
VOLEBNÝ PORIADOK BANÍCKEHO SPOLKU SPIŠ 
 
 

      V súlade so znením článku 4, ods. 4.1 a článku 5, ods. 5.5 a 5.9 stanov 
Občianskeho združenia Banícky spolok Spiš má každý člen spolku právo voliť a byť 
volený do orgánov spolku, alebo do revíznej komisie. 
 
      V záujme jednotného výkladu volebného postupu a zabezpečenia objektívnosti a 
transparentnosti volebného aktu prijíma valné zhromaždenie členov Baníckeho 
spolku Spiš nasledujúce ustanovenia volebného poriadku: 
 
1. Valné zhromaždenie Baníckeho spolku Spiš volí výbor, ktorý pozostáva z: 
 
1.1. predsedu, 
1.2. podpredsedu, 
1.3. člena výboru povereného vedením ekonomickej agendy, 
1.4.    členov výboru z radov individuálnych členov, zástupcov kolektívnych   
           členov a samosprávy mesta Spišská Nová Ves  

 
2.  Valné zhromaždenie Spišského baníckeho spolku ďalej volí revíznu komisiu, ktorá 
pozostáva z: 
 
2.1 predsedu revíznej komisie, 
2.2 minimálne dvoch ďalších členov revíznej komisie. 

 
     Valné zhromaždenie môže zvoliť aj väčší počet členov revíznej komisie, ich 
celkový počet spolu s predsedom musí byť nepárny. 
 
3. Kandidovať do uvedených funkcií môže každý individuálny člen, alebo každý 

poverený zástupca kolektívneho člena Spišského baníckeho spolku. Kandidatúra 
do výboru spolku vylučuje kandidatúru za člena, alebo predsedu revíznej 
komisie. Základnou podmienkou kandidatúry je, že kandidát je buď absolventom 
strednej, alebo vysokej školy so zameraním na baníctvo, alebo geologický 
prieskum, alebo má minimálne päťročná prax v oblasti baníctva, úpravy a 
spracovania nerastov, geologického prieskumu, banského meračstva, štátnej 
banskej správy, alebo vedeckej činnosti v uvedených odboroch. Tieto podmienky 
nemusí spĺňať kandidujúci zástupca kolektívneho člena.  

 
4. Člen môže kandidovať na základe: 
 
4.1 návrhu jedného, alebo viacerých individuálnych členov spolku, predneseného na 
valnom zhromaždení členov, alebo písomného návrhu, doručeného výboru 
Baníckeho spolku Spiš najneskôr sedem dni pred termínom valného zhromaždenia, 
4.2 návrhu jedného alebo viacerých zástupcov kolektívnych členov spolku, 
predneseného na valnom zhromaždení členov, alebo písomného návrhu, 
doručeného výboru Baníckeho spolku Spiš najneskôr sedem dní pred termínom 
valného zhromaždenia. 
 
 5. Na úvodné (zakladajúce) valné zhromaždenie pripraví návrh kandidátov do 
volených orgánov prípravný výbor Baníckeho spolku Spiš. 



 
6. Orgány Baníckeho spolku Spiš sa volia na funkčné obdobie 3 roky. Riadne 
zvolení funkcionári môžu kandidovať po uplynutí funkčného obdobia aj na 
nasledujúce funkčné obdobie. 
 
7. Dodatočné (doplňujúce) voľby funkcionárov vykonáva riadne valné zhromaždenie 
v prípade: 
 
7.1 dobrovoľného vzdania sa funkcie ktoréhokoľvek člena výboru, alebo revíznej 
komisie s výnimkou predsedu spolku, 
7.2 zrušenia členstva člena výboru z dôvodov, uvedených v ods. 3.3. stanov 
s výnimkou predsedu spolku. 
 
8. Dodatočné voľby predsedu spolku vykoná mimoriadne valné zhromaždenie  
členov spolku. Voľby nového predsedu vykoná mimoriadne valné zhromaždenie 
v prípade 
 
8.1 dobrovoľného vzdania sa funkcie výkonného predsedu spolku, 
8.2. zrušenia členstva predsedu z dôvodov, uvedených v ods. 3.3. stanov. 
 
9. Do uskutočnenia doplňujúcich volieb výbor pracuje v zúženom zložení. Do 
uskutočnenia dodatočných volieb funkciu predsedu zastáva zvolený podpredseda 
spolku. 
 
10. Príprava volieb 
 
10.1 Za prípravu volieb zodpovedá výbor Baníckeho spolku Spiš. 
10.2 Za prípravu volieb na zakladajúcom valnom zhromaždení Spišského baníckeho 
spolku zodpovedá prípravný výbor. 
10.3 Výbor spolku vyhlasuje riadne voľby minimálne 20 dní pred uskutočnením 
valného zhromaždenia formou písomného oznamu, rozoslaného jednotlivým členom 
elektronickou, alebo riadnou poštou. V ozname sa uvádza presný dátum, hodina a 
miesto uskutočnenia volieb, výzva na predkladanie prihlášok kandidátov, 7 dňový 
termín a spôsob ich doručenia. Prihláška musí obsahovať údaje o kandidátovi a 
návrh funkcie, do ktorej kandiduje. Analogické ustanovenia platia aj pre prípravu 
mimoriadneho valného zhromaždenia. 
10.4 Výbor z doručených prihlášok vypracuje kandidátsku listinu a predloží členom 
spolku najneskôr 3 dni pred uskutočnením volieb. Pre prípad tajnej voľby vypracuje 
volebné lístky. 
10.5 Pripúšťa sa doplnenie kandidátskych listín počas valného zhromaždenia, počas 
ktorého prebiehajú voľby v zmysle bodov 4.1 a 4.2 tohto volebného poriadku. O tejto 
možnosti rozhoduje valné zhromaždenie, alebo mimoriadne valné zhromaždenie 
hlasovaním prítomných členov. 
10.6 Člen spolku môže kandidovať iba na jeden z postov v orgánoch združenia.  
 
