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VOLEBNÝ PORIADOK 

 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 

1/      Podľa tohto volebného poriadku sa v súlade so Stanovami SGF sa voľby uskutočnia na 

valnom zhromaždení dňa 29. apríla 2017 na tieto pozície v orgánoch SGF: 

- Prezident SGF 
- Členovia  Výkonného výboru 
-  Členovia  kontrolnej komisie 
- Členovia disciplinárnej komisie 

 
Článok 2 

Všeobecné zásady 
 

1/     Voľby do orgánov SGF sa uskutočňujú tajným hlasovaním. 
2/     Právo hlasovať majú len členovia SGF prítomní v rokovacej sále. 
3/     Právo hlasovať na VZ SGF majú štatutárni zástupcovia klubov, prípadne ďalší delegáti   
          s hlasovacím právom. 
4/      Každý člen SGF s právom hlasovať má jeden hlas. 
 
 

Článok 3 
Navrhovaní kandidáti 

 
1/      Kandidáti môžu byť navrhovaní v termíne do 5. apríla 2017 do 24.00 hod. Lehota na podanie   
          návrhu kandidáta sa považuje za dodržanú, ak bol návrh v ustanovenej lehote odovzdaný na  
          prepravu poštou (pečiatka pošty dňa 4.4.2017 sa počíta).  Návrhy na kandidátov musia byť  
          predložené písomne na sekretariát SGF, Junácka 6, 832 80 Bratislava, resp. na e-mailovú adresu         
          gymnastics@sgf.sk .  Se SGF uzavrie kandidátsku listinu dňa6 . apríla 2017. Zoznam kandidátov  
         zašle  Se SGF členom VV SGF a združeným subjektom  v termíne do 12. apríla 2017. 
2/     Výlučné právo navrhnúť kandidátov do volených orgánov SGF majú prezident SGF, členovia  VV  
          SGF a štatutárni zástupcovia kolektívnych členov SGF. Navrhovaní kandidáti musia podpisom  
          potvrdiť prijatie kandidatúry  na konkrétnu funkciu  najneskôr do 21.4.2017 na Se SGF. 
3/     Každý člen SGF má právo navrhnúť jedného kandidáta na každú volenú funkciu. 
4/     Každý navrhovaný kandidát môže kandidovať len na jednu volenú funkciu a na formulári vyznačí,  
         na ktorú. Formulár bez vyznačenia volenej funkcie je neplatný. 
 
 

Článok 4 
Priebeh volieb 
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1/     Voľby riadi volebná komisia v počte 5 členov. Volebnú komisiu volí valné zhromaždenie na návrh  
         VV SGF. Členovia volebnej komisie si zvolia spomedzi seba predsedu. Komisia predkladá   
          valnému zhromaždeniu SGF zoznam všetkých  navrhnutých kandidátov do volených orgánov  
         SGF. 
2/     Predseda mandátovej komisie pred začatím volieb informuje plénum o momentálnej účasti  
         členov VZ SGF v sále. 
3/     Predseda volebnej komisie pred každou voľbou o zmenách v kandidátke, ak nastali. Následne  
         uzavrie zoznam kandidátov a dá pokyn pripraviť a rozdať hlasovacie lístky. 
4/     Volebné lístky obsahujú: názov a adresu SGF, označenie VZ SGF, miesto a dátum konania,  
         označenie voľby príslušného orgánu SGF, číslo kola volieb, zoznam kandidátov a odtlačok  
         okrúhlej pečiatky SGF. Volebné lístky na jednotlivé kolá sa odlišujú označením kola volieb, 
         farbou papiera. Volebné lístky sa pripravia v počte podľa prezentácie. 
5/     Členovia volebnej komisie odovzdajú volebný lístok každému členovi VZ SGF, ktorý je oprávnený  
         voliť, osobitne pre každú voľbu. Predseda volebnej komisie číta pri tom zreteľne mená  
         oprávnených voliteľov. 
6/     Akt voľby sa vykoná vyznačením krížika v štvorčeku pri mene kandidáta na volebnom lístku. 
7/     V prípade voľby prezidenta SGF, členov VV SGF  je volebný lístok platný, ak je krížikom označený  
         len jeden kandidát. V prípade, že je volebný lístok označený iným spôsobom, je neplatný. 
8/     Pri voľbe členov kontrolnej a disciplinárnej komisie SGF je volebný lístok platný, ak sú krížikom   
         označený 1 – 3 kandidáti.     
9/     Ak nie je na volebnom lístku označený krížikom ani jeden kandidát, považuje sa tento akt za  
         zdržanie sa hlasovania a za platný volebný akt. 
10/    Členovia VZ SGF budú vyzvaní, aby pristupovali k volebnej urne po vyslovení ich mena a vložili  
         do urny volebný lístok. 
11/    Zrátanie hlasov vykoná volebná komisia v osobitnej miestnosti, predseda volebnej komisie  
          vypracuje o voľbe protokol, ktorý podpíšu všetci členovia volebnej komisie. 
12/    Pred voľbou prezidenta má každý kandidát na funkciu prezidenta SGF oboznámiť VZ SGF so  
          svojím programom a víziou na volebné obdobie v dĺžke trvania 5 minút v poradí podľa abecedy. 
13/    Zvolení budú postupne: 
 

1) 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. 

2) Člen VV SGF – predseda sekcie GpV 
3) Člen VV SGF – predseda sekcie ŠG mužov 
4) Člen VV SGF – predseda sekcie ŠG žien 
5) Člen VV SGF – predseda sekcie MG 
6) Člen VV SGF – predseda sekcie ŠA 
7) Člen VV  SGF – predseda marketingovej komisie 
8) 3 Členovia kontrolnej komisie SGF 
9) 3 Členovia disciplinárnej komisie 

Za členov kontrolnej a disciplinárnej  komisie budú zvolení traja kandidáti s najvyšším 
počtom hlasov v prvom kole. Pri rovnosti počtu hlasov nasleduje 2.kolo volieb, zvolený je 
kandidát s vyšším počtom hlasov v druhom kole.  

                 Predsedom kontrolnej a disciplinárnej  komisie sa stane kandidát, ktorý pri voľbe členov KK  



 

 

                 SGF získa najvyšší počet hlasov. 
10) Členov UEG/FIG 
11) Zástupcu športovcov 

 
14/     Po skončení všetkých volieb prečíta predseda volebnej komisie uznesenie o ukončení mandátu  
           volených funkcionárov za predchádzajúce obdobie. 
15/    Platnosť volieb musí byť potvrdená prijatím samostatného uznesenia VZ SGF. 
16/    Novozvolené orgány SGF preberajú svoje funkcie schválením uznesenia VZ SGF o platnosti  
          volieb. 
 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenie 

 
 

1/     Tento volebný poriadok platí iba pre voľby na Valnom zhromaždení SGF dňa 29. apríla 2017.  
 
 
 
 
Bratislava, 23.3.2017 


