
Volebný poriadok Generálneho zhromaždenia Slovenského zväzu jachtingu  

Zvolávateľ GZ navrhne trojčlennú Volebnú Komisiu spomedzi účastníkov GZ (takých, ktorí 

nekandidujú na volenú funkciu do orgánov SZJ) a delegáti GZ s hlasovacím právom členov Volebnej 

Komisie jednotlivo verejnou voľbou potvrdia. Ak nezíska navrhnutý kandidát dôveru väčšiny, 

zvolávateľ navrhne nového kandidáta a voľby sa opakujú, pokiaľ bude volebná komisia zvolená.  

Riadny priebeh volieb do orgánov SZJ následne zabezpečuje pri rešpektovaní stanov SZJ Volebná 

komisia takto:  

1. VV predloží Volebnej Komisii návrhy na kandidátov na funkcie na základe písomne podaných 

návrhov členmi SZJ. Prijímanie návrhov na kandidátov s uvedením funkcií bude uzatvorené dva 

dni pred konaním GZ o 24:00 hod.   

2. Kandidátom na volené funkcie do orgánov SZJ sa môže stať registrovaný riadny člen SZJ starší 

ako 18 rokov, ktorý je osobne prítomný na GZ, alebo prejavil písomný súhlas s voľbou do 

funkcie. Kandidát nespĺňajúci uvedené kritéria bude Volebnou Komisiou z kandidátky vylúčený 

s uvedením dôvodu.  

3. Kandidát môže kandidovať do viacerých funkcií, avšak ak je kandidát zvolený do jednej funkcie, 

z ďalších kandidatúr ho Volebná Komisia vylúči.  

4. Ak o to požiada väčšina delegátov, kandidát sa pred voľbou stručne predstaví volebnému 

plénu.  

5. Volebná Komisia predloží Generálnemu Zhromaždeniu postupne volebné listiny s kandidátmi 

do jednotlivých funkcií v nižšie uvedenom poradí.  

6. Voľby do VV sa vykonajú jednotlivo  v uvedenom poradí:  

6.1 predseda SZJ,  

6.2 predseda rozhodcovskej a medzinárodnej komisie SZJ,  

6.3 predseda trénerskej komisie SZJ,  

6.4 predseda súťažnej komisie  

6.5 predseda komisie mládeže  

6.6 predseda hospodárskej komisie,  

6.7 zástupca lodných tried okruhového jachtingu   

6.8 zástupca lodných tried námorného a kajutového  jachting   

6.9 zástupca lodných tried windsurfingu a kiteboardingu   

7. Voľby do KK sa konajú jednotlivo do týchto funkcií v uvedenom poradí:  

7.1 predseda Kontrolnej komisie,  

7.2 Dvoch členov Kontrolnej komisie  

8. Volebná komisia spočíta mandáty na platných hlasovacích lístkoch. Platný hlasovací lístok je 

ten, na ktorom pre každú funkciu bude označený len jeden kandidát.   

9. Pri voľbe bude zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu mandátov prítomných 

delegátov. Ak ani jeden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu mandátov, uskutoční sa druhé 

kolo voľby medzi dvoma kandidátmi s najvyšším počtom mandátov. Zvolený bude kandidát s 

jednoduchou väčšinou mandátov prítomných delegátov. Pokiaľ sa volí viac kandidátov, budú 

zvolení kandidáti s najväčším počtom získaných hlasov. 

10. Voľbu na funkcie, na ktoré všetci kandidáti kandidujú iba na jednu funkciu je možné vykonať 

súčasne.  

11. Volebná komisia vyhlási výsledky volieb a odovzdá dokumentáciu o voľbách osobe poverenej 

vedením GZ.  