11. Volebný akt 
 
11.1 Valné zhromaždenie (alebo mimoriadne valné zhromaždenie) riadi doterajší 
predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda spolku, v prípade zakladajúcej schôdze 
predseda prípravného výboru Baníckeho spolku Spiš.  



11.2 Na úvod volebného valného zhromaždenia členov, alebo mimoriadneho 
valného zhromaždenia sa zvolí hlasovaním volebná komisia s predsedom. Volebná 
komisia má 3 členov.  
11.2 Volebná komisia zodpovedá za priebeh volieb, ich riadenie a ich vyhodnotenie. 
Voľby riadi predseda volebnej komisie počas bodu programu valného zhromaždenia, 
vyhradeného voľbám.  
11.3 Spôsob volieb odsúhlasí valné zhromaždenie členov, alebo mimoriadne valné 
zhromaždenie hlasovaním. Valné zhromaždenie môžu odsúhlasiť buď tajné 
hlasovanie, alebo verejné hlasovanie 
11.3.1 Tajné hlasovanie sa uskutoční vhadzovaných volebných lístkov prítomných 
členov združenia do volebnej urny. Volebný lístok obsahuje menoslov kandidátov na 
členstvo vo výbore Baníckeho spolku Spiš. Volič (individuálny člen Baníckeho spolku 
Spiš, alebo poverený zástupca kolektívneho člena) označí na volebnom lístku 
predpísaným spôsobom mená troch kandidátov na členov výboru Baníckeho spolku 
Spiš. Pripúšťa sa pripísanie mena iného kandidáta na volebnom lístku, ak jeho návrh 
vzíde z radov členov Baníckeho spolku Spiš počas volebného aktu na valnom 
zhromaždení. Platný je iba volebný lístok, obsahujúci iba tri voličom označené mená 
kandidátov. 
  
11.3.2 Pri verejnom hlasovaní prednesie predseda volebnej komisie mená 
kandidátov, navrhovaných do kandidátskej listiny na jednotlivé funkcie. Na znak 
súhlasu so zvolením kandidáta na funkčný post dvihne člen zhromaždenia ruku. Pri 
viacerých kandidátoch rozhoduje prostá väčšina hlasujúcich.  
 
11.3.3 Na zakladajúcom valnom zhromaždení Baníckeho spolku Spiš sa uskutoční 
voľba orgánov verejným hlasovaním na základe kandidátky navrhnutej prípravným 
výborom.  
 
11.4 Volebná komisia má v prípade tajného hlasovania právo vyhlásiť prestávku, 
dostatočne dlhú na spracovanie výsledkov hlasovania, podľa možnosti nie však 
dlhšiu ako 30 minút. Počas nej spracuje údaje z platných volebných lístok a určí 
poradie kandidátov. Za zvolených vyhlási prvých siedmych kandidátov s najväčším 
počtom hlasov.  
 
11.5 Výsledky volieb vyhlasuje predseda volebnej komisie po ukončení prestávky. 
 
11.6  V prípade rovnosti počtu hlasov sa uskutoční druhé kolo volieb, zamerané len 
na kandidátov s rovnakým počtom hlasov. 
 
11.7 Prípadné protesty, alebo námietky k priebehu volieb sa musia vyriešiť počas 
volebnej časti valné zhromaždenie členov v súlade so stanovami, alebo  platným 
volebným poriadkom. 
 
12. Voľba funkcionárov pri tajnom hlasovaní 
 
12.1 Tajným hlasovaním zvolený výbor si na záver volebného bodu valného 
zhromaždenia zvolí medzi sebou predsedu Baníckeho spolku Spiš. Predseda 
rozhoduje o rozdelení ďalších funkcií vo výbore a o náplni ich činnosti v súlade so 
stanovami Baníckeho spolku Spiš. 
 



 13. Potvrdenie volieb 
 
13.1 Výsledky volieb potvrdzujú členovia volebnej komisie vyhotovením písomného 
protokolu, obsahujúceho mená kandidátov na jednotlivé funkcie, počet získaných 
hlasov a mená zvolených funkcionárov. Súčasťou protokolu je zápis a prezenčná 
listina z valného zhromaždenia členov, na ktorom sa voľby uskutočnili. 
 
 
 
Schválené:  
 
V Spišskej Novej Vsi, dňa                                          
 
                                                                        Predseda BSS Sp.Nová Ves 


	V Spišskej Novej Vsi, dňa

