Volebný poriadok Slovenskej kanoistiky

Článok I.
Úvod
1) Tento volebný poriadok jedná o voľbách do orgánov Slovenskej kanoistiky:
a) Prezident Slovenskej kanoistiky
b) Prezídium Slovenskej kanoistiky
c) Predseda kontrolnej komisie
d) Členovia kontrolnej komisie
e) Predsedovia sekcií
Do orgánov – výkonné výbory sekcií, kontrolné komisie sekcií sa voľby riadia
volebným poriadkom prijatým Valným zhromaždením predmetnej sekcie.
2) Do orgánov Slovenskej kanoistiky môžu byť volení kandidáti navrhnutí jednotlivými
sekciami ktorí sú starší ako 18 rokov a zároveň sú registrovaní v Slovenskej
kanoistike.
3) Kandidáti do orgánov podľa článku I., bod 1) sú povinní poslať písomne svoju
kandidatúru na sekretariát najneskôr do 21 dní pred konaním
Konferencie, resp. pri voľbe predsedov sekcie 21 dní pred konaním Valného
zhromaždenia sekcie. Voľby sú právoplatné, keď sa na nich zúčastní nadpolovičná
väčšina delegátov za každú sekciu.
4)
a) Konferencia volí postupne podľa potreby Volebnú komisiu Slovenskej kanoistiky,
prezidenta Slovenskej kanoistiky, prezídium Slovenskej kanoistiky, predsedu
Kontrolnej komisie Slovenskej kanoistiky, členov Kontrolnej komisie, Predsedu
Disciplinárnej komisie a členov Disciplinárnej komisie.
b) Valné zhromaždenie sekcie volí postupne podľa potreby Volebnú komisiu sekcie
Slovenskej kanoistiky, predsedu sekcie Slovenskej kanoistiky, výkonný výbor sekcie
a kontrolný orgán sekcie,
5) Stratou mandátu na výkon funkcie prezidenta, respektíve predsedu kontrolnej
komisie pred ukončením ich funkčného obdobia sa vykonajú voľby podľa tohto
Volebného poriadku a to iba dotknutého orgánu.
6) Zaniknutím mandátu člena Prezídia podľa článku 8, bodu 5 písm. b) až d) stanov
Slovenskej kanoistiky, alebo zvolením nedostatočného počtu členov Prezídia, môže
Prezídium kooptovať maximálne dvoch členov, ktorí budú členmi prezídia maximálne
do termínu zvolania Konferencie Slovenskej kanoistiky, na ktorej prebehnú voľby iba
do tohto orgánu, podľa článku III., bod 3) a 4). Pri kooptácii sa zachová zásada
kooptovania nového člena Prezídia vždy zo sekcie, z ktorej členovi prezídia zanikol
mandát, alebo z ktorej je počet mandátov nedostatočný.
7) Volebná komisia Slovenskej kanoistiky je dvojčlenná, pričom sekcie Slovenskej
kanoistiky navrhnú po jednom členovi. Predsedom Volebnej komisie je jej starší člen.
Volebná komisia riadi ďalšie voľby Slovenskej kanoistiky.

