
1 

 

 

  Volebný poriadok 

Slovenskej komory zubných lekárov 
 

Slovenská komora zubných lekárov (ďalej len „komora“) podľa § 54 ods. 4 a § 55 ods. 2 písm. a) 

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“) a Štatútu Slovenskej komory zubných 

lekárov vydáva tento 

 

Volebný poriadok 

Slovenskej komory zubných lekárov 
 

Čl. I 

Všeobecné ustanovenia 

 
                            § 1  

Podmienky kandidatúry a výkonu funkcie 

 

1. Kandidátom na predsedu oblastnej komory, za člena predsedníctva oblastnej komory a na 

delegáta zhromaždenia delegátov regionálnej komory môže byť len bezúhonný člen oblastnej 

komory, ak pred vykonaním voľby vysloví súhlas s kandidatúrou a bol do funkcie navrhnutý podľa 

odseku 7.  

 

2. Kandidátom na prezidenta regionálnej komory môže byť len bezúhonný člen regionálnej 

komory, ak pred vykonaním voľby vysloví súhlas s kandidatúrou a bol do funkcie navrhnutý podľa 

odseku 8. Kandidát na prezidenta regionálnej komory musí byť členom komory, ktorého členstvo 

v komore trvá nepretržite aspoň tri roky a ktorému počas piatich rokov  predchádzajúcich termínu 

konania volieb nebolo uložené disciplinárne opatrenie.  

 

3. Kandidátom do rady regionálnej komory a na delegáta snemu komory môže byť len bezúhonný 

člen regionálnej komory, ak pred vykonaním voľby vysloví súhlas s kandidatúrou a bol do funkcie 

navrhnutý podľa odseku 8.  

 

4. Kandidátom na prezidenta komory môže byť len bezúhonný člen komory, ak pred vykonaním 

voľby vysloví súhlas s kandidatúrou, bol do funkcie navrhnutý podľa odseku 9, a ak nie sú 

prekážky pre jeho kandidatúru podľa odseku 15. Kandidát na prezidenta komory musí byť členom 

komory, ktorého členstvo v komore trvá nepretržite aspoň 5 rokov a ktorému počas ôsmich rokov 

predchádzajúcich termínu konania volieb nebolo uložené disciplinárne opatrenie. 

 

5. Kandidátom do rady komory, prezídia komory, kontrolného výboru a disciplinárnej komisie 

môže byť len bezúhonný člen komory, ak pred vykonaním voľby vysloví súhlas s kandidatúrou, 

bol do funkcie navrhnutý podľa odseku 9, a ak nie sú prekážky pre jeho kandidatúru podľa odseku 

15. Na úrovni komory nemôže v riadnych voľbách kandidát kandidovať súčasne do rady komory 

a kontrolného výboru komory. 

 

6. Bezúhonným na účely tohto volebného poriadku je kandidát, ktorý spĺňa podmienky stanovené 

§ 38 zákona a nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie podľa § 65 zákona počas piatich rokov 

predchádzajúcich termínu konania volieb. 
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7. Kandidát do jednotlivých orgánov oblastnej komory a zhromaždenia delegátov môže byť 

navrhovaný: 

 a) orgánmi príslušnej oblastnej komory 

 b) iným členom príslušnej oblastnej komory, 

 c) samým sebou. 

 

8. Kandidát do jednotlivých orgánov regionálnej komory, okrem odseku 10, môže byť 

navrhovaný: 

a) delegátmi zhromaždenia príslušnej regionálnej komory, 

b) orgánmi príslušnej regionálnej komory, 

c) spoločne najmenej troma členmi príslušnej regionálnej komory, 

d) samým sebou. 

 

9. Kandidát do jednotlivých orgánov komory, okrem odseku 11, môže byť navrhovaný: 

 a) delegátmi snemu komory alebo delegátmi zhromaždenia regionálnej komory, 

 b) orgánmi komory, 

 c) orgánmi regionálnej komory, 

 d) spoločne najmenej troma členmi komory, 

 e) samým sebou.  

 

10. Kandidáta (kandidátov) na viceprezidenta regionálnej komory je povinný navrhnúť  prezident 

regionálnej komory z členov rady regionálnej komory.  

 

11. Kandidáta do prezídia komory navrhujú zvolení členovia rady komory spomedzi seba. 

Kandidátov na viceprezidentov komory je povinný navrhnúť prezident komory zo zvolených 

členov rady komory a volia sa pred ostatnými členmi prezídia komory. 

 

12. Pri každom predkladaní návrhu musí navrhovateľ uviesť, do ktorého orgánu komory, 

regionálnej komory alebo oblastnej komory kandidáta navrhuje. Navrhovaný kandidát musí byť 

prítomný na sneme komory, zhromaždení delegátov regionálnej komory alebo zhromaždení 

členov oblastnej 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 snem komory, zhromaždenie 

delegátov regionálnej komory alebo zhromaždenie členov oblastnej komory zváži dôvod 

neprítomnosti za dostatočný. Návrh s kandidatúrou neprítomného kandidáta musí byť potvrdený 

jeho predchádzajúcim písomným súhlasom.  

