
 

 

Volebný poriadok Valného zhromaždenia sekcie divokých 

vôd Slovenskej kanoistiky 

14. novembra 2021 v Bratislave 
 
 
 

1. Úvodné ustanovenie 
 
 

1. Podľa tohto volebného poriadku sa v súlade so Stanovami Slovenskej kanoistiky 
a Volebným poriadkom Slovenskej kanoistiky schválenej na Konferencii dňa 4.8. 2020 
uskutočnia na Valnom zhromaždení sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky voľby do 
týchto orgánov sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky:  

a. predseda sekcie divokých vôd, 
 

b. výkonný výbor (počet členov VV podľa organizačnej štruktúry VV schválenej na 
tomto valnom zhromaždení sekcie),  

c. zástupca športovcov (v prípade predloženia kandidatúry v zmysle zákona  
o športe)  

d. kontrolná komisia (3 členovia),  
e. predseda kontrolnej komisie zo zvolených členov KK. 

 

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

a Volebným poriadkom Slovenskej kanoistiky schválenej na Konferencii dňa 4.8. 2020 
uskutočnia na Valnom zhromaždení Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky voľby do 
týchto orgánov Slovenskej kanoistiky:  

a. kandidáta na prezidenta Slovenskej kanoistiky,  
b. 2 členov prezídia Slovenskej kanoistiky,  
c. 8 delegátov na Konferenciu Slovenskej kanoistiky,  
d. kandidáta na Kontrolóra Slovenskej kanoistiky. 

 

2. Všeobecné zásady 
 
 

1. Voľby do orgánov sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky sa uskutočnia tajným 
hlasovaním. 

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

Slovenskej kanoistiky.  
3. Voľbe predsedu sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky a výkonného výboru sekcie 

Divokých vôd Slovenskej kanoistiky musí predchádzať schválenie organizačnej 
štruktúry Výkonného výboru sekcie Divokých vôd Slovenskej kanoistiky. 

 

3. Navrhovanie kandidátov 
 
 

1. Každý členský klub, ako aj každý člen má právo navrhnúť jedného kandidáta na 
predsedu sekcie. 

 
2. Každý členský klub, ako aj každý člen má právo navrhnúť kandidátov do ostatných 

volených orgánov sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky do počtu volených miest. 
 

 



 
Spolu s návrhom je potrebné zaslať aj upresnenie v akom smere, odbore(och) by 
mohol/chcel navrhnutý kandidát pracovať. 

 

3. Za člena Výkonného výboru je každý kandidát oprávnený kandidovať, iba na jednu 
pozíciu vo VV, teda len do jednej komisie. Kandidatúrou za predsedu sekcie divokých 
vôd nie je porušený tento bod Volebného poriadku. 

 
4. Kandidát na zástupcu športovcov predloží svoju kandidatúru podloženú v zmysle 

zákona o športe. 
 

5. Každý členský klub, ako aj každý člen má právo navrhnúť jedného kandidáta na 
prezidenta a jedného kandidáta na kontrolóra Slovenskej kanoistiky. 

 
6. Každý členský klub, ako aj každý člen má právo navrhnúť kandidátov do ostatných 

volených orgánov (Prezídium – 2 miesta, delegáti na Konferenciu – 8 miest) Slovenskej 

kanoistiky do počtu volených miest. 
 

7. V prípade podania návrhu na kandidatúru do orgánov sekcie divokých vôd a Slovenskej 

kanoistiky priamo na Valnom zhromaždení, je potrebné doložiť súhlas kandidáta. Súhlas 

s kandidatúrou je možné prejaviť osobne alebo v prípade jeho neprítomností písomným 

prejavením súhlasu s kandidatúrou. 
 

8. Jednotlivé návrhy (jednotlivcov, ale aj klubov) je potrebné zasielať na 

stulajter@canoeslalom.sk v nasledovných lehotách: 

 a) V zmysle článku I., bod 1) Volebného poriadku Slovenskej kanoistiky sú oprávnené 

 osoby povinné poslať písomne svoj návrh na kandidáta na predsedu sekcie divokých 

 vôd na  hore uvedenú mailovú adresu najneskôr do 21 dní pred dňom konania Valného 

 zhromaždenia sekcie.  

 b) Návrhy na ostatné funkcie môžu oprávnené osoby zaslať na uvedenú mailovú adresu 

 do 7 dní pred dňom konania Valného zhromaždenia sekcie 

 

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 sekcie 

divokých vôd Slovenskej kanoistiky.  
2. Postupne sa na 3-ročné obdobie 2021 – 2024 volia:  

a. predseda sekcie divokých vôd  
b. členovia výkonného výboru  
c. zástupca športovcov  
d. 3 členovia Kontrolnej komisie (KK) 

 

Na 5-ročné obdobie 2021 – 2026 sa zo zvolených členov Kontrolnej komisie volí 
predseda Kontrolnej komisie. 

