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Volebný poriadok 

Slovenského zväzu psích záprahov 
na Generálne zhromaždenie SZPZ (03.12.2022, Šamorín) 

 
Článok 1 - Úvodné́ ustanovenie  

1. Podľa tohto Volebného poriadku sa v súlade so stanovami Slovenského zväzu psích 
záprahov (ďalej SZPZ) uskutočnia na Generálnom zhromaždení (GZ) SZPZ, dňa 
03.12.2022 v Šamoríne voľby na pozíciu člena Športov-technickej komisie 

Článok 2 - Všeobecné zásady  

1. Voľby do orgánov SZPZ sa uskutočňujú tajným hlasovaním.  
2. Právo hlasovať majú len členovia SZPZ fyzicky prítomní v rokovacej sále.  
3. Právo hlasovať na GZ SZPZ, dňa 03.12.2022 v Martine majú: 

1. delegáti GZ, ktorými sú predsedovia jednotlivých klubov/oddielov alebo ním 
písomne poverený člen SZPZ. Kde každý klub s počtom členov do dvadsať má 1 
hlas a za každých ďalších dvadsať členov ma klub naviac jeden ďalší hlas. Plus 
jeden ďalší hlas má klub za každého medailistu z majstrovstiev sveta 
a majstrovstiev Európy. 

2. Zástupca športovcov má jeden hlas 
3. Zástupca športových odborníkov má jeden hlas 

Článok 3 - Navrhovaní kandidáti  

1. Výlučné právo navrhnúť kandidátov do volených orgánov SZPZ má každý člen SZPZ.  
2. Každý člen SZPZ má právo navrhnúť̌ jedného kandidáta na volenú funkciu.  
3. Navrhovaný kandidát musí podpisom potvrdiť prijatie kandidatúry na kandidačnom 

formulári. Kandidáti nemusia byť fyzicky prítomní na rokovaní GZ SZPZ.  
4. Návrhy na kandidátov musia byť predložené písomne na sídlo SZPZ, M.R. Štefánika 

217/191, 093 01 Vranov nad Topľou, resp. na e-mailovú adresu 
prezidium@mushing.sk. Kandidátsky lístok musí byť doručený v termíne do 09. 
novembra 2022 do 17.00 hod. Lehota na podanie návrhu kandidáta sa považuje za 
dodŕžanú, ak bol návrh v ustanovenej lehote doručený na sekretariát/sídlo SZPZ.  

5. Prezídium SZPZ uzavrie a schváli kandidátsku listinu na svojom zasadnutí, dňa 
10.11.2022 pred GZ SZPZ 

6. Prezídium následne oboznámi do 25.11.2022 všetkých delegátov GZ SZPZ o zozname 
kandidátov na jednotlivé pozície v orgánoch SZPZ vrátane ich navrhovateľa.  
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Článok 4 - Priebeh volieb  

1. Voľby riadi volebná́ komisia minimálne v počte troch členov. Volebná́ komisia je 
zvolená na GZ SZPZ na návrh Prezídia SZPZ. Členovia volebnej komisie si spomedzi seba 
zvolia predsedu. Komisia predkladá GZ SZPZ zoznam všetkých navrhnutých kandidátov 
na jednotlivé pozície v orgánoch SZPZ a dohliada na riadny priebeh volieb. Kontrolór 
(predseda Kontrolno-revíznej komisie SZPZ) vykonáva dozor nad prípravou a riadnym 
priebehom volieb a zúčastňuje sa na zasadnutí volebnej komisie vrátane spočítavania 
hlasov.  

2. Predseda volebnej komisie pred začatím volieb informuje plénum o momentálnej 
účasti členov GZ SZPZ v sále.  

3. Predseda volebnej komisie pred voľbou informuje GZ SZPZ o zmenách v kandidátke, ak 
nastali. Následne uzavrie zoznam kandidátov a dá pokyn členovi volebnej komisie 
pripraviť̌ v spolupráci s pracovníkom sekretariátu SZPZ volebné lístky.  

