Volebný poriadok Konferencie SVF
Podľa článku 29, odsek 9 a článku 35, odsek 13 Stanov SVF
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. V zmysle ustanovení článku 29 Stanov SVF konferencia je najvyšším zastupiteľským orgánom
SVF. Konferencia môže byť riadna, mimoriadna alebo volebná. Riadna konferencia sa koná
najmenej jedenkrát za rok.
2. Prípravu a priebeh volieb na konferencii upravujú Volebný poriadok a Rokovací poriadok,
ktoré sa primerane použijú aj pri voľbe predsedov, podpredsedov a členov orgánov SVF
volených Konferenciou SVF.
3. Konferencia, na ktorej sa konajú doplňujúce voľby, sa nepovažuje za volebnú konferenciu.

Článok 2
Delegáti konferencie
1. Na konferencii sú oprávnení zúčastniť sa zástupcovia športových klubov, športovcov,
športových odborníkov a ďalších členov SVF alebo zástupcovia zvolení športovými klubmi,
športovcami, športovými odborníkmi a ďalšími členmi SVF (ďalej len „delegáti“) s hlasovacím
právom podľa kľúča v zmysle článku 30 ods. 2 a 3 Stanov SVF
2. Delegáti sa zúčastňujú na zasadnutí Konferencie osobne alebo ich môže zastúpiť ich
náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako bol zvolený príslušný delegát Konferencie SVF.
3. Práva a povinnosti delegáta a jeho náhradníka, ktorý sa zúčastňuje na zasadnutí Konferencie
upravuje článok 30 odsek 4-12, Stanov SVF.
Článok 3
Volebná komisia SVF
1. Volebná komisia pripravuje a organizuje voľby všetkých orgánov SVF a členov orgánov SVF,
okrem voľby členov volebnej komisie, ktorých podľa týchto stanov volí konferencia, kontroluje
priebeh týchto volieb a vyhlasuje ich výsledky. Volebná komisia rozhoduje o sťažnostiach,
námietkach a sporoch súvisiacich s prípravou a priebehom volieb na zasadnutí konferencii; ak
je to potrebné zasadnutie konferencie sa preruší na potrebnú dobu.
2. Volebná komisia sa skladá z predsedu a 2 členov volebnej komisie, ktorých volí konferencia.
3. Predsedom volebnej komisie je člen volebnej komisie zvolený najvyšším počtom hlasov. Pri
rovnosti hlasov si členovia z pomedzi tých, čo získali rovnaký počet hlasov zvolia predsedu.
4. Volebná komisia zhromažďuje návrhy kandidátov v stanovenom termíne na volené funkcie do
orgánov SVF, vyhodnocuje ich spôsobilosť a ich zaradenie do zoznamu kandidátov na
jednotlivé volené funkcie.
5. Volebná komisia predkladá návrh kandidátov do volieb na jednotlivé volené funkcie do
orgánov SVF.
6. Volebná komisia riadi demokraticky priebeh volieb a po sčítaní hlasov vyhlasuje výsledky
volieb. O priebehu volieb vypracuje Volebná komisia stručnú písomnú správu, ktorá je

1

súčasťou prijatého uznesenia konferencie.

Článok 4
Voľby orgánov SVF
1. Podľa článku 29 odsek 5 a článku 31 odsek 3 písmeno e) až j) Stanov SVF, na volebnej
konferencii konanej každé štyri roky sa uskutočňujú voľby
a) prezidenta a členov Správnej rady SVF,
b) predsedov a podpredsedov orgánov pre zabezpečenia spravodlivosti to znamená
Disciplinárnej, Arbitrážnej a Odvolacej komisie
c) predsedu, členov a náhradníkov Volebnej komisie
2. Kontrolór a zároveň predseda Dozornej rady a jeho náhradník, podpredseda Dozornej rady sa
volí na konferencii, ktorá predchádza uplynutiu funkčného obdobia kontrolóra, ktorý vykonáva
túto funkciu. Ak bol nový kontrolór zvolený pred uplynutím funkčného obdobia
predchádzajúceho kontrolóra, výkon funkcie zvoleného kontrolóra začína dňom nasledujúcim
po uplynutí funkčného obdobia predchádzajúceho kontrolóra. Ak funkcia zvoleného kontrolóra
zanikne pred uplynutím jeho funkčného obdodia jeho náhradník bude počas zostávajúcej časti
funkčného obdobia vykonávať funkciu kontrolóra.
3. Pre volebnú konferenciu platia primerane ustanovenia upravujúce riadnu konferenciu.
4. Podľa článku 21 odsek 1 písmeno a) a b) Stanov SVF má člen SVF právo navrhnúť kandidáta
na volenú alebo ustanovenú funkciu v rámci SVF a zároveň má právo byť navrhnutý za
kandidáta na volenú funkciu v rámci SVF.
5. Kandidát na volenú funkciu do orgánu SVF, podľa článku 29 odsek 5 a článku 31 odsek 3
písmeno e) až j) Stanov SVF, ako aj kandidát na Kontrolóra a jeho náhradníka, musí byť
navrhnutý najneskôr tri mesiace pred stanoveným termínom konferencie, pokiaľ nie je
stanovené inak. Návrh kandidáta s jeho písomným súhlasom sa uskutoční vyplnením
formulára pre kandidáta na volenú funkciu do orgánu SVF (formulár bude dostupný na
webovom sídle SVF), ktorý musí byť doručený na sekretariát SVF v stanovenom termíne.
6. Každý kandidát na volenú funkciu prezidenta SVF, člena Správnej rady, Kontrolóra a zároveň
predsedu Dozornej rady SVF, jeho náhradníka a zároveň podpredsedu Dozornej rady SVF a
tiež aj predsedu, člena a náhradníkov Volebnej komisie, musí byť osobne prítomný na
konferencii. Kandidát sa môže na konferencii zúčastniť ako delegát alebo ako hosť. Kandidát
na predsedu a podpredsedu orgánov pre zabezpečenie spravodlivosti nemusí byť na
konferencii osobne prítomný.
7. Voľby predsedov a podpredsedov orgánov pre zabezpečenia spravodlivosti môžu byť
realizované aj mimo konferencie na základe hlasovania „per rollam“.

