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Volebný poriadok 

Slovenskej živnostenskej komory 
 
 
 
 

Článok 1 - ÚVODNÉ USTANOVENIE 
 
Volebný poriadok Slovenskej živnostenskej komory (ďalej len komora) upravuje spôsob volieb do 
volených orgánov komory. 
 

Článok 2 - VOLENÉ ORGÁNY KOMORY 
 
1. Volené orgány sú:  

a) zhromaždenie delegátov  
b) predstavenstvo  
c) predseda 
d) dozorná rada 

Na úrovni územnej zložky komory sú volené orgány: 
a) zhromaždenie delegátov resp. členov krajskej alebo okresnej zložky komory, 
b) predstavenstvo krajskej alebo okresnej zložky komory, 
c) predseda krajskej alebo okresnej zložky komory, 
d) dozorná rada krajskej zložky alebo okresnej zložky komory. 

2. Volebné obdobie orgánov komory je dvojročné.  
3. Mandát delegátov a volených orgánov komory zaniká: 

a) vzdaním sa mandátu, 
b) zánikom členstva v komore, 
c) pozastavením členstva v komore. 

 
Článok 3 - ORGANIZÁCIA VOLIEB DO VOLENÝCH ORGÁNOV KOMORY 

 
1. Voľby zabezpečuje 5-členná volebná komisia, ktorej predseda a členovia sú zvolení na 

zhromaždení delegátov. 
2. Voľby riadi predseda volebnej komisie. O priebehu a výsledkoch volieb sa vyhotovuje zápisnica, 

ktorú podpisuje predseda komisie a členovia komisie. Predseda po skončení volieb oznámi 
výsledky účastníkom zhromaždenia delegátov. 

3. Voľby môžu byť verejným hlasovaním alebo tajným hlasovaním. 
 
3.1. Verejné hlasovanie 
1. Verejné hlasovanie sa uskutočňuje zdvihnutím ruky. Postup pri hlasovaní je nasledovný: 

a) za návrh, 
b) proti návrhu, 
c) zdržal sa hlasovania. 

2. Pred každým hlasovaním musí byť uskutočnená prezentácia účastníkov. 
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3.2. Tajné hlasovanie 
1. Každý účastník rokovania obdrží hlasovací lístok od člena volebnej komisie na základe prezenčnej 

listiny.  
2. Hlasovanie sa uskutoční úpravou hlasovacieho lístka zakrúžkovaním čísla kandidáta alebo úpravou 

podľa pokynov vydaných k voľbám. 
3. Za neplatný hlasovací lístok sa považuje: 

a) ak nebola uskutočnená úprava lístka, 
b) ak boli označení viacerí kandidáti, 
c) ak bol upravený hlasovací lístok inak, ako bolo stanovené. 

 
Článok 4 - VOĽBY DELEGÁTOV ZHROMAŽDENIA DELEGÁTOV 

 
1. Právo navrhovať kandidátov na delegátov do najvyššieho orgánu komory zhromaždenia delegátov 

má každý člen komory. 
2. Delegátom môže byť zvolený člen komory, ktorý dosiahol vek 18 rokov a súhlasí so svojou 

kandidatúrou. 
3. Zhromaždenie delegátov je tvorené všetkými delegátmi, ktorí sú volení na zhromaždeniach 

delegátov alebo členov krajských zložiek komory podľa kľúča, ktorý určí predstavenstvo komory. 
4. Kandidátku predkladá predstavenstvo krajskej zložky ZD KZK, v prípade rovnosti hlasov 

rozhoduje umiestnenie na kandidátke. 
5. Kandidáti na delegátov do ZD podľa stanoveného kľúča, ktorí obdržali najviac hlasov na ZD KZK, 

sú zvolení za delegátov ZD. Ostatní kandidáti v príslušnom poradí podľa počtu obdržaných  hlasov 
budú ustanovení za náhradníkov. 

6. Zoznam delegátov schválených na zhromaždenie delegátov a náhradníkov predloží krajská zložka 
predstavenstvu komory. 

7. Právo kooptovať náhradníkov do predstavenstva komory má zhromaždenie členov/delegátov 
krajskej zložky zo zvolených náhradníkov. 

