NÁVRH ZMENY
VOLEBNÉHO PORIADOKU
Slovenskej komory architektov
z 27. marca 1993
v znení zmien z 2. júna 2000, zo 14. mája 2005, z 9. septembra 2010, z 25. mája 2013
a z ................... 2021.
Slovenská komora architektov (ďalej len „Komora“) sa podľa § 27 ods. 5 zákona Slovenskej
národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch (ďalej len „Zákon“) uzniesla na tomto volebnom poriadku:
PRVÁČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Základné ustanovenia
(1) Tento volebný poriadok upravuje volebné pravidlá pre voľbu orgánov Slovenskej
komory architektov (ďalej len „orgán Komory“) na jej valnom zhromaždení.
(2) Podľa tohto volebného poriadku sa volia členovia orgánov Komory
a) predstavenstvo v počte 11 členov (§ 28 ods. 2 Zákona), vrátane predsedu a dvoch
podpredsedov,
b) disciplinárna komisia v počte 15 členov (§ 39 ods. 3 Zákona).
(3) Každý orgán Komory má po dvoch náhradníkoch na členstvo (článok 10 ods. 4).
Článok 2
Oprávnenie voliť
(1) Oprávnenie voliť orgány Komory majú všetci členovia Komory.
(2) Oprávnenie voliť predsedu a podpredsedov majú všetci členovia Komory prítomní na
valnom zhromaždení na návrh novozvoleného predstavenstva.
(3) Všetci členovia komory prítomní na Valnom zhromaždení majú právo zúčastniť sa
opakovanej voľby podľa článku 10 ods. 5 tohto poriadku.
Článok 3
Volebná spôsobilosť
(1) Za člena orgánov Komory možno voliť iba člena Komory, ak ďalej nie je ustanovené
inak; za predsedu alebo podpredsedu Komory možno voliť iba autorizovaného architekta alebo
autorizovaného krajinného architekta (ďalej len „povinný člen Komory“) (§ 27 ods. 3 Zákona).

(2) Za člena disciplinárnej komisie sa volia dvanásti členovia Komory a tri ďalšie osoby,
ktoré majú vysokoškolské vzdelanie v odbore právo, udelili písomný súhlas s členstvom
v disciplinárnej komisii a nie sú členmi Komory.
(3) Členstvo v predstavenstve a v disciplinárnej komisii sa navzájom vylučuje.
(4) Orgány Komory sa volia tajným hlasovaním.

DRUHÁČASŤ
PRÍPRAVA VOLIEB

Článok 4
Základné ustanovenie
Prípravu volieb organizuje predstavenstvo. Predstavenstvo najmä
a)
b)
c)
d)
e)

vyhlasuje konanie volieb a určuje ich termín a miesto,
organizuje zostavovanie kandidátky a vyhlasuje kandidátov,
zostavuje návrh kandidátov do volebnej komisie,
vedie volebnú administratívu,
rozhoduje o volebných sťažnostiach.
Článok 5
Kandidátka

(1) Predstavenstvo najmenej štyri mesiace pred konaním volieb vyzve členskú základňu
Komory, aby podala návrhy kandidátov na členstvo v orgánoch Komory. Navrhnúť kandidáta
môže každý člen Komory, a to vrátane seba.
(2) Prijímanie návrhov kandidátov sa ukončuje posledným dňom februára. Po tomto
termíne predstavenstvo osloví každého, kto sa nenavrhol sám, či so svojou kandidatúrou
súhlasí.
(3) Kandidátku na voľbu členov orgánov Komory zostavuje predstavenstvo z návrhov
kandidátov, ktorí do konca tretieho týždňa marca oznámia, že so svojou kandidatúrou súhlasia.
(4) Predstavenstvo zabezpečí najmenej 30 dní predo dňom konania valného zhromaždenia
vytlačenie hlasovacích lístkov (článok 7).
(5) Hlasovacie lístky sa doručia voličom spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie (§ 26
ods. 5 zákona).
Článok 6
(zrušený)

Článok 7
Hlasovacie lístky
(1) Hlasuje sa hlasovacími lístkami.
(2) Pre každý orgán Komory je osobitný hlasovací lístok. Obsahuje priezviská a mená
kandidátov uvedené v poradí podľa abecedy.

