
strana 1 z 5 

Asociácia na ochranu práv pacientov SR 

sídlo Prešovská 346/39, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika,  

IČO 30 787 238, zápis v registri občianskych združení vedený Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky, registračné číslo VVS/1-900/90-18249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V O L E B N Ý   P O R I A D O K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento volebný poriadok (ďalej len „Volebný poriadok“) je vypracovaný v súlade so 

stanovami Asociácie na ochranu práv pacientov SR, so sídlom Prešovská 346/39, 821 08 

Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO 30 787 238, zápis v registri 

občianskych združení vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, registračné číslo 

VVS/1-900/90-18249 (ďalej len „AOPP“). 
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Článok I 

Predmet úpravy 

1. Tento Volebný poriadok upravuje podrobnosti volieb do orgánov AOPP. 

 

Článok II 

Volebná komisia a skrutátori 

1. Valné zhromaždenie spomedzi svojich delegátov verejne volí dvoch (2) skrutátorov 

a troch (3) členov volebnej komisie.  

2. Kandidátov na skrutátorov a členov volebnej komisie navrhuje predsedníctvo. 

Ktorýkoľvek delegát valného zhromaždenia môže navrhnúť iného skrutátora alebo člena 

volebnej komisie, ako je navrhnutý predsedníctvom.  

3. O každom kandidátovi sa hlasuje osobitne a to v poradí, v akom boli kandidáti navrhnutí.  

4. Za skrutátora a za člena volebnej komisie je zvolený ten kandidát, ktorý získal 

nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov valného zhromaždenia. V prípade, ak 

pri hlasovaní získajú nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov dvaja skrutátori 

a traja členovia volebnej komisie, o ďalších prípadných kandidátoch sa nehlasuje. 

5. Volebná komisia si zvolí svojho predsedu, ktorý zodpovedá za priebeh volieb. 

6.  Predseda volebnej komisie  je povinný vždy oznámiť počet hlasov, ktoré získali 

jednotliví kandidáti do orgánov AOPP  

7. Členovia volebnej komisie nemôžu kandidovať do orgánov AOPP. 

  

 

Článok III 

Uznášaniaschopnosť 

1. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa na ňom zúčastňuje nadpolovičná väčšina 

delegátov s právom hlasovať. 

 

Článok IV 

Tajnosť volieb 

1. Voľby členov predsedníctva a revíznej komisie sú tajné. Voľba čestného prezidenta je 

verejná. 

 

Článok V 

Voľba členov predsedníctva 

1. Kandidátov na členov predsedníctva, revíznej komisie  navrhuje predsedníctvo na 

základe písomných návrhov doručených členmi, a to 30 dní pred konaním volieb.  

Predsedníctvo na základe písomných návrhov pripraví volebné lístky.  

2. Kandidátov môže navrhnúť aj ktorýkoľvek delegát valného zhromaždenia. Kandidáti sa 

navrhujú verejne, ústnym prednesom z miesta. Navrhovateľ môže svoj návrh odôvodniť 

v prednese, trvajúcom maximálne tri minúty. Každý delegát môže navrhnúť maximálne 

jedného kandidáta na člena predsedníctva. Každý kandidát verejne oznámi, či s návrhom 
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súhlasí a zároveň môže k návrhu vystúpiť v rozprave, a to v prednese, trvajúcom 

maximálne päť minút. Kandidáti vystupujú v rozprave v poradí, v akom boli navrhnutí. 

3. Iní delegáti valného zhromaždenia ako navrhovatelia a kandidáti môžu vystúpiť 

v rozprave k návrhom na voľbu členov predsedníctva, revíznej komisie v rozsahu 

maximálne tri minúty.  

4. Pred voľbami predseda volebnej komisie oznámi delegátom počet  prítomných delegátov 

valného zhromaždenia, ktorí tvoria požadovanú väčšinu pre dané voľby. 

5.  Delegáti valného zhromaždenia si volia v jednom tajnom hlasovaní predsedníctvo 

a v druhom tajnom hlasovaní revíznu komisiu. 

6. Delegát valného zhromaždenia si volebný lístok prevezme od člena volebnej komisie. 

7. Všetci kandidáti na členov predsedníctva sú na volebnom lístku označení menom 

a priezviskom.  Počet členov predsedníctva je päť (5) členov.  

8.  Všetci kandidáti na členov revíznej komisie sú na volebnom lístku označení menom 

a priezviskom.  Počet členov revíznej komisie sú traja( 3) členovia.  

9. Pri voľbe členov predsedníctva, revíznej komisie  by mal byť uvedený na volebnom 

lístku  vyšší  počet kandidátov ako je určený počet členov  predsedníctva, revíznej 

komisie, a to pre  potreby kooptácie pri odstúpení člena predsedníctva, revíznej komisie.    

10.  Ak je na volebnom lístku označený, zakrúžkovaný  menší počet kandidátov, volebný 

lístok je platný.  

11. Volebný lístok je neplatný, ak: 

a)  Je označených, zakrúžkovaných viac  kandidátov, ako navrhnutý maximálny počet 

členov predsedníctva a revíznej komisie   

b) je označený spôsobom, z ktorého nie je možné zistiť obsah prejavu vôle hlasujúceho 

12. Hlasovanie pri tajnej voľbe je neplatné, ak v jeho priebehu delegát poruší tajnosť 

hlasovania, napríklad, ale nielen, vyhotovením obrazového záznamu volebného lístku. 

