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VOLEBNÝ PORIADOK 
KONFERENCIE 

Slovenského zväzu hádzanej 
so sídlom Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava 

konanej dňa 03.06.2022 v Bratislave 
(ďalej Slovenský zväz hádzanej aj iba ako „SZH“ a konferencia SZH aj iba ako „Konferencia“) 

 
Volebný poriadok upravuje voľbu: 
1. orgánov Konferencie, t.j. zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice, troch skrutátorov,  mandátovú 

a volebnú komisiu, 
2. členov orgánov SZH. 

 
1. VOĽBA ORGÁNOV KONFERENCIE: 
1.1. Orgány Konferencie volené Konferenciou: 

1.1.1. Konferencia si volí: 
- zapisovateľa,  
- dvoch overovateľov zápisnice, 
- troch skrutátorov, 
- volebnú komisiu, ktorá má 3 členov, 
-  mandátovú komisiu, ktorá má 3 členov. 

1.2. Právo voliť orgány Konferencie:  
1.2.1. Právo voliť majú delegáti Konferencie s právom hlasovať v súlade s čl. 6 bod 2. Stanov SZH.  

1.3.  Právo byť volený do orgánov Konferencie: 
1.3.1. Zvolený do volebnej komisie, mandátovej komisie, za zapisovateľa, za skrutátora a za 

overovateľa zápisnice môže byť delegát Konferencie, člen orgánu SZH alebo zamestnanec 
sekretariátu SZH. 

1.4.  Spôsob voľby (volebnej a mandátovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a 
skrutátorov): 
1.4.1. Voľba orgánov Konferencie vymenovaných v bode 1.1.1. bude prebiehať prostredníctvom 

elektronického hlasovacieho zariadenia. Ak to nebude možné, prebieha verejným hlasovaním, 
a to zdvihnutím ruky. 

1.4.2. Hlasuje sa o predloženom návrhu na zapisovateľa, predloženom návrhu na overovateľov 
zápisnice, predloženom návrhu na skrutátorov. Navrhnutý kandidát je zvolený, resp. navrhnutí 
kandidáti sú zvolení, ak návrh získal väčšinu hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať. 

1.4.3. V prípade volebnej komisie a mandátovej komisie sa hlasuje o jej zložení ako celku, t.j. 
nehlasuje sa osobitne za jednotlivých členov. Komisia je zvolená, ak získala väčšinu hlasov 
prítomných delegátov s právom hlasovať. 

 
2. VOĽBA ČLENOV ORGÁNOV SZH: 
2.1. Členovia orgánov SZH volení Konferenciou konanou dňa 03.06.2022: 
 Konferencia volí: 

-  prezidenta SZH, 
-   člena Výkonného výboru SZH - predsedu disciplinárnej komisie, 
-  člena Výkonného výboru SZH - predsedu športovo-technickej komisie, 
-  člena Výkonného výboru SZH - predsedu  komisie mládeže, 
-  člena Výkonného výboru SZH - predsedu komisie rozhodcov a delegátov, 
-  člena Výkonného výboru SZH - predsedu legislatívnej komisie, 
-  člena Výkonného výboru SZH - predsedu trénersko-metodickej komisie, 
-  člena Výkonného výboru SZH - predsedu komisie krajských zväzov hádzanej, 
-  člena Výkonného výboru SZH - zástupcu športovcov (ak ho navrhne záujmová organizácia 

športovcov, ak takej niet, tak najmenej 50 športovcov), 
- podpredsedu Disciplinárnej komisie SZH, 
- predsedu Orgánu pre riešenie sporov SZH, 
- podpredsedu Orgánu pre riešenie sporov SZH. 
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2.3. Právo voliť:  
2.3.1. Právo voliť má delegát s právom hlasovať v súlade s čl. 6 bodom 2. a 3. Stanov SZH.  
 

2.4. Právo byť volený:   
2.4.1. Právo byť volený do orgánov SZH má ten, kto spĺňa tieto podmienky:  

a) má vek 18 rokov,  
b) je členom SZH, alebo súhlasí s členstvom v SZH v prípade zvolenia, 
c)  je bezúhonný, 

 d) neporušil pravidlá a opatrenia  proti dopingu,  proti manipulácií priebehu a výsledkov súťaží 
a iné opatrenia proti negatívnym javom v športe,  

e) nebol disciplinárne potrestaný disciplinárnym orgánom SZH alebo KZH alebo klubom 
v posledných piatich rokoch, 

 f) súhlasí so svojou kandidatúrou. 
 

2.5. Právo navrhovať kandidátov: 
Právo na predkladanie personálnych návrhov na kandidátov na volené funkcie má každý člen SZH v 
lehotách určených Stanovami SZH. 
 

2.6. Spôsob voľby:  
2.6.1. Voľba bude prebiehať prostredníctvom elektronického hlasovacieho zariadenia. Ak to nebude 

možné z dôvodu nedostupnosti elektronického hlasovacieho zariadenia alebo jeho poruchy, 
voľba sa uskutoční prostredníctvom hlasovacích, t.j. volebných lístkov. 

2.6.2. Voľby sú tajné, či sa uskutočnia prostredníctvom elektronického hlasovacieho zariadenia alebo 
prostredníctvom volebných lístkov.  

2.6.3. Pri voľbe prostredníctvom volebných lístkov každý delegát konferencie s právom hlasovať 
obdrží volebné lístky označené pečiatkou SZH a podpísané predsedom Volebnej komisie. 
Delegát konferencie oprávnený voliť, volí iba z tých kandidátov, ktorí sú uvedení na volebnom 
lístku, ktorý mu bol odovzdaný a to tak, že upraví tento lístok tým spôsobom, že označí 
krížikom do vymedzeného poľa (prázdny štvorec) kandidáta, za ktorého hlasuje. Volebný 
lístok je neplatný, ak delegát svoju voľbu označí pri väčšom počte navrhnutých kandidátov 
ako bolo potrebné zvoliť a/alebo volebný lístok zmení nedovoleným spôsobom a/alebo svoju 
voľbu označí na inom volebnom lístku, aký obdržal od SZH. 

2.6.4. K hlasovaniu sú predkladané všetky návrhy kandidátov, ktoré boli predložené v stanovenom 
termíne a spĺňajú podmienky podľa bodu 2.4. tohto volebného poriadku a Stanov SZH. 

2.6.5. Do funkcie člena orgánu SZH je zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac hlasov prítomných 
delegátov s právom hlasovať. V prípade rovnosti najvyššieho počtu získaných hlasov u dvoch 
alebo viacerých kandidátov prebehne druhé kolo volieb, ktorého sa zúčastnia iba kandidáti, 
ktorí získali najvyšší rovnaký počet hlasov a zvolený je ten z nich, ktorý získa v druhom kole 
najvyšší počet hlasov. 

 
2.7. Spôsob schválenia volebného poriadku: 

2.7.1. Volebný poriadok sa prijíma väčšinou hlasov prítomných delegátov. 
2.7.2. Volebný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho prijatia Konferenciou a platí pre 

aktuálne voľby konané sa na Konferencii. 
 
 
V Bratislave, dňa 03.06.2022 

 


