
 

Volebný poriadok 

Slovenskej lekárskej komory  
 
Slovenská lekárska komora (ďalej len „komora“) v súlade s § 49 ods. 2 písm. d) a § 55 ods. 2 

písm. a) zákona NR SR číslo 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 

zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva tento Volebný poriadok Slovenskej lekárskej 

komory (ďalej len „volebný poriadok“).  
 

 
HLAVA I.  

Všeobecné pravidlá  

 
1. Voľby v Slovenskej lekárskej komore (SLK), regionálnej lekárskej komore (RLK) a 

subregionálnej lekárskej komore (SRLK) sú voľbami tajnými.  

2. Vo voľbách môže kandidovať každý člen komory, ak súhlasí s kandidatúrou, za podmienok 

stanovených týmto volebným poriadkom a ak nie sú prekážky pre jeho kandidatúru podľa znenia 

ods. 9 Hlavy I.  

3. Funkčné obdobie orgánov komory a ich členov je štvorročné. Funkčné obdobie orgánov 

komory začína plynúť dňom vyhlásenia výsledkov volieb, s výnimkou orgánov na úrovni SRLK, 

kde funkčné obdobie začína plynúť 15. dňom odo dňa vyhlásenia výsledkov volieb.  
4. Funkcia prezidentovi komory a členom orgánov komory zaniká:  

a) vzdaním sa funkcie  

b) stratou bezúhonnosti  

c) vylúčením z komory  

d) odvolaním  

e) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho 

f) zvolením do orgánov v zmysle znenia ods. 9 Hlavy I.  

g) ukončením členstva v komore 

 

Funkcia prezidenta a členov orgánov RLK, predsedu rady SRLK a členov orgánov SRLK zaniká aj z 

dôvodu zmeny príslušnosti k RLK alebo SRLK, v ktorej vykonával funkciu.  
5. Ak v priebehu volebného obdobia zanikne funkcia členovi orgánu komory, za ktorého nie je 

zvolený náhradník, volí sa na najbližšom zasadnutí príslušného orgánu jeho nový člen na zostávajúci 

čas volebného obdobia, a to na základe návrhu člena príslušného orgánu.  

6. Ak v priebehu volebného obdobia zanikne funkcia členovi orgánu, za ktorého je zvolený náhradník, 

nastúpi na najbližšom zasadnutí náhradník s najvyšším počtom hlasov do funkcie v orgáne komory na 

zostávajúci čas volebného obdobia.  

7. V prípade, že člen orgánu prestane alebo začne vykonávať funkciu počas funkčného obdobia, 

započíta sa štvorročné funkčné obdobie iba vtedy, ak funkciu vykonáva viac ako 2 roky.  

8. Prezident a členovia orgánov vykonávajú funkcie v orgánoch SLK, RLK a SRLK do zvolenia 

nových členov orgánov komory; ak im členstvo nezanikne podľa zákona.  

9. Funkcia prezidenta komory a člena orgánov komory sú nezlučiteľné s členstvom v orgánoch   

zdravotných poisťovní  a s výkonom funkcie v orgánoch štátnej správy. 

10. Rada RLK  najneskôr 90 dní pred ukončením volebného obdobia písomne vyzve členov 

RLK na predkladanie vyhlásení o záujme byť zvolený a pracovať v orgánoch komory alebo 

orgánoch regionálnej komory. Tento prejav svojej vôle zašle člen RLK Rade RLK písomne 

najneskôr v lehote uvedenej vo výzve podľa predchádzajúcej vety.  
11. Pri voľbe členov ktoréhokoľvek orgánu RLK a SRLK sú voľby jednokolové; zvolení sú kandidáti 

s najvyšším počtom hlasov.  

12. Pri voľbe funkcionárov v orgánoch SLK a pri voľbe prezidenta SLK a RLK môžu byť voľby 

jednokolové alebo viackolové. Ak v prvom kole žiadny z navrhnutých kandidátov nezíska 



nadpolovičnú väčšinu hlasov, volí sa v druhom kole z dvoch kandidátov s najväčším počtom hlasov 

získaných v prvom kole.  

13. Pri voľbe funkcionárov komory a pri voľbe členov orgánov komory v prípade rovnosti hlasov na 

poslednom volenom mieste rozhoduje o zvolenom kandidátovi žreb.  

