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 podmienky
Čl. I.
Všeobecné zásady voľby
1. Tento Volebný poriadok upravuje voľbu členov orgánov, stálych výborov a
odborných sekcií Slovenskej lekárskej komory (ďalej len "SLK"), členov orgánov
Regionálnej lekárskej komory (ďalej len "RLK") a členov orgánov Subregionálnej
lekárskej komory (ďalej len "SRLK").
2. Voľby členov orgánov a stálych výborov SLK, RLK a SRLK sa vykonávajú v
pravidelných štvorročných volebných cykloch. Volebný cyklus zodpovedá
štvorročnému volebnému obdobiu členov orgánov SLK. Pravidelný volebný cyklus je
obdobie odo dňa platnosti voľby nadpolovičnej väčšiny členov orgánov a stálych
výborov SLK, orgánov RLK alebo orgánov SRLK.
3. Dĺžka funkčného obdobia členov orgánov a stálych výborov SLK, orgánov RLK a
orgánov SRLK je štvorročná. (Čl. VI., § 9, ods. 2 Štatútu komory). Funkčné obdobie
členov orgánov a stálych výborov SLK, orgánov RLK alebo orgánov SRLK začína
dňom platnosti voľby člena orgánu.
4. Členovia orgánov a stálych výborov SLK, orgánov RLK a orgánov SRLK vykonávajú
svoje funkcie až do zvolenia nových členov orgánov a stálych výborov SLK, orgánov
RLK a orgánov SRLK. Zvolením nových členov orgánov a stálych výborov SLK,
orgánov RLK a orgánov SRLK je zvolenie takého počtu nových členov orgánu, pri
ktorom je jeho rokovanie uznášania schopné.
5. V prípade voľby prezidenta SLK, alebo člena orgánu SLK v priebehu pravidelného
štvorročného volebného cyklu, volí sa na najbližšom zasadnutí orgánu príslušného na
vykonanie voľby nový člen orgánu na zostávajúci čas volebného cyklu, a to na
základe návrhu člena orgánu príslušného na vykonanie voľby. Podmienky
kandidatúry, s výnimkou oprávnenosti navrhnúť kandidáta, týmto nie sú dotknuté.
6. Ak v priebehu funkčného obdobia zanikne funkcia prezidentovi alebo členovi orgánu
RLK alebo SRLK, za ktorého nie je zvolený náhradník, volí sa na najbližšom
zasadnutí orgánu príslušného na vykonanie voľby nový člen orgánu na zostávajúci čas

volebného obdobia, a to na základe návrhu člena orgánu príslušného na vykonanie
voľby. Podmienky kandidatúry, s výnimkou oprávnenosti navrhnúť kandidáta, týmto
nie sú dotknuté. Ak tento Volebný poriadok stanovuje voľbu náhradníkov na výkon
funkcie v orgánoch RLK ale SRLK, počet členov orgánov sa doplní zo zvolených
náhradníkov v poradí podľa najvyššieho počtu hlasov získaných pri voľbe.
7. Volenými orgánmi a výbormi sú:
a) na úrovni SRLK:
Predseda SRLK , Rada SRLK a delegáti Zhromaždenia delegátov RLK.
b) na úrovni RLK:
Prezident RLK , Rada RLK, Prezídium RLK, Kontrolný výbor RLK, delegáti Snemu
komory, členovia Stálych výborov SLK.
c) na úrovni SLK:
Prezident SLK , Rada SLK, Prezídium SLK, Kontrolný výbor SLK, Disciplinárna
komisia SLK, predsedovia Stálych výborov SLK.
8. Funkcie v orgánoch SLK, RLK a SRLK sú čestné, ak zákon č. 578/2004 Z.z. o
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
"zákon") neustanovuje inak; za výkon funkcie v orgánoch komory patrí len náhrada
preukázaných výdavkov vzniknutých pri výkone funkcie podľa osobitného predpisu;
výšku náhrady schvaľuje snem komory. Snem komory môže rozhodnúť o výkone
volených funkcií v pracovnom pomere.
9. Nezlučiteľnosť výkonu funkcií:
a) Výkon funkcie Prezidenta SLK je nezlučiteľný s výkonom akejkoľvek inej funkcie
v orgánoch na úrovni SLK, RLK a SRLK s výnimkou funkcie člena Rady SLK a
člena Prezídia SLK.
b) Výkon funkcie člena Rady SLK je nezlučiteľný s výkonom funkcie člena
Kontrolného výboru SLK, Disciplinárnej komisie SLK a Kontrolného výboru RLK.
c) Výkon funkcie člena Kontrolného výboru SLK je nezlučiteľný s výkonom funkcie
člena Rady SLK, člena Disciplinárnej komisie SLK, člena Rady RLK a člena Rady
SRLK.
d) Výkon funkcie člena Kontrolného výboru RLK je nezlučiteľný s výkonom funkcie
člena Rady RLK a člena Rady SRLK.
e) Výkon funkcie člena Disciplinárnej komisie SLK je nezlučiteľný s výkonom
funkcie člena Rady SLK, člena Kontrolného výboru SLK, člena Rady RLK a člena
Kontrolného výboru RLK.
Čl. II
Vyhlásenie volieb

1. Voľby do orgánov a stálych výborov SLK, orgánov RLK a orgánov SRLK vyhlasuje
Rada SLK svojim uznesením.
2. Voľbu do orgánov SRLK a delegátov Zhromaždenia delegátov regionálnej komory
vyhlási tak, aby sa uskutočnili najneskôr ku dňu skončenia volebného obdobia členov

orgánov SRLK, ktorí boli zvolení na začiatku pravidelného štvorročného volebného
cyklu. Lehota na vykonanie volieb musí byť najmenej 30 kalendárnych dní.
3. Voľbu do orgánov RLK, delegátov Snemu SLK a členov stálych výborov SLK vyhlási
tak, aby sa uskutočnila najneskôr do 30 dní odo dňa platnosti voľby členov orgánov
SRLK.
4. Voľbu do orgánov SLK vyhlási tak, aby sa uskutočnila najneskôr 30 dní odo dňa
platnosti voľby členov orgánov RLK.
5. Rada SLK môže termíny na vykonanie volieb stanoviť inak, ak je to vhodné z
organizačných, technických alebo ekonomických dôvodov, predovšetkým ak sa voľby
na úrovni SRLK alebo RLK nevykonali v stanovenom termíne alebo boli vyhlásené za
neplatné. Dĺžku pravidelného štvorročného volebného cyklu však nesmie prekročiť o
viac ako 90 kalendárnych dní.
Čl. III
Vykonanie volieb
1. Členovia orgánov a stálych výborov SLK, orgánov RLK a orgánov SRLK sa volia
tajnými a rovnými voľbami.
2. Voľba členov orgánov SRLK a delegátov Zhromaždenia delegátov RLK sa vykonáva
korešpondenčne.
3. Voľba členov orgánov RLK, členov stálych výborov SLK a delegátov Snemu sa
vykonáva na Zhromaždení delegátov regionálnej komory. Voľba sa vykoná
označením kandidáta na volebnom lístku a vhodením do zapečatenej volebnej urny.
4. Voľba členov orgánov SLK a predsedov stálych výborov SLK sa vykonáva na Sneme
komory. Voľba sa vykoná označením kandidáta na volebnom lístku a vhodením do
zapečatenej volebnej urny.
5. Náležitosti volebného lístka stanovuje tento Volebný poriadok. Ak nie je určené inak,
volebný lístok tvorí zoznam kandidátov v abecednom poradí s uvedením príslušnosti k
RLK a uvedením, ktorý orgán alebo delegát kandidáta navrhol.
6. Poradie zvolených kandidátov žrebom je možné vykonať žrebovaním poradie sa
stanovuje alebo určuje iba v prípadoch stanoveným týmto Volebným poriadkom a to v
prípade, že boli za člena orgánu zvolení dvaja alebo viacerí kandidáti s rovnakým
počtom hlasov. Žreb vykoná príslušná volebná komisia alebo príslušný orgán, ktorého
členom sa má náhradník stať losovaním mien zvolených členov orgánu, ktorí získali
rovnaký počet hlasov. Poradie je určené poradím v akom boli kandidáti vylosovaní.
7. Voľby v SRLK riadi volebná komisia SRLK, ktorú menuje Rada RLK.
8. Voľby v RLK riadi volebná komisia RLK, ktorej členov schvaľuje Zhromaždenie
delegátov regionálnej komory uznesením.

