Volebný a rokovací poriadok
Slovenskej speleologickej spoločnosti
Časť I
Volebný poriadok

Článok 1
Základné ustanovenia
1. Valné zhromaždenie (ďalej len VZ) Slovenskej speleologickej spoločnosti (ďalej len SSS)
volí tieto orgány:
a) predsedu SSS,
b) výbor,
c) kontrolnú komisiu,
d) volebnú komisiu,
e) návrhovú komisiu.
2.

Do orgánov SSS môžu byť zvolení len členovia SSS po dovŕšení 18 rokov veku.

Článok 2
Volebné právo
1. Právo voliť majú všetci členovia SSS, ktorí majú v deň rokovania VZ zaplatené členské
príspevky; táto podmienka sa nevzťahuje na čestných členov. Jednotlivých členov SSS
zastupujú na VZ delegáti s hlasom rozhodujúcim. Delegátov si určí každá oblastná skupina
a klub (ďalej len OS a K), pričom musí dodržať kritérium odvodené od počtu členov, t. j. 1
delegát za každých 5 členov OS a K.
2. Pri uplatnení volebného práva používa oprávnený delegát číselne evidovaný prezentačný
lístok, ktorý dostane pri prezentácii pred VZ.
3. Pri hlasovaní
a) verejnom: hlasuje volič zdvihnutím ruky s prezentačným lístkom,
b) tajnom: sa volič pri preberaní hlasovacieho lístka preukáže prezentačným lístkom.

Článok 3
Kandidátka
1. Návrh kandidátky na voľby predsedu SSS, výboru a kontrolnej komisie zostaví výbor SSS,
a to z písomných návrhov podaných jednotlivými členmi SSS najneskôr 1 mesiac pred
konaním VZ. Návrhy sa berú do úvahy, ak obsahujú potvrdenia kandidátov o súhlase
s kandidatúrou s ich podpisom.
2. V návrhu kandidátky sa uvedú mená všetkých kandidátov, ktorí boli navrhnutí na jednotlivé
funkcie v stanovenom termíne. Návrh kandidátky dostane každý delegát VZ pred jeho
rokovaním.
3. Na kandidátke sa uvedie meno, priezvisko a akademické tituly, ak ich kandidát má.
4. Každého kandidáta osobitne predstaví VZ predseda volebnej komisie.

5. Ak kandidát stiahne pred rokovaním VZ alebo počas neho svoju kandidatúru, VZ môže
navrhnúť verejným hlasovaním nového kandidáta.

Článok 4
Volebná a návrhová komisia
1. Komisie podľa čl. 1 písm. d) a e) sa volia na VZ verejným hlasovaním. Návrh na zloženie
komisií predkladá a voľbu riadi ten, kto vedie rokovanie VZ.
2. Na zvolenie každej z komisií je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
delegátov.
3. Volebná komisia má najmenej 5 členov, návrhová komisia najmenej 3 členov.
4. Volebná komisia:
a) v spolupráci s výborom SSS organizačne riadi priebeh volieb,
b) dozerá na riadny priebeh hlasovania,
c) zisťuje výsledky volieb,
d) informuje VZ o výsledkoch volieb,
e) zabezpečuje volebnú dokumentáciu a vypracuje správu o priebehu volieb a zvolení
orgánov SSS.
5. Návrhová komisia:
a) v spolupráci s výborom SSS pripraví návrh uznesenia VZ,
b) oboznámi VZ s návrhom uznesenia VZ,
c) predloží VZ na schválenie konečnú verziu uznesenia.

