
VOLEBNÝ PORIADOK 
SLOVENSKÉHO ODBOROVÉHO ZVÄZU ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 
KAPITOLA I. 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

1. Tento Volebný poriadok upravuje voľby 

predsedu SOZ ZaSS, podpredsedu SOZ 

ZaSS, členov Výkonného výboru SOZ 

ZaSS zástupcov krajov, člena Výkonného 

výboru za zariadenia sociálnych služieb 

SOZ ZaSS a 2 revízorov účtov Slovenského 

odborového zväzu zdravotníctva a 

sociálnych služieb/ďalej SOZ ZaSS/. 

2. Volieb zjazdu sa zúčastňuje delegát 

zjazdu SOZ ZaSS a krajskej konferencie 

predseda ZO, alebo písomne splnomocnený 

zástupca z príslušnej ZO zvolený podľa 

tohto Volebného poriadku, schváleného 

Konferenciou predsedov ZO. 

3. Voľby sa uskutočňujú tajne, ak orgán, 

ktorý voľbu vykonáva nerozhodne inak. 

 

KAPITOLA II. 

VOLIČ 

 

1. Voličom je delegát zjazdu SOZ ZaSS. 

2.Voličom na krajskej konferencii je 

predseda ZO, alebo písomne splnomocnený 

zástupca z príslušnej ZO s počtom hlasov 

zodpovedajúcim počtu členov ZO. 

 

KAPITOLA III. 

ZÁSADY VOLIEB 

 

1. Delegáti môžu voliť, ak sú prítomní v 

nadpolovičnej väčšine. 

2. Orgány sú volené spravidla z väčšieho 

počtu kandidátov, návrhy ktorých 

predkladajú základné odborové organizácie 

v zmysle uznesenia Konferencie predsedov 

v roku prípravy zjazdu. 

3. Volebné obdobie je štvorročné. 

4. Za predsedu SOZ ZaSS, podpredsedu 

SOZ ZaSS, člena Výkonného výboru SOZ 

ZaSS zástupcu kraja, člena Výkonného 

výboru za zariadenia sociálnych služieb 

SOZ ZaSS, revízorov účtov SOZ ZaSS 

môže byť volený každý navrhnutý člen 

odborového zväzu s prihliadnutím na 

skúsenosti z práce v základnej odborovej 

organizácii. 

5. Voľby sú právoplatné, ak sa ich zúčastní 

nadpolovičná väčšina prítomných 

delegátov zjazdu. Na krajských 

konferenciách sú voľby právoplatné, ak sa 

ich zúčastní nadpolovičná väčšina 

predsedov ZO, alebo písomne 

splnomocnených zástupcov z príslušných 

ZO. 

6. Voľby sa uskutočňujú v súlade so 

Stanovami SOZ ZaSS a týmto Volebným 

poriadkom. 

7. Volebná komisia zoznámi voličov s 

návrhom kandidátky na predsedu SOZ 

ZaSS, podpredsedu SOZ ZaSS, členov 

Výkonného výboru zástupcov kraja, člena 

Výkonného výboru za zariadenia 

sociálnych služieb, revízorov účtov SOZ 

ZaSS a so spôsobom volieb. 

8. Volebná komisia riadi akt volieb, 

spracúva protokol o výsledku volieb a 

umiestnení všetkých kandidátov na funkcie 

v orgánoch SOZ ZaSS, ktorého prílohou sú 

kandidátne listiny, vyhlasuje výsledky 

volieb. 

9. Kandidát navrhnutý na volené funkcie 

nemôže pracovať vo volebnej komisií. 

 

KAPITOLA IV. 

ZOSTAVENIE KANDIDÁTNEJ 

LISTINY 

 

1. Podmienkou kandidatúry je písomný 

súhlas kandidáta. 

2. Kandidátom na funkciu predsedu SOZ 

ZaSS, podpredsedu SOZ ZaSS, člena 

Výkonného výboru zástupcu kraja, člena 

Výkonného výboru za zariadenia 

sociálnych služieb SOZ ZaSS, revízorom 

účtov sa môže stať člen odborového zväzu, 

ktorý splnil podmienky podľa Stanov a 

podmienok, ktoré schvaľuje Konferencia 

predsedov ZO v roku prípravy zjazdu SOZ 

ZaSS: 

a) je členom odborového zväzu najmenej tri 

roky; 



b) do dátumu konania zjazdu, kedy 

kandiduje na funkciu je starší ako 21 rokov; 

c) je navrhnutý ZO do termínu, ktorý 

schválila Konferencia predsedov ZO; 

d) potvrdí, že kandidatúra bola s ním 

prerokovaná a s ňou súhlasí; 

e) jeho kandidatúru potvrdila členská 

schôdza alebo konferencia ZO v súlade s 

ďalšími podmienkami, ktoré prípadne 

schválila konferencia predsedov ZO v roku 

prípravy zjazdu. 

