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NÁVRH 

R O K O V A C I E H O    P O R I A D  K U 

II. konferencie  Slovenského zväzu športového rybolovu 
 

Programom II. Konferencie  SZŠR je novelizácia Stanov SZŠR, voľby do orgánov 

SZŠR, voľby prezidenta SZŠR a ďalšie body v zmysle programu zaslaného jednotlivým 

delegátom. 

  

 

I. Práva účastníkov konferencie  a spôsob hlasovania 

 

1. Rokovanie konferencie  vedie predsedníctvo zvolené delegátmi, ktorého členmi môžu byť 

aj iné osoby poverené konkrétnymi úlohami bez práva hlasovať. 

2. Konferencia SZŠR je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina       delegátov 

s právom hlasovať.  

 

3. Konferencia prijíma jednotlivé rozhodnutia hlasovaním. 

4. Hlasovať môžu len delegáti konferencie právoplatne zvolení na volebných výročných 

zasadnutiach v zmysle Stanov SZŠR. 

5. Hlasuje sa verejne alebo tajne, prostredníctvom hlasovacích lístkov alebo zdvihnutím ruky, 

s možnosťou výberu ZA – PROTI – ZDRŽAL SA. 

6. Rozhodnutie je schválené, ak hlasovala nadpolovičná väčšina zvolených delegátov 

prítomných na konferencii, pri voľbe prezidenta kvalifikovaná väčšina, t. j. min. 3/5 

prítomných delegátov. 

7. Spôsob hlasovania vo voľbách určuje volebný poriadok konferencie. 

 

 

II. Pracovné predsedníctvo, pracovné komisie, ich právomoci a zodpovednosť 

 

1. Pracovné predsedníctvo zvolené delegátmi, ktorého členmi môžu byť aj iné osoby poverené 

konkrétnymi úlohami bez práva hlasovať, riadi konferenciu  podľa schváleného programu,  

harmonogramu a rokovacieho poriadku. 

2. Delegáti volia v súlade s Čl. XIII. bod 5: 

 

Mandátová komisia, ktorá:  

a) overuje mandáty delegátov, 

b) podáva konferencii správu o počte delegátov, 



 

 

 

 

 

 

c) sleduje a overuje uznášaniaschopnosť konferencie počas doby jeho rokovania, 

d) spočítava hlasy pri hlasovaní, okrem volieb orgánov SZŠR. 

e) komisiu tvoria traja členovia 

Členovia komisie vykonávajú počas hlasovania funkciu skrutátorov a predseda komisie funkciu 

hlavného skrutátora.  

 

Volebná komisia, ktorá: 

a) predkladá konferencii na schválenie volebný poriadok konferencie, 

b) uskutočňuje voľby orgánov SZŠR podľa schváleného volebného poriadku, 

c) vyhlasuje výsledky volieb do orgánov SZŠR. 

d) komisiu tvoria traja členovia 

 

Návrhová komisia, ktorá: 

a) sleduje rokovanie konferencie a zaznamenáva pripomienky delegátov k prerokovávaným 

materiálom a návrhy prednesené delegátmi v diskusii, 

b) spracuje a predloží konferencii návrh na uznesenie II. Konferencie  SZŠR. 

c) komisiu tvoria traja členovia 

Návrhová komisia môže od delegátov žiadať, aby svoje návrhy komisii doplnili písomne alebo 

ústne. 

 

 

III. Z rokovania konferencie sa vyhotovuje  zápisnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

II. Konferencia SZŠR, Žilina, 7.apríl 2019 

 

NÁVRH 

V O L E B N Ý   P O R I A D O K 

II. konferencie Slovenského zväzu športového rybolovu 
 

 

Článok I. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. V súlade s Čl. XIII. ,bod 5 a 6 Stanov SZŠR konferenciu tvoria delegáti právoplatne zvolení 

na volebných výročných zasadnutiach  jednotlivých športových odborov, ktorí majú 

hlasovacie právo. 

2. Každý delegát volí osobne. Zastúpenie nie  je prípustné. 

3. Voľby sa vykonávajú verejným hlasovaním, prítomných delegátov. V prípade požiadania 

aspoň ¼ delegátov sa vykonávajú tajne v súlade Čl. XIII. bod 8. 

4. Každý kandidát odovzdá volebnej komisie čestné prehlásenie potvrdzujúce súhlas 

s kandidatúrou. 

5. Kandidát nemôže vo voľbách kandidovať na funkciu prezidenta, člena výkonného výboru 

SZŠR a člena kontrolnej komisie  SZŠR, ak nepodpíše čestné prehlásenie, ktoré  neodovzdá  

volebnej komisii najneskôr do 14 dní od konania konferencie. 

6. Kandidát stráca mandát kandidáta a ďalej nemôže kandidovať na funkciu prezidenta, člena 

výkonného výboru SZŠR a kontrolóra SZŠR ak sa zistí, že ním podpísané čestné 

prehlásenie nie je pravdivé. 

 

 

 

Článok II. 

Pravidlá pre voľbu členov výkonného výboru hlasovaním SZŠR 

 

1. Pri verejnej voľbe sa členom výboru stáva ten kandidát, ktorý získa najviac hlasov.  Zvolený 

kandidát sa zároveň stáva predsedom príslušného športového odboru. Za každý odbor môže 

byť do výkonného výboru zvolený iba jeden člen športového odboru. 

2. Tajné hlasovanie sa uskutočňuje na požiadanie  aspoň jednej štvrtiny prítomných delegátov. 

 



 

 

 

 

 

 

3. Pri tajnom hlasovaní sú kandidáti na hlasovacom lístku  zoradení podľa abecedy a označení 

poradovými číslami začínajúcimi číslicou jedna s uvedeným športovým odborom, za ktorý 

kandidujú. 

