
VOLEBNÝ PORIADOK ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE ODBOROVÉHO ZVÄZU 
PRACOVNÍKOV ŠKOLSTVA A VEDY UNIVERZITY VETERINÁRSKEHO 

LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH 
 
I. 

Spoločné ustanovenie 
 
1. Každy člen Základnej organizácie Odborového zväzu 

pracovníkov školstva a vedy  Univerzity  veterinárskeho 

lekárstva a farmácie,(ďalej iba ZO) má právo voliť a byť 

volený. 

2. Voľby sú tajné, ich priebeh zabezpečuje volebná komisia 
(ďalej iba VK) schválená Konferenciou ZO. 

3. Kandidátsku listinu do Rady ZO a revíznej komisie ,(ďalej 
iba RK) tvoria členovia ZO, ktorí podpisom vyjadrili  

súhlas s kandidatúrou do Rady ZO alebo RK a boli  

navrhnutí odborovým úsekom,  Radou ZO, prípadne prejavili 

sami záujem o kandidatúru. 

4. Termín volieb stanoví Konferencia ZO. 

5. Voľby  sa  uskutočnia  vo  volebnej miestnosti, ktorú na 

   tento účel určí VK. 

6. Vo volebnej miestnosti  je osobitný priestor  na  úpravu  

   volebných lístkov a volebná urna na odovzdanie volebných  

   lístkov. 

7. Členovia ZO, na pracoviskách mimo areálu UVLF (Študentské  

   domovy,  Jazdecký areál,   ÚZ Rozhanovce, EVS  Zemplínska   

   Teplica)majú možnosť voliť za prítomnosti členov volebnej   

   komisie do prenosnej urny v mieste pracoviska.  

8. Volič sa po príchode do volebnej miestnosti prezentuje v  

   zozname voličov. Po prezentácii dostane volič od volebnej  

   komisie 2 volebné lístky  (do Rady ZO a do RK), s ktorými     

   povinne vstúpi do priestoru na úpravu volebných lístkov. 

9. Každý člen ZO volí osobne, zastupovanie nie je prípustné. 

10.Voľby sú právoplatné,  ak sa ich  zúčastní  nadpolovičná 

   väčšina členov ZO. 

          

II. 
 

Volebná komisia 
 

1. Má 5 členov. 

2. Prvé zasadnutie VK zvoláva Rada ZO. Členovia VK volia zo  

   svojho stredu predsedu. 

3. Členom VK nemôže byť kandidát do Rady ZO a RK. 

4. Tri dni pre konaním volieb zverejní vo vývesnej tabuli  

   a) kandidátsku listinu do Rady ZO, 

   b) kandidátsku listinu do RK. 

5. Vyhotoví zoznam voličov a pripraví volebné lístky. 

6. Volebné lístky musia obsahovať: 

a) abacedný zoznam kandidátov s poradovým číslom  

   kandidáta a s textom:  

   “Počet volených kandidátov: ...”  
   uvedeným na konci volebného lístka, 

b) pečiatku ZO a podpis predsedu VK. 
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7. Nevydané volebné lístky VK zapečatí. 

8. Po  uplynutí  času  stanoveného  na uskutočnenie volieb, 

   VK uzavrie volebnú miestnosť. Predseda VK za prítomnosti  

   jej   členov   otvorí  volebnú  urnu,  spočíta   volebné   

   lístky a porovná ich počet so záznamom v zozname voličov. 

9. VK spočíta platné volebné lístky  a vyhotoví zápisnicu o 

   priebehu a výsledkov volieb. 

10.V zápisnici musí byť uvedené: 

    a) čas začiatku a skončenia volieb, 

    b) počet voličov, ktorým VK vydala volebné lístky, 

    c) počet platných volebných lístkov 

       - pre voľby členov Rady ZO, 

       - pre voľby členov RK, 

    d) zoznam zvolených 

       - členov Rady ZO s uvedením počtu hlasov, 

       - členov RK s uvedením počtu hlasov, 

    e) stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré boli 

       podané počas volieb volebnej komisií. 

11. Výsledky volieb vyhlási a zverejní predseda VK najneskôr  

    do 24. hodín po skočení volieb. 

12. VK  odovzdá  zápisnicu  podpísanú predsedom a členmi VK   

    a zapečatené,  nepoužité  volebné  lístky  doterajšiemu  

    predsedovi Rady ZO. 

 

III. 
 