3. Kandidátnu listinu zostavuje Výkonný 

výbor SOZ ZaSS na základe návrhov 

základných odborových organizácií. 

4. Kandidátne listiny pre voľbu predsedu 

SOZ ZaSS, podpredsedu SOZ ZaSS, členov 

Výkonného výboru zástupcov krajov, člena 

Výkonného výboru za zariadenia 

sociálnych služieb a revízorov účtov SOZ 

ZaSS sú zostavené samostatne. Obsahujú 

mená kandidátov v abecednom poradí, 

označenie odborovej organizácie kandidáta, 

dátum narodenia, súčasné zamestnanie, 

pracovné zaradenie, rok členstva 

v odboroch a funkcie v odborovom zväze. 

5. Počet kandidátov na kandidátnej listine 

musí zodpovedať najmenej počtu 

voliteľných miest. 

6. Kandidát na funkciu predsedu SOZ 

ZaSS, podpredsedu SOZ ZaSS, člena VV za 

zariadenia sociálnych služieb má právo na 5 

minútové vystúpenie v dobe konania 

zjazdu. Kandidát na funkciu člena 

Výkonného výboru SOZ ZaSS zástupca 

kraja má právo na 5 minútové vystúpenie na 

krajskej konferencii. 

7. Kandidáti na ďalšie funkcie v orgánoch 

SOZ ZaSS majú právo predstaviť sa 

prostredníctvom zjazdového podkladového 

materiálu „Prezentácia kandidátov“. 

8. Mandát členov orgánov zaniká: 

a) uplynutím volebného obdobia orgánu; 

b) vzdaním sa; 

c) odvolaním podľa článku 48 písm. h) 

Stanov SOZ ZaSS; 

d) zánikom orgánu; 

e) zánikom členstva v odborovom zväze; 

f) smrťou člena príslušného orgánu SOZ 

ZaSS; 

g) v prípade, že zvolenú funkciu si riadne 

neplní. 

 

KAPITOLA V. 

POČET ČLENOV VÝKONNÉHO 

VÝBORU A REVÍZOROV ÚČTOV 

 

1. Návrh na počet a zloženie členov 

Výkonného výboru, jeho organizačnú 

štruktúru schvaľuje Konferencia predsedov 

ZO v roku prípravy zjazdu SOZ ZaSS a 

dáva na vedomie zjazdu SOZ ZaSS svojim 

uznesením. 

2. Predseda SOZ ZaSS, podpredseda SOZ 

ZaSS, člen Výkonného výboru za 

zariadenia sociálnych služieb a revízori 

účtov SOZ ZaSS sú volení delegátmi na 

zjazde. 

3. Členovia Výkonného výboru SOZ ZaSS 

zástupcovia kraja sú volení predsedami ZO, 

alebo písomne splnomocnenými 

zástupcami z príslušných ZO s počtom 

hlasov zodpovedajúcim počtu členov ZO na 

krajských konferenciách. 

 

KAPITOLA VI. 

VOLEBNÉ KOMISIE 

 

1. Do zvolenia volebných komisií 

zabezpečuje prípravu volieb Výkonný 

výbor SOZ ZaSS: 

a) vyžiada od kandidátov ich súhlas s 

kandidatúrou; 

b) overí u kandidátov splnenie podmienok 

kandidatúry; 

c) zaradí na kandidátnu listinu všetkých 

navrhovaných kandidátov, ktorí súhlasia so 

svojou kandidatúrou; 

d) zostaví a zverejní kandidátnu listinu; 

2. Volebná komisia zjazdu je 9-členná. Je 

volená delegátmi na základe písomného 

návrhu Výkonného výboru. Volebná 

komisia volí zo svojho stredu predsedu 

komisie. 

3. Volebná komisia krajských konferencií je 

5-členná. Volebná komisia volí zo svojho 

stredu predsedu komisie. 

4. Členom volebnej komisie nesmie byť 

kandidát na funkciu v orgánoch SOZ ZaSS. 



5. Volebné komisie organizujú, dohliadajú 

a zodpovedajú za správny priebeh volieb a 

sú preto povinné: 

a) zoznámiť voličov s postupom konania 

volieb; 

b) doručiť voličom volebné listiny; 

c) zabezpečovať a dohliadať na priebeh 

volieb; 

d) uskutočniť vyhodnotenie volieb a 

zoznámiť ich s výsledkami. 

6. Volebné komisie spracujú a overia 

záverečný protokol o priebehu volieb, ktorý 

obsahuje výsledky volieb. 

Volebné listiny, ktoré sú jeho súčasťou, 

zapečatia. Protokol je súčasťou protokolu 

zjazdu. 