 

13. Navrhovatelia uvedení v odseku 7 písm. a), odseku 8 písm. a) až c) a odseku 9 písm. a) až d) 

môžu navrhnúť viac kandidátov; počet nimi navrhnutých kandidátov nesmie prevýšiť počet členov 

príslušného orgánu komory, regionálnej komory alebo oblastnej komory. 

 

14. Návrhy kandidátov sa predkladajú len v písomnej forme prezídiu komory, rade regionálnej 

komory a predsedovi oblastnej komory, a to najneskôr do 10 dní pred konaním volieb, ak nie je 

ďalej ustanovené inak. Ak je počet navrhovaných kandidátov menší ako počet členov príslušného 

orgánu komory, regionálnej komory alebo oblastnej komory, možno navrhnúť kandidáta aj ústne 

na sneme komory, zhromaždení delegátov regionálnej komory alebo zhromaždení členov 

oblastnej komory, podľa odsekov 7 až 9. Všetky návrhy kandidátov sa následne predložia volebnej 

komisii. 
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15. Výkon funkcie prezidenta komory a funkcia člena orgánov komory sú nezlučiteľné s členstvom 

v orgánoch zdravotných poisťovní a s výkonom funkcie v orgánoch štátnej správy. 

 

16. Výkon funkcie prezidenta komory je nezlučiteľný s výkonom funkcie v orgánoch regionálnej 

komory a oblastnej komory. 

 

17. Výkon funkcie prezidenta regionálnej komory je nezlučiteľný s výkonom funkcie predsedu 

oblastnej komory.  

 

18. Výkon funkcie v kontrolnom výbore komory je nezlučiteľný s výkonom funkcie v orgánoch 

komory, regionálnej komory a oblastnej komory s výnimkou snemu komory, zhromaždenia 

delegátov regionálnej komory a zhromaždenia členov oblastnej komory.  

 

19. Funkčné obdobie členov orgánov komory, regionálnej komory a oblastnej komory volenými 

podľa tohto volebného poriadku je štvorročné. 

 

20. Ak v priebehu funkčného obdobia zanikne funkcia členovi orgánu komory, regionálnej komory 

alebo oblastnej komory, za ktorého je zvolený náhradník, nastúpi do funkcie v orgáne náhradník 

a to dňom zániku funkcie doterajšiemu členovi orgánu. 

 

21. Ak v priebehu funkčného obdobia zanikne funkcia členovi orgánu komory, regionálnej komory 

alebo oblastnej komory, za ktorého nie je zvolený náhradník, volí sa podľa § 2 ods. 7 nový člen 

na zostávajúci čas funkčného obdobia. 

 

§ 2 

Voľby 

 

1. Voľby orgánov komory, regionálnej komory a oblastnej komory sa uskutočňujú na sneme, 

zhromaždení delegátov regionálnej komory a zhromaždení členov oblastnej komory tajným 

hlasovaním na volebných listinách.  

 

2. Voľby orgánov komory, regionálnej komory a oblastnej komory sú jednokolové, ak nie je ďalej 

ustanovené inak (odsek 3). Voľby na oblastných komorách sa uskutočnia najskôr 6 mesiacov 

a najneskôr 90. deň predo dňom konania volebného snemu komory podľa § 2 ods. 6. Voľby na 

regionálnej komore sa uskutočnia najneskôr 60. deň predo dňom konania volebného snemu 

komory podľa § 2 ods. 6. 

 

3. Voľby prezidenta komory a prezidenta regionálnej komory môžu byť jednokolové alebo 

viackolové. Ak v prvom kole žiadny z navrhnutých kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu 

hlasov odovzdaných do hlasovacej urny, volí sa  v druhom kole z dvoch kandidátov, ktorí v prvom 

kole získali najvyšší počet hlasov. Ak ani v druhom kole volieb nezíska žiadny z dvoch kandidátov 

nadpolovičnú väčšinu hlasov odovzdaných do hlasovacej urny, snem komory (zhromaždenie 

delegátov regionálnej komory) rozhodne o termíne nových volieb. Neúspešní kandidáti môžu opäť 

kandidovať. 

 

4. Voľby rady komory pozostávajú z volieb po jednom kandidátovi za každú regionálnu komoru 

z kandidátov na samostatnej volebnej listine (pevná kandidátka) a voľby kandidátov na spoločnej 

volebnej listine (voľná kandidátka).  

 

5. Voľby môžu byť riadne a doplňovacie.  
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6. Riadne voľby sa konajú na poslednom sneme komory, zhromaždení delegátov regionálnej 

komory alebo zhromaždení členov oblastnej komory pred skončením funkčného obdobia orgánov 

komory, regionálnej komory alebo oblastnej komory. 

 

7. Doplňovacie voľby do orgánu komory, regionálnej komory alebo oblastnej komory sa konajú 

vždy vtedy, keď orgány nemajú predpísaný počet členov ani po obsadení uvoľnených miest 

náhradníkmi. Doplňovacie voľby sa konajú na najbližšom zasadnutí snemu komory 

(zhromaždenia delegátov regionálnej komory alebo zhromaždenia členov oblastnej komory). 

