Úplné znenie Volebného poriadku Slovenskej komory zubných lekárov
podľa Uznesenia zo zasadnutia Jesenného snemu SKZL dňa 15. novembra 2014 v Novom
Smokovci

Volebný poriadok
Slovenskej komory zubných lekárov
§1
Úvodné ustanovenia
Tento Volebný poriadok Slovenskej komory zubných lekárov (ďalej len „Volebný poriadok“)
upravuje podľa ustanovení § 54 ods. 4 a §55 až 60 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon“), Štatútu Slovenskej komory zubných lekárov (ďalej len „Štatútu“) voľbu orgánov
Slovenskej komory zubných lekárov (ďalej len „komory“), voľbu viceprezidentov a voľbu
ďalších funkcionárov (predsedov a podpredsedov) orgánov komory a regionálnych komôr
zubných lekárov (ďalej len „regionálne komory“).
§2
Volené orgány komory a regionálnej komory
1. Orgánmi komory volenými podľa tohto Volebného poriadku sú:
a) snem
b) rada
c) prezídium
d) prezident
e) kontrolný výbor
f) disciplinárna komisia
2. Orgánmi regionálnej komory volenými podľa tohto Volebného poriadku sú:
a) zhromaždenie delegátov
b) rada
c) prezídium
d) prezident
e) kontrolný výbor
3. Orgánmi oblastnej komory volenými podľa tohto Volebného poriadku sú:
a) rada
b) predseda
4. S výnimkou prezidenta pozostávajú orgány komory, regionálnej komory a oblastnej komory
z členov a funkcionárov.
5. Funkcionármi komory, regionálnej komory, oblastnej komory volenými podľa tohto
Volebného poriadku sú:
a)
b)
c)
d)
e)

viceprezidenti komory,
viceprezident regionálnej komory,
predseda disciplinárnej komisie komory,
predseda kontrolného výboru komory,
predseda kontrolného výboru regionálnej komory,

6. Volebné obdobie orgánov a funkcionárov komory a regionálnej komory je štvorročné.
§3
Navrhovanie kandidátov pre voľby do orgánov komory,
regionálnej komory a oblastných komôr
1. Kandidátom na člena orgánu komory, regionálnej komory a oblastnej komory môže byť len
bezúhonný člen komory podľa §38 zákona, ktorého členstvo v komore trvá nepretržite
minimálne tri roky a ktorému počas piatich rokov predchádzajúcich termínu konania volieb
nebolo uložené disciplinárne opatrenie.
2. Kandidátov do jednotlivých orgánov komory a regionálnej komory, môžu navrhovať:
a) delegáti snemu alebo delegáti zhromaždenia regionálnej komory,
b) orgány komory,
c) orgány regionálnej komory,
d) spoločne najmenej traja členovia komory.
3. Člen komory sa môže navrhnúť za kandidáta i sám.
4. Členov prezídia navrhujú členovia rady komory a rady regionálnej komory spomedzi jej
členov. Viceprezidentov navrhujú zo zvolených členov rady prezident komory a prezidenti
regionálnej komory a volia sa pred ostanými členmi prezídia.
5. Pri každom predkladaní návrhu musí navrhovateľ uviesť, do ktorého orgánu komory, alebo
regionálnej komory kandidáta navrhuje. Navrhovaný kandidát musí byť prítomný na sneme,
zhromaždení delegátov regionálnej komory a s návrhom vysloviť súhlas. Tento súhlas uvedie
volebná komisia v protokole o priebehu a výsledku volieb. Návrh bez súhlasu kandidáta je
neplatný. Vo výnimočnom prípade je možné voliť neprítomného kandidáta, ak ide o náhlu a
nepredvídanú okolnosť a ak snem, alebo zhromaždenie delegátov regionálnej komory zváži
dôvod neprítomnosti za dostatočný. Návrh s kandidatúrou neprítomného kandidáta musí byť
potvrdený jeho predchádzajúcim písomným súhlasom.