14. Kandidáti nezvolení do orgánov komory v poradí podľa počtu získaných hlasov sú náhradníkmi na 

výkon funkcie v príslušnom orgáne.  

15. Funkcie v orgánoch komory sú čestné, ak zákon alebo štatút neustanovuje inak; za ich výkon sa 

vypláca len náhrada preukázaných výdavkov vzniknutých pri výkone funkcie; výšku náhrady 

schvaľuje snem komory.  

16. Výkon funkcie v rade je nezlučiteľný s výkonom funkcie v Kontrolnom výbore a Disciplinárnej 

komisii.  

17. Výkon funkcie v Kontrolnom výbore komory je nezlučiteľný s výkonom funkcie v Kontrolnom 

výbore regionálnej komory.  

18. Výkon funkcie v Disciplinárnej komisii je nezlučiteľný s výkonom funkcie v Kontrolnom výbore.  

19. Voľby vyhlasuje Rada SLK písomne najmenej 60 dní pred ukončením volebného obdobia; 

zároveň vyhlási termíny pre uskutočnenie volieb v SRLK a RLK.  

20. Súčasťou kandidátnej listiny na všetkých úrovniach volieb je informácia o splnení povinnosti 

úhrady členského príspevku kandidátom. 

  

 
HLAVA II. 

Voľby v subregionálnej lekárskej komore (SRLK) 

 
1. Voleným orgánom v SRLK je rada SRLK a predseda SRLK. Rada SRLK má 5 členov vrátane 

predsedu SRLK. V SRLK sa volia tiež delegáti zhromaždenia delegátov RLK. Voľby sa uskutočňujú 

korešpondenčne.  

2. Ku dňu vyhlásenia volieb rada SRLK vypracuje a schváli zoznam členov SRLK. V zozname 

členov SRLK sú zreteľne označení členovia, ktorí písomne prejavili svoju vôľu byť zvolení 

a pracovať v orgánoch komory alebo regionálnej komory.  Zároveň zvolí volebného komisára a 

najmenej dvoch skrutátorov, ktorých riadi komisár.  

3. Volebný komisár vypracuje inštrukcie k voľbám, ktoré spolu s očíslovaným zoznamom  

kandidujúcich členov SRLK zverejní na verejne prístupnom mieste. Inštrukcie musia obsahovať:  

a) harmonogram volieb, t.j. termíny vyhlásenia volieb, ukončenia volieb, vyhlásenia výsledkov,  

podania námietok k výsledku volieb a začiatku funkčného obdobia novozvolených orgánov 

b) vysvetlenie prekážok ku kandidatúre  

c) postup pri odstúpení z kandidatúry  

d) mená a adresy volebného komisára a skrutátorov  

e) počet volených členov do Rady SRLK 

f) počet volených delegátov na Zhromaždenie delegátov (ZD) RLK podľa kľúča: 1 delegát / 20 

začatých členov SRLK znížený o počet členov Rady SRLK. 

g) adresu, kam treba zaslať / odovzdať vyplnený volebný lístok  

h) miesto, kde budú zverejnené výsledky volieb v SRLK  

4. Predseda SRLK označí pečiatkou a podpisom presne taký počet návratiek k voľbám (kandidátok),  

ktorý sa rovná počtu členov SRLK ku dňu vyhlásenia volieb.  

5. Volebný komisár rozpošle písomné inštrukcie a návratku každému členovi SRLK spolu s obálkou,  

označenou heslom „Voľby“, určenou pre zaslanie alebo osobné odovzdanie vyplnenej návratky 

skrutátorovi alebo volebnému komisárovi.  

6. Člen komory uskutoční na návratke voľbu kandidátov za členov rady SRLK zakrúžkovaním 

poradového čísla ním volených kandidátov, zároveň podčiarknutím mena zvolí kandidátov na 

delegátov ZD RLK. Člen zašle alebo odovzdá zalepenú obálku s návratkou do určeného termínu. V 

prípade poštového doručenia návratky sa za rozhodujúci pri posudzovaní dodržania termínu považuje 

dátum poštovej pečiatky na obálke. 

