
                        Volebný poriadok MVZ KBT 25.10.2022 

1. Tento volebný poriadok sa vzťahuje na tajné voľby predsedu, predsedníčky KBT na 

Mimoriadnom VZ KBT, konanom 25.10.2022 

2. Voľby riadi trojčlenná volebná komisia MVZ KBT, ktorú zvolili delegáti MVZ KBT na návrh 

predsedníctva MVZ KBT. 

3. MVZ KBT volí predsedu, predsedníčku na dokončenie volebného obdobia 2021 – 2025. 

4. Kandidátom na uvedenú funkciu môže byť fyzická osoba, člen KBT, ktorú navrhol minimálne 

jeden MoK KBT, alebo VV KBT, minimálne 7 dní pred voľbou. 

5. Kandidát musí prejaviť so svojou kandidatúrou do momentu voľby súhlas a to buď v písomnej 

forme, alebo ústne na MVZ KBT, inak sa kandidatúra stáva neplatnou od momentu samotnej 

príslušnej voľby. V prípade prejavenia súhlasu v písomnej forme, nemusí byť kandidát 

prítomný  na MVZ KBT. 

6. Delegáti volia kandidáta zakrúžkovaním čísla pred menom kandidáta. V prípade 

zakrúžkovania viacerých, alebo nezakrúžkovania žiadneho , stáva sa hlasovací lístok 

neplatným. 

7. Počet vydaných hlasovacích lístkov musí zodpovedať počtu zapísaných delegátov 

v Prezenčnej listine MVZ KBT. Hlasovacie lístky sa vydávajú delegátom proti podpisu. 

Nevyzdvihnuté hlasovacie lístky sa pred voľbou zlikvidujú. 

8. V prípade kandidatúry iba jediného kandidáta sa sčítajú hlasy platne odovzdaných 

hlasovacích lístkov. Pre zvolenie tohto kandidáta musí súčet platne odovzdaných hlasovacích 

lístkov tvoriť nadpolovičnú väčšinu hlasov prezentovaných delegátov MVZ KBT. 

9. V prípade kandidatúry dvoch kandidátov je zvolený ten kandidát, ktorý dostane viac hlasov 

na platne odovzdaných hlasovacích lístkoch. V prípade rovnosti hlasov rozhodne žreb. 

Žrebuje sa tak, že predseda volebnej komisie napíše na lístočky mená a priezviská 

kandidátov, lístky zloží tak, aby nebolo vidno mená a priezviská. Lístočky sa zamiešajú a jeden 

z nich vytiahne predseda KoK KBT. Ak nie je na MVZ KBT prítomný, lístoček vytiahne 

predsedajúci MVZ KBT. Kandidát napísaný na vytiahnutom lístočku je zvolený. Pre kontrolu je 

otvorený a prečítaný aj druhý lístok. 

10. O priebehu a výsledku volieb spíše volebná komisia zápisnicu, ktorú podpíšu jej všetci 

členovia a predseda KoK KBT a ktorá sa uloží spolu s hlasovacími lístkami zapečatená medzi 

dokumenty MVZ KBT. Dôvody nepodpísania zápisnice sa v zápisnici uvedú. 

 


