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A
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Bratislava, 16.12.2017
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Časť prvá:

Základné ustanovenia
Článok 1

Slovenský paralympijský výbor (ďalej len ,,SPVˮ) je národnou športovou organizáciou
a národným športovým zväzom v podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “Zákon” alebo ,,zákon o športeˮ).
SPV má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o
združovaní občanov v znení neskorších predpisov
Článok 2
Hlavnou úlohou SPV je zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu SR na paralympijských hrách
a ďalších podujatiach organizovaných pod hlavičkou MPV alebo EPV, podporovať rozvoj
paralympijského športu v SR, podporovať vzdelávacie a rehabilitačné programy, výskum, ako aj
aktivity na dosiahnutie svojich cieľov.
Článok 3
SPV má svoje orgány, dočasné a stále komisie potrebné pre riadny výkon svojho poslania a úloh.
Štruktúra orgánov SPV vyplýva zo Stanov SPV, Kapitoly 5, čl. 1. Orgánmi SPV sú:
a) Valné zhromaždenie (ďalej len VZ SPV)
b) Výkonný výbor (ďalej len VV SPV)
c) Predseda SPV
d) Kontrolná komisia (ďalej len KK SPV)
e) Disciplinárny orgán (ďalej len DO SPV)
Tento Štatút, rokovací a volebný poriadok sa vydáva pre potreby prípravy a vedenia priebehu
VZ SPV.
Časť druhá:

ŠTATÚT VZ SPV
Článok 1

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SPV. Zvoláva ho:
a) Výkonný výbor SPV - v prípade ak ide o riadne Valné zhromaždenie
b) Nadpolovičný počet všetkých kolektívnych členov SPV, VV SPV, KK SPV, DO SPV
a predseda SPV - v prípade ak ide o mimoriadne Valné zhromaždenie
Riadne Valné zhromaždenie sa schádza minimálne raz za jeden rok, kde, okrem iného,
vyhodnocuje činnosť a dosiahnuté výsledky za uplynulé ročné obdobie, schvaľuje plán činnosti
SPV na ďalšie roky a pojednáva o jednotlivých bodoch v programe rokovania.
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Článok 2
Účastníkmi VZ SPV s hlasom rozhodujúcim sú delegáti podľa nasledovného kľúča:
a) 1 člen s hlasom rozhodujúcim za každého kolektívneho člena SPV podľa druhu
znevýhodnenia
b) 1 člen s hlasom rozhodujúcim za každého kolektívneho člena SPV, ktorý je členom
medzinárodnej športovej organizácie, začlenenej v štruktúrach MPV
c) 1 člen s hlasom rozhodujúcim za každý paralympijský šport, ktorý je na programe PH,
a v ktorom sa reprezentácia SR zúčastnila na najvýznamnejších medzinárodných
podujatiach /PH, MS, ME, SP, EP, EHM/ najneskôr 2 roky pred VZ SPV. Delegáta určuje
kolektívny člen s najväčším zastúpením športovcov v reprezentácii SR za posledné 2
roky.
Článok 3
Termín, miesto konania a program rokovania VZ SPV oznamuje VV SPV členom SPV písomnou
formou 1 mesiac pred konaním VZ SPV. Členovia SPV do stanoveného termínu nahlásia
Sekretariátu SPV svojich delegátov s hlasom rozhodujúcim s uvedením všetkých požadovaných
informácií týkajúcich sa účasti delegáta na zasadnutí VZ SPV. Delegátom s hlasom
rozhodujúcim na riadnom zasadnutí VZ SPV je pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady
na zasadnutie zasielané najneskôr 14 dní pred termínom konania zasadnutia VZ SPV.
Delegačky (hlasovacie lístky) obdržia delegáti až v deň konania VZ SPV, pri prezentácii.
V prípade, že sa delegát s hlasom rozhodujúcim z vážnych príčin nemôže VZ SPV zúčastniť,
môže ho zastúpiť náhradník. Delegát alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa
na zasadnutí VZ SPV predložením zápisnice o jeho zvolení. Riadne prihláseným delegátom s
hlasom rozhodujúcim, delegátom s hlasom poradným a ich sprievodom sa uhrádzajú cestovné
výdavky v súlade s internými predpismi SPV.
Časť tretia:

