INTERNÝ PREDPIS
Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
Volebný poriadok krajských nominačných konferencií
zo dňa 13. februára 2008 v znení zmien zo dňa 22. septembra 2009, zo dňa 25. mája 2010 a zo dňa 17.
marca 2021.

P R V Á Č A S Ť VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Čl. 1
Základné ustanovenia
1. Volebný poriadok upravuje volebné pravidlá nominačných krajských konferencií ZSPS konaných
prezenčne, elektronicky alebo kombinovanou formou.
2. Podľa tohto volebného poriadku sa volia
a) 2 kandidáti na volených členov Prezídia v každom kraji.
b) 1 kandidát Dozornej rady ZSPS (ďalej len „ DR“).
3. Krajskej nominačnej konferencii predsedá a jej rokovanie vedie prezident ZSPS alebo ním
poverený viceprezident Zväzu alebo člen Prezídia ktorýkoľvek prítomný člen krajskej
nominačnej konferencie, ak to schváli plénum konferencie.
4. Krajská nominačná konferencia je uznášaniaschopná a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov
bez ohľadu na počet prítomných zástupcov členov oprávnených hlasovať.

Čl. 2 Oprávnenie voliť a byť nominovaný
1. Hlasovacie právo a právo byť nominovaný na kandidáta do Prezídia alebo DR z každého kraja
majú iba členovia so sídlom, alebo miestom podnikania v konkrétnom kraji.
2. Hlasujú len prítomní voliči, každý z nich má 1 hlas na voľbu kandidáta do Prezídia a 1 hlas na
voľbu kandidáta do DR.
3. Členstvo v Prezídiu a DR sa navzájom vylučuje.
Čl. 3 Hlasovanie
1. Hlasovanie sa koná verejne.
2. Tajne sa hlasuje vo voľbách kandidátov do Prezídia a DR, ak o to požiada ktorýkoľvek volič a ak
to schváli plénum konferencie vo verejnom hlasovaní.
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D R U H Á Č A S Ť PRÍPRAVA VOLIEB
Čl. 4 Príprava
Prípravu volieb na nominačných krajských konferenciách zabezpečuje Prezídium prostredníctvom
Úradu ZSPS (naďalej len “Úrad”) . Prezídium najmä
a) Vyhlasuje konanie volieb a určuje ich termín a miesto.
b) Organizuje zostavovanie kandidátky a vyhlasuje kandidátov.
c) Zostavuje návrh kandidátov do volebnej komisie.
d) Vedie volebnú administratívu.
e) Rozhoduje o volebných sťažnostiach.
Čl. 5 Kandidátky
1. Kandidátky na nominačné krajské konferencie
a) Sekretariát najneskôr 10 dní pred konaním nominačnej krajskej konferencie zašle všetkým
členom zoznam členov v kraji ako predbežný návrh kandidátky a vyzve ich, aby najneskôr
písomne 3 dni pred alebo v deň konania konferencie osobne oznámili, či sa prípadne chcú
vzdať kandidatúry na volených členov Prezídia alebo DR.
b) Ak sa člen nevzdá kandidatúry podľa písm. a) považuje sa to za súhlas s kandidatúrou.
c) Návrh kandidátky na volených členov upraví Úrad tak, že z predbežnej kandidátky vyčiarkne
členov, ktorí sa kandidatúry vzdali písomne.
2. Návrh kandidátky doručí Úrad na konanie krajskej nominačnej konferencie.
Čl. 6 Hlasovacie lístky
1. Hlasuje sa hlasovacími lístkami alebo v prípade elektronického alebo kombinovaného rokovania
verejne.
2. Hlasovací lístok na nominačné krajské konferencie je upravený tak, aby umožňoval osobitné
vyznačenie voľby kandidátov do Prezídia a osobitné na voľbu kandidáta do DR. Obsahuje
a) Zoznam členov, ktorí sú kooptovateľní priamo do Prezídia podľa §17 ods. 8 písm. a) , b)
Stanov ZSPS.
b) Zoznam 2 členov, ktorí plnia v príslušnom kraji podmienku automatickej kandidatúry na
členov Prezídia podľa §17 ods. 5. Stanov ZSPS.
c) Zoznam ostatných členov v príslušnom kraji v poradí podľa abecedy s preškrtnutím tých,
ktorí sa vzdali kandidatúry na členov Prezídia, alebo DR podľa Článku 5.
3. Predmetom volieb je výlučne kandidatúra tých členov, ktorí sú uvedení v ods. 2. písm. c) .
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T R E T I A Č A S Ť PRIEBEH VOLIEB
Čl. 7 Volebná komisia
1. Členom volebnej komisie je vždy generálny sekretár, volebnej komisii môže aj predsedať.
Volebná komisia má 3 členov (z toho najviac 2 pracovníci Úradu).
2. Volebná komisia vydá hlasovací lístok (v prípade tajných volieb na prezenčnom rokovaní),
zratúva hlasy a vyhotoví zápisnicu o voľbách.
3. V prípade tajných volieb komisia okrem toho
o skontroluje zapečatenie volebnej urny
o overí platnosť hlasovacích lístkov pred a po hlasovaní.

