
Volebný poriadok Rady  ZsTZ 

 
Dátum konania:                24. 3. 2018 

Miesto konania:                Reštaurácia Matchball v tenisovej hale TK Kúpele Piešťany 

 

1. Volebný poriadok schvaľujú delegáti Rady s hlasom rozhodujúcim v zmysle stanov ZsTZ. 

 

2. Rada volí:          

 predsedu ZsTZ 

 4 členov predsedníctva  ZsTZ 

 kontrolóra ZsTZ 

                                        predsedu, podpredsedu a členov disciplinárnej a odvolacej  

                                        komisie   

 8 členov Rady STZ za ZsTZ a ich 4 náhradníkov   

 2 kandidátov do VV STZ za ZsTZ 

  

3. Voľby riadi a za regulárny priebeh volieb zodpovedá volebná komisia v spolupráci 

 s predsedníctvom ZsTZ. 

 

4. Právo voliť majú delegáti s hlasom rozhodujúcim. Voľby sa môžu uskutočniť ak je 

 prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s hlasom rozhodujúcim. Všetky rozhodnutia sa  

    následne prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov. 

 

5. Kandidáti na všetky volené funkcie musia byť členmi ZsTZ (v zmysle Stanov ZsTZ). 

 

6. Kandidátov na funkcie navrhuje Predsedníctvo ZsTZ, členovia ZsTZ, prípadne delegáti  

    Rady ZsTZ.  

 

7.1. Voľby sa uskutočnia verejne: 

- najskôr prebehne voľba predsedu ZsTZ 

- nasleduje voľba 4 členov predsedníctva  - voľba prebieha spoločne  

- nasleduje voľba kontrolóra   

- nasleduje voľba predsedu, podpredsedu a členov disciplinárnej a odvolacej komisie - 

voľba prebieha spoločne   

- nasleduje voľba 8 členov Rady STZ a ich 4 náhradníkov -  voľba prebieha spoločne  

- nasleduje voľba 2 kandidátov do VV STZ   

Kandidáti (kandidát) je zvolený ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov. V prípade 

nezvolenia navrhovaných kandidátov (kandidáta) pripraví volebná komisia v spolupráci 

s predsedajúcim rokovania návrh nových kandidátov (kandidáta). Voľba prebieha 

rovnako. 

 

7.2 a. Voľby predsedu ZsTZ sa uskutočnia tajne: 

- predseda ZsTZ je v 1. kole zvolený v prípade, že získal nadpolovičnú väčšinu hlasov  

delegátov.  V prípade, že žiadny kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu z prítomných 

hlasov, pristúpi sa k voľbe v 2.kole.  Potom postupujú do 2. kola dvaja kandidáti s 

najväčším počtom hlasov a potom platí voľba ako v 1. kole 

 

      

 b. Voľby predsedníctva ZsTZ sa  uskutočnia tajne:  

- delegát označí (dopíše, napíše) na hlasovacom lístku meno maximálne 4 kandidátov 



(môže aj menej, ale lístok je neplatný ak ich je viac), zvolení sú štyria kandidáti 

s najväčším počtom hlasov, v prípade rovnosti, rozhoduje sa medzi týmito kandidátmi 

verejným hlasovaním 

 

 c. Voľby kontrolóra sa uskutočnia tajne: 

- platí spôsob voľby ako u predsedu ZsTZ 

 

 

  d. Voľby členov Rady STZ sa uskutočnia tajne: 

 -     platí spôsob voľby ako u predsedníctva ZsTZ, len delegát označí maximálne 8        

            kandidátov za členov Rady a 4 kandidátov za náhradníkov. 

 

  e. Voľby kandidátov do VV STZ sa uskutočnia tajne: 

-  platí spôsob voľby ako v predsedníctve ZsTZ, len delegát označí maximálne 2 

kandidátov. 

 

8. Výsledky volieb vyhlási volebná komisia, ktorá spracuje zápisnicu o voľbách. 

 

         

           

    

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Piešťanoch, 24. 3. 2018 