Rokovací poriadok VZ SPV
Článok 1

Účastníci Valného zhromaždenia SPV sa členia na:
a) delegátov s hlasom rozhodujúcim - delegáti podľa čl. 2
b) ďalšími účastníkmi VZ SPV s hlasom poradným sú čestní a individuálni členovia SPV
a hostia SPV.
c) najmenej jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová skupina športovcov alebo
najmenej 50 športovcov
d) ostatní účastníci bez hlasovacieho práva - členovia VV SPV, sprievody delegátov a iné osoby
zabezpečujúce riadny priebeh rokovania.
Článok 2
Priebeh VZ SPV sa riadi programom rokovania. Program rokovania a návrhy na jeho zmenu sa
schvaľuje na začiatku zasadnutia. V otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže
VZ SPV prijať len odporúčania a stanoviská. Štruktúra programu je vo všeobecnosti nasledovná:
1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva a zapisovateľa
3. Schválenie programu
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Voľba pracovných komisií
Správa o činnosti a hospodárení SPV
Plán činnosti
Diskusia
Správy pracovných komisií - uznesenie
Záver

Každý bod programu, v ktorom sa prednášajú správy, či návrhy musí obsahovať aj priestor pre
rozpravu k danému bodu. Body programu Otvorenie a Záver rokovania prednáša predseda SPV.
Článok 3
Rokovanie VZ vedie pracovné predsedníctvo, ktoré je zložené minimálne z dvoch členov a to z
predsedu pracovného predsedníctva a ďalších členov pracovného predsedníctva. Všetkých
členov pracovného predsedníctva volia delegáti VZ SPV s hlasom rozhodujúcim:
a) predsedom pracovného predsedníctva je predseda SPV, ktorý je jeho štatutárnym zástupcom,
resp. ním poverená osoba
b) členovia pracovného predsedníctva sú navrhnutí plénom a riadne zvolení. Sú nápomocní
predsedovi pri vedení rokovania po všetkých stránkach
Predseda pracovného predsedníctva počas vedenia rokovania VZ SPV nevystupuje vo funkcii
predsedu SPV, podobne ani členovia VV SPV nezastávajú svoje funkcie.
Článok 4
Členovia pracovného predsedníctva osobne zodpovedajú za riadny priebeh rokovania,
dodržiavanie demokratických princípov, Stanov SPV, ako aj schváleného Štatútu, Rokovacieho
a Volebného poriadku SPV.
Práva a povinnosti predsedu pracovného predsedníctva sú nasledovné:
a) dbá na chronologický postup jednotlivých bodov rokovania schváleného programu
b) sleduje časový harmonogram priebehu rokovania a prijíma opatrenia na zabránenie jeho
narušenia
c) otvára každý bod programu, udeľuje slovo delegátom VZ SPV v rozprave a prednostne
udeľuje slovo tým, ktorí sa hlásia s technickou, či faktickou pripomienkou k prednášaným
správam a návrhom, procesne riadi priebeh rokovania, riadi hlasovanie, konštatuje výsledky
hlasovania
d) zabezpečuje hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch v poradí, v ktorom boli
podané, dáva VZ SPV návrh na vylúčenie osôb z radov účastníkov rokovania
e) udeľuje slovo tým, ktorí sa prihlasujú do rozpravy, pričom delegáti VZ SPV majú povinnosť
vystupovať vo svojich vystúpeniach konštruktívne a v zmysle princípov dobrej viery
f) spolu so zapisovateľom zodpovedá za zaprotokolovanie všetkých závažných pripomienok,
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, výsledkov hlasovania, ústnych alebo písomných
diskusných príspevkov a všetkých iných skutočností ovplyvňujúcich a charakterizujúcich
priebeh rokovania
g) po ukončení VZ SPV zabezpečuje spracovanie správ jednotlivých komisií a zápisnice z
priebehu rokovania VZ SPV a jej distribúciu riadnym členom najneskôr do 14 dní odo dňa
konania VZ SPV.
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Článok 5
Rokovania sa zúčastňujú všetci účastníci VZ SPV s tým, že hlasujú len delegáti s hlasom
rozhodujúcim. VZ SPV má kompetencie v súlade so stanovami SPV (kapitola 5 článok 2, bod
16.
VZ SPV má právo rozšíriť program VZ SPV o voľby do orgánov SPV, ak sa najmenej
nadpolovičná väčšina delegátov s hlasom rozhodujúcim uznesie na tejto potrebe.
Článok 6
Delegáti majú demokratickú možnosť po odznení správ, či návrhov vystúpiť so svojimi
stanoviskami, názormi, pripomienkami, či odôvodnením návrhu/ov v rozprave. Rozpravu otvára,
vedie a uzaviera pracovné predsedníctvo. Po ukončení rozpravy predseda pracovného
predsedníctva pristupuje k procesu hlasovania.
VZ SPV dáva demokratickú možnosť delegátom/účastníkom VZ SPV plne prejaviť svoje názory,
podávať hodnotenia, kritiku či návrhy, ale aj rady a informácie v diskusii. Do diskusie sa môžu
prihlásiť všetci účastníci s hlasom rozhodujúcim a poradným, vyplnením a podaním prihlášok
do diskusie. Predseda pracovného predsedníctva zoradí a očísluje jednotlivé prihlášky, dáva
prednosť hosťom, rozhoduje o predĺžení vymedzeného času 5 minút diskutujúceho. Do protokolu
o priebehu rokovania sú pripojené aj písomne odovzdané, ale neodznené príspevky.
Článok 7
Na VZ SPV sa volia pracovné komisie, ktorých zodpovednosť pretrváva aj po ukončení VZ SPV
pre riešenie možných sporov týkajúcich sa uplynulého VZ SPV, maximálne však do 14 dní od
skončenia VZ SPV. Návrh na zloženie pracovných komisií predkladá pracovné predsedníctvo.
Ide o tieto komisie:
a) mandátová komisia - pred hlasovaniami, či voľbami, zisťuje uznášaniaschopnosť zasadnutia
VZ SPV; a počas hlasovaní a volieb plní úlohu skrutátora
b) volebná komisia - zabezpečuje priebeh volieb predsedu SPV, členov VV SPV, členov KK
SPV a DO SPV.
c) návrhová komisia - podáva správu, ktorá sa skladá z dvoch častí:
- v úvode, na základe prednesených správ, návrhov a výsledkov volieb konštatuje, čo berie
VZ SPV na vedomie a čo schvaľuje
- následne, na základe návrhov VV SPV a delegátov VZ SPV podáva návrh na uznesenie
Volebná komisia sa volí len na zasadnutiach VZ SPV, pokiaľ na nich dochádza k voľbe členov
orgánov SPV, pričom platí zásada, že členovia volebnej komisie nemôžu byť súčasne kandidátmi
za členov orgánov SPV.
Článok 8
VZ SPV prijíma svoje rozhodnutia formou uznesení. Uznesenia, ktoré boli prijaté, sa stávajú
záväznou normou v dobe ich platnosti pre SPV (pokiaľ nie sú adresné). Prijaté uznesenia sú
povinní akceptovať aj tí delegáti či funkcionári SPV, ktorí neboli za ich prijatie.
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Časť štvrtá:

Hlasovací a volebný poriadok
Článok 1 Predmet úpravy

1. Volebný poriadok upravuje najmä
a. Formálne požiadavky na nomináciu/navrhovanie kandidátov na volenú funkciu
do orgánov SPV,
b. prípravu a procesný priebeh volieb SPV,
c. osobitosti hlasovania pri voľbách do orgánov SPV,
d. pôsobnosť a konanie volebnej komisie SPV (ďalej len “volebná komisia”).
2. Na postup pri voľbách neupravený volebným poriadkom sa použijú Stanovy SPV a
rokovací poriadok VZ SPV (ďalej len „rokovací poriadok“)
Článok 2 Volebné právo a kandidát na funkciu
1. Delegáti VZ SPV volia členov orgánov SPV verejným alebo tajným hlasovaním, pričom
spôsob hlasovania určujú prítomní hlasujúci delegáti VZ SPV
2. Každý člen SPV je oprávnený navrhnúť písomne Sekretariátu SPV:
a. kandidáta na funkciu volenú VZ SPV najneskôr päť dní pred dňom konania VZ
SPV, na ktorom sa konajú voľby,
b. kandidáta na funkciu volenú VV SPV v lehote určenej VV SPV.
3. Návrh kandidáta musí obsahovať
a. označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhovaný,
b. titul, meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska kandidáta,
c. kontaktné údaje kandidáta,
d. označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje
4. K návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy
a. životopis kandidáta obsahujúci údaje o jeho profesijnom pôsobení
b. súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou,
c. súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko,
adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje) Sekretariátom SPV v súvislosti
s voľbami
d. výpis z registra trestov
5. Návrh kandidáta podpísaný členom SPV alebo štatutárnym orgánom člena SPV spolu s
prílohami podľa odseku 4 tohto článku predloží Sekretariát SPV bezodkladne predsedovi
volebnej komisie, ak ide o funkciu volenú VZ SPV, okrem funkcie člena volebnej
komisie
6. Lehota na predloženie návrhov kandidátov končí o 23:59 posledného dňa na predloženie
návrhov. Návrh kandidáta nie je možné podať po uplynutí lehoty podľa odseku 2. K včas
podanému návrhu kandidáta je možné aj po uplynutí lehoty doplniť prílohy podľa odseku
4 tohto článku.
7. Volebná komisia po preskúmaní návrhov na kandidátov s prílohami podľa odseku 4
písomne oznámi mená a priezviská kandidátov na volenú funkciu, ktorí splnili
podmienky kandidatúry. Títo kandidáti sú zaradení do zoznamu kandidátov schválených
volebnou komisiou.
8. Sekretariát SPV zabezpečí zverejnenie kandidátov na členov do orgánov SPV a ich
navrhovateľov na webovom sídle SPV najneskôr tri dni pred konaním volieb.
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9. Ak volebná komisia zistí nedostatky v návrhoch kandidátov alebo v prílohách podľa
odseku 4, bezodkladne požiada navrhovateľa alebo kandidáta o doplnenie návrhu alebo
príloh v potrebnom rozsahu. Ak vyžiadané doplnenie navrhovateľ alebo kandidát
nevykoná, preskúmavajúci orgán rozhodne o nezaradení kandidáta do zoznamu
kandidátov. Rozhodnutie o nezaradení do zoznamu kandidátov sa bezodkladne oznámi
navrhovateľovi a kandidátovi.
Článok 3 - Zloženie a činnosť volebnej komisie
1. Volebná komisia pripravuje, organizuje a kontroluje priebeh volieb na VZ SPV a plní
ďalšie úlohy stanovené volebným poriadkom VZ SPV, rokovacím poriadkom VZSPV,
iným predpisom SPV alebo rozhodnutím VZ SPV.
2. Volebná komisia sa zúčastňuje na každom VZ SPV, na ktorej sa konajú voľby.
3. Volebná komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní traja členovia komisie, z ktorých
