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Volebný poriadok valného zhromaždenia  

sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky 

10. mája 2019 v Liptovskom Mikuláši  

 

 

1. Úvodné ustanovenie 
 

1. Podľa tohto volebného poriadku sa v súlade so Stanovami Slovenskej kanoistiky 

uskutočnia na valnom zhromaždení sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky voľby do 

týchto orgánov Slovenskej kanoistiky:  

a. 8  delegátov na Konferenciu Slovenskej kanoistiky v roku 2019 

b. Chýbajúci člen disciplinárnej komisie 

c. Chýbajúci člen kontrolnej komisie 

d. Odstúpivší predsedovia komisií vo výkonnom výbore sekcie – súťažná komisia, 

komisia neolympijských športov 

 

2. Všeobecné zásady 
 

1. Voľby do orgánov Slovenskej kanoistiky sa uskutočnia tajným hlasovaním. 

2. Právo hlasovať majú len oprávnení delegáti valného zhromaždenia podľa Stanov 

Slovenskej kanoistiky. 

 

3. Navrhovanie kandidátov 
 

1. Každý členský klub, ako aj každý člen, má právo navrhnúť kandidátov do volieb podľa 

bodu 1. 

2. V prípade podania návrhu na kandidatúru do orgánov Slovenskej kanoistiky priamo na 

valnom zhromaždení, je potrebné doložiť súhlas kandidáta. Súhlas s kandidatúrou je 

možné prejaviť osobne alebo v prípade jeho neprítomností písomne. 

3. Jednotlivé návrhy je potrebné zasielať na officeslalom@canoe.sk. Návrhy je možné 

podávať aj priamo na valnom zhromaždení sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky a 

to až do bodu „Diskusia“ programu valného zhromaždenia, avšak z organizačných 

dôvodov, ako aj z dôvodu informovanosti jednotlivých členských oddielov a klubov, je 

žiadúce zaslať návrhy do piatku 7. 5. 2019 do 14:00, aby bolo možné zverejniť zoznam 

kandidátov na webovej stránke zväzu. 
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4. Priebeh volieb 
 

1. Voľby riadi valným zhromaždením zvolená 3-členná volebná komisia, ktorá si spomedzi 

seba zvolí predsedu. Komisia dohliada na riadny priebeh volieb. Valnému zhromaždeniu 

predkladá zoznam všetkých navrhnutých kandidátov do volených orgánov Slovenskej 

kanoistiky. 

2. Predseda volebnej komisie sa pred každou voľbou do orgánov Slovenskej kanoistiky 

opýta každého kandidáta, či súhlasí so svojou kandidatúrou. V prípade neprítomnosti 

kandidáta na valnom zhromaždení je navrhovateľ povinný doručiť písomný súhlas 

s kandidatúrou na navrhovanú funkciu. 

3. Volebné lístky sú označené pečiatkou zväzu s uvedením termínu konania VZ, voľby do 

príslušného orgánu zväzu a číslom kola volieb. Volebné lístky pre jednotlivé kolá sa 

odlišujú číslom kola a farbou. Volebné lístky pripraví sekretariát v počte podľa 

prezenčnej listiny. 

4. Volebná komisia preukázateľne odovzdá každému delegátovi volebný lístok, osobitne 

pre každú voľbu a pri odovzdávaní lístkov vedie záznam, komu lístok odovzdala. 

5. Voľba sa vykoná vyznačením krížika pred menom kandidáta na volebnom lístku. 

6. Akt voľby sa vykoná vhodením zloženého lístka do hlasovacej urny. 

7. Volebný lístok, na ktorom je označených viac mien ako volených postov, je neplatný. 

Neplatný lístok je aj vtedy, keď je na ňom dopísané a označené meno nekandidujúceho 

člena. 

8. Ak na hlasovacom lístku nie je napísané a vyznačené žiadne meno, hlasovací lístok je 

platný a tento akt sa považuje za zdržanie sa hlasovania. 

9. Delegáti budú postupne vyzvaní, aby svoj hlasovací lístok vložili do volebnej urny.  

10. Zrátanie hlasov vykoná volebná komisia v osobitnej miestnosti a vypracuje protokol 

o voľbe. 

11. Zvolení budú: 

a. za 8 delegátov s imperatívnym mandátom na Konferencie Slovenskej 

kanoistiky v roku 2019: tí 8 kandidáti, ktorí získajú nadpolovičný počet 

platných hlasov prítomných delegátov. Ak v 1. kole nebudú zvolení 8 kandidáti, 

voľby pokračujú 2. kolom, do ktorého postúpia kandidáti s najvyšším počtom 

platných hlasov v počte o 1 viac, ako je počet voľných miest. Ak ani v 2. kole 

nezískajú kandidáti nadpolovičnú väčšinu platných hlasov prítomných 

delegátov, volebná komisia ustanoví doplnkové kolo voľby.  

b. Vo všetkých ostatných voľbách a budú zvolení delegáti rovnakým kľúčom 

ako v bode a) v alikvotnom počte 

12. Doplnkové kolo voľby - V prípade, že nebude niektorá z volieb úspešná ani v 2. kole 

volieb vyhlási predseda volebnej komisie prestávku. Počas tejto prestávky je možné 

opätovne navrhnúť kandidátov na nezvolenú funkciu (pôvodných, ale aj nových 

kandidátov). Kandidátov môžu navrhovať všetci prítomní členovia sekcie divokých vôd 

Slovenskej kanoistiky. Pred doplnkovým kolom volieb každý z navrhovaných 

kandidátov na požiadanie predsedu volebnej komisie vyjadrí svoj súhlas alebo nesúhlas 

s kandidatúrou. Každý kandidát musí byť fyzicky prítomný na doplnkovej voľbe. 

Nasleduje doplnkové kolo volieb. Za zvoleného kandidáta v doplnkovom kole volieb sa 
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považuje kandidát, ktorý získa nadpolovičný počet platných hlasov prítomných 

delegátov a to až do počtu voľných miest.  

V prípade, že nadpolovičný počet platných hlasov získa viac kandidátov ako je počet 

voľných miest poradie kandidátov určuje počet získaných hlasov v doplnkovom kole. 

V prípade rovnosti počtu hlasov pre dvoch alebo viacerých kandidátov sa uskutoční 

voľba medzi kandidátmi s rovnakým počtom hlasov. 

13. Výsledky volieb oznámi predseda volebnej komisie. Protokol o voľbách spracuje 

volebná komisia a tento bude spolu so záznamom z rokovania a schválenými 

uzneseniami uložený na sekretariáte sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky. 

 

5. Záverečné ustanovenie 
 

1. Tento volebný poriadok platí pre voľby na valnom zhromaždení sekcie divokých vôd 

Slovenskej kanoistiky, konanom dňa 10. 5. 2019 v Liptovskom Mikuláši. 

 

 

výkonný výbor 

sekcia divokých vôd Slovenskej kanoistiky 
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