
 

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 spolku 
3) členov kontrolnej komisie spolku 

• Podľa článku 7 bod 4 na valnom zhromaždení volia členov orgánov spolku prítomní delegáti valného zhromaždenia. 

• Voľby orgánov spolku sú zásadne tajné. 

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

• Každý delegát s platným mandátom obdrží pri prezentácii volebné lístky na 
o  voľbu predsedu spolku 
o  voľbu členov Výkonného výboru 
o  voľbu členov Kontrolnej komisie spolku 

• Platný odovzdaný hlasovací lístok je ten, na ktorom delegát zakrúžkuje presný počet kandidátov, ako je pre konkrétnu voľbu stanovené. Ostatné 
hlasovacie lístky sú neplatné.  

• Za písomný návrh či vyhlásenie sa považuje okrem zaslaného listu aj návrh, či vyhlásenie cez elektronickú poštu, odoslaný na e-mailovú adresu 
office@james.sk.  

 
VOĽBA PREDSEDU SPOLKU 
1. Kandidačnú listinu zostavuje sekretariát SHS JAMES na základe písomných návrhov členov spolku. Súhlas s návrhom na zapísanie do 

kandidačnej listiny musí navrhnutý kandidát vyjadriť písomným vyhlásením, kde je podpis overený notárom. 
2. Konečný termín uzávierky návrhov na predsedu spolku je do 16:00 hod ôsmy deň pred konaním valného zhromaždenia. Týmto termínom sa 

súčasne končí aj možnosť písomného doručenia súhlasu kandidáta s nomináciou.  
3. Navrhnutí kandidáti budú pripravení a zapísaní na volebných lístkoch delegátov v abedecnom poradí. 
4. Kandidáti na predsedu môžu na pokyn predsedajúceho VZ predniesť svoj kandidačný prejav v rozsahu do 10 min. 
5. Predsedajúci valného zhromaždenia dá plénu VZ priestor na otázky kandidujúcim. 
6. Delegáti vykonajú voľbu označením jedného kandidáta – zakrúžkovaním jeho poradového čísla. 
7. Kandidát je zvolený, ak obdrží nadpolovičnú väčšinu z odovzdaných hlasov. 
8. Ak sú na kandidačnej listine zapísaní dvaja a viac kandidátov a ani jeden z nich neobdrží nadpolovičnú väčšinu hlasov, vykoná sa druhé kolo 

volieb. Do druhého kola postupujú a do kandidačnej listiny sa zapíšu prví dvaja s najvyšším počtom hlasov z prvého kola.  
9. Za úspešne zvoleného kandidáta v druhom kole sa považuje kandidát s najvyšším počtom platných odovzdaných hlasov. 
10. Ak nie je takto zvolený predseda spolku, môžu sa konať ďalšie kolá voľby na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. 
 
VOĽBY ČLENOV VÝKONNÉHO VÝBORU  (6 členov) 
1. Kandidačnú listinu zostavuje sekretariát SHS JAMES na základe písomných návrhov členov spolku. Súhlas s návrhom na zapísanie do 

kandidačnej listiny musí navrhnutý kandidát vyjadriť písomným vyhlásením, kde je podpis overený notárom. 
2. Konečný termín uzávierky návrhov na člena výkonného výboru je do 16:00 hod ôsmy deň pred konaním valného zhromaždenia. Týmto termínom 

