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Vykonávací predpis KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV č. 4/2011, volebný 
poriadok 

 
 

1. Tento volebný poriadok sa vzťahuje na všetky tajné voľby v KLUBE SLOVENSKÝCH TURISTOV 
(ďalej len KST) na funkcie podľa bodu 3.  
 

2. Voľby riadi volebná komisia.  
 

3. Valné zhromaždenie KST (ďalej len VZ KST) volí v tajnom hlasovaní, samostatne pre každú 
funkciu, na štvorročné funkčné obdobie :  

a) predsedu KST, ktorý je zároveň predsedom VV KST a predsedom medzinárodnej 
komisie, 

   b) dvoch podpredsedov KST na funkcie 
- 1. podpredseda pre ekonomiku a marketing, ktorý je zároveň predsedom 
ekonomickej komisie, 
- 2. podpredseda pre  organizáciu a legislatívu, ktorý je zároveň predsedom 
organizačnej a legislatívnej komisie,  

   c) štyroch členov výkonného výboru KST (ďalej len VV KST) na funkcie   
- člen VV KST pre majetok, ktorý je zároveň predsedom majetkovej komisie  
- člen VV pre značenie, mládež a cestovný ruch, 
- člen VV pre  činnosť (presunové prostriedky) a propagáciu, 
- člen VV pre program (turistiku), klasifikáciu a kvalifikáciu, 

d) predsedu revíznej komisie KST, 
e) dvoch členov revíznej komisie KST, 
f) členov ostatných komisií. 

 
4.  Kandidátom na uvedené funkcie môže byť len  člen KST, ktorého navrhne regionálna rada 

KST (ďalej len RR KST), sekcia KST alebo komisia KST.   
 

5. Kandidát musí prejaviť so svojou kandidatúrou do momentu voľby súhlas, a to buď 
v písomnej podobe, alebo ústne na VZ KST, inak je kandidatúra neplatná. V prípade 
prejavenia súhlasu v písomnej podobe kandidát nemusí byť na VZ prítomný. 
 

6. Vylučuje sa, aby zvolený  člen VV KST bol predsedom sekcie KST. Taktiež sa vylučuje, aby 
zvolený predseda alebo člen RK KST bol zároveň členom VV KST, predsedom  RR KST, alebo 
predsedom sekcie či komisie KST.  

 
7. Delegáti s hlasom rozhodujúcim volia kandidátov zakrúžkovaním čísiel pred menami 

kandidátov. V prípade voľby členov komisií môžu byť zakrúžkovaní toľkí kandidáti, koľko 
členov bude mať podľa rozhodnutia VZ KST daná komisia. Na funkciu člena revíznej komisie 
KST môžu byť zakrúžkovaní najviac 2 kandidáti. Do ostatných funkcií môže byť zakrúžkovaný 
najviac 1 kandidát. V opačnom prípade je hlasovací lístok neplatný. Na iné úpravy 
hlasovacieho lístka (napr. svojvoľné doplnenie ďalších kandidátov a ich zakrúžkovanie) sa 
neprihliada. 
 

8.  Počet vydaných hlasovacích lístkov musí zodpovedať počtu prezentovaných delegátov s 
hlasom rozhodujúcim. Hlasovacie lístky sa vydajú osobne prítomným delegátom s hlasom 
rozhodujúcim. Nevyzdvihnuté hlasovacie lístky sa pred voľbami zlikvidujú.  
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9.  V prípade kandidatúry iba jedného kandidáta sa sčítajú hlasy platne odovzdaných lístkov. Pre 

potvrdenie tohto kandidáta musí súčet platne odovzdaných hlasov tvoriť nadpolovičnú 
väčšinu prezentovaných delegátov.  

 
10. V prípade kandidatúry dvoch kandidátov je zvolený ten kandidát, ktorý dostane viac hlasov 

platne odovzdaných lístkov. V prípade rovnosti hlasov rozhodne žreb. Žrebuje sa tak, že 
predseda volebnej komisie napíše na lístočky mená oboch kandidátov a lístočky zloží tak, aby 
neboli viditeľné mená. Lístočky sa zamiešajú a z nich vytiahne jeden lístoček generálny 
sekretár KST. Kandidát uvedený na vytiahnutom lístočku je zvolený. Predseda volebnej 
komisie otvorí aj druhý lístoček pre kontrolu správnosti mena druhého kandidáta.  

 
11. V prípade kandidatúry troch a viacerých kandidátov  je v prvom kole zvolený kandidát, ktorý 

získal najvyšší počet hlasov, najmenej však nadpolovičnú väčšinu hlasov prezentovaných 
delegátov. Ak na niektorú funkciu nebol v prvom kole nikto zvolený, do druhého kola 
postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. V druhom kole je zvolený kandidát, 
ktorý dostal najviac hlasov z platne odovzdaných lístkov. V prípade rovnosti hlasov rozhodne 
žreb (viď. ods. 10!).  

 
12. Najprv sa volí predseda KST. Po skončení voľby predsedu sa uskutočnia voľby podpredsedov 

KST a napokon voľby  členov VV KST. Potom nasledujú voľby predsedu revíznej komisie, voľby 
členov revíznej komisie, a napokon členov ostatných komisií. 

 
13. Úspešný kandidát je automaticky vyškrtnutý z kandidatúry na všetkých ostatných pozíciách. 

Neúspešný kandidát môže kandidovať na ďalšiu funkciu iba vtedy, ak bol na ňu platne 
navrhnutý. 1. veta tohto bodu sa týka VV KST a revíznej komisie KST, t. j. do ostatných komisií 
možno byť zvolený aj popri inej funkcii podľa bodu 3. Ustanovenie bodu 6 ostáva nedotknuté, 
t. j. obmedzenia uvedené v bode 6 platia.  

 
14. O priebehu a výsledku volieb spíše volebná komisia zápisnicu, ktorú podpíšu všetci  členovia 

komisie a ktorá bude uložená medzi dokumentmi z VZ podobne ako hlasovacie lístky 
zapečatené v obálke, ktoré v prípade potreby môže skontrolovať revízna komisia KST. Dôvody 
nepodpísania zápisnice sa v zápisnici poznamenajú. 

 
15. Na hlasovacích lístkoch budú kandidáti zoradení podľa abecedy. V prípade druhého kola 

volieb sa pripravia nové volebné lístky iba s dvoma kandidátmi, ktorí získali v prvom kole 
najviac hlasov.  

 
16. Pri voľbe členov revíznej komisie KST sú zvolení dvaja z kandidátov, ktorí získali najviac hlasov 

zakrúžkovaním  na volebnom lístku.   
 

 

Tento vykonávací predpis schválila Ústredná rada KST dňa 3. decembra 2011 a nadobudol 
účinnosť dňa 4. decembra 2011. Zmenu vykonávacieho predpisu schválila Ústredná rada KST 21. 
apríla 2012 a táto nadobudla účinnosť 23. apríla 2012. 
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  Marek Heinrich        Peter Perhala 
podpredseda KST        predseda KST 