 

Čl. II 

Spoločné ustanovenia o priebehu volieb  
 

§ 3 

Volebná komisia 

 

1. Priebeh volieb organizuje volebná komisia a riadi ich predseda volebnej komisie. 

 

2. Volebnú komisiu volí snem komory (zhromaždenie delegátov regionálnej komory, 

zhromaždenie členov oblastnej komory), počas ktorého sa konajú voľby orgánov komory 

(regionálnej komory, oblastnej komory) spomedzi prítomných delegátov snemu komory 

(zhromaždenia delegátov regionálnej komory) a členov zhromaždenia členov oblastnej komory, a 

to verejným hlasovaním. 

 

3. Volebná komisia organizuje a riadi priebeh volieb do orgánov komory (regionálnej komory, 

oblastnej komory) podľa tohto volebného poriadku. 

 

4. Volebná komisia musí mať nepárny počet členov, najmenej päť volí snem komory 

(zhromaždenie delegátov regionálnej komory) a najmenej troch volí zhromaždenie členov 

oblastnej komory, ak nie je ďalej ustanovené inak (odsek 5). Na jej čele je predseda, ktorého si 

členovia volebnej komisie zvolia spomedzi seba verejným hlasovaním. 

 

5. Volebná komisia zhromaždenia členov oblastnej komory môže byť na základe žiadosti predsedu 

oblastnej komory rade regionálnej komory, tvorená tromi členmi rady regionálnej komory 

určených radou regionálnej komory. Určení členovia rady regionálnej komory nesmú byť členmi 

oblastnej komory. 

 

6. Členom volebnej komisie nemôže byť osoba, ktorá je zároveň kandidátom vo voľbách do 

orgánov komory, regionálnej komory alebo oblastnej komory. 

 

§ 4 

Sťažnosti na činnosť volebnej komisie a priebeh volieb 

 

1. Sťažnosti na činnosť volebnej komisie alebo na priebeh volieb sa predkladajú písomne 

pracovnému predsedníctvu snemu komory (zhromaždeniu delegátov regionálnej komory, 

zhromaždeniu členov oblastnej komory). 

 

2. Pracovné predsedníctvo volí snem komory (zhromaždenie delegátov regionálnej komory, 

zhromaždenie členov oblastnej komory) spomedzi prítomných delegátov (členov) snemu komory 

(zhromaždenia delegátov regionálnej komory, zhromaždenia členov oblastnej komory). Člen 
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pracovného predsedníctva snemu komory (zhromaždenia delegátov regionálnej komory, 

zhromaždenia členov oblastnej komory) musí s návrhom vysloviť súhlas. Člen pracovného 

predsedníctva nesmie byť kandidátom do žiadneho orgánu komory, regionálnej komory alebo 

oblastnej komory. Na jeho čele je predseda, ktorého si členovia pracovného predsedníctva zvolia 

spomedzi seba verejným hlasovaním. 

 

3. Pracovné predsedníctvo musí mať nepárny počet členov, a to najmenej troch.  

 

4. Sťažovateľ musí v sťažnosti uviesť konkrétnu skutočnosť, na ktorú podáva sťažnosť, uviesť 

svoje meno, priezvisko, adresu a podpis. 

 

5. Pracovné predsedníctvo sťažnosť alebo pripomienku prešetrí a s výsledkom šetrenia oboznámi 

snem (zhromaždenie delegátov regionálnej komory, zhromaždenie členov oblastnej komory), 

ktorý o sťažnosti rozhodne. 

 

6. Ak snem (zhromaždenie delegátov regionálnej komory, zhromaždenie členov oblastnej komory) 

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. 

 

7. Voľba členov orgánov komory (regionálnej komory, oblastnej komory) je platná, ak žiaden 

delegát snemu (zhromaždenia delegátov regionálnej komory), člen zhromaždenia členov oblastnej 

komory nepodá sťažnosť podľa odseku 1 do ukončenia zasadnutia snemu, zhromaždenia delegátov 

regionálnej komory (zhromaždenia členov oblastnej komory), ak nie je ďalej ustanovené inak 

(odsek 8). 

 

8. Delegát zhromaždenia delegátov regionálnej komory, člen zhromaždenia členov oblastnej 

komory môže sťažnosť podľa odseku 1 a v rozsahu odseku 4 podať písomne predsedovi 

kontrolného výboru komory na adresu sekretariátu komory, a to najneskôr do 5 dní odo dňa, keď 

prebehli voľby členov do snemu komory alebo orgánov regionálnej komory (oblastnej komory). 

 

9. O sťažnosti podľa odseku 8 rozhodne kontrolný výbor do 21 dní odo dňa jej doručenia. 

 

10. Kontrolný výbor komory pri rozhodovaní o sťažnosti zhodnotí, či došlo k takému porušeniu 

zákona alebo vnútorných predpisov komory, ktoré malo podstatný vplyv a spochybňuje výsledok 

volieb.  

 

11. V prípade, ak kontrolný výbor komory rozhodne, že došlo k porušeniu podľa odseku 10, 

výsledok volieb zruší, o čom bezodkladne písomne informuje radu komory.  

 

12. Rada komory do 7 dní vyhlási nový termín volieb o čom bude bezodkladne informovať radu 

príslušnej regionálnej komory, predsedníctvo príslušnej oblastnej komory a ak nebolo zvolené, 

predsedu oblastnej komory.   

 

§ 5 

Rovnosť hlasov 

 

1. 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 
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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.  

 

2.  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.  