9. Voľby v SLK riadi volebná komisia SLK, ktorej členov schvaľuje Snem komory
uznesením.
Čl. IV
Námietky proti priebehu volieb
1. Proti priebehu volieb členov orgánov SRLK a delegátov Zhromaždenia delegátov
regionálnej komory môže člen príslušnej SRLK podať námietky a to najneskôr do
termínu na podanie námietok proti priebehu volieb.
2. Námietky proti priebehu volieb môže člen SRLK podať písomne, najneskôr do 7 dní
od zverejnenia zápisnice Volebnej komisie, ich doručením k rukám predsedu KV
RLK. O námietkach proti priebehu volieb členov orgánov SRLK a delegátov
Zhromaždenia delegátov regionálnej komory rozhodne Kontrolný výbor RLK
najneskôr do 14 dní od zverejnenia zápisnice volebnej komisie.
3. Kontrolný výbor RLK pri rozhodovaní o námietkach predovšetkým zhodnotí, či
namietaným postupom priebehu volieb došlo k takému porušeniu zákona alebo
vnútorných predpisov, ktoré malo podstatný vplyv na výsledok volieb. Neplatnosť
volieb alebo voľby kandidáta môže spôsobiť len také závažné porušenie zákona alebo
vnútorných predpisov komory, ktoré už spochybňuje výsledky volieb a ktoré
odôvodnene vyvoláva pochybnosť o tom, či voľby a ich výsledky sú prejavom
skutočnej vôle členov SLK, ktorí vykonali voľbu.
4. V prípade opodstatnených námietok podľa bodu 2) a 3) Kontrolný výbor RLK
výsledok volieb zruší o čom neodkladne písomne informuje Radu RLK a Radu SLK.
Rada SLK najneskôr do 7 kalendárnych dní vyhlási nový termín volieb na úrovni
SRLK o čom informuje Radu RLK.
5. Voľba členov orgánov SRLK je platná, ak žiaden člen príslušnej SRLK nepodá
námietky proti priebehu volieb v stanovenom termíne, alebo KV RLK námietky proti
priebehu volieb odmietne ako neopodstatnené.
6. Proti priebehu volieb členov orgánov RLK, delegátov Snemu komory a členov stálych
výborov SLK môže delegát Zhromaždenia delegátov regionálnej komory podať
písomné námietky a to najneskôr 1 hodinu od vyhlásenia výsledku volieb volebnou
komisiou na volebnom Zhromaždení delegátov regionálnej komory.
7. Námietky môže delegát Zhromaždenia delegátov regionálnej komory podať písomne
ich doručením k rukám predsedu KV RLK. O námietkach proti priebehu volieb
rozhoduje KV RLK uznesením tak, aby o námietkach a o priebehu volieb rozhodol a
uznesenie o platnosti, resp. neplatnosti volieb zverejnil do skončenia Zhromaždenia
delegátov RLK.
8. Kontrolný výbor RLK pri rozhodovaní o námietkach predovšetkým zhodnotí, či
namietaným postupom o priebehu volieb došlo k takému porušeniu zákona alebo
vnútorných predpisov, ktoré malo podstatný vplyv na výsledok volieb. Neplatnosť
volieb alebo voľby kandidáta môže spôsobiť len také závažné porušenie zákona alebo
vnútorných predpisov komory, ktoré už spochybňuje výsledky volieb a ktoré
odôvodnene vyvoláva pochybnosť o tom, či voľby a ich výsledky sú prejavom

skutočnej slobodnej vôle členov SLK, ktorí vykonali voľbu. V prípade podstatného
vplyvu na priebeh volieb, výsledok volieb zruší, o čom neodkladne písomne informuje
Radu SLK. Rada SLK najneskôr do 14 kalendárnych dní vyhlási nový termín volieb
na úrovni RLK.
9. Voľba členov orgánov RLK, delegátov Snemu komory a členov stálych výborov SLK
je platná ak žiadny delegát Zhromaždenia delegátov regionálnej komory nepodá
námietky proti priebehu volieb v stanovenom termíne alebo KV RLK námietky proti
priebehu volieb odmietne ako neopodstatnené.
10. Proti priebehu volieb členov orgánov SLK a predsedov stálych výborov SLK môže
delegát Snemu komory podať písomné námietky a to najneskôr 1 hodinu od
vyhlásenia volieb volebnou komisiou na volebnom Sneme komory.
11. Námietky môže delegát Snemu SLK podať písomne ich doručením k rukám predsedu
KV SLK. O námietkach proti priebehu volieb rozhoduje KV SLK uznesením tak, aby
o námietkach a o priebehu volieb rozhodla a uznesenie o platnosti, resp. neplatnosti
volieb zverejnila do skončenia Snemu SLK.
12. Kontrolný výbor SLK pri rozhodovaní o námietkach predovšetkým zhodnotí, či
namietaným postupom v priebehu volieb došlo k takému porušeniu zákona alebo
vnútorných predpisov, ktoré malo podstatný vplyv na výsledok volieb. Neplatnosť
volieb alebo voľby kandidáta môže spôsobiť len také závažné porušenie zákona alebo
vnútorných predpisov komory, ktoré už spochybňuje výsledky volieb a ktoré
odôvodnene vyvoláva pochybnosť o tom, či voľby a ich výsledky sú prejavom
skutočnej slobodnej vôle členov SLK, ktorí vykonali voľbu. V prípade podstatného
vplyvu na priebeh volieb, výsledok volieb zruší, o čom neodkladne písomne informuje
Radu SLK. Rada SLK a najneskôr do 14 kalendárnych dní zvolá nové volebné
zasadanie Snemu SLK tak, aby sa uskutočnil najneskôr 30 dní odo dňa riadneho
volebného snemu.
13. Voľba členov orgánov SLK a predsedov stálych výborov SLK je platná ak žiaden člen
príslušnej RLK nepodá námietky proti priebehu volieb v stanovenom termíne alebo
KV SLK námietky proti priebehu volieb odmietne ako neopodstatnené.
14. Námietky proti priebehu hlasovania o odvolaní členov KV SLK, môže delegát Snemu
SLK podať písomne ich doručením k rukám predsedajúceho Snemu SLK. O
námietkach proti priebehu volieb rozhoduje Snem SLK uznesením tak, aby o
námietkach a o priebehu volieb rozhodol a uznesenie o platnosti, resp. neplatnosti
volieb zverejnil do skončenia Snemu SLK.
15. Snem SLK pri rozhodovaní o námietkach predovšetkým zhodnotí, či namietaným
postupom v priebehu volieb došlo k takému porušeniu zákona alebo vnútorných
predpisov, ktoré malo podstatný vplyv na výsledok volieb. Neplatnosť odvolania člena
KV SLK, volieb alebo voľby kandidáta môže spôsobiť len také závažné porušenie
zákona alebo vnútorných predpisov komory, ktoré už spochybňuje výsledky volieb
a ktoré odôvodnene vyvoláva pochybnosť o tom, či voľby a ich výsledky sú prejavom
skutočnej slobodnej vôle členov SLK, ktorí vykonali voľbu. V prípade podstatného
vplyvu na priebeh volieb, výsledok volieb zruší, o čom neodkladne písomne informuje
Radu SLK. Rada SLK a najneskôr do 14 kalendárnych dní zvolá nové volebné

