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SMERNICA O ELEKTRONICKOM HLASOVANÍ 
 

 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Táto Smernica v zmysle príslušných ustanovení Stanov SOZA (ďalej ako „Stanovy“) upravuje 

výkon hlasovacích práv elektronickými prostriedkami, t.j. upravuje podrobnosti a podmienky, 
ako aj priebeh volieb a hlasovania Členmi SOZA s hlasovacím právom prostredníctvom 
elektronických prostriedkov, konkrétne prostredníctvom ISpA. 

 
Článok 2 

Vymedzenie niektorých pojmov 
 
1. Pre účely tejto Smernice sa pojmy uvedené nižšie v tomto článku Smernice vykladajú 

nasledovne: 
 

1.1. Členom SOZA s hlasovacím právom sa rozumie člen SOZA, ktorý splnil podmienky 
podľa ods. 9.2 článku 9 Stanov v súlade so záverečnými a prechodnými ustanoveniami 
Článku 31 Stanov. 

 
1.2. Elektronickým hlasovaním sa rozumie účasť na rozhodovaní (voľba alebo iné 

hlasovanie), ktorá sa uskutočňuje s použitím elektronických prostriedkov. Elektronické 
hlasovanie v podmienkach SOZA môže byť vykonávané len ako vzdialené. 

 
1.3. Vzdialené elektronické hlasovanie je hlasovanie, pri ktorom nie je hlasujúci prítomný 

na mieste prezenčného hlasovania. Toto hlasovanie sa v podmienkach SOZA 
uskutočňuje prostredníctvom informačného systému ISpA. 

 
1.4. ISpA je  informačný systém nositeľov práv zastupovaných SOZA umožňujúci vzdialený 

prístup k vybraným údajom evidovaných v SOZA týkajúcich sa ich osôb prostredníctvom 
siete internet. 

 
Článok 3 

Uznášaniaschopnosť 
 
1. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v takom počte, v akom sa zíde. 
 
2. V prípade použitia elektronického hlasovania sa do počtu zúčastnených na Valnom 

zhromaždení započítavajú aj Členovia SOZA s hlasovacím právom, ktorí Elektronicky hlasovali 
prostredníctvom ISpA k otázkam prerokovávaným na Valnom zhromaždení za predpokladu, že 
predmet Elektronického hlasovania je totožný s predmetom hlasovania na Valnom 
zhromaždení, t.j. že vo veci, o ktorej sa hlasovalo, nedošlo k pozmeňujúcim návrhom. 

 
3. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú Členovia SOZA s hlasovacím právom, ktorí sa 

v Elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t.j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú 
otázku (za, proti, zdržiavam sa). 

 
Článok 4 

Všeobecné pravidlá pre Elektronické hlasovanie  
 
1. Elektronické hlasovanie o otázkach, ktoré majú byť predmetom rozhodovania Valného 

zhromaždenia, vyhlasuje Dozorná rada, ktorá zároveň určí lehotu, v ktorej možno Elektronicky 
hlasovať. Elektronické hlasovanie je vyhlásené najskôr 25 dní a najneskôr 10 dní pred konaním 
Valného zhromaždenia s lehotou na hlasovanie nie kratšou ako 7 dní. Elektronické hlasovanie 
je ukončené najneskôr 72 hodín pred začiatkom rokovania Valného zhromaždenia určeným v 
pozvánke. O vyhlásení spustenia Elektronického hlasovania, ako aj o lehote, v ktorej je možné 
Elektronicky hlasovať, informuje SOZA Členov SOZA s hlasovacím právom prostredníctvom: 
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 ISpA, ak má daný člen zriadený prístup do ISpA, alebo 

 pozvánky zaslanej elektronicky na e-mailovú adresu člena, ak si člen v Dohode 
o zastupovaní zvolil doručovanie písomností zo SOZA elektronickou formou a 

 webového sídla SOZA na www.soza.sk. 
 