7. Zoznam zvolených členov Výkonného 

výboru SOZ ZaSS, predsedu SOZ ZaSS, 

podpredsedu SOZ ZaSS, revízorov účtov 

SOZ ZaSS obdrží písomne každá základná 

odborová organizácia. 

 

KAPITOLA VII. 

TECHNIKA VOLIEB 

 

1. Delegát obdrží farebne rozlíšené volebné 

lístky zvlášť kandidátov na funkcie 

predsedu SOZ ZaSS, podpredsedu SOZ 

ZaSS, člena Výkonného výboru za 

zariadenia sociálnych služieb a 2 revízorov 

účtov SOZ ZaSS. 

2. Volebná listina môže byť upravená na 

návrh volebnej komisie. 

3. Volebná listina: 

a) musí byť označená pečiatkou 

odborového zväzu; 

b) je platná, keď delegát zjazdu SOZ ZaSS 

a na krajskej konferencii predseda ZO, 

alebo písomne splnomocnený zástupca z 

príslušnej ZO zakrúžkuje na volebnej listine 

príslušný počet navrhovaných kandidátov; 

c) volebná listina upravená iným spôsobom 

je neplatná a navrhovaní kandidáti na 

takejto volebnej listine strácajú hlas 

delegáta; 

d) v prípade, že na volebnej listine je 

označených viac kandidátov, ako má byť 

zvolených, volebná listina je neplatná; 

e) menej označených kandidátov na 

volebných listinách, okrem volebnej listiny 

predsedu SOZ ZaSS, podpredsedu SOZ 

ZaSS, člena VV za zariadenia sociálnych 

služieb sa považujú za právoplatné hlasy. 

4. Volebný akt sa uskutočňuje vo 

vyhradenom priestore, ktorého umiestnenie 

vyhlási predseda volebnej komisie. 

Uskutočňuje sa pod dohľadom členov 

volebnej komisie. Každý volič odovzdá 

volebné lístky do označenej volebnej urny. 

Volebných urien môže byť viac. Musia byť 

príslušne označené a zapečatené počas 

volebného aktu. 

5. Zvolený je kandidát na predsedu SOZ 

ZaSS, podpredsedu SOZ ZaSS, člena VV za 

zariadenia sociálnych služieb, revízorov 

účtov SOZ ZaSS, ktorý obdržal najvyšší 

počet odovzdaných platných hlasov 

voličov, ak počet hlasov presahuje 

nadpolovičnú väčšinu prítomných voličov. 

V inom prípade postupujú do 2. kola volieb 

dvaja kandidáti, ktorí obdržali najvyšší 

počet hlasov. 

6. Volebná komisia spočíta hlasy. 

Oboznámi zjazd SOZ ZaSS s výsledkami 

volieb a počtom hlasov, ktoré získali 

jednotliví kandidáti. Podľa toho urobí 

poradie členov. Písomný dokument overia 

podpisom členovia volebnej komisie. 

7. Zvolený je kandidát na člena Výkonného 

výboru zástupca kraja, ktorý na krajskej 

konferencii obdržal nadpolovičný počet 

platných hlasov predsedov ZO, alebo 

písomne splnomocnených zástupcov 

z príslušných ZO. V inom prípade 

postupujú do 2. kola volieb dvaja kandidáti, 

ktorí obdržali najvyšší počet hlasov. 

8. Na základe poradia členov, ktoré vyhlási 

volebná komisia zjazdu a krajskej 

konferencie sa uskutočňujú kooptácie 

členov do Výkonného výboru a revízorov 

účtov v prípade, že členovi uvedených 

orgánov zanikne mandát z akýchkoľvek 

dôvodov. 

9. Kooptácia sa nemôže uskutočniť u 

funkcií predseda SOZ ZaSS a podpredseda 

SOZ ZaSS. U týchto funkcií sa musia 

uskutočniť voľby. 

 

 

 



KAPITOLA VIII. 

VOĽBA DELEGÁTOV 

 

Podmienky pre voľbu delegátov zjazdu a 

krajských konferencií schvaľuje 

Konferencia predsedov ZO v roku prípravy 

zjazdu. 

 

KAPITOLA IX. 

PLATNOSŤ VOLEBNÉHO 

PORIADKU 

 

1. Volebný poriadok nadobúda platnosť po 

schválení Konferenciou predsedov ZO, v 

zmysle čl. 48 písm. a) a j) Stanov SOZ ZaSS 

dňa 11. 4. 2019 

2. Zmeny volebného poriadku môže 

uskutočniť v zmysle čl. 44 písm. e) Stanov 

SOZ ZaSS 

a)    zjazd SOZ ZaSS. 

b) konferencia predsedov základných 

odborových organizácií SOZ ZaSS. 

3. Rušia sa doterajšie volebné poriadky 

upravujúce voľbu delegátov zjazdu SOZ a 

voľbu členov orgánov SOZ ZaSS. 