zasadanie Snemu SLK tak, aby sa uskutočnil najneskôr 30 dní odo dňa riadneho
volebného snemu.
16. Voľba členov KV SLK je platná ak žiaden delegát Snemu SLK nepodá námietky proti
priebehu volieb v stanovenom termíne alebo Snem SLK námietky proti priebehu
volieb odmietne ako neopodstatnené.
Čl. V.
Podmienky kandidatúry na členstvo v orgánoch
1. Na funkciu v orgánoch SLK, RLK alebo SRLK môže vo voľbách kandidovať člen
komory za podmienok stanovených týmto Volebným poriadkom pre kandidatúru za
člena jednotlivých orgánov, ak pred vykonaním voľby vysloví súhlas písomnou
formou s kandidatúrou a ak je bezúhonný. Kandidáti vo voľbách na úrovni SRLK
súhlas s výkonom funkcie podávajú po zvolení za člena Rady SRLK alebo delegáta
Zhromaždenia delegátov RLK.
2. Písomný návrh na kandidatúru sa doručuje v stanovenej lehote orgánu, ktorý vykoná
voľbu člena orgánu SLK, RLK alebo SRLK. Kandidatúra sa považuje za platnú ak
v stanovenej lehote je príslušnému orgánu doručený aj súhlas navrhovaného kandidáta
s kandidatúrou.
3. Kandidátovi na funkciu v orgánoch SLK a RLK zrušením súhlasu zaniká mandát
kandidáta.
4. Bezúhonným pre potreby tohto Volebného poriadku je člen komory, ktorý spĺňa
podmienky stanovené § 38 zákona a nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie podľa
§ 65 ods. 2 zákona.
5. 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.
6. Výkon funkcia členom orgánov a stálych výborov SLK, orgánov RLK a orgánov
SRLK zaniká:
a) uplynutím funkčné obdobia orgánu, do ktorého bol člen komory zvolený,
b) vzdaním sa funkcie,
c) stratou bezúhonnosti podľa čl. 2. ods. 3,
d) vylúčením z komory,
e) odvolaním,
f) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
g) zvolením do orgánov podľa čl. 2 ods. 4,
h) ukončením členstva v komore.
Výkon funkcie členov orgánov RLK a členov orgánov SRLK zaniká aj z dôvodu
zmeny príslušnosti k RLK alebo SRLK, v ktorej vykonával funkciu. Výkon funkcie
člena orgánu SLK zaniká aj z dôvodu zmeny príslušnosti k RLK ak je výkon funkcie
člena orgánu SLK viazaný na regionálnu príslušnosť.

Čl. VI.
Odvolanie z funkcie
1. Člena orgánu SLK, RLK alebo SRLK môže odvolať z funkcie orgán, ktorý ho do
funkcie zvolil.
2. Návrh na odvolanie Prezidenta SLK alebo člena orgánu SLK môže písomne podať
orgánu, ktorý člena orgánu do funkcie zvolil Kontrolný výbor SLK alebo písomne
jedna tretina členov orgánu, ktorý ho do funkcie zvolil.
3. Návrh na odvolanie Prezidenta RLK alebo člena orgánu RLK môže písomne podať
orgánu, ktorý člena orgánu do funkcie zvolil Rada SLK, Kontrolný výbor SLK,
Kontrolný výbor RLK alebo jedna tretina členov orgánu, ktorý ho do funkcie zvolil.
4. Návrh na odvolanie člena orgánu SRLK môže písomne podať orgánu, ktorý ho do
funkcie zvolil Rada SLK, Kontrolný výbor SLK, Rada RLK, Kontrolný výbor RLK,
alebo jedna tretina členov SRLK.
5. Hlasovanie o odvolaní sa vykoná spôsobom a za podmienok stanovených týmto
volebným poriadkom pre voľbu do funkcie člena orgánu, z ktorej výkonu má byť
odvolaný.
HLAVA II.
Voľby na úrovni Subregionálnej lekárskej komory
1. Volenými orgánmi v SRLK sú Predseda SRLK, Rada SRLK a delegáti Zhromaždenia
delegátov RLK.
2. Rada SRLK má 3 členov. Za členov Rady SRLK sú zvolení kandidáti s najvyšším
počtom hlasov. Ak dvaja alebo viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov o
členovi Rady SRLK rozhodne žreb. Kandidát, ktorý vo voľbách za člena Rady SRLK
získal najviac hlasov, je súčasne zvolený za Predsedu SRLK. Ak dvaja alebo viacerí
kandidáti získajú rovnaký najvyšší počet hlasov o predsedovi rozhodne žreb. Predseda
SRLK je delegátom Zhromaždenia delegátov RLK.
3. V SRLK sa tiež volia ďalší delegáti Zhromaždenia delegátov RLK v poradí podľa
počtu získaných hlasov, v počte stanovenom Radou RLK, zníženom o 1 delegáta
(predseda SRLK).
4. Rada RLK na návrh Rady SRLK alebo na návrh členov Rady RLK menuje volebnú
komisiu SRLK v zložení volebný komisár a dvaja skrutátori. Činnosť volebnej
komisie riadi volebný komisár.
5. Volebný komisár vypracuje inštrukciu k voľbám SRLK, ktorú zverejní na webovom
sídle RLK a SRLK a na inom verejne prístupnom mieste pre členov SRLK obvyklom.
Inštrukcia musí obsahovať:
a) harmonogram volieb, t.j. termíny vyhlásenia volieb, ukončenia volieb, vyhlásenia
výsledkov volieb a začiatok funkčného obdobia novozvolených orgánov,

b) vysvetlenie prekážok ku kandidatúre,
c) mená a adresy volebného komisára a skrutátorov,
d) počet volených členov do Rady SRLK,
e) počet volených delegátov zhromaždenia delegátov RLK,
f) adresu, kam treba zaslať/odovzdať vyplnený volebný lístok,
g) poučenie o možnosti podať námietky k priebehu volieb, spôsob a termín ich
podania, ako aj spôsob rozhodovania o námietkach, spôsob informovania o
rozhodnutí o námietkach,
h) miesto, kde budú zverejnené výsledky volieb v SRLK.
6. Rada SRLK vypracuje a schváli zoznam členov SRLK ku dňu vyhlásenia volieb.
7. Kandidátmi na výkon funkcie Predsedu SRLK, člena Rady SRLK alebo delegáta
Zhromaždenia delegátov RLK sú všetci členovia SRLK s výnimkou členov, ktorí
nespĺňajú podmienky kandidatúry.
8. Volebný lístok tvorí kandidátna listina s uvedením zoznamu všetkých členov SRLK s
výnimkou členov SRLK, ktorí nespĺňajú podmienky kandidatúry, opatrená pečiatkou
SRLK a podpisom predsedu SRLK. Rada RLK môže odporučiť kandidátov na voľbu
člena Rady SRLK a delegáta Zhromaždenia delegátov po ich písomnom súhlase tak,
že na kandidátnej listine sa k menu odporučeného člena uvedie, na výkon ktorej
funkcie ho Rada RLK odporúča. Radou RLK odporučení členovia SRLK sú uvedení v
úvode zoznamu členov.
9. Predseda SRLK označí pečiatkou a podpisom taký počet kandidátnych listín, ktorý sa
rovná počtu členov SRLK ku dňu vyhlásenia volieb.
10. Volebný komisár zašle prostredníctvom sekretariátu RLK písomné inštrukcie a
kandidátnu listinu každému členovi SRLK spolu s obálkou, označenou heslom
„Voľby“, určenou pre zaslanie alebo osobné odovzdanie vyplnenej návratky
skrutátorovi alebo volebnému komisárovi.
11. Člen SRLK uskutoční na návratke voľbu kandidátov za členov Rady SRLK
zakrúžkovaním poradového čísla ním volených kandidátov, zároveň podčiarknutím
mena zvolí kandidátov na delegátov Zhromaždenia delegátov RLK, pričom súčasná
voľba do Rady SRLK a za delegáta Zhromaždenia delegátov RLK sa nevylučuje. 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.
12. 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 troch kandidátov do Rady SRLK,
c) majú vyznačený väčší počet kandidátov na delegátov Zhromaždenia delegátov
RLK ako je počet volených delegátov,
d) sú odovzdané po termíne, uvedenom v inštrukciách.

