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              Návrh na zmeny    
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1. Podľa tohoto Volebného poriadku sa v súlade so  Stanovami Slovenského 

rýchlokorčuliarskeho zväzu (SRZ) uskutočnia voľby do: 

a. Predsedníctva SRZ na funkcie: 

➢ predseda   

➢ podpredsedu pre rýchlokorčuľovanie na ľade 

➢ podpredsedu pre kolieskové športy  

➢ predseda sekcie športového odvetvia SRZ 

➢ člen predsedníctva SRZ zodpovedný za hospodárenie a ekonomiku  

➢ člen predsedníctva SRZ zodpovedný za vzťah k informačnému systému 

a registrácii 

b. Disciplinárnej komisie 

➢  predseda  

➢  dvaja členovia  

c. Volebnej komisie 

➢ predseda 

➢ dvaja členovia 

2. Právo hlasovať majú len delegáti Konferencie. 

3. Kandidáti musia byť navrhovaní riadnymi členmi SRZ písomne do termínu 

stanoveným predsedníctvom SRZ a zaslané poštou  na sekretariát SRZ. 

4. Voľby v súlade s čl. 13 odst. 13 stanov SRZ riadi Volebná komisia, ktorá bola zvolená 

Konferenciou SRZ dňa 10.12.2017 na obdobie štyroch rokov. 
5. Komisia pripravuje a dohliada na riadny priebeh volieb. Konferencii predkladá 

zoznam všetkých navrhnutých kandidátov do volených orgánov. 

6. Postupne sa volia :  

➢ predseda SRZ   

➢ podpredseda pre rýchlokorčuľovanie na ľade 

➢ podpredseda pre kolieskové športy  

➢ predsedovia sekcie športového odvetvia SRZ 

➢ člen predsedníctva SRZ zodpovedný za hospodárenie a ekonomiku  

➢ člen predsedníctva SRZ zodpovedný za vzťah k informačnému systému 

a registrácii 

➢ predseda a dvaja členovia Disciplinárnej komisie 

➢ predseda a dvaja členovia Volebnej komisie 

7. Volebná komisia preukázateľne odovzdá volebný lístok každému kandidátovi 

Konferencie. 

8. Akt voľby : 

➢ Voľby na funkciu do predsedníctva SRZ sa uskutočňujú tajným hlasovaním , 

na predsedu a členov Disciplinárnej komisie a Volebnej komisie verejným 

hlasovaním 

➢ Ak je navrhnutý na volenú funkciu len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa 

vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov. 

➢  Ak podľa predchádzajúceho postupu kandidát nebol zvolený, volebná komisia 

vyhlási doplňujúce voľby na neobsadenú funkciu. 

➢ Voľby na neobsadenú funkciu sa  môžu uskutočniť na prebiehajúcej 

Konferencii, ak na uvedenú funkciu bude členom SRZ navrhnutý kandidát, 

najneskoršie na najbližšej Konferencii. 
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➢ Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal 

nadpolovičnú  väčšinu hlasov prítomných delegátov. Ak ani jeden z 

kandidátov nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu, koná sa vzápätí druhé 

kolo volieb. 

➢ 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 kandidovalo viacej ako dvaja kandidáti. Pri 

kandidatúre len dvoch kandidátov,  postupuje do druhého kola ten , ktorý 

získal najviac hlasov. 

➢ V druhom kole volieb bude zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú 

väčšinu hlasov. 

➢  Pri rovnosti počtu hlasov sa voľba kandidátov s rovnakým počtom opakuje 

dovtedy, pokiaľ jeden z kandidátov nezíska väčšinu hlasov prítomných 

delegátov. 

9. Jedna osoba môže prijať kandidatúru iba na jednu volenú funkciu na tej istej 

konferencii. 

10. Volebná komisia SRZ je povinná najneskôr do 10 dní odo dňa konania volieb do 

orgánov SRZ predložiť predsedníctvu SRZ správu Volebnej komisie. 

11. Tento volebný poriadok bol schválený Konferenciou SRZ  dňa  10.12.2017, upravený  

Konferenciou 19.5.2019. 

 

 

 

 

           Ján Magdoško v.r 

          predseda zväzu 

    


