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ČLÁNOK 1 

Úvodné ustanovenia 

 
Tento volebný poriadok upravuje vzťahy pri voľbách orgánov Slovenskej 

gymnastickej federácie volených na riadnom zasadnutí Valného zhromaždenia 

Slovenskej gymnastickej federácie (ďalej len „VZ SGF“) a orgánov riadneho VZ 

SGF. 

 

 
ČLÁNOK 2 

Voľby pracovných komisií, zapisovateľa a overovateľov      
zápisnice z riadneho zasadnutia 

  Valného zhromaždenia SGF 

 
1. Pracovné komisie VZ SGF (návrhová komisia, volebná komisia)         volí riadne 

zasadnutie VZ SGF verejným hlasovaním. Návrh na ich zloženie predkladá 

Výkonný výbor SGF (ďalej len „VV SGF“ priamo na zasadnutí VZ SGF. 

2. Zapisovateľa a dvoch overovateľov volí VZ SGF verejným hlasovaním  

na návrh VV SGF predložený priamo na zasadnutí VZ SGF. 

3. Každý delegát VZ SGF s právom hlasovať (ďalej len „delegát“) môže podať 

návrh na zmenu zloženia pracovných komisií, zapisovateľa alebo 

overovateľov. V takom prípade sa hlasuje najprv o pôvodnom návrhu.  

Ak pôvodný návrh prijatý nie je, hlasuje sa o navrhnutých zmenách. 

 
ČLÁNOK 3 

Všeobecné zásady voľby orgánov SGF na riadnom VZ SGF 

 
1. Všetci navrhovaní kandidáti do orgánov SGF musia mať príslušnosť k SGF, 

čiže musia byť registrovaní ako aktívni členovia SGF v internom 

informačnom a registračnom systéme SGF a v Informačnom systéme 

športu. 

2. Delegáti VZ SGF s právom hlasovať volia funkcionárov uvedených  

v programe riadneho zasadnutia VZ SGF. Zvolení budú postupne: 



i. Prezident SGF – za prezidenta SGF bude zvolený ten z kandidátov, 

ktorý získa nadpolovičný počet hlasov v 1. kole. Ak nezíska žiadny 

kandidát nadpolovičný počet hlasov, pristúpi sa k 2. kolu volieb. Do 

2. kola postúpia z 1. kola dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. 

V 2. kole je zvolený kandidát s vyšším počtom hlasov. Rovnaký 

postup platí pri voľbe členov VV SGF. 

ii. Člen VV SGF – predseda sekcie GpV 

iii. Člen VV SGF – predseda sekcie ŠG mužov 

iv. Člen VV SGF – predseda sekcie ŠG žien 

v. Člen VV SGF – predseda sekcie MG 

vi. Člen VV SGF – predseda sekcie ŠA 

vii. Člen VV SGF – predseda marketingovej komisie 

viii. 3 Členovia disciplinárnej komisie 

3. Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov SGF zabezpečuje návrhová 

komisia a volebná komisia. Návrhová komisia pracuje v zložení: generálny 

sekretár, jeden pracovník sekretariátu SGF a kontrolór SGF. Činnosť 

návrhovej komisie sa skončí zvolením volebnej komisie pri riadnom 

zasadnutí VZ SGF. 

4. Úlohou návrhovej komisie je prijímať a spracúvať návrhy kandidátov  

na funkcie v orgánoch SGF, ktoré volí VZ SGF, ako aj overovať súhlas 

kandidátov s kandidatúrou a splnenie podmienok určených podľa stanov 

a ďalších interných predpisov SGF. 

5. Volebná komisia má minimálne troch členov, pričom počet členov volebnej 

komisie musí byť vždy nepárny. Volebná komisia rozhoduje nadpolovičnou 

väčšinou hlasov všetkých svojich členov. 

6. Volebná komisia pripravuje a zodpovedá za volebnú schránku a volebné 

lístky. 

