
 
 

Volebný poriadok Valného zhromaždenia BTZ 2016 
 
  
 

I.  Úvodné ustanovenia 
 
a/ Valné zhromaždenie Bratislavského tenisového zväzu (VZ BTZ) pre plnenie cieľov 
a poslania zvolilo v roku 2014 funkcionárov, ktorí toto združenie povedú štvorročné funkčné 
obdobie do roku 2018. Ďalej VZ BTZ zvolilo zástupcov BTZ do orgánov Slovenského 
tenisového zväzu (STZ).  
b/ Tento volebný poriadok upravuje spôsob a postup pri doplňujúcich voľbách  orgánov BTZ  
a delegátov na Mimoriadny kongres STZ 
c/ V zmysle Stanov BTZ čl. 3. bod 3. sú riadnymi členmi BTZ tenisové oddiely – 
kluby na území mesta Bratislavy alebo výnimočne aj na území s Bratislavou 
susediacim. Zástupcovia riadnych členov majú aktívne i pasívne volebné právo a 
podieľajú sa na formovaní orgánov BTZ. Členstvo jednotlivcov v BTZ je odvodené od 
ich členstva v oddiely – klube, ktorý je riadnym členom BTZ. Zástupcovia riadnych 
členov BTZ s aktívnym a pasívnym volebným právom musia dovŕšiť 18. rokov. 
Volený kandidát v  prípade, že sa nemôže zúčastniť VZ BTZ, potvrdí svoj súhlas s 
kandidatúrou vopred písomne. 
d/ Za predloženie kandidátov doplňujúcich volieb do jednotlivých orgánov BTZ zodpovedá 
Výkonný výbor BTZ.  
e/ Voľby riadi volebná komisia, zvolená delegátmi Valného zhromaždenia BTZ s právom 
hlasovať. Volebná komisia je 3 – členná. Predseda komisie je člen Výkonného výboru BTZ.  
f/ Tento volebný poriadok v zmysle Stanov BTZ pre dnešné Valné zhromaždenie upravuje 
spôsob voľby:  

- Schvaľuje návrh stanov  BTZ,  
- Volí predsedu a podpredsedu disciplinárneho orgánu,  
- Volí predsedu a podpredsedu orgánu na riešenie sporov. 
- Volí kontrolóra BTZ, 
- Náhradníkov pre Radu STZ za BTZ (4), 
- Delegátov (20) a náhradníkov (4)  na mimoriadny Kongres STZ 

 
 

II.  Spôsob voľby  náhradníkov Rady STZ a delegátov na mimoriadny Kongres 
STZ  

 
 
a/ Valné zhromaždenie volí štyroch náhradníkov členov Rady STZ, ďalej volí dvadsať 
delegátov na mimoriadny Kongres STZ a štyroch náhradníkov delegátov.  
b/ Kandidátku členov a delegátov Valnému zhromaždeniu BTZ predkladá Výkonný výbor  
BTZ a volebná komisia.    
c/ voľba náhradníkov  Rady STZ a delegátov na mimoriadny kongres prebieha verejne.  
 

III.  Doplňujúce komisie 
 
a/ Valné zhromaždenie BTZ volí predsedu,  podpredsedu a člena Disciplinárneho orgánu  



b/ Valné zhromaždenie BTZ volí predsedu,  podpredsedu a člena  orgánu na riešenie sporov,  
c/ Kontrolóra BTZ,   
d/ voľba Disciplinárneho orgánu, Orgánu na riešenie sporov a kontrolóra BTZ  je verejná  
 

IV.  Záverečné ustanovenie 
 
a/ O výsledku volieb informuje predseda volebnej komisie účastníkov Valného zhromaždenia 
BTZ, pričom výsledky volieb musia byť spracované v písomnej správe, ktorú podpíšu všetci 
členovia volebnej komisie. Správa o výsledku volieb bude uložená na sekretariáte BTZ.  
b/ Tento volebný poriadok platí pre Valné zhromaždenie Bratislavského tenisového zväzu, 
konané dňa 31.marca 2016.  
 


