
Návrh: 
Volebný poriadok VZ SKrZ,  konaného dňa 20.04. 2013. 
 
1. Návrh kandidátov na voľby členov VV a KK, / jednotlivo pre každú funkciu / má právo 

podať: 
- individuálne každý aktívny člen SKrZ samostatne, alebo prostredníctvom klubu 
- každý klub SKrZ ako kolektívny člen SKrZ 
- výkonný výbor SKrZ 
Návrhy kandidátov na jednotlivé funkcie VV a KK sa podávajú  
- v písomnej forme na VV SKrZ a v e-mailovej forme predsedom klubov SKrZ do 

termínu konania VZ 
-  priamo na VZ  SKrZ dňa 20.4.2013 delegáti VZ..  

2. Prítomní kandidáti na funkcie VV a KK dávajú svoj súhlas ku kandidatúre ústne na 
základe výzvy predsedajúceho pred začiatkom aktu volieb. 

      Za kandidátov, ktorí sú do uvedených funkcií navrhovaní a nie sú prítomní na VZ, ich 
      navrhovateľ musí predložiť úradne overený súhlas, že kandidatúru prijímajú. Tým sa 
      umožňuje voliť i kandidátov na VZ neprítomných. 
3. Voľby členov VV a KK sú tajné.   
4. Voľby členov VV a KK  prebehnú na každú funkciu samostatne. 
5.   Na zvolenie kandidáta do danej funkcie je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných 
      delegátov s hlasom rozhodujúcim, pri splnení zásady, že VZ je uznášania schopné. 
6.   V prípade, že v prvom kole nebude nadpolovičnou väčšinou zvolený žiadny kandidát, 
      voľby pokračujú druhým kolom. Do druhého kola postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali 
      v prvom kole najvyšší počet hlasov. 
7.   K zvoleniu do danej funkcie v druhom kole je potrebná väčšina hlasov delegátov s 
      hlasom rozhodujúcim. 
8.   V prípade, že do niektorej funkcie nebude zvolený žiadny kandidát, / pri rovnosti bodov 
      v druhom kole /, VZ rozhodne o spôsobe doplňujúcich volieb pre danú funkciu, ktoré sa  
      musia uskutočniť do 30 dní od konania VZ. 
9.   Do konania doplňujúcich volieb danú funkciu vykonáva „starý“ odstupujúci funkcionár 

VV a  KK SKrZ. 
10. Tento volebný poriadok platí len pre voľby členov VV a KK, konané dňa 20. 04. 2013. 
 
 
 
 
                                                                   Výkonný výbor SKrZ 
 
 
 
 
     