Také hlasovanie sa opakuje, pričom je z neho vylúčený delegát, ktorý porušil tajnosť 

hlasovania. Hlasovanie je neplatné aj v prípade, ak volebná komisia zistí, že počet 

odovzdaných volebných lístkov je vyšší ako počet vydaných volebných lístkov. 

13. Ak sa delegát pri hlasovaní pomýli, môže volebnú komisiu do skončenia predmetného 

hlasovania požiadať o vydanie nového volebného lístka. Volebná komisia mu vydá nový 

volebný lístok potom, ako znehodnotí volebný lístok, ktorý bol predmetom omylu 

dotknutého delegáta. 

14. Kandidát je zvolený za člena predsedníctva, revíznej komisie ak získa nadpolovičnú 

väčšinu hlasov prítomných delegátov valného zhromaždenia. V prípade, ak v prvom kole 

počet zvolených kandidátov je nižší ako počet členov predsedníctva, revíznej komisie 

určený stanovami, nasleduje druhé kolo volieb, v ktorom sa volia členovia 

predsedníctva, revíznej komisie  na neobsadené miesta. V druhom kole sa voľby môžu 

zúčastniť aj kandidáti, ktorí kandidovali v prvom kole.  

15. V prípade, ak sa valné zhromaždenie uznesie na verejnom hlasovaní, hlasuje sa 

o každom kandidátovi na člena predsedníctva, revíznej komisie osobitne, a to v poradí, 

v akom boli navrhnutí. Hlasuje sa zdvihnutím ruky pri výzve predsedajúceho hlasovať 

za, proti alebo sa zdržať hlasovania. Po každom hlasovaní skrutátori oznámia volebnej 
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komisii počet hlasov za, proti alebo zdržania sa hlasovania. V prípade, ak pri verejnom 

hlasovaní získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov rovnaký počet 

kandidátov, ako je počet členov predsedníctva, revíznej komisie určený stanovami, 

o ďalších prípadných kandidátoch sa nehlasuje. 

 

Článok VI 

                                          Voľby Prezidenta a Viceprezidentov AOPP 

 

1.   Prezidenta a dvoch  viceprezidentov volí Predsedníctvo AOPP. 

2.   Voľby prezidenta a viceprezidenta prebiehajú tajne. 

3.   Každý člen Predsedníctva má jeden hlas. 

4.   Hlasovací lístok obsahuje mená všetkých členov Predsedníctva. 

5.   Hlasujúci na hlasovacom lístku vyznačí zakrúžkovaním meno jedného kandidáta. 

6.   Prezidentom je zvolený kandidát, ktorý získal najviac hlasov.  Prvým viceprezidentom je    

zvolený kandidát, ktorý získal druhý najvyšší počet hlasov. Druhým viceprezidentom je 

zvolený kandidát, ktorý ískal tretí najvyšší počet hlasov.   

 

Článok VII 

                                          Voľby Predsedu revíznej komisie  AOPP 

 

1.   Predsedu Revíznej komisie volia členovia Revíznej komisie . 

2.   Voľby predsedu prebiehajú tajne. 

3.   Každý člen Revíznej komisie má jeden hlas 

4.   Hlasovací lístok obsahuje mená všetkých členov Revíznej komisie. 

5.   Hlasujúci na hlasovacom lístku vyznačí zakrúžkovaním meno jedného kandidáta. 

6.   Predsedom  je zvolený kandidát, ktorý získal najviac hlasov.   

 

 

Článok VIII 

Voľba čestného prezidenta 

1. Kandidáta na čestného prezidenta môže navrhnúť predsedníctvo, ktorýkoľvek člen, 

delegát valného zhromaždenia a to verejne, ústnym prednesom z miesta. Navrhovateľ 

môže svoj návrh odôvodniť v prednese, trvajúcom maximálne tri minúty. Každý 

kandidát verejne oznámi, prípadne písomne potvrdí,  že  s návrhom súhlasí a zároveň 

môže k návrhu vystúpiť v rozprave, a to v prednese, trvajúcom maximálne 10 minút. 

Kandidáti vystupujú v rozprave v poradí, v akom boli navrhnutí. 

2. Čestný prezident sa volí verejne, zdvihnutím ruky. Na zvolenie čestného prezidenta sa 

vyžaduje súhlas najmenej dvoch tretín všetkých delegátov valného zhromaždenia. 

3. Ustanovenia článku V odseky 2, 3  sa použijú primerane. 
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Článok IX 

Výsledky volieb 

1.  Predseda volebnej komisie predkladá predsedajúcemu a delegátom protokol 

o výsledkoch volieb, hlasovania, z ktorého musí byť zrejmé, koľko volebných lístkov 

bolo odovzdaných, koľko delegátov hlasovalo, počet platných hlasov, počet neplatných 

hlasov a počet hlasov pre jednotlivých kandidátov. Výsledky hlasovania oznamuje 

delegátom Predseda volebnej komisie. 

2. Výsledky volieb sú platné a účinné okamihom ich vyhlásenia predsedom Volebnej 

komisie. 

3. Protokoly o výsledkoch volieb sa uchovávajú v kancelárii AOPP.  

 

Článok X 

Zrušovacie ustanovenie 

1. Zrušuje sa Volebný poriadok Asociácie na ochranu práv pacientov SR schválený dňa 

28. februára 2013. 

 

Článok X 

Účinnosť 

1. Tento Volebný poriadok bol prerokovaný a schválený na Valnom zhromaždení dňa 

31.mája  2019 a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia. 


