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VOLEBNÝ  PORIADOK  VZ SAZ 
NA  FUNKCIE  V ORGÁNOCH  SAZ 

V  SÚLADE  SO  STANOVAMI  SCHVÁLENÝMI 
NA  VZ SAZ  KONANOM  DŇA  21.05.2016 

 
 

ČLÁNOK 1 
V súlade so Stanovami SAZ schválenými na VZ SAZ dňa 21.05.2016 sa vo voľbách na VZ SAZ 
konanom dňa 21.05.2016 v Šamoríne volia nasledovné funkcie: 

 Kontrolór SAZ, na päťročné funkčné obdobie s tým, že je oprávnený vykonávať svoju 
funkciu až do zvolenia nového kontrolóra SAZ na zasadnutí VZ SAZ nasledujúcom 
po uplynutí jeho funkčného obdobia, 

 Člen VV SAZ za atlétov, na funkčné obdobie do konania riadneho volebného VZ SAZ, 
ktoré nasleduje po letných olympijských hrách 2016, 

 Predseda a 4 členovia Disciplinárnej komisie SAZ, na funkčné obdobie, ktoré uplynie 
primerane v súlade s funkčným obdobím VV SAZ zvoleného na riadnom volebnom 
VZ SAZ v roku 2016, 

 Predseda a 4 členovia Arbitrážnej rady SAZ, na funkčné obdobie, ktoré uplynie 
primerane v súlade s funkčným obdobím VV SAZ zvoleného na riadnom volebnom 
VZ SAZ v roku 2016, 

 Predseda a 2 členovia Odvolacej komisie SAZ, na funkčné obdobie, ktoré uplynie 
primerane v súlade s funkčným obdobím VV SAZ zvoleného na riadnom volebnom 
VZ SAZ v roku 2016. 

 
ČLÁNOK 2 

Právo voliť na funkcie v súlade so Stanovami SAZ schválenými na VZ SAZ dňa 21.05.2016 
vo voľbách na VZ SAZ konanom dňa 21.05.2016 majú delegáti VZ SAZ s právom hlasovať, 
určení v súlade s článkom XXII. ods.2 Stanov SAZ. Právo navrhovať kandidátov do volieb majú 
len delegáti VZ SAZ za podmienok uvedených v Stanovách SAZ schválených na VZ SAZ dňa 
21.05.2016. 
 

ČLÁNOK 3 
Na funkcie, ktoré sú volené v súlade so Stanovami SAZ schválenými na VZ SAZ 
dňa 21.05.2016, môžu byť, okrem funkcie predsedu a člena Odvolacej komisie SAZ, 
pri ktorých sa členstvo v SAZ nevyžaduje, volení členovia SAZ vo veku nad 18 rokov, 
ak súhlasia s kandidatúrou a spĺňajú podmienky uvedené v zákone č. 440/2015 Z. z. o športe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

ČLÁNOK 4 
Voľby sa uskutočnia tajným spôsobom, ak VZ SAZ neodhlasuje iný spôsob hlasovania. 



 
 
 

SLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVÄZ  /  SLOVAK ATHLETIC FEDERATION 
Bajkalská 7A, 831 04 Bratislava, Slovak Republic  •  tel.: +421 2 38 15 55 00, e-mail: saz@atletikasvk.sk  •  

www.atletikasvk.sk 

ČLÁNOK 5 
Voľby sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov VZ SAZ 
s právom hlasovať, určených v súlade s článkom XXII. ods.2 Stanov SAZ. 
 

ČLÁNOK 6 
Voľba kontrolóra SAZ : 
Na lístok určenej farby delegáti napíšu meno kandidáta, ktorého navrhujú za kontrolóra SAZ. 
Volebná komisia VZ SAZ z týchto návrhov spracuje zoznam kandidátov, s ktorým oboznámi 
delegátov. Delegáti potom na volebnom lístku určenej farby volia kontrolóra SAZ. Zvolený je 
ten kandidát, ktorý dostane nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov VZ SAZ 
s právom hlasovať.  
V prípade, že žiadny kandidát nedostane na funkciu kontrolóra SAZ nadpolovičnú väčšinu 
hlasov všetkých delegátov VZ SAZ s právom hlasovať, pristúpi sa k voľbe v 2. kole. 
V 2. kole sa volí z dvoch kandidátov, ktorí v 1. kole dostali najvyšší počet hlasov. 
Za kontrolóra SAZ bude zvolený ten kandidát, ktorý dostal v 2. kole viac hlasov všetkých 
delegátov VZ SAZ s právom hlasovať. 
 