jeden je predseda. Na prijatie rozhodnutia v rámci volebnej komisie je potrebná
nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.
4. Členovia volebnej komisie vykonávajú svoju funkciu ako čestnú funkciu bez nároku na
odmenu. Nárok na cestovné náhrady je členom volebnej komisie uplatňovaný podľa
platných smerníc SPV.
5. Volebná komisia môže na zabezpečenie svojej činnosti využiť pracovníkov Sekretariátu
SPV.
Článok 4 - Konanie a rozhodovanie volebnej komisie
1. Zasadnutie volebnej komisie zvoláva podľa potreby jej predseda. Volebná komisia
zasadne pred každým VZ SPV, na ktorom sa majú konať voľby, aby sa podľa návrhu
programu VZ SPV pripravila na plnenie svojich úloh.
2. Volebná komisia rozhoduje o sťažnostiach, námietkach a sporoch súvisiacich s prípravou
a priebehom volieb na VZ SPV, ako aj o ďalších podnetoch, v ktorých kandidát, delegát
VZ SPV alebo iný člen SPV namieta nedostatky v príprave alebo v priebehu VZ SPV, ak
ich vybavenie nepatrí do pôsobnosti iného orgánu SPV alebo orgánu VZ SPV (pracovné
predsedníctvo, mandátová komisia, návrhová komisia).
3. Podnety podľa odseku 2 tojto článku môže podať kandidát, delegát VZ SPV alebo iný
člen SPV do 10 dní odo dňa konania volieb. Volebná komisia rozhodne o týchto
podnetoch do 10 dní od ich doručenia SPV alebo od ich ústneho oznámenia predsedovi
volebnej komisie na VZ SPV, ktoré sa zaznamenajú do správy volebnej komisie.
4. Ak to povaha a závažnosť veci pripúšťa a vyžaduje, volebná komisia rozhodne o
podnetoch podľa odseku 2 tohto článku bezodkladne, najmä ak ide o sťažnosti, námietky
a spory počas VZ SPV, o ktorých je možné rozhodnúť ihneď.
5. Rozhodnutie volebnej komisie prijaté na VZ SPV vyhlási ústne predseda volebnej
komisie, spolu aj so stručným odôvodnením.
6. Všetky rozhodnutia volebnej komisie sú súčasťou správy volebnej komisie. Samostatné
písomné rozhodnutie s odôvodnením sa vyhotovuje, iba ak proti nemu podá odvolanie na
VZ SPV delegát VZ SPV alebo iný člen SPV.
7. Subjekt, ktorý bol rozhodnutím volebnej komisie dotknutý, je oprávnený podať proti
rozhodnutiu volebnej komisie odvolanie, ktoré doručí volebnej komisii. O odvolaní
rozhoduje odvolacia komisia SPV do 14 dní odo dňa predloženia veci na rozhodnutie
predsedom volebnej komisie.
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8. Volebná komisia môže pred rozhodnutím požiadať o právne stanovisko právnika, ak je
tento pre potreby poskytnutia legislatívneho stanoviska k priebehu volieb na VZ SPV
prítomný. predsedu alebo iného člena SPV
Článok 5 - Rozhodnutie o výsledku volieb
1. Predseda volebnej komisie po každom kole volieb oznámi uznesenie volebnej komisie o
výsledku volieb a na jeho základe predsedajúci vyhlási zvolenie alebo nezvolenie
príslušného kandidáta.
2. Volebná komisia po každom kole volieb vyhotoví uznesenie o výsledku volieb, ktoré
overujú svojim podpisom všetci členovia volebnej komisie, ktorí boli prítomní na VZ
SPV. Uznesenie o výsledku volieb je súčasťou správy volebnej komisie.
3. Ak volebná komisia zistí závažné porušenie Stanov SPV, smerníc SPV, IPC,EPC alebo
všeobecne platnými právnymi predpismi SR v súvislosti s vykonanými voľbami, na
základe ktorého bolo alebo je dôvodné predpokladať, že mohlo mať významný vplyv na
výsledok volieb, rozhodne, že celé voľby alebo voľby niektorého kandidáta sú neplatné
a súčasne vyhlási, že sa voľby alebo ich časť budú opakovať. Volebná komisia v takom
prípade na základe svojich zistení dá podnet na konanie príslušným orgánov SPV.

