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V O L E B N Ý  P O R I A D O K 

Slovenskej komory medicínsko-zdravotníckych pracovníkov 
 
 

Článok 1 
Základné ustanovenia 

1. Tento volebný poriadok je v súlade so zákonom NR SR č. 578/2004 Z.z., všeobecne platnými právnymi 
predpismi, štatútom a vnútornými predpismi Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov  
( ďalej len „SK MTP“). 

2. Účelom volebného poriadku SK MTP je upraviť voľby orgánov SK MTP a orgánov Regionálnej komory 
medicínsko-technických pracovníkov (ďalej len „RK MTP“). 

3. Poslaním volebného poriadku je upevňovať vzájomnú dôveru členov SK MTP založenú na demokratickom 
princípe volieb orgánov a funkcionárov SK MTP a RK MTP. 

 

Článok 2 
Všeobecné ustanovenia 

1. Každý člen SK MTP má právo voliť zástupcov do orgánov SK MTP a byť sám volený. 
2. Členstvo v Rade SK MTP je nezlučiteľné s členstvom v Kontrolnom výbore SK MTP a Disciplinárnej komisií 

SK MTP. 
3. Funkčné obdobie členov orgánov SK MTP je štvorročné. Ak v priebehu volebného obdobia zanikne členovi 

orgánu funkcia, nastúpi za neho náhradník, ktorý získal najvyšší počet hlasov vo voľbách do funkcie v orgáne 
komory. 

4. Počet členov jednotlivých orgánov upravuje Organizačný poriadok SK MTP. 
5. Za priebeh volieb zodpovedá volebná komisia. 
6. Volebná komisia má 5 – 9 členov, volí si spomedzi seba predsedu. Členov volebnej komisie volia prítomní 

delegáti nadpolovičnou väčšinou hlasov vo verejných voľbách. 
 

Článok 3 
Snem SK MTP 

1. Snem je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov. 
2. Na sneme, musia byť ustanovené a zvolené komisie: 

a) mandátová, ktorá overuje a potvrdzuje mandát delegátov snemu 
b) volebná, ktorej činnosť sa riadi volebným poriadkom SK MTP 
c) návrhová, ktorá pripravuje návrh uznesenia a predkladá ho na schválenie. 

3. Na základe rozhodnutia Snemu SK MTP môžu byť ustanovené i iné komisie. Pokiaľ Snem SK MTP 
nerozhodne inak, komisie ukončením rokovania zanikajú. 
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4. Počet členov komisií navhrhuje predsedajúci Snemu SK MTP a schvaľuje Snem SK MTP, komisie si zvolia 
predsedov zo svojich radov. 

5. Právo voliť na Sneme SK MTP majú prítomní delegáti, ktorých mandát potvrdí mandátová komisia. 
Náhradník môže zastupovať delegáta len ak bol právoplatne zvolený a nachádza sa na zozname delegátov 
príslušnej RK MTP. 

6. Snem komry volí radu SK MTP, prezidenta SK MTP, disciplinárnu komisiu SK MTP a kontrolný výbor SK 
MTP. Do orgánov SK MTP môžu byť zvolení všetci členovia SK MTP, ktorí boli ku dňu zvolania snemu 
zvolení za delegátov snemu a súhlasia s voľbou. 
a) Delegáti volia 10 členov Rady SK MTP. Členmi Rady sa okrem zvolených členov stávajú aj 3 predsedovia 

výborov sekcií. Predsedovia Výborov sekcií sa stávajú viceprezidentmi SK MTP. 
b) Delegáti snemu volia v tajných voľbách prezidenta SK MTP z členov rady SK MTP. Delegáti snemu volia 

Disciplinárnu komisiu SK MTP z kandidátov. Počet členov disciplinárnje komisie SK MTP je 5. 
c) Delegáti snemu volia Kontrolný výbor SK MTP z kandidátov. Počet členov Kontrolného výboru SK MTP 

je 5. 
 

Článok 4 
Rada SK MTP 

1. Rada SK MTP volí Prezídium, ktoré tvoria traja viceprezidenti a dvaja členovia Rady. 
2. Rada SK MTP volí z členov Prezídia prvého viceprezidenta, zástupcu prezidenta. 

 

Článok 5 
Disciplinárna komisa SK MTP 

1. Volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu disciplinárnej komisie. 
2. Ak žiadny kandidát nedosiahne nadpolovičnú väčšinu, do ďalšieho kola postúpia dvaja kandidáti s 

najvyšším počtom hlasov. 
3. Ak boli voľby dvojkolové, podpredsedom sa stáva kandidát s nižším počtom hlasov. Ak bol predseda 

zovelný v prvom kole, podpredseda sa volí samostatne. 
 