6. Navrhovatelia uvedení v bode 2 môžu navrhnúť viac kandidátov; počet nimi navrhnutých
kandidátov nesmie prevýšiť počet členov príslušného orgánu komory, alebo regionálnej komory.
7. Návrhy kandidátov sa predkladajú v písomnej forme prezídiu komory, alebo prezídiu
regionálnej komory a to v období desiatich dní pred konaním volieb; prezídium predloží všetky
písomné návrhy volebnej komisii. Kandidáta možno navrhnúť aj ústne na sneme, alebo
zhromaždení delegátov regionálnej komory.
8. Pri navrhovaní kandidátov musia navrhovatelia rešpektovať ustanovenie § 56 odst.3 zákona o
nezlučiteľnosti členstva v rade komory s členstvom v kontrolnom výbore komory a s členstvom
v disciplinárnej komisií komory.

§4
Volebná komisia
1. Volebnú komisiu volí snem, alebo zhromaždenie delegátov regionálnej komory, počas ktorého
sa konajú voľby orgánov komory, alebo orgánov regionálnej komory spomedzi prítomných
delegátov snemu, zhromaždenia delegátov regionálnej komory, a to verejným hlasovaním.
2. Volebná komisia organizuje a riadi priebeh volieb do orgánov komory, alebo do orgánov
regionálnej komory podľa tohto volebného poriadku.
3. Volebná komisia musí mať nepárny počet členov, a to najmenej päť. Na jej čele je predseda,
ktorého si členovia volebnej komisie zvolia spomedzi seba.
4. Členom volebnej komisie nemôže byť osoba, ktorá je zároveň kandidátom vo voľbách do
orgánov komory, alebo regionálnej komory.
§5
Kontrola volebnej komisie
1. Sťažnosti na činnosť volebnej komisie alebo na priebeh volieb sa predkladajú písomne
pracovnému predsedníctvu snemu komory alebo zhromaždenia delegátov regionálnej komory.
2. Sťažovateľ musí v sťažnosti uviesť konkrétnu skutočnosť, na ktorú podáva sťažnosť, podpísať
sa a uviesť svoje meno, priezvisko a adresu.
3. Pracovné predsedníctvo sťažnosť alebo pripomienku prešetrí a s výsledkom šetrenia oboznámi
snem, alebo zhromaždenie delegátov, ktorí o veci rozhodnú, ak je to potrebné.
4. Ak snem, alebo zhromaždenie delegátov príde k záveru, že sa pri šetrení zistili skutočnosti,
ktoré dokazujú, že voľby neprebiehali podľa volebného poriadku, a tým došlo k zmene
výsledkov volieb, môže voľby vyhlásiť za neplatné a znova ich opakovať.
§6
Druhy volieb
1.Voľby do orgánov komory a regionálnej komory môžu byť riadne a doplňovacie. Na úrovni
oblastnej komory je možné uskutočniť korešpondenčné voľby.
2. Riadne voľby do všetkých orgánov komory a regionálnej komory, snemu a zhromaždenia
delegátov regionálnej komory, sa uskutočňujú vždy po uplynutí štvorročného funkčného
obdobia.
3. Doplňovacie voľby do orgánu komory, alebo regionálnej komory sa konajú vždy vtedy, keď
orgány nemajú predpísaný počet členov ani po obsadení uvoľnených miest náhradníkmi.
Doplňovacie voľby sa konajú na najbližšom zasadnutí rady, snemu alebo zhromaždenia
delegátov. Nominácia kandidátov a priebeh doplňovacích volieb sa riadia týmto volebným
poriadkom rovnako ako pri riadnych voľbách.

4. Ak pri voľbách delegátov oblastnej komory na zhromaždenie delegátov regionálnej komory,
sa zhromaždenia členov nezúčastní nadpolovičná väčšina členov oblastnej komory; za 100%
účasť sa považuje počet prítomných členov.
