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VOLEBNÝ PORIADOK SLOVENSKEJ KOMORY 

PATENTOVÝCH ZÁSTUPCOV 
 

§ 1 

 

Konferencia komory volí priamou a tajnou voľbou na dobu troch rokov z radov 

patentových zástupcov predsedu komory, podpredsedu komory, troch ďalších členov 

predstavenstva a dvoch náhradníkov. Zvolený je ten, kto získa nadpolovičnú väčšinu 

hlasov prítomných patentových zástupcov.  Pripúšťa sa, aby sa volebné právo 

vykonalo prostredníctvom splnomocneného zástupcu patentového zástupcu.  

 

§ 2 

 

Konferencia komory volí priamou a tajnou voľbou na dobu troch rokov z pa-

tentových zástupcov troch členov revíznej komisie a dvoch náhradníkov, troch 

členov disciplinárnej komisie a dvoch náhradníkov a troch členov  finančnej komisie 

a jedného náhradníka. Zvolený je ten, kto získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prí-

tomných členov komory. Pripúšťa sa, aby sa volebné právo vykonalo 

prostredníctvom splnomocneného zástupcu patentového zástupcu.  

 

§ 3 

 

Pri voľbe predsedu komory a podpredsedu komory volič zapíše na čistý 

hlasovací lístok celé meno a sídlo patentového zástupcu, ktorého volí na miesto 

predsedu komory a rovnako aj podpredsedu komory. Na ďalší čistý hlasovací lístok 

volič napíše päť mien patentových zástupcov, vrátane ich sídla, ako kandidátov na 

troch členov predstavenstva a dvoch náhradníkov. 

 

§ 4 

 

Pri voľbe revíznej komisie volič napíše na čistý hlasovací lístok piatich 

patentových zástupcov ako kandidátov na troch členov revíznej komisie a dvoch 

náhradníkov. 

 

§ 5 

 

Pri voľbe disciplinárnej komisie volič napíše na ďalší hlasovací lístok piatich 

patentových zástupcov ako kandidátov na troch členov disciplinárnej komisie 

a dvoch náhradníkov. 
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§ 6 

 

Pri voľbe finančnej  komisie volič napíše na ďalší hlasovací lístok štyroch 

patentových zástupcov ako kandidátov na troch členov finančnej komisie a 

jedného náhradníka. 

 

§ 7 

 

O tom, kto zo zvolených kandidátov sa stáva členom a kto náhradníkom 

orgánov komory, rozhoduje poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov. 

 

§ 8  

 

Ak nezíska v prvom kole volieb potrebný počet kandidátov do 

predstavenstva, revíznej komisie, disciplinárnej komisie a finančnej komisie 

komory nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných voličov, uskutoční sa druhé 

kolo volieb. 

 

§ 9  

 

V druhom kole volieb každý volič dostane hlasovací lístok, do ktorého 

zapíše mená kandidátov, ktorí neboli zvolení v prvom kole volieb, a to v poradí 

podľa počtu hlasov, získaných v prvom kole volieb. Informácie o poradí kandidátov 

do druhého kola volieb poskytne voličom predseda volebnej komisie. 

Po tomto zápise hlasovací lístok na voľbu predsedu komory a podpredsedu 

komory obsahuje najviac štyroch a pri voľbe ďalších orgánov najviac dvojnásobný 

počet kandidátov, než koľko ich má byt' zvolených v druhom kole volieb. Volič 

pri voľbe označí kandidáta, za ktorého hlasuje v druhom kole, krúžkom. Ak 

bude hlasovať za viac kandidátov, než koľko ich má byť zvolených, je takýto hlas 

neplatný. Ak bude na hlasovací lístok pripísaný ďalší kandidát, ktorý nebol na 

žiadnom hlasovacom lístku v prvom kole, je hlas pre tohto kandidáta neplatný. 

 

§ 10 

 

Ak ani v druhom kole volieb nebude zvolený potrebný počet členov do 

orgánov komory, rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcom ustanovení sa 

uskutoční tretie kolo volieb predstavenstva, revíznej komisie, disciplinárnej 

komisie a finančnej komisie komory, pričom do orgánov komory je zvolený ten 

kandidát, ktorý dosiahne najvyšší počet odovzdaných hlasov. Voľby do orgánov 

komory končia tretím kolom. 
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§ 11 
 

Ak na jedno volené miesto získajú dvaja alebo viacerí kandidáti pri 

voľbách do orgánov komory rovnaký počet hlasov, rozhodne medzi nimi užšia 

voľba. Pri užšej voľbe dostane každý volič hlasovací lístok, do ktorého zapíše 

mená kandidátov, ktorí získali rovnaký počet hlasov. Kandidáta, za ktorého 

hlasuje, označí krúžkom, a to v takom  počte kandidátov, ktorý je podľa 

informácie volebnej komisie potrebný na doplnenie orgánov komory na 

stanovený počet členov a náhradníkov. Pri užšej voľbe je zvolený ten kandidát, 

ktorý získa najvyšší počet odovzdaných hlasov. 

 

§ 12 

 

Pokiaľ by bol kandidát zvolený do viac ako jedného orgánu komory, ihneď 

po ukončení volieb sa kandidát rozhodne, členom ktorého orgánu komory 

bude. V ďalších orgánoch na jeho miesto nastúpi ten kandidát, ktorý pri 

voľbách do toho ktorého orgánu získal v ďalšom poradí najvyšší počet 

odovzdaných hlasov. 

 

§ 13 

 

Opätovná voľba funkcionárov komory je prípustná. 

 

§ 14 

 

(1) Konferencia patentových zástupcov volí podľa potreby pomocné 

komisie. 

(2) Voľba pomocných komisií sa uskutočňuje aklamáciou. 

 

§ 15 

 

Tento volebný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia 

konferenciou komory. 

 

Schválené konferenciou dňa 14.05.2010 

 

   JUDr. Ing. Vladimír Neuschl  

                                                               predseda Slovenskej komory 

                                                                                 patentových zástupcov 


