SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - Rada Žilina
ul. Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina, IČO: 00 178 209
2495/751/17-Sekr.

VOLEBNÝ PORIADOK
základných organizácií SRZ

ÚČINNOSŤ
od 1. januára 2018

Rada Slovenského rybárskeho zväzu na zabezpečenie priebehu a spôsobu volieb vydáva
v súlade s § 21 ods. 2 písm. r) v spojitosti s § 11 ods. 5 Stanov SRZ pre organizačné zložky
SRZ tento volebný poriadok:
Článok I.
Výklad pojmov a skratiek
1. Pod „ZO SRZ“ sa rozumie základná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu, a to
mestské organizácie Slovenského rybárskeho zväzu a miestne organizácie
Slovenského rybárskeho zväzu.
2. Pod „MsO SRZ“ sa rozumie mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu.
3. Pod „SRZ“ sa rozumie Slovenský rybársky zväz.
4. Pod „ObO MsO SRZ“ sa rozumie obvodná organizácia ako nižšia organizačná zložka
mestskej organizácie SRZ a odbočky ako nižšie organizačné zložky mestských
organizácií SRZ v Bratislave.
5. Pod „výbor ZO SRZ“ sa rozumie výbor miestnej organizácie SRZ, výbor mestskej
organizácie SRZ a výbor ObO MsO SRZ.
6. Pod „delegát“ sa rozumie delegát na mestskú konferenciu MsO SRZ a delegát na
Snem SRZ.
7. Pod „náhradník“ sa rozumie náhradník do orgánu ZO SRZ, náhradník za delegáta na
mestskú konferenciu MsO SRZ a náhradník za delegáta na Snem SRZ.
8. Pod „členská schôdza“ sa rozumie členská schôdza miestnej organizácie SRZ
a členská schôdza ObO MsO SRZ.
9. Pod „mestská konferencia“ sa rozumie mestská konferencia mestskej organizácie
SRZ, ktorá je tvorená delegátmi zvolenými na členskej schôdzi ObO MsO SRZ.
10. Pod „voľby do orgánov“ sa rozumie voľby do orgánov ZO SRZ a náhradníkov, voľby
delegátov na mestskú konferenciu MsO SRZ a ich náhradníkov a voľby delegátov na
Snem SRZ a ich náhradníkov.
11. Pod „návrh kandidáta“ sa rozumie návrh člena SRZ za kandidáta do orgánu ZO SRZ,
za delegáta alebo za náhradníka.
Článok II.
Úvodné ustanovenia
1. Voľby do orgánov ZO SRZ a náhradníkov, voľby delegátov na mestskú konferenciu
MsO SRZ a ich náhradníkov a voľby delegátov na Snem SRZ a ich náhradníkov sa
konajú raz za štyri roky, ak nie je v inom vnútrozväzovom predpise vydanom v súlade
s § 21 ods. 2 písm. r) Stanov SRZ ustanovené inak.
2. Tento volebný poriadok sa vzťahuje len na voľby prebiehajúce na úrovni členských
schôdzí a mestských konferencií.
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3. Orgánmi ZO SRZ sú výbor ZO SRZ a Kontrolná komisia ZO SRZ.
Článok III.
Podmienky volieb do orgánov
1. Každý člen SRZ má právo voliť do orgánov ZO SRZ, delegátov a náhradníkov.
2. Každý člen SRZ má právo byť volený ako člen do orgánu ZO SRZ, delegát alebo
náhradník.
3. Deti a mládež nemajú právo voliť a byť volení podľa bodu 1 a 2 tohto článku.
Pridružení členovia SRZ nemajú právo voliť a byť volení podľa bodu 1 a 2 tohto
článku v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) Stanov SRZ.
4. Právo voliť má člen SRZ, ktorý je vlastnoručne podpísaný na prezenčnej listine
členskej schôdze alebo mestskej konferencie.
5.

Právo voliť je neprenosné a každý člen volí osobne. Člen SRZ nemôže byť pri voľbe
do orgánov zastúpený inou osobou.