8. V prípade účasti náhradníka na ZD namiesto delegáta, získava náhradník jeho mandát.  
 

Článok 5 – PÔSOBNOSŤ ZHROMAŽDENIA DELEGÁTOV KOMORY 
 
Zhromaždenie delegátov volí a odvoláva: 
a) členov predstavenstva komory 
b) predsedu 
c) členov dozornej rady  
 

Článok 6 – VOĽBY DO PREDSTAVENSTVA KOMORY 
 
1. Návrh kandidátky za členov predstavenstva komory pripravuje predstavenstvo komory. V návrhu 

sú kandidáti zoradení podľa abecedného zoznamu (podľa priezviska) s uvedením, za ktorú krajskú 
zložku komory je navrhnutý.    

2. Voľby do predstavenstva komory sa uskutočňujú verejným hlasovaním, pokiaľ zhromaždenie 
delegátov nerozhodne inak. Hlasovanie za kandidátov musí prebiehať podľa poradia uvedeného 
na kandidátke. 

3. Kandidátom na člena predstavenstva môže byť osoba, ktorá: 
a) dosiahla vek 18 rokov, 
b) je spôsobilá na právne úkony, 
c) je bezúhonná, 
d) je dôveryhodná a morálne spôsobilá, 
e) je riadnym členom komory. 
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4. Do predstavenstva komory je zvolený kandidát, ktorý obdrží nadpolovičnú väčšinu hlasov 
prítomných delegátov. 

5. Voľby sú platné, ak je prítomný nadpolovičný počet delegátov zhromaždenia delegátov. 
6. Obdobným spôsobom sa uskutočnia voľby do predstavenstva krajskej/okresnej zložky komory. 
 

Článok 7 - VOĽBY PREDSEDU 
 

1. Návrh kandidátov za predsedu komory predkladajú predstavenstvu komory - členovia komory 
alebo zástupcovia územnej zložky komory. Návrh môže predložiť aj predstavenstvo komory. 

2. Kandidátom na predsedu komory môže byť iba osoba, ktorá: 
a) dosiahla vek 18 rokov, 
b) je spôsobilá na právne úkony, 
c) je bezúhonná, 
d) je dôveryhodná a morálne spôsobilá, 
e) je riadnym členom komory najmenej 4 roky, 
f) spĺňa predpoklady spôsobilosti na výkon funkcie predsedu komory, ktoré dávajú záruku, 

že funkciu bude vykonávať riadne. Predpokladmi na výkon funkcie sú morálny štandard a 
integrita osoby pre náležitý a zodpovedný výkon jeho funkcie, ako aj odborné a osobnostné 
predpoklady na výkon funkcie. 

3. Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, 
trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata 
súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený. Bezúhonnosť sa 
preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.  

4. Za dôveryhodného sa nepovažuje ten, u koho je preukázateľne spochybnené, že bude čestne 
a svedomito plniť povinnosti predsedu komory. 

5. Návrh kandidátky musí obsahovať: 
a) meno a priezvisko kandidáta 
b) dátum narodenia a adresu bydliska 
c) členstvo v komore, doterajšie funkcie 
d) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou   
e) výpis z registra trestov navrhnutého kandidáta 
f) aktuálne výpisy zo živnostenského a obchodného registra všetkých firiem, v ktorých 

pôsobí, 
g) čestné vyhlásenie, že navrhnutý kandidát nemá nedoplatky voči štátnym inštitúciám – na 

daniach, v sociálnej a zdravotných poisťovniach, 
h) mená a priezviská navrhovateľov s podpismi (min. 10 členov komory z každej krajskej 

zložky) najmenej z troch krajských zložiek komory. 
6. Voľby za predsedu sa uskutočňujú tajným hlasovaním, pokiaľ zhromaždenie delegátov 

nerozhodne inak.  
7. Na hlasovacích lístkoch musia byť kandidáti uvedení podľa abecedného poradia (podľa 