2. Prístup k Elektronickému hlasovaniu majú: 
 

 Členovia SOZA s hlasovacím právom, ktorí majú zriadený prístup do ISpA, 

 dedičia, ktorí splnili podmienky na získanie hlasovacieho práva prostredníctvom 
spoločného zástupcu, ak má tento zriadený prístup do ISpA, 

 
za predpokladu, že vyššie uvedené osoby písomne požiadali o prístup do ISpA najneskôr do 7 
dní pred skončením príslušného hlasovania. 

 
3. Pri Elektronickom hlasovaní je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené. 
 
4. Členovia SOZA s hlasovacím právom a v prípade dedičov s hlasovacím právom ich spoločný 

zástupca hlasujú prostredníctvom ISpA nasledovne: 
 

a) v sekcii Hlasovanie, podsekcii Aktuálne hlasovanie, výberom odpovedí na jednotlivé 
položené otázky, pričom ako odpoveď na položenú otázku je možné vyznačiť jednu 
z nasledujúcich možností: 
 

 za, 

 proti, 

 zdržiavam sa. 
 
5. Pre platnosť Elektronického hlasovania je potrebné vyznačiť jednu z odpovedí u každej otázky, 

ktorá je predmetom Elektronického hlasovania.  
 
6. Ak už Člen SOZA s hlasovacím právom, alebo spoločný zástupca dedičov s hlasovacím právom 

Elektronicky hlasovali, nie je možné, aby títo opakovane: 
 

 Elektronicky hlasovali v rámci daného Valného zhromaždenia k otázkam, o ktorých už 
Elektronicky hlasovali, aj napriek tomu, že lehota na Elektronické hlasovanie ďalej plynie,  
a zároveň 

 hlasovali na Valnom zhromaždení osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca v tej 
istej veci, aj napriek zmene názoru na otázku, o ktorej už Elektronicky hlasovali. 

 
7. Ak už Člen SOZA s hlasovacím právom, alebo spoločný zástupca dedičov s hlasovacím právom 

Elektronicky hlasovali, tak k otázkam, ktoré boli predmetom Elektronického hlasovania, im alebo 
ich splnomocnencovi nebude vydaný hlasovací lístok na Valnom zhromaždení. 

 
8. Členovi SOZA s hlasovacím právom, alebo spoločnému zástupcovi dedičov s hlasovacím 

právom, prípadne ich splnomocnencom bude na Valnom zhromaždení vydaný osobitný 
hlasovací lístok len k otázkam, ktoré neboli predmetom Elektronického hlasovania (napr. 
pozmeňovacie návrhy k otázkam, ktoré boli predmetom Elektronického hlasovania; druhé kolo 
volieb do orgánov SOZA a pod.). 

 
Článok 5 

Elektronické hlasovanie 
 
1. V Elektronickom hlasovaní je možné hlasovať o navrhnutých uzneseniach, alebo dokumentoch: 
 

 ako celku alebo 

 po jednotlivých častiach (napr. článkoch, odsekoch, kapitolách a pod.). 
 
 

Článok 6 
Pozmeňovacie návrhy v prípade Elektronického hlasovania 

http://www.soza.sk/
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1. Ak bol na Valnom zhromaždení prijatý pozmeňujúci návrh, ktorým sa mení obsah/význam 

aspoň časti dokumentu/uznesenia, o ktorom sa Elektronicky hlasovalo ako o celku, tak výsledky 
Elektronického hlasovania daného člena nemožno započítať do hlasovania na Valnom 
zhromaždení. V prípade podľa predchádzajúcej vety sa hlasy odovzdané prostredníctvom 
Elektronického hlasovania nezapočítavajú ani do uznášaniaschopnosti Valného zhromaždenia. 

