
ROKOVACÍ PORIADOK 

Volebnej komisie pre voľby orgánov SAUŠ 
 

Článok 1  Úvodné ustanovenia  

1. Rokovací poriadok upravuje spôsob a postup rokovania a rozhodovania Volebnej komisie pre voľby 
orgánov SAUŠ (ďalej len VK SAUŠ),  pri korešpondenčnej  voľbe členov do orgánov SAUŠ volených 
Radou SAUŠ a Regionálnymi radami SAUŠ, počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu 
 

2. Rokovací poriadok sa vydáva v súlade so Volebným poriadkom schváleným Výkonným výborom 
SAUŠ dňa 15.3.2021.  
 

 

Článok 2  Zvolanie a priebeh zasadnutí VK SAUŠ 

1. Prezident SAUŠ spolu s ďalším členom Výkonného výboru a zamestnanom Sekretariátu SAUŠ 
v lehote do 7 pracovných dní od doručenia otvoria Obálky s označením: „Volebná komisia pre voľby 
orgánov SAUŠ – NEOTVÁRAŤ!“  a na webovom sídle SAUŠ zverejní mená členov VK SAUŠ. 
 

2. Prezident SAUŠ v lehote do 20 pracovných dní od zverejnenia, termínu o korešpondenčnej voľbe 
členov do orgánov SAUŠ,  na webovom sídle SAUŠ a v informačnom systéme športu, zvolá prvé 
zasadnutie VK SAUŠ.   

3. VK SAUŠ, na prvom zasadnutí : 
a. si zo svojho stredu zvolia predsedu volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľov, 
b. otvorí Obálky s označením: „ Voľby do orgánov SAUŠ – NEOTVÁRAŤ!“ a „Voľby do Regionálnej 

rady SAUŠ – NEOTVÁRAŤ“ 
 

4. VK SAUŠ predloží menný zoznam navrhnutých kandidátov pre voľby členov do orgánov SAUŠ 
a predsedov Regionálnych rád na jeho prerokovanie vo Výkonnom výbore SAUŠ.  
 

5. VK SAUŠ, bude zasadať podľa potreby, v priestoroch Sekretariátu SAUŠ. Zasadnutia VK SAUŠ, 
zvoláva a riadi predseda volebnej komisie. V jeho neprítomnosti zasadnutie VK SAUŠ, zvoláva a 
riadi člen VK SAUŠ, ktorého tým písomne poveril predseda volebnej komisie.  
 

6. VK SAUŠ, rokuje o bodoch uvedených v programe. Písomné materiály, ktoré slúžia ako podklad na 
rokovanie VK SAUŠ zasiela predseda volebnej komisie v listinnej podobe alebo elektronicky, 
najneskôr 3 dní pred zasadnutím VK SAUŠ.  
 

7. Zasadnutia VK SAUŠ sú neverejné a zúčastňujú sa ho členovia osobne, zastúpenie na rokovaní a 
hlasovaní VK SAUŠ je neprípustné. Ak sa člen VK SAUŠ zúčastní len časti rokovania VK SAUŠ, 
zaznamená sa to v zápisnici. Ospravedlnenie neúčasti na zasadnutí VK SAUŠ oznamuje člen 
predsedovi volebnej komisie. Zasadnutia VK SAUŠ  sa môže zúčastniť kontrolór. 
 

8. VK SAUŠ je uznášaniaschopná, ak je na zasadnutí prítomná aspoň nadpolovičná väčšina jeho 
členov VK SAUŠ.  



 
9. Ak do 30 minút po určenom začiatku zasadnutia VK SAUŠ, alebo v priebehu rokovania VK SAUŠ 

nie je komisia uznášaniaschopná, predsedajúci musí podľa okolností začiatok zasadnutia presunúť 
na neskorší čas alebo zasadnutie ukončiť.  

Článok 3  Sčítanie hlasov  

1. Po prevzatí návratných obálok, (s označením: „Voľba Regionálna rada SAUŠ – NEOTVÁRAŤ!“ od 
pracovníkov Sekretariátu SAUŠ a „Voľba do orgánov SAUŠ – NEOTVÁRAŤ!“), VK SAUŠ, zistí počet 
delegátov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní. Počet delegátov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní musí 
byť rovný alebo menší ako počet odoslaných návratných obálok s hlasovacími lístkami. 
 

