
 

 

Volebný poriadok Mensa Slovensko 

§ 1 Úvodné ustanovenia 

1.) Tento volebný poriadok upravuje v súlade s ustanovením 6.5 Stanov spoločnosti Mensa Slovensko (ďalej len 
„Mensa SK“, prípadne „MS“) voľby do nasledovných volených orgánov Mensa SK podľa ods. 2; 

a) Predseda; 
b) Rada; 
c) Kontrolná skupina; 
d) Rozhodca sporov. 

 

§ 2 Právo voliť 

1.) Právo voliť má každý člen Mensy SK podľa bodu 4.2 Stanov Mensy SK (ďalej len „Stanovy“). 

2.) Rada v spolupráci s Volebnou komisiou vedie zoznam voličov. V zozname voličov sa uvádzajú údaje nevyhnutne 
potrebné pre nezameniteľnú identifikáciu voliča, v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum 
narodenia a číslo členského preukazu Mensa SK. Zoznam voličov sa pravidelne aktualizuje. 

3.) Členovia Rady a Volebnej komisie zachovávajú mlčanlivosť o údajoch uvádzaných v zozname voličov.  

 

§ 3 Právo byť volený 

1.) Právo byť volený má každý člen Mensy SK podľa bodu 4.2 Stanov, ktorý bol navrhnutý na kandidatúru 
návrhom podľa § 4 a je plne spôsobilý na právne úkony. 

 

§ 4 Návrh na kandidatúru 

1.) Návrh na kandidatúru môže podať ktorýkoľvek člen Mensy SK. Návrh na kandidatúru obsahuje: 

a.) meno, priezvisko a číslo členského preukazu toho, kto návrh na kandidatúru predkladá; 
b.) označenie funkcie člena voleného orgánu podľa § 1, pre obsadenie ktorej sa návrh  predkladá; 
c.) meno a priezvisko osoby, ktorej kandidatúra sa navrhuje. 

2.) Návrh na kandidatúru podľa ods. 1 môže navrhovať najviac toľko kandidátov na obsadenie funkcie člena 
voleného orgánu, koľko miest člena voleného orgánu sa voľbou obsadzuje. Inak je návrh na kandidatúru 
neplatný v rozsahu pre tú funkciu, pri ktorej túto požiadavku nespĺňa. 

3.) Volebná komisia uverejní výzvu na predkladanie návrhov na kandidatúru na webovom sídle Mensy SK 
najneskôr 30. novembra kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom sa voľba uskutoční. 

4.) Návrh na kandidatúru musí byť podaný najneskôr 31. decembra kalendárneho roka predchádzajúceho roku, 
v ktorom sa voľba uskutoční.  

5.) Tá istá osoba môže byť navrhnutá súčasne do viacerých volených orgánov. 

6.) Návrhy na kandidatúru sa podávajú písomne listinnou formou na adresu: Notársky Úrad, JUDr. Tatiana 
Sweighoferová, Námestie Martina Benku 26, Bratislava 1, 811 07. Alebo e-mailom na adresu volby@mensa.sk. 

7.) Volebná komisia bezodkladne po doručení návrhu na kandidatúru vyžiada od navrhnutých kandidátov ich 
súhlas s kandidatúrou, stručný životopis a volebný program, za účelom informovania členov Mensy SK v súlade 
s bodom 7.5 Stanov. Kandidát je povinný poskytnúť volebnej komisii súhlas s kandidatúrou do 15 dní odo dňa, 
kedy bol s návrhom na svoju kandidatúru oboznámený; inak sa má za to, že s kandidatúrou nesúhlasí.   



 

 

8.) Ak je kandidát navrhnutý súčasne do viacerých funkcií, volebná komisia ho v žiadosti podľa ods. 7 vyzve, aby určil 
preferované poradie funkcií, ktorých sa v prípade zvolenia prioritne ujme. Ak tak kandidát neurobí, a vyjadrenie 
kandidáta nemožno zabezpečiť bezprostredne po zvolení, platí poradie uvedené v § 10 ods. 10 tretia veta. 

