Voľba zástupcov zakladateľov-zamestnancov do Správnej rady
Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra
Volebný poriadok

Článok 1
Príprava a uskutočnenie volieb
§1
Voľby do Správnej rady
(1) Voľby zástupcov zakladateľov-zamestnancov do Správnej rady (správna rada) Špecializovanej
nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. ďalej len „ŠN" sú tajné.
(2) Uskutočňuj ú sa v prípade, ak
a) uplynulo funkčné obdobie Správnej rady,
b) uplynulo funkčné obdobie člena Správnej rady a nie je k dispozícii riadne zvolený
náhradník
c) predčasným vzdaním sa člena Správnej rady zvoleného za zakladateľov-zamestnancov
alebo jeho úmrtím, či pre iné príčiny, ktoré musia byť uvedené v Štatúte neziskovej organizácie
ŠN, a nie je k dispozícii riadne zvolený náhradník

§2
Volebná komisia
(1) Volebná komisia sa ustanovuje v prípade potreby vyhlásenia volieb člena alebo členov
Správnej rady Špecializovanej nemocnice sv. Svorada n. o. Zobor za zakladateľov zamestnancov.
(2) Úlohou volebnej komisie je najmä príprava a vykonanie volieb, sčítanie hlasov ako aj
vyhlásenie výsledkov volieb.
(3) Volebná komisia má päť členov:
a) dvoch členov zo zakladateľov lekárov,
b) dvoch členov zo zakladateľov sestry, laborantky a sanitári,
c) j edného člena určeného spoločnou dohodou,
d) Spoločnou dohodou sa určí aj náhradník volebnej komisie za ktoréhokoľvek z členov.
(4) Členov volebnej komisie menuje stretnutie zakladateľov-zamestnancov zvolané
pred vyhlásením volieb. Toto stretnutie určí aj overovateľov zápisníc volebnej komisie
a zápisnice o vykonaní volieb a menovaní členov Správnej rady.
(5) Prácu volebnej komisie administratívne a finančne podporuje vedenie ŠN.

§3
Príprava volieb volebnou komisiou
(1) Prvé zasadnutie volebnej komisie sa uskutoční do týždňa od menovania jej č lenov.
(2) Na svojom prvom zasadnutí volebná komisia najmä: zvolí svojho predsedu, skontroluje
zoznam zakladateľov-zamestnancov a overí miesta ich trvalého bydliska.
(3) Volebná komisia ďalej určí termín prihlasovania sa kandidátov na voľby za členov Správnej
rady. Doba na prihlasovanie sa kandidátov nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní odo dňa
vyhlásenia volieb.
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(4) Volebná komisia pripraví obálky s Oznámením o vyhlásení a vykonaní volieb, poučením
o voľbách kandidátov na členov Správnej rady a adresami všetkých zakladateľovzamestnancov.
(5) Volebná komisia zároveň určí dátum vyhlásenia volieb členov (člena) Správnej rady za
zakladateľov-zamestnancov. Termín volieb nesmie byť kratší ako 14 kalendárnych dní od dňa
vyhlásenia volieb.
(6) Termín na prihlasovanie sa kandidátov sa zverejní na úradnej tabuli ŠN, internetovej stránke
a v Oznámení o vyhlásení a vykonaní volieb, ktoré bude zaslané doporučeným listom s
doručenkou všetkým zakladateľom-zamestnancom.
(7) Volebná komisia určí aj dátum volieb, miesto ich konania, volebnú miestnosť, hodinu
otvorenia a uzatvorenia volebnej miestnosti. Tiež určí spôsob vykonania volebného aktu.
(8) Volebná komisia prekontroluje a schváli text Poučenia pre voliča, ktoré bude spo lu
s Oznámením o vyhlásení a vykonaní volieb vložené do obálky doporučeného listu s
doručenkou.
(9) 0 svojom rokovaní zhotoví volebná komisia zápisnicu a zverejní ju na úradnej tabuli ŠN
a internetovej stránke.
§4
Prihlasovanie sa kandidátov na zvolenie do Správnej rady
zo strany zakladateľov-zamestnancov
(1) Kandidátmi za člena Správnej rady ŠN môžu byť len zakladatelia-zamestnanci (aj bývalí) ŠN.
(2) člen volebnej komisie nemôže kandidovať za člena Správnej rady.
(3) V čase termínu podávania prihlášok na kandidátov do Správnej rady sa títo prihlasujú
písomne.
Tlačivo (prihláška) na prihlásenie sa kandidátov do Správnej rady za zakladateľov zamestnancov musí obsahovať:
a) Meno a priezvisko kandidáta zamestnanca-zakladateľa, adresu jeho trvalého bydliska,
telefonický a e-mailový kontakt, jeho prehlásenie o tom, že jeho kandidatúra
nepredstavuje konflikt záujmov a kandidátov podpis.
b) Meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska a podpis aspoň desiatich zakladateľov
zamestnancov, ktorí kandidatúru zakladateľa-zamestnanca do Správnej rady podporujú.
c) D átum podávania kandidatúry.
(4) Zamestnanci-zakladatelia môžu podporiť kandidatúru aj viacerých kandidátov.
(5) Jeden exemplár prihlášky dopraví kandidát v termíne podávania prihlášok do podatel'ne ŠN
osobne alebo poštou v zatvorenej obálke, ktorú opatrí nápisom „Kandidatúra do volieb za
člena Správnej rady Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o.". Pri poštovej
zásielke je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky na obálke.
(6) Vzor tlačiva (prihlášky) na prihlásenie sa kandidáta do Správnej rady ŠN za zakladateľov
zamestnancov je prílohou tohto volebného poriadku a bude zverejnený na internete. Zoznam
členov zakladateľov-zamestnancov je k dispozícii na internetovej stránke alebo u volebnej
komisie.
(7) Prihlášky na kandidatúru do volieb za člena Správnej rady za zakladateľov-zamestnancov,
ktoré nebudú obsahovať príslušné náležitosti uvedené v §4 ods. (1-3), nebudú volebnou
komisiou uznané. Meno kandidáta potom nebude uvedené na volebnom lístku.
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(8) Po uzatvorení prihlasovania kandidátov na člena Správnej rady zasadne volebná komisia,
ktorá posúdi náležitosti prihlášok kandidátov a zaradí ich alebo nezaradí na volebný lístok.
0 zaradení, čí nezaradení kandidáta volebná komisia informuje kandidáta do piatich
kalendárnych dní.
(9) Rokovania volebnej komisie sú neverejné, jej závery a mená prihlásených kandidátov sú
tajné. O skutočnostiach prerokovávaných na volebnej komisii zachovávajú jej členovia
mlčanlivosť.

