
VOLEBNÝ PORIADOK 
 

ČLÁNOK 1 Úvodné ustanovenia  

1. Tento volebný poriadok v súlade ust. § 5 zák. č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach 
v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 9/2021 Z. z., upravuje postup pri voľbách členov 
do orgánov SAUŠ volených Radou SAUŠ a Regionálnymi radami SAUŠ, počas mimoriadnej situácie 
a núdzového stavu. 
 

2. Voľba členov do orgánov SAUŠ,   bude prebiehať korešpondenčne prostredníctvom Slovenskej pošty.  
 

ČLÁNOK 2  Volebná komisia 

1. Pre riadny priebeh korešpondenčnej voľby orgánov SAUŠ, sa zriaďuje volebná komisia pre voľby 
orgánov SAUŠ, ktorá bude riadiť tak voľbu predsedov Regionálnych  rád SAUŠ, volených riadnymi 
členmi SAUŠ v príslušnom regióne, ako aj voľbu orgánov SAUŠ volených Radou SAUŠ. 
 

2. Volebná komisia pre voľby orgánov SAUŠ bude mať 7 členov, s tým že Výkonný výbor SAUŠ nominuje 
3 členov a Regionálne rady nominujú po 1 členovi.  
 

3. Predsedovia Regionálnych rád a Výkonný výbor, v lehote do 7 pracovných dní od zverejnenia, termínu 
o korešpondenčnej voľbe členov do orgánov SAUŠ,  na webovom sídle SAUŠ a v informačnom 
systéme športu doručia  v zalepenej obálke s označením: „Volebná komisia pre voľby orgánov SAUŠ 
– NEOTVÁRAŤ!“ na Sekretariát SAUŠ svoje návrhy na členov Volebnej komisie pre voľby orgánov 
SAUŠ. 
Vzor návrhu pre zriadenie Volebnej komisie pre voľby orgánov SAUŠ, tvorí Prílohu č. 1 tohto 
volebného poriadku. 
 

4. Obálky s označením: „Volebná komisia pre voľby orgánov SAUŠ – NEOTVÁRAŤ!“ otvorí Prezident 
SAUŠ spolu s ďalším členom Výkonného výboru a zamestnanom Sekretariátu SAUŠ a následne na 
webovom sídle SAUŠ zverejní mená členov Volebnej komisie pre voľby orgánov SAUŠ.  
 

5. Volebná komisia pre voľby orgánov SAUŠ, po jej ustanovení si so svojho stredu zvolí predsedu 
volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov.  
 

ČLÁNOK 3  Príprava volieb 

1. Sekretariát SAUŠ, v lehote do 7 pracovných dní od zverejnenia, termínu o korešpondenčnej voľbe 
členov do orgánov SAUŠ,  na webovom sídle SAUŠ a v informačnom systéme športu vyzve členov 
SAUŠ, športovcov a športových odborníkov, aby v súlade  s čl. 5 Stanov SAUŠ a s § 19 zák. č.  
440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov delegovali svojho zástupcu, ktorý 
ich bude zastupovať pri voľbe orgánov SAUŠ.   
 

2. Sekretariát SAUŠ, v lehote do 7 pracovných dní od zverejnenia, termínu o korešpondenčnej voľbe 
členov do orgánov SAUŠ,  na webovom sídle SAUŠ a v informačnom systéme športu odošle riadnym 



členom SAUŠ, delegovaným zástupcom športovcov a športových odborníkov členov SAUŠ, volebnú 
dokumentáciu:  

• Pre voľbu predsedu Regionálnej rady : 
a. delegačný lístok pre voľbu predsedu Regionálnej rady SAUŠ, 
b. nominačný lístok pre voľbu predsedu Regionálnej rady SAUŠ,  
c. nominačný lístok pre voľbu člena Dozornej rady SAUŠ za príslušný región,  
d. súhlas navrhnutého kandidáta so svojou kandidatúrou 

Vzor delegačného lístka a nominačného lístka a súhlasu kandidáta so svojou kandidatúrou, tvorí 
Prílohu č. 2 tohto volebného poriadku.  

