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Volebný poriadok 

 

Odborového zväzu potravinárov Slovenskej republiky 

 

 

I. 

Všeobecné ustanovenia 

 

 V zmysle Stanov a Organizačnej štruktúry Odborového zväzu potravinárov Slovenskej 

republiky, sa voľbou ustanovujú orgány na úrovni: 

- Základných organizácií OZ potravinárov SR (ďalej len ZO OZ potravinárov SR) 

- Odborového zväzu potravinárov Slovenskej republiky (ďalej len OZ potravinárov SR) 

 

Právo voliť majú delegáti členskej schôdze ZO OZ potravinárov SR resp. Zjazdu OZ 

potravinárov SR. Za prítomných delegátov v čase volieb sa považujú tí delegáti, ktorí si 

prevzali od volebnej komisie volebný lístok proti podpisu. 

Oprávnený volič je delegát Zjazdu s platným mandátom. 

Právo byť volení majú členovia OZ potravinárov SR, ktorí boli do funkcie navrhnutí 

odborovou organizáciou a vyjadrili so svojou kandidatúrou súhlas. 

 

II. 

Všeobecné zásady volieb 

 

1. Voľby riadi volebná komisia zvolená orgánom, ktorý bude voľby realizovať. Volebná 

komisia na úrovni členskej schôdze je najmenej 3-členná, na úrovni zjazdu 5 -členná. 

Člen volebnej komisie nemôže súčasne vo voľbách kandidovať. Volebná komisia zo 

svojho stredu konsenzom určí svojho predsedu, ktorý prácu komisie riadi a zastupuje 

navonok. 

2. Volebná komisia 

- predkladá delegátom návrh volebného poriadku na schválenie 

- predkladá delegátom návrh kandidátov do funkcií v abecednom poradí 

- overuje splnenie podmienok kandidátov 

- vydáva volebné lístky delegátom proti podpisu, riadi priebeh volieb, zodpovedá za ich 

regulárnosť, spočítava hlasy, vyhodnocuje a vyhlasuje výsledky volieb 

- vyhotovuje písomný protokol o výsledku volieb, ktorý podpisujú všetci členovia 

Komisie a spolu so zapečatenými volebnými lístkami ho odovzdáva na archiváciu na 

OZ potravinárov SR. 

3. Voľby sú platné pri účasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov a odovzdaní 

nadpolovičnej väčšiny platných volebných lístkov z prítomných delegátov. 

4. Voľby funkcionárov do orgánov OZ potravinárov SR sa uskutočňujú z jedného alebo 

viac kandidátov a to tajným hlasovaním podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 

5. Písomné návrhy na funkcie v orgánoch OZ potravinárov SR podávajú členovia toho 

orgánu, ktorý bude voľbu realizovať, pričom kandidáta musia navrhnúť aspoň 2 

členovia orgánu. Podmienkou kandidatúry je členstvo kandidáta podľa Stanov OZ 

potravinárov SR čl. 3 bod 2, dovŕšenie veku 18 rokov a súhlas s navrhovanou 

kandidatúrou. 

6. Kandidáti na predsedu OZ potravinárov SR majú právo v abecednom poradí na 

vystúpenie pred delegátmi v trvaní najviac 5 minút, v ktorom môžu prezentovať svoju 

osobu ,  prípadnú činnosť a ďalšie pôsobenie vo funkcii. 



 2 

 

III. 

Pravidlá volieb 

 

 

1. Oprávnený volič si  oproti podpisu prevezme od volebnej komisie volebný lístok, 

ktorý upraví vo vyhradenom priestore a tento vhodí do volebnej schránky. 

 

2. a) Na volebnom lístku sú kandidáti uvedení v abecednom poradí (podľa priezviska)    

s poradovým číslom. 

b) Hlasujúci delegáti svoj súhlas s navrhovaným kandidátom vyjadria zakrúžkovaním 

poradového čísla pri mene kandidáta. 

c) Pri hlasovaní je možné zakrúžkovať iba jedného kandidáta. Inak je volebný lístok 

neplatný. 

