
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Vec: Voľby členov Rady SRLK REVÚCA a delegátov na Zhromaždenie delegátov RLK Banská 
Bystrica 
 
Vážená kolegyňa, vážený kolega, 
 
 dovoľujeme si Vás osloviť z poverenia Rady SLK v súvislosti s pripravovanými voľbami do 
Rady SRLK Revúca a delegátov na Zhromaždenie delegátov /ZD/ RLK Banská Bystrica. Voľby sa 
konajú v súlade s Volebným poriadkom SLK. Na základe týchto skutočností vyhlasujem ako poverený 
volebný komisár dátum volieb do SRLK Revúca   

 
od 1. septembra 2020 do 15.septembra 2020 

 
 Voľby prebehnú korešpondenčným spôsobom zo všetkých riadnych členov SRLK, ktorí sa 
nevzdali kandidatúry. Dátum ukončenia volieb a posledný deň na odoslanie obálky s návratkou je 
určený na  15.9.2020. 
 
 Každý hlasujúci zakrúžkuje vo volebnej listine poradové číslo, najviac 3 kandidátov, ktorých 
chce zvoliť do Rady SRLK Revúca a podčiarkne 1 kandidáta na ZD. Súčasná voľba do Rady SRLK 
a za delegáta ZD RLK sa nevylučuje. 
  
 Takto upravenú listinu zašlite obratom v priloženej obálke s označením ,,voľby“ najneskôr do  
15.9.2020 volebnému komisárovi alebo skrutátorovi. 
 
Volebný komisár: MUDr. Tatiana Vigodová, NsP, n.o., Amb. chronickej bolesti a anestéziológie,             
Litovelská 25, 050 01 Revúca 
Skrutátor: MUDr. Agnesa Zsírosová, DOKIKA, s.r.o. -pediatria, č.domu1, 049 64 Sirk 
                MUDr. Ján Magura, NZZ VLD, č. domu 236,  049 18 Lubeník 
 
 
 Výsledky volieb budú vyhlásené 21.9.2020. Zápisnicu o výsledku volieb zverejní volebný 
komisár na webovom sídle SLK/ RLK BB www.lekom.sk 
 
 Námietky ku konaniu volieb je možné podať do 28.9.2020  písomne, s uvedením konkrétneho 
dôvodu na adresu: Kontrolný výbor RLK Banská Bystrica, Kapitulská 4, 974 01 Banská Bystrica.  
  
 Štvorročné funkčné obdobie novozvolených orgánov začína dňom platnosti volieb. Do 14 dní 
odo dňa platnosti volieb zvolá novozvolený predseda SRLK prvé zasadnutie Rady SRLK. Voľba 
členov orgánov SRLK je platná, ak žiaden člen SRLK nepodá námietky proti priebehu volieb v 
stanovenom termíne, alebo KV RLK námietky proti priebehu volieb odmietne ako neopodstatnené  
 
 
 
             ..........................................................  
                                                                                           MUDr. Tatiana Vigodová 
                                                                                         volebný komisár SRLK Revúca 
 
 
  
 

 

    SLOVENSKÁ LEKÁRSKA KOMORA 
    Regionálna lekárska komora Banská Bystrica 
         Kapitulská 4, 974 01 Banská Bystrica  