7. Obálky s návratkami do 5 dní od posledného dňa lehoty k vykonaniu volieb otvorí volebný komisár 

za prítomnosti skrutátorov. Za neplatné označí tie, ktoré:  



a) nemajú označenie pečiatkou a podpisom predsedu SRLK  

b) majú vyznačený väčší počet ako päť kandidátov do rady SRLK  

c) majú vyznačený väčší počet kandidátov na delegátov ZD RLK ako je počet volených  

delegátov  

d) sú odovzdané po termíne, uvedenom v inštrukciách  

8. Podľa počtu získaných hlasov volebný komisár zostaví poradie kandidátov volených do rady  

SRLK a za delegátov na ZD. Stávajú sa nimi kandidáti s najväčším počtom získaných hlasov.  

9. O výsledku volieb musí byť vyhotovená zápisnica, ktorú zverejní volebný komisár na verejne 

prístupnom vopred oznámenom mieste, zvoleným kandidátom oznamuje výsledky volebný komisár 

osobne. Zároveň sa výsledky zverejňujú na najbližšom zhromaždení členov SRLK.  

Zápis musí obsahovať:  

a) Počet vydaných hlasovacích lístkov a počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov.  

b) Menoslov zvolených členov rady SRLK, a menoslov náhradníkov do rady SRLK v rovnakom počte 

ako je počet členov Rady SRLK, s uvedením počtu získaných hlasov. V prípade rovnosti hlasov na 

poslednom mieste náhradníka sa uvádzajú mená všetkých kandidátov s rovnakým počtom získaných 

hlasov.  

c) Menoslov zvolených delegátov na ZD RLK a menoslov náhradníkov za delegátov na ZD v 

rovnakom počte ako je počet delegátov, s uvedením počtu získaných hlasov. V prípade rovnosti hlasov 

na poslednom mieste náhradníka sa uvádzajú mená všetkých kandidátov s rovnakým počtom 

získaných hlasov.  

d) Vlastnoručný podpis volebného komisára.  

10. Voľby sú platné pri akomkoľvek počte vrátených hlasovacích lístkov, ak sa uskutočnili v súlade s 

volebným poriadkom. Námietky ku konaniu a výsledku volieb je možné podať do 7 dní od vyhlásenia 

výsledku volieb písomne, s uvedením konkrétneho dôvodu odstupujúcemu KV RLK. Ten je povinný 

do 7 dní namietajúcemu odpovedať. Proti rozhodnutiu KV RLK nie je možné odvolanie.  

11. Ak nie sú podané námietky ku konaniu a výsledku volieb, zvolá volebný komisár do 14 dní od 

vyhlásenia výsledkov volieb prvé zasadnutie rady SRLK. Prvé zasadnutie vedie najstarší člen rady 

SRLK.  

12. Rada SRLK na svojom prvom zasadnutí na návrh členov rady volí predsedu SRLK.  

13. Zvolení členovia rady SRLK sa stávajú delegátmi zhromaždenia delegátov RLK. Ďalší delegáti do 

potrebného počtu podľa kľúča: 1 delegát / 20 začatých členov, sa doplnia zo zoznamu zvolených 

delegátov na ZD RLK.   

14. Výsledky volieb v Rade SRLK zverejní novozvolený predseda SRLK na rovnakom, verejne 

prístupnom mieste ako Zápis o výsledkoch volieb, a to do 3 dní od konania volieb v rade SRLK. 

Zároveň odošle Zápis o výsledkoch volieb v SRLK na sekretariát RLK.  

15. Hlasovacie lístky a Zápis o výsledku volieb archivuje Rada SRLK tri po sebe nasledujúce volebné  

obdobia od skončenia volebného obdobia orgánov, ktoré boli príslušnými voľbami zvolené.  

 

 

 
HLAVA III. 

Voľby na regionálnej úrovni 

 
1. Orgány RLK volené delegátmi ZD RLK sú: prezident RLK, rada RLK, kontrolný výbor RLK a 

delegáti na snem SLK v počte podľa kľúča: 1 delegát / 200 začatých členov RLK.  