13. Za členov Rady SRLK a delegátmi Zhromaždenia delegátov SRLK sú zvolení
kandidáti s najväčším počtom získaných hlasov. Podľa počtu získaných hlasov
volebný komisár zostaví poradie kandidátov volených do Rady SRLK a za delegátov
na Zhromaždenia delegátov RLK. V prípade rovnosti počtu získaných hlasov o poradí
rozhodne žreb. Ďalší kandidáti v poradí podľa počtu získaných hlasov sú náhradníkmi
za člena rady alebo delegáta Zhromaždenia delegátov RLK.
14. Ak v priebehu volebného obdobia zanikne členovi funkcia v orgáne do ktorého bol
zvolený, na jeho miesto nastupuje náhradník s najvyšším počtom hlasov na obdobie do
konca volebného obdobia člena, ktorého nahradí V prípade, ak dvaja alebo viacerí
náhradníci získali vo voľbách rovnaký počet hlasov o poradí rozhodne žrebom orgán,
ktorého sú náhradníkmi.
15. O priebehu a výsledkoch volieb Volebná komisia SRLK vyhotoví zápisnicu, ktorú
podpisujú volebný komisár a skrutátori. Zápisnicu zverejní volebný komisár na
webovom sídle SLK, RLK, SRLK, alebo verejne prístupnom a vopred oznámenom
mieste. 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) Iné dôležité informácie o priebehu volieb.
e) Vlastnoručný podpis volebného komisára a skrutátorov.
16. Voľby sú platné pri akomkoľvek počte vrátených hlasovacích lístkov, ak sa
uskutočnili v súlade so zákonom a Volebným poriadkom komory.
17. Ak neboli podané žiadne námietky alebo ak KV RLK námietky odmietol, KV RLK
vyhlási voľby na úrovni SRLK uznesením za platne skončené. Ak KV RLK podané
námietky posúdi ako opodstatnené uznesením rozhodne o zrušení volieb. KV RLK
uznesenie o platnom skončení volieb alebo zrušení volieb uverejní na webovom sídle
RLK a SRLK alebo verejne prístupnom a vopred oznámenom mieste. Dňom
uverejnenia uznesenia KV RLK o platnom skončení volieb sú voľby na úrovni SRLK
platné.
18. Do 14 dní odo dňa platnosti volieb zvolá novozvolený predseda prvé zasadnutie Rady
SRLK.
19. Zvoleným kandidátom oznamuje volebný komisár výsledky volieb písomne. Volebný
komisár v oznámení výsledkov volieb vyzve zvoleného člena, aby sa písomne
vyjadril, či zvolenú funkciu prijíma a má záujem vykonávať funkciu, do ktorej bol
zvolený a to spolu s upozornením, že neplnenie povinností vyplývajúcich z prijatej
funkcie je disciplinárnym priestupkom, za ktorý môže byť členovi uložené

disciplinárne opatrenie. V prípade, že člen výkon funkcie odmietne, na jeho miesto
nastupuje zvolený náhradník.
20. Hlasovacie lístky a Zápis o výsledku volieb archivuje sekretariát RLK do zvolenia
nových orgánov.
HLAVA III.
Voľby na úrovni Regionálnej lekárskej komory
1. Zhromaždenie delegátov RLK
a) Najvyšším orgánom na úrovni RLK je Zhromaždenie delegátov RLK.
b) Počet delegátov Zhromaždenia delegátov RLK je 45. Počet delegátov sa zvyšuje
o delegátov, ktorých mandát vznikol voľbou do orgánu RLK v súlade s týmto Volebným
poriadkom. Delegátov Zhromaždenia delegátov volia členovia SRLK vo voľbách na úrovni
SRLK. Počet delegátov za jednotlivé SRLK určí Rada RLK pomerne podľa počtu členov
SRLK ku dňu konania volieb na úrovni SRLK. Bez ohľadu na počet členov musí mať každá
SRLK najmenej jedného delegáta.
c) Delegátmi Zhromaždenia delegátov RLK sú do počtu určeného Radou RLK v tomto poradí
predseda SRLK a delegáti zvolení v SRLK. Delegátmi Zhromaždenia delegátov RLK sú tiež
Prezident RLK, členovia Rady RLK a Predseda Kontrolného výboru RLK ak sa nestali
delegátmi Zhromaždenia delegátov RLK podľa ods. b).
2. Vo voľbách na úrovni RLK sa volia:
a/ Prezident RLK.
aa) Voľbou za prezidenta RLK je kandidát súčasne zvolený za člena rady RLK, člena Prezídia
RLK, za delegáta Snemu SLK a za kandidáta na voľbu člena Rady SLK.
ab) Kandidáta na výkon funkcie Prezidenta RLK môže navrhnúť Rada RLK, Rada SRLK a
delegáti Zhromaždenia delegátov RLK a to zásadne písomne listom doručeným na sekretariát
RLK najneskôr 10 dní pred konaním Zhromaždenia delegátov. Kandidát na výkon funkcie
Prezidenta RLK okrem všeobecných podmienok kandidatúry musí spĺňať podmienku výkonu
funkcie člena orgánu na úrovni SLK s výnimkou funkcie delegáta Snemu SLK alebo člena
orgánu RLK s výnimkou funkcie delegáta Zhromaždenia delegátov RLK, aspoň v jednom
z posledných dvoch funkčných období, ktoré predchádzali voľbe Prezidenta RLK.
ac) Ak nie je navrhnutý žiadny kandidát, kandidáta môže navrhnúť delegát Zhromaždenia
delegátov RLK priamo na zasadnutí Zhromaždenia delegátov RLK. Podmienky kandidatúry
tým nie sú dotknuté.
ad) Navrhnutý kandidát musí pred vykonaním voľby písomne vyhlásiť, že ak bude zvolený a
zvolenú funkciu prijme, má záujem funkciu do ktorej bude zvolený vykonávať a to spolu s
vyhlásením, že si je vedomý, že neplnenie povinností vyplývajúcich z prijatej funkcie je
disciplinárnym priestupkom, za ktorý môže byť členovi uložené disciplinárne opatrenie.

