
Volebný poriadok Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov 

 
Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

1. Volebný poriadok je vypracovaný v súlade so Stanovami SZ CHPH a upravuje postup a pravidlá pri 

voľbách orgánov Základnej organizácie SZ CHPH, OZ CHPH, voľbu delegátov na zjazd, voľbu 

prezidenta SZ CHPH, Prezídia SZ CHPH, predsedu ÚKK, členov ÚKK, Ústredného disciplinárneho 

senátu SZ CHPH  

2. Volebný poriadok Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov upravuje postup pri 

odvolávaní prezidenta SZ CHPH, členov prezídia, Predsedu ÚKK  SZ CHPH, členov ÚKK, Predsedu 

Ústredného disciplinárneho senátu, členov ústredného disciplinárneho senátu a členov komisií 

zvolených VZ SZ CHPH. 

3. Volebný poriadok Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov upravuje postup pri 

odvolávaní predsedov OZ CHPH, predsedov ZO CHPH, členov výborov OZ CHPH, členov výborov ZO 

CHPH, predsedov  a členov KK OZ a ZO CHPH. 

4  Volebný poriadok Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov upravuje postup pri doplnení 

a doplňovacích voľbách orgánov SZ CHPH na všetkých úrovniach. 

5. Volebný poriadok, jeho zmeny a doplnky schvaľuje zjazd SZ CHPH, medzi zjazdmi Valné 

zhromaždenie SZ CHPH. 

6. Voľby sa konajú spravidla raz za štyri roky. 

7. Do orgánov zväzu môže voliť a byť volený iba individuálny člen zväzu s výnimkou 

mladých chovateľov do veku 15 rokov. Členovia do 18 rokov nemôžu byť však volení do funkcii 

s hmotnou zodpovednosťou (predsedov, podpredsedov, tajomníkov, ekonómov, pokladníkov). 

8. Do regionálnych a ústredných orgánov môže byť člen volený ak vykonával minimálne jedno úplné 

obdobie funkciu v nižších organizačných zložkách. 

9. Člen volebnej komisie nemôže byť volený do orgánu SZ CHPH, pre voľbu ktorého bola zvolená 

volebná komisia ktorej je členom.  

10. Voľby sa môžu uskutočniť dvomi spôsobmi: 

a) tajným hlasovaním hlasovacími lístkami, 

b) verejným hlasovaním zdvihnutím ruky. 

Spôsob voľby určí príslušný orgán na základe  hlasovania vždy pred uskutočnením voľby. 

11. Pred uskutočnením volieb podá volebná komisia správu o účasti. Voľby sú platné, ak sa na 

nich zúčastní najmenej polovica riadne pozvaných členov orgánu resp. delegátov s hlasom 

rozhodujúcim. 

12. Materiály potrebné k voľbám na zjazde zosumarizuje  prezídium SZ CHPH a po voľbe zjazdovej 

volebnej komisie ich odovzdá predsedovi komisie.  

 

Článok 2 

Voľba a odvolávanie funkcionárov Zväzu 

1. Voľby zabezpečuje a organizuje volebná komisia, ktorú tvoria predseda a členovia. Predseda 

volebnej komisie riadi priebeh volieb. Počet členov komisie vrátane predsedu je vždy nepárny. 

Najmenší počet členov volebnej komisie sú traja. Počet členov volebnej komisie určí 

príslušná organizačná zložka Zväzu. Členov volebnej komisie volí príslušná organizačná 

zložka Zväzu. 



2. Každý člen, ktorý má byť volený do funkcie, musí s voľbou preukázateľne súhlasiť. 

Spravidla má byť pri voľbe prítomný s výnimkou prípadov hodných zvláštneho zreteľa. 

3. Pred uskutočnením voľby do orgánov SZ CHPH  musia byť navrhovaní kandidáti predstavení 

orgánu, ktorý ich volí krátkymi charakteristikami, ktoré vystihujú ich predpoklady vykonávať 

volenú funkciu. Súčasťou charakteristiky je uvedenie veku, povolania, doby členstva a doby 

a druhu vykonávaných doterajších funkcií vo Zväze. 

4. Každý člen je do funkcie zvolený po získaní najvyššieho počtu hlasov, pričom počet hlasov 

musí byť nadpolovičný z celkového počtu platných hlasov. Do druhého kola postupujú 

dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. V prípade rovnosti hlasov na prvom mieste 

postupujú kandidáti z prvého miesta. Ďalšie kolo hlasovania sa uskutoční dovtedy, kým 

jeden z kandidátov nezíska najvyšší počet hlasov. 

