Slovenská jazdecká federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Volebný poriadok XIII. Valného zhromaždenia Slovenskej jazdeckej federácie
Vígľaš - Pstruša, 21.5.2018
I.
Úvodné ustanovenia
1. Voľby pracovných orgánov XIII. Valného zhromaždenia (ďalej len „VZ“) Slovenskej jazdeckej
federácie (ďalej len „SJF“), voľby do orgánov SJF alebo voľby funkcionárov SJF sa v súlade so
stanovami SJF a v súlade s rozhodnutím VZ, riadia týmto volebným poriadkom.
2. Právo voliť na VZ majú členovia SJF, ktorí sú podľa stanov SJF oprávnení zúčastniť sa rokovania VZ s
právom hlasovať (ďalej len „delegáti“).
3. Právo byť volený do orgánov SJF na VZ má v súlade so stanovami SJF každý člen SJF starší ako 18
rokov, ak spĺňa predpoklady stanovené právnymi predpismi, najmä zákonom č. 440/2015 Z. z. o
športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a stanovami SJF.
4. Právo navrhovať kandidátov do pracovných orgánov VZ a právo predkladať návrh kandidátov do
orgánov SJF a na funkcionárov SJF majú členovia SJF, pričom návrhy na kandidátov do orgánov SJF
a na funkcionárov SJF mali členovia právo predkladať SJF do 17.05.2018 do 24:00 h.
5. Voľby sú platné pri rozhodnutí uznášaniaschopného VZ nadpolovičnou väčšinou hlasov (mandátov)
delegátov prítomných na rokovaní VZ alebo kvalifikovanou t.j. 2/3 väčšinou hlasov delegátov
prítomných na rokovaní VZ, ak sa podľa stanov vyžaduje.
6. Voľby riadi pracovné predsedníctvo VZ v spolupráci s volebnou komisiou v súlade s platným
rokovacím poriadkom VZ.
7. Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov SJF zabezpečuje volebná komisia volená VZ.

II.
Priebeh volieb do orgánov SJF – všeobecne
1. Voľby prebiehajú verejným hlasovaním, zdvihnutím ruky za použitia hlasovacích lístkov určených
na verejné hlasovanie alebo tajným hlasovaním s použitím volebných lístkov určených na tajné
hlasovanie, a to nasledovným spôsobom, ak nie ďalej stanovené inak:
a) Predsedajúci VZ predloží delegátom VZ zoznam navrhovaných kandidátov zoradených podľa
abecedy na jednotlivé volené funkcie.
b) Predsedajúci VZ vyzve prítomného navrhnutého kandidáta, aby verejne vyjadril súhlas
s návrhom na svoju kandidatúru. V prípade neprítomnosti navrhnutého kandidáta na VZ,
oboznámi volebná komisia VZ s jeho písomným súhlasom s kandidatúrou. Pokiaľ navrhovaný
kandidát nebude prítomný a nebude k dispozícii ani jeho písomný súhlas s navrhovanou
kandidatúrou, nemôže byť volený.
c) Po každom kole volieb oznámi predsedajúci VZ alebo určený člen volebnej komisie VZ výsledky
volieb.
d) Pracovné predsedníctvo VZ môže (napr. z dôvodu efektívnosti) počas priebehu zasadnutia VZ
určiť iný spôsob hlasovania do orgánov SJF ako je určený v tomto volebnom poriadku vrátane
kombinácie verejného a tajného hlasovania.