Článok 6 - Voľby a hlasovanie
1. Delegáti VZ SPV rozhodujú formou verejného hlasovania alebo tajným hlasovaním v
súlade so Stanovami SPV, rokovacím poriadkom SPV a volebným poriadkom SPV.
2. Volebná komisia v prípade tajného hlasovania odovzdá každému delegátovi VZ SPV
volebný lístok s uvedením funkcie, ktorá je predmetom voľby, a menom a priezviskom
kandidátov (v abecednom poradí) na príslušnú volenú funkciu. Ak majú kandidáti
rovnaké priezvisko a meno, je potrebné na volebný lístok uviesť aj miesto bydliska týchto
kandidátov alebo iný rozlišujúci údaj.
3. Osoba oprávnená voliť volí iba z tých kandidátov, ktorí sú uvedení na volebnom lístku,
ktorý jej bol odovzdaný.
4. Ak je kandidátov viac ako jeden, delegát VZ SPV upraví volebný lístok tak, že označí
krížikom do vymedzeného poľa (prázdny štvorec) kandidáta, za ktorého hlasuje. V
spodnej časti volebného lístka sa uvedie počet volených kandidátov.
5. Ak je kandidát iba jeden, delegát VZ SPV označí krížikom do vymedzeného poľa
(prázdny štvorec) či je “ZA” voľbu, “PROTI” voľbe alebo “ZDRŽAL SA” voľby.
6. Po spočítaní hlasov vloží člen volebnej komisie odovzdané, spočítané a overené volebné
lístky do pripravenej obálky, ktorú po vložení volebných lístkov zalepí a zapečatí.
Zapečatenú obálku predseda volebnej komisie alebo iný člen volebnej komisie
bezodkladne odovzdá Sekretariátu SPV na archiváciu.
7. Ak Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určilo
nezávislého pozorovateľa volieb, tento je oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na
zasadnutí volebnej komisie vrátane spočítavania hlasov. Správa nezávislého
pozorovateľa je prílohou správy volebnej komisie.
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Článok 7 – Verejné hlasovanie
1. V prípade verejného hlasovania hlasujú delegáti VZ SPV zdvihnutím ruky alebo
zdvihnutím hlasovacieho lístku (farebná karta bez osobitného označenia pre lepšie
spočítavanie hlasov) (ďalej len “hlasovanie zdvihnutím ruky”) .
2. Predseda pracovného predsedníctva požiada mandátovú komisiu pred začiatkom
hlasovania hlasovaním zdvihnutím ruky, aby sa pripravili na sčítanie hlasov a následne
vyzve delegátov VZ SPV, aby hlasovali. Po hlasovaní oznámi výsledky hlasovania.

