
VOLEBNÝ PORIADOK KOMORY REŠTAURÁTOROV 
z 28. 11. 1994 v znení zmien a doplnkov schválených 

valným zhromaždením Komory reštaurátorov dňa 21. marca 1997 a 7. 3. 2016. 
 

Článok 1 
(1) Volebný poriadok určuje pravidlá pre voľby orgánov Komory reštaurátorov (ďalej l
 en „komora“) na jej valnom zhromaždení. 
(2) Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 
 členov komory. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 
 prítomných členov komory. 
(3) Právo zúčastniť sa a voliť na valnom zhromaždení má podľa § 14 ods. 1 každý 
 člen komory. 
(4) Člen komory, ktory sa nemôže zúčastniť na valnom zhromaždení, môže písomne 
 splnomocniť iného reštaurátora, aby ho na rokovaní zastupoval (§23 ods. 2 Zákona). 
 Za platné sa uznáva len také splnomocnenie, ktoré je bezvýhradné a neobmedzené a 
 ktorého podpis je úradne overený. 
(5) Prítomnosť členov komory na valnom zhromaždení sa sleduje pri prezentácii, zisťuje 
 sa podľa prezenčnej listiny. Zastupujúci reštaurátor je povinný písomné splno-
 mocnenie odovzdať najneskoršie pri svojej prezentácii. 
(6) Ak sa člen komory zúčastní na rokovaní valného zhromaždenia osobne napriek tomu, 
 že predtým vydal splnomocnenie na svoje zastupovanie, je povinný pri svojej 
 prezentácii vydané splnomocnenie odvolať. 
(7) Podľa tohto volebného poriadku sa volia členovia: 
 a) predstavenstva komory v počte 5, 
 b) dozornej rady v počte 5, 
 c) disciplinárnej komisie v počte 9 členov. 
 

Článok 2 
(1) Členov predstavenstva komory, dozornej rady a disciplinárnej komisie volia účastníci 
 valného zhromaždenia tajným hlasovaním. 
(2) Predsedu komory, podpredsedu komory, predsedu dozornej rady a podpredsedu 
 dozornej rady a predsedu disciplinárnej komisie volia členovia týchto orgánov spo-
 medzi seba na svojich prvých riadnych schôdzach počas zasadania valného zhro-
 maždenia a výsledok voľby oznámia valnému zhromaždeniu. 
 

Článok 3 
(1) Za člena orgánu komory možno zvoliť každého člena komory (§5 ods. 1 zákona). 
(2) Členstvo v predstavenstve komory, dozornej rade a v disciplinárnej komisii sa na-
 vzájom vylučujú (§ 28 ods. 1 zákona). 
 

Článok 4 
(1) Kandidátku na voľbu členov otgánov komory pripraví predstavenstvo komory. 
 Pritom prihliada aj na návrhy členov komory podané pred doručením pozvánky na 
 valné zhromaždenie. Návrh na doplnenie kandidátov za členov orgánov komory 
 môžu podať členovia aj na valnom zhromaždení pred hlasovaním. 
(2) Navrhnutý kandidát musí vopred písomne potvrdiť svoj súhlas s funkciou a prehlásiť, 
 že chce pracovať v príslušnom orgáne komory. 
 

Článok 5 
 S kandidátmi na voľbu za členov orgánov komory navrhnutých predstavenstvom 
komory sa účastníci valného zhromaždenia oboznámia pred jeho zasadaním pri doručení s 
pozvánkou na valné zhromaždenie, najneskôr však pri prezentácii. 
 
 



Článok 6 
 Na vykonanie volieb si zvolí valné zhromaždenie verejným hlasovaním volebnú 
komisiu v počte najmenej troch členov. Členmi volebnej komisie nemôžu byť kandidáti na 
voľbu za členov orgánov komory. 
 

Článok 7 
(1) Voľba členov orgánov komory tajným hlasovaním sa vykoná lístkami osobitne pre 
 každý orgán komory. 
(2) Hlasovacie lístky signované komorou obsahujú mená a priezviská kandidátov v pora-
 dí podľa abecedy s uvedením poradových čísel, s označením reštaurátorov a autori-
 zovaných reštaurátorov. 
(3) Za člena orgánu komory sú zvolení tí kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov 
 prítomných členov komory. 
 

Článok 8 
(1) Tajné hlasovanie sa vykoná tak, že sa umožní členom (ďalej len volič) upraviť hlaso-
 vací lístok pred vhodením do urny bez prítomnosti inej osoby. 
(2) Volič na hlasovacom lístku vyznačí krúžkom (zakrúžkuje) poradové čísla tých kandi-
 dátov, ktorým dáva svoj hlas. Zakrúžkovať môže len taký počet kandidátov, koľko je 
 volených členov do príslušného orgánu komory. 
(3) Za platný hlas sa uznáva aj hlasovací lístok, ak je na ňom zakrúžkovaných menej kan-
 didátov než je požadovaný počet volených členov orgánu. 
(4) Hlasovací lístok je neplatný ak volič zakrúžkuje väčší počet kandidátov ako je volený 
 počet členov príslušného orgánu komory, alebo ak hlasovací lístok prečiarkne, prí-
 padne inak znehodnotí, alebo ho upraví inak, ako je to uvedené v odseku 2. 
 

Článok 9 
(1) Voľby členov orgánov komory riadi volebná komisia. 
(2) Volebná komisia rozdá hlasovacie lístky voličom podľa prezentačnej listiny účastní-
 kov valného zhromaždenia; splnomocneným členom komory vydá hlasovacie lístky 
 aj za členov komory, ktorí ich splnomocnili na zastupovanie na valnom zhromaždení 
 (článok 1, ods. 4). 
(3) Volebná komisia dozerá nad regulárnosťou priebehu volieb. Pred ich začiatkom skon- 
 troluje volebnú urnu a zapečatí ju. 
(4) Po skončení hlasovania volebná komisia spočíta platné hlasy, urobí o priebehu volieb 
 záznam a oznámi výsledky volieb valnému zhromaždeniu. 
(5) Záznam o výsledku volieb sa vyhotovuje pre každý orgán komory osobitne, tvorí prí-
 lohu zápisnice o konaní valného zhromaždenia. Záznam o výsledku volieb obsahuje 
 údaje o počte rozdaný́ch hlasovacích lístkov, o počte odovzdaných, z toho platných a 
 neplatných hlasovacích lístkov, ako aj zoznam zvolených členov s uvedením počtu 
 získaných hlasov. V zázname sa uvedie aj priebeh a výsledok volieb predsedu 
 komory a podpredsedu komory. 
 

Článok 10 
 Všetky odovzdané platné i neplatné hlasovacie lístky členov orgánov komory voleb-
 ná komisia vloží do obálky a priloží k zápisnici z rokovania valného zhromaždenia na 
 uchovanie do času konania najbližšieho valného zhromaždenia. 
 

Článok 11 
 Volebný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia valným zhromaždením 
Komory reštaurátorov. 
 

*** 


