
SLOVENSKÁ KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK  
 

 

VOLEBNÁ SMERNICA  

 
Rada Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek vyhlasuje voľby do Výboru 

Sekcie sestier pracujúcich v pediatrii, ktoré sa budú konať dňa 2.12.2017 počas 

„Celoslovenskej konferencie Sekcie sestier pracujúcich v pediatrii” v Banskej Bystrici. 

 

 

         Voľbami sa obsadzujú funkcie členov Výboru Sekcie sestier pracujúcich v pediatrii, 

SK SaPA.  

 

- Členovia sekcie na „Celoslovenskej konferencie Sekcie sestier pracujúcich v pediatrii   

SK SaPA “ (ďalej len „konferencie“) volia 5 členov výboru sekcie  tajným hlasovaním.  

 

- Za člena výboru sekcie môže byť zvolený každý člen SK SaPA, ktorý je zároveň aj 

členom Sekcie sestier pracujúcich v pediatrii a súhlasí s voľbou.  

 

- Právo voliť do výboru sekcie majú všetci, ktorí sú ku dňu vyhlásenia volieb členmi 

komory a Sekcie sestier pracujúcich v pediatrii.  

 

- Právo byť volení majú tí, ktorí:  

a) sú ku dňu vyhlásenia volieb členmi komory,  

b) sú prítomní na zasadnutí, na ktorom voľby prebiehajú. Právo byť volený má člen 

komory aj za svojej neprítomnosti, ak svoju neúčasť vopred písomne ospravedlnil 

vážnymi dôvodmi a priložil písomný súhlas so svojou kandidatúrou,  

c) súhlasia so svojou kandidatúrou.  

 

- Predseda volebnej komisie a jej členovia nesmú byť uvedení na kandidátnej listine a byť 

volení do výboru sekcie.  

 

- Ak získajú kandidáti do výboru sekcie rovnaký počet hlasov, o tom, kto sa stane členom 

výboru sekcie rozhodne žreb.  

 

- Na voľbu členov výboru sekcie dostane každý oprávnený volič pri prezentácii kandidátnu 

listinu. Na kandidátnej listine je vyznačené, o akú voľbu sa jedná. Kandidátna listina je 

potvrdená pečiatkou, podpísaná podpredsedom sekcie ambulantných sestier a pôrodných 

asistentiek.  

 

- Pri voľbe členov výboru sekcie napíše delegát na príslušnú kandidátnu listinu mená a 

priezviská najmenej dvojnásobného počtu kandidátov ako je počet miest obsadzovaných 

voľbou.  

 

- Kandidátna listina je platná ak delegát označí rovnaký, resp. nižší počet miest 

obsadzovaných voľbou. Kandidátna listina je neplatná ak delegát označí vyšší počet miest 

obsadzovaných voľbou alebo neoznačí žiadneho kandidáta.  

 

- Na kandidátnej listine sa voľba kandidáta vyznačí zakrúžkovaním jeho poradového čísla.  
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- Po sčítaní všetkých platných hlasov pre voľbu členov výboru sekcie sa podľa počtu 

získaných hlasov určí poradie kandidátov. Zvolený je kandidát, ktorý získal najväčší 

počet hlasov v súlade s počtom, ktorý bol pre výbor sekcie určený. Predsedom odbornej 

sekcie sa stáva zvolený člen výboru s najvyšším počtom hlasov.  

 

- Kandidáti, ktorí neuspeli vo voľbe sa stávajú náhradníkmi, a to v poradí podľa počtu 

získaných hlasov.  

 

- Výsledky volieb zverejní volebná komisia v čase určenom programom konferencie.  

 

- Vyhlasujú sa výsledky o zvolenom kandidátovi, ako aj o tých kandidátoch, ktorí získali 

spomedzi nezvolených kandidátov najvyšší počet hlasov.  

 

- Úplné výsledky volieb sa uvedú v správe z konferencie.  

 

- Námietky proti priebehu volieb s uvedením konkrétneho dôvodu môže podať každý člen 

komory do 14 dní od konania volieb.  

 

- Ak kontrolný výbor komory zistí opodstatnenosť námietky, rozhodne podľa závažnosti 

o prípadnej neplatnosti volieb a o prijatých opatreniach. So svojim rozhodnutím 

oboznámi Radu SK SaPA.  

 

 

 

 

 

Bratislava 2.11. 2017  

 

 

 

 

 

PhDr. Iveta Drahoňová  

Volebný komisár  

 

 