2. Rada RLK má 9 členov vrátane prezidenta RLK, kontrolný výbor RLK má 9 členov.  

3. Radu RLK tvoria členovia, zvolení z kandidátnej listiny, ktorá obsahuje najmenej 18 mien 

kandidátov s uvedením príslušnosti k SRLK. V úvode kandidátnej listiny sú v abecednom poradí 

uvedení kandidáti – predsedovia SRLK, následne kandidáti navrhnutí delegátmi ZD.  

4. Kontrolný výbor RLK tvoria členovia, zvolení z kandidátnej listiny, ktorá obsahuje najmenej 18 

mien kandidátov s uvedením príslušnosti k SRLK. V úvode kandidátnej listiny sú v abecednom poradí 

uvedení kandidáti navrhnutí jednotlivými SRLK, následne kandidáti navrhnutí delegátmi ZD.  

5. Delegáti na snem sa volia z kandidátnej listiny, ktorá obsahuje najmenej dvojnásobok počtu 

volených delegátov s uvedením príslušnosti k SRLK. V úvode kandidátnej listiny sú v abecednom 



poradí uvedení kandidáti navrhnutí jednotlivými Radami SRLK, následne kandidáti navrhnutí 

delegátmi ZD.  

6. Delegáti zhromaždenia delegátov volia prezidenta RLK, ak:  

a) kandidáta na prezidenta RLK najmenej 30 dní pred uskutočnením ZD písomne navrhne člen  

RLK, orgán RLK alebo rada SRLK  

b) kandidát predloží delegátom ZD svoj volebný program 

c) kandidát pracoval aspoň jedno volebné obdobie v orgánoch RLK  

7. Rada RLK volí dvoch (prípadne podľa rozhodnutia rady RLK štyroch) členov prezídia. KV RLK  

volí predsedu KV RLK.  

 
HLAVA IV.  

Uskutočnenie volieb na zhromaždení delegátov RLK  

 
1. Sekretariát RLK pripraví na základe písomných návrhov rád SRLK a návrhov delegátov ZD štyri  

hlasovacie lístky obsahujúce:  

a) zoznam kandidátov na prezidenta RLK,  

b) zoznam kandidátov na člena Rady RLK,  

c) zoznam kandidátov na člena KV RLK,  

d) zoznam kandidátov na delegátov Snemu SLK.  

2. Voľby na ZD riadi päťčlenná volebná komisia, zvolená delegátmi podľa návrhov z pléna. Komisia 

na svojom rokovaní počas konania ZD preverí správnosť hlasovacích lístkov v zmysle znenia 

volebného poriadku. Predseda volebnej komisie označí podpisom a pečiatkou presne taký počet 

hlasovacích lístkov, koľko je prítomných delegátov (podľa zistenia mandátovej komisie). Predseda 

volebnej komisie:  

a) oboznámi delegátov s časovým priebehom a organizáciou volieb na ZD,  

b) oznámi počty volených miest do orgánov RLK,  

c) odovzdá hlasovacie lístky na rozdanie delegátom ZD.  

3. Každý delegát ZD RLK dostane hlasovacie lístky s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, 

titulu, roku narodenia a miesta bydliska kandidáta. Na príslušných lístkoch musí byť uvedený počet 

kandidátov volených do rady RLK (8), kontrolného výboru RLK (9) a za delegátov na snem SLK 

(podľa kľúča 1 delegát /200 začatých členov RLK, vrátane prezidenta RLK).  

4. Vyplnené hlasovacie lístky (zakrúžkovaním poradových čísel) odovzdajú delegáti v určenom 

termíne do hlasovacej urny, pripravenej a zapečatenej volebnou komisiou. Členovia volebnej komisie 

vyradia neplatné hlasovacie lístky, hlasy sčítajú a podľa počtu získaných hlasov zostavia samostatné 

poradie kandidátov zvolených do rady RLK, kontrolného výboru RLK a za delegátov na snem SLK.  

5. Ak je navrhnutý aspoň jeden kandidát na prezidenta RLK, volia delegáti ZD prezidenta RLK 

tajným hlasovaním jednokolovo alebo viackolovo (v zmysle znenia ods. 12, Hlava I). Hlasovacie 

lístky s pečiatkou RLK, podpísané predsedom volebnej komisie obsahujú poradové číslo, meno a 

priezvisko, titul, rok narodenia a bydlisko kandidáta (resp. kandidátov). Voľba sa uskutoční 

zakrúžkovaním poradového čísla.  