 
2. Ak bol na Valnom zhromaždení prijatý pozmeňujúci návrh, ktorým sa mení obsah/význam 

jednotlivých častí dokumentu/uznesenia, o ktorom sa Elektronicky hlasovalo tiež po častiach, 
tak výsledky Elektronického hlasovania daného člena možno na Valnom zhromaždení započítať 
len do hlasovaní, ktoré sa týkali jednotlivých častí dokumentu/uznesenia, ktoré neboli 
pozmenené. V prípade podľa predchádzajúcej vety sa hlasy odovzdané prostredníctvom 
Elektronického hlasovania započítavajú do uznášaniaschopnosti Valného zhromaždenia len 
v tých prípadoch, kedy sa hlasovanie na Valnom zhromaždení nelíši od Elektronického 
hlasovania. 

 
3. Elektronické hlasovanie neumožňuje hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch predložených na 

Valnom zhromaždení. 
 

Článok 7  
Elektronické hlasovanie vo voľbách 

 
1. V samostatnom režime je v Elektronickom hlasovaní možné hlasovať o kandidátoch do orgánov 

SOZA v prvom kole volieb, kde sa primerane uplatnia príslušné ustanovenia Stanov 
a Volebného poriadku Valného zhromaždenia. Na Elektronické hlasovanie sa nevzťahuje čl. 3 
ods. 4, ods. 5 a ods. 7 Volebného poriadku Valného zhromaždenia o úprave hlasovacieho 
lístka. 
 

2. Elektronické hlasovanie v prvom kole volieb prebieha výberom možností hlasovania 
u kandidátov navrhnutých príslušným orgánom SOZA v zmysle čl. 17 Stanov, pričom u každého 
kandidáta je možné vyznačiť jednu z nasledujúcich možností: 

 

 za, 

 proti, 

 zdržiavam sa, 

 navrhujem iného kandidáta zo zoznamu. 
 
3. V prípade výberu možnosti navrhnúť iného kandidáta zo zoznamu zostaveného podľa čl. 17.4 

Stanov, musí výber iného kandidáta rešpektovať profesijné kľúče podľa Stanov, inak je 
hlasovanie o príslušnom kandidátovi neplatné. 
 

4. Elektronické hlasovanie v prípadnom druhom kole volieb nie je možné. Členovi SOZA 
s hlasovacím právom, alebo spoločnému zástupcovi dedičov s hlasovacím právom, prípadne 
ich splnomocnencom bude na Valnom zhromaždení umožnené hlasovať v druhom kole volieb 
prezenčnou formou. 

 
Článok 8 

Verejnosť Elektronického hlasovania 
 
1. Elektronické hlasovanie v SOZA je verejné alebo tajné. 
 
2. Ak Stanovy alebo iný schválený predpis SOZA neupravujú inak, rozhoduje sa verejným 

hlasovaním. 
 
3. Ak na Valnom zhromaždení prebehne verejné hlasovanie, stávajú sa verejnými aj priebeh 

a výsledky Elektronického hlasovania. 
 
4. Ak na Valnom zhromaždení prebehne tajné hlasovanie, sú priebeh a výsledky Elektronického 

hlasovania tajné.  
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5. Prístup k výsledkom Elektronického hlasovania  pred skončením Valného zhromaždenia majú 
len: 

 
a) Volebná komisia, 
b) predsedajúci Valného zhromaždenia, 
c) predstavenstvo SOZA, 
d) tajomník Dozornej rady alebo iný zamestnanec SOZA poverený predstavenstvom SOZA 

zaznamenaním výsledkov rokovania Valného zhromaždenia, 
e) osoby Právneho odboru a IT odboru SOZA poverené predstavenstvom SOZA. 

 
6. Predsedajúcemu Valného zhromaždenia a Volebnej komisii odovzdá zápisnicu z Elektronického 

hlasovania osoba poverená predstavenstvom SOZA v zalepenej obálke v deň konania Valného 
zhromaždenia. 