 

Na Konferenciu Slovenskej kanoistiky, ktorá sa uskutoční v decembri 2021 v Bratislave, 
sa zvolí:  

a. kandidát na prezidenta Slovenskej kanoistiky, 
 

b. 2 členovia prezídia Slovenskej kanoistiky, z toho jedného zástupcu športovcov, 
ak splní podmienky podľa čl. 8, ods. 2, písm. d) Stanov Slovenskej Kanoistiky,  

c. 8 delegátov na Konferenciu Slovenskej kanoistiky
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d. kandidát na Kontrolóra Slovenskej kanoistiky. 

 

3. Predseda volebnej komisie sa pred každou voľbou do orgánov sekcie divokých vôd 

Slovenskej kanoistiky opýta každého kandidáta, či súhlasí so svojou kandidatúrou. Po 

vyjadrení súhlasu s kandidatúrou na post predsedu sekcie divokých vôd, člena VV, 

zástupcu športovcov a členov Kontrolnej komisie sa kandidáti stručne predstavia. V 

prípade neprítomnosti kandidáta na Valnom zhromaždení je navrhovateľ povinný 

doručiť písomný súhlas s kandidatúrou na navrhovanú funkciu. 
 

4. 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 sa pripravia v počte podľa prezencie. 

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

pre každú voľbu a pri odovzdávaní lístkov vedie záznam, komu lístok odovzdala.  
6. Voľba sa vykoná vyznačením krížika pred menom kandidáta na volebnom lístku.  
7. Akt voľby sa vykoná vhodením zloženého lístka do hlasovacej urny. 

 
8. 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. 

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

platný a tento akt sa považuje za zdržanie sa hlasovania.  
10. Delegáti budú postupne vyzvaní, aby svoj hlasovací lístok vložili do volebnej urny.  
11. Zrátanie hlasov vykoná volebná komisia v osobitnej miestnosti a vypracuje protokol  

o voľbe.  
12. Zvolení budú:  

a. Za predsedu sekcie divokých vôd: ten kandidát, ktorý v 1. kole získa 

nadpolovičný počet platných hlasov prítomných delegátov. Ak v 1. kole nezíska 

žiaden kandidát nadpolovičný počet hlasov, voľby pokračujú 2. kolom, do 

ktorého postúpia 2 kandidáti s najvyšším počtom hlasov z platných 

odovzdaných volebných lístkov. Ak ani v 2. kole nezíska ani jeden kandidát 

nadpolovičnú väčšinu hlasov, predseda sekcie divokých vôd nie je zvolený a 

Volebná komisia ustanoví doplnkové kolo voľby.  
b. za členov výkonného výboru (do počtu podľa schválenej organizačnej 

štruktúry Výkonného výboru – voľba Výkonného výboru ako celku): tí 

kandidáti, ktorí získajú nadpolovičný počet platných hlasov prítomných 

delegátov. Ak v 1. kole nebudú zvolení kandidáti, voľby pokračujú 2. kolom, do 

ktorého postúpia kandidáti s najvyšším počtom platných hlasov v počte o 1 viac, 

ako je počet voľných miest. Členmi výkonného výboru sa stávajú kandidáti, ktorí 

získajú nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. V prípade nezískania 

nadpolovičnej väčšiny hlasov. Volebná komisia ustanoví doplnkové kolo voľby. 
 

alternatívne  
c. za predsedu komisie (predsedovia jednotlivých komisií sa volia súčasne 

pre všetky schválené komisie na jednom hlasovacom lístku - voľba 

Výkonného výboru podľa komisií): ten kandidát, ktorý v 1. kole získa 

nadpolovičný počet platných hlasov prítomných delegátov. Ak v 1. kole nezíska 

žiaden kandidát nadpolovičný počet hlasov, voľby pokračujú 2. kolom, do 

ktorého postúpia 2 kandidáti s najvyšším počtom hlasov z platných 

odovzdaných volebných lístkov. Ak ani v 2. kole nezíska ani jeden kandidát 
 

 



 
nadpolovičnú väčšinu hlasov, predseda komisie nie je zvolený a Volebná komisia 
ustanoví doplnkové kolo voľby.  

d. za zástupcu športovcov: ten kandidát, ktorý v 1. kole získa nadpolovičný počet 

platných hlasov prítomných delegátov. Ak v 1. kole nezíska žiaden kandidát 

nadpolovičný počet hlasov, voľby pokračujú 2. kolom, do ktorého postúpia 2 

kandidáti s najvyšším počtom hlasov z platných odovzdaných volebných lístkov. 

Ak ani v 2. kole nezíska ani jeden kandidát nadpolovičnú väčšinu hlasov, 

zástupca športovcov nie je zvolený a Volebná komisia ustanoví doplnkové kolo 

voľby.  
e. za členov kontrolnej komisie: tí 3 kandidáti, ktorí získajú nadpolovičný počet 

platných hlasov prítomných delegátov. Ak v 1. kole nebudú zvolení 3 kandidáti, 

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

platných hlasov v počte o 1 viac, ako je počet voľných miest. Členmi kontrolnej 

komisie sa stávajú kandidáti, ktorí získajú nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. 

