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Slovenský šermiarsky zväz, Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava 

___________________________________________________________________________ 

 

Návrh 

 

Volebný poriadok 

na Konferenciu Slovenského šermiarskeho zväzu 

dňa 14. septembra 2021 

 

 

Článok  I 

 

Právo voliť majú oprávnení delegáti klubov šermu a šermiarskych oddielov v zmysle platných 

Stanov SŠZ. 

 

  

Článok  II 

 

Prezident, šesť členov Výkonného výboru SŠZ (VV SŠZ) a kontrolór SŠZ sa volia tajným 

hlasovaním. 

 

 

Článok III 

 

Delegáti konferencie volia z prihlásených  kandidátov  prezidenta, členov VV SŠZ 

a kontrolóra SŠZ. Členov VV SŠZ a kontrolóra navrhujú jednotlivé kluby šermu a šermiarske 

oddiely.  

 

 

Článok IV 

Delegáti budú oboznámení s návrhmi kandidátov jednotlivých klubov a oddielov. 

Každý delegát má právo vyjadriť svoje pripomienky alebo námietky ku kandidátom. 

 

 

Článok V 

Kandidátom na prezidenta SŠZ, člena VV SŠZ a kontrolóra SŠZ môže byť navrhnutá členom 

SŠZ osoba vo veku nad 18 rokov, ktorá bude so svojou kandidatúrou súhlasiť. Navrhnutý 

kandidát, ktorý nie je prítomný na rokovaní Konferencie,  môže byť volený,  len keď 

doručil vopred písomný súhlas s takým postupom (súhlasil, aby bol volený vo svojej 

neprítomnosti). 

 

 

Článok VI 

 

a/ Voľba prezidenta SŠZ: 

Každý z prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim obdrží hlasovací lístok s menami 

kandidátov a voľbu vykoná zakrúžkovaním mena voleného kandidáta. Zvolený je kandidát, 

ktorý dostane nadpolovičnú väčšinu hlasov oprávnených prítomných delegátov Konferencie 

SŠZ. V prípade rovnosti počtu hlasov kandidátov  sa pristúpi k voľbe v 2. kole.  Za prezidenta 
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SŠZ je zvolený ten kandidát, ktorý dostal v druhom kole viac hlasov prítomných delegátov 

s hlasom rozhodujúcim. 

 

b/ Voľba členov VV SŠZ:  

Voľba členov VV SŠZ sa uskutoční v zmysle čl. IV tohto Volebného poriadku cestou  

volebných lístkov, ktoré obdržia delegáti Konferencie.  

Na zvolenie člena VV SŠZ v prvom kole sa vyžaduje získanie nadpolovičnej väčšiny hlasov 

oprávnených prítomných delegátov Konferencie SŠZ. V prípade, že takýmto postupom 

nebude zvolený dostatočný počet členov VV SŠZ, pristúpi sa k voľbe v 2. kole. Do druhého 

kola volieb postúpia všetci nezvolení kandidáti z prvého kola, ktorí v ňom získali aspoň jeden 

hlas. V druhom kole budú zvolení kandidáti s najvyšším počtom získaných hlasov v počte 

potrebnom na doplnenie členov VV SŠZ. 

V prípade rovnosti hlasov na neobsadené miesta vo VV SŠZ uskutoční sa ďalšie kolo, 

prípadne kolá s účasťou iba týchto kandidátov až do zvolenia všetkých členov VV SŠZ. 

Nezvolení kandidáti sa stávajú náhradníkmi  v poradí podľa získaných hlasov, pre prípadné 

doplnenie VV SŠZ po uvoľnení niektorého miesta počas 4-ročného mandátu. 

 

c/        Voľba kontrolóra SŠZ: 

Každý z prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim obdrží hlasovací lístok s menami 

kandidátov a voľbu vykoná zakrúžkovaním mena voleného kandidáta. Zvolený je kandidát, 

ktorý dostane nadpolovičnú väčšinu hlasov oprávnených prítomných delegátov Konferencie 

SŠZ. V prípade rovnosti počtu hlasov kandidátov  sa pristúpi k voľbe v 2. kole.  Za kontrolóra 

SŠZ je zvolený ten kandidát, ktorý dostal v druhom kole viac hlasov prítomných delegátov 

s hlasom rozhodujúcim. 

 

 

 

 

Článok  VII 

Otázky, týkajúce sa volieb, pokiaľ nie sú upravené volebným poriadkom, rieši Konferencia. 

 

Článok VIII 

 

Protokol o voľbe prezidenta SŠZ, členov VV SŠZ a kontrolóra spracuje volebná komisia 

a bude spolu so záznamom z rokovania a uznesením uložený na sekretariáte SŠZ do budúcej 

Konferencie. 

 

 

 

Volebný poriadok   schválila Konferencia SŠZ 14. septembra 2021 a je platný do odvolania. 

 