 

3. a) V prípade dvoch, resp. viac kandidátov rozhodne o poradí väčší počet získaných 

hlasov. Pritom kandidát, ktorý získal najvyšší počet hlasov musí zároveň získať aj 

nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov 

b) ak takúto väčšinu kandidát  zvolený na 1.poradovom mieste nezíska, voľby 

pokračujú 2.kolom. V 2.kole volieb budú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov 

získaných v 1.kole volieb. Poradie v 2.kole volieb sa určí podľa vyššieho počtu 

získaných hlasov kandidáta. 

V prípade rovnosti počtu získaných hlasov na 2.poradovom mieste v 1.kole, do 2.kola 

volieb postupujú tí kandidáti, ktorí tento rovnaký počet získali. 

c) ak ani v 2.kole volieb nezíska ani jeden kandidát nadpolovičnú väčšinu platných 

hlasov, koná sa 3.kolo. Ďalej rozhodne orgán, ktorý voľbu vykonával o ďalšom 

postupe. 

 

4. V prípade účasti jediného kandidáta vo voľbách, rozhodne o jeho zvolení 

nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov. Ak takúto väčšinu nezíska, voľby 

sa budú opakovať, kde okrem pôvodného kandidáta bude umožnené delegátom  

navrhnúť aj iného kandidáta za splnenia všeobecných podmienok kandidatúry. 

 

IV. 

Volebné obdobie 

 

 

1. Dĺžka volebného obdobia všetkých orgánov OZ potravinárov SR je 5 rokov. 

 

2. Pred skončením volebného obdobia sa môže konať nová voľba ktoréhokoľvek orgánu, 

ak o to zo závažných dôvodov požiada min. 2/3-ová väčšina členov orgánu, ďalej keď 

väčšina členov príslušného orgánu požiada o uvoľnenie z funkcií, alebo bola celému 

orgánu vyslovená nedôvera. 

 

3. O kooptovaní nových členov orgánu  rozhoduje ten orgán, ktorého sa to týka a má na 

to právo, v zmysle Stanov OZ potravinárov SR a  na základe návrhu  aspoň 2 členov 

orgánu.  
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V. 

Zjazd OZ potravinárov SR 

 

 

1. Delegáti zjazdu volia: 

a) verejným hlasovaním: 

- členov komisií zjazdu ( mandátová, návrhová, volebná,) 

 

b) tajným hlasovaním: 

- predsedu OZ potravinárov SR 

- predsedníctvo OZ potravinárov SR 

- členov Revíznej komisie 

 

2. Predseda OZ potravinárov SR sa stáva členom s právom voliť v  Konferencii 

predsedov a v Predsedníctve OZ potravinárov SR. 

 

3. Za predsedu OZ potravinárov SR môže byť zvolený ten člen OZ potravinárov SR, 

ktorý zároveň bol predseda V ZO alebo člen Predsedníctva a zároveň spĺňa 

požiadavku, že pôsobil v odborárskych funkciách potravinárskeho priemyslu najmenej 

päť rokov. Kandidáta na funkciu predsedu môže navrhnúť ktorýkoľvek člen orgánu 

OZ potravinárov SR. 

 

4. V období medzi zjazdmi má Konferencia predsedov OZ potravinárov SR právo 

odvolať, alebo uvoľniť z funkcie predsedu OZ potravinárov SR, a to v zmysle čl.20 

písm. i , Stanov OZ potravinárov SR. Má tiež právo zvoliť v tomto období nových 

funkcionárov OZ potravinárov SR.  

 

 

VI. 

Revízna komisia 

 

Revízna komisia OZ potravinárov SR je 3 členná. Volí ju zjazd tajným hlasovaním , 

z návrhov kandidátov zo základných organizácií OZ potravinárov SR. 

 

 

VII. 

Záverečné ustanovenie 

 

Volebný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia na riadnom    

VII. Zjazde OZ potravinárov SR dňa 19.3.2019. 

 

 

 

 

V Oravskom Podzámku  , 19.marca 2019 

 

 

 

 