Článok 8 - Tajné hlasovanie
1. Delegát VZ SPV môže navrhnúť tajné hlasovanie o konkrétnom bode programu
najneskôr v závere rokovania o tomto bode. Návrh na tajné hlasovanie je schválený, ak
za neho hlasuje nadpolovičná väčšina delegátov VZ SPV s hlasom rozhodujúcim. V
prípade schválenia návrhu, predseda volebnej komisie môže vyhlásiť prestávku, aby sa
mohli pripraviť hlasovacie lístky alebo presunúť hlasovanie až za ďalší bod programu.
2. Tajné hlasovanie je vždy riadené volebnou komisiou
3. Pri pochybnostiach, platnosť hlasovacích lístkov posudzuje volebná komisia v súčinnosti
s predsedom kontrolnej komisie.

Článok 9 - Spočítavanie hlasov
1. Po ukončení hlasovania predseda volebnej komisie vyhlási krátku prestávku a požiada
členov volebnej komisie, aby otvorili schránku, spočítali hlasy a pripravili uznesenie o
výsledku volieb.
2. Členovia volebnej komisie otvoria schránku a spočítajú všetky hlasovacie lístky, pričom
skontrolujú, či sú v schránke iba riadne označené hlasovacie lístky. Porovnajú celkový
počet hlasovacích lístkov s celkovým počtom delegátov VZ SPV, ktorí hlasovali.
3. Členovia volebnej komisie najskôr spočítajú odovzdané hlasovacie lístky a zistia, koľko
delegátov VZ SPV neodovzdalo hlasovacie lístky, hoci im boli vydané.
4. Členovia volebnej komisie po spočítaní odovzdaných hlasovacích lístkov zistia, koľko
bolo odovzdaných platných hlasovacích lístkov a koľko neplatných hlasovacích lístkov.
5. Členovia volebnej komisie z platných hlasovacích lístkov zistia počet delegátov VZ SPV,
ktorí
a. hlasovali za navrhnutého kandidáta/ov,
b. hlasovali proti navrhnutému kandidátovi/om,
c. zdržali sa hlasovania.
6. Hlasovací lístok je neplatný, ak delegát VZ SPV
a. svoju voľbu zakrúžkoval viac krát pri väčšom počte navrhnutých kandidátov, ako
bolo potrebné zvoliť,
b. hlasovací lístok zmenil alebo doplnil,
7. Prázdny hlasovací lístok a hlasovací lístok, ktorý neobsahuje jednoznačný prejav výberu
kandidáta alebo rozhodnutia, znamená zdržanie sa hlasovania.
8. V zápisnici sa ku každému menu a priezvisku kandidáta uvedie počet delegátov VZ SPV,
ktorí hlasovali za návrh, ktorí hlasovali proti návrhu a ktorí sa zdržali hlasovania;
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9. Predseda volebnej komisie oznámi výsledok hlasovania predsedovi pracovného
predsedníctva, ktorému predloží zápisnicu o výsledku hlasovania, ktorá je súčasťou
zápisnice z VZ SPV.

Článok 10 - Vyhlásenie výsledku hlasovania
1. Predseda, alebo iný poverený člen volebnej komisie oznámi VZ SPV počet vydaných
hlasovacích lístkov, počet delegátov VZ SPV, ktorí hlasovali za navrhnutého
kandidáta/ov alebo za návrh rozhodnutia, počet delegátov VZ SPV, ktorí hlasovali proti
navrhnutému kandidátovi/om alebo proti návrhu rozhodnutia, počet delegátov VZ SPV,
ktorí sa zdržali hlasovania, počet delegátov VZ SPV, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky
a počet neplatných hlasovacích lístkov. Tieto údaje sú uvedené v zápisnici o výsledku
hlasovania, ktorú odovzdá predsedovi volebnej komisie.
2. Na základe oznámenia člena volebnej komisie a odovzdanej zápisnice o výsledku
hlasovania predsedajúci vyhlási výsledok hlasovania.