 

3.  V  ďalšom kole podľa odseku 1 môžu kandidovať len tí kandidáti, ktorých sa týka rovnosť 

hlasov v prvom kole volieb. 

 

§ 6 

Prechod právomocí a odovzdanie funkcií 

 

1. Orgány komory, regionálnej komory a oblastnej komory vykonávajú svoje funkcie až do 

zvolenia nových orgánov. 

 

2. Právomoci orgánov a volených funkcionárov komory, regionálnej komory a oblastnej komory 

prechádzajú na novozvolené orgány skončením funkčného obdobia predchádzajúcich orgánov 

komory, regionálnej komory a oblastnej komory. 

 

3.  Členovia orgánu komory, regionálnej komory alebo oblastnej komory, ktorým sa skončilo 

funkčné obdobie, sú povinní odovzdať novozvoleným členom orgánov komory, regionálnej 

komory a oblastnej komory svoju agendu do 30 dní odo dňa konania volieb. O odovzdaní sa musí 

vyhotoviť písomný protokol, ktorý vyhotovia predsedovia príslušných orgánov. 

 

§ 7 

Odvolávanie  

 

1. Prezidenta (predsedu) komory (regionálnej komory, oblastnej komory), člena orgánu komory 

(regionálnej komory, oblastnej komory) môže odvolať orgán, ktorý ho zvolil riadnym uznesením 

o odvolaní. Návrh na odvolanie, spolu s odôvodnením, môžu podať len osoby oprávnené 

navrhovať kandidátov podľa § 1 ods. 7 až 9 Volebného poriadku. 

 

2. O návrhu na odvolanie prezidenta (predsedu) komory (regionálnej komory, oblastnej komory), 

člena orgánu komory (regionálnej komory, oblastnej komory) podanom v deň zasadnutia orgánu, 

ktorý ho zvolil, sa bude rozhodovať na jeho najbližšom zasadnutí. 

 

Čl. III 

Voľby do orgánov oblastnej komory 

 
§ 8 

Priebeh volieb do orgánov oblastnej komory a zhromaždenia delegátov 

 

1. Na úrovni oblastnej komory sú volení: 

a) predseda oblastnej komory, 

b) predsedníctvo oblastnej komory, 

c) delegáti zhromaždenia delegátov regionálnej komory. 
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2. Predsedu oblastnej komory, predsedníctvo oblastnej komory a delegátov zhromaždenia 

delegátov regionálnej komory volí zhromaždenie členov oblastnej komory. Zvolení sú kandidáti s 

najvyšším počtom hlasov. V prípade rovnosti hlasov na poslednom mieste sa postupuje podľa § 2. 

 

3. Voľby na úrovni oblastnej komory sa môžu uskutočniť pri akomkoľvek počte členov oblastnej 

komory, ak nie je ďalej ustanovené inak (odsek 4).  

 

4. Volebné zhromaždenie členov oblastnej komory nie je uznášaniaschopné, ak nesplní povinnosti 

podľa § 3 a § 4 tohto volebného poriadku a podľa § 3 ods. 8 rokovacieho poriadku. 

 

5. Oblastná komora je povinná preukázať, že pozvala všetkých členov zhromaždenia členov 

oblastnej komory, minimálne 20 dní pred konaním zhromaždenia členov oblastnej komory.  

 

6. Voľba predsedu oblastnej komory sa vykoná samostatne pred voľbou predsedníctva oblastnej 

komory a delegátov zhromaždenia delegátov regionálnej komory. Pred voľbou predsedu oblastnej 

komory dostane každý člen zhromaždenia členov volebnú listinu určenú pre voľbu predsedu 

oblastnej komory. 

 

7. Predsedníctvo oblastnej komory má 3 členov vrátane predsedu oblastnej komory. Kandidáti do 

predsedníctva oblastnej komory, ktorí sa umiestnili na ďalších troch miestach sa stávajú 

náhradníkmi, a to v poradí podľa počtu získaných hlasov. 

 

8. Delegátov zhromaždenia delegátov regionálnej komory volí zhromaždenie členov oblastnej 

komory podľa kľúča 1 delegát na každú začatú desiatku členov oblastnej komory (1:10), podľa 

počtu členov oblastnej komory platného ku dňu, ktorý predchádza dňu volieb delegátov 

zhromaždenia delegátov regionálnej komory, ak nie je ďalej ustanovené inak (odsek 9). Keď 

regionálna komora nemá zriadené oblastné komory, zhromaždenia delegátov regionálnej komory 

tvoria všetci členovia regionálnej komory. 

 

9. Kľúč pre voľbu delegátov zhromaždenia delegátov regionálnej komory uvedený v odseku 8 

predstavuje minimálny kľúč, ktorý môže rada regionálnej komory rozhodnutím nadpolovičnej 

väčšiny všetkých svojich členov zmeniť. Rozhodnutie o zmene minimálneho kľúča sa nesmie 

prijať neskôr ako 30 dní predo dňom riadnej voľby delegátov zhromaždenia delegátov regionálnej 

komory zhromaždením členov oblastnej komory, ktorá túto voľbu vykoná ako prvá. 