ČLÁNOK 7 
Voľba člena Výkonného výboru SAZ za atlétov: 
Na návrh Komisie atlétov SAZ sa volí 1 člen Výkonného výboru SAZ za atlétov. 
Zástupcovia Komisie atlétov SAZ prednesú mená kandidátov, ktorých navrhujú za člena 
Výkonného výboru SAZ za atlétov. 
Volebná komisia VZ SAZ z týchto návrhov spracuje zoznam kandidátov, s ktorými oboznámi 
delegátov. Delegáti potom na volebnom lístku určenej farby volia nového člena Výkonného 
výboru SAZ za atlétov. Zvolený je ten kandidát, ktorý dostane nadpolovičnú väčšinu hlasov 
všetkých delegátov VZ SAZ s právom hlasovať. 
V prípade, že žiadny kandidát nedostane na funkciu člena Výkonného výboru SAZ za atlétov 
nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov VZ SAZ s právom hlasovať, pristúpi sa 
k voľbe v 2. kole. 
V 2. kole sa volí z dvoch kandidátov, ktorí v 1. kole dostali najvyšší počet hlasov. Za člena 
Výkonného výboru SAZ za atlétov bude zvolený ten kandidát, ktorý dostal v 2. kole viac 
hlasov všetkých delegátov VZ SAZ s právom hlasovať. 

 
ČLÁNOK 8 

Voľba predsedu Disciplinárnej komisie SAZ : 
Na návrhový lístok určenej farby, alebo čísla, napíšu delegáti meno jedného kandidáta 
na funkciu predsedu Disciplinárnej komisie SAZ. 
Volebná komisia VZ SAZ z týchto návrhov spracuje zoznam kandidátov, s ktorým oboznámi 
delegátov. Delegáti potom na volebnom lístku určenej farby volia predsedu Disciplinárnej 
komisie SAZ. Zvolený je ten kandidát, ktorý dostane nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
delegátov VZ SAZ s právom hlasovať.  



 
 
 

SLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVÄZ  /  SLOVAK ATHLETIC FEDERATION 
Bajkalská 7A, 831 04 Bratislava, Slovak Republic  •  tel.: +421 2 38 15 55 00, e-mail: saz@atletikasvk.sk  •  

www.atletikasvk.sk 

V prípade, že žiadny kandidát nedostane na funkciu predsedu Disciplinárnej komisie SAZ 
nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov VZ SAZ s právom hlasovať, pristúpi sa 
k voľbe v 2. kole. 
V 2. kole sa volí z dvoch kandidátov, ktorí v 1. kole dostali najvyšší počet hlasov. Za predsedu 
Disciplinárnej komisie SAZ bude zvolený ten kandidát, ktorý dostal v 2. kole viac hlasov 
všetkých delegátov VZ SAZ s právom hlasovať. 
 

