
 
VOLEBNÝ PORIADOK VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 

schválený Valným zhromaždením SOZA dňa 02.12.2015 
 

Článok 1. 
Predmet úpravy 

 
1. Tento Volebný poriadok upravuje podrobnosti o priebehu volieb Valným zhromaždením (ďalej 

len „VZ“) do volených orgánov SOZA, ktoré nie sú upravené Stanovami SOZA. 
 
2. Riadne voľby do jednotlivých orgánov SOZA sa konajú v roku, v ktorom končí volebné obdobie 

príslušného orgánu. Doplňovacie voľby sa konajú v prípade, ak VZ nepotvrdí kooptovanie podľa 
Článku 25 Stanov SOZA. 

 
 

Článok 2. 
Orgány volené Valným zhromaždením 

 
1. VZ volí a odvoláva: 
 

a) Predstavenstvo; 
b) Dozornú radu; 
c) Zaraďovaciu komisiu; 
d) Rozhodcovskú komisiu. 
 

2. VZ volí a odvoláva aj Zhromaždenie delegátov. 
 
3. VZ môže rozhodnúť, že právomoc podľa ods. 1 písm. a) tohto článku bude vykonávať 

Zhromaždenie delegátov za predpokladu, že VZ zvolí Zhromaždenie delegátov. 
 
4. Volebné obdobie sa: 
 

- začína vyhlásením výsledkov právoplatných volieb, 
- končí vyhlásením výsledkov nasledujúcich právoplatných volieb, s výnimkou Predstavenstva, 

ktorého volebné obdobie nie je časovo ohraničené. 
 
5. VZ kooptuje členov do všetkých volených orgánov, ak Stanovy alebo tento Volebný poriadok 

neustanovuje inak. 
 
 

Článok 3. 
Hlasovanie vo voľbách 

 
1. Voľby prebiehajú najskôr v prvom kole a v prípade neúspešnosti prvého kola aj v druhom kole. 

Výsledky hlasovania zohľadňujú hlasovanie prezenčné aj elektronické. Podrobnosti 
o elektronickom hlasovaní ustanoví osobitný predpis. 

 
2. Prvé kolo volieb prebieha tajným hlasovaním. Odovzdaný hlasovací lístok v prípade volieb do 

Dozornej rady, Zaraďovacej komisie a Zhromaždenia delegátov musí rešpektovať profesijné 
kľúče uvedené v Stanovách, inak je neplatný. V prvom kole je platne zvolený ten kandidát, ktorý 
získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov. 

 
3. Každý člen dostane jeden hlasovací lístok, na ktorom sú uvedené mená kandidátov, v prípade 

Dozornej rady, Zaraďovacej komisie a Zhromaždenia delegátov aj s rozdelením podľa Stanovami 
určeného profesijného kľúča. 

 
4. Hlasovací lístok odovzdaný bez úpravy jeho obsahu je hlasom v prospech navrhovaných 

kandidátov na ňom uvedených. 
 
 
5. Hlasovací lístok je možné upraviť:  

 



a) vodorovným preškrtnutím mena niektorého z navrhovaných kandidátov. Takto upravený 
hlasovací lístok je volebným hlasom za kandidátov, ktorých mená neboli preškrtnuté; 
alebo 

b) preškrtnutím a dopísaním mena kandidáta. Takto upravený hlasovací lístok je volebným 
hlasom za navrhovaných kandidátov, ktorých mená neboli preškrtnuté a zároveň hlasom 
za kandidátov, ktorých meno bolo dopísané. 

 
6. Počet zásahov, ktorými hlasujúci upraví hlasovací lístok, nie je obmedzený. 
 
7. Upravený hlasovací lístok je platný, ak obsahuje návrh aspoň jedného kandidáta, a ak zodpovedá 

tomuto Volebnému poriadku. 
 
8. Druhé kolo volieb nastáva v prípadoch, keď potrebný počet kandidátov nezískal v prvom kole 

nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ustanovenie ods. 17.2. Článku 17. Stanov sa vzťahuje aj na 
druhé kolo volieb, v ktorom sú volení kandidáti na pozície, ktoré neboli obsadené v prvom kole 
volieb. 

