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Volebný poriadok 
pre voľby predsedu a podpredsedu OZ Telekom 

a pre voľbu do orgánov OZ Telekom 
verzia 3.1 

 

článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
(1) Týmto volebným poriadkom sa upravuje: 

a) spôsob voľby predsedu OZ Telekom 
b) spôsob voľby členov predsedníctva OZ Telekom 
c) spôsob voľby členov dozornej a revíznej komisie 
d) spôsob voľby, resp. menovania podpredsedu OZ Telekom 
e) spôsob voľby predsedu dozornej a revíznej komisie. 

 
 

PRVÁ ČASŤ 
 

článok 2 
Všeobecné ustanovenia 

 
(1) Delegáti snemu s hlasom rozhodujúcim volia a odvolávajú: 

a) predsedu OZ Telekom 
b) ostatných členov predsedníctva, okrem podpredsedu OZ, ak je tento menovaný a potvrdený 

v zmysle čl. 6/1 tohto volebného poriadku 
c) členov dozornej a revíznej komisie. 

(2) Členovia dozornej a revíznej komisie volia a odvolávajú:   
a) predsedu dozornej a revíznej komisie. 

(3) Členovia predsedníctva: 
a) volia a odvolávajú podpredsedu OZ Telekom, ak je tento volený v zmysle čl. 6/2 tohto 

volebného poriadku 
b) odvolávajú podpredsedu OZ Telekom, ak je tento menovaný a potvrdený v zmysle čl. 6/1 tohto 

volebného poriadku. 
Pri odvolaní z funkcie podpredsedu OZ tento zostáva naďalej členom predsedníctva.  

(4) Doba uskutočnenia jednotlivých volieb je nasledovná: 
a) voľby predsedu OZ Telekom, členov predsedníctva a členov dozornej a revíznej komisie podľa 

ods. 1 sa uskutočnia na sneme a riadia sa ustanoveniami čl. 3-5 tohto volebného poriadku 
b) menovanie podpredsedu zväzu v zmysle čl. 6/1 tohto volebného poriadku potvrdzuje snem, 

pri jeho voľbe sa táto uskutoční na prvom zasadnutí predsedníctva a riadi sa ustanoveniami čl. 
6/2 tohto volebného poriadku  

c) voľba predsedu DaRK sa uskutoční na zasadnutí dozornej a revíznej komisie a riadi sa 
ustanoveniami čl. 7 tohto volebného poriadku. 
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DRUHÁ ČASŤ – VOĽBY 
 

článok 3 
Voľby predsedu OZ Telekom 

 
(1) Voľby predsedu OZ Telekom sa uskutočnia na sneme odborového zväzu. Volieb sa zúčastnia 

a hlasovacie právo majú delegáti snemu s hlasom rozhodujúcim. 
(2) Kandidátom na predsedu OZ Telekom sa môže stať ktorýkoľvek riadny člen odborového zväzu, 

ktorý spĺňa nasledujúce podmienky: 
a) doba členstva v OZ Telekom ku dňu volieb je minimálne 24 mesiacov 
b) oznámi vopred svoju kandidatúru a písomne ju potvrdí minimálne 30 dní pred konaním snemu, 

resp. pred doplňovacími voľbami. 
Kandidáta na predsedu OZ môže navrhnúť tiež ktorákoľvek základná organizácia alebo člen 
predsedníctva, pričom musí splňovať podmienku podľa písm. a) a svoj súhlas s návrhom potvrdí 
minimálne 30 dní pred konaním snemu, resp. pred doplňovacími voľbami. 

(3) Voľba predsedu sa uskutočňuje tajným hlasovaním. 
(4) Z kandidátov na funkciu predsedu odborového zväzu sa vytvorí kandidačná listina a hlasovacie 

lístky pre každého z delegátov, na ktorých sú uvedení kandidáti v abecednom poradí. 
(5) Každý delegát dostane hlasovacie lístky s hodnotou počtu hlasov, ktoré mu prináležia v zmysle čl. 

