
VOLEBNÝ PORIADOK 

Valného zhromaždenia Slovenského horolezeckého spolku JAMES. 

Podľa tohto volebného poriadku sa riadia voľby a doplňovacie voľby do orgánov Slovenského horolezeckého spolku 
JAMES: 

1) predsedu spolku 
2) členov výkonného výboru 
3) dozornej rady spolku 

• Podľa článku 7 ods.2a a 2b na valnom zhromaždení volia členov orgánov spolku prítomní členovia spolku s platným 
mandátom. 

• Voľby orgánov spolku sú zásadne tajné, vykonávané pomerným hlasovaním (uplatnením váhy hlasu). 

• Voľby riadi trojčlenná volebná komisia, zvolená valným zhromazdením, prostredníctvom svojho predsedu. 

• Každý delegát s platným mandátom obdrží pri prezentácii volebné lístky s odpovedajúcou váhou hlasu. 

• Neplatný odovzdaný hlasovací lístok je ten, na ktorom delegát zakrúžkuje viac kandidátov, ako je pri jednotlivých 
voľbách určené. 

 
VOĽBA PREDSEDU SPOLKU. 
1. Kandidačnú listinu zostavuje volebná komisia na základe písomných alebo ústnych návrhov členov spolku. Súhlas 

s návrhom na zapísanie do kandidačnej listiny musí navrhnutý kandidát vysloviť ústnym, resp.písomným vyhlásením 
vopred. 

2. Navrhmutých kandidátov si zapíšu delegáti do volebných lístkov v poradí podľa pokynov predsedu volebnej komisie. 
3. Delegáti vykonajú voľbu označením jedného kandidáta – zakrúžkovaním jeho poradového čísla. 
4. Kandidát je zvolený, ak obdrží nadpolovičnú väčšinu z odovzdaných hlasov. 
5. Ak je na kandidačnej listine zapísaných viac kandidátov ako dvaja a žiadny z nich neobdrží nadpolovičnú väčšinu 

hlasov, vykoná sa druhé kolo volieb. Do druhého kola postupujú a do kandidačnej listiny sa zapíšu prví dvaja z prvého 
kola podľa počtu hlasov. 

6. Úspešná voľba v druhom kole je, ak jeden kandidát  obdrží nadpolovičnú väčšinu z odovzdaných hlasov. 
7. Ak ani jeden z kandidátov v druhom kole neobdrží nadpolovičnú väčšinu z odovzdaných hlasov, voľby sa zopakujú 

s novými kandidátmi. 
 
VOĽBY ČLENOV VÝKONNÉHO VÝBORU  ( 6 členov ). 
1. Kandidačnú listinu zostavuje volebná komisia na návrh novozvoleného predsedu spolku. Súhlas s návrhom na 

zapísanie do kandidačnej listiny musia navrhnutí kandidáti vysloviť ústnym, resp.písomným vyhlásením vopred.  
2. Navrhnutých kandidátov si zapíšu voliči do volebných lístkov v poradí podľa pokynov predsedu volebnej komisie. 
3. Voliči vykonajú voľbu zakrúžkovaním poradových čísiel maximálne šiestich kandidátov. 
4. Ak nie je v prvom kole zvolenný plný počet členov výkonného výboru, vykoná sa druhé kolo volieb, do ktorého 

predseda spolku navrhne kandidátov na doplnenie stanoveného počtu. 
5. Kandidáti v druhom kole volieb sú zvolení, ak obdržia nadpolovičnú väčšinu odovzdaných hlasov. 
6. Ak nie je ani v druhom kole zvolený plný počet členov výkonného výboru, vykonajú sa podľa bodu 4. ďalšie kolá až do 

zvolenia stanoveného počtu členov výkonného výboru. 
 
VOĽBA ČLENOV DOZORNEJ RADY  ( 3 členovia) 
1. Kandidačnú listinu zostavuje volebná komisia na základe písomného návrhu ktoréhokoľvek člena spolku, 

resp.ústneho návrhu delegáta s platným mandátom na valnom zhromaždení. Súhlas s návrhom na zapísanie do 
kandidačnej listiny musia navrhnutí kandidáti vysloviť ústnym, resp.písomným vyhlásením vopred. 

2. Navrhmutých kandidátov si zapíšu voliči do volebných lístkov v poradí podľa pokynov predsedu volebnej komisie.  
3. Voliči vykonajú voľbu zakrúžkovaním poradových čísiel maximálne troch kandidátov. 
4. Zvolení sú tí kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet hlasov s podmienkou získania nadpolovičnej väčšiny hlasov. 
5. Ak nie je zvolenný plný počet členov dozornej rady, vykoná sa druhé kolo volieb, do ktorého postúpi chýbajúci počet 

nezvolených kandidátov z prvého kola. 
6. Kandidáti v druhom kole volieb sú zvolení, ak obdržia nadpolovičnú väčšinu odovzdaných hlasov. 
7. Ak nedôjde ani v druhom kole k zvoleniu potrebného počtu členov DR, opakujú sa voľby ďalšími kolami s novými 

kandidátmi až do dosiahnutia plného počtu členov. 
 
VYHODNOTENIE A VYHLÁSENIE VÝSLEDKU VOLIEB. 
a) Po ukončení volieb spíše volebná komisia protokol o výsledku volieb, ktorý podpíšu všetci jej členovia. V protokole sa 

uvedie pre každé kolo volieb počet odovzdaných hlasov a počet získaných hlasov jednotlivých kandidátov a na záver 
konečný zoznam zvolených členov jednotlivých orgánov. 

b) Výsledky volieb oznámi predseda volebnej komisie prečítaním protokolu valnému zhromaždeniu. 
c) Výsledky volieb členov spolkových orgánov sa zverejnia v najbližšom čísle časopisu Jamesák. 
 
 
Volebný poriadok schválený 22.valným zhromaždením Slovenského horolezeckého spolku JAMES v Žiline                   
dňa 26. marca 2011. 
 
   


