
K Čl. 2 § 5 Volebného poriadku – Ohľadom náhradníkov do orgánu, ktorí majú rovnaký počet 

hlasov na prvom mieste (17.09.2021) 

 

 

 Rada komory konštatuje, že vnútorné predpisy komory neupravujú otázku postavenia 

náhradníkov do orgánov komory, ktorí sú na prvom mieste a majú zhodný počet hlasov. 

 Na základe uvedeného je potom Rada komory toho názoru, že pre takýto prípad sa majú 

primerane aplikovať ustanovenia Volebného poriadku upravujúce postup voľby členov orgánov 

z viacerých kandidátov s rovnakým počtom hlasov na poslednom zvolenom mieste, respektíve 

z viacerých kandidátov do orgánov, ktorí sa umiestnili na poslednom mieste pre náhradníkov do 

orgánov. 

 Rada komory preto konštatuje, že sa priamo na zasadnutí snemu, zhromaždenia delegátov alebo 

zhromaždenia členov majú primerane podľa Čl. II § 5 Volebného poriadku vykonať voľby 

spomedzi kandidátov, ktorí získali rovnaký počet hlasov na prvom mieste pre náhradníka do príslušného 

orgánu. 

 V prípade, ak neboli takéto voľby vykonané priamo na volebnom zasadnutí, kde boli kandidáti 

zvolení za náhradníkov na prvom mieste, tak je potrebné ho vykonať na najbližšom zasadnutí snemu, 

zhromaždenia delegátov alebo zhromaždenia členov. 

 

 

Právny základ výkladu: 

Podľa § 14 ods. 8 písm. n) Štatútu rada komory „podáva záväzný výklad vnútorných predpisov komory“. 

Podľa § 5 ods. 1 Volebného poriadku: „V prípade, že pri voľbách členov orgánov komory (regionálnej 

komory, oblastnej komory) dôjde u viacerých kandidátov k rovnosti hlasov na poslednom zvoliteľnom 

mieste a ich celkový počet je väčší ako určený počet členov príslušného orgánu komory, regionálnej 

komory alebo oblastnej komory, potom títo kandidáti postupujú do ďalšieho kola volieb; v ňom 

stanovený počet orgánov komory, regionálnej komory alebo oblastnej komory doplnia tí kandidáti, ktorí 

získali v druhom kole najvyšší počet hlasov.“. 

Podľa § 5 ods. 2 Volebného poriadku: „Postup podľa odseku 1 platí aj v prípade, ak na poslednom 

mieste pre náhradníka do orgánu komory, regionálnej komory alebo oblastnej komory sa umiestnili 

viacerí kandidáti.“. 

Podľa § 5 ods. 3 Volebného poriadku: „V ďalšom kole podľa odseku 1 môžu kandidovať len tí kandidáti, 

ktorých sa týka rovnosť hlasov v prvom kole volieb.“. 

 