22, ods. 2 a čl. 10, ods. 4, 5 a 6 stanov. Hlasovacie lístky upravia zakrúžkovaním maximálne jedného 
kandidáta. Pri označení viacerých kandidátov je hlasovací lístok neplatný. 

(6) Predsedom odborového zväzu sa stane kandidát s najvyšším, a to nadpolovičným počtom 
získaných hlasov od všetkých prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim. 

(7) Pokiaľ žiadny kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých prítomných delegátov, 
uskutoční sa ďalšie kolo volieb, pričom hlasovací lístok bude obsahovať mená dvoch kandidátov 
s najvyšším počtom hlasov. Postup v tomto kole je rovnaký ako v predchádzajúcom kole. 
Predsedom zväzu sa stane kandidát s vyšším, a to nadpolovičným počtom hlasov. 

(8) Ak žiadny z oboch kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých prítomných delegátov 
ani v druhom kole, uskutoční sa tretie kolo volieb. Postup je rovnaký ako v predchádzajúcom kole. 
Predsedom zväzu sa stane kandidát s vyšším počtom získaných hlasov. 

(9) V prípade kandidatúry jedného kandidáta a ak delegáti snemu nerozhodnú inak, voľby sa 
uskutočnia verejným hlasovaním a príslušné ustanovenia tohto článku sa nepoužijú.  

 

článok 4 
Voľby členov Predsedníctva OZ Telekom 

 
(1) Voľby členov predsedníctva sa uskutočnia na sneme odborového zväzu. Volieb sa zúčastnia 

a hlasovacie právo majú delegáti snemu s hlasom rozhodujúcim. 
(2) Voľbe členov predchádza predloženie návrhu na menovanie podpredsedu OZ a jeho potvrdenie 

snemom, ak sa pri voľbe/menovaní podpredsedu OZ postupuje v zmysle čl. 6/1 tohto volebného 
poriadku. 

(3) Kandidátom na člena predsedníctva sa môže stať ktorýkoľvek riadny člen odborového zväzu, ktorý 
spĺňa nasledujúce podmienky: 
a) doba členstva v OZ Telekom ku dňu volieb je minimálne 18 mesiacov 
b) oznámi vopred svoju kandidatúru a písomne ju potvrdí minimálne 30 dní pred konaním snemu, 

resp. pred doplňovacími voľbami. 
Kandidáta na člena predsedníctva môže navrhnúť tiež ktorákoľvek základná organizácia, pričom 
musí splňovať podmienku podľa písm. a) a svoj súhlas s návrhom potvrdí minimálne 30 dní pred 
konaním snemu, resp. pred doplňovacími voľbami. 
Kandidátmi na členov predsedníctva sú taktiež všetci súčasní členovia predsedníctva, ak sa 
kandidatúry nevzdajú minimálne 30 dní pred konaním snemu.  
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(4) Voľba členov predsedníctva sa uskutočňuje tajným hlasovaním. 
(5) Z kandidátov na funkciu členov predsedníctva sa vytvorí kandidačná listina a hlasovacie lístky pre 

každého z delegátov, na ktorých sú uvedení kandidáti v abecednom poradí. 
(6) Každý delegát dostane hlasovacie lístky s hodnotou počtu hlasov, ktoré mu prináležia v zmysle čl. 

22, ods. 2 a čl. 10, ods. 4, 5 a 6 stanov. Hlasovacie lístky upravia zakrúžkovaním maximálne troch 
kandidátov, ak sa členom predsedníctva stáva automaticky podpredseda, menovaný a potvrdený 
v zmysle čl. 6/1  alebo štyroch kandidátov, ak všetci členovia predsedníctva budú volení podľa čl. 
6/2 tohto volebného poriadku. Pri označení viac ako troch, resp. štyroch kandidátov je hlasovací 
lístok neplatný. 

