
                                                     N á v r h 

 

rokovacieho a volebného poriadku Celoslovenskej konferencie SSTZ 

konanej dňa 18. júna 2021  v Bratislave 

 

I. Účasť na Celoslovenskej konferencii SSTZ 

 

1. Na konferencii sú oprávnení zúčastniť sa zástupcovia športových klubov, športovcov, 

športových odborníkov a ďalších členov SSTZ alebo zástupcovia zvolení športovými klubmi, 

športovcami, športovými odborníkmi a ďalšími členmi SSTZ (ďalej len „delegáti“) s 

hlasovacím právom podľa kľúča, ktorý zohľadňuje: 

a) počet športovcov alebo počet družstiev športovej organizácie a úroveň súťaže, v ktorej 

súťaží a  

b) územný princíp  určený  stanovami SSTZ. 

 

2. Kľúč pre účasť delegátov na konferencii oprávňuje k účasti nasledujúcich delegátov s 

hlasovacím právom: 

a) 20 delegátov zastupujúcich kluby, ktoré sú účastníkom Extraligy mužov (12) a žien (8) 

b) 32 delegátov zastupujúcich regionálny a krajské  výbory SSTZ  

c) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu trénerov 

d) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu rozhodcov 

e) 1 delegát zastupujúci záujmovú organizáciu športovcov 

 

3. Celoslovenskej konferencie SSTZ sa v zmysle Stanov SSTZ zúčastňuje   55 delegátov 

s hlasom   rozhodujúcim.  

Delegátov s hlasovacím právom podľa: 

a) odseku 2 písmeno a) tvoria zástupcovia klubov, jeden za každý klub najvyššej 

súťaže v kategórii mužov a žien, ktorých jednostranným písomným právnym úkonom 

ustanoví štatutárny orgán klubu, 

b) odseku 2 písmeno b) tvoria zástupcovia šiestich  Krajských výborov SSTZ  po 4 delegátoch  

( Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, B.Bystrica, Žilina) a Východoslovenský KSTZ zastupuje 

dva kraje ( Prešov a Košice) má 8 delegátov,  ktorí boli zvolení na krajských konferenciách 

KSTZ. 

c) odseku 2 písmeno c) tvorí zástupca trénerov, ktorého zvolí záujmová skupina trénerov 

alebo ním je predseda trénersko - metodickej komisie 

d) odseku 2 písmeno d) tvorí zástupca rozhodcov, ktorého zvolí záujmová skupina, 

alebo ním je  predseda komisie rozhodcov 

e) odseku 2 písmeno e) tvorí zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia 

športovcov  alebo  komisia športovej reprezentácie. 

 

4. Delegáti sa zúčastňujú na zasadnutí Konferencie osobne alebo ich môže zastúpiť ich 

náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako bol zvolený príslušný delegát Konferencie SSTZ. 

Delegátom Konferencie SSTZ s právom hlasovať nemôže byť funkcionár SSTZ len na 

základe výkonu funkcie v orgáne SSTZ. 

 

5.  Delegát a jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí 

Konferencie predložením: 

a) zápisnice o jeho zvolení, ak ide o volených delegátov, 

b) uznesenia príslušného orgánu športových klubov o ustanovení za delegáta, 



c) písomného poverenia od športovcov, športových odborníkov alebo ďalších členov 

SSTZ, ktorých zastupuje alebo 

d) písomného poverenia štatutárneho orgánu športovej organizácie, ktorú zastupuje. 

 

6. Každý delegát Konferencie SSTZ má jeden hlas a všetky hlasy sú si rovné.Oprávnenie 

hlasovať majú výlučne prítomní delegáti Konferencie SSTZ. Delegáta môže na konferencii 

zastupovať náhradník, ktorý je zvolený obdobným spôsobom ako delegát. 