 
Článok 9 

Zápisnica z Elektronického hlasovania 
 
1. Z Elektronického hlasovania sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje: 

a) dátum a čas konania Elektronického hlasovania, 
 

b) výsledky Elektronického hlasovania o jednotlivých otázkach s tým, že každá otázka má: 

 svoje číslo, 

 text otázky, 

 výsledok Elektronického hlasovania v tvare: koľkí hlasovali „za“ návrh, koľkí 
hlasovali „proti“ návrhu a koľkí označili možnosť „zdržiavam sa“, prípadne možnosť 
„navrhujem iného kandidáta zo zoznamu“ v prípade volieb, 

 
c) meno, priezvisko osoby, ktorá zápisnicu z Elektronického hlasovania vyhotovila. 

 
2. Správnosť zaznamenaných výsledkov Elektronického hlasovania podpisom overuje vedúci 

zamestnanec odboru IT a dvaja členovia predstavenstva SOZA. 
 

3. Zápisnica z Elektronického hlasovania sa prikladá k písomnému záznamu výsledkov rokovania 
Valného zhromaždenia. 
 

Článok 10 
Povinnosti hlasujúcich pri Elektronickom hlasovaní 

 
1. Každý Člen SOZA s hlasovacím právom alebo spoločný zástupca dedičov s hlasovacím právom 

je povinný: 

 
a) chrániť svoje prístupové údaje k ISpA a 
b) okamžite písomne (listom) SOZA oznámiť zneužitie prístupu do ISpA inou osobou, stratu, 

krádež prístupu do ISpA cudzou osobou. 
 
2. Ak Člen SOZA s hlasovacím právom alebo spoločný zástupca dedičov s hlasovacím právom 

riadne a včas oznámil skutočnosti podľa ods. 1 písm. b) tohto článku smernice, tak mu SOZA 
obnoví prístup do ISpA s novým heslom. Ak už bol v rámci Elektronického hlasovania za Člena 
SOZA s hlasovacím právom alebo za spoločného zástupcu dedičov s hlasovacím právom 
odovzdaný hlas treťou osobou po tom, čo údajne došlo k zneužitiu prístupu do ISpA inou 
osobou, má sa za to, že v Elektronickom hlasovaní tento hlas udelil príslušný Člen SOZA 
s hlasovacím právom alebo spoločný zástupca dedičov s hlasovacím právom. 
 

3. Zneužitie prístupu do ISpA inou ako oprávnenou osobou, strata a krádež prístupu do ISpA 
cudzou osobou nemajú vplyv na platnosť hlasovania. 

 
 
 

Článok 11 
Sloboda a vážnosť hlasovania a ochrana osobných údajov 
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1. Člen SOZA s hlasovacím právom a spoločný zástupca dedičov s hlasovacím právom kliknutím 

na tlačidlo „Súhlasím“ pri vykonaní Elektronického hlasovania: 

 
- odovzdávajú svoj hlas v Elektronickom hlasovaní, 
- potvrdzujú, že sa oboznámili s predmetom hlasovania, ako aj touto Smernicou, 
- potvrdzujú, že výber jednotlivých odpovedí na položené otázky zodpovedá ich slobodnej 

a vážnej vôli o odovzdaní hlasu v Elektronickom hlasovaní a zároveň 
- vyhlasujú, že boli SOZA pred uzavretím Zmluvy o poskytnutí prístupu do ISpA 

oboznámení s informáciami podľa ustanovenia § 15 a poučení podľa ustanovenia § 28 
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Informácie a poučenie podľa predchádzajúcej 
vety sú prístupné na webovom sídle www.soza.sk. 

 
Článok 12 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 
1. Táto Smernica sa vzťahuje aj na rokovanie mimoriadneho Valného zhromaždenia. 

 
2. Táto Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňa 04.10.2017, kedy bola schválená 

Zhromaždením delegátov SOZA. 
 
 
 
 
 

 
 
 