(7) Hlasy pre jednotlivých kandidátov sa spočítajú. Každý zakrúžkovaný kandidát na hlasovacom lístku 
dostane toľko hlasov, akú hodnotu má hlasovací lístok, na ktorom bol zakrúžkovaný.  

(8) Členmi predsedníctva sa stanú traja, resp. štyria kandidáti (v závislosti od spôsobu voľby 
podpredsedu OZ).   

(9) V prípade rovnosti počtu hlasov pre viacerých kandidátov sa uskutoční ďalšie kolo volieb, pričom 
hlasovací lístok bude obsahovať mená kandidátov so zhodným počtom hlasov. Postup je rovnaký 
ako v predchádzajúcom kole. 

(10) Kandidáti umiestnení na ďalších miestach sa stávajú náhradníkmi na členov predsedníctva. Ak 
dôjde k odstúpeniu niektorého z členov predsedníctva a je možné doplniť ho z náhradníkov, resp. 
v zmysle čl. 8 tohto volebného poriadku, doplňovacie voľby podľa čl. 9 sa nemusia vykonať. 

(11) V prípade kandidatúry rozhodného alebo menšieho počtu kandidátov podľa znenia  
predchádzajúcich článkov a ak delegáti snemu nerozhodnú inak, voľby sa uskutočnia verejným 
hlasovaním a príslušné ustanovenia tohto článku sa nepoužijú. 

 

článok 5 
Voľby členov dozornej a revíznej komisie 

 
(1) Voľby členov dozornej a revíznej komisie (ďalej len DaRK) sa uskutočnia na sneme odborového 

zväzu. Volieb sa zúčastnia a hlasovacie právo majú delegáti snemu s hlasom rozhodujúcim. 
(2) Kandidátom na člena DaRK sa môže stať ktorýkoľvek riadny člen odborového zväzu, ktorý spĺňa 

nasledujúce podmienky: 
a) nie je členom predsedníctva 
b) doba členstva v OZ Telekom ku dňu volieb je minimálne 24 mesiacov 
c) oznámi vopred svoju kandidatúru a písomne ju potvrdí minimálne 30 dní pred konaním snemu. 
Kandidáta na člena DaRK môže navrhnúť tiež ktorákoľvek základná organizácia, pričom musí 
splňovať podmienku podľa písm. b) a svoj súhlas s návrhom potvrdí minimálne 30 dní pred 
konaním snemu, resp. pred doplňovacími voľbami. 
Kandidátmi na členov DaRK sú taktiež všetci súčasní členovia DaRK, ak sa kandidatúry nevzdajú 
minimálne 30 dní pred konaním snemu. 

(3) Voľby členov DaRK sa uskutočnia tajným hlasovaním. 
(4) Ak počet kandidátov prevyšuje stanovený počet členov DaRK, vytvorí sa kandidačná listina 

a hlasovacie lístky so zoznamom všetkých kandidátov v abecednom poradí. 
(5) Každý delegát dostane hlasovacie lístky s hodnotou počtu hlasov, ktoré mu prináležia v zmysle čl. 

22, ods. 2 a čl. 10, ods. 4, 5 a 6 stanov. Hlasovacie lístky upravia zakrúžkovaním maximálne troch 
kandidátov. Pri označení viacerých kandidátov je hlasovací lístok neplatný. 

(6) Členmi DaRK sa stanú traja kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov. Kandidáti umiestnení 
na ďalších miestach sa stávajú náhradníkmi na členov DaRK.  

(7) V prípade rovnosti počtu hlasov pre viacerých kandidátov na rozhodných miestach sa uskutoční 
ďalšie kolo volieb, pričom hlasovací lístok bude obsahovať mená kandidátov so zhodným počtom 
hlasov. Postup v tomto kole je rovnaký ako v predchádzajúcom kole, pričom volebný lístok sa 
upraví zakrúžkovaním maximálne rozhodného počtu kandidátov.    
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(8) Ak počet kandidátov neprevyšuje stanovený počet členov DaRK a delegáti snemu nerozhodnú inak, 
voľby sa uskutočnia verejným hlasovaním.  

