
VOLEBNÝ PORIADOK SZV 

PRVÁ ČASŤ 

 
Základné ustanovenia 

 

Čl. 1 

1. Voľby do zväzových orgánov sa konajú tajným hlasovaním, ak ďalej nie je 

ustanovené inak. 

2. Právo voliť predsedu SZV, podpredsedov SZV – každého samostatne, potvrdzovať 

členov Výkonného výboru SZV (predsedu Regionálneho výboru), voliť predsedu Ústrednej 

kontrolnej a revíznej komisie SZV (ďalej len ÚKRK SZV) a potvrdzovať členov ÚKRK SZV 

(predsedov Kontrolných a revíznych skupín regiónov) majú delegáti VZ, totožní s delegátmi 

Regionálnych konferencií ak sú zriadené.  

3. Právo voliť členov výborov, revíznej komisie a delegátov regionálnych konferencií 

a Valného zhromaždenia majú všetci členovia ZO SZV. 

4. Po predložení overeného písomného súhlasu s prijatím funkcie, môže byť kandidát 

zvolený i v neprítomnosti. 

 

Čl. 2 

 1. Do funkcie predsedu SZV, podpredsedov SZV a predsedu ÚKRK SZV môže byť na 

návrh volebnej komisie Valného zhromaždenia SZV volený člen SZV. 

 2. Do funkcie člena Výkonného výboru SZV a člena ÚKRK SZV môžu byť volení iba 

členovia SZV a zároveň delegáti VZ a Regionálnej konferencie na návrh volebnej komisie 

v zmysle Stanov SZV (§ 16).  

Do funkcie v ZO SZV môže byť volený iba člen ZO SZV. 

 3. Kandidátov do funkcií volia delegáti z návrhov predložených Volebnou komisiou. 

Kandidátov môže navrhnúť Volebnej komisii Výkonný výbor SZV, predseda Regionálneho 

výboru zväzu alebo zástupca daného regiónu zvolený zástupcami daného regiónu. V rámci 

ZO SZV  výbor ZO SZV, člen ZO SZV.   

Čl. 3 

 Volebné obdobie funkcionárov SZV je trojročné. Počet členov jednotlivých orgánov 

SZV a ich funkčné náplne stanovujú Stanovy SZV, Organizačný poriadok SZV, resp. iné 

interné právne normy SZV. 

 

DRUHÁ ČASŤ 

 
Volebný orgán 

 

Čl. 4 

 1. Volebným orgánom pre voľby do orgánov SZV je volebná komisia. Jej členom je 

na návrh Výkonného výboru, delegát Valného zhromaždenia. 

 V základnej organizácii SZV na návrh výboru, člen ZO SZV. 

 2. Člen volebnej komisie nemôže byť volený do funkcie na voľbu, ktorej predkladá 

návrh. 

 3. Priebeh volieb riadi predseda volebnej komisie. Oboznamuje členov Valného 

zhromaždenia ZO SZV s výsledkom volieb, vyhlasuje ich ukončenie a právoplatnosť. 



 4. Volebná komisia vyhotovuje zápisnicu o výsledkoch volieb a odovzdá ju vedúcemu 

sekretariátu SZV, v základnej organizácii tajomníkovi. V zápisnici sa uvedie: 

 a) počet prítomných  

 b) počet hlasujúcich za jednotlivých kandidátov 

c) mená kandidátov, ktorí boli do jednotlivých funkcií zvolení a kandidátov, ktorí sa     

    stali náhradníkmi. 

Zápisnicu podpíše predseda a ostatní členovia komisie. 

 

Čl. 5 

Voľby predsedu SZV, podpredsedov SZV a predsedu ÚKRK SZV 

 1. Predseda volebnej komisie na vyzvanie predsedajúceho prednesie návrh kandidátky 

na funkciu predsedu SZV, podpredsedov SZV a predsedu ÚKRK SZV, v zmysle Stanov SZV 

s ich stručnou charakteristikou (vek, zamestnanie, dĺžka členstva, zastávané funkcie v SZV 

a pod.). 

 2. Po prednesení kandidátky vyzve delegátov k predneseniu pripomienok, prípadne 

doplňujúcich návrhov. 

 3. V prípade prednesenia návrhu na doplnenie kandidáta sa volebná komisia poradí 

o vykonaní zmeny a túto vykoná, alebo s odôvodnením zamietne. 

 4. Volebná komisia rozdá samostatné hlasovacie lístky, na ktorých sú menovite 

navrhnutí kandidáti v abecednom poradí na funkciu predsedu SZV, podpredsedov SZV 

a predsedu ÚKRK SZV. Delegáti Valného zhromaždenia vyjadria súhlas s navrhovaným 

kandidátom zakrúžkovaním jedného čísla navrhovaného kandidáta. Voľby na jednotlivé 

funkcie sa konajú samostatne.  

