
Zápisnica volebnej komisie z volieb do orgánov Sekcie divokých vôd Slovenskej 
kanoistiky a orgánov Slovenskej kanoistiky, uskutočnených na Valnom zhromaždení 

Sekcie divokých vôd, dňa 24.02.2017 v Liptovskom Mikuláši 
 

Voľby sa uskutočnili podľa Volebného poriadku schváleného Valným zhromaždením Sekcie divokých 
vôd a v súlade so stanovami Slovenskej kanoistiky. Volebný poriadok tvorí prílohu tejto Zápisnice. 
Volebná komisia : 
Valným zhromaždením Sekcie divokých vôd bola zvolená volebná komisia v zložení : 
Alexander Slafkovský, Jozef Šoška a Ľubomír Pašek. V súlade s Volebným poriadkom volebná 
komisia schválila za svojho predsedu p. Jozefa Šošku. 
 
Priebeh volieb : 

1. Voľby orgánov Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky 

1.1 Voľba predsedu Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky 
Súčasný predseda Sekcie divokých vôd p. Ivan Cibák bol Konferenciou Slovenskej kanoistiky zvolený 
za prezidenta Slovenskej kanoistiky. V súlade so stanovami Slovenskej kanoistiky sa na tomto Valnom 
zhromaždení vzdal funkcie predsedu Sekcie divokých vôd.  
O funkciu predsedu Sekcie divokých vôd sa uchádzal jeden kandidát, ktorý pred konaním volieb  
krátkosti predniesol svoju predstavu o ďalšom fungovaní Sekcie divokých vôd. 
I. kolo 
Volilo sa na jednom hlasovacom lístku, na ktorom bolo meno kandidáta na predsedu Sekcie divokých 
vôd Slovenskej kanoistiky 
Počet delegátov s hlasovacím právom  : 19 
Počet prevzatých hlasovacích lístkov  : 19 
 
Výsledky volieb predsedu Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky : 
 
Predseda Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky: 
Meno a priezvisko 
kandidáta 

Pozícia  Počet hlasov 
„ZA“ 

Počet hlasov 
„PROTI“ 

Počet hlasov 
„ZDRŽAL SA“ 

Richard Galovič predseda Sekcie divokých vôd 12 - 7 
p. Richard Galovič bol zvolený za predsedu Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky. 
 
Výsledky volieb do predsedu Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky  
Valné zhromaždenie zvolilo za predsedu Sekcie divokých vôd : p. Richard Galovič 

1.2 Voľba člena Výkonného výboru Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky 
Novozvolený predseda Sekcie divokých vôd zastával vo Výkonnom výbore Sekcie divokých vôd 
funkciu predsedu Ekonomickej komisie. Jeho voľbou za predsedu Sekcie sa táto funkcia uvoľnila 
a Valné zhromaždenie pristúpilo k voľbe jeho nástupcu. 
I. kolo 
Volilo sa na jednom hlasovacom lístku, na ktorom bolo meno kandidáta priradené k pozícii, na ktorú 
kandidoval. 
Počet delegátov s hlasovacím právom  : 19 
Počet prevzatých hlasovacích lístkov  : 18 
 
Výsledky volieb do Výkonného výboru Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky po jednotlivých 
komisiách: 
Ekonomická komisia : 
Meno a priezvisko 
kandidáta 

Pozícia  Počet hlasov 
„ZA“ 

Počet hlasov 
„PROTI“ 

Počet hlasov 
„ZDRŽAL SA“ 

Peter Šoška predseda komisie 16 - 2 
p. Peter Šoška bol zvolený za predsedu Ekonomickej komisie a teda za člena Výkonného výboru 
Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky. Peter Šoška sa zvolením do funkcie predsedu 
Ekonomickej komisie vzdal funkcie predsedu Kontrolnej komisie Sekcie divokých vôd. 



 
Výsledky volieb do Výkonného výboru Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky  
Valné zhromaždenie zvolilo nasledovných kandidátov za členov Výkonného výboru : 
 
Predseda Sekcie divokých vôd   : p. Richard Galovič 
Ekonomická komisia    : p. Peter Šoška 
 

2. Voľby kandidátov Sekcie divokých vôd do orgánov Slovenskej kanoistiky 
 
2.1 Voľba delegátov na Konferenciu Slovenskej kanoistiky (SK) 
 
Voľba delegátov Sekcie divokých vôd na Konferenciu Slovenskej kanoistiky sa konala, na návrh 
predsedajúceho a so súhlasom všetkých delegátov, verejným hlasovaním (volilo sa osem kandidátov 
a dvaja náhradníci) 
Počet delegátov s hlasovacím právom  : 19 
Počet hlasujúcich delegátov   : 19 
 
Meno a priezvisko 
kandidáta 

Pozícia  Počet hlasov 
„ZA“ 

Počet hlasov 
„PROTI“ 

Počet hlasov 
„ZDRŽAL SA“ 

Igor Ižo Delegát na Konferenciu SK 18 - 1 
Peter Murcko Delegát na Konferenciu SK 18 - 1 
Richard Galovič Delegát na Konferenciu SK 18 - 1 
Richard Grigar Delegát na Konferenciu SK 18 - 1 
Peter Slašťan Delegát na Konferenciu SK 18 - 1 
Pavol Miťko Delegát na Konferenciu SK 18 - 1 
Peter Šoška Delegát na Konferenciu SK 18 - 1 
Ľubomír Pašek Delegát na Konferenciu SK 18 - 1 
náhradníci :  
Ján Maco 
Peter Machaj 

Delegát na Konferenciu SK 
Delegát na Konferenciu SK 18 - 1 

 
Výsledky volieb delegátov na Konferenciu Slovenskej kanoistiky  
Valné zhromaždenie zvolilo nasledovných kandidátov za delegátov Sekcie divokých vôd na 
Konferenciu Slovenskej kanoistiky: 
p. Igor Ižo 
p. Peter Murcko 
p. Richard Galovič 
p. Richard Grigar 
p. Peter Slašťan 
p. Pavol Miťko 
p. Peter Šoška 
p. Ľubomír Pašek 
 
Valné zhromaždenie zvolilo za náhradníkov za delegáta Sekcie divokých vôd na Konferenciu 
Slovenskej kanoistiky: 
p. Ján Maco 
p. Peter Machaj 
 
Výsledky volieb boli schválené Uznesením Valného zhromaždenia Sekcie divokých vôd Slovenskej 
kanoistiky. 
Hlasovacie lístky v zalepenej obálke, budú spolu so Zápisnicou volebnej komisie a jej prílohami 
uložené na sekretariáte Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky min. 6 rokov. 
Zápisnicu velebnej komisie je potrebné uverejniť najneskôr do 15 dní od konania volieb na webovej 
stránke Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky. 
 
 
 
 



 
 
Prílohy : 

1. Volebný poriadok Valného zhromaždenia Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky 
2. Hlasovacie lístky k jednotlivým voľbám 

 
 
V Bratislave 26.02.2017 
 
 
 

.............................................  
 predseda volebnej komisie 
          Jozef Šoška 

 
 

.............................................  
     člen volebnej komisie 
     Alexander Slafkovský 

 
 

.............................................  
     člen volebnej komisie 
         Ľubomír Pašek 

 


