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Voľby na VZ SZTŠ 2017 

 

Vážení členovia SZTŠ,  

v decembri 2016 sme prijali nové stanovy, ktoré museli napĺňať ustanovenia Zákona o športe 

č.440/2015 Z.z. (ďalej ako Z). Nakoľko neboli prijaté ďalšie legislatívne materiály, s voľbami, ktoré sú 

na programe riadneho Valného zhromaždenia (ďalej ako VZ) 2017 sa musíme vysporiadať  v prvom 

rade v intenciách platných stanov a v súlade so zákonom. 

V ďalšom bude stanovený postup pred voľbami a  priebeh volieb s odvolávkami na príslušný predpis, 

podľa ktorého sme postupovali. 

 

Volebná komisia 

V zmysel Stanov SZTŠ (ďalej ako S) čl.13 bod 1 – Volebná komisia pripravuje a organizuje voľby, 

pričom podľa S čl.13 bod 4 Členovia Volebnej komisie, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení 

vykonávať nevyhnutné úkony a činnosti na zabezpečenie  fungovania SZTŠ a športovej činnosti jeho 

členov až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov Volebnej komisie. Naposledy bola Volebná 

komisia volená VZ 2016 v zložení Ivanič, Štrbová, Sňahničan, ktorá fungovala počas volieb 

2.viceprezidenta - vedúceho Vzdelávacieho  úseku. Táto volebná komisia bude v zmysle S pripravovať 

voľby. Nová Volebná komisia zvolená na VZ 2017 voľby vykoná.  

Navrhovanie kandidátov do Rady SZTŠ 

V zmysle Organizačného poriadku SZTŠ (ďalej ako OP) bod 6.7. môže návrhy kandidátov predkladať  

riadny člen zväzu, ktorý je v zmysle S čl.4. bod 2. športový klub. Ďalej môže návrhy kandidátov 

predkladať skupina navrhovateľov. Túto možnosť sme v súčasnosti vylúčili, nakoľko žiaden predpis 

nedefinuje, čo je to skupinu navrhovateľov. Tretia možnosť  predkladať kandidátov je ktorýkoľvek 

orgán zväzu. V zmysle S článku 5 bod 1. ide o VZ (nepoužiteľné), Rada, Prezident, Kontrolór, 

Disciplinárne komisie, Odvolacia disciplinárna a rozhodcovská komisia (napr. KK SZTŠ), Volebná 

komisia. Keďže Z v § 19 i) umožňuje každému členovi národného športového zväzu navrhnúť 

kandidáta, volebná komisia rozširuje možnosť podať návrh kandidátov aj na individuálnych členov. 

Ak aplikujeme ustanovenia OP ohľadom volieb najvyšších 3 pozícií do Prezídia SZTŠ na Radu SZTŠ, tak 

návrh na kandidáta do Rady SZTŠ musí byť predložený písomne na sekretariát SZTŠ. Pre tento účel 

je možné použiť aj e-mail (mailovú adresu riadneho člena, individuálneho člena – vedúceho klubu, 

orgánu zväzu, adresu evidovanú Evidenčným úsekom). Lehotu  30 dní pred VZ nie je možné dodržať, 

nakoľko v zmysle S čl.7. bod 10. je VZ zvolané aspoň 30 dní pred VZ. Volebná komisia stanovuje 

termín na doručenie návrhov kandidátov do 8.5.2017. V zmysle OP bude  20 dní pred VZ zverejnená 

kandidátka, avšak len na internetovej stránke SZTŠ. 

Navrhovaný kandidát do Rady v zmysle S čl.8. bod 4. musí byť bezúhonný, plne spôsobilý na právne 

úkony a nemôže byť zároveň členom iného kontrolného, disciplinárneho orgánu alebo orgánu na 

riešenie sporov. Kandidát musí v termíne do 8.5. doručiť na sekretariát SZTŠ písomný súhlas 

s kandidatúrou do Rady SZTŠ.  Postačuje aj e-mailová forma z obvyklej adresy kandidáta. 
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9.5.2017 Volebná komisia zhromaždí návrhy kandidátov, súhlasy kandidátov a rozhodne o kandidátke 

na členov Rady SZTŠ. Túto kandidátku zverejní na internetovej stránke SZTŠ. 

Nová Volebná komisia 

Volebná komisia ( zložená z 3 sekcií ), zvolená na VZ 2017, bude riadiť voľby a vyhlási ich výsledok.  

