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Volebný  poriadok  Konferencie  Stredoslovenského  tenisové  zväzu 

 

I. Všeobecné ustanovenia 

1. Voľby do orgánov SsTZ sa vykonávajú na zasadnutí Konferencie SsTZ v súlade s týmto 

Volebným poriadkom, ktorý schvaľuje Konferencia SsTZ a so Stanovami SsTZ. 

Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov SsTZ zabezpečuje volebná komisia 

volená Konferenciou SsTZ. 

2. Konferencia  SsTZ na svojom zasadnutí volí na funkčné obdobie podľa Stanov SsTZ: 

a)  členov  Vv SsTZ 

b)  členov do Rady STZ   

c)  predsedu a podpredsedu disciplinárnych orgánov a orgánov na riešenie sporov 

3. V prípade, že sa na jednom zasadnutí Konferencie volia členovia viacerých orgánov 

SsTZ, voľby do jednotlivých orgánov sa uskutočňujú v poradí podľa bodu 2. 

4. Právo voliť majú členovia Konferencie SsTZ s právom hlasovať. Voľby sa môžu 

uskutočniť ak je prítomných členov Konferencie SsTZ nadpolovičná väčšina s právom 

hlasovať. 

5.  Na žiadosť člena Konferencie SsTZ alebo člena SsTZ ministerstvo školstva určí  

nezávislého pozorovateľa, ktorý je oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí  

volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov. 

6. Nezávislý pozorovateľ uvedie svoje zistenia o príprave, priebehu a výsledku volieb 

v písomnej správe, v ktorej uvedie zistené nedostatky. Na zistené nedostatky je 

povinný upozorniť volebnú komisiu a kontrolóra bezodkladne po ich zistení. Správa 

nezávislého pozorovateľa je prílohou zápisnice z volieb. 

7. Úhradu účelne a preukázateľne vynaložených nákladov spojených s účasťou 

nezávislého pozorovateľa na voľbách znáša SsTZ. 

8. Všetci kandidáti do orgánov SsTZ musia vysloviť súhlas so svojou kandidatúrou. 

Súhlas môže byť ústny (ak je kandidát prítomný),alebo písomný ( ak je kandidát 

neprítomný). 

 

II. Voľba členov Vv SsTZ 

1.  Kandidátov na funkciu členov Vv SsTZ môže navrhnúť Vv SsTZ, a členovia SsTZ podľa 

kolektívnej registrácie STZ. Návrhy musia byť písomné, podané najneskôr 7 dní pred 

zasadnutím Konferencie SsTZ na meil:stredotenis@stz.sk, SsTZ zverejní 

kandidátov na členov orgánov vrátane ich navrhovateľa najneskôr 3 dni pred dňom 

konania volieb na www.stz.sk/stredoslovensky-tenisovy-zvaz/. Členovia Konferencie 

volia 5 členov Vv SsTZ.  
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2. Kandidátov na funkciu členov Vv SsTZ predstaví predseda volebnej komisie. Kandidáti 

na funkciu členov Vv SsTZ musia vysloviť súhlas so svojou kandidatúrou. Súhlas môže 

byť ústny (ak je kandidát prítomný),alebo písomný ( ak ja kandidát neprítomný ). 

3. Členovia Vv SsTZ budú volení na základe predloženej kandidátky uvedenej na    

hlasovacom lístku. Hlasovanie bude tajné, formou zakrúžkovania poradového čísla 

piatich kandidátov. Hlas je platný ak na hlasovacom lístku bude zakrúžkovaný aspoň 

jeden kandidát, ale maximálne 5 kandidátov. Volebná komisia sčíta hlasy. Zvolení 

budú 5 kandidáti s najväčším počtom získaných hlasov. 

 Predsedu Vv SsTZ volí novozvolení Vv SsTZ zo svojich radov, tajným hlasovaním. 

Zvolení je ten kto získa najviac hlasov. 

 

III. Voľba členov do Rady STZ 

1. Kandidátov na funkciu členov Rady STZ môže navrhnúť Vv SsTZ, a členovia SsTZ podľa 

kolektívnej registrácie STZ. Návrhy musia byť písomné, podané najneskôr 7 dní pred 

zasadnutím Konferencie SsTZ na meil: stredotenis@stz.sk. SsTZ zverejní 

kandidátov na členov orgánov vrátane ich navrhovateľa najneskôr 3 dni pred dňom 

konania volieb na www.stz.sk/stredoslovensky-tenisovy-zvaz/.  Členovia Konferencie 

volia 8 členov Rady STZ + 4 náhradníkov.  

2. Kandidátov na funkciu členov Rady STZ predstaví predseda volebnej komisie. 

Kandidáti na funkciu členov Rady STZ musia vysloviť súhlas so svojou kandidatúrou. 

Súhlas môže byť ústny (ak je kandidát prítomný),alebo písomný ( ak ja kandidát 

neprítomný ). 

3. Členovia Rady STZ budú volení na základe predloženej kandidátky uvedenej na    

hlasovacom lístku. Hlasovanie bude tajné, formou zakrúžkovania poradového čísla 

ôsmych kandidátov. Hlas je platný ak na hlasovacom lístku bude zakrúžkovaný aspoň 

jeden kandidát, ale maximálne 8 kandidátov. Volebná komisia sčíta hlasy. Zvolení 

budú 8 kandidáti s najväčším počtom získaných hlasov a 4 náhradníci. 

 

IV. Voľba predsedu a podpredsedu disciplinárnych orgánov 

a orgánov na riešenie sporov 

1. Voľba predsedov a podpredsedov orgánov sa uskutočňuje verejne. Kandidátov na 

predsedov a podpredsedov orgánov SsTZ navrhuje predseda Vv SsTZ, členovia Vv 

SsTZ, a členovia SsTZ podľa kolektívnej registrácie STZ. Návrhy musia byť písomné, 

podané najneskôr 7 dní pred zasadnutím Konferencie SsTZ na meil:stredotenis@  

stz.sk, SsTZ zverejní kandidátov na členov orgánov vrátane ich navrhovateľa 

najneskôr 3 dni pred dňom konania volieb na www.stz.sk/stredoslovensky-tenisovy-

zvaz/.  
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2. Kandidátov na predsedov a podpredsedov do orgánov SsTZ predstaví predseda 

volebnej komisie. Voľby sa uskutočňujú verejne. Voľby prebiehajú jednotlivo. 

Kandidát je zvolený, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov z prítomných členov 

Konferencie SsTZ. V prípade nezvolenia navrhovaného kandidáta pripraví komisia 

návrh nového kandidáta, prípadne kandidátov. Jeho voľba bude prebiehať rovnakým 

spôsobom. 

3. Kandidát je zvolený ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov z prítomných členov 

Konferencie SsTZ. 

 

V.  Záverečné ustanovenie 

1. O výsledku volieb informuje predseda volebnej komisie účastníkov Konferencie SsTZ, 

pričom výsledky volieb musia byť spracované v písomnej správe, ktorú podpíšu 

všetci členovia volebnej komisie. Správa o výsledku volieb bude zverejnená na 

www.stz.sk a uložená na sekretariáte SsTZ po dobu 6 rokov odo dňa zasadnutia. 

2. Tento volebný poriadok platí pre Konferenciu SsTZ konanú dňa 23.3. 2022 

http://www.stz.sk/