Čl. 8 Hlasovanie
1. Na elektronickom alebo kombinovanom rokovaní voliči hlasujú verejne, na prezenčnom rokovaní
zdvihnutím hlasovacieho lístka alebo tajne vhodením hlasovacieho lístka do volebnej urny
2. Volebné právo uplatní volič v tajnom hlasovaní tak, že na volebnom lístku vyznačí krúžkom
(zakrúžkuje) poradové číslo kandidáta na člena Prezídia a poradové číslo kandidáta na člena DR,
ktorým dáva svoj hlas.
3. V tajnom hlasovaní neplatným je celý hlasovací lístok
o v časti volieb do Prezídia - na ktorom je zakrúžkovaných viac ako 2 kandidáti
o v časti volieb do DR - na ktorom je zakrúžkovaných viac ako 1 kandidát
o v oboch častiach volieb, ak je kandidát zakrúžkovaný do Prezídia a súčasne aj do DR.
4. Neplatným je hlasovací lístok, ak je zakrúžkovaný nezvoliteľný kandidát, alebo je volebný lístok
upravený inak ako je uvedené v ods. 2. (rôzne zaškrtávanie, prečiarknutie, podčiarknutie,
dopísanie iného názvu člena a pod. ) .

Čl. 9 Priebeh volieb
1. Za správny priebeh volieb zodpovedá volebná komisia.
2. Príprava na hlasovanie na prezenčnom rokovaní je nasledujúca – príprava na elektronickom alebo
kombinovanom rokovaní je podobná, prispôsobená online priestoru.
a) Volebná komisia prostredníctvom svojho predsedu oznámi začatie svojej činnosti. Člen
volebnej komisie odovzdá každému voličovi návrh kandidátky.
b) Návrh kandidátky sa premieta na projekčné plátno, resp. je vystavený na volebnej tabuli.
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c) Predseda volebnej komisie oznámi, ktorí členovia sa kandidatúry do Prezídia, alebo do DR
vzdali písomne podľa Článku 5.
d) Prítomní zástupcovia členov sa osobne môžu vzdávať kandidatúry do Prezídia, alebo do DR.
e) Názvy členských spoločností, ktoré sa vzdajú podľa písm. d) kandidatúry sa v návrhu
kandidátky označia prečiarknutím.
f) Každý volič sleduje priebeh vzdávania sa kandidatúry a upravuje svoj návrh kandidátky podľa
pokynov predsedu volebnej komisie tak, aby zmeny boli identické s tými, ktoré sa premietajú
na projekčné plátno, resp. vykonávajú na volebnej tabuli alebo sa zobrazujú iným spôsobom.
g) Po uzatvorení všetkých zmien sa z upraveného návrhu kandidátky - po jeho opečiatkovaní a
podpísaním predsedom volebnej komisie - stáva hlasovací lístok a začínajú sa voľby.
3. Pri verejnom hlasovaní sa hlasuje o každom kandidátovi zvlášť, najskôr o kandidátoch do
Prezídia, potom o kandidátoch do DR. O 2 kandidátoch do Prezídia a 1 kandidátovi do DR
rozhodne prostá väčšina hlasov prítomných členov oprávnených hlasovať.
a) V prípade rovnosti hlasov dvoch alebo viac kandidátov sa títo môžu - počas krátkej prestávky,
ktorú vyhlási predsedajúci - medzi sebou dohodnúť na kandidatúre niektorého alebo
niektorých z nich.