Navrhnutý kandidát musí pred vykonaním voľby na Zhromaždení delegátov predniesť svoj
program.
ae) Voľba prezidenta RLK sa vykoná tajnou voľbou. Volebný lístok tvorí kandidátna listina
ktorá obsahuje zoznam navrhnutých kandidátov v abecednom poradí s uvedením príslušnosti
k SRLK a delegáta alebo orgánu, ktorý kandidáta navrhol.
af) Za Prezidenta RLK je zvolený kandidát, s najväčším počtom získaných hlasov. V prípade
rovnosti získaného počtu hlasov, vykoná sa opakovaná voľba z dvoch kandidátov s najvyšším
počtom hlasov. Ak získalo najvyšší počet hlasov viac kandidátov ako dvaja, v opakovanej
voľbe sa sú kandidátmi všetci kandidáti, ktorí získali v prvom kole rovnaký počet hlasov.
b/ Rada RLK
ba) Rada RLK má 9 členov vrátane Prezidenta RLK.
bb) Kandidáta na výkon funkcie člena Rady RLK môže navrhnúť delegát Zhromaždenia
delegátov RLK alebo Rada SRLK a to zásadne písomne listom doručeným na sekretariát RLK
najneskôr 10 dní pred konaním Zhromaždenia delegátov.
bc) Ak nie je navrhnutý potrebný počet kandidátov, kandidátnu listinu je možné doplniť na
Zasadnutí zhromaždenia delegátov na návrh delegáta Zhromaždenia delegátov. Podmienky
kandidatúry tým nie sú dotknuté.
bd) Navrhnutý kandidát musí pred vykonaním voľby písomne vyhlásiť, že ak bude zvolený a
zvolenú funkciu prijme, má záujem funkciu do ktorej bude zvolený vykonávať a to spolu s
vyhlásením, že si je vedomý, že neplnenie povinností vyplývajúcich z prijatej funkcie je
disciplinárnym priestupkom, za ktorý môže byť členovi uložené disciplinárne opatrenie.
be) Voľba člena Rady RLK sa vykoná tajnou voľbou. Volebný lístok tvorí kandidátna listina
ktorá obsahuje zoznam navrhnutých kandidátov najmenej v počte členov Rady RLK, v
abecednom poradí s uvedením príslušnosti k SRLK a delegáta alebo orgánu, ktorý kandidáta
navrhol. V úvode kandidátnej listiny sú v abecednom poradí uvedení kandidáti – predsedovia
SRLK, následne ďalší navrhnutí kandidáti.
bf) Za členov Rady RLK sú zvolení kandidáti s najväčším počtom získaných hlasov.V
prípade rovnosti získaných počtu hlasov o poradí rozhodne žreb. Ďalší kandidáti v poradí
podľa počtu získaných hlasov sú náhradníkmi za člena rady.
c/ Prezídium RLK
ca) Prezídium RLK má 5 členov. Zvoleným členom Prezídia RLK je prezident RLK. Členov
Prezídia RLK volí Rada RLK na svojom prvom zasadnutí tak, že najskôr zvolí 1
viceprezidenta a potom zvolí troch členov Prezídia RLK. Ak sa voľba členov Prezídia RLK
platne neuskutoční na prvom zasadnutí, Rada voľbu opakuje na svojom zasadnutí až do
zvolenia všetkých členov Prezídia RLK.
cb) Kandidáta na výkon funkcie viceprezidenta a člena Prezídia RLK môžu navrhnúť členovia
Rady RLK.

cc) Navrhnutý kandidát musí pred vykonaním voľby písomne vyhlásiť, že ak bude zvolený a
zvolenú funkciu prijme, má záujem funkciu do ktorej bude zvolený vykonávať a to spolu s
vyhlásením, že si je vedomý, že neplnenie povinností vyplývajúcich z prijatej funkcie je
disciplinárnym priestupkom, za ktorý môže byť členovi uložené disciplinárne opatrenie.
cd) Voľba viceprezidenta a členov Prezídia RLK sa vykoná tajnou voľbou. Volebný lístok
tvorí kandidátna listina ktorá obsahuje zoznam navrhnutých kandidátov v abecednom poradí s
uvedením príslušnosti k SRLK. Rada uskutoční voľbu v poradí – voľba viceprezidenta a
následne voľba členov Prezídia RLK.
ce) Za viceprezidenta a členov Prezídia RLK sú zvolení kandidáti s najväčším počtom
získaných hlasov. V prípade rovnosti získaného počtu hlasov o poradí rozhodne žreb.

d/ Kontrolný výbor RLK
da) Kontrolný výbor RLK má 7 členov.
db) Kandidáta na výkon funkcie člena KV RLK môžu navrhnúť členovia Rady SRLK a
delegáti Zhromaždenia delegátov RLK a to zásadne písomne listom doručeným na sekretariát
RLK najneskôr 10 dní pred konaním Zhromaždenia delegátov spolu so súhlasom kandidáta s
kandidatúrou.
dc) Voľba člena KV RLK sa vykoná tajnou voľbou. Volebný lístok tvorí kandidátna listina
ktorá obsahuje zoznam navrhnutých kandidátov najmenej v počte členov KV RLK, v
abecednom poradí s uvedením príslušnosti k SRLK a orgánu alebo delegáta ktorý kandidáta
navrhol. V úvode kandidátnej listiny sú uvedení kandidáti navrhnutý SRLK.
dd) Ak nie je navrhnutý potrebný počet kandidátov, kandidátnu listinu je možné doplniť na
Zasadnutí zhromaždenia delegátov na návrh delegáta Zhromaždenia delegátov. Podmienky
kandidatúry tým nie sú dotknuté.
de) Navrhnutý kandidát musí pred vykonaním voľby písomne vyhlásiť, že ak bude zvolený a
zvolenú funkciu prijme, má záujem funkciu do ktorej bude zvolený vykonávať a to spolu s
vyhlásením, že si je vedomý, že neplnenie povinností vyplývajúcich z prijatej funkcie je
disciplinárnym priestupkom za ktorý môže byť členovi uložené disciplinárne opatrenie.
df) Za členov KV RLK sú zvolení kandidáti, s najväčším počtom získaných hlasov. V prípade
rovnosti získaných počtu hlasov o poradí rozhodne žreb. Ďalší kandidáti v poradí podľa počtu
získaných hlasov sú náhradníkmi za člena KV RLK.
dg) Predseda volebnej komisie RLK zvolá prvé zasadnutie KV RLK do 14 dní odo dňa
platnosti volieb. KV RLK si na svojom prvom zasadnutí zvolí predsedu tajným hlasovaním.
Kandidáta na výkon funkcie predsedu KV RLK môžu podať členovia KV RLK. Zvolený
predseda KV RLK je súčasne zvoleným delegátom Zhromaždenia delegátov RLK.
e/ Delegáti Snemu SLK