 

10. Každý prítomný člen zhromaždenia členov oblastnej komory dostane od volebnej komisie 

volebnú listinu, ktorú tvoria volebné lístky (zoznamy kandidátov) určené pre voľbu: 

 a) predsedu oblastnej komory, 

b) predsedníctvo oblastnej komory,  

 c) delegátov zhromaždenia delegátov regionálnej komory.  

 

11. Volebná listina môže pozostávať z jedného alebo viacerých listov papiera; každý volebný  

lístok musí obsahovať  hlavičku s označením orgánov podľa odseku 10 písm. a) až c), do ktorého 

uvedení kandidáti kandidujú. Každý hárok volebnej listiny a volebný lístok musí byť označený 

pečiatkou regionálnej komory a počtom volených členov. 

 

12. Zoznamy kandidátov sú na volebných lístkoch v abecednom poradí, ak nie je ďalej ustanovené 

inak. Kandidáti navrhovaní ústne na zhromaždení členov oblastnej komory (§ 1 ods. 14) nemusia 

byť vo volebných lístkoch usporiadaní v abecednom poradí. Pred menom každého kandidáta je 

uvedené poradové číslo v zozname.  
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§ 9 

Vyplnenie volebnej listiny 

 

1. Kandidátov, ktorým dáva člen svoj hlas, označí na volebnom lístku zakrúžkovaním poradového 

čísla pred ich menom. 

 

2. Na volebnom lístku do predsedníctva oblastnej komory zakrúžkuje člen tých kandidátov, 

ktorým dáva svoj hlas a to najmenej jednému a najviac trom kandidátom. 

 

3. Na volebnom lístku do zhromaždenia delegátov zakrúžkuje člen tých kandidátov, ktorým dáva 

svoj hlas a to najmenej jednému a najviac toľkým kandidátom, koľko delegátov zhromaždenia 

delegátov regionálnej komory sa volí. 

 

4. Ak označí člen viac kandidátov, ako je počet volených členov príslušného orgánu oblastnej 

komory, jeho hlas je neplatný.  

 

5. Predseda oblastnej komory musí zabezpečiť na dobu konania volieb priestor, v ktorom môžu 

členovia zhromaždenia členov oblastnej komory nerušene označiť volebný lístok. Počas volieb 

musí byť volebná urna neustále pod dozorom volebnej komisie. 

 

§ 10 

Uzavretie volebnej listiny 

 

1. Predseda volebnej komisie v prípade, že sa nepredkladajú návrhy nových kandidátov, vyhlási 

volebnú listinu za uzavretú. Po uzavretí volebnej listiny už nie je možné zoznam kandidátov 

doplňovať. 

 

§ 11 

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 zhromaždenia členov prítomných na voľbách, 

f) zoznam zvolených členov predsedníctva oblastnej komory, delegátov zhromaždenia delegátov 

regionálnej komory a predsedu oblastnej komory podľa počtu získaných hlasov, 

g) miesto a dátum konania volieb, 

h) podpisy členov volebnej 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 spísaní protokolu predseda volebnej komisie postupuje podľa § 12.  

 

§ 12 

Vyhlásenie výsledkov volieb 
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1. Výsledky volieb oznamuje členom zhromaždenia členov oblastnej komory predseda volebnej 

komisie prečítaním protokolu. 

 

2. Volebné listiny a protokol archivuje rada regionálnej komory na sekretariáte regionálnej 

komory počas najmenej dvoch nadchádzajúcich volebných období. 

 

Čl. IV 

Voľby do orgánov regionálnej komory 

 
§13 

Priebeh volieb do orgánov regionálnej komory a snemu 

 
1. Na úrovni regionálnej komory sú volení: 

a)   prezident regionálnej komory,  

b)   rada regionálnej komory, 

c)   delegáti snemu komory. 

 

2. Orgány regionálnej komory a delegátov snemu komory volí zhromaždenie delegátov 

regionálnej komory, ak nie je ďalej ustanovené inak (odsek 4 a 6). Zvolení sú kandidáti s najvyšším 

počtom hlasov. V prípade rovnosti hlasov na poslednom mieste sa postupuje podľa § 5. 

 

3. Voľby na úrovni regionálnej komory sa môžu uskutočniť len vtedy, ak je na zhromaždení 

delegátov regionálnej komory prítomná nadpolovičná väčšina delegátov. Keď regionálna komora 

nemá zriadené oblastné komory, zasadnutie zhromaždenia delegátov regionálnej komory je 

uznášaniaschopné pri akomkoľvek počte delegátov, ak nie je ďalej ustanovené inak. 

Zhromaždenie delegátov regionálnej komory podľa predchádzajúcej vety nie je uznášaniaschopné, 

ak nesplní povinnosti podľa § 3 a § 4 tohto volebného poriadku a podľa § 3 ods. 7 rokovacieho 

poriadku. 

 

4. Viceprezidenta regionálnej komory volí rada regionálnej komory podľa odseku 8, ak je na rade 

regionálnej komory prítomná nadpolovičná väčšina členov. Zvolený kandidát s najvyšším počtom 

hlasov.  

 

5. Prezident regionálnej komory je volený spôsobom podľa § 2 ods. 3. S voľbou prezidenta 

regionálnej komory je spojená voľba za člena rady regionálnej komory. 