b) Ak sa nedohodnú hlasovanie sa opakuje až do rozhodnutia.
4. Pri tajnom hlasovaní o 2 kandidátoch do Prezídia a 1 kandidátovi do DR rozhodne prostá väčšina
hlasov prítomných zástupcov členov oprávnených hlasovať.
a) V prípade rovnosti hlasov dvoch alebo viac kandidátov, títo sa môžu - počas krátkej prestávky,
ktorú vyhlási predsedajúci - medzi sebou dohodnúť na kandidatúre niektorého alebo
niektorých z nich.
b) Ak sa nedohodnú hlasovanie sa opakuje verejným hlasovaním až do rozhodnutia.
5. V prípade ak jeden z kandidátov bol medzi dvomi kandidátmi do Prezídia, ktorí získali najviac
hlasov a zároveň bol aj kandidát s najväčším počtom hlasov do DR, je povinný, ihneď po
vyhlásení výsledkov, oznámiť svoje rozhodnutie, do ktorého orgánu zväzu bude na VZ
kandidovať. Na uvoľnené miesto sa potom dostane ďalší kandidát v poradí podľa počtu
získaných hlasov.

Čl. 10 Sčítanie hlasov
1. Pri verejnom hlasovaní volebná komisia sčíta hlasy.
2. Pri tajnom hlasovaní volebná komisia
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a) Po ukončení hlasovania odpečatí volebnú urnu a sčíta platné hlasovacie lístky. Neplatné
hlasovacie lístky oddelí a zalepí ich do obálky ako prílohu č. 1 zápisnice o voľbe.
b) Z platných hlasovacích lístkov zistí počet hlasov pre jednotlivých kandidátov. Po sčítaní
všetkých hlasov zostaví poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov pre Prezídium a DR
osobitne. Hlasovacie lístky zalepí do obálky ako prílohu č. 2 zápisnice o voľbe.

Čl. 11
Vyhlásenie výsledku volieb
Po sčítaní hlasov z verejného alebo tajného hlasovania a podpísaní zápisnice o voľbách členmi
volebnej komisie, vyhlási predseda volebnej komisie výsledok volieb.

Čl. 12 Zápisnica o priebehu a výsledku volieb
1. Volebná komisia vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku volieb. Zápisnica sa vedie pre voľbu
do Prezídia a DR osobitne. Obsahuje najmä
o zloženie volebnej komisie
o zoznam kandidátov s uvedením počtu získaných hlasov
o podpisy členov volebnej komisie.
2. V zápisnici z tajných volieb sa uvedie najmä
o počet rozdaných hlasovacích lístkov
o počet odovzdaných hlasovacích lístkov
o počet platných a neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov.
3. Zápisnica o priebehu a výsledku volieb je prílohou zápisnice z krajskej nominačnej konferencie.
ŠTVRTÁ ČASŤ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 13 Záverečné ustanovenie
Tento interný predpis bol schválený na zasadnutí Prezídia Zväzu dňa 17. marca 2021 a nadobudol
účinnosť dňa 18. marca 2021.

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, v. r.
Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
Ing. Marek Malina, PhD., v. r.
Generálny sekretár Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
5