Článok 5
Riadne voľby, doplňujúce voľby a zásady volieb
1. Riadne voľby do orgánov SVF volených konferenciou sa vykonávajú na volebnej konferencii
konanej raz za štyri roky, okrem voľby kontrolóra, ktorého funkčné obdobie nie je totožné s
funkčným obdobím ostatných volených orgánov SVF, pokiaľ nie je stanovené inak.
2. Pre volebnú konferenciu platia primerane ustanovenia upravujúce riadnu konferenciu.
3. Voľby sa konajú tajným alebo verejným hlasovaním na základe rozhodnutia konferencie. Pri
tajných voľbách je hlasovací lístok neplatný ak:
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Odstránené: <#>Ak je navrhnutý na volenú funkciu len jeden
kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina.
Ak kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu, uskutoční sa
vzápätí druhé kolo voľby, v ktorom postačuje na zvolenie
jednoduchá väčšina. Ak podľa predchádzajúceho postupu
kandidát nebol zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín
doplňujúce voľby na neobsadenú funkciu a stanoví ich termín,
ak konferencia nerozhodne o uskutočnení doplňujúcej voľby na
najbližšej konferencii.¶

a) je zakrúžkovaný vyšší počet kandidátov ako je stanovené,
b) nie je zakrúžkovaný žiaden kandidát,
c) sú vpisované ďalšie údaje.
4. Volebný akt je neplatný, ak počet hlasov je vyšší ako je počet prítomných delegátov. V takom
prípade sa voľby vyhlásia za neplatné a musia sa opakovať.
5. Voľba čestných členov SVF sa koná verejným hlasovaním delegátov a k zvoleniu je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov.
6. Ak je navrhnutý na volenú funkciu len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje
nadpolovičná väčšina. Ak kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu, uskutoční sa vzápätí druhé
kolo voľby, v ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá väčšina. Ak podľa predchádzajúceho
postupu kandidát nebol zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na
neobsadenú funkciu a stanoví ich termín, ak konferencia nerozhodne o uskutočnení
doplňujúcej voľby na najbližšej konferencii.
7. Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú
väčšinu hlasov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu, koná
sa vzápätí druhé kolo volieb.
8. Do druhého kola volieb postupuje kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na
prvom mieste a kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na druhom mieste. Ak
získali viacerí kandidáti rovnaký najväčší počet hlasov na prvom mieste, postupujú do druhého
kola len títo kandidáti. Ak v prvom kole získal jeden kandidát najväčší počet hlasov a na
druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, postupujú všetci
kandidáti na prvom a druhom mieste do druhého kola.
9. V druhom kole volieb bude zvolený kandidát, ktorý získa väčšinu hlasov.
10. Ak podľa postupu uvedeného v odsekoch 7 a 9 nebol zvolený do funkcie žiadny kandidát,
volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na túto funkciu a stanoví ich termín, ak
konferencia nerozhodne o uskutočnení doplňujúcej voľby na najbližšej konferencii.
11. Doplňujúce voľby sú voľby do orgánov SVF volených konferenciou konané mimo volebnej
konferencie na zostatok ich funkčného obdobia.
12. V doplňujúcich voľbách sú kandidáti volení v prípade predčasného zániku funkcie
predchádzajúceho nositeľa funkcie alebo ak volená funkcia nie je obsadená z iného dôvodu.
13. Doplňujúca voľba prezidenta/predsedu, kontrolóra, člena Správnej rady SVF, predsedov,
podpredsedov alebo členov orgánu voleného konferenciou podľa odseku 6 alebo 10 tohto
článku sa spravidla uskutoční v rámci programu najbližšej konferencie.
14. Jedna osoba môže v rámci jedného orgánu kandidovať len na jednu z volených funkcií, pričom
možno kandidovať na viacero funkcií volených na tej istej konferencii alebo volebnom akte len
v rôznych orgánoch SVF a za podmienky dodržania ustanovení Zákona a Stanov SVF o
konflikte záujmu a nezlučiteľnosti funkcií.
15. Riadne i doplňujúce voľby do orgánov SVF volených konferenciou zabezpečuje a riadi volebná
komisia.
16. Prípravu a priebeh volieb na konferencii upravujú Volebný poriadok a Rokovací poriadok,
ktoré sa primerane použijú aj pri voľbe predsedov, podpredsedov a členov orgánov SVF
volených Správnou radou SVF, ak tieto stanovy nestanovujú inak.
17. Riadne voľby, doplňujúce voľby môžu byť vykonané aj prostredníctvom informačného systému
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Odstránené: 5
Odstránené: 6