5. Orgány zväzu rozhodnú hlasovaním, akým spôsobom sa uskutočnia voľby podľa článku 1 

bod 11. V prípade, ak sa voľby uskutočnia tajne, volebná komisia pripraví hlasovacie lístky s 

menami kandidátov. Hlasovací lístok je neplatný, ak je na ňom zakrúžkovaný väčší počet 

kandidátov ako je určené, alebo nebol zakrúžkovaný ani jeden kandidát.  Na funkciu je zvolený člen, 

ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov. V druhom kole je zvolený kandidát, ktorý získal najvyšší 

počet hlasov. 

6. Oblastná konferencia a výročná členská schôdza (ďalej len „VČS“)   CHPH volí a odvoláva členov 

výboru a členov kontrolnej komisie. Do výborov sú jednotliví kandidáti zvolení na základe najvyššieho 

počtu hlasov. Zvolení členovia výboru OZ, ZO CHPH a KK najneskoršie do sedem dní po voľbách 

vykonajú medzi sebou rozdelenie funkcií.  

7. Z výsledkami volieb volebná komisia oboznámi delegátov konferencie, resp. členov prítomných na 

VČS. Výsledky volieb musia byť uvedené v zápisnici z rokovania, ktorú podpisuje aj predseda volebnej 

komisie. 

8. Oblastná konferencia volí delegátov na zjazd na základe kľúča určeného - schváleného VZ SZ CHPH. 

9. Oblastná konferencia navrhuje kandidátov do Prezídia SZ CHPH a ÚKK SZ CHPH. 

10. Oblastná konferencia môže svojho delegáta na zjazd navrhnúť na funkciu prezidenta SZ CHPH 

alebo predsedu ÚKK. 

10. Oblastná konferencia volí svojho zástupcu /ov/ do VZ SZ CHPH. 

11.  VČS SZ CHPH volí delegátov na oblastnú konferenciu podľa kľúča určeného oblastným výborom. 

12. Medzi pravidelnými voľbami môže voliť aj odvolávať členov výboru OZ, ZO  a členov kontrolnej 

komisie aktív zástupcov základných organizácií CHPH, resp . mimoriadna VČS ZO CHPH. Aktív 

zástupcov má pravo voliť aj náhradníka za zástupcu do VZ SZ CHPH. Takto zvolený a náhradník má  

plné hlasovacie pravo na rokovaní VZ CHPH.  

13. VZ SZ CHPH volí päťčlenný ústredný disciplinárny senát a odborné komisie. 

14. Člen orgánu SZ CHPH môže byť odvolaný z funkcie, ak bol písomne  napomenutý pre neplnenie 

úloh vyplývajúcich z jeho funkcie a za hrubé porušenie platných stanov Zväzu. Písomné napomenutie 

sa doručuje členovi osobne alebo doporučenou poštou. V prípade, ak člen doporučenú poštu 

neprevezme, považuje sa napomenutie, po vrátení pošty na adresu odosielateľa za doručené. 

15. Návrh na udelenie napomenutia má právo podať každý člen príslušného orgánu SZ CHPH na 

základe exaktného zdôvodnenia návrhu. Po prerokovaní a schválení napomenutia v príslušnom 

orgáne  za zaslanie napomenutí sú zodpovední: 

 Prezident SZ CHPH – členovia Prezídia SZ CHPH, Ústredného disciplinárneho senátu, členovia  

                                                    odborných komisií SZ CHPH  

 Predseda OZ CHPH – členovia výboru OZ CHPH 



 Predseda ZO CHPH – členovia výboru ZO CHPH 

16. Člen môže byť z funkcie odvolaný aj v prípade, ak zo zdravotných dôvodov nemôže dlhšie 

ako 6 mesiacov riadne vykonávať svoju funkciu, tiež ak sa opakovane a bez závažného dôvodu 

nezúčastnil v kalendárnom roku 50% rokovaní orgánu do ktorého bol zvolený. 

17. O odvolaní rozhoduje príslušný orgán Zväzu.  

18. Na uvoľnenú funkciu (okrem prezídia a ÚKK) je volený nový člen na rovnakom zasadnutí, na 

ktorom bol predchádzajúci člen odvolaný. 