Pred zahájením volieb bude musieť VZ rozhodnúť o počte členov Rady SZTŠ. V zmysle S čl.8. bod 3. 

Rada má 6 až 12 členom ..., pričom konkrétny počet členov na dané funkčné obdobie určí Valné 

zhromaždenie pred ich voľbou. V Rade sú rovnomerne zastúpení členovia z každej z 3 sekcií... Na 

programe VZ je aj zmena Stanov SZTŠ, ktorá mení  uvedený článok . Podľa nového návrhu má Rada 6 

členov, pričom 3 sú zo sekcie tanečného športu, 2 z IDO a 1 člen zo sekcie Rock and Roll. Preto by 

malo voľbám predchádzať hlasovanie o počte členov Rady a o ich príslušnosti k jednotlivým sekciám. 

VZ musí voliť aj kontrolóra zväzu. Spôsob a termín predkladania návrhov na kandidátov, ako 

i súhlasov s kandidatúrou na hlavného kontrolóra, je zhodný s voľbami Rady. Upozorňujeme, že 

zmena S, ktorá je na programe VZ 2017, navrhuje aj zmenu čl.10, podľa ktorej by mali byť 2 

kontrolóri.  

Kandidáti do Rady a na hlavného kontrolóra majú v zmysle OP bod 6.11. právo na prejav v dĺžke 5 

minút a musia odpovedať na otázky delegátov počas max. 10min. 

Voľby 

Voľby budú prebiehať tajnou voľbou podľa OP čl. 6.11. Každá sekcia bude voliť samostatne svojho 

člena volebnej komisie (S čl.13 bod 2), ako i svojich členov Rady (S čl.8 bod3). Kontrolóra budú voliť 

všetci členovia spoločne. K odlíšeniu jednotlivých sekcií budú vydané farebné hlasovacie i volebné 

lístky. Počty hlasov sú v zmysle S čl.7 bod 2. 

Hlasy 

Podľa S čl.7. bod 2. Riadnych členov na VZ zastupujú delegáti s právom hlasovať zvolení (určení) 

postupmi platnými v jednotlivých športových kluboch a športových organizáciách. Hlavné športové 

organizácie delegáta neurčujú. Počet delegátov sa určuje podľa bodov a, b, c), d).  

V zmysle vyššie uvedeného klub, ktorý má napr. 17 individuálnych členov registrovaných v SZTŠ 

(prostredníctvom niektorej sekcie) zastupuje na VZ jeden delegát. Tento delegát má 17 hlasov za 

individuálnych členov. Ďalej má klub + 1 hlas, ak sa aspoň jeden športovec z klubu zúčastnil 

významnej športovej súťaže v roku 2016. Z definuje významnú súťaž v § 3 h). Pre naše športy je za 

významnú súťaž možné považovať Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá Európy, Svetový pohár, Európsky 

pohár, World Games. Uznanými športmi sú tanečný šport (len ŠTT, LAT, 10T, Formácie, Showdance, 

nie choreografie a exhibície) a rock and roll. Ak sa aspoň jeden športovec klubu zúčastnil významnej 

súťaže v uznanom športe v roku 2016, má ďalší +1 hlas. Ak sa aspoň jeden športovec zúčastnil v roku 

2016 národnej majstrovskej súťaže v uznanom športe, má ďalší +1 hlas. Uvedený klub môže mať teda 

maximálne 20 hlasov. 

V zmysle vyššie uvedeného, ak klub zastupuje štatutár, nepotrebuje žiadne splnomocnenie. Štatutár 

môže splnomocniť v zmysle OP čl.1. bod 3. iného člena SZTŠ ako delegáta.  
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Upozornenie pre členov sekcie tanečného športu 

Termín a spôsob predkladania kandidátov na vedúceho Vzdelávacieho úseku, resp. člena 

Vzdelávacieho úseku, ak by niektorý z terajších členov Vzdelávacieho úseku kandidoval za vedúceho, 

platia ako je uvedené pri členoch Rady. Rovnako platí aj termín a spôsob súhlasu s kandidatúrou. 

Vedúci VÚ bude volený tajnou voľbou. Prípadná voľba člena VÚ prebehne verejne. 

 

Za Volebnú komisiu v zložení Ivanič, Štrbová, Sňahničan  Peter Ivanič v.r.  

V Nitre 2.5.2017 

 