9.) Ak v termíne podľa ods. 4 nebude navrhnutý žiaden kandidát, alebo ak v termíne podľa ods. 7 druhá veta 
nebude žiadny z navrhnutých kandidátov súhlasiť so svojou kandidatúrou, voľby do príslušného voleného orgánu 
sa neuskutočnia a Rada vyhlási nové voľby do takéhoto orgánu. Ustanovenia tohto volebného poriadku sa 
v takom prípade použijú primerane. 

 

§ 5 Volebný lístok  

1.) Pre voľby do orgánov Mensy SK sa vydáva jeden spoločný volebný lístok, ktorý obsahuje zoznam kandidátov 
pre každý volený orgán, a to v abecednom poradí podľa priezviska a podľa orgánu, do ktorého sú volení. Volebný 
lístok elektronických volieb, podľa technických podmienok, môže byť rozdelený na samostatné volené orgány, 
ale pre účely vyhodnotenia volieb sa posudzuje ako jeden spoločný volebný lístok. Volebné lístky pre jednotlivé 
formy hlasovania podľa § 6 ods. 2 sú navzájom rovnocenné a majú jednotnú formu a obsah. 

2.) Volebný lístok obsahuje informáciu o spôsobe hlasovania, najmä o spôsobe úpravy volebného lístka 
a spôsoboch jeho doručenia volebnej komisii.  

3.) Za prípravu volebných lístkov v súlade s bodom 7.2. Stanov Mensy SK je zodpovedná Volebná komisia. Volič 
môže použiť aj volebný lístok vytlačený z elektronického dokumentu, zverejneného na intranete Mensy SK, ak 
to umožnia technické prostriedky.  

4.) Volebné lístky sa rozošlú najmenej 30 dní pred voľbami každému voličovi na ním uvedenú adresu. Volebný 
lístok sa zároveň zverejní v časopise Mensy SK.  V časopise Mensy SK sa zverejnia aj životopis a volebný program 
kandidátov, ako ich kandidáti doručili volebnej komisii.  

5.) Členom Mensy SK, ktorým vzniklo členstvo počas plynutia lehoty podľa ods. 4 prvej vety, bude volebný lístok 
vydaný na požiadanie najneskôr v deň volieb osobne Volebnou komisiou, ak sa volič osobne dostaví na Valné 
zhromaždenie, kde hlasovanie prebieha.  

6.) Volič môže na volebnom lístku označiť maximálne taký počet kandidátov, koľko miest voleného orgánu sa voľbou 
obsadzuje. V prípade jediného kandidáta do voleného orgánu označí volič súhlas alebo nesúhlas s uvedeným 
kandidátom. V prípade viacerých kandidátov označí volič kandidátov krížikom pred menom.   

7.) Na volebnom lístku musí byť jednoznačne identifikovateľná voľba, inak je volebný lístok neplatný. Volebná 
komisia môže v odôvodnených prípadoch vydať nový volebný lístok členovi, ktorý volebný lístok poškodil. V 
prípade pochybnosti o platnosti volebného lístka rozhoduje Volebná komisia. Platnosť volebného lístka sa 
posudzuje za každý volený orgán samostatne.  

 

§ 6 Spôsob a čas vykonania volieb  

1.) Voľby sa vykonajú na základe rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním. 

2.) V súlade s bodom 7.2. Stanov Mensy SK sa voľby uskutočnia:   

a) elektronickým hlasovaním, ak to umožnia technické prostriedky,    
b) osobným vložením volebného lístka do volebnej urny,   
c) zaslaním volebného lístka poštou alebo inou doručovacou spoločnosťou (ďalej len „hlasovanie poštou“)   
 

3.) Všetky spôsoby voľby podľa ods. 2 sú rovnocenné. Volič môže vo voľbách hlasovať iba jedným zo spôsobov 
uvedených v ods. 2.  