SVF alebo aj informačného systému športu pokiaľ takúto funkcionalitu tieto informačné
systémy budú podporovať a zabezpečia možnosť vykonania volieb v súlade so Zákonom, jeho
vykonávacím predpisom upravujúcim voľby do orgánov športovej organizácie elektronickou
formou prostredníctvom informačného systému športu a Predpismi SVF.
Článok 6
Hlasovanie „Per rollam“
1. Voľby predsedov a podpredsedov orgánov pre zabezpečenia spravodlivosti môžu byť
realizované aj mimo konferencie na základe hlasovania „per rollam“. Pre takúto voľbu platia
prednostne ustanovenia tohto článku, Smernica SVF o prijatí rozhodnutia elektronickým
hlasovaním, primerane všetky ostatné ustanovenia tohto Volebného poriadku a Stanovy SVF.
2. Predsedajúcim pre takéto hlasovanie – voľbu per rollam je Prezident SVF.
3. Predkladateľom pre takéto hlasovanie – voľbu pre rollam je volebná komisia, ktorá
zabezpečuje a riadi voľbu per rollam za administratívnej podpory Sekretariátu.
4. Volebná komisia oznámi členom SVF uskutočnenie voľby per rollam minimálne 3 týždne pred
stanoveným prvým dňom hlasovania.
5. Členovia SVF majú právo navrhnúť kandidáta na túto volenú funkciu s predložením najneskôr
7 dní pred stanoveným prvým dňom hlasovania. Pre kandidátov platia obmedzenia podľa
článku 5 bod 14 tohto Volebného poriadku a podmienky konfliktu záujmov a nezlučiteľnosti
funkcií podľa Stanov SVF a Zákona. Návrh kandidáta s jeho písomným súhlasom sa uskutoční
vyplnením formulára pre kandidáta na volenú funkciu do orgánu SVF, ktorý musí byť doručený
na sekretariát SVF v stanovenom termíne.
6. Volebná komisia zhromaždí návrhy kandidátov do volieb, vyhodnotí ich spôsobilosť a ich
zaradenie do zoznamu kandidátov na jednotivé funkcie. Volebná komisa následne oznámi
členom SVF s právom hlasovania (delegátom) voľbu – hlasovanie per rollam s navrhnutými
kandidátmi a so stanoveným prvým dňom hlasovania a posledným dňom hlasovania, ktorý
musí byť najmenej 5 dní od prvého dňa.
7. Pre výsledky hlasovania a zvolenie kandidáta platia primerane ustanovenia článku 5, pričom
druhé kolo volieb ako aj prípadné doplňujúce voľby sa uskutočnia rovnako hlasovaním per
rollam. Doplňujúce voľby do orgánov podľa tohto článku sa uskutočnia vždy ak nastane
predčasný zánik funkcie predchádzajúceho nositeľa funkcie alebo ak volená funkcia nie je
obsadená z iného dôvodu a to s voľbou na zostatok pôvodného funkčného obdobia.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Tento Volebný poriadok s prípadnými zmenami a doplnkami je plnom súlade so Stanovami
SVF.
2.

Podľa tohto Volebného poriadku sa postupuje aj na rokovaní riadnej alebo mimoriadnej
konferencie, pokiaľ sa na nich konajú voľby.

V Bratislave, ...................2019
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Odstránené: ¶
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