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ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina, IČO: 00 178 209 

 

 

ŠPECIFIKÁCIA FORMY ELEKTRONICKÉHO HLASOVANIA 

 

Termín: zabezpečenie elektronických hlasovacích zariadení na dva dni (24 – 25. novembra 

2018 v Holiday Inn v Žiline) – možnosť nainštalovania 23. novembra 2018 

 

Počet: 244 elektronických hlasovacích zariadení (2 delegáti zo 122 základných organizácií 

SRZ) 

 

Ochrana: zabezpečenie ochrany osobných údajov v súlade s GDPR 

 

Formy elektronického hlasovania pri jednotlivých uzneseniach: 

Hlasovacie zariadenie vo forme ZA – PROTI – ZDRŽAL SA 

- delegáti budú môcť vybrať z 3 možností ZA – PROTI – ZDRŽAL SA, pričom na zariadení 

môže byť označenie aj A – B – C 

- samotné body, o ktorých sa bude hlasovať nebudú dopredu naprogramované, pričom bude 

vyhlasovaný a zobrazený len konečný stav hlasovania ku každému bodu 

 

Hlasovacie zariadenie vo forme ZA – PROTI – ZDRŽAL SA + naprogramované otázky, 

mená kandidátov a pod. 

- delegáti budú môcť vybrať z 3 možností ZA – PROTI – ZDRŽAL SA, pričom na zariadení 

môže byť označenie aj A – B – C 

- na projektore sa bude zobrazovať dopredu otázka, resp. bod, o ktorom sa bude hlasovať 

(zoznam bodov bude dopredu predpripravený, pričom v prípade potreby možnosť doplnenia 

bodov priamo počas konania zasadnutia snemu) 

 

Hlasovacie zariadenie vo forme ZA – PROTI – ZDRŽAL SA + naprogramované otázky, 

mená kandidátov a pod. + prepojenie zariadenia s delegátom snemu 

- delegáti budú môcť vybrať z 3 možností ZA – PROTI – ZDRŽAL SA, pričom na zariadení 

môže byť označenie aj A – B – C 

- na projektore sa bude zobrazovať dopredu otázka, resp. bod, o ktorom sa bude hlasovať 

(zoznam bodov bude dopredu predpripravený, pričom v prípade potreby možnosť doplnenia 

bodov priamo počas konania zasadnutia snemu) 

- hlasovacie zariadenie bude prepojené s konkrétnym delegátom tak, aby v prípade, ak delegát 

opustí miestnosť, v ktorej prebieha zasadnutie snemu, bolo hlasovacie zariadenie 

deaktivované 

 

Hlasovanie pri voľbách kandidátov do jednotlivých funkcií: 

VERZIA A: 

- hlasovať sa bude o každom kandidátovi zvlášť  

- výsledky hlasovania budú zverejnené cez projektor až po ukončení hlasovania o všetkých 

kandidátov do príslušnej funkcie (napr. do funkcie tajomníka bude kandidovať 5 osôb, 

hlasovanie prebehne o všetkých piatich kandidátoch, pričom po hlasovaní budú zverejnené 

výsledky – celkový počet hlasov musí sedieť s počtom prítomných delegátov) 

- pri hlasovaní do funkcie členov Rady a Kontrolnej komisie sa bude hlasovať jednotlivo 

podľa krajov a o každom kandidátovi zvlášť, pričom aktivované budú len hlasovacie 

zariadenia delegátov príslušného kraja, ktorí budú hlasovať  

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C3%84


delegát z príslušného kraja bude môcť dať hlas len štyrom osobám z jednotlivých kandidátov 

- z každého kraja sa volia štyria členovia Rady a jeden člen do Kontrolnej komisie + 

náhradníci (napr. za Košický kraj bude kandidovať 8 osôb, hlasovanie prebehne o všetkých 

ôsmych kandidátoch, pričom po hlasovaní budú zverejnené výsledky s tým, že štyria členovia 

s najvyšším počtom hlasov budú členmi Rady) 

 

VERZIA B: 

- hlasovanie prebehne o všetkých kandidátov naraz do funkcie tajomníka alebo prezidenta, 

pričom každý delegát bude môcť hlasovať len raz 

- hlasovacie zariadenie bude obsahovať toľko možností koľko bude kandidátov 

- výsledky hlasovania budú zverejnené cez projektor až po ukončení hlasovania 

 

- pri hlasovaní do funkcie členov Rady a Kontrolnej komisie sa bude hlasovať jednotlivo 

podľa krajov, pričom hlasovanie prebehne o všetkých kandidátov naraz 

- hlasovacie zariadenie bude obsahovať toľko možností koľko bude kandidátov, pričom 

v prípade voľby členov Rady bude môcť dať delegát maximálne 4 hlasy (prípadne + 

náhradníci), následne sa hlasovacie zariadenie deaktivuje 

- výsledky hlasovania budú zverejnené cez projektor až po ukončení hlasovania 

 

O podrobnejšie informácie o podmienkach a požiadavkách na formu elektronického 

hlasovania môžete požiadať prostredníctvom e-mailovej adresy sekretariat@srzrada.sk 

alebo telefonicky na číslo +421 41 507 36 11. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@srzrada.sk

	SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ – Rada Žilina