 

 

4.) Po vykonaní hlasovania vo voľbách volebná komisia vhodným spôsobom vyznačí v zozname voličov, že volič 
už vo voľbách vykonal hlasovanie.  

5.) Pred vyhlásením začiatku volieb na Valnom zhromaždení Mensy SK Volebná komisia v prítomnosti zástupcov 
kandidátov zapečatí prázdnu volebnú urnu. 

 

§ 7 Elektronické hlasovanie  

1.) Ak to umožnia technické prostriedky, volič môže hlasovať elektronicky prostredníctvom internetu. Termín 
začatia a ukončenia hlasovania touto formou oznámi Volebná komisia voličom vhodnou formou, najmä 
v časopise Mensy SK a na intranete Mensy SK. K technickému zabezpečeniu elektronických volieb Volebná 
komisia môže vydať osobitné opatrenia.  

2.) Volebná komisia zabezpečí, aby priebežné výsledky volieb zostali do vyhlásenia výsledkov volieb utajené. Za 
týmto účelom môže volebná komisia so súhlasom Rady prijať potrebné opatrenia.  

 

§ 8 Hlasovanie osobne na Valnom zhromaždení MS  

1.) Osobné hlasovanie voličov na Valnom zhromaždení sa vykoná vložením hlasovacieho lístka voličom osobne do 
zapečatenej urny po vyhlásení hlasovania vo voľbách Radou Mensy SK. Volebná komisia môže prijať primerané 
opatrenia za účelom zabezpečenia tajnosti hlasovania, najmä poskytnúť voličom obálky na hlasovacie lístky. 

 

§ 9 Hlasovanie poštou  

1.) Hlasovaním poštou sa rozumie doručenie volebného lístka Volebnej komisii, v obálke spôsobom popísaným 
v ods. 2. Termín začatia a ukončenia hlasovania touto formou oznámi Volebná komisia vhodnou formou členom 
Mensy SK. Rozhodujúcim dátumom pre posúdenie dodržania tohto termínu je podacia pečiatka pošty s 
dátumom odoslania.  

2.) Volebný lístok doručený podľa ods. 1 musí byť v obálke opatrenej pečiatkou Mensa SK a podpisom najmenej 
jedného člena volebnej komisie, ktorá je vložená do ďalšej obálky s adresou podľa tohto Volebného poriadku a 
so spätnou adresou voliča. Na obálku pod meno je potrebné napísať slovo „Voľby“ a vlastné členské číslo voliča. 
Jedna poštová zásielka môže obsahovať iba jeden volebný lístok, inak je takto odovzdaný hlas neplatný.  

3.) O prijatí obálky Volebná komisia oboznámi voliča notifikačným e-mailom na ním uvedenú adresu v evidencii 
členov, ak takúto adresu uviedol v kontaktných údajoch intranetu a súčasne ak zo spätnej adresy odosielateľa je 
možné jednoznačne identifikovať voliča.  

4.) Všetky prijaté obálky otvorí Volebná komisia až na mieste konania volieb. Tam podľa adresy odosielateľa a 
uvedeného členského čísla zaznamená účasť odosielateľa obálky v zozname voličov a vnútornú obálku s volebným 
lístkom oddelí od vonkajšej obálky, aby sa zabezpečila tajnosť hlasovania. Takto oddelenú vnútornú obálku vloží 
volebná komisia do zapečatenej urny, do ktorej sa na Valnom zhromaždení vykoná hlasovanie podľa § 8.  

 

§ 10 Sčítanie hlasov a vyhlásenie výsledkov volieb 

1.) V súlade s bodom 7.8. Stanov Mensy SK Volebná komisia sčíta hlasy a vyhlási výsledky volieb na Valnom 
zhromaždení. Pred ukončením hlasovania nie je možné zverejňovať akékoľvek štatistiky, týkajúce sa volieb. 

2.) Ak na Valnom zhromaždení nebude Volebná komisia uznášaniaschopná, Rada Mensy SK dodatočne vymenuje 
potrebný počet členov Volebnej komisie, aby bola zabezpečená uznášaniaschopnosť.  