ČLÁNOK 9 
Voľba členov Disciplinárnej komisie SAZ : 
Na návrhový lístok určenej farby, alebo čísla, napíšu delegáti meno jedného alebo až štyroch 
kandidátov na funkciu člena Disciplinárnej komisie SAZ. V návrhu môžu byť uvedení najviac 
dvaja kandidáti z jedného oblastného atletického zväzu. 
Volebná komisia VZ SAZ z týchto návrhov spracuje zoznam kandidátov, s ktorým oboznámi 
delegátov. Delegáti potom na určenom volebnom lístku volia členov Disciplinárnej komisie 
SAZ. Na jednom odovzdanom volebnom lístku môžu byť uvedení najviac 4 kandidáti, 
ale najviac dvaja z jedného oblastného atletického zväzu. Volebný lístok s vyšším počtom 
uvedených kandidátov je neplatný. 
Za členov Disciplinárnej komisie SAZ budú zvolení 4 kandidáti, ktorí dostali najviac hlasov 
za oblastné atletické zväzy a to tak, aby každý oblastný atletický zväz mal v Disciplinárnej 
komisii SAZ najmenej jedného člena a najviac dvoch členov. 
V 1. kole volieb sú zvolení kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov s tým, že musia získať 
nadpolovičnú väčšinou hlasov všetkých delegátov VZ SAZ s právom hlasovať. Ak sa v prvom 
kole nezvolí dostatočný počet členov Disciplinárnej komisie SAZ, pristúpi sa k voľbe v 2. kole, 
v ktorom sa zvolí chýbajúci počet členov. Pritom sa prihliada k vyššie uvedenému princípu 
zastúpenia oblastných atletických zväzov v Disciplinárnej komisii SAZ. 
Na volebnom lístku budú v 2. kole uvedené mená kandidátov, ktorí v 1. kole neboli zvolení 
za členov Disciplinárnej komisie SAZ, v poradí podľa počtu získaných hlasov v 1. kole. Počet 
volených kandidátov bude zodpovedať počtu neobsadených miest. Za členov Disciplinárnej 
komisie SAZ budú zvolení budú tí kandidáti, ktorí získajú v 2. kole najvyšší počet hlasov 
všetkých delegátov VZ SAZ s právom hlasovať. 
 

ČLÁNOK 10 
Voľba predsedu Arbitrážnej rady SAZ : 
Na návrhový lístok určenej farby, alebo čísla, napíšu delegáti meno jedného kandidáta 
na funkciu predsedu Arbitrážnej rady SAZ. 
Volebná komisia VZ SAZ z týchto návrhov spracuje zoznam kandidátov, s ktorými oboznámi 
delegátov. Delegáti potom na volebnom lístku určenej farby volia predsedu Arbitrážnej rady 
SAZ. Zvolený je ten kandidát, ktorý dostane nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov 
VZ SAZ s právom hlasovať.  
V prípade, že žiadny kandidát nedostane na funkciu predsedu Arbitrážnej rady SAZ 
nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov VZ SAZ s právom hlasovať, pristúpi sa 
k voľbe v 2. kole. 
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V 2. kole sa volí z dvoch kandidátov, ktorí v 1. kole dostali najvyšší počet hlasov. Za predsedu 
Arbitrážnej rady SAZ bude zvolený ten kandidát, ktorý dostal v 2. kole viac hlasov všetkých 
delegátov VZ SAZ s právom hlasovať. 
 

ČLÁNOK 11 
Voľba členov Arbitrážnej rady SAZ : 
Na návrhový lístok určenej farby, alebo čísla, napíšu delegáti meno jedného alebo až štyroch 
kandidátov na funkciu člena Arbitrážnej rady SAZ. V návrhu môžu byť uvedení najviac dvaja 
kandidáti z jedného oblastného atletického zväzu. 
Volebná komisia VZ SAZ z týchto návrhov spracuje zoznam kandidátov, s ktorým oboznámi 
delegátov. Delegáti potom na určenom volebnom lístku volia členov Arbitrážnej rady SAZ. 
Na jednom odovzdanom volebnom lístku môžu byť uvedení najviac 4 kandidáti, ale najviac 
dvaja z jedného oblastného atletického zväzu. Volebný lístok s vyšším počtom uvedených 
kandidátov je neplatný. 
Za členov Arbitrážnej rady SAZ budú zvolení 4 kandidáti, ktorí dostali najviac hlasov 
za oblastné atletické zväzy a to tak, aby každý oblastný atletický zväz mal v Arbitrážnej rade 
SAZ najmenej jedného člena a najviac dvoch členov. 
V 1. kole volieb sú zvolení kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov s tým, že musia získať 
nadpolovičnú väčšinou hlasov všetkých delegátov VZ SAZ s právom hlasovať. Ak sa v prvom 
kole nezvolí dostatočný počet členov Arbitrážnej rady SAZ, pristúpi sa k voľbe v 2. kole, 
v ktorom sa zvolí chýbajúci počet členov. Pritom sa prihliada k vyššie uvedenému princípu 
zastúpenia oblastných atletických zväzov v Arbitrážnej rade SAZ. 
Na volebnom lístku budú v 2. kole uvedené mená kandidátov, ktorí v 1. kole neboli zvolení 
za členov Arbitrážnej rady SAZ, v poradí podľa počtu získaných hlasov v 1. kole. Počet 
volených kandidátov bude zodpovedať počtu neobsadených miest. Za členov Arbitrážnej 
rady SAZ budú zvolení budú tí kandidáti, ktorí získajú v 2. kole najvyšší počet hlasov všetkých 
delegátov VZ SAZ s právom hlasovať. 
 