Článok II.
Voľba prezidenta Slovenskej kanoistiky
1) Navrhnutí kandidáti postupne prejavia súhlas, alebo nesúhlas so svojou
kandidatúrou. Majú tiež možnosť predniesť stručne, maximálne do 5 minút, svoju
predstavu o výkone funkcie. Delegáti sekcií Slovenskej kanoistiky majú možnosť
vetovať navrhnutých kandidátov, pričom sú povinní uviesť dôvod.
2) Voľby prebehnú tajným hlasovaním. Hlasuje sa na volebných lístkoch, na ktorom je
vytlačený zoznam kandidátov. Každý delegát zakrúžkuje na volebnom lístku
maximálne jedno meno. V prípade že zakrúžkuje viac mien, volebný lístok je
neplatný. V prípade, že nie je zakrúžkovaný kandidát, považuje sa hlas za zdržanie
sa.
3) Volebná komisia zozbiera volebné lístky, spočíta počet hlasov každého kandidáta a
napíše poradie. Prezidentom sa stáva kandidát so získaním väčšinového počtu
hlasov prítomných delegátov. V prípade nezískania väčšiny, sa voľby po 10 minútovej
prestávke opakujú.
Článok III.
Voľba Prezídia Slovenskej kanoistiky
1) Volia sa ďalších štyria členovia Prezídia SZRK.
2) Navrhnutí kandidáti, po dvaja z každej sekcie, postupne prejavia súhlas, alebo
nesúhlas so svojou kandidatúrou.
3) Voľby prebehnú tajným hlasovaním. Hlasuje sa na volebných lístkoch, na ktorom je
vytlačený zoznam kandidátov osobitne za každú sekciu. Každý delegát s hlasovacím
právom zakrúžkuje na volebnom lístku maximálne dvoch kandidátov z jednej sekcie.
V prípade, že zakrúžkuje viac ako dvoch kandidátov z jednej sekcie, volebný lístok je
neplatný. Kandidát je zvolený, ak ho zakrúžkuje nadpolovičná väčšina prítomných
delegátov.
4) Volebná komisia zozbiera volebné lístky, spočíta počet hlasov každého kandidáta a
napíše poradie. Pri rovnosti počtu hlasov kandidátov sa voľby po 10 minútovej
prestávke opakujú.
Článok IV.
Voľba predsedu Kontrolnej komisie Slovenskej kanoistiky
1) Navrhnutí kandidáti postupne prejavia súhlas, alebo nesúhlas so svojou
kandidatúrou.
2) Prebehnú voľby, ako v článku II body 2) a 3).

Článok V.
Voľba členov Kontrolnej komisie Slovenskej kanoistiky, predsedu a členov
Disciplinárnej komisie.
1) Navrhnutí kandidáti postupne prejavia súhlas, alebo nesúhlas so svojou
kandidatúrou.
2) Voľby prebehnú verejným hlasovaním, pokiaľ delegáti prejavia súhlas. V takom
prípade delegáti hlasujú zdvihnutím delegačného lístka za každého kandidáta
samostatne. Členovia volebnej komisie spočítajú hlasy a vyhlásia výsledok voľby. V
prípade, že čo i len jeden delegát podá návrh na tajné voľby, tie sa uskutočnia podľa
článku II, a bodov 2) a 3) tohto volebného poriadku.

Článok VI.
Voľba predsedov sekcií Slovenskej kanoistiky
1) Voľba prebieha na Valnom zhromaždení sekcie,
2) Navrhnutí kandidáti postupne prejavia súhlas, alebo nesúhlas so svojou
kandidatúrou. Majú tiež možnosť predniesť stručne, maximálne do 5 minút, svoju
predstavu o výkone funkcie.
3) Voľby prebehnú tajným hlasovaním. Hlasuje sa na volebných lístkoch, na ktorom je
vytlačený zoznam kandidátov. Každý delegát zakrúžkuje na volebnom lístku
maximálne jedno meno. V prípade že zakrúžkuje viac mien, volebný lístok je
neplatný. V prípade, že nie je zakrúžkovaný kandidát, považuje sa hlas za zdržanie
sa.
Volebná komisia zozbiera volebné lístky, spočíta počet hlasov každého kandidáta a
napíše poradie. Predsedom sa stáva kandidát so získaním väčšinového počtu hlasov
prítomných delegátov. V prípade nezískania väčšiny, sa voľby po 10 minútovej prestávke
opakujú
Záverečné ustanovenia
1) Z každej voľby musí byť vytvorený písomný zápis, ktorý podpíše predseda volebnej
komisie.
2) Volebné lístky sa zapečatia a archivujú celé volebné obdobie.
3) Predseda volebnej komisie informuje Konferenciu Slovenskej kanoistiky o výsledkoch
volieb.
4) Tento volebný poriadok bol schválený Konferenciou Slovenskej kanoistiky dňa
4.8.2020 a je platný na všetky volebné zasadnutia Konferencie, resp. Valných
zhromaždení sekcií.