3.) Na pozorovaní priebehu sčítavania hlasov môžu byť prítomní určení zástupcovia kandidátov.  



 

 

4.) Spôsob sčítania hlasov určí volebná komisia. 

5.) Na základe výsledkov hlasovania volebná komisia určí poradie zvolených kandidátov pre každý orgán samostatne.  

6.) Predsedom Rady sa stane kandidát, ktorý získa vo voľbách najviac hlasov. V prípade rovnosti hlasov sa 
primerane použije ods. 11. V prípade jediného kandidáta je Predseda rady zvolený, ak získa nadpolovičnú väčšinu 
súhlasných hlasov z odovzdaných hlasovacích lístkov.  

7.) Rozhodcom sporov sa stane kandidát, ktorý získa vo voľbách najviac hlasov. V prípade rovnosti hlasov sa 
primerane použije ods. 11. V prípade jediného kandidáta je Rozhodca sporov zvolený, ak získa nadpolovičnú 
väčšinu súhlasných hlasov z odovzdaných hlasovacích lístkov. 

8.) Členmi Rady sa stanú kandidáti, ktorí sa počtom získaných hlasov umiestnili na prvom až ôsmom mieste. 

9.) Členmi kontrolnej skupiny sa stanú kandidáti, ktorí sa počtom získaných hlasov umiestnili na prvom až treťom mieste. 

10.) Ak bol jeden kandidát zvolený do viacerých orgánov, potvrdí sa jeho členstvo v tom orgáne, ktorý si vyberie 
pri vyhlasovaní výsledkov. V ostatných orgánoch sa tento kandidát nahradí v poradí najbližším ďalším 
kandidátom. Ak nie je takýto kandidát osobne prítomný na hlasovaní a nie je možné obratom získať jeho 
stanovisko, Volebná komisia potvrdí jeho členstvo v orgáne v poradí: Predseda, Člen Rady, Rozhodca sporov, 
Člen kontrolnej skupiny, ibaže kandidát vopred oznámi volebnej komisii iné ním preferované poradie. 

11.) V prípade rovnosti hlasov na poslednej pozícii niektorého orgánu Mensy SK podľa ods. 8 a 9, sa členstvo v 
tomto orgáne potvrdí vykonaním tajného hlasovania voličmi prítomnými na voľbách, kde sa bude hlasovať už 
iba z kandidátov, ktorí dosiahli rovnosť hlasov na poslednej pozícii orgánu Mensy SK. V prípade rovnosti hlasov 
aj v tejto opakovanej voľbe sa potvrdí členstvo v tomto orgáne členovi, ktorý bude určený žrebom. Žrebovanie 
uskutoční poverený člen Volebnej komisie z lístkov s menami dotknutých kandidátov.  

12.) Výsledky volieb ako aj hlasovacie lístky a zoznam voličov budú archivované v súlade so Stanovami Mensy 
SK. Za prípravu dokumentov a ich odovzdanie do archívu zodpovedá Volebná komisia.  

13.) Volebná komisia vyhlási výsledky volieb na Valnom zhromaždení, na ktorom prebehli voľby.  

14.) Volebná komisia písomne oznámi všetkým kandidátom výsledky volieb do 14 dní po skončení volieb, vystaví 
menovacie dekréty a zverejní výsledky volieb v súlade s bodom 7.12. Stanov Mensy SK.  

15.) Volebná komisia oboznámi s výsledkom volieb predsedu Mensy International.  

 

§ 11 Záverečné ustanovenia  

1.) V prípade sporov alebo nezrovnalostí, ktoré sa vyskytnú počas volieb, rozhoduje Volebná komisia 
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Takéto rozhodnutie je konečné. 

2.) Tento volebný poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia Volebnou komisiou a končí dňom schválenia 
nového volebného poriadku.  

 

 

    V Bratislave k 31. 10. 2020, vypracovala Volebná komisia Mensy Slovensko 

     Tomáš Gál, Alexander Trstenský, Miroslav Žiak 


