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VOLEBNÝ PORIADOK 
pre voľbu členov Revíznej komisie SZV, člena VV SZV za športovcov a členov disciplinárnej 

komisii SZV 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1.) Podľa tohto volebného poriadku v súlade so Stanovami SZV, sa uskutoční na valnom 

zhromaždení SZV voľba:  

➢ 3 členovia Revíznej komisie SZV  

➢ 1 člen Výkonného výboru SZV za športovcov 

➢ potrebný počet členov disciplinárnej komisie, nevyhnutných na naplnenie členov DK SZV 

v zmysle Stanov SZV.   

 

 

Článok 2 

Všeobecné zásady 

1.) Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. V prípade, že na jednu funkciu je len jeden kandidát, 

môže VZ rozhodnúť o verejnom hlasovaní.  

 

2.) Právo hlasovania majú len delegáti s platným mandátom.  

 

Článok 3 

Navrhovaní kandidáti 

1.) Každý člen SZV môže v súlade so stanovami SZV (čl. 1.1.22.) navrhnúť kandidáta na volenú 

funkciu. Návrhy kandidátov na predsedu SZV, členov VV SZV a členov komisií podávajú riadni 

členovia na príslušnom tlačive pätnásť (15) dní pred konaním VZ SZV, pričom navrhovaní 

kandidáti musia s kandidatúrou súhlasiť.  

 

Článok 4 

Priebeh volieb 

1.) Voľby riadi volebná komisia zvolená na valnom zhromaždení SZV v počte minimálne 3 členov, 

ktorá si spomedzi seba zvolí predsedu. Komisia dohliada na riadny priebeh volieb. Valnému 

zhromaždeniu predkladá zoznam navrhnutých kandidátov.  

 

2.) Postupne sa volia:  

a) členovia Revíznej komisie SZV  

b) člen VV SZV za športovcov 

c) potrebný členovia disciplinárnej komisie  

 

3.) Predseda volebnej komisie sa pred každou voľbou opýta v abecednom poradí každého 

kandidáta, či súhlasí so svojou predloženou kandidatúrou.  

 

4.) Volebné lístky obsahujú: označenie Valného zhromaždenia SZV s uvedením termínu a miesta 

konania, označenie voľby príslušného orgánu.  

 

5.) Volebné lístky pre jednotlivé kolá sa odlišujú od seba označením kola volieb.  
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6.) Volebná komisia preukázateľne odovzdá volebný lístok každému delegátovi oddielu/klubu, 

osobitne pre každú voľbu. Volebná komisia si vedie pri odovzdávaní volebných lístkov písomnú 

evidenciu, komu odovzdala volebný lístok.  

 

7.) Akt voľby sa vykoná zakrúžkovaním čísla pri mene kandidáta na volebnom lístku.  

 

8.) Volebný lístok, na ktorom bude označených viac kandidátov, ako je volených miest, je 

neplatný.  

 

9.) Ak nie je na volebnom lístku označený ani jeden z kandidátov, považuje sa tento akt za 

zdržanie sa hlasovania a za platný volebný akt. 

 

10.) Delegáti budú vyzvaní, aby pristupovali k hlasovacej urne a vložili do urny volebný lístok.  

 

11.)Zrátanie hlasov vykoná Volebná komisia v osobitnej miestnosti a vypracuje protokol o voľbe. 

Budú zvolení:  

 a) Členovia Revíznej komisie SZV (3) 

Zvolení budú tí kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov z odovzdaných platných 

hlasov. V prípade rovnosti hlasov, sa uskutoční 2.kolo 3.kolo atď. pokiaľ niektorý nezíska 

viac hlasov. 

 b) Člen Výkonného výboru SZV za športovcov (1) 

Zvolený bude ten kandidát, ktorý získa najvyšší počet hlasov z odovzdaných platných 

hlasov. V prípade rovnosti hlasov, sa uskutoční 2.kolo 3.kolo atď. pokiaľ niektorý nezíska 

viac hlasov. 

c) Členovia Disciplinárnej komisie SZV (podľa potreby), princíp voľby je tak, ako je 

uvedený v písm. a) tohto odseku.  

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenie 

1.) O priebehu a výsledku volieb vyhotoví volebná komisia zápis.  

Zápis musí obsahovať:  

➢ Počet vydaných volebných lístkov.  

➢ Počet platných hlasov. 

➢ U každého kandidáta počet získaných platných hlasov a to podľa jednotlivých kôl.  

 

Vyhotovuje sa trojmo a podpisujú ho všetci členovia volebnej komisie. Po skončení volieb sa zápis 

spolu s volebnými lístkami odovzdá sekretariátu SZV. Tento materiál sa musí uložiť tak, aby bolo 

možné v prípade sťažnosti preveriť správnosť volieb.  

 

2.) Návrhy na uznesenie sa dávajú v písomnej podobe.  

 

3.) Materiály z VZ SZV sa archivujú minimálne do skončenia volebného obdobia.  

 

4.) Pred voľbou má každý kandidát na funkciu do orgánov SZV právo informovať VZ o svojom 

programe v dĺžke maximálne 5 minút.  

 

5.) Tento volebný poriadok platí iba pre voľby konané na VZ SZV dňa 03.04.2022.  
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