Článok 6 
Kontrolný výbor SK MTP 

1. Volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu kontrolného výboru. 
2. Ak žiadny kandidát nedosiahne nadpolovičnú väčšinu, do ďalšieho kola postúpia dvaja kandidáti s 

najvyšším počtom hlasov. 
3. Ak boli voľby dvojkolové, podpredsedom sa stáva kandidát s nižším počtom hlasov. Ak bol predseda 

zvolený v prvom kole, podpredseda sa volí samostatne. 
 

Článok 7 
Kooptácia 

1. V prípade straty mandátu člen voleného orgánu, môže tento orgán kooptovať do uvoľnenej funkcie člena 
voleného mandátu iného člena SK MTP. V prípade straty mandátu člena rady SK MTP, rada kooptuje 
najprv náhradníka z najvyšším počtom hlasov a to podľa výsledkov ostatných volieb, ak sa nepodarí 
kooptovať žiadneho náhradníka, nasleduje kooptácia podľa prvej vety tohto ustanovenia. 

2. V prípade zániku funkcie prezidenta SK MTP Rada SK MTP poverí výkonom funkcie viceprezidenta, ktorý 
vykonáva funkciu do zvolenia prezidenta SK MTP. V prípade zániku funkcie prezidenta RK MTP Rada SK 
MTP poverí výkonom funkcie prezidenta RK MTP, člena príslušnej rady RK MTP. 

3. Funkčné obdobie členom volených orgánov, ktorý boli kooptovaní zanikne súčasne s funkčným obdobím 
členov voleného orgánu, do ktorého boli kooptovaní. Poverenie Rady na výkon funkcie prezidenta SK MTP 
a / alebo na výkon funkcie prezidenta RK MTP zanikne momentom zvolenia prezidenta SK MTP a / alebo 
prezidenta RK MTP. Rada môže vždy poverenie zrušiť. 
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Článok 8 
Odvolanie prezidenta, alebo iného člena orgánov SK MTP 

1. Funkcia prezidentovi SK MTP a členovi orgánov SK MTP zaniká: 
a) vzdaním sa funkcie 
b) odvolaním 
c) stratou bezúhononnosti 
d) vylúčením zo SK MTP 
e) ukončením členstva v komore 
f) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. 

2. Odvolať prezidenta SK MTP, alebo iného člena orgánov SK MTP počas funkčného obdobia môže len orgán, 
ktorý ho do funkcie zvolil. Dôvodom odvolania môže byť opakovaná neodôvodnená neúčasť na 
rokovaniach, neplnenie si povinností vyplývajúcich z funkcie, alebo uznesení orgánu SK MTP, alebo za 
konanie v rozpore so záujmami SK MTP. 

 

Článok 9 
Voľby orgánov RK MTP 

1. Členovia RK MTP na Valnom zhromaždení RK MTP volia radu, prezidenta, disciplinárnu komisiu, kotrolný 
výbor a delegátov na snem SK MTP. Do orgánov RK MTP môže byť zvolený ten, kto je členom RK MTP ku 
dňu vyhlásenia volieb, je prítomný na zasadnutí a plní si všetky finančné záväzky voči komore. Ak sa 
kandidát nemôže zasadania zúčastniť, musí so svojou kandidatúrou vysloviť predchádzajúci písomný 
súhlas. 

2. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov RK MTP. Ak v 
stanovenom čase nie je prítomná nadpolovičná väčšina, koná sa náhradné valné zhromaždenie so 
začatkom o 30 minút, ktoré je uznášaniaschopné pri účasti aspoň 20% členov RK MTP. Uznesenie 
náhradného valného zhromaždenia je záväzné pre všetkých členov RK MTP len v bodoch, ktoré boli 
uvedené na pozvánke na riadne valné zhromaždenie. 

3. Na valnom zhromaždení musia byť ustanovené aj zvolené komisie: 
a) volebná, ktorej činnosť sa riadi voleným poriadkom SK MTP 
b) návrhová, ktorá pripravuje návrh uznesenia a predkladá ho na schválenie 
c) mandátová podľa potreby a rozhodnutia príslušnej RK MTP. 

4. Počet členov komisií navrhuje predsedajúci a schvaľuje Valné zhromaždenie. Komisie ukončením 
rokovania zanikajú. 

5. Členovia valného zhromaždenia volia na základe jednotlivých návrhov: prezidenta RK MTP, Radu RK MTP, 
Disciplinárnu komisiu RK MTP, Kontrolný výbor RK MTP a delegátov na snem SK MTP. Postup pri hlasovaní 
je daný volebným poriadkom SK MTP. Počet jednotlivých členov v orgánoch RK MTP je daný pomerným 
zastúpením všetkých zdravotníckych povolaní združených v komore a schvaľuje si ho valné zhromaždenie 
príslušnej RK MTP. Počet delegátov RK MTP na snem je daný volebným kľúčom a to 1 delegát na každých 
30 začatých členov v jednotlivých profesijných sekciách RK MTP. 