7. VV SGF predkladá volebnej komisii zoznam všetkých navrhnutých 

kandidátov do volených orgánov SGF (ďalej len „kandidátska listina“) 

samostatne pre každý volený orgán SGF, ktorí boli navrhnutí a zverejnení 

na webovom sídle a v Informačnom systéme športu v súlade s internými 

predpismi SGF a s platnou legislatívou. Kandidát, ktorý nie je uvedený  

na kandidátskej listine, je oprávnený kandidovať len v prípade, ak s tým 

súhlasí nadpolovičná väčšina všetkých prítomných delegátov. V takom 

prípade sa hlasuje o kandidatúre samostatným hlasovaním. 

8. Každý navrhovaný kandidát môže byť zvolený len do jednej volenej funkcie. 

Kandidáti musia byť fyzicky prítomní na zasadnutiu VZ SGF, ak nedali 

písomný súhlas s kandidatúrou. Ak navrhovaný kandidát nie je delegátom 

riadneho zasadnutia VZ SGF, zúčastňuje sa ho po schválení vo VV SGF 

ako hosť bez hlasovacieho práva.  

9. Delegát VZ SGF môže požiadať útvar Hlavnej kontrolórky športu SR pri 

Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa osobitného 

predpisu1, aby určilo nezávislého pozorovateľa na zasadnutie VZ SGF. 

Nezávislý pozorovateľ je oprávnený zúčastniť sa na voľbách do orgánov 

SGF a na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov. Nezávislý 

pozorovateľ uvedie svoje zistenia o príprave, priebehu a výsledku volieb  

v písomnej správe, v ktorej uvedie zistené nedostatky.  

______________ 
1 § 23 ods. 2 zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



Na zistené nedostatky je nezávislý pozorovateľ povinný preukázateľne 

upozorniť volebnú komisiu a kontrolóra SGF bezodkladne po ich zistení. 

Správa nezávislého pozorovateľa je prílohou zápisnice z riadneho 

zasadnutia VZ SGF. 

10. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním, vhodením upraveného volebného 

lístka do volebnej schránky. V prípade, že o to požiada nadpolovičná 

väčšina prítomných delegátov, voľby môžu byť aj verejné. 

11. Právo hlasovať majú len delegáti fyzicky prítomní v rokovacej sále. 

12. Každý delegát s právom hlasovať má pri každej voľbe počet volebných hlasov 
podľa schváleného kľúča delegátov Valného zhromaždenia SGF. 

13. Volebná komisia si vedie pri odovzdávaní volebných lístkov písomnú 

evidenciu, komu odovzdala volebný lístok. Volebné lístky sa od seba 

odlišujú označením kola volieb a farbou papiera. Volebné lístky sa pripravia 

v počte podľa prezenčnej listiny riadneho zasadnutia VZ SGF. 

 
ČLÁNOK 4 

Priebeh volieb orgánov SGF 

 
1. Pri voľbách sa použijú osobitne pripravené volebné lístky (ďalej len „volebné 

lístky”). Každý prítomný delegát obdrží pred voľbou orgánov SGF volebný 

lístok pre každú jednotlivú voľbu. 

2. Voľby sa vykonávajú spravidla tajným hlasovaním, ak VZ SGF nerozhodne 

samostatným hlasovaním inak. Ak počet navrhnutých kandidátov zodpovedá 

počtu miest, ktoré majú byť obsadené, môže VZ SGF jednoduchou väčšinou 

delegátov rozhodnúť o verejnom hlasovaní. VZ SGF môže jednoduchou 

väčšinou delegátov rozhodnúť o verejnom hlasovaní pri voľbe aj v iných 

prípadoch. 

3. Predseda volebnej komisie pred začatím volieb informuje plénum  

o momentálnej účasti delegátov s právom hlasovať v sále. 

4. Volebná komisia v prípade tajného hlasovania odovzdá každému delegátovi 

volebný lístok s uvedením funkcie, ktorá je predmetom voľby a menami 

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. 

5. Osoba oprávnená voliť volí iba z tých kandidátov, ktorí sú uvedení  

na volebnom lístku, ktorý jej bol odovzdaný 

6. Ak je kandidátov viac, delegát upraví volebný lístok tak, že označí krížikom 

do vymedzeného poľa (prázdny štvorec) kandidáta, za ktorého hlasuje. 