• Pre voľbu orgánov SAUŠ : 
a. delegačný lístok pre voľbu členov orgánov SAUŠ, 
b. nominačný lístok pre voľbu prezidenta SAUŠ, 
c. nominačný lístok pre voľbu  3 členov Výkonného výboru SAUŠ 
d. nominačný lístok pre voľbu predsedu Dozornej rady SAUŠ, 
e. nominačný lístok pre voľbu predsedu Disciplinárneho a arbitrážneho senátu SAUŠ, 
f. nominačný lístok pre voľbu 3 členov Disciplinárneho a arbitrážneho senátu SAUŠ, 
g. súhlas navrhnutých kandidátov so svojou kandidatúrou 

Vzor delegačného lístka a nominačného lístka a súhlasu kandidáta so svojou kandidatúrou, tvorí 
Prílohu č.3 tohto volebného poriadku.  

3. Riadny člen SAUŠ, v lehote do 7 pracovných dní od doručenia volebnej dokumentácie od Sekretariátu 
SAUŠ, doručiť v zalepenej obálke s označením: „Voľby do orgánov SAUŠ návrh – NEOTVÁRAŤ!“ na 
Sekretariát SAUŠ :  

a. delegačný lístok pre voľbu predsedu Regionálnej rady SAUŠ, 
b. nominačný lístok pre voľbu predsedu Regionálnej rady SAUŠ,  
c. nominačný lístok pre voľbu člena Dozornej rady SAUŠ, 
d. súhlas navrhnutého kandidáta so svojou kandidatúrou 
e. delegačný lístok pre voľbu členov orgánov SAUŠ, 
f. nominačný lístok pre voľbu prezidenta SAUŠ, 
g. nominačný lístok pre voľbu 3 členov Výkonného výboru SAUŠ, 
h. nominačný lístok pre voľbu predsedu Dozornej rady SAUŠ, 
i. nominačný lístok pre voľbu predsedu Disciplinárneho a arbitrážneho senátu SAUŠ, 
j. nominačný lístok pre voľbu 3 členov Disciplinárneho a arbitrážneho senátu SAUŠ, 
k. súhlas navrhnutých kandidátov so svojou kandidatúrou. 

 
4. Riadny člen SAUŠ, pričom môže navrhnúť na každú funkciu len jedného kandidáta. 

 
5. Delegačné lístky a nominačné lístky pre voľbu orgánov SAUŠ, musia byť podpísané na každej strane 

lístku štatutárnym zástupcom riadneho člena SAUŠ a súhlas so svojou kandidatúrou musí byť 
podpísaný navrhnutým kandidátom. Každý kandidát sa vo voľbách môže uchádzať len o jednu volenú 
funkciu. 
 

6. Obálky s označením: „ Voľby do orgánov SAUŠ návrh – NEOTVÁRAŤ!“ otvorí Volebná komisia. 
Následne Volebná komisia predloží menný zoznam navrhnutých kandidátov pre voľby členov do  
orgánov SAUŠ a predsedu Regionálnej rady na jeho prerokovanie vo výkonnom výbore SAUŠ.  



 
7. Sekretariát SAUŠ na webovom sídle SAUŠ zverejní menný zoznam delegátov riadnych členov SAUŠ, 

zástupcov športovcov a športových odborníkov členov SAUŠ,  ktorí budú oprávnení vykonať  voľby 
členov do orgánov SAUŠ a predsedu Regionálnej rady.  

 

ČLÁNOK 4  Voľba predsedu Regionálnej rady SAUŠ a členov Dozornej rady SAUŠ 

1. Sekretariát SAUŠ, v lehote do 10 pracovných dní od doručenia návrhov na kandidátov predsedu 
Regionálnej rady,  pripraví volebné lístky pre voľbu predsedu Regionálnej rady SAUŠ, člena Dozornej 
rady za príslušný región a tieto odošle na adresu delegáta riadneho člena SAUŠ v príslušnom regióne 
pre voľbu predsedu Regionálnej rady SAUŠ, s pokynom ako sa má upraviť volebný lístok a s termínom 
do akého termínu sa volebný lístok má zaslať na Sekretariát SAUŠ. 
Vzor volebného lístka, tvorí Prílohu č. 4 tohto volebného poriadku.  
 

