
VOLEBNÝ PORIADOK   

ŠPORTOVOSTRELECKÉHO KLUBU POLÍCIE SKALICA 

 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

 

(1)  Volebný poriadok Športovostreleckého klubu polície Skalica (ďalej len „ŠSKP Skalica“) 

upravuje spôsob volieb do volených orgánov ŠSKP Skalica. 

 

Čl. 2 

Volené orgány 

 

(1) Volené orgány ŠSKP Skalica sú: 

 a)  predseda 

 b)  tajomník 

 c)  hospodár 

 d)  zástupcovia jednotlivých sekcií 

 e)  kontrolná komisia 

(2)  Funkčné obdobie orgánov ŠSKP Skalica s výnimkou kontrolnej komisie je päťročné. 

(3)  Funkčné obdobie kontrolnej komisie je šesťročné. 

                                                      

Čl. 3 

Organizácia volieb do orgánov ŠSKP Skalica 

 

(1) Volené orgány ŠSKP Skalica volí na svojom zasadnutí členská schôdza ŠSKP Skalica. 

(2) Členská schôdza ŠSKP Skalica volí volebnú komisiu. Volebná komisia ŠSKP Skalica má 

troch členov. Voľby komisie sa vykonávajú verejným hlasovaním, ak členská schôdza ne-

rozhodne inak. Členmi volebnej komisie sa stanú tí kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet 

hlasov. Komisia si zvolí svojho predsedu. Návrhy kandidátov na členov volebnej komisie 

podáva výbor alebo jednotliví členovia ŠSKP Skalica. Volebná komisia usmerňuje a riadi 

voľby do jednotlivých orgánov ŠSKP Skalica, v prípade nezhôd členov ŠSKP Skalica počas 

volieb do jednotlivých orgánov vykonáva výklad volebného poriadku. 

(3) Voľby do orgánov ŠSKP Skalica sa uskutočňujú verejným hlasovaním, pokiaľ delegáti člen-

skej schôdze ŠSKP Skalica nerozhodnú inak.  

(4) O každom volenom orgáne sa hlasuje samostatne. Hlasovanie za kandidátov musí prebiehať 

podľa poradia uvedeného na kandidátke. 

(5) Verejné hlasovanie sa uskutočňuje zdvihnutím ruky. Postup pri hlasovaní je nasledovný: 

 a)  za návrh, 

 b)  proti návrhu, 

 c)  zdržal sa hlasovania. 

(6) V prípade tajného hlasovania každý účastník rokovania obdrží hlasovací lístok od predsedu 

volebnej komisie, na základe prezenčnej listiny z členskej schôdze ŠSKP Skalica. 

(7) Hlasovanie sa uskutoční úpravou hlasovacieho lístka zakrúžkovaním čísla kandidáta alebo 

úpravou podľa pokynov vydaných k voľbám. 

(8)  Za neplatný hlasovací lístok sa považuje: 
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 a)  ak nebola uskutočnená úprava lístka, 

 b)  ak boli označení viacerí kandidáti, 

 c)  ak bol upravený hlasovací lístok inak, ako bolo stanovené.  

(9) Do príslušného orgánu ŠSKP Skalica je vždy zvolený kandidát, ktorý obdrží nadpolovičnú 

väčšinu hlasov prítomných členov. 

(10) V prípade, že kandidát v prvom kole neobdrží nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných čle-

nov, do druhého hlasovacieho kola postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom hlasovacom kole 

získali najviac hlasov.  

(11) Voľby sú platné, ak je platný nadpolovičný počet hlasov hlasujúcich členov ŠSKP Skalica. 

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenie 

 

(1) Tento volebný poriadok členskej schôdze schválila členská schôdza ŠSKP Skalica dňa 

03.02.2017 a nadobúda účinnosť dňom schválenia. 

 

 

  


