VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB 9. APRÍL 2022

VOLEBNÝ PORIADOK
1. Hlasovacie právo má každý delegát s právom hlasovať, ktorý obdrží pri

prezentácii hlasovací lístok.
2. Valné zhromaždenie volí dňa 9.4.2022 prezidenta SZB, 6 viceprezidentov
SZB (členov prezídia SZB), predsedu Disciplinárnej komisie SZB a dvoch
členov Disciplinárnej komisie v nasledovnom poradí jednotlivo:
a) Prezidenta SZB
b) Viceprezidenta pre štátnu športovú reprezentáciu
c) Viceprezidenta pre ekonomiku a marketing
d) Viceprezidenta technické záležitosti
e) Viceprezidenta pre športovcov
f) Viceprezidenta pre mládež
g) Viceprezidenta pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti
klubov
h) Predsedu Disciplinárnej komisie SZB a dvoch členov
3. Každý delegát s právom hlasovať obdrží pri prezentácii kandidátne listiny

4.
5.

6.

7.

obsahujúce návrhy na voľbu prezidenta SZB, viceprezidentov SZB a predsedu
DK SZB a dvoch členov.
Prezidenta, viceprezidentov SZB a predsedu DK SZB a členov volí VZ SZB
tajným hlasovaním.
Členom P SZB môže byť maximálne 1 člen z jedného KB, čo sa nevzťahuje
na klubovú príslušnosť Prezidenta SZB.
Členmi Prezídia a KRK SZB sa nemôžu stať tréneri poverení reprezentáciou
mužov a žien a zamestnanci sekretariátu SZB.
Každý kandidát musí s návrhom člena SZB vyjadriť písomný súhlas, doručený
na sekretariát SZB najneskôr 7 (slovom sedem) dní pred dátumom konania VZ
SZB, na ktorom sa uskutočnia voľby, v opačnom prípade nie je oprávnený sa
uchádzať o volenú funkciu. Každý kandidát sa vo voľbách môže uchádzať len
o jednu volenú funkciu. Z dôvodu zachovania základného poslania a úloh SZB
musí kandidát nečlen SZB najneskôr v deň doručenia písomného súhlasu s
kandidatúrou na sekretariát SZB, požiadať o udelenie členstva. Takýto
kandidát sa stáva členom SZB momentom jeho zvolenia do danej funkcie na
VZ SZB. V prípade, ak kandidát o členstvo nepožiada, nebude sa na jeho
kandidatúru na VZ SZB prihliadať.
Kandidátne listiny nie je možné pred voľbami, alebo počas nich doplňovať.
V súlade so Zákonom o športe 440/2015, §17, písmeno h) musia byť návrhy
kandidátov zverejnené najneskôr 3 dni pred voľbami, to znamená, že nie je
možné podávať návrhy na kandidátov počas Valného zhromaždenia SZB.
V prípade, že niekto z prítomných pri voľbách napíše do kandidátok ďalšieho
kandidáta, ktorý nebol na kandidátke, nebudú sa tomuto hlasy započítavať.
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Vlastný volebný akt sa vykoná zakrúžkovaním čísla voleného kandidáta.
Delegát zakrúžkuje pri voľbe Prezidenta, Viceprezidentov, predsedu DK
jedného kandidáta a v prípade členov DK dvoch kandidátov. Ak je v
hlasovacom lístku zakrúžkovaných viac kandidátov je tento lístok považovaný
za neplatný, to neplatí pri voľbe členov DK, kde môžu byť zakrúžkovaní dvaja
kandidáti. Svoj nesúhlas s kandidátmi delegát vyjadruje odovzdaním
nevyplneného hlasovacieho lístka.
8. Za prezidenta SZB, viceprezidentov SZB a predsedu DK SZB je zvolený
kandidát, ktorý vo voľbách získa najväčší počet hlasov, tento však musí
presiahnuť nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov s právom
hlasovať. V prípade viac kandidátov, ak žiadny z nich na príslušnú funkciu
nedosiahne nadpolovičnú väčšinu hlasov, uskutoční sa pre túto funkciu 2. kolo
volieb, do ktorého postupujú 2 kandidáti s najvyšším počtom hlasov z 1. kola.
9. Ak niektorá z funkcií do orgánov SZB nebude zvolená, musí byť v čo

najkratšom čase zvolané mimoriadne Valné zhromaždenie SZB, na ktorom sa
voľba uskutoční.
Schválilo P SZB, 26.3.2022.