III.
Voľby do orgánov SJF s verejným hlasovaním
1. Verejné hlasovanie prebieha nasledovne:
a) O navrhovaných kandidátoch VZ hlasuje v poradí, v akom sú uvedení v zozname navrhovaných
kandidátov na jednotlivé volené funkcie.
Volí sa zdvihnutím ruky s aktuálne platným hlasovacím lístkom v súlade s čl. III. ods. 2 a ods. 3
rokovacieho poriadku, ktorý dostane každý delegát pred začiatkom rokovania VZ pri
prezentácii.
b) V 1. kole volieb sa postupne osobitne hlasuje o každom kandidátovi uvedenom v zozname na
obsadzovanú funkciu. Po hlasovaní o všetkých kandidátoch uvedených v zozname kandidátov
na obsadzovanú funkciu je na obsadzovanú funkciu zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac
hlasov z tých kandidátov, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov VZ.
Ak v 1. kole volieb nezíska žiadny kandidát nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov
VZ, uskutoční sa 2. kolo volieb. Do 2. kola volieb postúpia dvaja kandidáti s najvyšším počtom
hlasov z 1. kola; v prípade, ak viacerí kandidáti získajú v 1. kole rovnaký najvyšší počet hlasov,
postupujú títo kandidáti do 2. kola. V 2. kole je zvolený kandidát, ktorý získa najviac hlasov
z tých kandidátov, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov VZ. Ak ani
v 2. kole ani jeden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov VZ,
uskutoční sa 3. kolo voľby, do ktorého postupujú obaja kandidáti z 2. kola (resp. dvaja kandidáti
s najvyšším počtom hlasov z 2. kola). V 3. kole je zvolený kandidát, ktorý získa najviac hlasov
z tých kandidátov, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov VZ.
V prípade, ak ani v 3. kole volieb nie je zvolený kandidát do príslušného orgánu SJF, uvedená
funkcia v príslušnom orgáne SJF ostane neobsadená a príslušný orgán SJF bude mať toľko
členov, koľko členov bolo riadne zvolených na VZ. Počet členov príslušného orgánu SJF však
nesmie klesnúť pod počet členov, ktorých účasť sa podľa stanov vyžaduje na
uznášaniaschopnosť príslušného orgánu SJF. Posledné dve vety tohto bodu volebného
poriadku sa neaplikujú v prípade, ak člen orgánu SJF musí byť obligatórne, v zmysle stanov
a/alebo zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zvolený. V takomto prípade, ak ani v 3. kole nie je zvolený člen
príslušného orgánu SJF uskutoční sa nové hlasovanie a hlasovanie prebieha podľa pravidiel
stanovených v tomto bode volebného poriadku, ak nie je určené inak.
IV.
Voľby do orgánov SJF s tajným hlasovaním
1. Tajné hlasovanie prebieha nasledovným spôsobom, pokiaľ nie je ďalej stanovené inak:
a) Tajné hlasovanie sa vykonáva s použitím osobitných hlasovacích lístkov (ďalej aj len ako
„volebný lístok“), ktoré členovia volebnej komisie a mandátovej komisie VZ rozdajú delegátom
VZ pred uskutočnením hlasovania formou tajného hlasovania. Na jednom volebnom lístku
môže byť uvedených viac volených pozícií do orgánov SJF. Na volebnom lístku sú kandidáti
navrhnutí na obsadzované funkcie zoradení podľa abecedy.
b) Pred začiatkom hlasovania s použitím volebných lístkov overovatelia VZ v súčinnosti
s volebnou komisiou skontrolujú schránku, uzatvoria ju a zabezpečia (napr. zapečatením,
uzamknutím) pred jej neoprávneným otvorením. Predsedajúci VZ pred tajným hlasovaním
poučí delegátov VZ oprávnených hlasovať o spôsobe označenia volebného lístka.
c) Tajné hlasovanie sa vykoná vhodením riadne označeného volebného lístka do pripravenej
zabezpečenej schránky v priestore vyhradenom pre tajnú voľbu, pričom delegát VZ vyjadrí
svoju voľbu tak, že na hlasovacom lístku zakrúžkuje príslušného kandidáta do príslušného
orgánu SJF, za ktorého hlasuje.
d) Členovia volebnej komisie v spolupráci s mandátovou komisiou VZ z platných volebných lístkov
zistia počet hlasov delegátov VZ, ktorí hlasovali za navrhnutého kandidáta do príslušného
orgánu SJF.
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e)

f)

g)
h)

Volebný lístok je neplatný v tej svojej časti, kde:
➢ delegát VZ svojou voľbou označil väčší počet navrhnutých kandidátov, ako je potrebné
zvoliť (t.j. zakrúžkoval viacerých kandidátov);
➢ hlasovací lístok menil alebo doplnil.
Volebný lístok je neplatný, ak delegát VZ:
➢ vyjadril svoju voľbu na inom ako volebnom lístku, ktorý mu bol odovzdaný;
➢ neoznačil (nezakrúžkoval) na hlasovacom lístku žiadneho kandidáta.
V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti/neplatnosti volebného lístka volebná komisia.
Na obsadzovanú funkciu je zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac hlasov z tých kandidátov,
ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov VZ. Ak v 1. kole volieb nezíska
žiadny kandidát nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov VZ, uskutoční sa 2. kolo
volieb. Do 2. kola volieb postúpia dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov z 1. kola;
v prípade, ak viacerí kandidáti získajú v 1. kole rovnaký najvyšší počet hlasov, postupujú títo
kandidáti do 2. kola. V 2. kole je zvolený kandidát, ktorý získa najviac hlasov z tých kandidátov,
ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov VZ. Ak ani v 2. kole ani jeden
kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov VZ, uskutoční sa 3. kolo
voľby, do ktorého postupujú obaja kandidáti z 2. kola (resp. dvaja kandidáti s najvyšším počtom
hlasov z 2. kola). V 3. kole je zvolený kandidát, ktorý získa najviac hlasov z tých kandidátov,
ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov VZ. V prípade, ak ani v 3. kole
volieb nie je zvolený kandidát do príslušného orgánu SJF, uvedená funkcia v príslušnom orgáne
SJF ostane neobsadená a príslušný orgán SJF bude mať toľko členov, koľko členov bolo riadne
zvolených na VZ. Počet členov príslušného orgánu SJF však nesmie klesnúť pod počet členov,
ktorých účasť sa podľa stanov vyžaduje na uznášaniaschopnosť príslušného orgánu SJF.
Posledné dve vety tohto bodu volebného poriadku sa neaplikujú v prípade, ak člen orgánu SJF
musí byť obligatórne, v zmysle stanov a/alebo zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvolený. V takomto prípade, ak ani
v 3. kole nie je zvolený člen príslušného orgánu SJF uskutoční sa nové hlasovanie a hlasovanie
prebieha podľa pravidiel stanovených v tomto bode volebného poriadku, ak nie je určené inak.
V.
Voľba pracovných orgánov VZ