priezviska). 
8. Za predsedu je zvolený kandidát, ktorý obdrží nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 

delegátov. 
9. Voľby sú platné, ak je prítomný nadpolovičný počet delegátov zhromaždenia delegátov. 
10. V prípade volieb z viacerých kandidátov: 

a) Prvé kolo: 
    i.      Za predsedu je zvolený kandidát, ktorý obdrží nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
            delegátov. 
b) Druhé kolo: 
    i.      Do druhého kola postupujú dvaja kandidáti s najväčším počtom získaných hlasov. 
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    ii.     Za predsedu je zvolený kandidát, ktorý obdrží nadpolovičnú väčšinu hlasov  
            prítomných delegátov. 
    iii.   Voľby sú platné, ak je prítomný nadpolovičný počet delegátov zhromaždenia  
            delegátov. 

Každý zvolený predseda komory je pri zápise svojej osoby ako štatutárneho orgánu do 
Živnostenského registra SR povinný preukázať sa Okresnému úradu Žilina – odboru 
živnostenského podnikania okrem Notárskej zápisnice zo Zhromaždenia delegátov, na ktorom 
bol zvolený za predsedu komory, aj Potvrdením o platnosti mandátu Zhromaždením delegátov, 
na ktorom sa voľba predsedu uskutočnila, ako aj Potvrdením o platnom členstve v komore 
každého delegáta, ktorý sa predmetného Zhromaždenia delegátov zúčastnil a na ktorom 
hlasoval. Tieto potvrdenia vydá poverený pracovník Úradu komory v zmysle § 12 ods. 2 písm. 
a) a b) zákona č. 126/1998 Z.z. o SŽK. 

 
Článok 8 - VOĽBY DO DOZORNEJ RADY 

 
1. Návrh kandidátky za členov dozornej rady pripravuje predstavenstvo komory. V návrhu sú 

kandidáti zoradení podľa abecedného zoznamu (podľa priezviska) s uvedením, za ktorú územnú 
zložku komory je kandidát navrhnutý. 

2. Voľby do dozornej rady sa uskutočňujú verejným hlasovaním, pokiaľ zhromaždenie delegátov 
nerozhodne inak. Hlasovanie za kandidátov musí prebiehať podľa poradia uvedeného na 
kandidátke. 

3. Voľba predsedu dozornej rady sa uskutočňuje hlasovaním na prvom zasadnutí dozornej rady. 
4. Do dozornej rady je zvolený kandidát, ktorý obdrží nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných 

delegátov. 
5. Voľby sú platné, ak je prítomný nadpolovičný počet delegátov zhromaždenia delegátov. 
6. Obdobným spôsobom sa uskutočnia voľby do dozornej rady krajskej a okresnej zložky komory. 
 

Článok 9 - ODVOLANIE 
 
9.1. Návrh na odvolanie člena predstavenstva komory alebo dozornej rady 
1. Návrh na odvolanie člena predstavenstva komory alebo dozornej rady predkladá predstavenstvo 

komory, dozorná rada alebo územná zložka komory, ktorú člen zastupuje v uvedených orgánoch. 
2. Návrh na odvolanie musí obsahovať: 
      dôvody na odvolanie, porušenie zákona, štatútu a pod.   
3. Návrh na odvolanie musí byť predmetom rokovania zhromaždenia delegátov komory. 
4. Odvolanie je platné, ak návrh obdržal pri verejnom hlasovaní nadpolovičnú väčšinu hlasov 

prítomných delegátov. 
 
9.2. Návrh na odvolanie predsedu 
1. Návrh na odvolanie predsedu komory môžu predložiť predstavenstvu komory členovia komory 

alebo zástupcovia územnej zložky komory.  
2. Návrh na odvolanie musí obsahovať: 

a) dôvody na odvolanie, porušenie zákona, štatútu a pod.   
b) mená a priezviská navrhovateľov s podpismi (min. 10 členov komory z každej krajskej zložky) 

najmenej z troch krajských zložiek komory. 
3. Návrh na odvolanie musí byť predmetom rokovania zhromaždenia delegátov komory. 
4. Odvolanie je platné, ak návrh obdržal pri verejnom hlasovaní nadpolovičnú väčšinu hlasov 

všetkých delegátov. 
5. Návrh na odvolanie predkladá zhromaždeniu delegátov návrhová komisia. 
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Článok 10 - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
1. Ustanovenia volebného poriadku komory platia primerane pre všetky orgány komory a pre 

územné zložky komory. 
 