(9) Ak v priebehu funkčného obdobia člen DaRK z akýchkoľvek príčin (pasivita vo funkcii, vzdanie sa 
funkcie a pod.) prestane vykonávať funkciu, nastúpi na jeho miesto náhradník s najvyšším počtom 
získaných hlasov v zmysle ustanovenia ods. 6. V prípade, že takých kandidátov niet, resp. títo 
o funkciu člena DaRK nemajú záujem, DaRK pracuje v zložení o menšom počte členov ako je určené 
týmto volebným poriadkom, minimálne však v dvojčlennom zložení. Rovnaké pravidlo platí aj 
v prípade, ak sa voľbami počet členov DaRK podľa ods. 6 nenaplní. 

(10) O akýchkoľvek zmenách v DaRK je povinný predseda DaRK bez meškania informovať predsedníctvo 
odborového zväzu. 

(11) V prípade, že z dôvodov uvedených v ods. 9 klesne počet členov DaRK pod dvoch členov, o ďalšom 
postupe rozhodne konferencia odborového zväzu. 

 

článok 6/1 
Menovanie a potvrdenie podpredsedu OZ Telekom 

 
(1) Návrh na menovanie a potvrdenie podpredsedu OZ Telekom sa uskutočnia na sneme odborového 

zväzu. 
(2) Kandidáta na podpredsedu odborového zväzu navrhne delegátom snemu novozvolený predseda 

OZ po vzájomnej dohode s možným kandidátom, a to pred konaním volieb členov predsedníctva. 
Kandidátom môže byť len riadny člen odborového zväzu, splňujúci všetky podmienky v zmysle 
stanov a tohto volebného poriadku. 

(3) Po predložení a vysvetlení výberu predsedom zväzu a prípadnej diskusii delegáti snemu hlasovaním 
návrh potvrdia, resp. zamietnu. 

(4) Ak návrh potvrdia, podpredsedom zväzu a zároveň automaticky aj členom predsedníctva sa stane 
navrhnutý kandidát. Voľba ostatných členov predsedníctva sa vykoná podľa čl. 4 tohto volebného 
poriadku. 

(5) Ak návrh zamietnu a predseda OZ nepredloží ďalší návrh, podľa čl. 4 tohto volebného poriadku sa 
vykoná voľba všetkých členov predsedníctva. 

(6) Ak delegáti snemu nerozhodnú inak, hlasovanie sa uskutoční verejnou formou. 
 

článok 6/2 
Voľby podpredsedu OZ Telekom 

 
(1) Podľa tohto článku sa voľby podpredsedu OZ Telekom uskutoční na prvom zasadnutí predsedníctva 

po sneme v prípade, ak nebol podpredseda potvrdený zasadnutím snemu v zmysle čl. 6/1 tohto 
volebného poriadku. Volieb sa zúčastnia a hlasovacie právo majú členovia predsedníctva. 

(2) Kandidáta na podpredsedu navrhne predseda odborového zväzu z členov predsedníctva. Ak nikto 
z členov predsedníctva nemá návrh na iného kandidáta, voľba sa uskutoční verejným hlasovaním. 

(3) Ak ktorýkoľvek z členov predsedníctva navrhne ďalšieho kandidáta, voľby sa uskutočnia tajným 
hlasovaním, ak členovia predsedníctva nerozhodnú inak. Z kandidátov na funkciu podpredsedu sa 
vytvorí kandidačná listina a hlasovacie lístky, na ktorých sú uvedení kandidáti v abecednom poradí. 
Každý člen predsedníctva hlasovacie lístky upraví zakrúžkovaním maximálne jedného kandidáta. 
Pri označení viacerých kandidátov je hlasovací lístok neplatný. 

