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N á v r h 
 

V O L E B N Ý   P O R I A D O K 
 

NA  POZÍCIU ČLENA VÝKONNÉHO VÝBORU SAZ 
NA  VALNOM  ZHROMAŽDENÍ  SAZ 

DŇA  30. 04. 2022  V  BANSKEJ  BYSTRICI 
 
 

ČLÁNOK 1 
V súlade so Stanovami SAZ sa vo voľbách na VZ SAZ konanom dňa 30. 04. 2022 v Banskej Bystrici 
volia nasledovné funkcie: 

➢ Člen Výkonného výboru SAZ (na zostávajúce funkčné obdobie súčasného VV SAZ) 
 

ČLÁNOK 2 
Záujemca o vykonávanie funkcie člena VV SAZ alebo navrhovatelia kandidátov na túto funkciu, 
voleného na VZ SAZ dňa 30. 04. 2022 musia doručiť na Sekretariát SAZ návrh kandidatúry 
na funkciu najneskôr 7 dní pred konaním VZ SAZ s tým, že SAZ zverejní kandidátov na funkciu 
člena VV SAZ, vrátane ich navrhovateľa, najneskôr 7 dni pred konaním VZ SAZ, na internetovej 
stránke SAZ. 
 

ČLÁNOK 3 
Právo voliť do funkcie v súlade so Stanovami SAZ vo voľbách na VZ SAZ konanom dňa                  
30. 04. 2022 majú delegáti VZ SAZ s právom hlasovať, určení v súlade s článkom VII. ods. 5 Stanov 
SAZ. 
 

ČLÁNOK 4 
Na funkcie, ktoré sú volené v súlade so Stanovami SAZ, môžu byť 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 5 
Voľby sa uskutočnia tajným spôsobom, ak VZ SAZ neodhlasuje iný spôsob hlasovania. 
 
 

ČLÁNOK 6 
Voľby sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov VZ SAZ 
s právom hlasovať, určených v súlade s článkom VII. ods. 5 Stanov SAZ. 
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ČLÁNOK 7 
Voľba člena Výkonného výboru SAZ : 
Mandátovo-Volebná komisia VZ SAZ oboznámi delegátov VZ SAZ so zoznamom kandidátov na 
funkciu člena Výkonného výboru SAZ, spĺňajúcich podmienky kandidatúry v súlade so Stanovami 
SAZ. 
 
Delegáti VZ SAZ následne na volebnom lístku určenej farby volia člena VV SAZ. Zvolený je ten 
kandidát, ktorý dostane nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov VZ SAZ s právom 
hlasovať. 
 
V prípade, že žiadny kandidát nedostane nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných 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 VV SAZ 
bude zvolený ten kandidát, ktorý dostal v 2. kole viac hlasov prítomných delegátov VZ SAZ 
s právom hlasovať. 
 
Na jednom odovzdanom volebnom lístku môže byť označený iba 1 kandidát. Volebný lístok 
s vyšším počtom označených kandidátov je neplatný. Označenie sa vykonáva zakrúžkovaním 
poradového čísla voleného kandidáta. 

 
ČLÁNOK 8 

Správu o voľbách konaných v súlade so Stanovami na VZ SAZ konanom dňa 30. 04. 2022 spracuje 
Mandátovo-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. 

 