§5
Voľby kandidátov za člena Správnej rady
(1) Voľby kandidátov za člena alebo členov Správnej rady ŠN sa uskutočňujú v deň, na mieste a
v čase, ktorý určila volebná komisia. Tieto náležitosti uvedie volebná komisia v doručenke
zakladateľom-zamestnancom ŠN.
(2) Voliť kandidátov do Správnej rady ŠN sú oprávnení len zakladatelia-zamestnanci ŠN uvedení v
zozname zakladateľov-zamestnancov zverejnenom na úradnej tabuli ŠN, internetovej
stránke a v zozname zakladateľov-zamestnancov volebnej komisie.
(3) Volebný akt môže vykonať zakladateľ-zamestnanec len osobne.
(4) Volič (zakladateľ-zamestnanec ŠN) sa po vstupe do volebnej miestnosti zaregistruje u volebnej
komisie predložením občianskeho preukazu.
(5) Komisia overí údaje zakladateľa-zamestnanca ŠN, ktorému následne vydá v obálke volebný
lístok.
(6) Na volebnom lístku sú uvedení kandidáti na člena Správnej rady ŠN v abecednom poradí,
označení sú poradovým číslom.
(7) Okrem toho bude volebný lístok obsahovať aj prehlásenie voliča: „Súhlasím s tým, aby za člena

(členov) Správnej rady Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor n.o. bol menovaný
kandidát (kandidáti) s najvyšším počtom dosiahnutých hlasov. V prípade rovnosti dosiahnutých
hlasov rozhodne o menovaní kandidáta žreb. V prípade odstúpenia kandidáta z funkcie pred
ukončením volebného mandátu, nastúpi na jeho miesto kandidát s ďalším najvyšším počtom
hlasov ".Za týmto prehlásením sú uvedené dve oddelené slová „súhlasím" a „nesúhlasím".
(8) Akt volieb sa uskutočňuje v opticky chránenom priestore vybavenom písacími potrebami.
(9) Volič vykoná volebný akt zakrúžkovaním čísla kandidáta uvedeného pred menom kandidáta.
Zakrúžkovať môže najviac mená troch kandidátov.
(10) Za nevyplnený volebný lístok bude považovaný volebný lístok odovzdaný bez zakrúžkovania
kandidátov, za neplatný volebný lístok bude považovaný lístok so zakrúžkovaním viac ako
troch kandidátov na člena Správnej rady za zakladateľov-zamestnancov ŠN.
(11) Nevyplnenie alebo zlé vyplnenie súhlasu alebo nesúhlasu s prehlásením voliča nespôsobuje
neplatnosť volebného lístka.
(12) Po vyplnení volič (zakladateľ-zamestnanec ŠN) vloží volebný/ lístok do obálky a následne ho
vhodí do volebnej urny uloženej na viditeľnom mieste vo volebnej miestnosti. Vzápätí volič
opustí volebnú miestnosť.
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(13) Vzor volebného lístka je uvedený ako príloha tohto volebného poriadku.