Novozvolený prezident RLK zvolá radu RLK na prvé zasadnutie bezprostredne po skončení ZD.  

6. Ak ZD nezvolí prezidenta, zvolá radu RLK predseda volebnej komisie a rokovanie vedie najstarší 

novozvolený člen rady RLK. Ak prezident RLK nie je zvolený alebo z funkcie odstúpi, do 

najbližšieho volebného zhromaždenia delegátov vedie radu RLK viceprezident RLK.  

7. Rada na svojom prvom zasadnutí volí viceprezidenta RLK a jedného alebo troch členov prezídia 

RLK  

8. Prvé zasadnutie KV RLK zvoláva predseda volebnej komisie a vedie zasadnutie až do zvolenia 

predsedu.  

9. Predseda volebnej komisie vyhlási výsledky volieb prezidenta RLK a členov orgánov RLK počas 

rokovania ZD, zároveň vyhotoví Zápis o výsledkoch volieb v RLK a zašle ho na sekretariát SLK.  

10. Námietky ku konaniu a výsledku volieb na ZD RLK môže podať delegát ZD počas konania ZD 

písomne s uvedením konkrétneho dôvodu odstupujúcemu kontrolnému výboru RLK. Ten je povinný 

námietky prerokovať, rozhodnúť a odpovedať namietajúcemu do konca ZD. Proti rozhodnutiu KV 

RLK nie je odvolanie.  



11. Hlasovacie lístky a Zápis o výsledkoch volieb v RLK archivuje rada RLK tri po sebe nasledujúce 

volebné obdobia od skončenia volebného obdobia orgánov, ktoré boli príslušnými voľbami zvolené.  

 
HLAVA V. 

Voľby na celoslovenskej úrovni 

 
1. Orgány SLK, volené delegátmi snemu SLK sú: Prezident SLK, Rada SLK, Kontrolný výbor SLK a 

Disciplinárna komisia (DK) SLK.  

2. Voľby sa uskutočňujú tajne a písomne. Kandidát je zvolený, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov 

prítomných delegátov snemu.  

3. Rada SLK má 13 členov vrátane prezidenta SLK, Kontrolný výbor SLK má 9 členov, Disciplinárna 

komisia SLK má 9 členov.  

4. Radu SLK tvoria členovia zvolení z kandidátnej listiny, ktorá obsahuje najmenej 24 mien 

kandidátov s uvedením príslušnosti k RLK. V úvode kandidátnej listiny sú v abecednom poradí 

uvedení kandidáti – prezidenti RLK, následne kandidáti navrhnutí delegátmi snemu.  

5. Kontrolný výbor SLK tvoria členovia, zvolení z kandidátnej listiny, ktorá obsahuje najmenej 18 

mien kandidátov s uvedením príslušnosti k RLK. V úvode kandidátnej listiny sú v abecednom poradí 

uvedení kandidáti navrhnutí jednotlivými radami RLK, následne kandidáti navrhnutí delegátmi snemu.  

6. Disciplinárnu komisiu tvoria členovia zvolení z kandidátnej listiny, ktorá obsahuje najmenej 18 

mien kandidátov s uvedením príslušnosti k RLK. V úvode kandidátnej listiny sú v abecednom poradí 

uvedení kandidáti navrhnutí jednotlivými Radami RLK, následne kandidáti navrhnutí delegátmi 

snemu.  

7. Delegáti snemu volia prezidenta SLK, ak:  

a) kandidáta na prezidenta SLK najmenej 30 dní pred uskutočnením snemu písomne navrhne člen 

komory alebo orgán komory 

b) kandidát predloží delegátom snemu svoj program práce 

c) kandidát pracoval aspoň jedno volebné obdobie v orgánoch SLK alebo RLK 

8. Rada SLK volí dvoch viceprezidentov a dvoch členov Prezídia SLK, KV volí predsedu KV SLK, 

Disciplinárna komisia SLK volí predsedu DK SLK.  

 

HLAVA VI.  