 5. Na zvolenie funkcionárov SZV je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov 

prítomných delegátov Valného zhromaždenia  SZV.  

 V prípade nezískania potrebného počtu hlasov sa voľby opakujú. Volí sa z dvoch 

kandidátov, ktorí získali najvyšší počet hlasov.  

 6. Po ukončení volieb, predseda volebnej komisie oboznámi delegátov VZ 

s výsledkami volieb, uvedie mená kandidátov, ktorí boli zvolení do jednotlivých funkcií. 

Voľbu zástupcu regiónu (VUC) vykonajú delegáti za daný región pred konaním VZ, prípadne 

na VZ samostatne. 

 

Čl. 6 

Voľby funkcionárov základnej organizácie a revíznej komisie SZV 

 1. Voľby vedie predseda volebnej komisie, na ktorého činnosť sa primerane použijú 

ustanovenia uvedené v čl. 5, ods. 1. – 3. 

 2. Voľby členov výboru a revíznej komisie ZO SZV sa konajú tajným hlasovaním. 

Verejné hlasovanie sa môže konať za predpokladu, že o ňom rozhodne verejným hlasovaním 

nadpolovičná väčšina prítomných členov ZO SZV. Návrh na spôsob volieb predloží 

predsedajúci po voľbe mandátovej a volebnej komisie. 

 3. Návrh na  delegáta Valného zhromaždenia a Regionálnej konferencie predkladá 

predseda volebnej komisie po voľbe členov výboru a revíznej komisie ZO SZV. 

Voľba sa koná verejným hlasovaním. 

 4. Pri konaní tajných volieb, volebná komisia rozdá hlasovacie lístky, na ktorých budú 

kandidáti uvedení v abecednom poradí, zvlášť do výboru a zvlášť do revíznej komisie. 

Súhlas s navrhnutým kandidátom vyjadrí volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta. 

Počet navrhovaných kandidátov je podľa možnosti o 1/3 vyšší ako bude počet členov výboru 

alebo revíznej komisie.  



 5. Na prvom zasadaní výboru členovia volia predsedu, tajomníka a podľa potreby 

funkcionárov pre jednotlivé činnosti (pokladník, hospodár, pastvu, plemenitbu, zdravotnú 

problematiku a pod.). 

Revízna komisia si zvolí predsedu. 

Čl. 7 

Mandátová komisia 

 1. Je volená delegátmi Valného zhromaždenia, alebo členmi ZO SZV z predloženého 

návrhu, verejným hlasovaním v celku, alebo jednotlivo. Ich schváleniu môže predchádzať 

diskusia. 

 2. Mandátová komisia je spravidla trojčlenná. Podáva správu o počte a zložení 

prítomných delegátov a hostí. Overuje platnosť a uznášania schopnosť Valného zhromaždenia 

SZV, alebo členskej schôdze ZO SZV. Zabezpečuje sčítanie hlasov. 

O svojej činnosti vypracuje písomnú správu, ktorú odovzdá vedúcemu sekretariátu SZV, 

u ZO SZV tajomníkovi výboru ZO SZV. 

 

TRETIA ČASŤ 
 

Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 

 1. K uskutočneniu volieb do orgánov SZV môže Výkonný výbor SZV ustanoviť 

podrobnosti, ktoré musia byť v súlade s Volebným poriadkom. Obdobne môže postupovať 

i výbor ZO SZV pri voľbe orgánov základnej organizácie. 

 2. V prípade odstúpenia, alebo úmrtia predsedu SZV až do najbližšieho zasadania 

Valného zhromaždenia, na ktorom sa vykoná voľba nového predsedu, funkciu predsedu 

vykonáva prvý podpredseda SZV. 

 3. Ak je Valným zhromaždením vyslovená nedôvera Výkonnému výboru SZV, tento 

abdikuje. Valné zhromaždenie stanoví termín mimoriadneho zasadnutia Valného 

zhromaždenia z dôvodov voľby nového Výkonného výboru SZV. 

Odstupujúci Výkonný výbor SZV vykonáva svoje funkcie naďalej do zvolenia nového 

Výkonného výboru. 

 4. Ustanovenia Volebného poriadku sa primerane použijú na voľbu funkcionárov 

Regionálnej zložky zväzu. 

 5. Volebný poriadok bol novelizovaný v súlade so zmenami Stanov SZV schválených 

mimoriadnym zjazdom SZV zo dňa 26.8.2006. Schválený bol na zasadnutí VV SZV dňa   

24.5.2008 v Bratislave. Volebný poriadok bol zosúladený so zmenami Stanov SZV 

vykonanými 9. VZ SZV. Zmeny boli odsúhlasené Výkonným výborom SZV dňa 13.6.2009. 

Úplné znenie Volebného poriadku SZV bolo schválené Valným zhromaždením SZV dňa 

10.11.2012. 

 