§6
Sčítavanie hlasov a vyhlásenie výsledkov volieb
(1) Po skončení volieb volebná komisia otvorí volebnú urnu a spočíta odovzdané obálky. Počet
odovzdaných obálok porovná s počtom zaregistrovaných voličov zakladateľov-zamestnancov ŠN.
(2) Komisia najprv sčíta počet súhlasov a nesúhlasov s prehlásením podľa § 5 ods. (7) volebného
poriadku. Podľa počtu súhlasov alebo nesúhlasov s prehlásením voliča bude volebná komisia
postupovať nasledovne
(3) Volebná komisia vykoná sčítavanie odovzdaných hlasov pre jednotlivých kandidátov volieb
do Správnej rady ŠN.
(4) Podľa počtu hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom potom vytvorí poradie zvolených
kandidátov ktorému priradí počet dosiahnutých hlasov.
(5) V prípade rovnosti hlasov odovzdaným kandidátom a splnenia podmienky uvedenej v ods. (6)
vykoná volebná komisia losovanie o poradí. Spôsob losovania určí volebná komisia. Ďalej volebná
komisia postupuje podľa §6 ods.(5)
(6) V prípade, že počet súhlasov bude väčší ako počet nesúhlasov, bude volebná komisia
postupovať ďalej v zmysle § 7 ods.(1)
(7) V prípade, že počet nesúhlasov bude väčší alebo rovný počtu súhlasov vytvorí volebná
komisia poradie zvolených kandidátov na miesto člena Správnej rady ŠN aj s počtom im
odovzdaných hlasov. Potom bude postupovať podľa §7 ods. (2).
(8) Po ukončení sčítania hlasov pre kandidátov do Správnej rady za zakladateľovzamestnancov a sčítania súhlasov/nesúhlasov s prehlásením podľa §5 ods. (7) volebného
poriadku, volebná komisia vytvorí zápisnicu o vykonaní volieb a sčítaní hlasov pre kandidátov za
členov Správnej rady za zakladateľov-zamestnancov a sčítaní počtu súhlasov alebo nesúhlasov s
prehlásením podľa §5 ods. (7). Túto zápisnicu overia dvaja overovatelia zápisnice určení podľa § 2
ods.(4).

§7
Menovanie členov Správnej rady a dohodovacie konanie
(1) Následne po overení zápisnice potom podľa § 6 ods.(4) volebná komisia
V prípade splnenia podmienky podľa §6 ods.(6) volebná komisia vyhlási výsledky volieb
kandidátov do Správnej rady ŠN za zakladateľov zamestnancov a súčasne menuje prvých troch
zvolených kandidátov podľa dosiahnutého počtu hlasov za členov Správnej rady ŠN.
(2) V prípade podľa §6 ods.(7) vytvorí volebná komisia poradie kandidátov na člena správnej rady ŠN
za zakladateľov-zamestnancov. Toto poradie oznámi vhodnou formou všetkým zvoleným kandidátom
a vyzve ich aby sa do troch dní dostavili v určený dátum a hodinu do priestorov ŠN, kde sa za
vedenia predsedu volebnej komisie uskutoční tzv. dohodovacie konanie o určení a menovaní troch
členov Správnej rady ŠN.
(a) V prípade, že dôjde k dohode volených kandidátov za člena Správnej rady zakladateľov
zamestnancov o troch členoch Správnej rady ŠN volebná komisia vymenuje týchto troch
kandidátov za členov Správnej rady za zakladateľov zamestnancov ŠN
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(b)

V prípade, že nedôjde k dohode volených kandidátov na člena Správnej rady za

zakladateľov-zamestnancov o troch členoch Správnej rady ŠN vytvorí volebná komisia zoznam
všetkých volených kandidátov za členov Správnej rady, ktorí trvajú na svojom menovaní, ktorý odošle
Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky na vymenovanie kandidátov v počte ako to určuje príslušná
legislatíva a štatút ŠN.(5 100b a 100c zákona č. 578/2004 Z. z v znení zákona č. 8/2010 Z.z.)
(3) Zápisnicu o menovaní členov Správnej rady, respektíve o dohodovacom konaní o určení a
menovaní členov Správnej rady za zakladateľov zamestnancov volebná komisia zverejní po overení
dvoma overovateľmi na úradnej tabuli ŠN a internetovej stránke.
(4) Voľby kandidátov do Správnej rady ŠN za zakladateľov zamestnancov sa tým ukončia.