6. Pri odvolaní člena orgánu ZO SRZ z funkcie sa postupuje rovnako ako pri voľbe,
s výnimkou odvolania z volenej funkcie disciplinárnom konaní podľa § 8 Stanov SRZ.
7. Za člena orgánu ZO SRZ, delegáta alebo náhradníka môže byť zvolený každý člen
SRZ, ktorý by mal spĺňať nasledovné podmienky:
a) je členom SRZ viac ako štyri roky,
b) nebolo mu právoplatne uložené v posledných 8 rokoch disciplinárne opatrenie
za porušenie vnútrozväzových predpisov SRZ,
c) nenarúša jednotu a princípy, ktoré presadzuje SRZ podľa § 1 ods. 6 Stanov
SRZ,
d) nie je v súdnom spore so SRZ alebo
e) nebol voči nemu právoplatne ukončený súdny spor v prospech SRZ.
8. Voľby do orgánov sa vykonávajú tajným hlasovaním alebo aklamáciou – zdvihnutím
ruky. Spôsob voľby schvaľuje nadpolovičná väčšina prítomných členov členskej
schôdze alebo nadpolovičná väčšina prítomných delegátov mestskej konferencie.
9. Členmi mandátovej komisie a návrhovej komisie, ktorých schvaľuje členská schôdza
alebo mestská konferencia, môžu byť členovia navrhnutí za kandidátov do orgánov
ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka, ak členská schôdza alebo mestská schôdza
nerozhodne inak.
10. Členmi volebnej komisie, ktorých schvaľuje členská schôdza alebo mestská
konferencia, nemôžu byť členovia navrhnutí za kandidátov do orgánov ZO SRZ, za
delegáta alebo náhradníka.
Článok IV.
Návrh kandidátov do orgánov ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka
1. Návrh kandidáta sa predkladá výboru ZO SRZ najneskôr na posledné zasadnutie
výboru ZO SRZ pred konaním členskej schôdze alebo mestskej konferencie alebo
najneskôr do 15. januára príslušného roka, ak je posledné zasadnutie výboru ZO SRZ
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pred týmto termínom. Návrh kandidáta možno podať osobne na výbore ZO SRZ alebo
prostredníctvom poštovej prepravy formou doručenky tak, aby bol návrh kandidáta
doručený v lehote ustanovenej v prvej vete. Výbor ZO SRZ nie je povinný prihliadať
na návrhy kandidátov zasielané prostredníctvom poštovej prepravy, ktoré boli
doručené po lehote ustanovenej v prvej vete, ak nezavinil nedoručenie v požadovanom
termíne. To neplatí, ak výbor ZO SRZ alebo ním poverená osoba úmyselne neprevzala
zásielku uloženú na poštu.
2. Výbor ZO SRZ je povinný najneskôr 15 dní pred konaním posledného zasadnutia
výboru ZO SRZ pred konaním členskej schôdze alebo mestskej konferencie alebo
najneskôr do 15. januára príslušného roka, ak je posledné zasadnutie výboru ZO SRZ
pred týmto termínom zverejniť prostredníctvom webovej stránky alebo na inom
dostatočne viditeľnom mieste oznam o možnosti podať návrhy kandidátov s uvedením
termínu, do ktorého je možné návrhy kandidátov zaslať. Výbor ZO SRZ je povinný
v ozname uviesť povinné náležitosti návrhu kandidáta podľa bodu 4 až 7 tohto
článku.
3. Člen výboru ZO SRZ alebo výborom ZO SRZ poverená osoba vydá osobe, ktorá
podala návrh kandidáta osobne potvrdenie o prijatí návrhu kandidáta. Potvrdenie
o prijatí návrhu kandidáta je neoddeliteľnou súčasťou tohto Volebného poriadku.
Potvrdením o prijatí návrhu kandidáta v prípade podania návrhu kandidáta
prostredníctvom poštovej prepravy formou doručenky je návratka o doručení.
4. Každý kandidát do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka môže byť volený
len s jeho súhlasom.
5. Návrh kandidáta obsahuje nasledovné náležitosti:
a) meno a priezvisko, titul kandidáta,
b) trvalé bydlisko,
c) vek,
d) funkcia, do ktorej je kandidát navrhovaný (člen výboru, člen kontrolnej
komisie, delegát na mestskú konferenciu, delegát na Snem SRZ),
e) pracovné povolanie, prípadne doterajšia pracovná náplň,
f) doba členstva v SRZ,
g) doba a druhy vykonávaných funkcií v SRZ,
h) druhy a lehota uložených disciplinárnych opatrení,
i) udelené vyznamenania a