Uskutočnenie volieb na sneme SLK  

 
1. Sekretariát SLK pripraví na základe písomných návrhov rád RLK a návrhov delegátov ZD na snem 

SLK štyri hlasovacie lístky obsahujúce:  

a) zoznam kandidátov na prezidenta SLK,  

b) zoznam kandidátov na člena Rady SLK,  

c) zoznam kandidátov na člena KV SLK,  

d) zoznam kandidátov na člena DK SLK.  

2. Voľby na sneme riadi päťčlenná volebná komisia, zvolená delegátmi podľa návrhov z pléna. 

Komisia na svojom rokovaní počas snemu preverí správnosť hlasovacích lístkov v zmysle znenia 

volebného poriadku. Predseda volebnej komisie označí podpisom a pečiatkou presne taký počet 

hlasovacích lístkov, koľko je prítomných delegátov snemu (podľa zistenia mandátovej komisie). 

Predseda volebnej komisie:  

a) oboznámi delegátov s časovým priebehom a organizáciou volieb na sneme,  

b) oznámi počty volených miest do orgánov SLK,  

c) odovzdá hlasovacie lístky na rozdanie delegátom snemu.  

3. Každý delegát snemu SLK dostane hlasovacie lístky s uvedením poradového čísla, mena a 

priezviska, titulu, roku narodenia a miesta bydliska kandidáta. Na príslušných lístkoch musí byť 

uvedený počet kandidátov volených do Rady SLK (12), Kontrolného výboru SLK (9) a do 

Disciplinárnej komisie SLK (9).  

4. Vyplnené hlasovacie lístky (zakrúžkovaním poradových čísel) odovzdajú delegáti v určenom 

termíne do hlasovacej urny, pripravenej a zapečatenej volebnou komisiou. Členovia volebnej komisie 

vyradia neplatné hlasovacie lístky, hlasy sčítajú a podľa počtu získaných hlasov zostavia samostatné 

poradie kandidátov zvolených do Rady SLK, Kontrolného výboru SLK a Disciplinárnej komisie SLK.  



5. Ak je navrhnutý aspoň jeden kandidát na prezidenta SLK, volia delegáti snemu prezidenta 

SLK tajným hlasovaním jednokolovo alebo viackolovo. Hlasovacie lístky s pečiatkou SLK, 

podpísané predsedom volebnej komisie obsahujú poradové číslo, meno a priezvisko, titul, rok 

narodenia a bydlisko kandidáta (alebo kandidátov). Voľba sa uskutoční zakrúžkovaním 

poradového čísla.  

6. Ak snem nezvolí prezidenta SLK, zvolá Radu SLK volebný komisár a rokovanie vedie 

najstarší novozvolený člen Rady SLK. Ak prezident SLK nie je zvolený alebo z funkcie 

odstúpi, do najbližšieho volebného snemu a voľby prezidenta vedie Radu SLK poverený 

viceprezident SLK.  
7. Rada SLK na svojom prvom zasadnutí volí dvoch viceprezidentov a dvoch členov Prezídia SLK.  

8. Prvé zasadnutie KV SLK zvoláva predseda volebnej komisie a vedie zasadnutie až do zvolenia  

predsedu  

9. Prvé zasadnutie Disciplinárnej komisie SLK zvoláva predseda volebnej komisie a vedie ho najstarší 

novozvolený člen DK SLK až do zvolenia predsedu DK SLK.  

10.Predseda volebnej komisie vyhlási výsledky volieb prezidenta SLK a členov orgánov SLK počas 

rokovania snemu, zároveň vyhotoví Zápis o výsledkoch volieb v SLK a zašle ho na sekretariát SLK.  

11.Námietky ku konaniu a výsledku volieb na sneme SLK môže podať delegát snemu počas konania 

snemu písomne s uvedením konkrétneho dôvodu odstupujúcemu Kontrolnému výboru SLK. Ten je 

povinný námietky prerokovať, rozhodnúť a odpovedať namietajúcemu do konca konania snemu. Proti 

rozhodnutiu KV SLK nie je odvolanie.  

12.Hlasovacie lístky a Zápis o výsledkoch volieb v SLK archivuje sekretariát SLK tri po sebe 

nasledujúce volebné obdobia od skončenia volebného obdobia orgánov, ktoré boli príslušnými 

voľbami zvolené.  

HLAVA VII.  

