
Volebný poriadok Sekcie hladkých vôd Slovenskej 

kanoistiky (SHV) 

 

Článok I. 

Úvod 

1 ) Do orgánov zväzu môžu byť volení zástupcovia oddielov a klubov, ktorí sú starší ako 

18 rokov a zároveň sú registrovaní v SK. 

2 ) Za výber delegátov je zodpovedný klub, alebo oddiel, ktorý je povinný ich nahlásiť na 

sekretariát SK písomne návratkou, do termínu stanoveného na pozvánke. Voľby sú 

právoplatné, keď sa na nich zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých možných 

delegátov (oddielov a klubov). 

3 ) VZ SHV volí postupne predsedu SHV, ďalších šesť členov výkonného výboru SHV, 

a kontrolóra SHV. Celé voľby riadi predseda volebnej komisie. 

 

Článok II. 

Voľba predsedu SHV SK 

1) Voľba predsedu sekcie sa uskutoční podľa Volebného poriadku prijatého 

Konferenciou Slovenskej kanoistiky.  

 

Článok III. 

Voľba výkonného výboru v riadnych voľbách (VV) SHV 

1) Volí sa ďalších šesť členov VV SK. 

2) Delegátov navrhnutých návratkami ako kandidátov do VV SHV zapisuje člen volebnej 

komisie. 

3) Navrhnutí kandidáti postupne prejavia súhlas, alebo nesúhlas so svojou 

kandidatúrou. 

4) Voľby prebehnú tajným hlasovaním. Hlasuje sa na volebných lístkoch, na ktorom je 

vytlačený zoznam kandidátov. Každý delegát s hlasovacím právom označí na 

volebnom lístku maximálne šesť mien. V prípade že označí viac ako šesť, volebný 

lístok je neplatný.  

5) Volebná komisia zozbiera volebné lístky, spočíta počet hlasov každého kandidáta a  

napíše poradie. Členmi VV SHV sa stávajú kandidáti získaním nadpolovičného počtu 

hlasov, v poradí podľa počtu hlasov do počtu šesť členov VV.  Kandidáti, ktorí získajú 

nižší počet hlasov ako polovičný absolvujú okrem kandidáta s najnižším počtom 

hlasov, ďalšie kolo volieb. V ďalších kolách doplnia do celkového počtu šesť členov 

VV SHV kandidáti s nadpolovičným počtom hlasov v poradí podľa počtu hlasov. 

Pokiaľ sa nenaplní počet členov VV SHV na šesť prebehne ďalšie kolo volieb podľa 

vyššie uvedeného.  



6) Pri rovnosti počtu hlasov kandidátov pri ktorom nie je možné určiť šiesteho člena VV 

(okrem predsedu), sa voľby opakujú iba u týchto dvoch kandidátov. Členom VV SHV 

sa stáva kandidát s väčším počtom hlasov. 

7) Pri naplnení všetkých šesť pozícií členov VV SHV sa voľby do tohto orgánu končia. 

V prípade, že opakovane v ďalších kolách nezískajú kandidáti potrebný počet hlasov 

do VV SHV, môže predsedajúci voľby ukončiť. Doplňujúce voľby sa uskutočnia na 

nasledujúcom Valnom zhromaždení SHV. 

 

Článok IV. 

Voľba členov výkonného výboru pri doplnkových voľbách (VV) SHV 

 

1) Pri doplnkových voľbách do VV SHV, ktoré nie sú riadnymi voľbami, sa volí chýbajúci 

počet členov VV SHV.  

2) Delegátov navrhnutých návratkami ako kandidátov do VV SHV zapisuje člen volebnej 

komisie. 

3) Navrhnutí kandidáti postupne prejavia súhlas, alebo nesúhlas so svojou 

kandidatúrou. 

4) Voľby prebehnú tajným hlasovaním. Hlasuje sa na volebných lístkoch, na ktorom je 

vytlačený zoznam kandidátov. Každý delegát s hlasovacím právom označí na 

volebnom lístku mená v maximálne takom počte, aký chýba do plného počtu členov 

VV SHV. V prípade že označí viac mien, volebný lístok je neplatný.  

5) Volebná komisia zozbiera volebné lístky, spočíta počet hlasov každého kandidáta a  

napíše poradie. Členmi VV SHV sa stávajú kandidáti s najväčším počtom hlasov 

s podmienkou získania nadpolovičného počtu hlasov. Pokiaľ sa týmto poradím doplní 

chýbajúci počet členov VV SHV voľby sú ukončené. Pri rovnosti počtu hlasov 

kandidátov pri ktorom nie je možné určiť člena VV, sa voľby týchto kandidátov 

opakujú.  

6) Ak sa nenaplní potrebný počet členov VV SHV z dôvodu získania nižšieho počtu 

hlasov ako polovičný, sa voľby týchto kandidátov opakujú podľa bodu 7. 

7) Druhého kola volieb sa môže zúčastniť maximálne dvojnásobný počet delegátov na 

každé zatiaľ nezvolené miesto VV SHV a to podľa poradia získaných hlasov v prvom 

kole. V prípade rovnosti počtu hlasov kandidátov, pri ktorom nie je možné dodržať 

maximálny počet delegátov do druhého kola, sa druhého kola zúčastnia aj títo 

delegáti. Voľby v tomto kole prebehnú podľa bodu 4) a následne 5). 

 

8) Ak sa nenaplní potrebný počet členov VV SHV ani v druhom kole z dôvodu získania 

nižšieho počtu hlasov ako polovičný, sa voľby týchto kandidátov opakujú podľa bodu 

9) 

 

 



9) Tretieho kola volieb sa môže zúčastniť maximálne taký počet delegátov koľko chýba 

do celkového počtu VV SHV a to podľa poradia získaných hlasov v druhom kole. 

V prípade rovnosti počtu hlasov kandidátov, pri ktorom nie je možné dodržať 

maximálny počet delegátov do tretieho kola, sa tretieho kola zúčastnia aj títo delegáti. 

Voľby v tomto kole prebehnú podľa bodu 4) a následne 5). 

 

10)  Ak sa nenaplní potrebný počet členov VV SHV z dôvodu získania nižšieho počtu 

hlasov ako polovičný, sú voľby ukončené. 

 

 

 

Článok V. 

Voľba kontrolóra SHV SK 

1) Delegáti vyslovením mena navrhnú kandidátov na kontrolóra SHV SK, ktoré člen 

volebnej komisie zapisuje. 

2) Navrhnutí kandidáti postupne prejavia súhlas, alebo nesúhlas so svojou 

kandidatúrou. 

3) Prebehnú voľby, ako v článku III body 4) až 5). 

 

Článok VI. 

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 VZ SHV SK o výsledkoch volieb. 

4) Tento volebný poriadok bol schválený v zmysle stanov SK dňa 22.2.2017. 

 