(4) Podpredsedom odborového zväzu sa stane kandidát s najvyšším, a to nadpolovičným počtom 
získaných hlasov. 

(5) Pokiaľ žiadny kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, uskutoční sa ďalšie kolo volieb, pričom 
hlasovací lístok bude obsahovať mená dvoch kandidátov s najvyšším počtom hlasov. Postup 
v tomto kole je rovnaký ako v predchádzajúcom kole. Podpredsedom zväzu sa stane kandidát 
s vyšším, a to nadpolovičným počtom hlasov. 
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(6) Ak žiadny z oboch kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov ani v druhom kole, uskutoční 
sa tretie kolo volieb. Postup je rovnaký ako v predchádzajúcom kole. Podpredsedom zväzu sa stane 
kandidát s vyšším počtom získaných hlasov. 

(7) Pri rovnosti hlasov pre viacerých kandidátov je rozhodujúci hlas predsedu zväzu. V prípade tajného 
hlasovania dostane predseda dva hlasovacie lístky. 

(8) V prípade kandidatúry jedného kandidáta a ak členovia predsedníctva nerozhodnú inak, voľby sa 
uskutočnia verejným hlasovaním a príslušné ustanovenia tohto článku sa nepoužijú. 

 

článok 7 
Voľby predsedu dozornej a revíznej komisie 

 
(1) Voľby predsedu DaRK sa uskutočnia na prvom zasadnutí DaRK po sneme. 
(2) Volieb predsedu DaRK sa zúčastnia členovia komisie. 
(3) Kandidátom na predsedu DaRK môže byť ktorýkoľvek člen komisie. V prípade jedného kandidáta a 

ak členovia komisie nerozhodnú inak, voľby sa uskutočnia verejným hlasovaním. 
(4) V prípade uskutočnenia tajných volieb sa z kandidátov na funkciu predsedu DaRK vytvorí 

kandidačná listina a hlasovacie lístky so zoznamom všetkých kandidátov v abecednom poradí. 
(5) Každý člen komisie upraví hlasovací lístok zakrúžkovaním maximálne jedného kandidáta. Pri 

označení viacerých kandidátov je hlasovací lístok neplatný.  
(6) Predsedom DaRK sa stane kandidát s minimálne dvoma získanými hlasmi. Pri získaní menšieho 

počtu hlasov pre kandidátov, a tiež v prípade rovnosti počtu hlasov pre viacerých kandidátov sa 
uskutoční ďalšie kolo volieb až do zvolenia kandidáta. 

(7) Ak by nedošlo k zvoleniu predsedu DaRK ani v troch opakovaných kolách, o ďalšom postupe 
rozhodne predsedníctvo. 

(8) Ak v priebehu funkčného obdobia predseda DaRK z akýchkoľvek príčin (pasivita vo funkcii, 
vyjadrenie nedôvery, odvolanie, vzdanie sa funkcie a pod.) prestane vykonávať funkciu, uskutočnia 
sa nové voľby predsedu DaRK. 

 

článok 8 
Kooptácia členov predsedníctva (doplnenie menovaním) 

 
(1) Ak v priebehu funkčného obdobia člen predsedníctva z akýchkoľvek príčin (odvolanie, vzdanie sa 

funkcie a pod.) prestane vykonávať funkciu, ďalšieho člena je možné doplniť kooptáciou, t.j. 
povolaním za člena orgánu menovaním. Doplniť člena kooptáciou je možné aj v prípade, ak 
voľbami v zmysle čl. 4, ods. 8 nie je zvolený určený počet členov predsedníctva. O výbere 
a menovaní člena rozhoduje predsedníctvo, menovanie potvrdzuje konferencia. Ak konferencia 
menovanie nepotvrdí, uskutočnia sa doplňovacie voľby v zmysle čl. 9. 

