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VOLEBNÝ PORIADOK 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 

1/ V prípade schválenia tohto Volebného poriadku v súlade s článkom 6. bodom 3. 
Stanov Špeciálnych olympiád Slovensko (ďalej aj ako len “ŠOS“), sa podľa tohto 
Volebného poriadku uskutočnia na Volebnom Valnom zhromaždení ŠOS (ďalej aj 
ako len “ VVZ ŠOS“) voľby na tieto pozície:   
- prezident ŠOŠ, 
- členov Predsedníctva ŠOS 
- Kontrolór/Predseda Dozornej rady  ŠOS (ďalej aj ako len “ kontrolór ŠOS“),  
- členovia dozornej rady ŠOS (ďalej aj ako len “ člen DR ŠOS“) 

 
 

Článok 2 
Všeobecné zásady 

 
1/ Voľby do orgánov ŠOS sa uskutočňujú verejným hlasovaním. 
2/ Právo hlasovať majú len členovia ŠOS, ktorí sú osobne prítomní v rokovacej sále.  
3/ Právo hlasovať na VZ ŠOS majú: 

a) Členovia ŠOS – fyzické osoby: 
- prezident ŠOS počas výkonu svojej funkcie, 
- členovia Predsedníctva ŠOS počas výkonu svojej funkcie  
- zástupca športovcov 

b) Členovia ŠOS - právnické osoby: 
- právnické osoby - športové kluby, školy, záujmové združenia, DSS,  

CSS, občianske združenia a to každý prostredníctvom svojho 
štatutárneho orgánu alebo prostredníctvom jedného splnomocneného 
- delegovaného zástupcu;  

4/ Každý člen ŠOS s právom hlasovať má jeden hlas. 
5/ Člen ŠOS s právom hlasovať má okrem hlasu podľa bodu 4/ tohto článku ďalší 

jeden hlas, ak aspoň jeden športovec s príslušnosťou k riadnemu členovi bol 
nominovaný  na poslednú uskutočnenú Svetovú špeciálnu olympiádu.   

 
 

 
Článok 3 

Navrhovaní kandidáti  
 
1/ Kandidáti môžu byť navrhovaní v termíne najneskôr do 7 dní od dátumu konania 

VVZ ŠOS. Návrhy na kandidátov musia byť predložené písomne na sekretariát 
ŠOS,  resp. na e-mailovú adresu office@specialolympics.sk  

2/  Výlučné právo navrhnúť kandidátov do volených orgánov ŠOS má každý člen ŠOS. 
Navrhovaný kandidát musí podpisom potvrdiť prijatie kandidatúry na kandidačnom 
formulári. Kandidáti nemusia byť fyzicky prítomní na rokovaní VVZ ŠOS. Prípravná 
volebná komisia pripraví listinu kandidátov podľa splnených požiadaviek. 

3/ Každý člen ŠOS má právo navrhnúť jedného kandidáta na každú volenú funkciu a 
na každú pozíciu v Predsedníctve ŠOS. 

4/ Každý navrhovaný kandidát môže kandidovať len na jednu volenú funkciu.  



5/ Ak navrhovaný kandidát na funkciu prezidenta nie je členom pléna VVZ ŠOS, má 
právo zúčastniť sa na VVZ ŠOS ako hosť. 

 
 

Článok 4 
Priebeh volieb 

 
1/ Voľby riadi volebná/mandátová komisia minimálne v počte troch členov. 

Volebná/mandátová komisia je zvolená na Volebnom Valnom zhromaždení ŠOS na 
návrh Predsedníctva, ktoré pred konaním VVZ schválilo na svojom zasadnutí/per 
rollam prípravnú volebnú komisiu. Členovia volebnej/mandátovej komisie si 
spomedzi seba zvolia predsedu. Volebná komisia predkladá Volebnému Valnému 
zhromaždeniu ŠOS zoznam všetkých navrhnutých kandidátov do volených 
orgánov ŠOS, a členov ŠOS, v prípade že VVZ ŠOS príma nových členov, a 
dohliada na riadny priebeh volieb.  

2/  Na VVZ sa postupne volia: 
a) prezident ŠOS, 
b) Predsedníctvo ŠOS 
c) kontrolór, ktorý je zároveň predseda dozornej rady ŠOS, 
a) členov dozornej rady ŠOS do počtu 1. 

3/ Predseda volebnej komisie pred začatím volieb informuje VVZ o momentálnej 
účasti členov ŠOS v rokovacej sále, pričom konštatujú (ne)uznášaniaschopnosť 
VVZ ŠOS. 

4/ Predseda volebnej/mandátovej komisie pred každou voľbou do orgánov ŠOS 
informuje VVZ ŠOS o zmenách v kandidátke, ak nastali. Následne uzavrie zoznam 
kandidátov.   

5/  Voľba prebieha verejným hlasovaním, zdvihnutím ruky s volebným lístkom. 
Volebný lístok si delegát prevezme pri prezentácii.  

6/  Volebná/mandátová komisia obdrží prezenčnú listinu prítomných delegátov.  
9/ Ak delegát nezdvihne ruku s volebným lístkom, považuje sa tento akt za zdržanie 

sa hlasovania a za platný volebný akt.   
10/ Členovia ŠOS budú vyzvaní ku každej voľbe.  
11/ Zrátanie hlasov v miestnosti vykonávajú členovia Volebnej/mandátovej komisie, 

ktorá o voľbe vypracuje protokol. 
12/ Pred voľbou prezidenta ŠOS má každý kandidát na funkciu prezidenta právo 

oboznámiť VVZ ŠOS so svojim programom a víziou na volebné obdobie v dĺžke 
trvania do 5 minút. Časový limit je meraný volebnou komisiou. Poradie 
prezentácie kandidátov určí žreb (alternatíva: prezentácie kandidátov budú 
prebiehať v abecednom poradí) . 

