ak sa 

Výbor neuznesie inak.  

(3) Výbor svojím uznesením rozhodne, aký počet kandidátov má postúpiť do opakovanej 

voľby podľa odseku 2.  

(4) V opakovanej voľbe sa primerane použijú ustanovenia čl. 6 až 9. 

(5) Opakovaná voľba sa môže vykonať na tej istej členskej schôdzi, ak Výbor nerozhodne 

inak. 

 

Čl. 11 

Osobitné ustanovenia 

(1) Súčasťou zápisnice z Členskej schôdze je zápisnica o výsledku hlasovania.  

(2) Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia odovzdajú v zalepenej a overovateľmi 

podpísanej obálke všetky hlasovacie lístky Sekretariátu. Obálku s hlasovacími lístkami je 

kancelária povinná archivovať päť rokov. Po uplynutí päťročnej lehoty kancelária zabezpečí 

ich skartovanie za prítomnosti Prezidenta združenia alebo ním poverenej osoby.  

(3) Prvé  zasadnutie  Výboru alebo Dozornej rady  zvoláva  predsedajúci členskej schôdze. 

Ak predsedajúci členskej schôdze nezvolá prvé zasadnutie Výboru alebo Dozornej rady do 

7 dní odo dňa vyhlásenia výsledku volieb, prvé zasadnutie Výboru alebo Dozornej rady  

zvolá Prezident združenia. Na prvom zasadnutí volí Dozorná rada z radov svojich členov 

predsedu Dozornej rady. Funkčné obdobie zvoleným kandidátom začína plynúť dňom 

prvého zasadnutia novozvoleného Výboru alebo Dozornej rady.  

(4) Tento volebný poriadok sa primerane použije aj pri odvolávaní členov orgánov 

združenia. 

 

Čl. 13 

Účinnosť 

Tento volebný poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia Výborom.  

 

 

 

 