článok 2
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Tento volebný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia predvolebným
zhromaždením zakladateľov zamestnancov ŠN.
(2) Právoplatnosť nadobúda tento volebný poriadok dňom vyhlásenia volieb do Správnej rady ŠN
za zakladateľov-zamestnancov ŠN riadiacich sa týmto volebným poriadkom.
(3) Volebná kampaň kandidátov sa začína dňom zverejnenia termínu prihlasovania sa kandidátov
na úradnej tabuli ŠN (§3 ods. (5)).
(4) Volebnú kampaň si financuje každý kandidát sám. Môže pritom využiť aj adresy mailovej
pošty ŠN.
(5) Sťažnosti ohľadne znenia volebného poriadku, organizáciu volieb, ich priebeh, sčítanie hlasov,
prípadné dohodovacie konanie, či menovanie členov možno adresovať na adresu predsedu
volebnej komisie do týždňa od ukončenia volieb. Volebná komisia sa nimi bude zaoberať a
sťažovateľovi písomne odpovie v zmysle termínov určených príslušnou legislatívou (Zákon č.
71/1967 Zb. v úplnom znení podľa Zákona NR SR č. 138 /2004 o správnom poriadku)

V Nitre dňa

predseda volebnej komisie
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Vzor

Tlačivo (prihláška) na prihlásenie sa kandidátov do Správnej rady
Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor n.o. za zakladateľovzamestnancov
Peter Mrkvička zakladateľ'-zamestnanec neziskovej organizácie Špecializovaná nemocnica
sv. Svorada Zobor n.o. (ďalej ŠN), bytom Starohájska č. 8, 949 01 Nitra, tel. 037/6941
111, e-mail: kandidat@gmail.com, sa týmto prihlasujem za kandidáta na voľby do
Správnej rady ŠN
Prehlasujem, že moja kandidatúra nepredstavuje konflikt záujmov.
Zároveň uvádzam aj mená a priezviská, adresy a podpisy minimálne desiatich zakladateľov
zamestnancov ŠN, ktorí moju kandidatúru podporujú:
1.

Mgr. Petra Lesná, Búcikova 3, 9490 1 Nitra

2.

J a nk o Boj ko Pet zv alo v a 8, 9 49 8 8 Nitr a

3.

Atď.

V Nitre dňa

meno a podpis kandidáta
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Oznámenie o vyhlásení a vykonaní volieb
Poučenie o voľbách kandidátov na členov Správnej rady Špecializovanej
nemocnice sv. Svorada Zobor n.o.

Vážená zakladateľka/ zakladateľ zamestnanec neziskovej organizácie Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor,
n.o., na základe niektorých právnych výkladov znenia § 100b a 100c zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č.
8/2010 Z.z, ktorý dopĺňa Zákon 313/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné
služby a znenia štatútu ŠN vyhlasuje zhromaždením zakladateľov vymenovaná volebná komisia dňa
29.1.2020 voľby členov za zakladateľov-zamestnancov do Správnej rady ŠN.

Tieto voľby sa uskutočnia dňa 24.2.2020 v priestoroch ŠN v zasadacej miestnosti
od 6:00 hod do 17:30 hod.
Voľby budú tajné a budú môcť byť vykonané len zakladateľmi zamestnancami. Z rozhodnutia zhromaždenia
zakladateľov môžu byť kandidáti do Správnej rady ŠN v týchto voľbách len z radov zakladateľov zamestnancov.
Kandidáti
Kandidáti za členov Správnej rady sa musia do volieb prihlásiť v termíne na to určenom, najneskôr do 14.2.2020.
Musia však volebnej komisii predložiť svoju kandidatúru podpísanú najmenej desiatimi ďalšími zakladateľmi
zamestnancami, ktorý ich kandidatúru podporujú. Zakladatelia zamestnanci sa pritom môžu podpísať aj viacerým
kandidátom za členov v Správnej rade. Mená a priezviská kandidátov na členstvo v správnej rade nájdete na
volebnom lístku pri volebnom akte. Budú však aj na úradnej tabuli ŠN ako aj internetovej stránke, spolu s menami
zakladateľov zamestnancov. V prihláške kandidáti uvedú, že ich členstvo v Správnej rade nie je v konflikte
záujmov.
Kandidáti budú uvedení na volebnom lístku v poradí podľa abecedy. Pred menom kandidáta bude poradové číslo.
Počas tajného volebného aktu máte možnosť zakrúžkovať tri mená kandidátov. Aby bol volebný lístok platný,
nesmiete ich zakrúžkovať viac alebo odovzdať prázdny volebný lístok
Okrem toho bude na volebnom lístku uvedené toho prehlásenie:

„Súhlasím s tým, aby za člena (členov) Správnej rady špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor
n.o. bol menovaný kandidát (kandidátka) s najvyšším počtom dosiahnutých hlasov. V prípade rovnosti
dosiahnutých hlasov rozhodne o menovaní kandidáta žreb. V prípade odstúpenia kandidáta z funkcie
pred ukončením volebného mandátu, nastúpi na jeho miesto kandidát s ďalším najvyšším počtom
hlasov "
Súhlasím

Nesúhlasím

Svoj súhlas alebo nesúhlas s prehlásením môžete vyjadriť zakrúžkovaním súhlasu alebo nesúhlasu s
prehlásením. Nevyplnenie tejto časti volebného lístka nemá účinok na platnosť voľby kandidátov do Správnej rady.
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Dôvodom pre toto prehlásenie je fakt, že ak by zakladatelia zamestnanci o tejto veci nehlasovali
alebo ju neschválili, potom v prípade, že budú kandidovať viac ako traja kandidáti na člena Správnej
rady ŠN za zakladateľov zamestnancov a viac ako traja dostanú hlasy voličov, bude potrebné aby sa
medzi sebou dohovorili, kto bude vymenovaný za člena Správnej rady. V prípade, že by sa na tom
nedohovorili, bude volebná komisia musieť zoznam kandidátov aj s počtom získaný ch hlasov zaslať
na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, kde troch členov Správnej rady za zakladateľov
zamestnancov vyberie a vymenuje minister zdravotníctva. Ten potom môže ktoréhokoľvek člena
Správnej rady za zakladateľov zamestnancov, pokiaľ k tomu existujú dôvody aj odvolať.
V prípade, že nadpolovičná väčšina voličov bude súhlasiť s týmto prihlásením, bude môcť' volebná
komisia sama vyhlásiť a následne menovať troch členov Správnej rady ŠN za zakladateľov
zamestnancov, ktorí sa v hlasovaní umiestnili na prvých troch miestach kandidátky. Ostatní kandidáti
v poradí ostanú počas funkčného obdobia Správnej rady (ktoré je 5 rokov) náhradníkmi na členstvo.
Sťažnosti ohľadne znenia volebného poriadku, organizáciu volieb, ich priebeh, sčítanie hlasov,
prípadné dohodovacie konanie, či menovanie členov možno adresovať na adresu predsedu volebnej
komisie do týždňa od ukončenia volieb. Volebná komisia sa nimi bude zaoberať a sťažovateľovi
písomne odpovie v zmysle termínov určených príslušnou legislatívou (Zákon č. 71/1967 Zb. v úplnom
znení podľa Zákona NR SR č. 138 /2004 o správnom poriadku).
Vážená zakladateľka/zakladateľ zamestnanec ŠN!
Želám Vám veľa zdravia a rodinného šťastia a chcem Vás požiadať o účasť na týchto voľbách, ktoré
sú podľa môjho názoru pre našu nemocnicu veľmi dôležité.
V Nitre dňa 31.1.2020
S úctou,
za volebnú komisiu: MUDr. Danica Pavlíková, predseda volebnej komisie
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Kandidatúra pre voľby člena správnej rady
Špecializovanej nemocnice sv. Svorada, n.o. Zobor
za zakladateľov — zamestnancov
Meno kandidáta
narodený
Bydlisko:
Tel.

e-mail:

Vážená volebná komisia !
V zmysle Volebného poriadku volieb za člena správnej rady ŠN
sv. Svorada n.o. Zobor za zakladateľov zamestnancov si dovoľujem prihlásiť
sa ako kandidát.
Zároveň prehlasujem, že moja kandidatúra nie je v konflikte záujmov
s mojimi aktivitami, ktoré vyvíjam a ktoré by sa týkali neziskovej organizácie ŠN
Zobor. Moju kandidatúru podporujú zakladatelia zamestnanci:

V Nitre

podpis kandidáta