ČLÁNOK 12 
Voľba predsedu Odvolacej komisie SAZ : 
Na návrhový lístok určenej farby, alebo čísla, napíšu delegáti meno jedného kandidáta 
na funkciu predsedu Odvolacej komisie SAZ. 
Volebná komisia VZ SAZ z týchto návrhov spracuje zoznam kandidátov, s ktorými oboznámi 
delegátov. Delegáti potom na volebnom lístku určenej farby volia predsedu Odvolacej 
komisie SAZ. Zvolený je ten kandidát, ktorý dostane nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
delegátov VZ SAZ s právom hlasovať.  
V prípade, že žiadny kandidát nedostane na funkciu predsedu Odvolacej komisie SAZ 
nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov VZ SAZ s právom hlasovať, pristúpi sa 
k voľbe v 2. kole. 
V 2. kole sa volí z dvoch kandidátov, ktorí v 1. kole dostali najvyšší počet hlasov. Za predsedu 
Odvolacej komisie SAZ bude zvolený ten kandidát, ktorý dostal v 2. kole viac hlasov všetkých 
delegátov VZ SAZ s právom hlasovať. 
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ČLÁNOK 13 
Voľba členov Odvolacej komisie SAZ : 
Na návrhový lístok určenej farby, alebo čísla, napíšu delegáti meno jedného alebo dvoch 
kandidátov na funkciu člena Odvolacej komisie SAZ. 
Volebná komisia VZ SAZ z týchto návrhov spracuje zoznam kandidátov, s ktorým oboznámi 
delegátov. Delegáti potom na určenom volebnom lístku volia členov Odvolacej komisie SAZ. 
Na jednom odovzdanom volebnom lístku môžu byť uvedení najviac 2 kandidáti. Volebný 
lístok s vyšším počtom uvedených kandidátov je neplatný. 
Za členov Odvolacej komisie SAZ budú zvolení 2 kandidáti, ktorí dostali najviac hlasov. 
V 1. kole volieb sú zvolení kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov s tým, že musia získať 
nadpolovičnú väčšinou hlasov všetkých delegátov VZ SAZ s právom hlasovať. Ak sa v prvom 
kole nezvolí dostatočný počet členov Odvolacej komisie SAZ, pristúpi sa k voľbe v 2. kole, 
v ktorom sa zvolí chýbajúci počet členov. 
Na volebnom lístku budú v 2. kole uvedené mená kandidátov, ktorí v 1. kole neboli zvolení 
za členov Odvolacej komisie SAZ, v poradí podľa počtu získaných hlasov v 1. kole. Počet 
volených kandidátov bude zodpovedať počtu neobsadených miest. Za členov Odvolacej 
komisie SAZ budú zvolení budú tí kandidáti, ktorí získajú v 2. kole najvyšší počet hlasov 
všetkých delegátov VZ SAZ s právom hlasovať. 
 

ČLÁNOK 14 
Správu o voľbách konaných v súlade so Stanovami SAZ schválenými na VZ SAZ dňa 
21.05.2016 na VZ SAZ konanom dňa 21.05.2016 spracuje Volebná komisia VZ SAZ. 
Správa o voľbách bude spolu so zápisnicou z rokovania VZ SAZ a uznesením z VZ SAZ uložená 
na Sekretariáte SAZ a bude zverejnená na webovej stránke SAZ a v informačnom systéme 
športu v súlade so zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
 


