
 

VOLEBNÝ PORIADOK VZ KBT 19.8.2021 

 

 1. Tento volebný poriadok sa vzťahuje na všetky tajné voľby v KLUBE BRATISLAVSKÝCH 
TURISTOV (ďalej len KBT) na funkcie podľa bodu 3.  
 
2. Voľby riadi volebná komisia.  
 
3. Valné zhromaždenie KBT (ďalej len VZ KBT) volí v tajnom hlasovaní na štvorročné funkčné 
obdobie: 
 a) predsedu KBT 

 b) členov výkonného výboru (VV) KBT 

 c) členov revíznej komisie (RK) KBT - trojčlenná komisia 

 
4. Kandidátom na uvedené funkcie môže byť len člen KST, ktorého navrhne výkonný výbor KBT, 
klub alebo odbor KBT.  
 
5. Kandidát musí prejaviť so svojou kandidatúrou do momentu voľby súhlas, a to buď v 
písomnej podobe, alebo ústne na VZ KBT, inak je kandidatúra neplatná. V prípade prejavenia 
súhlasu v písomnej podobe kandidát nemusí byť na VZ prítomný.  
 
6. Vylučuje sa, aby zvolený člen RK KST bol zároveň členom VV KBT, predsedom VV KBT.  
 
7. Delegáti s hlasom rozhodujúcim volia kandidátov zakrúžkovaním čísiel pred menami 
kandidátov. Na funkciu člena revíznej  komisie KST môžu byť zakrúžkovaní najviac traja 
kandidáti. V opačnom prípade je hlasovací lístok neplatný. Na iné úpravy hlasovacieho lístka 
(napr. svojvoľné doplnenie ďalších kandidátov a ich zakrúžkovanie) sa neprihliada.  
 
8. Počet vydaných hlasovacích lístkov musí zodpovedať počtu prezentovaných delegátov 
s hlasom rozhodujúcim. Hlasovacie lístky sa vydajú osobne prítomným delegátom s hlasom 
rozhodujúcim. Nevyzdvihnuté hlasovacie lístky sa pred voľbami zlikvidujú. 
 
9. V prípade kandidatúry iba jedného kandidáta sa sčítajú hlasy platne odovzdaných lístkov. Pre 
potvrdenie tohto kandidáta musí súčet platne odovzdaných hlasov tvoriť nadpolovičnú väčšinu 
prezentovaných delegátov.  
 
10. O priebehu a výsledku volieb spíše volebná komisia zápisnicu, ktorú podpíšu všetci členovia 
komisie a ktorá bude uložená medzi dokumentmi z VZ podobne ako hlasovacie lístky 
zapečatené v obálke, ktoré v prípade potreby môže skontrolovať revíznej komisia KBT. Dôvody 
nepodpísania zápisnice sa v zápisnici poznamenajú. 
 
11. Pri voľbe členov revíznej komisie KBT sú zvolení traja z kandidátov, ktorí získali najviac 
hlasov zakrúžkovaním na volebnom lístku. 
 
12. Pri voľbe členov výkonného výboru sú zvolení piati z kandidátov, ktorí získali najviac hlasov 
zakrúžkovaním na volebnom lístku. 
 
13. Pri voľbe predsedu je zvolený ten z kandidátov, ktorí získal najviac hlasov zakrúžkovaním na 
volebnom lístku. 