2. Delegát riadneho člena SAUŠ pre voľbu predsedu Regionálnej rady SAUŠ,  člena Dozornej rady 
SAUŠ , upravený volebný lístok v stanovenom termíne v obálke s označením: „Voľba Regionálna rada 
SAUŠ – NEOTVÁRAŤ!“ zašle na Sekretariát SAUŠ. 
 

3. Obálky s označením: „Voľba Regionálna rada SAUŠ – NEOTVÁRAŤ!“ otvorí Predseda Volebnej 
komisie a po spočítaní hlasov jednotlivých kandidátov určí , ktorý z kandidátov bol zvolený za 
regionálneho predsedu SAUŠ a zverejní jeho meno na webovom sídle SAUŠ. 
 

4. O výsledkoch volieb vyhotoví Volebná komisia pre voľby orgánov SAUŠ, zápis. Zápis musí obsahovať̌ 
počet vydaných volebných lístkov, počet platných volebných lístkov a u každého kandidáta počet 
získaných hlasov. Zápis o priebehu volieb podpisujú členovia Volebnej komisie pre voľby orgánov 
SAUŠ a po skončení volieb sa zverejní na webovom sídle SAUŠ  a uschová sa na Sekretariáte SAUŠ 
tak, aby bolo možné v prípade sťažnosti preveriť̌ správnosť̌ volieb.  
 
 

ČLÁNOK 5  Voľba orgánov SAUŠ  

1. Volebná komisia v spolupráci Sekretariátom SAUŠ, v lehote do 7 pracovných dní od vyhlásenia 
výsledkov volieb  predsedu Regionálnej rady na základe návrhov na kandidátov prezidenta SAUŠ 
a členov Výkonného výboru SAUŠ,  pripraví volebné lístky pre voľbu prezidenta SAUŠ, členov 
Výkonného výboru SAUŠ,   predsedu Dozornej rady SAUŠ, predsedu Disciplinárneho a arbitrážneho 
senátu SAUŠ, členov Disciplinárneho a arbitrážneho senátu SAUŠ a potvrdenie pre zvolených 
predsedov Regionálnych rád SAUŠ za členov Výkonného výboru SAUŠ a členov Dozornej rady 
SAUŠ. Volebné lístky odošle na adresu delegáta riadneho člena SAUŠ pre voľbu orgánov SAUŠ,  
s pokynom  ako sa má upraviť volebný lístok a s termínom do akého termínu sa volebný lístok má 
zaslať na Sekretariát SAUŠ 
Vzor volebného lístka, tvorí Prílohu č. 5 tohto volebného poriadku.  
 

2. Delegát riadneho člena SAUŠ pre voľbu orgánov SAUŠ, upravený volebný lístok v stanovenom 
termíne v obálke s označením: „Voľba orgánov SAUŠ – NEOTVÁRAŤ!“ zašle na Sekretariát SAUŠ. 
 



3. Obálky s označením: „Voľba orgánov SAUŠ – NEOTVÁRAŤ!“ otvorí Predseda Volebnej komisie a po 
spočítaní hlasov jednotlivých kandidátov určí , ktorý z kandidátov bol zvolený za : 

a. Prezidenta SAUŠ, 
b. Člena Výkonného výboru SAUŠ, 
c. Predsedu Dozornej rady, 
d. Predsedu Disciplinárneho a arbitrážneho senátu, 
e. Člena Disciplinárneho a arbitrážneho senátu. 

a zverejní ich mená na webovom sídle SAUŠ. 
 