Článok 11 - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 
 
Volebný poriadok schválením zmien a doplnkov Zhromaždením delegátov SŽK nadobúda účinnosť 
dňom 14. september 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
Oldřich   H o l i š 
predseda SŽK 
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Návrh kandidáta 
na predsedu Slovenskej živnostenskej komory 

 
 
 
Meno a priezvisko kandidáta: ....................................................................................................... 
 
Dátum narodenia: .................................................................. 
 
Adresa bydliska: ................................................................................................................... 
 
Člen SŽK od roku : .................................................................. 
 
Funkcie v SŽK : ................................................................................................................... 
 
   ................................................................................................................... 
 
 
Súhlas s kandidatúrou na predsedu SŽK. 
 
Dátum:      Podpis kandidáta: 
 
 

Navrhovatelia 
 
 Meno a priezvisko     Podpis 
 
 
1.  .........................................................  .................................................. 
 
2. .........................................................  .................................................. 
 
3. .........................................................  .................................................. 
 
4. .........................................................  .................................................. 
 
5.  .........................................................  .................................................. 
 
6. .........................................................  .................................................. 
 
7. .........................................................  .................................................. 
 
8. .........................................................  .................................................. 
 
9. .........................................................  .................................................. 
 

10. .........................................................  .................................................. 
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Návrh kandidátov 
za členov Predstavenstva Slovenskej živnostenskej komory 

 
 
 Meno a priezvisko (podľa abecedy)   Krajská zložka SŽK 
 
  
1. .....................................................................    ..................................................... 
 
2. .....................................................................    ..................................................... 
 
3. .....................................................................    ..................................................... 
 
4. .....................................................................   ..................................................... 
  
5. .....................................................................   ..................................................... 
 
6. .....................................................................   ..................................................... 
 
7. .....................................................................   ..................................................... 
 
8. .....................................................................   ..................................................... 
 
9. .....................................................................   ..................................................... 
 
10. .....................................................................   ..................................................... 
 
11. .....................................................................   ..................................................... 
 
12. .....................................................................   ..................................................... 
 
13. .....................................................................   ..................................................... 
 
14. .....................................................................             ..................................................... 
 
15. .....................................................................             ..................................................... 
 
16. .....................................................................             ..................................................... 
 
 
 
Za predstavenstvo SŽK : 
 
Dátum: 
 
Z predložených podkladov Krajských zložiek SŽK  
spracoval: 
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Návrh kandidátov 
za členov Dozornej rady Slovenskej živnostenskej komory 

 
 
 
 Meno a priezvisko (podľa abecedy)   Krajská zložka SŽK 
  
1. .....................................................................            ..................................................... 
 
2. .....................................................................            ..................................................... 
 
3. .....................................................................            ..................................................... 
 
4. .....................................................................            ..................................................... 
  
5. .....................................................................            ..................................................... 
 
6. .....................................................................            ..................................................... 
 
7. .....................................................................            ..................................................... 
 
8. .....................................................................            ..................................................... 
 
 
Náhradníci: 
 
1. .....................................................................           ..................................................... 
 
2. .....................................................................           ..................................................... 
 
3. .....................................................................           ..................................................... 
 
4. .....................................................................            ..................................................... 
 
5. .....................................................................           ..................................................... 
 
6. .....................................................................           ..................................................... 
 
7. .....................................................................           ..................................................... 
 
8. .....................................................................           ..................................................... 
 
 
 
Za predstavenstvo SŽK : 
 
Dátum: 
 
Z predložených podkladov Krajských zložiek SŽK  
spracoval: 