 

6. Radu regionálnej komory tvoria prezident regionálnej komory, predsedovia oblastných komôr 

a zvolení členovia v celkovom počte šesť, ak nie je ďalej ustanovené inak (odsek 7). Keď 

regionálna komora nemá zriadené oblastné komory, je počet členov rady rady regionálnej komory, 

ktorých volí zhromaždenie delegátov regionálnej komory šesť vrátane prezidenta. Kandidáti do 

rady regionálnej komory, ktorí sa umiestnili na ďalších troch miestach, sa stávajú náhradníkmi do 

rady regionálnej komory, a to v poradí podľa počtu získaných hlasov.  

 

7. Počet členov rady regionálnej komory uvedený v prvej a druhej vete odseku 6 predstavuje 

minimálny počet, ktorý môže rada regionálnej komory rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny 

všetkých svojich členov zmeniť, avšak najviac na celkový počet 9. Rozhodnutie o zmene počtu 

členov rady regionálnej komory sa nesmie prijať neskôr ako 90 dní predo dňom riadnej voľby 

členov rady regionálnej komory. 
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8. Rada regionálnej komory na svojom prvom zasadnutí, ktoré zvolá prezident regionálnej komory 

počas zasadnutia zhromaždenia delegátov regionálnej komory, ktoré vykonalo riadne voľby podľa 

odseku 2, volí viceprezidenta regionálnej komory za účasti zástupcu volebnej komisie.  

 

9.  Delegátov snemu komory volí zhromaždenie delegátov regionálnej komory podľa kľúča 1 

delegát na každú začatú 40-tku členov regionálnej komory (1:40), podľa počtu členov regionálnej 

komory platného ku dňu, ktorý predchádza dňu volieb delegátov snemu komory, ak nie je ďalej 

ustanovené inak (odsek 10).  

 

10. Kľúč pre voľbu delegátov snemu komory uvedený v odseku 9 predstavuje minimálny kľúč, 

ktorý môže rada komory na návrh prezídia komory rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny všetkých 

svojich členov zmeniť. Rozhodnutie o zmene minimálneho kľúča sa nesmie prijať neskôr ako 30 

dní predo dňom riadnej voľby delegátov snemu komory zhromaždením delegátov regionálnej 

komory, ktorá túto voľbu vykoná ako prvá.  

 

11. Každý prítomný delegát zhromaždenia delegátov regionálnej komory dostane od volebnej 

komisie volebnú listinu, ktorú tvoria volebné lístky (zoznamy kandidátov) označené pečiatkou 

regionálnej komory, určené pre voľbu: 

 a) prezidenta regionálnej komory, 

 b) rady regionálnej komory v prípade podľa odseku 7, 

 c) delegátov snemu komory. 

 

12. Každý prítomný člen rady regionálnej komory dostane od volebnej komisie volebnú listinu, 

ktorú tvoria volebné lístky (zoznamy kandidátov) určené pre voľbu viceprezidenta regionálnej 

komory. 

 

13. Volebná listina môže pozostávať z jedného alebo viacerých listov papiera; každý volebný  

lístok musí obsahovať hlavičku s označením orgánov podľa odseku 1 písm. a) až e), do ktorého 

uvedení kandidáti kandidujú. Každý hárok volebnej listiny a volebný lístok musí byť označený 

pečiatkou regionálnej komory a počtom volených členov. 

 

14. Zoznamy kandidátov sú na volebných lístkoch v abecednom poradí, ak nie je ďalej ustanovené 

inak. Kandidáti navrhovaní ústne na zhromaždení delegátov regionálnej komory (§ 1 ods. 14) 

nemusia byť vo volebných lístkoch usporiadaní v abecednom poradí. Pred menom každého 

kandidáta je uvedené poradové číslo v zozname. 

 

§ 14 

Vyplnenie volebnej listiny 

 

1. Kandidátov, ktorým dáva delegát svoj hlas, označí na volebnom lístku zakrúžkovaním 

poradového čísla pred ich menom. 

 

2. Na volebnom lístku za prezidenta regionálnej komory zakrúžkuje delegát toho kandidáta, 

ktorému dáva svoj hlas.  

 

3. Na volebnom lístku do rady regionálnej komory zakrúžkuje delegát tých kandidátov, ktorým 

dáva svoj hlas, a to najmenej jednému a najviac počtu kandidátov chýbajúcich do celkového počtu 

členov rady regionálnej komory podľa § 13 ods. 7. 
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4. Na volebnom lístku za viceprezidenta regionálnej komory zakrúžkuje člen rady regionálnej 

komory toho kandidáta, ktorému dáva svoj hlas. 

 

5. Na volebnom lístku do snemu komory zakrúžkuje delegát zhromaždenia delegátov z volebnej 

listiny tých kandidátov, ktorým dáva svoj hlas, a to najmenej jednému a najviac toľkým 

kandidátom, koľko delegátov snemu sa volí. 

 

6. Ak označí delegát viac kandidátov, ako je počet volených členov príslušného orgánu, jeho hlas 

je neplatný. 

 

7.  Rada regionálnej komory musí zabezpečiť na dobu konania volieb priestor, v ktorom môžu 

delegát zhromaždenia delegátov regionálnej komory nerušene označiť volebný lístok. Počas 

volieb musí byť volebná urna neustále pod dozorom volebnej komisie. 