ea) Zhromaždenie delegátov RLK volí delegátov Snemu SLK v počte 1 delegát na 200
začatých členov RLK, zníženom o 5 (osobitne volení Prezident RLK a členovia stálych
výborov SLK).
eb) Kandidáta na výkon funkcie delegáta Snemu SLK môžu navrhnúť Rada RLK, Rada
SRLK a delegáti Zhromaždenia delegátov RLK a to zásadne písomne listom doručeným na
sekretariát RLK najneskôr 10 dní pred konaním Zhromaždenia delegátov.
ec) Voľba delegáta Snemu SLK sa vykoná tajnou voľbou. Volebný lístok tvorí kandidátna
listina ktorá obsahuje zoznam navrhnutých kandidátov najmenej v počte volených delegátov,
v abecednom poradí s uvedením príslušnosti k SRLK a orgánu alebo delegáta ktorý kandidáta
navrhol. V úvode kandidátnej listiny sú uvedení kandidáti navrhnutý SRLK.
ed) Ak nie je navrhnutý potrebný počet kandidátov, kandidátnu listinu je možné doplniť na
Zasadnutí zhromaždenia delegátov na návrh delegáta Zhromaždenia delegátov. Podmienky
voľby tým nie sú dotknuté.
ee) Navrhnutý kandidát musí pred vykonaním voľby písomne vyhlásiť, že ak bude zvolený a
zvolenú funkciu prijme, má záujem funkciu do ktorej bude zvolený vykonávať a to spolu s
vyhlásením, že si je vedomý, že neplnenie povinností vyplývajúcich z prijatej funkcie je
disciplinárnym priestupkom, za ktorý môže byť členovi uložené disciplinárne opatrenie.
ef) Za delegáta Snemu SLK sú zvolení kandidáti, s najväčším počtom získaných hlasov. V
prípade rovnosti získaných počtu hlasov o poradí rozhodne žreb. Ďalší kandidáti v poradí
podľa počtu získaných hlasov sú náhradníkmi za delegáta Snemu SLK.
f/ Členovia Stálych výborov SLK
fa) Zhromaždenie delegátov RLK volí
- člena Výboru SLK pre zahraničie, ktorý je zvoleným delegátom Snemu SLK,
- člena Výboru SLK pre legislatívu, ktorý je zvoleným delegátom Snemu SLK,
- člena Výboru SLK pre sústavné vzdelávanie, ktorý je zvoleným delegátom Snemu SLK,
- člena Výboru SLK pre vnútorný život, ktorý je zvoleným delegátom Snemu SLK.
fb) Kandidáta na výkon funkcie člena Stáleho výboru SLK môžu navrhnúť Rada RLK, Rada
SRLK a delegáti Zhromaždenia delegátov RLK a to zásadne písomne listom doručeným na
sekretariát RLK najneskôr 10 dní pred konaním Zhromaždenia delegátov spolu so súhlasom
kandidáta s kandidatúrou.
fc) Voľba člena Stáleho výboru SLK sa vykoná tajnou voľbou. Volebný lístok tvorí
kandidátna listina, ktorá obsahuje zoznam navrhnutých kandidátov, v abecednom poradí s
uvedením príslušnosti k SRLK a delegáta alebo orgánu, ktorý kandidáta navrhol.
fd) Ak nie je navrhnutý potrebný počet kandidátov, kandidátnu listinu je možné doplniť na
Zasadnutí zhromaždenia delegátov na návrh delegáta Zhromaždenia delegátov.
fe) Navrhnutý kandidát musí pred vykonaním voľby písomne vyhlásiť, že ak bude zvolený a
zvolenú funkciu prijme, má záujem funkciu do ktorej bude zvolený vykonávať a to spolu s
vyhlásením, že si je vedomý, že neplnenie povinností vyplývajúcich z prijatej funkcie je
disciplinárnym priestupkom, za ktorý môže byť členovi uložené disciplinárne opatrenie.

ff) Za člena Stáleho výboru SLK sú zvolení kandidáti s najväčším počtom získaných hlasov.
V prípade rovnosti získaných počtu hlasov o poradí rozhodne žreb.
3. Uskutočnenie volieb na zhromaždení delegátov RLK
a/ Voľby na zhromaždení delegátov sa vykonajú v poradí:
- voľba Prezidenta RLK,
- voľba Rady RLK,
- voľba Kontrolného výboru RLK,
- voľba členov Stálych výborov SLK
- voľba delegátov Snemu SLK,
b/ Voľby na Zhromaždení delegátov RLK riadi päťčlenná Volebná komisia, ktorú volí
Zhromaždenie delegátov RLK na návrh Rady RLK a delegátov Zhromaždenia delegátov
RLK. Volebná komisia si zo svojich radov zvolí Predsedu Volebnej komisie.
c/ Volebná komisia na svojom rokovaní počas konania Zhromaždenia delegátov RLK overí
správnosť hlasovacích lístkov v súlade s týmto Volebným poriadkom. Predseda Volebnej
komisie alebo ním poverený člen Volebnej komisie RLK, označí podpisom a pečiatkou taký
počet hlasovacích lístkov, koľko je prítomných delegátov na Zhromaždení delegátov RLK
(podľa zistenia Mandátovej komisie).
d/ Predseda volebnej komisie pred vykonaním voľby:
a) oboznámi delegátov s časovým priebehom a organizáciou volieb na Zhromaždení
delegátov RLK,
b) oznámi počty volených miest do orgánov RLK,
c) odovzdá prostredníctvom členov Volebnej komisie hlasovacie lístky delegátom
Zhromaždenia delegátov,
d) oznámi časovú lehotu na podanie návrhov na kandidatúru ak je potrebné doplnenie
kandidátnych listín,
e) pripraví volebnú urnu jej zapečatením.
e/ Každý delegát Zhromaždenia delegátov RLK dostane volebné lístky a voľbu vykoná
označením kandidáta zakrúžkovaním poradového čísla a vhodením volebného lístka do
volebnej urny.
f/ Po uplynutí časovej lehoty na vykonanie voľby, Volebná komisia RLK vyradí neplatné
volebné lístky, hlasy sčíta a podľa počtu získaných hlasov zostaví poradie zvolených
kandidátov a to samostatne pre každú voľbu.
g/ Volebná komisia RLK vypracuje a zverejní v priebehu ZD zápisnicu o priebehu a
výsledkoch voľby. Zápisnica o priebehu a výsledkoch voľby musí obsahovať čas vyhlásenia
výsledkov volieb.
h/ Voľby na úrovni RLK sú platné oboznámením delegátov Zhromaždenia RLK s uznesením
KV RLK o platnosti volieb podľa Hlavy I, čl. IV. Volebného poriadku.
i/ Hlasovacie lístky a Zápis o výsledku volieb archivuje sekretariát RLK do zvolenia nových
orgánov.

HLAVA IV.
Voľby na celoslovenskej úrovni
1. Snem SLK
a) Najvyšším orgánom na úrovni SLK je Snem SLK. Delegátov Snemu SLK volí
Zhromaždenie delegátov RLK v počte 1 delegát na 200 začatých členov RLK, zníženom o 5
(osobitne volení Prezident RLK a členovia stálych výborov SLK).
b) Delegátmi Snemu SLK sú aj Prezident SLK, členovia Rady SLK, Predseda Disciplinárnej
komisie SLK a Predseda KV SLK, ak neboli zvolení za delegátov Snemu SLK
Zhromaždením delegátov RLK.
c) Výkon mandátu delegáta je nezastupiteľný. Delegát Snemu SLK vykonáva mandát
delegáta zásadne osobne. V prípade zániku mandátu delegáta sa delegátom stáva náhradník
zvolený Zhromaždením delegátov RLK.
2. Vo voľbách na úrovni SLK sa volia:
a/ Prezident SLK.
aa) Voľbou za prezidenta SLK je kandidát súčasne zvolený za člena Rady SLK, člena
Prezídia SLK a za delegáta Snemu SLK.
ab) Kandidáta na výkon funkcie Prezident SLK môže navrhnúť Rada SLK, delegáti Snemu
SLK, Zhromaždenie delegátov RLK a to zásadne písomne listom doručeným na sekretariát
SLK najneskôr 10 dní pred konaním Snemu SLK spolu so súhlasom kandidáta s
kandidatúrou. Kandidát na výkon funkcie Prezidenta SLK okrem všeobecných podmienok
kandidatúry musí spĺňať podmienku výkonu funkcie člena orgánu na úrovni RLK a SLK s
výnimkou funkcie delegáta Snemu SLK, aspoň v jednom z posledných dvoch funkčných
období, ktoré predchádzali voľbe Prezidenta SLK.
ac) Ak nie je navrhnutý žiadny kandidát podľa bodu ab), kandidáta môže navrhnúť delegát
Snemu SLK na zasadnutí Snemu SLK. Podmienky kandidatúry tým nie sú dotknuté.
ad) Navrhnutý kandidát musí pred vykonaním voľby písomne vyhlásiť, že ak bude zvolený a
zvolenú funkciu prijme, má záujem funkciu do ktorej bude zvolený vykonávať a to spolu s
vyhlásením, že si je vedomý, že neplnenie povinností vyplývajúcich z prijatej funkcie je
disciplinárnym priestupkom za ktorý môže byť členovi uložené disciplinárne opatrenie.
Navrhnutý kandidát musí pred vykonaním voľby na Sneme SLK predniesť svoj program.
ae) Voľba prezidenta SLK sa vykoná tajnou voľbou. Volebný lístok tvorí kandidátna listina,
ktorá obsahuje zoznam navrhnutých kandidátov v abecednom poradí s uvedením príslušnosti
k RLK a delegáta alebo orgánu, ktorý kandidáta navrhol.

