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VOLEBNÝ  PORIADOK 
 
           V súlade s platnými Stanovami Klubu biatlonu Valaská-Osrblie sa konajú na dnešnom Valnom 
zhromaždení voľby predsedu klubu, výboru a revíznej komisie. Voľby organizuje a riadi trojčlenná 
volebná komisia. Výbor klubu predkladá Valnému zhromaždeniu návrh kandidátov do orgánov KB. 

Hlasovací lístok na voľbu predsedu klubu, členov výboru klubu a revíznu komisiu, dostal každý 
člen s hlasom rozhodujúcim pri prezentácii. V prípade, že prítomní členovia s hlasom rozhodujúcim 
majú ďalšie návrhy na doplnenie kandidátky, urobia tak pred voľbami verejne. V prípade, že 
niekto z hlasujúcich dopíše na hlasovací lístok svojho kandidáta a nenavrhol ho pred voľbami verejne, 
nebude sa takýto hlas počítať. 
 
Voľba predsedu klubu  prebehne nasledovne: každý člen klubu s hlasom rozhodujúcim                   
na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo pred menom kandidáta ktorému dáva svoj hlas. 
– V prípade, že člen odovzdá lístok s nezakrúžkovaným poradovým číslom, tento bude neplatný. 

– V prípade, že zakrúžkuje viac ako jedno poradové číslo je hlasovací lístok neplatný. 
Na zvolenie predsedu klubu je potrebná jednoduchá väčšina hlasov prítomných členov. V prípade, že 
ani jeden kandidát nedosiahne nadpolovičnú väčšinu hlasov, dvaja kandidáti s najväčším počtom 
hlasov postupujú do druhého kola, v ktorom sa postupuje takým istým spôsobom ako v prvom kole. 
Po odovzdaní všetkých hlasovacích lístkov volebná komisia spočíta hlasy a vyhlási výsledky volieb 
predsedu klubu. 
Neúspešní kandidáti môžu byť zaradení na hlasovací lístok pre voľby výboru klubu. 
 
Voľba výboru klubu prebehne nasledovne: každý člen klubu s hlasom rozhodujúcim na hlasovacom 
lístku zakrúžkuje maximálne 6 poradových čísel pred menami kandidátov, ktorým dáva svoj hlas. 
V prípade že člen zakrúžkuje viac ako 6 poradových čísel, je hlasovací lístok neplatný. 
Po odovzdaní všetkých hlasovacích lístkov volebná komisia spočíta hlasy a vyhlási výsledky volieb 
členov výboru. 
Šesť kandidátov, ktorí získajú najväčší počet hlasov budú tvoriť spolu s predsedom sedemčlenný výbor 
klubu. V prípade, že nebude možné pre rovnosť hlasov určiť šesť členov výboru, dôjde k druhému kolu 
volieb medzi kandidátmi s rovnakým počtom hlasov, ktoré určí kto bude členom výboru. 
           Novozvolený výbor klubu na svojom prvom zasadnutí zvolí podpredsedu, tajomníka, pokladníka 
prípadne ďalšie potrebné funkcie výboru klubu. 
 
Voľba revíznej komisie prebehne tak ako voľba výboru s tou zmenou, že sa volia 3 členovia revíznej 
komisie, čiže každý člen na hlasovacom lístku zakrúžkuje maximálne 3 poradové čísla pred menami 

kandidátov, ktorým dáva svoj hlas. V prípade že člen zakrúžkuje viac ako 3 poradové čísla, je 
hlasovací lístok neplatný.  
Po odovzdaní všetkých hlasovacích lístkov volebná komisia spočíta hlasy a vyhlási výsledky volieb 
členov revíznej komisie. 
Traja členovia s najväčším počtom hlasov sú zvolení do revíznej komisie. V prípade, že nebude možné 
pre rovnosť hlasov určiť troch členov revíznej komisie, dôjde k druhému kolu volieb medzi kandidátmi 
s rovnakým počtom hlasov, ktoré určí kto bude členom RK. 
            Novozvolená revízna komisia klubu si na svojom prvom zasadnutí spomedzi seba zvolí predsedu 
revíznej komisie. 
 
Výsledky volieb budú potvrdené v uznesení z Valného zhromaždenia. 
 
 
 
Vo Valaskej 3. júna 2022                                                                            predkladá výbor KB VO 