4. Delegát prejaví vôľu dať kandidátovi svoj hlas tak, že zakrúžkuje jeho poradové číslo, 

pričom môže označiť najviac šiestich kandidátov (podľa počtu odborov) + jeden zástupca 

športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia alebo najmenej 50 športovcov. Zvolený 

kandidát sa zároveň stáva predsedom príslušného športového odboru. Za každý odbor môže 

byť zvolený iba jeden člen športového odboru. 

5. Hlasovací lístok je platný, ak sú na ňom zakrúžkované poradové čísla pri mene najmenej 

jedného a najviac šesť kandidátov ( v prípade, že je navrhnutý aj zástupca športovcov tak 

sedem kandidátov). Hlasovacie lístky neupravené alebo inak upravené sú neplatné. 

6. Zvolení za členov výkonného výboru SZŠR sú tí  kandidáti, ktorí  vo voľbách získali 

najvyšší počet hlasov delegátov . 

7. V prípade, že dvaja alebo viac kandidátov získajú zhodný počet hlasov a nebude možné 

dosiahnuť určený počet  mandátov za členov výkonného výboru  SZŠR, uskutoční sa druhé 

kolo voľby o kandidátoch, ktorí mali zhodný počet hlasov. 

8. Druhé kolo voľby sa uskutočňuje verejným hlasovaním. 

9. Do výkonného výboru  SZŠR je zvolený ten kandidát alebo kandidáti, ktorí získali najvyšší 

počet hlasov v druhom kole. 

 

 

Článok III. 

Pravidlá pre voľbu Prezidenta SZŠR 

 

1.  Prezidenta  volia delegáti SZŠR verejne. 

2. Tajné hlasovanie sa uskutočňuje na požiadanie  aspoň jednej štvrtiny prítomných delegátov. 

3. Zvolený za Prezidenta je ten kandidát, ktorý získal minimálne 3/5 hlasov prítomných 

delegátov. 

4. Ak žiadny kandidát nezíska min. 3/5 hlasov, v ďalšom kole  hlasujú prítomní delegáti iba 

o tomto kandidátovi, ktorý získal najviac hlasov. 

5. Ak kandidát nezíska ani v druhom kole 3/5 hlasov, rozhoduje sa v hlasovaní v treťom kole, 

do ktorého postúpia dvaja kandidáti ( kandidát) z prvého kola, ktorí získali najviac hlasov. 

Zvolený je ten kandidát, ktorý získa v tomto kole viac hlasov. 



 

 

 

 

 

 

6. V prípade, že dvaja alebo viac kandidátov získajú zhodný počet hlasov niektorom kole, 

uskutoční sa doplňujúce kolo voľby iba medzi týmito dvomi kandidátmi. Vyhráva ten 

kandidát, ktorý získa v tomto kole viac hlasov. 

7. Pri tajnom hlasovaní sú kandidáti na hlasovacom lístku  zoradení podľa abecedy a označení 

poradovými číslami začínajúcimi číslicou jedna. 

8. Delegát prejaví vôľu dať kandidátovi svoj hlas tak, že zakrúžkuje jeho poradové číslo, 

pričom môže označiť iba jedného kandidáta. 

9. Hlasovací lístok je platný, ak sú na ňom zakrúžkované poradové čísla viacerých kandidátov. 

Hlasovacie lístky neupravené alebo inak upravené sú neplatné. 

10. Ostatné podmienky platia ako pri verejnej voľbe. 

 

Článok IV. 

Pravidlá pre voľbu Kontrolnej komisie SZŠR 

 

1. Členov kontrolnej komisie SZŠR volia delegáti SZŠR verejne. Komisia je trojčlenná. 

Zvolení členovia si spomedzi seba zvolia predsedu Kontrolnej komisie. 

2. Tajné hlasovanie sa uskutočňuje na požiadanie  aspoň jednej štvrtiny prítomných 

delegátov. 

3. Pri tajnom hlasovaní sú kandidáti na hlasovacom lístku zoradení podľa abecedy a 

označení poradovými číslami začínajúcimi číslicou jedna. 

4. Delegát prejaví vôľu dať kandidátovi svoj hlas tak, že zakrúžkuje jeho poradové číslo, 

pričom môže označiť najviac troch kandidátov. 

5. Hlasovací lístok je platný, ak sú na ňom zakrúžkované poradové čísla pri mene najmenej 

jedného a najviac troch kandidátov. Hlasovacie lístky neupravené alebo inak upravené 

sú neplatné. 

6. Zvolení členovia kontrolnej komisie SZŠR sú tí traja kandidáti, ktorí  získali najvyšší 

počet hlasov delegátov . 

7. V prípade, že dvaja alebo viac kandidátov získajú zhodný počet hlasov, uskutoční sa       

druhé kolo voľby medzi týmito kandidátmi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Článok V. 

Priebeh volieb a spôsob spočítavania hlasov 

1. Po ukončení spočítavania hlasov pre voľbu členov výkonného výboru SZŠR, prezidenta, 

členov kontrolnej komisie a ich náhradníkoch zapíše predseda volebnej komisie výsledky 

volieb do zápisnice. 

2. Zápisnicu o priebehu a výsledku volieb podpisujú všetci členovia komisie. Člen komisie 

má právo, aby v zápisnici o voľbách boli uvedené jeho výhrady k priebehu volieb.  

3. Predseda komisie prednesie konferencii zápisnicu z volieb, s prípadnými výhradami členov 

komisie. 

4. Zápisnica z priebehu a výsledku volieb je súčasťou protokolu II. Konferencii SZŠR. 

 


