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VOLEBNÝ A HLASOVACÍ PORIADOK 

PRE GENERÁLNE ZHROMAŽDENIE SZJ  

Článok 1 

 Schvaľovanie: programu GZ. Voľba členov: pracovného predsedníctva, mandátovej, 

volebnej a návrhovej komisie. Volebného, hlasovacieho a rokovacieho poriadku a uznesenia GZ 

SZJ sa vykonáva verejným hlasovaním. 

Hlasujú len delegáti s hlasom rozhodujúcim, zdvihnutím ruky s platným hlasovacím lístkom. 

Návrh je prijatý, pokiaľ zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s hlasom 

rozhodujúcim. 

Kandidát za člena Výkonného výboru SZJ nesmie byť členom volebnej komisie.  

Článok 2 

 Schvaľovanie návrhov týkajúcich sa zmien a doplnkov Stanov SZJ prebieha verejným 

hlasovaním. 

 Hlasujú len delegáti s hlasom rozhodujúcim, zdvihnutím ruky s platným hlasovacím 

lístkom, (ktorý získa každý delegát s hlasom rozhodujúcim pri prezentácii, po preukázaní sa 

platným mandátovým lístkom). V zmysle Zákona o športe 440/2015, § 19 bod 1 písm. c, volený 

člen najvyššieho orgánu sa zúčastňuje na zasadnutí najvyššieho orgánu osobne alebo ho môže 

zastúpiť jeho náhradník zvolený rovnakým spôsobom, pričom v zmysle § 19 bod 1 písm. d, 

členom najvyššieho orgánu, ktorý zastupuje športovú organizáciu, je štatutárny orgán športovej 

organizácie alebo ním písomne splnomocnená osoba, ak športovú organizáciu v najvyššom 

orgáne nezastupuje volený člen podľa písmena c), t.j. splnomocnená osoba. 

Jeden delegát  môže na základe splnomocnenia štatutára klubu, oddielu tento zastupovať 

viacerými mandátmi. 

Návrh je prijatý, pokiaľ zaň hlasuje kvalifikovaná väčšina, t.j. -  minimálne dve tretiny 

prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim. (článok 15.5. stanov SZJ uvádza kvalifikovanú 
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väčšinu ale nikde ju nemáme spomenutú koľko je to. ak to uvedieme v tomto poriadku je to jasné 

hneď všetkým) 

Článok 3 

 Voľba predsedu SZJ, predsedu Kontrolno-revíznej komisie, predsedu Disciplinárnej 

komisie. 

V prípade verejnej voľby sa hlasuje zdvihnutím hlasovacieho lístku. 

V prípade tajnej voľby zástupcovia volebnej komisie odovzdajú na mieste určenom pre priebeh 

volieb každému delegátovi s hlasom rozhodujúcim volebný lístok, ktorý delegát podľa svojho 

rozhodnutia upraví na oddelenom mieste a vhodí do pripravenej urny. V zozname delegátov 

bude zaznamenaný odber každého volebného lístka. 

Hlasujú len delegáti s hlasom rozhodujúcim, volebnými lístkami k tomuto účelu vydanými. 

Volebný lístok je platný len v tom prípade, ak je na ňom jasne vyznačený prejav vôle voliča,  

„za“ sa vyjadruje zakrúžkovaním kandidáta. 

• Hlas „za“ je možné v jednom kole volieb prideliť len jednému kandidátovi.  

• Hlas „proti“ je možné vyjadriť v jednom kole aj všetkým kandidátom, ich škrtnutím. 

Pri rôznom počte kandidátov na tú istú funkciu, prebiehajú voľby nasledovne: 

Hlasuje sa verejne. 

1 kandidát - kandidát je zvolený, pokiaľ zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných 

delegátov s hlasom rozhodujúcim. 

• V prípade, že kandidát nebol v 1.kole zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov, voľba 

sa neopakuje.  

V tomto prípade kandidát nebude zvolený a SZJ ostáva bez obsadenia tejto funkcie. 

Hlasuje sa tajne. 

2 kandidáti - kandidát je zvolený, pokiaľ zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných 

delegátov s hlasom rozhodujúcim. 

• V prípade, že v 1. kole nezíska ani jeden z dvoch kandidátov nadpolovičnú väčšinu, 

voľba sa opakuje.  
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• V 2. kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý bude mať väčší počet hlasov „za“ ako 

hlasov „proti“. 

 V prípade rovnosti hlasov v 2.kole, pokračujú voľby tretím kolom po krátkej 

prestávke. Ak nie je možné ani v tomto kole určiť víťaza, žiadny z kandidátov nebude 

zvolený a SZJ ostáva bez obsadenia tejto funkcie.  

Hlasuje sa tajne. 

        3 a viac kandidátov- kandidát je zvolený, pokiaľ zaň hlasuje nadpolovičná väčšina 

prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim. 

• V prípade ak sa tak v 1. kole nestalo, pokračuje voľba 2.kolom, pričom tohto kola sa 

už  nezúčastní kandidát, ktorý získal v 1.kole najmenší počet hlasov. 

• Pri takomto počte potom prebiehajú voľby podľa čl.3 odst. b) tohto volebného a 

hlasovacieho poriadku. 

Článok 4 
a) Voľba členov členov KRK SZJ a členov DK prebieha verejným 

hlasovaním ako celku. 

b) Novozvolený predseda SZJ predstaví delegátom kandidátov na členov 

VV SZJ.  

• Hlasujú len delegáti s hlasom rozhodujúcim podľa článku 3 tohto 

poriadku. 

c) Návrh je prijatý, pokiaľ zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných 

delegátov s hlasom rozhodujúcim. 

d) Novozvolený predseda KRK predstaví delegátom 2 kandidátov (po 

jednom z ostatných regiónov), ktorých navrhne za členov KRK SZJ. 

e) Novozvolený predseda DK predstaví delegátom 2 kandidátov (po jednom 

z ostatných regiónov), ktorých navrhne za členov DK SZJ. 
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Článok 5 
a) Schvaľovanie iných, v predchádzajúcich bodoch neuvedených návrhov 

pracovného charakteru, prebieha v zásade verejným hlasovaním. 

b) Ustanovenia tohto poriadku sú záväzné pre všetkých účastníkov GZ SZJ a jeho 

záväzný výklad predsedajúci GZ SZJ. 

c) Zmeny schvaľuje GZ SZJ a zverejňuje sekretariát SZJ a nadobúda platnosť dňa 

19.9.2020. 

 

 

 

 

Schválené GZ SZJ 
•  

 


