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VOLEBNÝ  PORIADOK 

 

Č l á n o k I. 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Tento volebný poriadok ustanovuje podmienky pre voľbu prezidenta Asociácie 

mažoretkového športu Slovensko (ďalej AMaS )  ,voľbu výkonného výboru  

 (ďalej VV) a voľbu kontrolnej a revíznej komisie ( ďalej KRK). 

2. Priebeh volieb  riadi volebná komisia zjazdu AMaS, zložená z delegátov zjazdu. 

3. Voľby sú tajné. 

4. V zmysle rokovacieho poriadku AMaS majú právo voliť a hlasovať len delegáti s hlasom 

rozhodujúcim prezentovaní na zjazde AMaS . 

Voliť a hlasovať môže aj člen AMaS, ktorý  bol splnomocnený iným  členom AMaS. 

Tento delegát je povinný predložiť písomné splnomocnenie.  

5. Platná je volebná listina vydaná a overená volebnou komisiou. 

6. Každý delegát dostane pred aktom volieb volebné lístky. Pri preberaní volebných lístkov 

sa každý delegát preukáže volebnej komisii mandátom ( členský preukaz AMaS) . 

7. Kandidátom na funkciu prezidenta AMaS, člena výkonného výboru  člena KRK môže byť 

len člen AMaS na základe písomného návrhu členov AMaS, podaný do 30 dní pred 

konaním zjazdu.  

8. Kandidáti na uvedené funkcie musia byť prítomní na zjazde. 

9. Pred voľbami budú predstavení všetci kandidáti na jednotlivé funkcie. 

10. Volebné obdobie všetkých orgánov je 4 roky. 
 

Č l á n o k II. 

Volebná komisia 

 

1. Volebná komisia má 3 členov. Je zložená z delegátov zjazdu. Návrh na členov volebnej 

komisie predkladá moderátor (predsedajúci) zjazdu. 

2. Na čele volebnej komisie je predseda, ktorého volia členovia volebnej komisie spomedzi 

seba. 

3. Členom volebnej komisie nemôže byť kandidát na prezidenta AMaS, člena VV a člena 

KRK . 

4. Volebná komisia predkladá zjazdu návrh volebného poriadku zjazdu, prerokúva návrhy 

a pripomienky ku kandidátke, riadi priebeh volieb, potvrdzuje výsledky volieb a podáva 

zjazdu správu o výsledku volieb. 

 

Článok III.  

Mandátová a návrhová komisia 

 

1. Voľby týchto komisií sa riadia zhodným postupom ako pri volebnej komisii.  

2. Mandátová komisia overuje právoplatnosť mandátov delegátov a účasť hostí.  

    Predkladá zjazdu správu o počte prítomných delegátov a hostí.  

    Pripravuje pre volebné komisie zjazdu zoznam delegátov (počty delegátov) oprávnených  

    voliť.  

3. Návrhová komisia na základe diskusie a písomných pripomienok, predložených delegátmi  

    zjazdu, spracuje návrh uznesenia a predkladá ho zjazdu.  

 



Č l á n o k IV. 

Voľba  prezidenta AMaS 

Voľba členov výkonného výboru AMaS 

Voľba členov kontrolnej a revíznej komisie AMaS 

 

1. Prezidenta AMaS  volia delegáti zjazdu s hlasom rozhodujúcim. 

2. Kandidáti na funkciu prezidenta AMaS sú na volebnom lístku uvedení v abecednom 

poradí. Z navrhovaných kandidátov delegát označí zakrúžkovaním poradového čísla toho 

kandidáta, ktorému odovzdáva svoj hlas. 

3. Volebný lístok je platný, ak je zakrúžkované poradové číslo iba jedného kandidáta. Inak 

upravený volebný lístok je neplatný. Zamietavé stanovisko ku všetkým kandidátom môže 

volič vyjadriť tak, že odovzdá volebný lístok bez úpravy alebo svoj volebný lístok 

neodovzdá. 

4. V prvom kole volieb sa predsedom rady stáva kandidát, ktorý získal nadpolovičný počet 

hlasov z počtu prítomných delegátov zjazdu. Ak nie je zvolený predseda AMaS  v prvom 

kole, do druhého kola postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. V prípade 

rovnosti hlasov u viacerých kandidátov títo postupujú do druhého kola.  

5. V druhom kole volieb je za prezidenta AMaS zvolený ten kandidát, ktorý získa najvyšší 

počet hlasov z odovzdaných volebných lístkov. 

6. V prípade, že týmto spôsobom nebude možné zvoliť prezidenta AMaS, zjazd rozhodne 

o ďalšom postupe. 

7. Rovnakým spôsobom sa postupuje aj pri voľbe členov výkonného  výboru a členov 

KRK. 

8. Počet členov výkonného výboru  je 4 . Viceprezidentom AMaS sa stáva člen VV , ktorý 

získal najvyšší počet hlasov. 

9. Počet členov  kontrolnej a revíznej komisie AMaS  je 3 . Predsedom KRK AMaS sa stáva 

člen KRK , ktorý získal najvyšší počet hlasov. 

10. V prípade, že je na funkciu prezidenta AMaS  navrhnutý len jeden kandidát, môže zjazd 

na návrh volebnej komisie rozhodnúť o aklamačnom hlasovaní. 

                                                       

Č l á n o k  4 

Voľba členov výkonného výboru a členov kontrolnej a revíznej komisie AMaS  

 

1. Členovia VV a KRK AMaS  sú volení pre každú komisiu zvlášť. 

2. Počet členov VV AMaS je 4. 

3. Počet členov KRK AMaS  je 3. 

4. Pre každú komisiu je vydaný samostatný volebný lístok, na ktorom sú kandidáti uvedení 

v abecednom poradí. Na volebnom lístku je zároveň uvedený počet kandidátov, ktorým 

môže delegát odovzdať svoj hlas.  

5. Volebný lístok je platný, ak delegát zakrúžkuje nižší, alebo uvedený počet poradových 

čísel kandidátov. V prípade, že delegát zakrúžkuje viac poradových čísel kandidátov ako 

je uvedené na volebnom lístku alebo v ňom vykoná iné úpravy, či odovzdá nevyplnený 

volebný lístok, je volebný lístok neplatný. 

6. Členmi výkonného výboru a členmi KRK AMaS  sa stávajú kandidáti s najvyšším počtom 

hlasov. 

7. V prípade rovnosti hlasov u viacerých kandidátov títo postupujú do druhého kola.  

 



 

Č l á n o k    5 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Tento volebný poriadok platí pre rokovanie zjazdu  AMaS. 

2. Správa volebnej komisie o výsledkoch volieb a zapečatené volebné lístky sú súčasťou 

protokolu zjazdu. 

3. Tento volebný poriadok nadobúda platnosť jeho schválením na zjazde AMaS                            

dňa 4.2.2017.  

 

 

                                                                                                                    Mgr. Elena Martinková 

                                                                                                   prezidentka AMaS 

 