(2) Ak v priebehu funkčného obdobia vznikne odôvodnená potreba zvýšiť počet členov predsedníctva, 
je možné doplniť ďalšieho člena kooptáciou. O výbere a menovaní člena rozhoduje predsedníctvo, 
menovanie člena potvrdzuje konferencia a platí len pre konkrétneho člena. 

(3) Počet členov predsedníctva po kooptácii podľa ods. 2) nesmie presiahnuť počet 7. 
(4) Zvýšenie počtu členov je trvalé. Ak pominie dôvod doplnenia členov predsedníctva podľa ods. 2), 

predsedníctvo môže navrhnúť odvolanie tohto člena. Odvolanie potvrdzuje konferencia. 
(5) Vyjadriť nedôveru a odvolať kooptovaného člena môže konferencia na návrh predsedníctva alebo 

ktoréhokoľvek člena konferencie. 
 

článok 9 
Doplňovacie voľby 

 
(1) Ak v priebehu funkčného obdobia člen predsedníctva alebo DaRK z akýchkoľvek príčin (odvolanie, 

vzdanie sa funkcie, nefunkčnosť orgánu a pod.) prestane vykonávať funkciu a nie je možné doplniť 
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ho z náhradníkov v súlade s čl. 4, ods. 10 ani nie je možné doplniť ho kooptáciou v zmysle čl. 8, ods. 
1, uskutočnia sa doplňovacie voľby. 

(2) Doplňovacie voľby sa riadia príslušnými ustanoveniami, pričom hlasovací lístok sa upraví 
zakrúžkovaním maximálne rozhodného počtu kandidátov v doplňovacích voľbách.  

(3) Doplňovacie voľby sa uskutočnia v súlade s čl. 11, ods.5 Stanov OZ Telekom. Pri doplňovacích 
voľbách platia rovnaké pravidlá pre voľbu ako na sneme. 

(4) V prípade kandidatúry rozhodného a menšieho počtu kandidátov a ak členovia predsedníctva, 
resp.  konferencie nerozhodnú inak, voľby sa uskutočnia verejným hlasovaním. 

 

článok 10 
Volebná komisia 

 
(1) Voľby do jednotlivých orgánov a funkcií OZ Telekom riadi a za regulárny priebeh volieb, 

spracovanie a vyhlásenie výsledkov zodpovedá volebná komisia. 
(2) Volebná komisia pre voľby v zmysle čl. 1, ods. 1, písm. a-c) bude zvolená na sneme delegátmi 

snemu, jej zloženie navrhne pracovné predsedníctvo snemu. 
(3) Volebnú komisiu pre voľby v zmysle čl. 1, ods. 1, písm. d-e) tohto volebného poriadku tvoria dvaja 

zvolení zástupcovia orgánu, ktorý voľby do príslušného orgánu vykonáva. 
(4) Na regulárnosť volieb predsedu DaRK dohliadajú všetci členovia DaRK a zároveň podpisujú aj 

zápisnicu z volieb. 
(5) Členom volebnej komisie nemôže byť volený kandidát. 

 
 

TRETIA ČASŤ 
 

článok 11 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Návrh volebného poriadku schvaľuje Predsedníctvo OZ Telekom. 
(2) Volebný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou stanov. Schvaľuje, mení a dopĺňa ho snem. 
(3) Neoddeliteľnou súčasťou tohto volebného poriadku je: 

a) Príloha č. 1 – Stav členskej základne OZ Telekom k 1.7.2022 v základných organizáciách a počet 
hlasov (mandátov) delegátov snemu na účely hlasovania v príslušných ustanoveniach (bude 
určené pre každý snem samostatne) 

b) Príloha č. 2 – Výstavba a orgány Odborového zväzu Telekom 
(4) Tento volebný poriadok nadobúda platnosť aj účinnosť dňom schválenia, t.j. 28. septembra 2022. 
 
V Žiari pri Liptovskom Mikuláši 28.9.2022 