5. Oblastná komora je povinná preukázať, že pozvala všetkých členov podľa bodu 4, minimálne
20 dní pred konaním zhromaždenia členov oblastnej komory.
§7
Voľby delegátov na snem
a zhromaždenie delegátov
1. Delegátov na snem volia zhromaždenia delegátov príslušnej regionálnej komory v počte, ktorý
pripadá na príslušnú regionálnu komoru podľa kľúča navrhnutého prezídiom a schváleného
radou komory. (rada komory schválila jedného delegáta za každú začatú 40-tku z členov, podľa
aktuálneho počtu členov, regionálnej komory).
2. Riadne voľby delegátov na snem na nové volebné obdobie sa musia uskutočniť v každej
regionálnej komore pred skončením volebného obdobia; voľby delegátov sa musia uskutočniť
najneskôr 60 dní pred konaním snemu.
3. Voľby delegátov na zhromaždenie delegátov regionálnej komory, navrhovanie kandidátov a
priebeh volieb sa riadia volebným poriadkom. Delegátov na zhromaždenie delegátov regionálnej
komory volia oblastné komory podľa kľúča navrhnutého prezídiom regionálnej komory
a schváleného radou regionálnej komory. Minimálny kľúč pre voľbu delegátov na zhromaždenia
delegátov regionálnej komory je 1 delegát na každú začatú desiatku členov oblastnej komory.(1:
10).
4. Zhromaždenie delegátov regionálnej komory môže zvoliť za delegáta na snem iba svojho
člena, ktorý spĺňa podmienku § 3 ods.1 tohto Volebného poriadku.
5. Mená kandidátov vo voľbách a výsledky volieb archivuje rada príslušnej regionálnej komory
počas najmenej dvoch nadchádzajúcich volebných období.
6. Mená zvolených delegátov na snem je rada regionálnej komory povinná písomne oznámiť
prezídiu komory do 15 dní od konania volieb.
Voľby orgánov komory, regionálnej komory a oblastnej komory
§8
Spôsob a organizácia
1.Voľby orgánov komory a regionálnej komory uskutočňujú delegáti na sneme a delegáti
zhromaždenia delegátov tajným hlasovaním na volebných listinách. Konajú sa na poslednom
sneme a zhromaždení delegátov pred skončením funkčného obdobia.
2.Voľby orgánov komory a regionálnej komory sú jednokolové, okrem prípadov uvedených
v tomto Volebnom poriadku. Voľby na oblastných komorách sa uskutočnia do 90 dní pred
konaní snemu. Voľby na regionálnej komore sa uskutočnia do 60 dní pred snemom.

3.Priebeh volieb organizuje volebná komisia a riadi ich predseda volebnej komisie.
4.Volebná listina pozostáva z kandidátov navrhnutých za každú regionálnu komoru, z ktorých
sa stanú zástupcovia v rade komory za každú regionálnu komoru paritne, a to tí kandidáti, ktorí
v tajných voľbách získajú najvyšší počet hlasov (v rámci príslušnej regionálnej komory). Z
kandidátov, ktorí kandidujú nezávisle (voľná kandidátka) je utvorená samostatná volebná listina,
z ktorej sa stanú prví desiati s najvyšším počtom hlasov, v tajných voľbách, členmi rady
komory.
5. Rada komory na svojom prvom zasadnutí po každých voľbách zvolí tajným hlasovaním
viceprezidentov a členov prezídia komory.
6. Členovia disciplinárnej komisie komory, kontrolného výboru komory a kontrolného výboru
regionálnej komory si spomedzi seba zvolia svojho predsedu v tajných voľbách na prvom
zasadnutí orgánov, ktoré sa uskutoční hneď po ich zvolení.
7. Pre voľby delegátov zhromaždenia delegátov, rady a predsedu v oblastných komorách sa
analogicky použijú ustanovenia o voľbe v regionálnych komorách.
