VOLEBNÝ PORIADOK
ČLENSKEJ SCHÔDZE ŠPORTOVÉHO ODVETVIA
ALPSKÝCH DISCIPLÍN SLA
15.06.2018 v Poprade
Článok 1

Úvodné ustanovenie

Volebný poriadok Členskej schôdze športového odvetvia alpských disciplín (ďalej len „AD SLA“)
upravuje vzťahy pri voľbách orgánov AD SLA volených na členskej schôdzi AD SLA.
Článok 2

Voľby overovateľov a orgánov členskej schôdze ÚAD SLA

1. Voľby overovateľov, zapisovateľa a orgánov členskej schôdze riadi predsedajúci členskej
schôdze.
2. Orgány členskej schôdze ustanovené členskou schôdzou (mandátová komisia, návrhová
komisia, volebná komisia), predsedajúceho, overovateľov a zapisovateľa volí členská schôdza
verejným hlasovaním. Návrh na ich zloženie predkladajú Predsedníctvo AD a prítomní delegáti
členskej schôdze.
Článok 3

Príprava volieb do orgánov ÚAD SLA

1. Voľby orgánov AD SLA riadi volebná komisia členskej schôdze.
2. Kandidátky do všetkých volených funkcií AD pripraví a predloží volebná komisia na základe
návrhov doručených na sekretariát SLA alebo elektronicky na mailovú adresu
alpinesekretariat@slovak-ski.sk najneskôr do 7 dní pred konaním členskej schôdze.
3. Na platnú kandidatúru je potrebný súhlas navrhovaného kandidáta, ktorý musí byť prítomný
na členskej schôdzi.
4. Kandidátka sa zostavuje samostatne pre každý orgán.
Článok 4

Voľby orgánov AD SLA

1. Každý prítomný delegát obdrží hlasovacie lístky pre voľbu členov predsedníctva AD.
2. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním, vhodením upraveného hlasovacieho lístka do
hlasovacej urny. V prípade, že o to požiada nadpolovičná väčšina prítomných delegátov, môžu
byť voľby aj verejné.
3. Voľba Podpredsedu a členov AD sa uskutočňujú v dvoch kolách. V prvom kole sú zvolení
kandidáti, ktorí získajú nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov členskej schôdze AD
SLA. V prípade, že žiadny kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov,
postupujú do druhého kola vždy dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov na funkciu
Podpredsedu AD. V druhom kole je zvolený kandidát, ktorý získa väčší počet hlasov prítomných
delegátov členskej schôdze AD SLA. V prípade ostatných členov predsedníctva AD budú v prvom

kole zvolení členovia, ktorí získajú nadpolovičnú väčšinu hlasov. V druhom kole budú do
schváleného počtu dovolení kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet hlasov.
5. Volebná komisia zabezpečí tajnosť volieb určenými technickými a organizačnými prostriedkami.
6. Úprava hlasovacieho lístka je vykonaná tak, že hlasujúci označí hlasovací lístok krížikom
k menu kandidáta, ktorého navrhuje podpredsedu AD a do predsedníctva AD.
7. V prípade pochybností rozhodne o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou volebná
komisia.
8. Výsledky volieb zisťuje a vyhlasuje volebná komisia.
9. O priebehu a výsledkoch volieb vyhotoví volebná komisia zápis. Zápis musí obsahovať počet
vydaných hlasovacích lístkov, počet platných hlasovacích lístkov a u každého kandidáta počet
získaných hlasov.
10. Zápis o priebehu volieb podpisujú členovia volebnej komisie a po skončení volieb sa uschová na
Sekretariáte SLA tak, aby bolo možné v prípade sťažnosti preveriť správnosť volieb.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
Tento volebný poriadok členskej schôdze AD SLA schválila členská schôdza AD SLA dňa
15.6.2018 a nadobúda platnosť daným dňom.