 

§ 15 

Uzavretie volebnej listiny 

 

1. Predseda volebnej komisie v prípade, že sa nepredkladajú návrhy nových kandidátov, vyhlási 

volebnú listinu za uzavretú. Po uzavretí volebnej listiny už nie je možné zoznam kandidátov 

doplňovať 

 

§ 16 

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 delegátov zhromaždenia delegátov regionálnej komory prítomných na voľbách, 

f) zoznam zvolených členov jednotlivých orgánov regionálnej komory a snemu komory podľa 

počtu získaných hlasov, 

g) miesto a dátum konania volieb, 

h) podpisy členov volebnej 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 podstupuje podľa § 17. 

 

§ 17 

Vyhlásenie výsledkov volieb 

 

1. Výsledky volieb oznamuje členom zhromaždenia delegátov regionálnej komory predseda 

volebnej komisie prečítaním protokolu. 

 

2. Volebné listiny a protokol archivuje rada regionálnej komory na sekretariáte regionálnej 

komory počas najmenej dvoch nadchádzajúcich volebných období. 
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3. Výsledky volieb je rada regionálnej komory povinná písomne oznámiť prezídiu komory do 15 

dní od konania volieb. 

 

Čl. V 

Voľby do orgánov komory 

 
§ 18 

Priebeh volieb do orgánov komory 

 
1. Na úrovni komory sú volení: 

 a) prezident komory, 

 b) rada komory, 

 c) prezídium komory, 

 d) kontrolný výbor komory, 

 e) disciplinárna komisia. 

 

2. Orgány komory volí snem komory, ak nie je ďalej ustanovené inak (odsek 4). Zvolení sú 

kandidáti s najvyšším počtom hlasov. V prípade rovnosti hlasov na poslednom mieste sa postupuje 

podľa § 5. 

 

3. Voľby na úrovni komory sa môžu uskutočniť len vtedy, ak je na sneme prítomná nadpolovičná 

väčšina delegátov.   

 

4. Prezídium komory a viceprezidentov komory volí rada komory podľa odseku 8, ak je na rade 

komory prítomná nadpolovičná väčšina členov. Zvolení sú kandidáti s najvyšším počtom hlasov. 

V prípade rovnosti hlasov na poslednom mieste sa postupuje podľa § 5. 

 

5. Prezident komory je volený spôsobom podľa § 2 ods. 3. Voľba prezidenta komory sa koná 

minimálne pol roka pred ukončením funkčného obdobia úradujúceho prezidenta komory. 

S voľbou prezidenta komory je spojená voľba za člena rady komory a prezídia komory. Zvolený 

prezident komory sa súčasne stáva členom rady komory a členom prezídia komory.  

 

6. Funkčné obdobie zvoleného prezidenta komory začína plynúť zánikom funkcie 

predchádzajúceho prezidenta komory. V prípade, ak zanikne funkcia predchádzajúceho prezidenta 

komory pred skončením jeho funkčného obdobia, predlžuje sa o daný čas funkčné obdobie 

zvoleného prezidenta. 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.  

 

7. Rada komory má 17 členov vrátane prezidenta komory. V rade komory je zastúpená každá 

regionálna komora aspoň jedným svojím členom voľbou podľa § 2 ods. 4. Kandidáti do rady 

komory, ktorí sa umiestnili v rámci voľnej kandidátky na ďalších troch miestach, sa stávajú 

náhradníkmi do rady komory, a to v poradí podľa počtu získaných hlasov. 

 

8. Rada komory na svojom prvom zasadnutí, ktoré zvolá prezident komory počas zasadnutia 

snemu komory, ktorý radu komory zvolil, volí dvoch viceprezidentov komory a štyroch členov 

prezídia komory za účasti zástupcu volebnej komisie.  

 

9. Prezídium komory má 7 členov vrátane prezidenta komory a 2 viceprezidentov komory.  
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10. Kontrolný výbor komory má 9 členov. Kandidáti do kontrolného výboru komory, ktorí sa pri 

voľbe umiestnili na ďalších dvoch miestach, sú náhradníkmi do kontrolného výboru komory. 

 

11. Kontrolný výbor komory na svojom prvom zasadnutí, ktoré zvolá predseda volebnej komisie 

počas snemu, ktorý kontrolný výbor komory zvolil, volí predsedu a podpredsedu kontrolného 

výboru komory spomedzi seba hlasovaním za účasti zástupcu volebnej komisie. Predsedom 

kontrolného výboru komory sa stáva ten člen, ktorý získa najvyšší počet hlasov. Podpredsedom 

kontrolného výboru komory sa stáva člen, ktorý získa najvyšší počet hlasov. 

 

12. Disciplinárna komisia komory má 5 členov. Kandidáti do disciplinárnej komisie komory, ktorí 

sa pri voľbe umiestnili na ďalších dvoch miestach sú náhradníkmi do disciplinárnej komisie 

komory.  

 

13. Disciplinárna komisia komory na svojom prvom zasadnutí, ktoré zvolá predseda volebnej 

komisie počas snemu, ktorý disciplinárnu komisiu komory zvolil, volí predsedu a podpredsedu 

disciplinárnej komisie komory spomedzi seba hlasovaním za účasti zástupcu volebnej komisie. 