 

7. Každý delegát Konferencie SSTZ môže mať jedného  náhradníka. Volení náhradníci 

sú evidovaní v poradí stanovenom podľa počtu hlasov, ktorým boli zvolení. Poradie 

náhradníkov je určujúce pre zastupovanie delegáta a pre nahradenie delegáta, ktorého mandát 

zanikol. 

 

  Celoslovenskej  konferencie sa zúčastňujú ďalej pozvaní hostia - členovia VV SSTZ,  

predsedovia KSTZ, zástupcovia Slovenského klubu veteránov , zástupcovia SCI, 

reprezentační tréneri, zástupcovia médií a ďalší hostia, ktorí neboli zvolení za delegátov  

s hlasom rozhodujúcim. 

 

II. Rokovanie Celoslovenskej konferencie SSTZ 

 

1. Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov  

s právom hlasovať a rozhodnutia sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných 

delegátov s právom hlasovať. 

 

2. Ak konferencia nie je uznášaniaschopná ani hodinu po oznámenom začiatku 

zasadnutia konferencie, na prijatie rozhodnutia je potrebná kvalifikovaná väčšina prítomných 

delegátov. V tomto prípade predmetom rokovania konferencie môže byť iba program 

uvedený v pozvánke na konferenciu. V takom prípade o otázkach, ktoré nie sú súčasťou 

programu uvedenom v pozvánke, môže konferencia prijať len odporúčania a stanoviská. 

 

III.  Hlasovanie a rozhodovanie 

 

       Celoslovenská konferencia SSTZ schvaľuje program, pracovné predsedníctvo, rokovací  

poriadok, a pracovné komisie konferencie SSTZ    (mandátová a návrhová  ), návrhy  

a dokumenty verejným hlasovaním.    Hlasuje sa zdvihnutím mandátu. Najskôr sa hlasuje o 

návrhoch, predložených    pracovným predsedníctvom, delegátmi a pracovnými komisiami 

konferencie.    Právo hlasovať majú len delegáti s hlasom rozhodujúcim.  

 

IV. Riadenie Celoslovenskej konferencie SSTZ 

 

       Celoslovenskú konferenciu riadi predseda SSTZ, resp. ďalší člen zvoleného pracovného 

predsedníctva. 

 

V. Pracovné komisie 

 

    Celoslovenská konferencia SSTZ spomedzi delegátov s hlasom rozhodujúcim zvolí 

trojčlenné  pracovné komisie: mandátovú a návrhovú. Tieto si zo svojho stredu zvolia 

predsedu. Rokovanie komisie zvoláva jej  predseda. 

    Podľa schváleného programu konferencie predkladajú komisie správy a  návrhy 

celoslovenskej konferencii: 



 

a/ mandátová komisia - predkladá konferencii správu o účasti, overuje  právoplatnosť 

mandátov delegátov s hlasom  rozhodujúcim a právoplatnosť uznášania celoslovenskej 

konferencie SSTZ, zratúva ich hlasy; 

 

b/ návrhová komisia   - spracováva na základe prednesených správ a  diskusných príspevkov 

delegátov návrh uznesenia  Celoslovenskej konferencie SSTZ; 

 

c/ volebná komisia - pripravuje a organizuje voľby všetkých orgánov SSTZ a členov orgánov 

SSTZ, okrem voľby členov volebnej komisie, ktorých podľa týchto stanov volí konferencia, 

kontroluje priebeh týchto volieb a vyhlasuje ich výsledky. Volebná komisia rozhoduje o 

sťažnostiach, námietkach a sporoch súvisiacich s prípravou a priebehom volieb na zasadnutí 

konferencii; ak je to potrebné zasadnutie konferencie sa preruší na potrebnú dobu. Volebná 

komisia sa skladá z predsedu a 2 členov volebnej komisie, ktorých volí konferencia. 