Odvolanie z funkcie 

 
1. Prezidenta SLK, členov orgánov SLK, prezidenta RLK, členov orgánov RLK, predsedu SRLK a 

členov orgánov SRLK môže odvolať z funkcie orgán, ktorý ho do funkcie zvolil.  

2. Návrh na odvolanie môže podať písomne jedna tretina členov orgánu, v prípade návrhu na 

odvolanie člena orgánu SRLK jedna tretina členov SRLK.  

3. Hlasovanie o odvolaní sa vykoná spôsobom a za podmienok stanovených týmto volebným 

poriadkom pre voľbu do funkcie, z ktorej výkonu má byť odvolaný. 

 

HLAVA VIII.  

Voľby do orgánov odborných sekcií 

 
1. Voľby trojčlenného výboru odbornej sekcie regionálnej komory sa uskutočňujú korešpondenčne 

tak,  že každému členovi komory, spĺňajúcemu podľa údajov z registra komory podmienky riadneho 

členstva v danej odbornej sekcii regionálnej komory, bude doručený hlasovací lístok s označením 

sekcie, zoznamom kandidátov, označený  podpisom predsedu sekcie alebo predsedu prípravného 

výboru. Kandidátom  je každý riadny člen odbornej sekcie regionálnej komory. Z kandidatúry sú 

vylúčení členovia odbornej sekcie, ktorí nemajú uhradené všetky členské príspevky. 

2. Voľby trojčlenného výboru odbornej sekcie komory vytvárajúcej  regionálne sekcie  sa uskutočnia 

korešpondenčne tak,   že každému kandidátovi za člena výboru sekcie bude doručený hlasovací lístok 

s označením sekcie,  zoznamom kandidátov s podpisom predsedu sekcie alebo predsedu prípravného 

výboru.  Kandidátmi na voľbu člena výboru sú dvaja  členovia sekcií regionálnych komôr, ktorí vo 

voľbách do výboru regionálnej  sekcie získali najväčší počet hlasov.    

3. Ak príslušná odborná sekcia komory nevytvára odborné sekcie regionálnej komory, kandidátom na 

voľbu člena výboru odbornej sekcie komory je každý riadny člen sekcie. Voľba za člena výboru 

odbornej sekcie komory, ktorá nemá regionálne sekcie sa uskutoční korešpondenčným spôsobom tak, 

že každému členovi komory, spĺňajúcemu podľa údajov z registra komory podmienky riadneho 

členstva v danej odbornej sekcii, bude doručený hlasovací lístok s označením sekcie, zoznamom 

kandidátov   a podpisom predsedu sekcie alebo predsedu prípravného výboru.  



4. Volebný lístok musí tiež obsahovať poučenie, že člen na volebnom lístku označí najviac troch  

kandidátov  a poučenie o termíne, do ktorého musí byť volebný lístok doručený komore (regionálnej 

komore). 

5. Predsedom odbornej sekcie komory (regionálnej komory) sa stáva kandidát, ktorý získal najviac 

hlasov zo všetkých kandidátov. V prípade, že takto zvolený predseda výkon funkcie neprijme, 

predsedu volí výbor sekcie. 

6.  Na postup pri voľbách v odborných sekciách, ktorý neupravuje táto hlava, sa analogicky vzťahujú 

príslušné ustanovenia volebného poriadku upravujúce   korešpondenčný spôsob volieb.  

 

HLAVA IX.  

 Záverečné ustanovenia 

 

1.  Konečný výklad problematiky volieb, ktorej interpretácia môže byť na základe platných 

predpisov nejasná, prislúcha medzi dvoma zasadnutiami snemu SLK Rade SLK. 

2. Tento volebný poriadok schválil  IX. Snem komory 3.12.2005 v Košiciach a nadobudol 

účinnosť dňa 1.1.2006. Novelizovaný na XXI. Sneme SLK 13.10.2007 v Bratislave. 

Novelizovaný na XXII. Sneme SLK 09.05.2008 v Dolnom Kubíne. Novelizovaný na XXIII 

sneme SLK 26.9.2009 v Bratislave. Novelizovaný na XXV. Sneme SLK 24.9.2011. 

 

 

 

     Prezident Slovenskej lekárskej komory 

                 v. r.  