Článok 5
Voľba predsedu SSS, výboru a kontrolnej komisie
1. Na zvolenie predsedu SSS je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných (pri
prezentácii zaregistrovaných) delegátov VZ, o zvolení členov výboru a kontrolnej komisie
rozhoduje počet získaných hlasov prítomných delegátov.
2. Voľba prebieha tajným hlasovaním.
3. Valné zhromaždenie najskôr volí predsedu SSS a potom 6 členov výboru a 3 členov
kontrolnej komisie. Členovia kontrolnej komisie na svojom prvom zasadnutí zvolia spomedzi
seba tajným hlasovaním predsedu kontrolnej komisie a oznámia jeho meno VZ.
4. Každý delegát VZ s hlasovacím právom dostane hlasovací lístok na:
a) voľbu predsedu SSS,
b) voľbu členov výboru,
c) voľbu členov kontrolnej komisie.
5. Všetky hlasovacie lístky musia byť podpísané predsedom volebnej komisie. O vydaní
hlasovacích lístkov sa urobí záznam.
6. Delegát upraví hlasovacie lístky takto:
a) pri voľbe predsedu SSS zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorého volí,
b) pri voľbe členov výboru a členov kontrolnej komisie zakrúžkuje poradové čísla kandidátov, ktorých volí, v počte rovnom alebo menšom, ako je stanovený počet ich členov.

7. Hlasovacie lístky upravené iným spôsobom, ako je uvedené v ods.6, sú neplatné.
V sporných prípadoch rozhodne o platnosti hlasovacieho lístka volebná komisia.
8. Upravené hlasovacie lístky vložia voliči do zapečatenej a volebnou komisiou
prekontrolovanej urny.
9. Na čas potrebný na hlasovanie preruší VZ svoje rokovanie. Ukončenie hlasovania vyhlási
predseda volebnej komisie.

Článok 6
Zisťovanie výsledkov hlasovania
1. Po ukončení hlasovania volebná komisia otvorí urnu a zistí výsledok volieb, t. j. počet
platných a neplatných volebných lístkov, a počet hlasov, ktoré získali jednotliví delegáti.
2. Ak ani jeden kandidát na predsedu SSS nezíska nadpolovičný počet hlasov prítomných
delegátov, uskutoční sa ďalšie kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti s najvyšším
počtom hlasov získaných v prvom kole.
3. Zvolení sú tí kandidáti na členov výboru a kontrolnej komisie, ktorí získali najvyšší počet
hlasov prítomných delegátov.
4. Po skončení volieb vypracuje volebná komisia celkový zoznam zvolených členov
jednotlivých orgánov SSS, ktoré oznámi VZ.
5. V prípade, ak je medzi dvoma valnými zhromaždeniami potrebné doplniť chýbajúceho člena
výboru alebo kontrolnej komisie, predsedníctvo poverí výbor, aby kooptoval do výboru alebo
kontrolnej komisie ďalšieho člena podľa poradia získaných hlasov vo voľbách.

Článok 7
Zápis o priebehu volieb
1. Volebná komisia vypracuje zápis o priebehu volieb v troch exemplároch.
2. V zápise sa uvedie :
a) dátum a čas začiatku a skončenia volieb,
b) celkový počet delegátov VZ s hlasovacím právom,
c) celkový počet vydaných hlasovacích lístkov,
d) počet delegátov, ktorí sa zúčastnili hlasovania,
e) počet platných a neplatných hlasovacích lístkov,
f) počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
g) mená a priezviská zvolených členov orgánov SSS,
h) stručný obsah otázok a pripomienok k voľbám.
3. Zápis o priebehu a výsledkoch volieb prečíta VZ poverený člen volebnej komisie.
4. Zápis o priebehu a výsledkoch volieb z VZ sa archivuje:
originál a jedna kópia na sekretariáte SSS, jedna kópia u predsedu SSS.