8. Pre voľby do rady regionálnej komory na zhromaždení delegátov regionálnej komory sa
analogicky použijú ustanovenia ako pri voľbe do rady komory.
9. V rade regionálnej komory sú zastúpené oblastné komory aspoň jedným svojím členom.
10. Rada regionálnej komory má najmenej taký počet členov, aký počet oblastných komôr tvorí
regionálnu komoru.
§ 8a
Odvolávanie orgánov a členov orgánov
1. Prezidenta komory, člena orgánu komory, člena orgánu regionálnej komory a člena
orgánu oblastnej komory, môže odvolať orgán, ktorý ho zvolil riadnym uznesením
o odvolaní. Návrh na odvolanie, spolu s odôvodnením, môžu podať navrhovatelia
kandidátov podľa § 3 bodu 2 Volebného poriadku.
2. Funkcia prezidenta komory a funkcia člena orgánov komory a člena orgánov regionálnej
komory sú nezlučiteľné s členstvom v orgánoch zdravotných poisťovní a s výkonom funkcie
v orgánoch štátnej správy (§ 54 ods. 8 zákona).
§9
Priebeh volieb
1. Voľba prezidenta komory a prezidenta regionálnej komory sa vykoná samostatne pred voľbou
ostatných orgánov komory a regionálnej komory. Pred voľbou prezidenta komory a regionálnej
komory obdrží každý delegát snemu alebo zhromaždenia delegátov volebnú listinu určenú pre
voľbu prezidenta komory alebo prezidenta regionálnej komory.
2.Každý prítomný delegát na sneme dostane od volebnej komisie volebnú listinu, ktorú tvoria
volebné lístky (zoznamy kandidátov) označené pečiatkou komory, určené pre voľbu:
a) rady komory

b) kontrolného výboru komory
c) disciplinárnej komisie komory
3.Každý prítomný delegát zhromaždenia delegátov regionálnej komory dostane od volebnej
komisie volebnú listinu, ktorú tvoria volebné lístky (zoznamy kandidátov) označené pečiatkou
komory, určené pre voľbu:
a) rady regionálnej komory
b) kontrolného výboru regionálnej komory
c) delegátov na snem komory
4.Volebná listina môže pozostávať z jedného alebo viacerých listov papiera; každý volebný
lístok musí obsahovať hlavičku s označením orgánov podľa bodu 2, písm. a) až c), pri voľbe na
sneme komory a hlavičku s označením orgánov podľa bodu 3, písm. a) až c) pri voľbe na
zhromaždení delegátov regionálnej komory, do ktorého uvedení kandidáti kandidujú. Každý
hárok volebnej listiny a volebný lístok musí byť opatrený pečiatkou komory, alebo regionálnej
komory a počtom volených členov orgánu.
5. Zoznamy kandidátov sú na volebných lístkoch v abecednom poradí. Pred menom každého
kandidáta je uvedené poradové číslo v zozname. Každý kandidát musí byť označený
priezviskom a menom, za ktorým je uvedená príslušnosť k regionálnej komore.
6.Kandidáti za jednotlivé regionálne komory sú na volebných lístkoch v abecednom poradí pod
názvom jednotlivých regionálnych komôr za ktoré kandidujú. Pred menom každého kandidáta je
uvedené poradové číslo.
§ 10
Uzavretie volebnej listiny
1. Predseda volebnej komisie v prípade, že členovia snemu, alebo zhromaždenia regionálnej
komory nepredkladajú návrhy nových kandidátov, vyhlási volebnú listinu za uzavretú. Po
uzavretí volebnej listiny už nie je možné zoznam kandidátov doplňovať.
§ 11
Vyplnenie volebnej listiny
1. Kandidátov, ktorým dáva delegát svoj hlas, označí na volebnom lístku zakrúžkovaním
poradového čísla pred ich menom.