1. Na voľbu pracovných orgánov VZ – mandátovej komisie VZ, pracovného predsedníctva VZ,
zapisovateľa VZ, overovateľov VZ a volebnej komisie sa primerane aplikujú ustanovenia čl. II. tohto
volebného poriadku o spôsobe hlasovania, pričom členovia pracovných orgánov VZ sú volení
verejným hlasovaním delegátov VZ.
2. Mandátová komisia VZ sa skladá z piatich členov vrátane predsedu mandátovej komisie. Predseda
SJF predloží VZ návrh kandidátov na predsedu a členov mandátovej komisie VZ. Predseda SJF alebo
ním poverený člen Predsedníctva SJF, ktorý vedie VZ do zvolenia predsedajúceho VZ, dá hlasovať o
navrhovaných osobách un – block, alebo jednotlivo.
3. Pracovné predsedníctvo VZ sa skladá z piatich členov vrátane predsedu pracovného predsedníctva
VZ. Predseda SJF predloží VZ návrh kandidátov do pracovného predsedníctva VZ. Predseda SJF alebo
ním poverený člen Predsedníctva SJF, ktorý vedie VZ do zvolenia predsedajúceho VZ, dá hlasovať o
navrhovaných osobách un – block, alebo jednotlivo. Po zvolení a zahájení činnosti pracovného
predsedníctva VZ si členovia pracovného predsedníctva VZ spomedzi seba zvolia predsedu
pracovného predsedníctva VZ, ktorý je predsedajúcim VZ a je poverený vedením VZ.
4. Predsedajúci VZ predloží delegátom VZ návrh kandidátov na funkciu zapisovateľa VZ a dvoch
overovateľov VZ. Predsedajúci VZ dá hlasovať o navrhovaných osobách un – block, alebo jednotlivo.
5. Volebná komisia má troch členov, skladá sa z predsedu a dvoch členov zvolených na
predchádzajúcom VZ.
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VI.
Voľba orgánov SJF
1. Postup voľby orgánov SJF je nasledovný (ak nedôjde k určeniu iného spôsobu hlasovania v súlade
s čl. II. ods. 1 písmena d/ tohto volebného poriadku):
a) Členovia volebnej komisie a mandátovej komisie VZ rozdajú delegátom VZ volebné lístky, na
ktorých budú uvedení navrhovaní kandidáti na členov Predsedníctva SJF volených za
Stredoslovenskú a Východoslovenskú jazdeckú oblasť, kandidáta na člena Predsedníctva SJF
voleného ako zástupcu športovcov z radov športovcov, kandidáta na člena Predsedníctva SJF
voleného ako zástupcu činovníkov z členov SJF, kandidáta na predsedu Disciplinárnej komisie
SJF, kandidátov na členov Disciplinárnej komisie SJF volených za Bratislavskú, Západoslovenskú,
Stredoslovenskú a Východoslovenskú jazdeckú oblasť a kandidáta na člena Kontrolnej komisie
za Východoslovenskú jazdeckú oblasť.
b) Delegáti VZ budú v súlade s čl. IV. volebného poriadku hlasovať o navrhovaných kandidátoch
tajným hlasovaním.
2. O priebehu a výsledku volieb vyhotovuje volebná komisia správu volebnej komisie, ktorá musí
obsahovať informácie o priebehu a výsledku volieb v jednotlivých kolách, a to najmä počet
získaných platných hlasov u jednotlivých kandidátov a celkový počet hlasov delegátov VZ, ktorí sa
na danej voľbe zúčastnili. Obsahová správnosť správy volebnej komisie musí byť potvrdená
podpísaním správy nadpolovičnou väčšinou členov volebnej komisie. Generálny sekretár SJF
zodpovedá za to, aby bola správa volebnej komisie zverejnená na webovej stránke SJF
a v informačnom systéme športu najneskôr do 15 dní odo dňa konania volieb.
Tento volebný poriadok schválený XIII. Valným zhromaždením SJF platí pre rokovanie XIII. Valného
zhromaždenia SJF dňa 21.5.2018 vo Vígľaši-Pstruši.
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