19. Po vzdaní sa člena funkcie v orgánoch OZ a ZO CHPH sú štatutári (-tár)  povinní zvolať aktív 

predsedov ZO CHPH alebo mimoriadnu VČS a orgán , ktorého člen sa vzdal novou voľbou doplniť. 

20. V prípade, že sa uvoľnia funkcie obidvoch štatutárov vo výbore OZ CHPH zíde sa z vlastného 

podnetu aktív predsedov ZO CHPH a do 30 dní zvolá mimoriadnu konferenciu na ktorej sú zvolení 

štatutári OZ CHPH. Rovnako sa postupuje ak odstúpi celý výbor OZ CHPH. 

21. V prípade, že sa uvoľnia funkcie obidvoch štatutárov vo výbore ZO CHPH alebo odstúpi celý výbor 

zídu sa členovia z vlastného podnetu na mimoriadnej VČS a zvolia nový výbor ZO CHPH resp. 

štatutárov ZO CHPH. 

22. V prípade, že sa svojej funkcie vzdá člen Ústredného disciplinárneho senátu alebo odbornej 

komisia doplňovacie voľby sa vykonajú na najbližšom zasadnutí VZ SZ CHPH.   

23.  Prípade uvoľnenia funkcie v prezídiu sa môže postupovať  

a/ Na uvoľnené miesto nastúpi kandidát ktorý v druhom kole volieb členov prezídia na zjazde     

     podľa počtu získaných hlasov skončil prvý pod čiarou , atď. 

b/ Ak neklesol počet členov prezídia pod 7, prezídium dopĺňať nie je potrebné. 

c/ V prípade uvoľnenia sa  funkcie prezidenta jeho povinnosti v plnom rozsahu preberá  

     viceprezident. 

d/ V prípade súčasného uvoľnenia sa funkcie prezidenta a viceprezidenta SZ CHPH, VZ SZ  

     CHPH zvolá z vlastného podnetu mimoriadny zjazd na ktorom sa zvolí prezident  

     a viceprezident Zväzu. VZ SZ CHPH postupuje obdobne pri vzdaní sa všetkých členov  

     prezídia. 

24.  Prípade vzdania sa funkcie člena Ústrednej kontrolnej komisie na jeho miesto nastupuje 

náhradník umiestnený na prvom nezvolenom mieste v druhom kole voľby ÚKK na zjazde.  

25.  Prípade uvoľnenia sa funkcie predsedu Ústrednej kontrolnej komisie na jeho miesto nastupuje 

protikandidát z volieb predsedu ÚKK na zjazde. Táto zmena sa potvrdzuje na najbližšom zasadnutí VZ 

SZ CHPH.  

26. Z každého zasadnutia orgánu na ktorom bolo prerokované odvolanie člena orgánu z funkcie 

a z doplňujúcich volieb sa musí urobiť zápisnica.  V prípade volieb musí byť podpísaná aj predsedom 

volebnej komisie. Zápisnica z volieb môže byť aj prílohou alebo súčasťou zápisnice z rokovania orgánu 

so všetkými náležitosťami. V tom prípade členovia volebnej komisie schvália zápisnicu v časti, ktorá 

sa týka volieb. Zápisnica musí byť overená dvomi overovateľmi. V prípade volieb je jedným z 

overovateľov vždy predseda volebnej komisie. Prílohou zápisnice je vždy prezenčná listina s 

uvedením mena, priezviska a podpisom každého člena, ktorý sa na zasadnutí zúčastnil. V prezenčnej 

listine musí byť v prípade dopredu ospravedlnenej neúčasti člena vyznačené „ospravedlnený“, 

ostatným členom, ktorí sa neospravedlnili sa uvedie „neospravedlnený“. 

27. Výsledky volieb orgánov zväzu sú platné a nespochybniteľné žiadnym členom Zväzu. 

 

 

 



Článok 4 

Záverečné ustanovenie 

1. Zmeny a doplnky tohto volebného poriadku schvaľuje Valné zhromaždenie SZ CHPH. 

2. Tento volebný poriadok schválilo Valné zhromaždenie SZ CHPH svojom zasadnutí dňa 

     19.3.2016. Volebný poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia. 

 

                                                                                                                 RNDr. Daniel Dudzik v.r. 

                                                                                                                     prezident SZ CHPH 