2. Na volebnom lístku do rady komory zakrúžkuje delegát tých kandidátov, ktorým dáva svoj
hlas a to najmenej jednému a najviac desiatim kandidátom, a po jednom kandidátovi z tých
kandidátov, ktorí kandidujú za jednotlivé regionálne komory.
3. Na volebnom lístku do rady regionálnej komory zakrúžkuje delegát zhromaždenia delegátov z
volebnej listiny tých kandidátov, ktorým dáva svoj hlas a to najmenej jednému a najviac toľkým
kandidátom, koľko členov rady regionálnej komory sa volí.
4. Na volebnom lístku môže označiť delegát snemu a delegát zhromaždenia delegátov, najviac
taký počet kandidátov, aký je počet volených členov príslušného orgánu komory a regionálnej
komory. Ak označí volič viac kandidátov ako je počet volených členov príslušného orgánu

komory alebo regionálnej komory, volebný lístok je platný, ale jeho hlas sa nezapočítava. Do
počtu zúčastnených na hlasovaní sa započítava aj neoznačený volebný lístok.
5. Prezídium musí zabezpečiť na dobu konania volieb priestor, v ktorom môžu členovia snemu a
zhromaždenia delegátov nerušene označiť volebný lístok. Počas volieb musí byť volebná urna
neustále pod dozorom volebnej komisie.
§ 12
Výsledok volieb
1. Pri voľbe členov rady komory z voľnej kandidátky sú za členov rady komory zvolení desiati
kandidáti s najvyšším počtom hlasov.
2. Pri voľbe členov rady komory zastupujúcich jednotlivé regionálne komory je za člena rady
komory zvolený jeden kandidát s najvyšším počtom hlasov za každú regionálnu komoru.
Zvolený člen sa stáva členom rady príslušnej regionálnej komory.
3. Za členov rady regionálnej komory sú zvolení kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet hlasov
s dodržaním pravidla o zastúpení oblastných komôr.
4. Za členov disciplinárnej komisie komory sú zvolení piati kandidáti s najvyšším počtom
hlasov.
5. Za členov kontrolného výboru komory sú zvolení siedmi kandidáti s najvyšším počtom
hlasov.
6. Za členov kontrolného výboru regionálnej komory sú zvolení najviac piati kandidáti
s najvyšším počtom hlasov.
7. Za členov prezídia komory sú radou zvolení viceprezidenti a ďalší kandidáti podľa počtu
členov prezídia.
8. Za členov prezídia regionálnej komory sú zvolení radou regionálnej komory jeden
viceprezident a ďalší kandidáti podľa počtu členov prezídia. Za člena rady a prezídia je tiež
zvolený prezident regionálnej komory, voľbou prezidenta.
9. Za delegátov na snem komory sú zvolení kandidáti v počte podľa kľúča schváleného radou
komory, v poradí podľa počtu získaných hlasov.
10. Ak klesne počet členov rady komory navrhnutých za regionálne komory, konajú sa na
najbližšom sneme doplňovacie voľby.
11. Kandidáti do rady komory a rady regionálnej komory, ktorí sa umiestnili na ďalších troch
miestach sa stávajú náhradníkmi do rady komory a rady regionálnej komory, a to v poradí podľa
počtu získaných hlasov.
12. Kandidáti, ktorí sa umiestnili na ďalších dvoch miestach pri voľbe členov kontrolného
výboru sú náhradníkmi do kontrolného výboru. Kandidát, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste
pri voľbe členov kontrolného výboru regionálnej komory je náhradníkom do kontrolného výboru
regionálnej komory.

13. Kandidáti, ktorí sa umiestnili na ďalších dvoch miestach pri voľbe členov disciplinárnej
komisie komory sú náhradníkmi do disciplinárnej komisie komory.