ČLÁNOK 6 Všeobecné zásady  

1. Pre voľby predsedu Regionálnej rady SAUŠ a člena Dozornej rady za príslušný región platí, že každý 
delegát z príslušného regiónu má jeden hlas.  
 

2. Pre voľby orgánov SAUŠ, platí, že na základe kľúča stanoveného Stanovami SAUŠ má : 
a. delegát riadneho člena SAUŠ,  s počtom aktívnych športovcov s jeho príslušnosťou od 

1 do 1000 členov vrátane - 1 (jeden) hlas, 
b. delegát riadneho člena SAUŠ, s počtom aktívnych športovcov s jeho príslušnosťou od 

1001 a viac - 2 (dva) hlasy,  
c. delegát riadneho člena SAUŠ, ktorého športovec sa zúčastní Svetovej Univerziády ( 

letnej alebo zimnej ) a získa medailové umiestnenie – 1 (jeden) hlas . 
 

3. Ak je kandidát iba jeden, delegát upraví volebný lístok tak, že označí krížikom do vymedzeného poľa 
(prázdny štvorec) či je “ZA” voľbu. Ak je kandidátov viac, delegát upraví volebný lístok tak, že označí 
krížikom do vymedzeného poľa (prázdny štvorec) či je “ZA” kandidáta, za ktorého hlasuje.  
 

4. Za predsedu Regionálnej rady je zvolený ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu platných 
hlasov delegátov príslušného regiónu. 
 

5. Za prezidenta SAUŠ, člena Výkonného výboru SAUŠ, Predsedu Dozornej rady SAUŠ a Predsedu a 
členov Disciplinárneho a arbitrážneho senátu je zvolený ten kandidát, ktorý získa dvojtretinovú väčšinu 
platných hlasov delegátov. 
 

6. V prípade, že žiaden z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu pre jeho zvolenie, vykoná sa druhé kolo 
volieb.  Do druhého kola postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. V prípade, že žiadny 
kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov delegátov, postupujú do druhého kola všetci kandidáti.  
 

7. Druhé kolo prebehne v súlade s týmto Volebným poriadkom rovnakým spôsobom, ako kolo prvé. 
 

8. O výsledkoch volieb vyhotoví Volebná komisia zápis. Zápis musí obsahovať̌ počet vydaných 
volebných lístkov, počet platných volebných lístkov a u každého kandidáta počet získaných hlasov. 
Zápis o priebehu volieb podpisujú členovia volebnej komisie a po skončení volieb sa zverejní na 
webovom sídle SAUŠ  a uschová sa na Sekretariáte SAUŠ tak, aby bolo možné v prípade sťažnosti 
preveriť̌ správnosť̌ volieb.  
 

9. Platnosť volieb musí byť potvrdená prijatím uznesenia Radou SAUŠ. Volebná komisia, v lehote do 10 
pracovných dní od vyhotovenia zápisnice, na základe výsledkov volieb  pripraví návrh uznesenia a 



odošle ho na adresu delegáta riadneho člena SAUŠ v príslušnom regióne pre voľbu predsedu 
Regionálnej rady SAUŠ, s pokynom ako sa má upraviť a s termínom do akého termínu sa má zaslať 
na Sekretariát SAUŠ. Schválené uznesenie bude zverejnené na webovom sídle SAUŠ. 

 
 

ČLÁNOK 7 Záverečné ustanovenia  

1. Tento Volebný poriadok bol schválený Výkonným výborom SAUŠ dňa 15.3.2021 a nadobúda účinnosť 
a platnosť dňom jeho schválenia. 
 

2. Ak sa preukáže, že niektoré ustanovenie tohto Volebného poriadku sú v rozpore so Zákonom o športe 
alebo iným všeobecne záväzným predpisom Slovenskej republiky, také ustanovenie sa nepoužije a 
použije sa príslušné ustanovenie Zákona o športe alebo všeobecne záväzného právneho predpisu.  
 

3. Tento volebný poriadok je možné meniť alebo dopĺňať na základe rozhodnutia Výkonného výboru 
SAUŠ. 

 

 


