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Správa volebnej komisie SRZ 

zo dňa 10.12.2017 
Volebná komisia Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu  (ďalej len VK SRZ) bola zvolená na Konferencii dňa 

15.5.2016 v Spišskej Novej Vsi. V zložení predseda VK SRZ Renáta Karabová, člen Blanka Hympánová, člen Michal 

Slotta. 

Z dôvodu neúčasti na zasadnutiach B. Hympanovej a M.Slottu voľby pripravilo Predsedníctvo SRZ až do doplnenia VK 

SRZ na zasadnutí Konferencie dňa 10.12.2017, kde namiesto B. Hympanovej bol zvolený M.Onufer a namiesto M. 

Slottu  bol zvolený Ján Šťastný. 

 Návrhy kandidátov posudzovala VK SRZ podľa Stanov SRZ a podľa Volebného poriadku 

SRZ. 

Všetky kandidátky doručené do 27.11.2017 do 15:00 hod.   boli VK spracované. 

V stanovenej lehote bolo VK SRZ doručených  14 návrhov takto: 

A)  1 kandidát -  Ján Magdoško  na post Predsedu SRZ, ktorý kandidatúru prijal. 

B)  1 kandidát -  Igor Bodó  na post Podpredseda zväzu pre rýchlokorčuľovanie na ľade, ktorý kandidatúru prijal. 

C) 2 kandidáti na post Podpredsedu pre kolieskové korčuľovanie, z ktorých Renáta Karabová návrh LK Baba 

Pezínok neprijala a Juraj Dohanič sa 7.2.2017 kandidatúry písomne vzdal. Návrh na zmenu kandidatúry medzi 

J. Dohaničom a J. Lévayom bol predložený po termíne. 

D) 1 kandidát - Jozefína Olosová na funkciu člen predsedníctva zodpovedný za ekonomiku a hospodárenie , 

kandidatúru prijala. 

E) 2 kandidáti – Renáta Karabová a Jozef Lévay na funkciu člen  predsedníctva zodpovedný za informačný systém 

a registráciu, kandidatúru prijali. 

F) 1 kandidát – Branislav Kročian na funkciu predseda Disciplinárnej komisie, kandidatúru prijal 

G) 1 kandidát – Elena Putyrová a Vojtech Kesely na funkciu člen Disciplinárnej komisie , kandidatúru prijali. 

H) 1 kandidát – Ján Šťastný predseda volebnej komisie, kandidatúru prijal. 

I) 2 kandidáti – Marián Belák a Pavol Mlynár na funkciu členovia volebnej komisie, kandidatúru prijali. 

 

VK SRZ skontrolovala všetky návrhy kandidátov a ich obsah podľa Volebného poriadku SRZ 

Všetci kandidáti splnili podmienky stanovené Volebným poriadkom SRZ. 

 

Voľby do orgánov SRZ 

1. Voľba predsedu SRZ 

Počet delegátov oprávnených hlasovať .............................. 12 

Počet oprávnene vydaných hlasovacích lístkov delegátom ... 20 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov .............................. 20 

Voľby: 

Ján Magdoško ................................ 20 platných hlasov 

• Ján Magdoško bol zvolený za Predsedu SRZ. 

 

2. . Voľba podpredsedu  SRZ pre rýchlokorčuľovanie na ľade : 

Počet delegátov oprávnených hlasovať .............................. 12 

Počet oprávnene vydaných hlasovacích lístkov delegátom ... 20 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov .............................. 20 

Voľby: 

Igor Bodó ................................ 20 platných hlasov 

• Igor Bodó  podpredsedu  SRZ pre rýchlokorčuľovanie na ľade. 

 

3. Voľba člena predsedníctva  zodpovedného za ekonomiku a hospodárenie  v SRZ 



Počet delegátov oprávnených hlasovať .............................. 12 

Počet oprávnene vydaných hlasovacích lístkov delegátom ... 20 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov .............................. 20 

Voľby: 

Jozefína Olosová  ................................ 20 platných hlasov 

• Jozefína Olosová bola zvolená za člena predsedníctva  zodpovedného za ekonomiku a hospodárenie  v SRZ. 

4. Voľba člena predsedníctva  zodpovedného za informačný systém a registráciu  v SRZ 

Počet delegátov oprávnených hlasovať .............................. 12 

Počet oprávnene vydaných hlasovacích lístkov delegátom ... 20 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov .............................. 20 

Voľby: 

Renáta Karabová   ................................ 18 platných hlasov 

Jozef Lévay ...........................................  02 platných hlasov 

• Renáta Karabová bola zvolená za člena predsedníctva  zodpovedného za informačný systém a registráciu  v 

SRZ. 

 

5. Voľba predsedu Disciplinárnej komisie 

Počet delegátov oprávnených hlasovať .............................. 11 

Počet hlasov  delegátov....................................................... 18 

Voľby: 

Branislav Kročian    ................................ 18 počet získaných hlasov 

• Branislav Kročian bol zvolený za predsedu Disciplinárnej komisie 

 

6. Voľba člena Disciplinárnej komisie 

Počet delegátov oprávnených hlasovať .............................. 11 

Počet hlasov  delegátov....................................................... 18 

Voľby: 

Elena Putyrová ..................................... 18 počet získaných hlasov 

• Elena Putyrová  bola zvolená za člena Disciplinárnej komisie 

 

 

7. Voľba člena Disciplinárnej komisie 

Počet delegátov oprávnených hlasovať .............................. 11 

Počet hlasov  delegátov....................................................... 18 

Voľby: 

Vojtech Keselý  ..................................... 18 počet získaných hlasov 

• Vojtech Keselý   bol zvolený za člena Disciplinárnej komisie 

 

8. Voľby predsedu Volebnej komisie 

Počet delegátov oprávnených hlasovať .............................. 11 

Počet hlasov  delegátov....................................................... 18 

Voľby: 

Ján Šťastný  ..................................... 18 počet získaných hlasov 

• Ján Šťastný   bol zvolený za predsedu Volebnej komisie 

 

9. Voľby dvoch členov Volebnej komisie 

Počet delegátov oprávnených hlasovať .............................. 11 

Počet hlasov  delegátov....................................................... 18 

Voľby: 

Marián Belák + Pavol Mlynár ........... 18 počet získaných hlasov 

• Marián Belák a Pavol Mlynár boli zvolení za členov Volebnej komisie 

 



1. Voľby členov predsedníctva prebehli v súlade s Volebným poriadkom odst. 8 tajne prostredníctvom 

hlasovacích lístkov. Volebná komisia informovala prítomných ako správne hlasovať – označiť hlasovací lístok. 

2. Každý kandidát na člena predsedníctva mal priestor na svoje predstavenie sa. Všetci kandidáti využili priestor 

na predstavenie. 

3. Voľby členov Disciplinárnej a Volebnej komisie sa uskutočnili verejným hlasovaním. 

4. Na sčítavanie hlasov a vyhlásenie výsledkov dozeral Kontrolór, ktorý ako nezávislý organ dohliadal na 

správnosť volieb. 

5.  Dodatkové voľby podpredsedu pre kolieskové korčuľovanie sa uskutočnia v súlade s uznesením Konferencie 

na najbližšej Konferencii SRZ. 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi 16.12.2017                                                                      Renáta Karabová 

            predsedníčka volebnej komisie 