14. Náhradník sa stáva členom orgánu komory alebo regionálnej komory vtedy, keď sa člen
orgánu vzdá svojho členstva v orgáne, je odvolaný, zomrie, alebo je vyčiarknutý zo zoznamu
členov komory v rámci disciplinárneho konania, a to okamihom, keď dostal o tomto písomné
oznámenie od predsedu príslušného orgánu.
15. Všetci náhradníci, ktorí sa stanú členmi orgánu komory, alebo orgánu regionálnej komory
namiesto odstúpeného člena majú mandát len do konca príslušného volebného obdobia.
16. Počet členov orgánov regionálnej komory určí zhromaždenie delegátov regionálnej komory
v súlade s týmto volebným poriadkom.
§ 13
Prezident
1. Voľba prezidenta komory sa koná minimálne pol roka pred ukončením funkčného obdobia
úradujúceho prezidenta komory.
2. Novo zvolený prezident komory sa v čase od zvolenia do začiatku funkčného obdobia nazýva
prezident – elect; to neplatí, ak bol za prezidenta komory zvolený úradujúci prezident komory.
3. Funkčné obdobie prezidenta zvoleného pre budúce funkčné obdobie začína a končí tak, ako
by sa začalo a skončilo funkčné obdobie prezidenta komory zvoleného v riadnom volebnom
termíne.
4. Nová voľba prezidenta komory pre budúce funkčné obdobie sa koná aj vtedy, ak novo zvolený
prezident komory odmietne sa ujať funkcie, alebo prestane byť členom komory. Novú voľbu
prezidenta vyhlási rada komory, ktorá sa uskutoční na najbližšom riadnom sneme komory. Ak
v čase do novej voľby prezidenta sa skončí funkčné obdobie úradujúceho prezidenta, až do
zvolenia nového prezidenta komory vykonáva tieto právomoci zastupujúci viceprezident
komory, ktorého funkciou poverí rada komory; to platí aj pre regionálne komory.
5. Za prezidenta komory, alebo regionálnej komory je zvolený ten kandidát na prezidenta, ktorý
získal v prvom kole volieb najmenej dvojtretinovú väčšinu hlasov delegátov prítomných v čase
hlasovania.
6. Ak nezíska ani jeden kandidát na prezidenta dvojtretinovú väčšinu, potom prví dvaja kandidáti
s najvyšším počtom hlasov postupujú do druhého kola volieb. V druhom kole je zvolený za
prezidenta kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov delegátov prítomných v čase
hlasovania. Druhé kolo volieb sa koná ihneď po prvom kole, hlasuje sa tajne spôsobom ako
v prvom kole.
7. S voľbou prezidenta je spojená voľba za člena rady komory. Zvolený prezident sa súčasne
stáva členom rady komory a členom prezídia komory.
8. Ak nepríde k zvoleniu prezidenta ani v druhom kole volieb, snem, zhromaždenie delegátov
rozhodne o termíne nových volieb. Neúspešní kandidáti môžu opäť kandidovať.

§ 14
Rovnosť hlasov
1. V prípade, že pri voľbách členov orgánov komory a regionálnej komory dôjde u viacerých
kandidátov k rovnosti hlasov na poslednom mieste a ich celkový počet je väčší ako určený počet
členov príslušného orgánu komory a regionálnej komory, potom títo kandidáti postupujú do
ďalšieho kola volieb; v ňom orgán komory a regionálnej komory doplnia na plný počet tí
kandidáti, ktorí získali v druhom kole najvyšší počet hlasov.
2. Obdobný princíp platí aj v prípade, ak na poslednom mieste pre náhradníka do orgánu
komory a regionálnej komory sa umiestnili viacerí kandidáti.
3. V ďalšom kole podľa ods.1 môžu kandidovať len tí kandidáti, ktorých sa týka rovnosť hlasov
v prvom kole volieb.