Časť II
Rokovací poriadok

Článok 8
Valné zhromaždenie SSS
1. Valné zhromaždenie (ďalej len VZ) rokuje podľa programu schváleného na začiatku
rokovania.
2. VZ môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov. Na prijatie
uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov.
3. VZ volí:
a) predsedajúceho VZ na návrh výboru,
b) zapisovateľa a overovateľa zápisnice,
c) volebnú komisiu,
d) návrhovú komisiu.
4. Komisie uvedené v článku 1, písmeno d), e) volia spomedzi seba predsedu nadpolovičnou
väčšinou hlasov.
5. Delegáti VZ s hlasom rozhodujúcim majú právo sa k predloženým návrhom vyjadriť
a predkladať konkrétne návrhy a pripomienky (ústne aj písomne). Do rozpravy sa hlási ústne,
časová dĺžka príspevku je maximálne 5 minút.
6. Do všeobecnej rozpravy sa hlási písomne, predsedajúci udeľuje slovo v poradí, v akom boli
odovzdané prihlášky. Písomné príspevky budú priložené k zápisnici z VZ. Do tejto rozpravy
sa môžu prihlásiť aj hostia. Časová dĺžka príspevku je do 5 minút. Do rozpravy sa možno
prihlásiť i ústne s technickou poznámkou k prerokovávanému problému, ktorá sa zaradí
hneď mimo poradia. Jej časová dĺžka je do 2 minút.
7. O ukončení rozpravy sa hlasuje verejným hlasovaním.
8. Z rokovania VZ sa vyhotoví zápisnica.

Článok 9
Predsedníctvo
1. Rokovanie predsedníctva v súlade so stanovami SSS pripravuje výbor, zvoláva a vedie
predseda SSS, počas jeho neprítomnosti poverený člen predsedníctva.

2. Členovia predsedníctva dostanú najmenej 1 mesiac vopred program rokovania a v prípade
potreby i príslušné podkladové materiály.
3. Pri rovnosti hlasov na rokovaní predsedníctva rozhoduje hlas predsedajúceho.
4. Z rokovania predsedníctva sa vyhotoví písomný záznam, ktorý podpíše predseda SSS alebo
poverený člen predsedníctva, zapisovateľ a overí poverený člen predsedníctva.

Článok 10
Výbor
1. Výbor v súlade so stanovami riadi SSS a jeho zasadnutie zvoláva predseda. Zasadnutie sa
môže uskutočniť aj vtedy, keď o to požiada nadpolovičná väčšina členov výboru alebo
predseda kontrolnej komisie.
2. Rokovanie výboru vedie jeho predseda, ktorý zabezpečí prípravu programu rokovania
a príslušných podkladových materiálov. Pozvánku s programom a materiálmi na rokovanie
zasiela sekretariát členom najmenej 2 týždne pred zasadnutím výboru a o zasadnutí informuje
predsedov klubov.
3. V obzvlášť naliehavom prípade môže rokovanie výboru prebehnúť aj formou „per rollam“,
teda prostredníctvom elektronickej pošty; e-mailová komunikácia sa v tomto prípade
archivuje a totožnosť sa môže overiť telefonicky.
4. Na rokovanie výboru môžu byť podľa potreby prizvaní aj nečlenovia výboru.
5. Z rokovania výboru sa vyhotoví písomný záznam a zverejní sa do 10 dní.
6. Výbor oznámi včas miesto, dátum a čas svojho zasadnutia predsedom jaskyniarskych klubov.

.Článok 11
Kontrolná komisia
1. Kontrolnú komisiu v súlade so stanovami SSS riadi a rokovanie zvoláva jej predseda.
2. Rokovanie kontrolnej komisie vedie jej predseda, ktorý zabezpečí prípravu programu
rokovania a príslušných podkladových materiálov. Materiál na rokovanie dostanú členovia
najmenej 1 mesiac pred rokovaním.
3. Z rokovania kontrolnej komisie sa vyhotoví písomný záznam.

Časť III
Všeobecné ustanovenia

Článok 12
Platnosť a účinnosť volebného a rokovacieho poriadku
1. Volebný a rokovací poriadok SSS schválilo VZ dňa 16. apríla 2010 vo Svite.
2. Tento volebný a rokovací poriadok nadobudol účinnosť dňom jeho schválenia VZ.

Tento volebný a rokovací poriadok schválilo 16. VZ SSS 16. 4. 2010.
Zmeny vo volebnom a rokovacom poriadku schválilo 18. VZ SSS 1. 4. 2016

Predseda SSS