Voľba členov Rady ZO OZ 
 
1. Rada má 9 členov. 

2. Kandidáti na členov Rady ZO sú na volebnom lístku uvedení 

   v abecednom poradí.  Na volebnom  lístku volič zakrúžkuje  

   najmenej jedného kandidáta  najviac 9 kandidátov,  pričom 

   uvedie aj celkový  počet  ním  zakrúžkovaných  kandidátov 

   na volebnom lístku. 

3. Volebný lístok je neplatný, ak: 

a) nie je zakrúžkované žiadne poradové číslo, 

b) je zakrúžkovaných viac ako 9 poradových čísiel, 

c) nie je zaznamenaný počet volených kandidátov alebo 

je lístok upravený iným spôsobom. 

4. Za členov  Rady ZO  sú zvolení  deviati  kandidáti, ktorí  

   získali najväčší počet hlasov. 

5. V prípade rovnosti počtu hlasov na posledných postupových  

   miestach, postupujú všetci títo kandidáti do druhého kola 

   volieb, ktoré sa uskutoční do 7. dní. 

 

IV. 
 

Voľba predsedu Rady ZO OZ 
 

 
1. Voľba predsedu Rady ZO sa uskutoční do desiatich dní od      

   volieb do Rady ZO. 

2. Predsedu volia  členovia  Rady ZO  na  prvom  zasadnutí    

   zo svojho stredu. 
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3. Voľby sú tajné a organizuje ich VK. 

4. Kandidáti  na predsedu  Rady ZO sú členovia Rady uvedení  

   na volebnom lístku v abecednom poradí. 

5. Volebný lístok je neplatný, ak:_ 

a) nie je zakrúžkované žiadne poradové číslo, 

b) sú zakrúžkované dve a viac poradových čísel, 

c) je upravený iným spôsobom. 

4. Predsedom  Rady ZO  sa stáva člen Rady ZO, ktorý získal  
   najväčší počet hlasov. 

 

V. 
 

Voľba členov revíznej komisie 
 

 
1. RK má 3 členov. 

2. Kandidáti  na  členov RK  sú na volebnom lístku uvedení 

   v abecednom poradí. Na volebnom lístku volič zakrúžkuje   

   najmenej jedného kandidáta a najviac  troch  kandidátov,   

   pričom uvedie celkový počet zakrúžkovaných kandidátov na  

   volebnom lístku. 

3. Volebný lístok je neplatný, ak: 

a) nie je zakrúžkované žiadne číslo, 

b) sú zakrúžkované viac ako tri poradové čísla, 

c) nie je zaznamenaný počet volených kandidátov alebo 

je lístok upravovaný iným spôsobom. 

4. Členmi RK sa stávajú traja zvolení kandidáti s najväčším  

   počtom hlasov. 

5. V  prípade  rovnosti   počtu  hlasov  postupujú   všetci  

   kandidáti do druhého  kola volieb, ktoré sa uskutoční do     

   7 dní. 

6. Členovia RK si zvolia zo svojho stredu predsedu. 

 

 

VI. 
 

Voľby úsekových dôverníkov 
 

     1. Úsekoví  dôverníci  sú  volení    na  členskej   schôdzi  

        odborového úseku tajným hlasovaním. 

2. Úsekovým  dôverníkom   sa   stáva člen   odborového  úseku  
   s  najväčším počtom  hlasov a osobným súhlasom s výkonom 

   funkcie. 

 

VII. 
 

Mandátová a navrhovaná komisia 
 
 
1. Každá má 3 členov a volí sa verejným hlasovaním. 

2. Mandátová komisia  overuje   právoplatnosť   mandátov  

   delegátov a účasť hostí konferencie. 

3. Prekladá konferencii správu o počte prítomných delegátov  

   s hlasom rozhodujúcim a hlasom poradným. 
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4. Navrhová  komisia   na  základe  diskusie  a  písomných 

   pripomienok  spracováva  návrh  na  uznensenie,   ktoré   
   predloží konferencii. 

 

 

VIII. 
 
 

Záverečné ustanovenie 
 

 
Volebný poriadok  nadobudol platnosť a  účinnosť schválením 

Konferenciou, dňa 17.10.1995.Novelizácia volebného poriadku 

nadobudla  platnosť  a  účinnosť  schválením  Konferenciou, 

dňa 26.6.2008 a 25.1.2010. 

 

 

 

Prof.RNDr.Michal Toropila,CSc. 

                                     predseda Rady ZO OZ  

 

 