13/ Ak je navrhnutý na volenú funkciu len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa 
vyžaduje nadpolovičná väčšina. Ak kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu, 
uskutoční sa vzápätí druhé kolo voľby, v ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá 
väčšina. Ak podľa predchádzajúceho postupu kandidát nebol zvolený, volebná 
komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na neobsadenú funkciu a stanoví ich 
termín, ak Valné zhromaždenie nerozhodne o uskutočnení doplňujúcej voľby na 
najbližšom Valnom zhromaždení. 

14/ Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal 
nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole 
nadpolovičnú väčšinu, koná sa vzápätí druhé kolo volieb. 

15/ V druhom kole volieb bude zvolený kandidát, ktorý získa väčšinu hlasov.  



16/ Ak podľa postupu uvedeného v odsekoch 5 a 6 nebol zvolený do funkcie žiadny 
kandidát, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na túto funkciu a 
stanoví ich termín, ak Valné zhromaždenie nerozhodne o uskutočnení doplňujúcej 
voľby na najbližšom Valnom zhromaždení. 

17/ Zvolení budú postupne: 
1. Prezident ŠOS  

Za prezidenta ŠOS bude zvolený ten z kandidátov, ktorý získa nadpolovičný 
počet platných hlasov.  Ak nezíska žiadny kandidát nadpolovičný počet hlasov 
v 1. kole, uskutoční sa 2. kolo volieb. Do 2. kola volieb postúpia dvaja 
kandidáti s najvyšším počtom hlasov z 1. kola. Ak získali viacerí kandidáti 
rovnaký najväčší počet hlasov na prvom mieste, postupujú do druhého kola 
len títo kandidáti. Ak v prvom kole získal jeden kandidát najväčší počet hlasov 
a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, 
postupujú všetci kandidáti na prvom a druhom mieste do druhého kola. V 
druhom kole volieb bude zvolený kandidát, ktorý získa väčšinu hlasov.  

2. Predsedníctvo ŠOS 
Predsedníctvo ŠOS bude mať 11 členov, z ktorých jeden člen je zároveň 
Prezidentom ŠOS. 
Voľba členov do Predsedníctva sa uskutoční z vopred zostavených 
kandidátnych listín na jednotlivé pozície členov Predsedníctva, v poradí podľa 
počtu dosiahnutých hlasov pri návrhu kandidátov na jednotlivé pozície.  
Za člena Predsedníctva na jednotlivej pozícii bude zvolený ten kandidát, ktorý 
získa vo voľbe na VVZ najvyšší počet hlasov. Ak získali viacerí kandidáti 
rovnaký najväčší počet hlasov na prvom mieste, postupujú do druhého kola 
len títo kandidáti. Ak v prvom kole získal jeden kandidát najväčší počet hlasov 
a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, 
postupujú všetci kandidáti na prvom a druhom mieste do druhého kola. Za 
člena Predsedníctva na jednotlivej pozícii bude zvolený ten kandidát, ktorý 
získa v tomto 2.kole väčší počet hlasov. 

3. Kontrolór /predseda dozornej rady ŠOS  
Za kontrolóra/predsedu dozornej rady ŠOS bude zvolený ten z kandidátov, 
ktorý získa nadpolovičný počet platných hlasov. Ak nezíska žiadny kandidát 
nadpolovičný počet hlasov v 1. kole, uskutoční sa 2. kolo volieb. Ak získali 
viacerí kandidáti rovnaký najväčší počet hlasov na prvom mieste, postupujú 
do druhého kola len títo kandidáti. Ak v prvom kole získal jeden kandidát 
najväčší počet hlasov a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s 
rovnakým počtom hlasov, postupujú všetci kandidáti na prvom a druhom 
mieste do druhého kola. Za predsedu dozornej rady bude zvolený ten 
kandidát, ktorý získa v tomto 2.kole väčší počet hlasov. 

4. Člen dozornej rady ŠOS 
Za člena dozornej rady ŠOS bude zvolený ten z kandidátov, ktorý získa 
nadpolovičný počet platných hlasov. Ak nezíska žiadny kandidát nadpolovičný 
počet hlasov v 1. kole, uskutoční sa 2. kolo volieb. Ak získali viacerí kandidáti 
rovnaký najväčší počet hlasov na prvom mieste, postupujú do druhého kola 
len títo kandidáti. Ak v prvom kole získal jeden kandidát najväčší počet hlasov 
a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, 
postupujú všetci kandidáti na prvom a druhom mieste do druhého kola. Za 
člena dozornej rady bude zvolený ten kandidát, ktorý získa v tomto 2.kole 
väčší počet hlasov. 



18/ Po skončení všetkých volieb prečíta predseda volebnej/mandátovej komisie 
uznesenie o ukončení mandátu volených funkcionárov za predchádzajúce obdobie. 

19/ Predseda volebnej/mandátovej komisie následne oznámi výsledky volieb. 
20/ Platnosť volieb musí byť potvrdená prijatím samostatného uznesenia VVZ ŠOS. 
21/  Novozvolené orgány ŠOS preberajú svoje funkcie po prijatí uznesenia VVZ ŠOS 

o platnosti volieb, t. j. ihneď po skončení VVZ. 
 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenie 

 
1/ Tento volebný poriadok platí iba pre voľby na  Volebnom Valnom zhromaždení 

ŠOS, konanom dňa 15.06.2021.  
 
 

 
      
 

                                                                                         Predsedníctvo ŠOS 
        