Predsedom disciplinárnej komisie komory sa stáva ten člen, ktorý získa najvyšší počet hlasov. 

Podpredsedom disciplinárnej komisie komory sa stáva člen, ktorý získa najvyšší počet hlasov. 

 

14. Každý prítomný delegát snemu komory dostane od volebnej komisie volebnú listinu, ktorú 

tvoria  volebné lístky (zoznamy kandidátov) označené pečiatkou komory, určené pre voľbu: 

 a) prezidenta komory 

b) rady komory, 

 c) kontrolného výboru komory, 

 d) disciplinárnej komisie.  

 

15. Každý prítomný člen rady komory dostane od volebnej komisie volebnú listinu, ktorú tvoria 

volebné lístky (zoznamy kandidátov) označené pečiatkou komory, určené pre voľbu: 

 a) viceprezidenta komory, 

b) prezídia komory. 

 

16. Volebná listina môže pozostávať z jedného alebo viacerých listov papiera; každý volebný  

lístok musí obsahovať hlavičku s označením orgánov podľa odseku 1 písm. a) až e), do ktorého 

uvedení kandidáti kandidujú. Každý hárok volebnej listiny a volebný lístok musí byť označený 

pečiatkou komory a počtom volených členov orgánu. 

 

17. Zoznamy kandidátov sú na volebných lístkoch v abecednom poradí, ak nie je ďalej ustanovené 

inak. Kandidáti navrhovaní ústne na sneme komory (§ 1 ods. 14) nemusia byť vo volebných 

lístkoch usporiadaní v abecednom poradí. Pred menom každého kandidáta je uvedené poradové 

číslo v zozname. 

 

§ 19 

Vyplnenie volebnej listiny 

 

1. Kandidátov, ktorým dáva delegát svoj hlas, označí na volebnom lístku zakrúžkovaním 

poradového čísla pred ich menom. 

 

2. Na volebnom lístku za prezidenta komory zakrúžkuje delegát toho kandidáta, ktorému dáva svoj 

hlas.  
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3. 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. 

 

4. Na volebnom lístku za viceprezidenta regionálnej komory zakrúžkuje člen rady regionálnej 

komory toho kandidáta, ktorému dáva svoj hlas. 

 

5. Na volebnom lístku do prezídia komory zakrúžkuje člen rady komory tých kandidátov, ktorým 

dáva svoj hlas, a to najmenej jednému a najviac štyrom kandidátom. 

 

6. Na volebnom lístku do kontrolného výboru komory zakrúžkuje delegát tých kandidátov, ktorým 

dáva svoj hlas, a to najmenej jednému a najviac siedmim kandidátom. 

 

7. Na volebnom lístku do disciplinárnej komisie komory zakrúžkuje delegát tých kandidátov, 

ktorým dáva svoj hlas, a to najmenej jednému a najviac piatim kandidátom. 

 

8. Ak označí delegát snemu komory viac kandidátov, ako je počet volených členov príslušného 

orgánu, jeho hlas je neplatný. 

 

9.  Prezídium komory musí zabezpečiť na dobu konania volieb priestor, v ktorom môžu delegáti 

snemu komory nerušene označiť volebný lístok. Počas volieb musí byť volebná urna neustále pod 

dozorom volebnej komisie. 

 

§ 20 

Uzavretie volebnej listiny 

 

1. Predseda volebnej komisie v prípade, že sa nepredkladajú návrhy nových kandidátov, vyhlási 

volebnú listinu za uzavretú. Po uzavretí volebnej listiny už nie je možné zoznam kandidátov 

doplňovať 

 

§ 21 

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 delegátov snemu komory prítomných na voľbách, 

f) zoznam zvolených členov jednotlivých orgánov komory podľa počtu získaných hlasov, 

g) miesto a dátum konania volieb, 

h) podpisy členov volebnej 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 postupuje podľa § 21. 
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§ 22 

Vyhlásenie výsledkov volieb 

 

1. Výsledky volieb oznamuje delegátom snemu komory predseda volebnej komisie prečítaním 

protokolu. 

 

2. Volebné listiny a protokol archivuje rada komory na sekretariáte komory počas najmenej dvoch 

nadchádzajúcich volebných období. 

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

 

§ 23 

Prechodné ustanovenia 

 

1. Doplňujúce voľby do orgánov komory, regionálnej komory alebo oblastnej komory, ktorých 

funkčné obdobie začalo plynúť predo dňom prijatia volebného poriadku účinného dňa 23.11.2018, 

sa posudzujú podľa doterajšieho volebného poriadku. 

 

2. Doplňujúce voľby do orgánov komory, regionálnej komory alebo oblastnej komory, ktorých 

funkčné obdobie začalo podľa volebného poriadku v znení účinnom do 24.11.2022 sa posudzujú 

podľa doterajšieho volebného poriadku.  

 

 

§ 24 

 

1. Tento volebný poriadok nadobúda účinnosť dňa 23.11.2018. Novelizovaný na Jarnom sneme 

SKZL 24.04.2019 v Senci. Novelizovaný na Jesennom sneme SKZL 25.11.2022 vo Zvolene. 

 

 

 

 

               prezident  
                  Slovenská komora zubných lekárov 

 

 