Predsedom volebnej komisie je člen volebnej komisie zvolený najvyšším počtom hlasov. Pri 

rovnosti hlasov si členovia z pomedzi tých, čo získali rovnaký počet hlasov zvolia predsedu 

 

 

VI.  Diskusia 

 

       Diskusie sa môžu zúčastniť všetci delegáti s hlasom rozhodujúcim a hostia so súhlasom 

pracovného predsedníctva. Delegáti sa hlásia do diskusie    písomne, poradie sa riadi poradím 

prihlášky do diskusie. Každý delegát    môže podávať návrhy a pripomienky. K jednému 

problému môže delegát    diskutovať len jedenkrát. Diskusný príspevok môže trvať max. 5 

minút. O jeho prípadnom predĺžení rozhodne konferencia. Ku každému prerokovanému bodu 

môže delegát predniesť jednu faktickú poznámku v dĺžke 1 minúty. Návrhy a pripomienky, 

ku ktorým nebude možné zaujať stanovisko v priebehu rokovania konferencie, budú 

prerokované na ďalšej schôdzi VV SSTZ a odpoveď bude zaslaná písomnou formou. O 

ukončení diskusie rozhoduje konferencia. 

 

VII. Hostia 

 

VV SSTZ rozhodol o pozvaní hostí : čestní členovia SSTZ, médiá, VV SSTZ, tréneri RD, 

SPV, SCI, Slovenský klub veteránov.  

 

VIII. Voľby 

 

  Na Celoslovenskej konferencii SSTZ sa uskutoční: 

- voľba komisií: mandátovej, volebnej a návrhovej  

- voľba predsedu SSTZ a ôsmich členov VV SSTZ 

- voľba predsedu , podpredsedu a členov disciplinárnej komisie 

 

       IX. Spôsob volieb  

 

1. Predseda volebnej komisie dá návrh na schválenie spôsobu volieb. 

2. Člen SSTZ má právo: a) navrhnúť kandidáta na volenú alebo ustanovenú funkciu v 

rámci SSTZ prostredníctvom KSTZ. 

3. Voliť možno z kandidátov, ktorí boli nominovaní KSTZ. Každý KSTZ môže 

nominovať na každú volenú funkciu len jedného kandidáta, ktorý môže byť aj z iného 

kraja.  



4. Ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb, kandidáta navrhujú osoby z tejto 

záujmovej skupiny, resp. komisií, ktoré zastupujú záujmové skupiny. 

5. Každý musí vysloviť súhlas so svojou kandidatúrou, jedna osoba môže kandidovať len 

na jednu funkciu. V prípade jednej osoby nominovanej na rôzne funkcie, musí kandidát 

oznámiť, na ktorú funkciu kandiduje, a z ostatných volebných lístkov bude vyškrtnutý. 

6. Voliť má právo delegát s hlasom rozhodujúcim 

7. Voľby môžu byť verejné alebo tajné. 

8. Pri tajných voľbách rozdá komisia hlasovacie lístky v počte zhodnom s prítomnými 

delegátmi s hlasom rozhodujúcim: 

        8.1 Každý delegát zakrúžkuje z predloženého zoznamu presný počet volených 

delegátov:  

            VV SSTZ: 

  - 1 osobu na každú funkciu člena VV SSTZ 

            Disciplinárna komisia: 

  -1 osobu v prípade volieb predsedu, podpredsedu, a člena disciplinárnej komisie SSTZ 

    8.2  Lístok s väčším počtom zakrúžkovaných mien na jednu funkciu je neplatný 

    8.3   Každý delegát je povinný voliť osobne 

   8.4   Ak je navrhnutý na volenú funkciu len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa 

vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov. Ak kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, 

uskutoční sa vzápätí druhé kolo voľby, v ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá väčšina.  

    8.5  Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal 

nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole nadpolovičnú 

väčšinu, koná sa vzápätí druhé kolo volieb. 

   8.6  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. 

   8.7  V druhom kole volieb bude zvolený kandidát, ktorý získa väčšinu hlasov.  

 

Na záver volieb predseda volebnej komisie vyhlási výsledky. 

 

Správa volebnej komisie bude zverejnená v zmysle Zákona o športe najneskôr 25 dní odo dňa 

volieb.  