af) Za Prezidenta SLK je zvolený kandidát, s najväčším počtom získaných hlasov a získal
nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov Snemu SLK v čase hlasovania. V prípade
rovnosti získaného počtu hlasov, sa vykoná opakovaná voľba z dvoch kandidátov s najvyšším
počtom hlasov. Ak získalo najvyšší počet hlasov viac kandidátov ako dvaja, v opakovanej
voľbe sú kandidátmi všetci kandidáti, ktorí získali v prvom kole rovnaký najvyšší počet
hlasov .
b/ Rada SLK a voľba predsedov Stálych výborov SLK
ba) Rada SLK má 15 členov vrátane Prezidenta SLK.
bb) Kandidátov na výkon funkcie členov Rady SLK tvoria:
- prezidenti RLK v počte 8,
- členovia stálych výborov, ktorí sú voľbou za predsedu stáleho výboru volení za člena Rady
SLK v počte 4, kandidátmi sú členovia výboru, ktorí súhlasia s kandidatúrou na funkcie
predsedu stáleho výboru,
- kandidáti na 14. a 15. člena Rady SLK
bc) Kandidátov na 14. a 15. člena Rady SLK navrhujú delegáti Snemu SLK písomne listom
doručeným na sekretariát SLK najneskôr 10 dní pred konaním Snemu SLK . Kandidátnu
listinu môže doplniť Rada SLK na svojom predsnemovom zasadnutí. Podmienky kandidatúry
tým nie sú dotknuté.
bd) Navrhnutý kandidát musí pred vykonaním voľby písomne vyhlásiť, že ak bude zvolený a
zvolenú funkciu prijme, má záujem funkciu do ktorej bude zvolený vykonávať a to spolu s
vyhlásením, že si je vedomý, že neplnenie povinností vyplývajúcich z prijatej funkcie je
disciplinárnym priestupkom, za ktorý môže byť členovi uložené disciplinárne opatrenie.
be) Voľba členov Rady SLK sa uskutoční v poradí:
- voľba z kandidátov prezidentov RLK,
- voľba predsedov Stálych výborov SLK členov Rady SLK,
- voľba 14. a 15. člena R-SLK.
bf) Voľba členov Rady SLK sa vykoná tajnou voľbou. Voľba sa uskutoční samostatným
hlasovaním nasledovne:
- voľba členov Rady SLK z kandidátov prezidentov RLK sa uskutoční za každú RLK
samostatne. Za člena Rady SLK je zvolený kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu
hlasov prítomných delegátov Snemu SLK v čase hlasovania. Ak kandidát nezíska
nadpolovičnú väčšinu hlasov, vykonáva sa opakovaná voľba kandidáta za príslušnú RLK na
základe nového návrhu Zhromaždenia delegátov RLK na najbližšom Sneme SLK.
- voľba predsedov stálych výborov SLK samostatne za každý stály výbor. Voľba predsedu
stáleho výboru SLK je spojená s voľbou člena Rady SLK. Za predsedu Stáleho výboru a
člena Rady SLK je zvolený kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov, a získal
nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov Snemu SLK v čase hlasovania. Ak ani
jeden kandidát za príslušný stály výbor nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, vykoná sa
opakovaná voľba z dvoch kandidátov, ktorí získali najvyšší počet hlasov. Ak dvaja alebo viac
kandidátov získa rovnaký počet hlasov, vykoná sa opakovaná voľba z kandidátov s rovnakým
počtom hlasov. Ak nie je zvolený predseda stáleho výboru SLK, jeho funkciu vykonáva člen

stáleho výboru poverený Radou SLK, ktorý sa zúčastňuje zasadnutia Rady SLK s hlasom
poradným.
- voľba 14.a 15. člena Rady SLK z navrhnutých kandidátov. Za člena Rady SLK sú platne
zvolení kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov a získali nadpolovičnú väčšinu hlasov
prítomných delegátov Snemu SLK v čase hlasovania. Ak nezískali dvaja kandidáti
nadpolovičnú väčšinu hlasov, vykoná sa opakovaná voľba nasledovne.
V prípade nezvolenia jedného člena rady, vykoná sa voľba medzi kandidátom s druhým a
tretím najvyšším počtom hlasov.
Ak nebol zvolený ani jeden člen rady, vykoná sa voľba na samostatných volebných lístkoch a
to na jednom hlasovacom lístku kandidát s najvyšším a štvrtým najvyšším počtom hlasov a na
druhom hlasovacom lístku kandidát s druhým a tretím najvyšším počtom hlasov.
bg) V prípade rovnosti získaného počtu hlasov o poradí rozhodne žreb.
c/ Prezídium SLK
ca) Prezídium SLK má 7 členov. Zvoleným členom Prezídia SLK je Prezident SLK. Členov
Prezídia SLK volí Rada SLK na svojom prvom zasadnutí tak, že najskôr zvolí dvoch
viceprezidentov a potom zvolí 4 členov Prezídia SLK. Ak sa voľba členov Prezídia SLK
platne neuskutoční, Rada SLK voľbu opakuje na svojom zasadnutí až do zvolenia všetkých
členov Prezídia SLK.
cb) Kandidáta na výkon funkcie viceprezidenta a člena Prezídia SLK môžu navrhnúť členovia
Rady SLK.
cc) Navrhnutý kandidát musí pred vykonaním voľby písomne vyhlásiť, že ak bude zvolený a
zvolenú funkciu prijme, má záujem funkciu do ktorej bude zvolený vykonávať a to spolu s
vyhlásením, že si je vedomý, že neplnenie povinností vyplývajúcich z prijatej funkcie je
disciplinárnym priestupkom, za ktorý môže byť členovi uložené disciplinárne opatrenie.
cd) Voľba viceprezidenta a člena Prezídia SLK sa vykoná tajnou voľbou. Volebný lístok
tvorí kandidátna listina, ktorá obsahuje zoznam navrhnutých kandidátov v abecednom poradí
s uvedením príslušnosti k RLK. Rada uskutoční voľbu v poradí voľba viceprezidentov a
následne voľba členov Prezídia SLK.
ce) Za členov Prezídia SLK sú zvolení kandidáti, s najväčším počtom získaných hlasov
cf) V prípade rovnosti získaných počtu hlasov o poradí rozhodne žreb.
d/ Kontrolný výbor SLK
da) Kontrolný výbor SLK má 9 členov.
db) Kandidáta na výkon funkcie člena KV SLK môžu navrhnúť Rada SLK, delegáti Snemu
SLK, Zhromaždenie delegátov RLK a to zásadne písomne listom doručeným na sekretariát
SLK najneskôr 10 dní pred konaním Snemu SLK spolu so súhlasom kandidáta s
kandidatúrou.