TRETIAČASŤ
PRIEBEH VOLIEB
Článok 8
Volebná komisia
(1) Valné zhromaždenie zvolí na návrh predstavenstva volebnú komisiu. Volebná komisia
má päť členov. Jej členom nemôže byť kandidát.
a)
b)
c)
d)
e)

(2) Volebná komisia
skontroluje zapečatenie urny,
overí platnosť hlasovacích lístkov,
zratúva hlasy a oznamuje výsledok volieb,
organizuje a riadi voľbu predsedu a podpredsedov Komory,
vyhotovuje zápisnicu o voľbách.
Článok 9
Hlasovanie

(1) Do orgánov Komory sa hlasuje vhodením upravených hlasovacích lístkov do urny.
Voliči neprítomní na valnom zhromaždení môžu hlasovať poštou. Hlasovacie lístky doručené
poštou sa vhodia do urny pred začatím valného zhromaždenia.
(2) Úprava hlasovacieho lístka spočíva v tom, že volič na ňom vyznačí krúžkom
(zakrúžkuje) poradové číslo tých kandidátov, ktorým dáva svoj hlas.
(3) Neplatným je hlasovací lístok
a) na ktorom je zakrúžkovaných viac kandidátov, ako má byť,
b) na ktorom nie je zakrúžkovaný ani jeden kandidát,
c) z ktorého sa nedá jednoznačne zistiť vôľa voliča.
(4) Na iné úpravy (prečiarknutie, podčiarknutie, dopísanie iného mena a pod.) sa
neprihliada.

Článok 10
Sčítanie hlasov
(1) Po ukončení hlasovania volebná komisia odpečatí urny a sčíta platné hlasovacie lístky.
Neplatné hlasovacie lístky oddelí a zalepí ich do obálky ako prílohu č. 1 zápisnice o voľbe.
(2) Z platných hlasovacích lístkov zistí počet hlasov pre jednotlivých kandidátov.
Po sčítaní všetkých hlasov zostaví poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov pre každý
orgán Komory osobitne. Hlasovacie lístky zalepí do obálky ako prílohu č. 2 zápisnice o voľbe.
(3) Zvolení sú
a) prví 11 kandidáti v poradí podľa počtu získaných hlasov pre voľbu do predstavenstva,
b) prvých 12 kandidátov – členov Komory, v poradí podľa počtu získaných hlasov pre voľbu
do disciplinárnej komisie a prví 3 kandidáti s vysokoškolským vzdelaním v odbore právo,
v poradí podľa počtu získaných hlasov pre voľbu do disciplinárnej komisie.
(4) V prípade, ak medzi zvolenými kandidátmi podľa článku 10 bod 3 písm. a) tohto
volebného poriadku nebude zvolený ani jeden autorizovaný krajinný architekt určí sa poradie
zvolených kandidátov tak, že zvolení sú
a) prví desiati kandidáti v poradí podľa počtu získaných hlasov pre voľbu do predstavenstva
a zároveň,
b) za jedenásteho člena predstavenstva bude automaticky zvolený autorizovaný krajinný
architekt, ktorý ako kandidát získal najvyšší počet hlasov spomedzi autorizovaných
krajinných architektov.
(5) V prípade, ak medzi zvolenými kandidátmi podľa článku 10 bod 3 písm.a) a písm. b)
budú na posledné voliteľné miesto zvolení dvaja kandidáti s rovnakým počtom hlasov,
o úspešnom kandidátovi sa rozhodne opakovanou voľbou členov komory, ktorí budú prítomní
na Valnom zhromaždení, pričom voľba sa uskutoční iba o týchto dvoch kandidátoch.
Opakovaná voľba sa opakuje až do riadneho zvolenia potrebného počtu kandidátov.
(6) Ak opakovanú voľbu podľa bodu 5 možno nahradiť postupom podľa bodu 4 tohto
článku volebného poriadku, tak sa prednostne použije postup podľa bodu 4 tohto článku
volebného poriadku.
(7) Pre každý orgán Komory sú prví dvaja kandidáti v poradí podľa počtu získaných
hlasov z nezvolených kandidátov náhradníkmi.
(8) Postup podľa bodu 4 tohto článku sa neuplatní v prípade, ak na kandidátke podľa
článku 5 tohto volebného poriadku nebude ani jeden autorizovaný krajinný architekt.
Článok 11
Vyhlásenie výsledku volieb
(1) Po sčítaní hlasov a podpísaní zápisnice o voľbách členmi volebnej komisie, vyhlási
predseda volebnej komisie výsledok voľby na valnom zhromaždení.