sa súčasne končí aj možnosť písomného doručenia súhlasu kandidáta s nomináciou. 
3. Navrhnutí kandidáti budú pripravení a zapísaní do volebných lístkov delegátov v abecednom poradí. 
4. Predseda spolku sa môže vyjadriť k navrhnutým kandidátom do výkonného výboru podľa svojho uváženia v ústnom prejave s rozsahom do 10 min. 
5. Navrhnutí kandidáti sa môžu predstaviť ústnou formou pred delegátmi valného zhromaždenia v rozsahu do 2 minút. 
6. Predsedajúci valného zhromaždenia dá plénu VZ priestor na otázky kandidujúcim. 
7. Voliči vykonajú voľbu zakrúžkovaním poradových čísiel maximálne šiestich kandidátov. 
8. Kandidáti, ktorí získajú nadpolovičnú väčšinu hlasov sa stávajú členmi výkonného výboru. 
9. Ak nie je v prvom kole zvolený plný počet členov výkonného výboru, vykoná sa druhé kolo volieb, pričom sa volí už len z v prvom kole nezvolených 

kandidátov. 
10. V druhom kole volieb sú zvolení do výkonného výboru prví kandidáti poradia volieb tak, aby doplnili výkonný výbor do plného počtu a to v prípade, 

že obdržia nadpolovičnú väčšinu odovzdaných hlasov. 
11. V prípade ak sa nedá rozhodnúť, kto z kandidátov bol zvolený za člena výkonného výboru (napríklad na šiestej pozícii v poradí voľby do VV podľa 

počtu hlasov sú dvaja kandidáti), vykoná sa ešte dodatočná voľba spomedzi týchto kandidátov. 
12. Ak nie je ani takto zvolený plný počet členov výkonného výboru, môžu sa konať ďalšie kolá voľby na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. 
 
VOĽBA ČLENOV KONTROLNEJ KOMISIE  (3 členovia) 
1. Kandidačnú listinu zostavuje sekretariát SHS JAMES na základe písomných návrhov členov spolku. Súhlas s návrhom na zapísanie do 

kandidačnej listiny musí navrhnutý kandidát vyjadriť písomným vyhlásením, kde je podpis overený notárom. 
2. Konečný termín uzávierky návrhov na člena kontrolnej komisie je do 16:00 hod ôsmy deň pred konaním Valného zhromaždenia. Týmto termínom 

sa súčasne končí aj možnosť písomného doručenia súhlasu kandidáta s nomináciou. 
3. Navrhnutí kandidáti budú pripravení a zapísaní do volebných lístkov v abecednom poradí. 
4. Navrhnutí kandidáti sa môžu predstaviť ústnou formou pred delegátmi valného zhromaždenia v rozsahu do 2 minút. 
5. Predsedajúci valného zhromaždenia dá plénu VZ priestor na otázky kandidujúcim. 
6. Voliči vykonajú voľbu zakrúžkovaním poradových čísiel maximálne troch kandidátov. 
7. Kandidáti, ktorí získajú nadpolovičnú väčšinu hlasov sa stávajú členmi kontrolnej komisie. 
8. Ak nie je zvolený plný počet členov kontrolnej komisie, vykoná sa druhé kolo volieb, kde sa volí zo všetkých nezvolených kandidátov. 
9. V druhom kole volieb sú zvolení do kontrolnej komisie prví kandidáti poradia volieb tak, aby doplnili kontrolnú komisiu do plného počtu a to 

v prípade, že obdržia nadpolovičnú väčšinu odovzdaných hlasov. 
10. V prípade ak sa nedá rozhodnúť, kto z kandidátov bol zvolený za člena kontrolnej komisie (napríklad na tretej pozícii v poradí voľby do KK podľa 

počtu hlasov sú dvaja kandidáti), vykoná sa ešte dodatočná voľba spomedzi týchto kandidátov. 
11. Ak nie je ani takto zvolený plný počet členov kontrolnej komisie, môžu sa konať ďalšie kolá voľby na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. 
12. Traja zvolení členovia kontrolnej komisie si následne spomedzi seba zvolia predsedu kontrolnej komisie. 
 
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 na webovej stránke spolku a v najbližšom čísle časopisu HOROLEZEC. 

 
 
Volebný poriadok navrhnutý na schválenie 31. valným zhromaždením Slovenského horolezeckého spolku JAMES v Žiline dňa dd. mm. 2020. 
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