VOLEBNÝ PORIADOK VZ SAZ
NA FUNKCIU PODPREDSEDA SAZ
NA VZ SAZ DŇA 21. 05. 2016
ČLÁNOK 1
V súlade so Stanovami SAZ zo dňa 22.11.2014 sa vo voľbách na VZ SAZ konanom dňa
21.05.2016 v Šamoríne volí funkcia podpredseda SAZ na obdobie do konania riadneho
volebného VZ SAZ, ktoré nasleduje po letných olympijských hrách 2016.
ČLÁNOK 2
Právo voliť na funkciu podpredseda SAZ majú oprávnení delegáti VZ SAZ. Právo navrhovať
kandidátov do volieb majú len delegáti VZ SAZ.
ČLÁNOK 3
Na funkciu podpredseda SAZ môžu byť volení členovia SAZ vo veku nad 18 rokov, ak súhlasia
s kandidatúrou.
ČLÁNOK 4
Voľby sa uskutočnia tajným spôsobom, ak VZ SAZ neodhlasuje iný spôsob hlasovania.
ČLÁNOK 5
Voľby sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených delegátov
VZ SAZ.
ČLÁNOK 6
Na lístok určenej farby delegáti napíšu meno kandidáta, ktorého navrhujú na funkciu
podpredseda SAZ. Volebná komisia VZ SAZ z týchto návrhov spracuje zoznam kandidátov,
s ktorým oboznámi delegátov. Delegáti potom na volebnom lístku určenej farby volia nového
podpredsedu SAZ. Zvolený je ten kandidát, ktorý dostane nadpolovičnú väčšinu hlasov
oprávnených delegátov VZ SAZ.
V prípade, že žiadny kandidát nedostane na funkciu podpredseda SAZ nadpolovičnú väčšinu
hlasov oprávnených delegátov VZ SAZ, pristúpi sa k voľbe v 2. kole.
V 2. kole sa volí z dvoch kandidátov, ktorí v 1. kole dostali najvyšší počet hlasov.
Za podpredsedu SAZ je zvolený ten kandidát, ktorý dostal v 2. kole viac hlasov oprávnených
delegátov VZ SAZ.
ČLÁNOK 7
Správu o voľbách podpredsedu SAZ 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.
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