2. Predseda Volebnej komisie vykoná otvorenie návratných obálok a následne vyberie ich obsah.   
 

3. VK SAUŠ,  skontroluje ich obsah a a posúdi platnosť volebného lístka.  
 

4. Za platný volebný lístok sa považuje volebný lístok, ktorý je označený krížikom do vymedzeného 
poľa (prázdny štvorec) či je “ZA” voľbu ”.  
 

5. Za neplatný volebný lístok sa považuje volebný lístok 
a) ktorý  nie je na predpísanom tlačive  
b) na ktorom je označených viac kandidátov, 
c)  na ktorom nie je označený ani jeden kandidát, 

Neplatný volebný lístok VK SAUŠ ako neplatný vyradí. 

6. VK SAUŠ,  spočíta platné volebné lístky a zistí počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých 
kandidátov. Súčet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov sa musí byť musí byť rovný alebo 
menší ako počet platných volebných lístkov. 
 

7. VK SAUŠ, po spočítaní hlasov jednotlivých kandidátov určí , ktorý z kandidátov bol zvolený do 
orgánov SAUŠ volených Radou SAUŠ a Regionálnymi radami SAUŠ, a zverejní ich mená na 
webovom sídle SAUŠ. 
 

Článok 4  Rozhodovanie VK SAUŠ  

1. VK SAUŠ o výsledkoch volieb rozhoduje formou uznesenia. Uznesenie VK SAUŠ sa vyhotovuje v 
písomnej podobe.  
 

2. Na schválenie uznesenia VK SAUŠ je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov VK 
SAUŠ.  
 

3. Pred každým hlasovaním predsedajúci oznámi, o akom návrhu sa bude hlasovať a zopakuje presné 
znenie návrhu, ak návrh nebol vopred členom VK SAUŠ odovzdaný. Predsedajúci potom pristúpi k 
riadeniu hlasovania. Ak sa hlasuje tajne, predsedajúci oznámi tajný spôsob hlasovania.  
 

4. Verejne sa hlasuje zdvihnutím ruky. Tajne sa hlasuje prostredníctvom hlasovacích lístkov. Jednotlivé 
hlasovanie nemožno prerušiť. Počas hlasovania predsedajúci nemôže udeliť slovo nikomu.  



 
5. Ak dôjde k rovnosti hlasov, rozhodujúci je hlas predsedu volebnej komisie, v prípade jeho 

neprítomnosti hlas osoby predsedajúceho. 
 

6. Po ukončení hlasovania predsedajúci vyhlási výsledok hlasovania.  
 

7. O priebehu zasadnutia VK SAUŠ, sa vyhotovuje zápis, ktorého správnosť overujú svojim podpisom 
dvaja overovatelia, členovia VK SAUŠ, prítomní na zasadnutí  VK SAUŠ.  
 

8. Zápis zo zasadnutia VK SAUŠ, musí obsahovať najmä : 
a. dátum a miesto konania zasadnutia,  
b. zoznam prítomných členov,  
c. zoznam neprítomných ospravedlnených a neospravedlnených členov,  
d. uznesenie s výsledkom volieb, ktoré obsahuje : 

- počet vydaných volebných lístkov  
- počet delegátov, ktorí  sa zúčastnili hlasovania,  
- počet platných odovzdaných hlasov,  
- počet platných hlasov odovzdaných pre každého kandidáta,  
- poradie kandidátov podľa počtu odovzdaných hlasov, 
- meno a priezvisko zvoleného kandidáta  

e. prezenčnú listinu VK SAUŠ, ktorá tvorí prílohu zápisnice.   
 

9. Zápis  zo zasadnutia VK SAUŠ, podpisujú všetci prítomní členovia VK SAUŠ..  
 

10. Zápis zo zasadnutia VK SAUŠ, s výsledkami volieb sa po skončení volieb sa zverejní na webovom 
sídle SAUŠ  a uschová sa na Sekretariáte SAUŠ tak, aby bolo možné v prípade sťažnosti preveriť ̌ 
správnosť ̌ volieb. 
 
 

Článok 5  Mlčanlivosť  

1. Členovia VK SAUŠ sú povinní podľa osobitného predpisu zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, 
ktoré v súvislosti s výkonom funkcie člena VK SAUŠ nadobudli..  
 

2. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení funkcie člena komisie.  
 

Článok 6  Záverečné ustanovenia  

1. Tento Rokovací poriadok VK SAUŠ, bol schválený Výkonným výborom SAUŠ dňa 15.4.2021 a 
nadobúda účinnosť a platnosť dňom jeho schválenia. 
 

2. Ak sa preukáže, že niektoré ustanovenie tohto Rokovacieho poriadku VK SAUŠ 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.  

 