(2) Po vyhlásení výsledku voľby vyhlási predsedajúci prestávku valného zhromaždenia.
Počas nej za vedenia predsedu volebnej komisie zasadne novozvolené predstavenstvo, aby
navrhlo zo svojich radov kandidátov na predsedu Komory a na prvého a druhého podpredsedu
Komory. O návrhoch sa hlasuje. Kto získa nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov
predstavenstva, je kandidátom. Zvolením kandidátov sa zasadnutie novozvoleného
predstavenstva končí.
(3) Po skončení prestávky valné zhromaždenie pokračuje voľbou predsedu a
podpredsedov Komory. Voľbu vedie predseda volebnej komisie. Hlasuje sa verejným
hlasovaním zdvihnutím ruky. Zvolený je kandidát, za ktorého hlasovala väčšina prítomných
voličov.
(4) Ak niektorý kandidát nebol zvolený, opakuje sa postup podľa odsekov 2 a 3.
(5) Novozvolený predseda Komory sa ujme ďalšieho vedenia valného zhromaždenia.
Článok 12
Zápisnica o priebehu a výsledku voľby
(1) Volebná komisia vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku voľby. Zápisnica sa
vedie pre voľbu každého orgánu Komory osobitne.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(2) V zápisnici sa uvedie najmä
zloženie volebnej komisie,
počet rozdaných hlasovacích lístkov,
počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
počet platných a neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov,
zoznam kandidátov s uvedením počtu získaných hlasov,
zoznam zvolených členov a náhradníkov orgánov Komory,
podpisy členov volebnej komisie.

(3) Zápisnica sa vedie aj o voľbe predsedu a podpredsedov Komory. V nej sa uvedie
najmä, koľko bolo voličov a počty hlasov za a proti kandidátovi.
(4) Zápisnica s hlasovacími lístkami je prílohou zápisnice z valného zhromaždenia.

ŠTVRTÁČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 13
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa Volebný poriadok pre voľby členov orgánov Slovenskej komory architektov z
10. októbra 1992.

Článok 14
Účinnosť
Tento volebný poriadok nadobúda účinnosť 1. májom 1994 1.
Predseda:
Ing. arch. Ivan Kočan, v.r.

1

Riaditeľ úradu:
JUDr. Vladimír Hutta, CSc., v.r

Zmena volebného poriadku z 2. júna 2000 nadobudla účinnosť 1. augustom 2000.
Zmena volebného poriadku zo 14. mája 2005 nadobudla účinnosť 14. mája 2005.
Zmena volebného poriadku z 9. septembra 2010 nadobudla účinnosť 1. októbra 2010.
Zmena volebného poriadku z 25. mája 2013 nadobudla účinnosť 1. júna 2013.
Zmena volebného poriadku z ................2021 nadobudla účinnosť .................2021.

