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VOLEBNÝ PORIADOK 

 

§ 1 

Pôsobnosť, volené orgány a funkcie 

 

(1) Volebný poriadok Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV (ďalej len „SGS“) vychádza 

z príslušných ustanovení Stanov SGS (ďalej len „stanov“). 

(2) Volebný poriadok SGS (ďalej len „volebný poriadok“) upravuje voľby do orgánov spoločnosti 

a voľby čestných členov SGS. 

(3) Valné zhromaždenie volí čestných členov a tieto orgány spoločnosti: 

- prezidenta, 

- výkonný výbor (okrem členov výboru z titulu predsedov sekcií a pobočiek SGS), 

- revízorov, 

(4) Výkonný výbor volí zo svojho stredu viceprezidenta, vedeckého tajomníka a hospodára. 

 

§ 2 

Organizácia a priebeh volieb 

 

(1) Voľby riadi, organizuje, za ich správny priebeh zodpovedá a prípadné sťažnosti rieši trojčlenná 

volebná komisia. Členovia volebnej komisie plnia zároveň i funkciu skrutátorov. 

(2) Právo voliť majú členovia SGS, ktorí sú prítomní na valnom zhromaždení. 

(3) Predsedu a dvoch ďalších členov volebnej komisie schvaľuje valné zhromaždenie. 

(4) Voľby do orgánov prebiehajú tajne. 

(5) Volebná komisia pripraví hlasovacie lístky a predseda volebnej komisie oboznámi účastníkov 

valného zhromaždenia so spôsobom hlasovania. Počet rozdaných hlasovacích lístkov sa 

zaznamenáva.  

(6) Hlasovacie lístky obsahujú návrh kandidátov v troch rubrikách: kandidáti na prezidenta, kandidáti 

na členov výkonného výboru a kandidáti na revízorov.  

(7) Prvotný návrh kandidátov pripravuje a schvaľuje výkonný výbor pred začiatkom valného 

zhromaždenia. Pred ich zaradením na kandidátku si vyžiada ich súhlas s kandidatúrou.  

(8) Predseda volebnej komisie vyzve členov prítomných na valnom zhromaždení na predkladanie 

ďalších návrhov kandidátov. Navrhovaní kandidáti sa na výzvu predsedu volebnej komisie vyjadria, 

či s kandidatúrou súhlasia. Navrhovaných kandidátov, ktorí vyjadrili súhlas s kandidatúrou, si na 

výzvu predsedu volebnej komisie členovia prítomní na valnom zhromaždení dopíšu do príslušnej 

rubriky hlasovacieho lístka.  

(9) Poverený člen volebnej komisie oboznámi oprávnených voličov s počtom kandidátov, ktorí môžu 

byť maximálne v rámci jednotlivých rubrík označení. V prípade volieb prezidenta sa označuje 



 

 2 

maximálne 1 kandidát, v prípade členov výkonného výboru sa označuje maximálne šesť 

kandidátov, v prípade revízorov maximálne dvoch kandidátov.  

(10) Hlasovací lístok sa upravuje zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta. 

(11) Vyplnený hlasovací lístok vloží každý oprávnený volič osobne do volebnej schránky. 

(12) Neplatné hlasovacie lístky sú také, ktoré nie sú upravené podľa volebného poriadku alebo je 

označený vyšší počet kandidátov ako je prípustný limit podľa § 2 bodu 4. 

(13) Volebná komisia zostaví poradie mien všetkých kandidátov do jednotlivých orgánov podľa počtu 

odovzdaných hlasov. V prípade rovnakého počtu hlasov rozhodne žreb. 

(14) Za prezidenta je zvolený kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov. V prípade 

nesplnenia uvedenej podmienky sa uskutoční druhé kolo volieb prezidenta, do ktorého postupujú 

dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. V druhom kole je zvolený kandidát, ktorý získa vyšší 

počet hlasov.  

(15) Za členov výkonného výboru a revízorov sú zvolení tí kandidáti, ktorí získali najvyšší počet 

hlasov. Traja nezvolení kandidáti na členov výkonného výboru a jeden nezvolený kandidát na 

revízora, nasledujúci v poradí za zvolenými kandidátmi, sa považujú za náhradníkov. 

(16) Voľby čestných členov prebiehajú verejne. Za čestných členov sú zvolení kandidáti, ktorí získajú 

nadpolovičnú väčšinu hlasov.  

(17) Výsledky volieb musia byť verejne vyhlásené volebnou komisiou, hneď po zistení ich výsledkov. 

(18) O priebehu a výsledku volieb vyhotovuje volebná komisia zápisnicu, ktorú podpíšu všetci jej 

členovia. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa uvedú v zápisnici. . 

 

§ 3 

Účinnosť 

 

(1) Tento volebný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením. 

 

 

 

 

 

 

 

 v Košiciach  prof. RNDr. René Matlovič, PhD. 

 9. septembra 2010   prezident SGS 

 