j) krátka charakteristika kandidáta a predpoklady na vykonávanie volenej
funkcie.
6. Návrh kandidáta po formálnej stránke obsahuje:
a) miesto a dátum vyhotovenia návrhu,
b) meno, priezvisko a podpis navrhovateľa, ak je osoba navrhovateľa odlišná od
osoby kandidáta do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka a
c) súhlas kandidáta s návrhom kandidáta do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo
náhradníka potvrdený jeho podpisom.
7. Vzor návrhu kandidáta do orgánu ZO SRZ je neoddeliteľnou súčasťou tohto
Volebného poriadku.
8. Návrhy kandidátov zaslané v termíne ustanovenom v bode 1 tohto článku spracuje
príslušný výbor ZO SRZ tak, aby mohli byť prerokované na členskej schôdzi alebo
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mestskej konferencii. Zoznam návrhov kandidátov je výbor ZO SRZ povinný zaslať
na Sekretariát Rady SRZ spolu s pozvánkou a programom členskej schôdze alebo
mestskej konferencie v súlade s § 14 ods. 3.2 Stanov SRZ.
9. Na návrhy kandidátov zaslané po termíne ustanovenom v bode 1 tohto článku
z dôvodu nesplnenia povinnosti výboru ZO SRZ zverejniť oznam v súlade s bodom 2
tohto článku sa prihliada ako na zaslané v termíne, ak boli najneskôr podané na
členskej schôdzi alebo mestskej konferencii.
10. Ak sa preukáže, že výbor ZO SRZ nepredložil v súlade s bodom 8 tohto článku všetky
návrhy kandidátov, ktoré boli podané v súlade s bodom 1 a 5 až 9 tohto článku, voči
osobám, ktoré boli členmi výboru ZO SRZ pred konaním členskej schôdze alebo
mestskej konferencie, možno začať disciplinárne konanie.
Článok V.
Priebeh a spôsob volieb do orgánov
1. Členská schôdza MO SRZ alebo mestská konferencia MsO SRZ volí členov výboru
miestnej alebo mestskej organizácie SRZ, členov kontrolnej komisie ZO SRZ
a delegátov na Snem SRZ. Členská schôdza alebo mestská konferencia volí
náhradníkov do výboru miestnej alebo mestskej organizácie SRZ, náhradníkov do
kontrolnej komisie ZO SRZ a náhradníkov delegátov na Snem SRZ. Počet
náhradníkov, s výnimkou náhradníkov delegátov na Snem SRZ, schvaľuje uznesením
členská schôdza alebo mestská konferencia.
2. Členská schôdza ObO MsO SRZ volí členov výboru obvodnej organizácie a delegátov
na mestskú konferenciu MsO SRZ. Členská schôdza obvodnej ObO MsO SRZ volí
náhradníkov do výboru obvodnej organizácie a náhradníkov delegátov na mestskú
konferenciu. Počet náhradníkov schvaľuje uznesením členská schôdza ObO MsO
SRZ.
3. Pred uskutočnením volieb podá členskou schôdzou alebo mestskou konferenciou
schválená mandátová komisia správu o účasti na členskej schôdzi alebo mestskej
konferencii s konštatovaním, či je členská schôdza alebo mestská konferencia
uznášaniaschopná.
4. Podľa § 14 ods. 3.3 Stanov SRZ členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je v čase
zvolania členskej schôdze prítomná nadpolovičná väčšina členov. Ak v čase zvolania
členskej schôdze nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, výbor môže ukončiť
konanie členskej schôdze alebo vyčkať 30 minút a otvoriť rokovanie členskej schôdze
bez ohľadu na počet prítomných členov. Prítomní členovia rozhodnú hlasovaním o
tom, či sa schôdza bude konať. Pre rozhodnutie o právoplatnosti členskej schôdze je
potrebný súhlas dvoch tretín prítomných členov.
5. Podľa § 14 ods. 4 Stanov SRZ mestská konferencia je uznášaniaschopná, ak je
prítomná nadpolovičná väčšina delegátov zvolených na výročných členských ObO
MsO SRZ.
6. Po overení, či je členská schôdza alebo mestská konferencia uznášaniaschopná,
členskou schôdzou alebo mestskou konferenciou schválená volebná komisia predstaví
jednotlivých kandidátov na základe podaných návrhov kandidáta podľa článku IV.
tohto Volebného poriadku, ktoré jej boli odovzdané výborom ZO SRZ, s uvedením
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