dc) Voľba člena KV RLK sa vykoná tajnou voľbou. Volebný lístok tvorí kandidátna listina
ktorá, obsahuje zoznam navrhnutých kandidátov najmenej v počte členov KV SLK, v
abecednom poradí s uvedením príslušnosti k RLK a orgánu alebo delegáta, ktorý kandidáta
navrhol.
dd) Ak nie je navrhnutý potrebný počet kandidátov, kandidátnu listinu môže doplniť Rada
SLK na svojom predsnemovom zasadnutí alebo je možné doplniť na Sneme SLK na návrh
delegáta Snemu SLK. Podmienky kandidatúry tým nie sú dotknuté.
de) Navrhnutý kandidát musí pred vykonaním voľby písomne vyhlásiť, že ak bude zvolený a
zvolenú funkciu prijme, má záujem funkciu do ktorej bude zvolený vykonávať a to spolu s
vyhlásením, že si je vedomý, že neplnenie povinností vyplývajúcich z prijatej funkcie je
disciplinárnym priestupkom, za ktorý môže byť členovi uložené disciplinárne opatrenie.
df) Za členov KV SLK sú zvolení kandidáti s najväčším počtom získaných hlasov a ak získal
nadpolovičnú väčšinu prítomných delegátov Snemu SLK v čase hlasovania. Ak nezískali
potrebný počet kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov, vykoná sa opakovaná voľba na
samostatných volebných lístkoch a to tak, že kandidátnu listinu budú tvoriť vždy dvaja
kandidáti a to kandidát s najvyšším počtom hlasov a kandidát s najnižším počtom hlasov v
potrebnom počte a poradí.
dg) Predseda volebnej komisie SLK zvolá prvé zasadnutie KV SLK do 14 dní odo dňa
platnosti volieb. KV SLK si na svojom prvom zasadnutí zvolí predsedu tajným hlasovaním.
Kandidáta na výkon funkcie predsedu KV SLK môžu podať členovia KV SLK. Zvolený
predseda KV SLK je súčasne zvoleným delegátom SLK.
dh) V prípade rovnosti hlasov o poradí rozhodne žreb.
e/ Disciplinárna komisia SLK
ea) Disciplinárna komisia SLK má 9 členov.
eb) Kandidáta na výkon funkcie člena DK SLK môžu navrhnúť Rada SLK delegáti Snemu
SLK, Zhromaždenie delegátov RLK a to zásadne písomne listom doručeným na sekretariát
SLK najneskôr 10 dní pred konaním Snemu SLK.
ec) Voľba člena DK RLK sa vykoná tajnou voľbou. Volebný lístok tvorí kandidátna listina
ktorá obsahuje zoznam navrhnutých kandidátov najmenej v počte členov DK SLK, v
abecednom poradí s uvedením príslušnosti k RLK a orgánu alebo delegáta, ktorý kandidáta
navrhol.
ed) Ak nie je navrhnutý potrebný počet kandidátov, kandidátnu listinu môže doplniť Rada
SLK na svojom predsnemovom zasadnutí alebo je možné doplniť na Sneme SLK na návrh
delegáta Snemu SLK.
ee) Navrhnutý kandidát musí pred vykonaním voľby písomne vyhlásiť, že ak bude zvolený a
zvolenú funkciu prijme, má záujem funkciu do ktorej bude zvolený vykonávať a to spolu s
vyhlásením, že si je vedomý, že neplnenie povinností vyplývajúcich z prijatej funkcie je
disciplinárnym priestupkom, za ktorý môže byť členovi uložené disciplinárne opatrenie.

ef) Za členov DK SLK sú zvolení kandidáti, s najväčším počtom získaných hlasov a ak získali
nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov Snemu SLK v čase hlasovania. Ak
kandidáti nezískali nadpolovičnú väčšinu hlasov, vykoná sa opakovaná voľba na
samostatných volebných lístkoch a to tak, že kandidátnu listinu budú tvoriť vždy dvaja
kandidáti a to kandidát s najvyšším počtom hlasov a kandidát s najnižším počtom hlasov v
potrebnom počte a poradí.
eg) Predseda volebnej komisie SLK zvolá prvé zasadnutie DK SLK do 14 dní odo dňa
platnosti volieb. DK SLK si na svojom prvom zasadnutí zvolí predsedu tajným hlasovaním.
Kandidáta na výkon funkcie predsedu DK SLK môžu podať členovia DK SLK. Zvolený
predseda DK SLK je súčasne zvoleným delegátom Snemu SLK.
eh) V prípade rovnosti hlasov o poradí rozhodne žreb.
3. Uskutočnenie volieb na Sneme SLK
a/ Voľby na Sneme SLK sa vykonajú v poradí:
- voľba Prezidenta SLK,
- voľba Rady SLK a predsedov Stálych výborov SLK,
- voľba Kontrolného výboru SLK,
- voľba Disciplinárnej komisie SLK.
b/ Voľby na Sneme SLK riadi päťčlenná Volebná komisia, ktorú volí Snem SLK na návrh
Rady SLK a delegátov Snemu SLK. Volebná komisia si zo svojich radov zvolí Predsedu
Volebnej komisie.
c/ Volebná komisia na svojom rokovaní počas konania Snemu SLK overí správnosť
volebných lístkov v súlade s týmto Volebným poriadkom. Predseda Volebnej komisie alebo
ním poverený člen Volebnej komisie SLK označí podpisom a pečiatkou taký počet
hlasovacích lístkov, koľko je prítomných delegátov na Sneme SLK (podľa zistenia
Mandátovej komisie).
d/ Predseda volebnej komisie pred vykonaním voľby:
a) oboznámi delegátov s časovým priebehom a organizáciou volieb na Sneme SLK,
b) oznámi počty volených miest do orgánov SLK,
c) oznámi časovú lehotu na podanie návrhov na kandidatúru ak je potrebné doplnenie
kandidátnych listín,
d) odovzdá prostredníctvom členov Volebnej komisie, hlasovacie lístky delegátom Snemu
SLK,
e) pripraví volebnú urnu jej zapečatením.
d/ Každý delegát Snemu SLK dostane volebné lístky a voľbu vykoná označením kandidáta
podčiarknutím a vhodením volebného lístka do volebnej urny.
f/ Po uplynutí časovej lehoty na vykonanie voľby, Volebná komisia SLK vyradí neplatné
volebné lístky, hlasy sčíta a podľa počtu získaných hlasov zostaví poradie zvolených
kandidátov a to samostatne pre každú voľbu.
g/ Volebná komisia SLK vypracuje zápisnicu o priebehu a výsledkoch voľby. Po ukončení
volieb Predseda Volebnej komisie vyhlási výsledky volieb.

h/ Voľby na úrovni SLK sú platné oboznámením delegátov Snemu SLK s uznesením KV
SLK o platnosti volieb podľa Hlavy I., čl. IV. Volebného poriadku.
i/ Hlasovacie lístky a Zápis o výsledku volieb archivuje sekretariát RLK do zvolenia nových
orgánov.
HLAVA V.
Záverečné a prechodné ustanovenia
1. Výklad ustanovení Volebného poriadku, ktorej interpretácia môže byť nejasná,
prislúcha Rade SLK medzi dvoma zasadnutiami Snemu SLK.
2. Tento Volebný poriadok schválil XXXIII. Snem SLK dňa 20.10.2017 v Bratislave a
nadobudol platnosť a účinnosť dňom schválenia. Novelizovaný na XXXIV. Sneme
Slovenskej lekárskej komory dňa 26.10.2018.
3. Výkon funkcie členov orgánov zvolených pred dňom účinnosti tohto Volebného
poriadku sa riadia doterajším Volebným poriadkom.
MUDr. Marian Kollár, v. r.
prezident Slovenskej lekárskej komory

