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VOLEBNÝ PORIADOK 

SLOVENSKEJ KOMORY VÝCVIKOVÝCH ZARIADENÍ AUTOŠKÔL 

 

§ 1 

 Volebný poriadok Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl (ďalej len 

„komora“) upravuje spôsob volieb členov predstavenstva, predsedu komory, podpredsedu 

komory a členov dozornej rady. 

 

§ 2 

(1) Voľby orgánov komory riadi volebná komisia v súlade so Stanovami komory 

a volebným poriadkom komory. 

(2) Organizačnú prípravu volieb orgánov komory zabezpečuje úrad komory, prvé voľby 

do orgánov komory zabezpečuje prípravný výbor komory.  

(3) Funkčné obdobie orgánov komory je štvorročné.  

(4) Valné zhromaždenie volí a odvoláva 

a) predsedu a podpredsedu komory, 

b) členov predstavenstva, 

c) členov dozornej rady. 

 

§ 3 

(1) Právo navrhovať kandidátov do orgánov komory má každý člen komory.  

(2) Kandidátom môže byť každý člen komory, ktorý je fyzickou osobou alebo 

štatutárnym orgánom zastupujúcim v komore právnickú osobu.  

(3) Kandidát za člena orgánu komory musí so svojou kandidatúrou vysloviť súhlas. 

(4) Členovia komory v kraji navrhujú do predstavenstva za svoj kraj max 3 kandidátov 

na člena predstavenstva, z ktorých valné zhromaždenie zvolí jedného.  

(5) Návrhy na 

       predsedu – 1 kandidáta, 

       podpredsedu – 1 kandidáta, 

       členov dozornej rady 5 – kandidátov, zo všetkých členov bez príslušnosti krajov.  

(6) Kandidátne listiny každý člen zašle elektronicky vo formáte (pdf) alebo písomne 

(listom) na úrad komory a členom dozornej rady. 

(7) Po spracovaní kandidátnych listín bude výsledná kandidátna listina predložená na 

rokovanie predstavenstva pred zasadnutím valného zhromaždenia. 

Predstavenstvo komory výsledný návrh kandidátnej listiny odporučí na rokovanie 

VZ SKVZA.  

 



§ 4 

(1) Organizačne a technicky uskutočňuje voľby orgánov komory volebná komisia, ktorá je 

volená na valnom zhromaždení. Volebná komisia volí zo svojho stredu predsedu, ktorý 

riadi jej činnosť a vyhlasuje výsledky volieb. 

(2) Každý člen komory (ďalej len „delegát“) valného zhromaždenia s hlasovacím právom 

má jeden hlas. 

(3) Voľby do volených orgánov komory sa uskutočňujú verejným hlasovaním, pokiaľ 

zhromaždenie delegátov nerozhodne inak. 

(4) Voľby sú platné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov komory.  

(5) Každý delegát obdrží pri prezentácii všeobecne platný hlasovací lístok, ktorý použije pri 

požadovanom hlasovaní predsedajúcim valného zhromaždenia. Ďalej delegát obdrží 

nasledovné volebné lístky: 

a) volebný lístok na voľbu predsedu komory, 

b) volebný lístok na voľbu podpredsedu komory, 

c) volebný lístok na voľbu členov predstavenstva, 

d) volebný lístok pre voľbu členov dozornej rady. 

(6) Hlasovacie lístky budú očíslované poradovým číslom podľa prezenčnej listiny.  

(7) Volebné lístky obsahujú návrh kandidátov do jednotlivých orgánov komory 

navrhnutých predstavenstvom, resp. na ustanovujúcom zhromaždení prípravným 

výborom. V prípade nesúhlasu s navrhovanou kandidátkou, volebný lístok je možné 

upraviť podľa vlastného uváženia dopísaním iného kandidáta. Po doplnení kandidáta 

je potrebné krúžkom označiť maximálne počet: na predsedu 1, na podpredsedu 1, 

dozorná rada 5 a predstavenstvo 8 označených kandidátov.  

(8) Za platný volebný lístok pri viacerých kandidátoch sa považuje lístok, ktorý neprekročí 

počet (označených) členov jednotlivých orgánov.  

(9) Delegát na základe výzvy predsedajúceho valného zhromaždenia postupne odovzdajú 

jednotlivé volebné lístky skrutátorom, ktorí hlasy sčítajú a odovzdajú volebnej komisii, 

ktorá oznámi výsledky volieb.  

(10) O priebehu a výsledkoch volieb sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje 

predseda a členovia volebnej komisie. 

 

§ 5 

(1) Nadobudnutím účinnosti tohto volebného poriadku sa ruší  doterajší volebný poriadok. 

(2) Volebný poriadok nadobúda účinnosť dňa 20.04.2018 

 

 

 

 