4. Volebné lístky obsahujú́: názov a adresu SZPZ, označenie GZ SZPZ s uvedením termínu 
a miesta konania, označenie voľby príslušného orgánu SZPZ, zoznam kandidátov a 
otlačok pečiatky SZPZ. Volebné lístky sa pripravia v počte podľa prezentácie.  

5. Volebná komisia preukázateľne odovzdá volebný lístok každému delegátovi, osobitne 
pre každú voľbu. Volebná komisia si vedie pri odovzdávaní volebných lístkov písomnú 
evidenciu, komu odovzdala volebný lístok.  

6. Akt voľby sa vykoná vyznačením krížika v štvorčeku pri mene kandidáta na volebnom 
lístku.  

7. V prípade ak je na volebný lístok dopísaný ďalší kandidát, hlas je neplatný.  
8. Ak nie je na volebnom lístku vyznačený krížikom ani jeden z kandidátov, považuje sa 

tento akt za zdržanie sa hlasovania a za platný volebný akt.  
9. Delegáti budú vyzvaní, aby pristupovali k hlasovacej urne po vyvolaní a vložili do urny 

volebný lístok.  
10. Zrátanie hlasov vykoná v osobitnej miestnosti volebná komisia, ktorá o voľbe vypracuje 

protokol.  
11. Následne sa pristúpi k voľbe:  

1. člena športovo technickej komisie SZPZ:  

Zvolený bude kandidát, ktorý získa jednoduchú väčšinu hlasov. V prípade rovnosti 
hlasov sa voľba zopakuje, až kým nebude zvolený jeden kandidát.  

12. Predseda volebnej komisie následne oznámi výsledky volieb.  
13. Platnosť volieb musí byť potvrdená prijatím samostatného uznesenia GZ SZPZ.  
14. Novozvolený člen orgánov SZPZ preberá svoju funkciu schválením uznesenia GZ SZPZ 

o platnosti volieb.  

Článok 5 - Záverečné ustanovenie  

1. Zoznam klubov SZPZ, ktorý môžu vyslať delegáta na GZ SZPZ, tvorí prílohu Volebného 
poriadku.  
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2. Tento volebný poriadok platí iba pre voľby na GZ SZPZ, konaného dňa 03.12.2022 v 
Šamoríne.  

 

 

Igor Pribula, prezident SZPZ  
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Príloha č. 1 Zoznam klubov SZPZ a počet hlasov pre ich delegátov  

(prvé sú uvedené hlasy za členskú základňu a druhé sú uvedené hlasy za medailistov z MS a ME) 

1. Flying Husky, o.z. (1 hlas) 
2. Speed 4 Dogs (2 hlasy) 
3. Samojed klub Slovensko (1 hlas) 
4. Musher klub Trenčín (1 hlas) 
5. Husky Racing Team (1 hlas + 2 hlasy = 3 hlasy) 
6. Husky Team – Orava (1 hlas + 1 hlas = 2 hlasy) 
7. Slovenský klub severských a japonských plemien (1 hlas) 
8. Shanaya Stars (1 hlas) 
9. Musher klub Lučenec (1 hlas) 
10. Klub psích záprahov Humenné (1 hlas + 5 hlasov = 6 hlasov) 
11. Prima siberian husky klub (1 hlas + 3 hlasy = 4 hlasy) 
12. Sibírsky husky team Haniska (2 hlasy + 4 hlasy = 6 hlasov) 
13. Mushing Slovakia (1 hlas) 
14. Športový klub Arching (1 hlas) 
15. Športový klub Severan (1 hlas) 
16. Hraj na tie nohy (1 hlas) 
17. RAMIA – husky sled dog team (1 hlas) 

 

Celkom 17 delegátov s celkovým počtom hlasov 34 hlasov 