V prípade nezískania nadpolovičnej väčšiny hlasov, Volebná komisia ustanoví 

doplnkové kolo voľby.  
f. za predsedu KK: ten kandidát z 3 novozvolených členov kontrolnej komisie, 

ktorý získa najvyšší počet hlasov prítomných delegátov. V prípade rovnosti 

hlasov v 1. kole postúpia do 2. kola dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. 

Predsedom KK sa stane ten kandidát, ktorý v 2. kole nadpolovičnú väčšinu 

hlasov. V prípade nezískania nadpolovičnej väčšiny hlasov, Volebná komisia 

ustanoví doplnkové kolo voľby.  
g. za kandidáta na prezidenta Slovenskej kanoistiky: ten kandidát, ktorý v 1. 

kole získa nadpolovičný počet platných hlasov prítomných delegátov. Ak v 1. 

kole nezíska žiaden kandidát nadpolovičný počet hlasov, voľby pokračujú 2. 

kolom, do ktorého postúpia 2 kandidáti s najvyšším počtom hlasov z platných 

odovzdaných volebných lístkov. Ak ani v 2. kole nezíska ani jeden kandidát 

nadpolovičnú väčšinu hlasov, kandidát na prezidenta Slovenskej kanoistiky nie 

je zvolený a Volebná komisia ustanoví doplnkové kolo voľby.  
h. za členov Prezídia Slovenskej kanoistiky: tí 2 kandidáti, ktorí získajú 

nadpolovičný počet platných hlasov prítomných delegátov. Ak v 1. kole nebudú 

zvolení 2 kandidáti, voľby pokračujú 2. kolom, do ktorého postúpia kandidáti s 

najvyšším počtom platných hlasov v počte o 1 viac, ako je počet voľných miest. 

Členmi Prezídia Slovenskej kanoistiky sa stávajú kandidáti, ktorí získajú 

nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. V prípade nezískania nadpolovičnej 

väčšiny hlasov, Volebná komisia ustanoví doplnkové kolo voľby.  
i. za 8 delegátov na Konferenciu Slovenskej kanoistiky: 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 hlasov, 

Volebná komisia ustanoví doplnkové kolo voľby.  
j. za kandidáta na Kontrolóra Slovenskej kanoistiky: ten kandidát, ktorý v 1. 

kole získa nadpolovičný počet platných hlasov prítomných delegátov. Ak v 1. 

kole nezíska žiaden kandidát nadpolovičný počet hlasov, voľby pokračujú 2. 

kolom, do ktorého postúpia 2 kandidáti s najvyšším počtom hlasov z platných 

odovzdaných volebných lístkov. Ak ani v 2. kole nezíska ani jeden kandidát 



 

 
 

nadpolovičnú väčšinu hlasov, kandidát na kontrolóra nie je zvolený a Volebná 
komisia ustanoví doplnkové kolo voľby.  

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

volieb vyhlási Predseda volebnej komisie 30 min 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 

považuje kandidát, ktorý získa nadpolovičný počet hlasov prítomných delegátov a to až 

do počtu voľných miest. 
 

V prípade, že nadpolovičný počet 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. 
 

14. V prípade nezvolenia ani v doplnkovom kole volieb viac ako 1/3 členov výkonného 
výboru, sú voľby do tohto orgánu neplatné. 

 
15. V prípade nezvolenia predsedu sekcie divokých vôd, ani v doplnkovom kole volieb, sa 

nová voľba predsedu sekcie divokých vôd uskutoční na valnom zhromaždení v termíne, 

ktorý uznesením určí VZ. Do zvolenia nového predsedu sekcie divokých vôd plní 
 

povinnosti predsedu sekcie divokých vôd, ak bol zvolený VV, člen VV, ktorý bol zvolený 
najväčším počtom hlasov. 

 

16. V prípade neplatnej voľby VV sa nová voľba VV uskutoční na valnom zhromaždení v 

termíne, ktorý uznesením určí VZ. Až do zvolenia nového VV plní nevyhnutné úlohy 

doterajší predseda sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky a generálny sekretár 

sekcie Divokých vôd Slovenskej kanoistiky. 
 

17. Nové valné zhromaždenie a doplnkové voľby predsedu sekcie divokých vôd, výkonného 

výboru alebo kontrolnej komisie prípadne kombinácia volieb (podľa potreby) sa 

uskutočnia opakovane do 30 dní od konania neplatných volieb v súlade s týmto 

volebným poriadkom. 
 

18. 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 14. 11. 2021 v Bratislave. 

 
 
 

Výkonný výbor  
Sekcia Divokých vôd Slovenskej kanoistiky 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