 
 

Článok 4. 
Osobitné ustanovenia o voľbe Predstavenstva 

 
1. VZ volí Predstavenstvo na základe návrhu Dozornej rady. 
 
2. Ak bola právomoc voľby a odvolania Predstavenstva delegovaná na Zhromaždenie delegátov, 

právomoc podľa ods. 1 tohto článku vykonáva Zhromaždenie delegátov. 
 

3. Ak bola právomoc voľby a odvolania Predstavenstva delegovaná na Zhromaždenie delegátov, 
Zhromaždenie delegátov volí členov Predstavenstva na základe nominácie predloženej 
Dozornou radou a na návrh Dozornej rady aj odvoláva členov Predstavenstva; a to podľa 
Stanov, vlastného rokovacieho a volebného poriadku a ustanovení tohto článku. 

 
4. Funkcia členovi Predstavenstva vzniká dňom vyhlásenia výsledkov právoplatných volieb. 
 
 

Článok 5. 
Volebná komisia 

 
1. Voľby riadi Volebná komisia VZ. Úlohou Volebnej komisie je dohliadať na priebeh volieb podľa 

Stanov a schváleného volebného poriadku, vykonať sčítanie hlasov a podať VZ informáciu o 
výsledku volieb a odovzdať predsedajúcemu VZ zápisnicu o výsledku volieb. 

 
2. Volebná komisia má 5 členov a zo svojho stredu si volí predsedu. Členom Volebnej komisie 

nemôže byť člen, ktorého meno je uvedené na hlasovacom lístku a ktorý súhlasil s nomináciou 
do príslušných volieb. 

 
 

Článok 6. 
Vyhodnotenie výsledkov volieb 

 
1. Po uplynutí termínu na odovzdanie hlasov Volebná komisia zistí: 
 

- počet prítomných členov v čase konania volieb na základe celkového počtu odovzdaných 
hlasovacích lístkov a z toho plynúce volebné kvórum (nadpolovičná väčšina), 

- počet platných a neplatných hlasov, 
- počet získaných hlasov jednotlivých kandidátov. 

 
 

2. Ak bol platne zvolený potrebný počet členov voleného orgánu, Volebná komisia zhrnie výsledky 
svojej práce do zápisnice pre VZ a ukončí svoju činnosť. Zápisnicu o priebehu a výsledku 
hlasovania podpisuje predseda a ostatní členovia Volebnej komisie. Ak niektorý z členov 
Volebnej komisie zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania nepodpísal, uvedie v zápisnici 
dôvody nepodpísania. Nepodpísanie zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania nemá vplyv na 
jej platnosť. 



 
3. V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti hlasovacieho lístka člen právneho odboru SOZA 

prítomný na VZ. 
 

4. Ak prvé kolo neskončí platnou voľbou všetkých členov voleného orgánu, Volebná komisia podá 
o tom informáciu VZ a uskutoční sa druhé kolo volieb. 

 
5. V prípadnom druhom kole volieb sa voľby uskutočnia spomedzi kandidátov, ktorí boli 

navrhovaní v prvom kole avšak nezískali dostatočný počet hlasov, a to verejným hlasovaním 
v poradí podľa počtu získaných hlasov v prvom kole. 

 
6. Prípadné ďalšie podrobnosti postupu v druhom kole volieb určí VZ podľa požiadaviek 

konkrétnej situácie osobitným uznesením. 
 
 

Článok 7. 
Vyhlásenie výsledkov volieb 

 
1. Ak boli v priebehu volieb dodržané Stanovy a tento Volebný poriadok, VZ osobitným uznesením 

skonštatuje, že prijíma zápisnicu Volebnej komisie. Schválením takéhoto uznesenia sa 
považujú výsledky volieb za vyhlásené. 

 
2. Ak VZ zistí porušenie Stanov alebo schváleného Volebného poriadku, voľby sú neplatné buď 

úplne alebo sčasti, podľa toho, či sa porušenie Stanov alebo Volebného poriadku dotýka celých 
volieb alebo len volieb do niektorého z orgánov. O zistení porušenia Stanov alebo Volebného 
poriadku a o rozsahu neplatnosti volieb prijme VZ osobitné uznesenie, ktoré súčasne určí ďalší 
postup. 

 
 

Článok 8. 
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

 
1. Podľa tohto Volebného poriadku sa postupuje pri riadnych voľbách. Na doplňovacie voľby sa 

tento Volebný poriadok vzťahuje primerane. 
 
2. Tento Volebný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia VZ. 
 
 


