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Volebný poriadok pre voľbu členov Predstavenstva a Dozornej 

rady Agrárnej komory Slovenska 

Tento volebný poriadok pre voľbu členov Predstavenstva a Dozornej rady Agrárnej komory 

Slovenska  upravuje podrobnosti voľby členov Predstavenstva a Dozornej rady Agrárnej 

komory Slovenska, so sídlom Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, identifikačné 

číslo 421 650 83. 

Čl. I 

Právo voliť členov Predstavenstva Agrárnej komory Slovenska a Dozornej rady 

Agrárnej komory Slovenska a právo byť zvolený do funkcie člena Predstavenstva a 

Dozornej rady Agrárnej komory Slovenska 

1. Členov Predstavenstva Agrárnej komory Slovenska (ďalej len „Predstavenstvo“) a členov 

Dozornej rady Agrárnej komory Slovenska (ďalej len „Dozorná rada“) volí Valné 

zhromaždenie Agrárnej komory Slovenska (ďalej len „Valné zhromaždenie“). 

2. Právo voliť členov Predstavenstva a Dozornej rady Agrárnej komory Slovenska (ďalej len 

„komora“) majú všetci delegáti prítomní na Valnom zhromaždení.  

3. Právo byť zvolený do funkcie člena Predstavenstva a Dozornej rady má každá fyzická 

osoba, ktorá dosiahla 18 rokov, je plne spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. 

4. Predstavenstvo môže mať 9 až 13 členov. Na dnešnom Valnom zhromaždení sa navrhuje 

11 členné Predstavenstvo. Funkcia člena Predstavenstva je nezlučiteľná s funkciou člena 

Dozornej rady. 

5. Dozorná rada môže mať 3 až 5 členov. Na dnešnom Valnom zhromaždení sa navrhuje voliť 

3 člennú Dozornú radu. Funkcia člena Dozornej rady je nezlučiteľná s funkciou člena 

Predstavenstva komory. 

6. Počet členov Predstavenstva a Dozornej rady v rámci stanoveného rozpätia určuje Valné 

zhromaždenie. 

Čl. II 

Uskutočnenie volieb a predkladanie návrhov kandidátov 

1. Voľby členov Predstavenstva a Dozornej rady sa uskutočnia vždy po uplynutí štvorročného 

funkčného obdobia členov Predstavenstva a štvorročného funkčného obdobia členov 

Dozornej rady. V roku 2020 uplynulo funkčné obdobie orgánom AKS, vzhľadom na prísne 

pandemické opatrenia bolo predlžené o jeden rok. 

2. Právo podávať návrhy na kandidátov do funkcie člena Predstavenstva a Dozornej rady 

(ďalej len „návrh“) má Predstavenstvo, každý člen komory a každý delegát komory 
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prítomný na rokovaní Valného zhromaždenia, na ktorom sa hlasuje o kandidátoch do 

funkcie člena Predstavenstva a Dozornej rady. 

Čl. III 

Hlasovanie 

1. Voľby riadi predseda volebnej komisie, alebo ňou poverený iný člen. 

2. Pred hlasovaním predseda volebnej komisie predstaví navrhovaných kandidátov a podá 

Valnému zhromaždeniu informáciu, že kandidáti sú s návrhmi na ich voľbu do jednotlivých 

orgánov uzrozumení. Predseda zároveň oboznámi Valné zhromaždenie s počtom 

prítomných delegátov a konštatuje uznášania schopnosť Valného zhromaždenia. 

3. Pri voľbách do orgánov Komory (Predstavenstvo, Dozorná rada) sa hlasuje verejne, ak sa 

delegáti nedohodnú inak. Verejné hlasovanie sa uskutoční zdvihnutím mandátu a tajné 

hlasovanie hlasovacími lístkami. Sčítanie hlasov vykonávajú skrutátori. 

4. Valné zhromaždenie volí a odvoláva predsedu verejným alebo tajným hlasovaním. 

5. Pri verejnom hlasovaní predseda volebnej komisie uvedie, že sa bude voliť oddelene 

Predstavenstvo a Dozorná rada. 

6. Po zodpovedaní pripomienok k navrhovaným členom Predstavenstva a Dozornej rada 

Komory dá jednotlivo hlasovať o kandidátoch, ku ktorým boli uplatnené pripomienky. 

O ostatných kandidátoch dá hlasovať naraz – an bloc. 

7. Delegáti hlasujú zdvihnutím mandátu. 

8. Po každom hlasovaní sa verejne oznámi počet hlasov „za“, „proti“ a „zdržal sa“. Počet 

hlasov sa zaznamená v zápisnici. 

9. Pri tajnom hlasovaní sa volí odovzdávaním hlasovacích lístkov do zapečatenej volebnej 

urny. Hlasovacie lístky musia byť označené pečiatkou Agrárnej komory Slovenska. Za 

jednotlivých kandidátov sa hlasuje zakrúžkovaním ich poradového čísla. V prípade tajných 

volieb má každý delegát právo vyjadriť svoj nesúhlas, prečiarknutím mena a priezviska 

kandidáta vodorovnou čiarkou na hlasovacom lístku. Iné úpravy sa neberú do úvahy a majú 

za následok neplatnosť hlasovacieho lístka.  

10. O kandidátoch sa rozhoduje Valné zhromaždenie hlasovaním. Každý delegát má jeden 

hlas. Valné zhromaždenie rozhoduje aj o počte členov Predstavenstva a počte členov 

Dozornej rady. 

11. Predložené návrhy na kandidátov do funkcie člena Predstavenstva a Dozornej rady 

prednesie predseda volebnej a mandátovej komisie. Predsedajúci Valného zhromaždenia 

(ďalej len „predsedajúci“) oznámi, o ktorých kandidátoch sa bude hlasovať a určí ich 

poradie, pritom môže určiť, že sa o viacerých kandidátoch hlasuje spoločne alebo sa 

o každom kandidátovi hlasuje zvlášť. Predsedajúci Valného zhromaždenia potom prikročí 

k riadeniu hlasovania. 

12. Zvolení sú kandidáti (kandidát), ktorí(ý) získali(l) nadpolovičnú väčšinu hlasov 

prítomných delegátov Valného zhromaždenia. Po zvolení všetkých členov Predstavenstva 

a Dozornej rady sa o zostávajúcich kandidátoch nehlasuje. 

13. Na hlasovanie Valného zhromaždenia o navrhnutých kandidátoch sa inak vzťahuje 

Rokovací poriadok komory, ktorý podrobne upravuje hlasovanie Valného zhromaždenia. 



14. Výsledky hlasovania o kandidátoch do funkcie člena Predstavenstva a Dozornej rady, 

vrátane uvedenia identifikačných údajov o zvolených členoch Predstavenstva a Dozornej 

rady, sú obsahom zápisnice z rokovania Valného zhromaždenia, na ktorom sa voľba členov 

Predstavenstva a Dozornej rady vykonala; náležitosti zápisnice upravuje rokovací poriadok 

Valného zhromaždenia. 

Čl. IV 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Tento volebný poriadok Valného zhromaždenia nadobúda účinnosť okamihom, keď o ňom 

rozhodlo Valné zhromaždenie komory. 

V Dunajskej Strede, dňa 22.06.2021 
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