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Volebný poriadok pre voľbu zástupcov hráčov do orgánov  
Slovenského tenisového zväzu (STZ) 

 
Článok I 

Úvodné ustanovenia 
 
1. Tento volebný poriadok upravuje pravidlá voľby zástupcu hráčov do Rady STZ a do VV STZ 

v zmysle ustanovení §19, ods.1, pís. e) Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. a v zmysle 
ustanovení Čl. VI, ods. 4 a Čl. VII, ods. 4 platných stanov STZ. 

2. Právo voliť majú registrovaní hráči  STZ s platnou registráciou v zmysle Registračného 
poriadku STZ ku dňu konania voľby, ktorí k tomuto dňu dosiahli vek 18 rokov. 

3. Hráči volia :  
a. zástupcu hráčov do Rady STZ (druhý v poradí sa stáva jeho náhradníkom), 
b. zástupcu hráčov do Výkonného výboru STZ (VV STZ), 

4. Zástupca hráčov je osoba, ktorá je alebo bola v minulosti profesionálnym tenistom, 
nachádzala sa v oficiálnom rebríčku dvojhry alebo štvorhry profesionálnych hráčskych 
organizácií Association of Tennis Professionals (ATP)  alebo Women´s Tennis Association 
(WTA) do 500.miesta a od jeho posledného umiestnenia v rebríčkoch ATP alebo WTA do 
500. miesta neuplynulo v roku zvolenia do Rady STZ a VV STZ viac ako 10 rokov. 

5. Voľby riadi a za regulárny priebeh volieb zodpovedá volebná komisia, ktorá má 3 členov. 
Volebnú komisiu tvorí predseda Rady STZ (predseda volebnej komisie), 1 člen VV STZ 
určený uznesením VV STZ a 1 zamestnanec športovo-technického úseku určený 
uznesením VV STZ (zapisovateľ a administrátor volebnej komisie).  
 

 
Článok II 

Postup pri konaní volieb. 
 
1. Volebná komisia stanoví deň konania voľby. Voľby zástupcu hráčov sa spravidla konajú 

tak, aby sa uskutočnili v období 1 až 2 mesiace pred ukončením funkčného obdobia  Rady 
STZ a VV STZ.  

2. Volebná komisia najneskôr 30 dní pred dňom konania voľby vypracuje zoznam 
kandidátov - hráčov, ktorí spĺňajú podmienku uvedenú v Čl.I, bode 4. 

3. Volebná komisia následne bezodkladne emailom osloví každého kandidáta zo zoznamu 
podľa predchádzajúceho bodu, informuje ho o voľbe zástupcu hráčov do orgánov STZ 
a požiada ho o vyjadrenie jeho súhlasu s kandidatúrou, ktorý musí vysloviť najneskôr do 7 
dní od prijatia takéhoto oznámenia. Kandidát v prípade súhlasu určí, či má záujem 
kandidovať do Rady STZ a do VV STZ a túto informáciu zašle emailom na adresu 
volby@stz.sk. Súčasná kandidatúra do oboch orgánov nie je možná. 

4. Volebná  komisia najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby zverejní na web stránke STZ 
informáciu o voľbe zástupcu hráčov do orgánov STZ, ktorá obsahuje najmä: 
a. deň konania voľby, 
b. kto má právo voliť, 
c. kritériá na zástupcu hráčov v zmysle stanov STZ, 
d. zoznam kandidátov - hráčov, ktorí spĺňajú kritériá a súhlasili s voľbou do Rady STZ, 
e. zoznam kandidátov - hráčov, ktorí spĺňajú kritériá a súhlasili s voľbou do VV STZ,  
f.         zoznam ostatných kandidátov - hráčov, ktorí spĺňajú kritériá na voľbu do orgánov 

STZ, 
g. informácie o spôsobe voľby a volebný poriadok, 
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h. vzor emailovej správy s voľbou, 
i.        vyjadrenia hráčov, ktorí súhlasili s voľbou o ich zámeroch v prípade zvolenia 

v rozsahu max. 200 slov na jedného hráča. 
5. Volebná komisia zašle najneskôr 7 dní pred posledným dňom konania voľby emailom 

všetkým hráčom, ktorí majú právo voliť, na emailové adresy uvedené v systéme etenis.sk 
informáciu o voľbe zástupcu hráčov, ktorá obsahuje údaje uvedené v bode 4. tohto 
článku. 

6. Hráč, ktorý má právo voliť, zašle v období po zverejnení informácie o konaní voľby 
najneskôr do 24:00hod posledného dňa konania voľby v zmysle predchádzajúceho bodu 
emailom na adresu : volby@stz.sk  správu, v ktorej uvedie: 
a. meno a priezvisko kandidáta, ktorého volí do Rady STZ, 
b. meno a priezvisko kandidáta, ktorého volí do VV STZ, 
c. identifikačné údaje hráča, ktorý vykonal voľbu v rozsahu : meno a priezvisko, rodné 

číslo. 
7. Hráč je oprávnený uviesť pri voľbe aj kandidáta, ktorý nevyjadril súhlas s kandidatúrou a  

je uvedený v zozname podľa bodu 4. f, 
8. Na hlasy, ktoré neobsahujú kompletné údaje podľa bodu 6. 5.,  alebo ktorých 

identifikačné údaje hráča, ktorý vykonal voľbu nesúhlasia s údajmi uvedenými v evidencii 
STZ v zmysle registračného poriadku, alebo ktoré neboli zaslané do 24:00 hod. dňa 
konania voľby, sa neprihliada. Pre platnosť hlasovania nie je stanovené volebné kvórum, 
hlasovanie je platné v prípade dodržania ustanovení tohto článku volebnou komisiou. 
V prípade rovnosti hlasov kandidátov na prvom a nasledujúcich miestach rozhodne 
o poradí kandidátov žreb. V sporných prípadoch o platnosti hlasovania rozhoduje VV STZ. 

9. Volebná komisia najneskôr do 7 dní po dni konania voľby overí identifikačné údaje 
hlasujúcich, spočíta jednotlivé hlasy pre kandidátov, určí poradie kandidátov podľa počtu 
platných hlasov a zverejní mená : 
a. kandidáta - hráča zvoleného do Rady STZ (prvý v poradí podľa počtu hlasov do Rady 

STZ) a jeho náhradníka (druhý v poradí podľa počtu hlasov do Rady STZ), 
b. kandidáta - hráča zvoleného do VV STZ (prvý v poradí podľa počtu hlasov do VV 

STZ) 
10. Volená komisia najneskôr do 7 dní po dni konania voľby vypracuje a zverejní protokol 

o voľbách, v ktorom uvedie informácie o priebehu volieb, celkový počet platných 
a neplatných hlasov, poradie jednotlivých kandidátov s uvedením počtu platných hlasov 
a mená hráčov zvolených do orgánov STZ. Protokol podpíšu všetci členovia komisie 
a zverejní sa na web stránke STZ a v informačnom systéme športu. 
 

 
Článok III 

Záverečné ustanovenia. 
 
1. Ďalšie práva a povinnosti pri voľbách sa riadia platnou Smernicou o prijatí rozhodnutia 

elektronickým hlasovaním „per rollam“, schválenou Radou STZ.  V prípade rozporu 
v jednotlivých ustanoveniach Smernice a tohto Volebného poriadku majú prednosť 
ustanovenia Volebného poriadku. 

2. Tento volebný poriadok schválila Rada STZ na svojom zasadnutí dňa 14.4.2018 a 
nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia. Jeho schválením sa ruší platnosť 
predchádzajúceho predpisu zo dňa 9.4.2016. 