Článok 11 - Zvolenie kandidáta
1. Ak je iba jeden navrhovaný kandidát na volenú funkciu do orgánu SPV, na jeho zvolenie
sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých delegátov VZ SPV; inak sa koná
ihneď druhé kolo voľby, v ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá väčšina hlasov
prítomných delegátov. Ak podľa tohto postupu kandidát nebol zvolený, volebná komisia
vyhlási doplňujúce voľby na neobsadenú funkciu a určí termín ich konania.
2. Ak je kandidátov na volenú funkciu do orgánu SPV viac, zvolený je ten kandidát, ktorý
získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov VZ SPV; inak sa koná ihneď
druhé kolo volieb.
3. Do druhého kola volieb postupuje kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil
na prvom mieste a kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na druhom
mieste. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký najväčší počet hlasov na prvom mieste,
postupujú do druhého kola len títo kandidáti. Ak v prvom kole získal jeden kandidát
najväčší počet hlasov a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým
počtom hlasov, postupujú všetci kandidáti na prvom a druhom mieste do druhého kola.
4. V druhom kole volieb je zvolený kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov
všetkých delegátov VZ SPV. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v druhom kole
nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých delegátov VZ SPV, na zvolenie kandidáta v
ďalších kolách postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných delegátov VZ SPV,
pričom do ďalších kôl postupujú kandidáti podľa rovnakého kľúča, ako v prípade
postúpenia do druhého kola podľa odseku 3 tohto článku.
5. Ak podľa odsekov 3 a 4 tohto článku nebol zvolený do funkcie žiadny kandidát, volebná
komisia vyhlási doplňujúce voľby na neobsadenú funkciu a určí termín ich konania.
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Článok 12 - Správa volebnej komisie
1. Volebná komisia vyhotoví o priebehu VZ SPV, na ktorom sa konajú voľby, okrem volieb
členov volebnej komisie, správu volebnej komisie, ktorej súčasťou je zápisnica z volieb.
2. Správa volebnej komisie obsahuje najmä základné informácie o účasti členov volebnej
komisie na VZ SPV, o činnosti, zisteniach a rozhodnutiach volebnej komisie v súvislosti
s prípravou a priebehom volieb na VZ SPV.
3. Ak niektorý člen volebnej komisie nesúhlasí s obsahom správy volebnej komisie,
bezodkladne požiada predsedu volebnej komisie o úpravu správy. Ak predseda volebnej
komisie žiadosti člena volebnej komisie nevyhovie sám, predloží ju na rozhodnutie
volebnej komisii. Žiadosť sa pripojí k správe volebnej komisie spolu s rozhodnutím
volebnej komisie o žiadosti.
Článok 13 – Volené pozície
1.

Výkonný výbor (9 členov)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

člen zodpovedný za oblasť štátnej športovej reprezentácie
člen zodpovedný za rozvoj a propagáciu
člen zodpovedný za mládež
člen zodpovedný za zdravotnú problematiku
člen zastupujúci športovcov
člen zastupujúci šport telesne znevýhodnených
člen zastupujúci šport zrakovo znevýhodnených
člen zastupujúci šport mentálne znevýhodnených
predseda SPV

2.

Kontrolná komisia (3 členovia)
a) Predseda KK
b) Člen KK
c) Člen KK

3.

Discipilárny orgán (4 členovia)
a) Predseda DO
b) Člen DO
c) Člen DO
d) Člen DO

Časť piata:

Záverečné ustanovenia
Článok 1

Štatút, rokovací a volebný poriadok VZ SPV je záväzným vnútro-organizačným predpisom SPV.
Môže byť menený formou doplnkov a zmien, resp. nahradený novým Štatútom schváleným VZ
SPV.
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Článok 2
Výkladom tohto vnútro organizačného predpisu je oprávnené pracovné predsedníctvo VZ SPV.
Veci neupravené týmto predpisom sa riadia Stanovami SPV a všeobecne platnými právnymi
predpismi SR.
Článok 3
Štatút, rokovací a volebný poriadok VZ SPV nadobudol účinnosť a platnosť jeho schválením na
zasadnutí VZ SPV dňa 16.12.2017.

V Bratislave 16.12.2017
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