§ 15
Protokol o priebehu a výsledku volieb
1. Volebná komisia po skončení hlasovania v osobitnej miestnosti spočíta hlasy a o výsledku
volieb vyhotoví protokol. Protokol musí obsahovať:
a) mená a priezviská členov komisie,
b) zoznam kandidátov,
c) počet odovzdaných volebných listín,
d) počet platných a neplatných volebných lístkov,
e) počet členov snemu prítomných na voľbách,
f) zoznam zvolených členov jednotlivých orgánov podľa počtu získaných hlasov,
g) miesto a dátum konania volieb,
h) podpisy členov komisie.
2. Volebná komisia v protokole uvedie i prípadné ďalšie závažné skutočnosti o priebehu volieb,
predovšetkým námietky a sťažnosti k priebehu volieb a spôsob ich vyriešenia.
3. Ihneď po sčítaní hlasov a napísaní protokolu predseda volebnej komisie prečítaním protokolu
oboznámi snem, zhromaždenie delegátov s výsledkami volieb.
4. Protokol a volebné listiny archivuje sekretariát komory.
§ 16
Voľby funkcionárov orgánov
1. Členov prezídia komory a regionálnej komory, predsedu a podpredsedu kontrolného výboru
komory a regionálnej komory, predsedu a podpredsedu disciplinárnej komisie komory, si volia
členovia príslušného orgánu spomedzi seba tajným hlasovaním. Voliť funkcionárov možno
vtedy, ak sú prítomné dve tretiny členov príslušného orgánu.

2. Voľby funkcionárov podľa ods.1 sa konajú počas zasadnutia snemu, alebo zhromaždenia
regionálnej komory ktoré uskutočnili voľby orgánov komory alebo regionálnej komory.
3. Pri voľbe funkcionárov sú za predsedu a podpredsedu kontrolného výboru komory
a regionálnej komory, a disciplinárnej komisie komory, viceprezidentov komory
a viceprezidenta regionálnej komory, zvolení v tajných voľbách tí členovia orgánu, ktorí dostanú
najviac hlasov. Podmienkou ich zvolenia je získanie nadpolovičnej väčšiny hlasov, príslušného
orgánu za účasti zástupcu volebnej komisie.
4. V prípade, že si členovia orgánu nezvolia svojich funkcionárov ani v opakovaných tajných
voľbách, voľby sa konajú v ďalšom kole, až do zvolenia príslušných funkcionárov.
§ 17
Spôsobilosť snemu a zhromaždenia regionálnej komory voliť
1. Orgány komory volí snem komory.
2. Snem môže voliť, ak je na sneme prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov snemu.
3. Prezídium komory a viceprezidentov volí rada komory.
4. Orgány regionálnej komory volí zhromaždenie delegátov regionálnej komory.
5. Zhromaždenie delegátov regionálnej komory môže voliť, ak je na zhromaždení delegátov
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov zhromaždenia delegátov.
§ 18
Prechod právomocí a odovzdanie funkcií
1. Orgány komory a regionálnej komory vykonávajú svoje funkcie až do zvolenia nových
orgánov.
2. Právomoci orgánov a volených funkcionárov komory a regionálnej komory prechádzajú na
novozvolené orgány bezprostredne po vyhlásení výsledkov volieb.
3. Členovia a funkcionári orgánu komory a regionálnej komory, ktorým sa skončilo volebné
obdobie, sú povinní odovzdať novozvoleným členom a funkcionárom orgánov komory, alebo
regionálnej komory svoje funkcie (agendu) do 30 dní odo dňa konania volieb. O odovzdaní sa
musí vyhotoviť písomný protokol , ktorý vyhotovia predsedovia príslušných orgánov.
§ 19
Nadobudnutie platnosti a účinnosti
Do tohto úplného znenia volebného poriadku komory boli zapracované všetky schválené zmeny
a doplnky tohto volebného poriadku schválené formou dodatkov.

MUDr. Ján Gašič
prezident
Slovenská komora zubných lekárov

