
STREDOSLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVÄZ 

Tajovského 228/13, Dubnica nad Váhom 
 
 

VOLEBNÝ PORIADOK - NÁVRH 

Na volené funkcie SsAZ na Senáte SsAZ dňa 17.4.2021 v Banskej Bystrici 
 

Článok 1 
V súlade so stanovami SsAZ zo dňa 12.4.2019 sa vo voľbách na Senáte SsAZ, konanom 17.4.2021 v Banskej Bystrici volia 
nasledovné funkcie: 
- predseda SsAZ 
- tajomník SsAZ 
- 5 členov Výkonného výboru SsAZ 
 

Článok 2 
Záujemca o výkon funkcie predseda SsAZ, tajomník SsAZ, člen Výkonného výboru SsAZ volených na Senáte SsAZ dňa 
17.4.2021, alebo navrhovatelia kandidátov na tieto funkcie musia doručiť na adresu tajomníka SsAZ návrh kandidatúry 
na funkciu najneskôr 7 dní pred konaním Senátu SsAZ s tým, že SsAZ zverejní kandidátov na predsedu SsAZ, tajomníka 
SsAZ, členov Výkonného výboru volených na Senáte SsAZ dňa 17.4.2021, vrátane ich navrhovateľa najneskôr 7 dní pred 
konaním Senátu SsAZ, na internetovej stránke SsAZ. 
 

Článok 3 
Právo voliť na funkcie v súlade so Stanovami SsAZ vo voľbách na Senáte SsAZ konanom dňa 17.4.2021 majú delegáti 
Senátu SsAZ s právom hlasovať, určení v súlade s článkom VII. ods. 2 Stanov SsAZ. 
          

Článok 4 
Na funkcie, ktoré sú volené v súlade so Stanovami SsAZ, môžu byť volení podľa článku VI. ods. 4: 
a. člen SsAZ 
b. má spôsobilosť na právne úkony bez obmedzení 
c. súhlasí s kandidatúrou 
d. spĺňa ďalšie podmienky ustanovené zákonom o športe 
 

Článok 5 
Voľby sa uskutočnia tajným spôsobom , ak Senát SsAZ neodhlasuje iný spôsob hlasovania. 
 

Článok 6 
Voľby sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov Senátu SsAZ s právom hlasovať, 
určených v súlade s článkom VII. ods.5 Stanov SsAZ 
 

Článok 7 
Voľba predsedu SsAZ: 
Volebná komisia Senátu SsAZ oboznámi delegátov Senátu SsAZ so zoznamom kandidátov na funkciu predsedu SsAZ, 
spĺňajúcich podmienky kandidatúry na funkciu predsedu SsAZ v súlade so Stanovami SsAZ. Kandidáti na funkciu 
predsedu SsAZ majú možnosť predstaviť svoj program v rozsahu 5 minút bez účasti ostatných kandidátov na funkciu 
predsedu SsAZ. 
Delegáti Senátu SsAZ na volebnom lístku volia predsedu SsAZ. Zvolený je ten kandidát, ktorý dostane nadpolovičnú 
väčšinu hlasov prítomných delegátov Senátu SsAZ s právom hlasovať. 
V prípade, že žiadny kandidát nedostane na funkciu predsedu SsAZ nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných 
kandidátov Senátu SsAZ s právom hlasovať, pristúpi sa k voľbe v 2.kole. 
V druhom kole sa volí z dvoch kandidátov, ktorí v 1.kole dostali najvyšší počet hlasov. Za predsedu SsAZ bude zvolený 
ten kandidát, ktorý dostal v 2.kole viac hlasov prítomných delegátov Senátu SsAZ 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 

Voľba tajomníka SsAZ: 
Volebná komisia Senátu SsAZ oboznámi delegátov Senátu SsAZ so zoznamom kandidátov na funkciu tajomníka SsAZ, 
spĺňajúcich podmienky kandidatúry na funkciu tajomníka SsAZ v súlade so Stanovami SsAZ. 
Delegáti Senátu SsAZ na volebnom lístku volia tajomníka SsAZ. Zvolený je ten kandidát, ktorý dostane väčšinu hlasov 
prítomných delegátov Senátu SsAZ s právom hlasovať. 

 
Článok 9 

Voľba členov Výkonného výboru SsAZ: 
Volebná komisia Senátu SsAZ oboznámi delegátov Senátu SsAZ so zoznamom kandidátov na funkciu člena Výkonného 
výboru  SsAZ, spĺňajúcich podmienky kandidatúry na funkciu člena Výkonného výboru SsAZ v súlade so Stanovami SsAZ. 
Delegáti Senátu SsAZ na volebnom lístku volia členov Výkonného výboru SsAZ. Na jednom odovzdanom volebnom 
lístku môžu byť označení najviac 5 kandidáti. Volebný lístok s väčším počtom označených kandidátov je neplatný. 
Označenie sa vykonáva zakrúžkovaním poradového čísla volených kandidátov. 
Za členov Výkonného výboru SsAZ budú zvolení 5 kandidáti, ktorí dostali najviac hlasov. 
V prípade, že na 5.mieste budú kandidáti s rovnakým počtom hlasov, v 2.kole sa bude hlasovať len medzi tými 
kandidátmi. 
 

Článok 11 
Správu o voľbách konaných v súlade so Stanovami na Senáte SsAZ konanom dňa 17.4.2021 spracuje Volebná komisia 
Senátu SsAZ. 
Správa o voľbách bude spolu so zápisnicou z rokovania Senátu SsAZ a uznesením zo Senátu SsAZ uložená na 
Sekretariáte SsAZ a bude zverejnená na webovej stránke SsAZ. 