Predseda volebnej komisie informuje delegátov o počte volených 

kandidátov. 

7. Ak je kandidát iba jeden, delegát označí krížikom do vymedzeného poľa 

(prázdny štvorec) či je “ZA” voľbu. Prázdny/nevyplnený štvorec  

na hlasovacom lístku znamená neplatnosť hlasu. 

8. Zrátanie hlasov vykoná v osobitnej miestnosti volebná komisia, ktorá 

o každej jednotlivej voľbe vypracuje zápisnicu. 

9. Po spočítaní hlasov člen volebnej komisie vloží odovzdané, spočítané  

a overené volebné lístky do pripravenej obálky, ktorú po vložení volebných 

lístkov zalepí a zapečatí. Na obálke sú uvedené údaje umožňujúce 

identifikáciu voľby, pri ktorej boli použité volebné lístky nachádzajúce  



sa v obálke. Zapečatenú obálku predseda volebnej komisie alebo iný člen 

volebnej komisie bezodkladne odovzdá predsedajúcemu na jej archiváciu. 

10. Voľby prezidenta sa uskutočňujú v dvoch kolách. V prvom kole sú zvolení 

kandidáti, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých prítomných 

delegátov riadneho zasadnutia VZ ja SGF. V prípade, že len jeden kandidát 

v prvom kole získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov,  

do druhého kola postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov.  

V prípade, že žiadny kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov     

prítomných delegátov, postupujú do druhého kola všetci kandidáti. V druhom 

kole rozhoduje väčšina hlasov všetkých  prítomných delegátov na riadnom 

zasadnutiu VZ SGF. Ak počet navrhnutých kandidátov zodpovedá počtu 

miest, ktoré majú byť obsadené, voľba do tejto funkcie (na toto miesto) sa 

uskutoční v jednom (1) kole a zvolený je kandidát so získaným najvyšším 

počtom hlasov. 

11. Voľby členov VV SGF sa uskutočňujú v jednom kole. Kandidát za danú 

sekciu s najvyšším počtom získaných hlasov sa stáva predsedom sekcie 

SGF a členom VV SGF. V prípade rovnosti počtu hlasov kandidátov sa 

voľby opakujú medzi kandidátmi s rovnakým počtom získaných hlasov. 

Voľby predsedu        a podpredsedu Disciplinárnej komisie SGF sa 

uskutočňujú v jednom kole. Zvolený kandidát je kandidát, ktorý získa 

väčšinu hlasov všetkých prítomných delegátov riadneho zasadnutia VZ 

SGF. 

12. Volebná komisia zabezpečí tajnosť volieb určenými technickými  

a organizačnými prostriedkami. Zrátanie hlasov vykoná volebná komisia  

v osobitnej miestnosti. 

13. V prípade pochybností rozhodne o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou 

platnosťou volebná komisia. 

14. Výsledky volieb zisťuje a vyhlasuje volebná komisia. 

15. O priebehu a výsledkoch volieb vyhotoví volebná komisia zápisnicu. 

Zápisnica musí obsahovať počet vydaných volebných lístkov, počet 

platných volebných lístkov a u každého kandidáta počet získaných hlasov. 

16. Zápisnicu o priebehu volieb podpisujú členovia volebnej komisie  

a po skončení volieb sa uschová na Sekretariáte SGF tak, aby bolo možné 

v prípade sťažnosti preveriť správnosť volieb nahliadnutím do súvisiacej 

dokumentácie. 

17. Platnosť volieb musí byť potvrdená prijatím uznesenia riadneho zasadnutia 

VZ SGF. 

 
ČLÁNOK 5 

Záverečné ustanovenia 

 
Tento Volebný poriadok predkladá VV SGF a schválilo riadne VZ SGF dňa 

30.04.2022 v Bratislave.  

Tento volebný poriadok nadobúda účinnosť okamihom schválenia/prijatím 

uznesenia riadnym zasadnutím VZ SGF. 