6. Návrhy na kandidátov do orgánov RK MTP môže podať každý člen RK MTP. 
 

Článok 10 
Priebeh volieb 

1. Za správny priebeh volieb na sneme SK MTP zodpovedá volebná komisia. 
2. Priebeh volieb na sneme je nasledujúci: 

a) volebná komisia prostredníctvom svojho predsedu oznámi začatie svojej činnosti 
b) na začiatku volieb sú podávané návrhy na odvolanie členov orgánov a návrhy na kandidátov na 

jednotlivé funkcie. Je povinnosťou navrhovateľa svoj návrh plénu stručne zdôvodniť. 
c) mená navrhnutých na odvolanie a mená kandidátov na jednotlivé funkcie sú postupne zapisované 

členom volebnej komisie na volebnú tabuľu 
d) kandidát, ktorý je  rozhodný neprijať v prípade svojho zvolenia funkciu, oznámi svoje rozhodntie plénu 



Rokovací poriadok SK MTP                                                                                   4 
 

e) mená kadidátov, ktorú sa vzdávajú kandidatúry, budú z volebnej tabule vymazané 
f) kandidát, ktorý súhlasí s kandidatúrou sa plénu predstaví a stručne ho zoznámi so svojím profesným  

životopisom 
g) kandidát musí byť na zasadnutí prítomný, alebo musí so svojou kandidatúrou vysloviť predchádzajúci 

písomný súhlas 
h) po uzatvorení podávania návrhov sa začínajú priame voľby. Od tejto chvíle  akákoľvek diskusia a 

podávanie návrhov nie sú prípustné 
i) voliči hlasujú verejne zdvihnutím mandátového lístka na Sneme SK MTP alebo ruky na valnom 

zhromaždení RK MTP, alebo tajne prostredníctvom hlasovacích lístkov, najprv o návrhoch na 
odvolanie 

j) voliči hlasujú tajne o kandidátoch na jednotlivé funkcie 
k) hlasovanie prebieha v súlade s rokovacím poriadkom SK MTP. Pri voľbách rozhoduje nadpolovičná 

väčšina hlasov prítomných delegátov 
l) pri verejnom hlasovaní spočíta hlasy voličov alebo pri tajnom hlasovaní zbiera hlasovacie lístky od 

voličov člen volebnej komisie 
m) volebná komisa prísomne spracuje výsledky volieb, tento dokument podpíše predseda volebnej 

komisie 
n) na výzvu predsedajúceho oznámi predseda volebnej komisie výsledky volieb plénu a písomný 

dokument o voľbách odovzdá predsedajúcemu 
o) prípadné doplňujúce voľby sú vyhlásené po 15 minútovej prestávke. Volia sa len chýbajúci členovia 

orgánov. Priebeh volieb je totožný s prvým kolom volieb. 
p) v prípade nezvolenia potrebných členov orgánov ani v druhom kole volieb, chýbajúci členovia sú 

doplnení kooptovaním podľa príslušného ustanovenia o kooptácii 
3. Za správnosť spracovania výsledkov volieb zodpovedá Volebná komisia. 
4. O prípadnom tajnom hlasovaní, kde to neurčuje volebný poriadok alebo zákon, rozhodujú voliči verejným 

hlasovaním. Volebná komisia musí byť pripravená prípadné tajné hlasovanie organizačne zabezpečiť. 
5. V prípade rovnosti hlasov sa hlasovanie opakuje, ak sa pri druhom hlasovaní pomer hlasov nezmení, 

rozhoduje hlas predsedajúceho. 
 

Článok 11 
Záverečné ustanovenia 

1. Výsledky volieb sa stávajú platnými dňom ich vyhlásenia. 
2. Je povinnosťou prezídia SK MTP výsledky volieb na Sneme SK MTP a Rady RK MTP výsledky volieb na 

Valnom zhromaždení vhodným spôsobom zverejniť.  
3. Tento volebný poriadok vydáva SK MTP v súlade so zákonom ako svoj vnútorný predpis. 
4. Volebný poriadok bol schválený snemom SK MTP dňa 23.5.2015. 
5. Volebný poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia. 

 
 

Týmto Dodatkom schváleným na Sneme 25.05.2019 sa mení a dopĺňa Rokovací  poriadok schválený Snemom 
SK MTP zo dňa 28.mája 2016 v znení neskorších Dodatkov. 
 

 
                                                                                                                  Iveta Šluchová 

                                                                                                                prezident SK MTP 

 
 


