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VOLEBNÝ PORIADOK 

Slovenskej plaveckej federácie 

 

Čl. I 

Predmet úpravy 

 

1. Volebný poriadok Slovenskej plaveckej federácie (ďalej „SPF“) upravuje v súlade so 

Stanovami SPF prípravu a priebeh volieb do orgánov SPF, predovšetkým: 

1.1. požiadavky na navrhovanie kandidátov na volenú funkciu v orgánoch SPF, 

1.2. prípravu a priebeh volieb v SPF, 

1.3. pôsobnosť a konanie Volebnej komisie SPF (ďalej len “Volebná komisia”). 

2. Na postup pri voľbách neupravený týmto Volebným poriadkom sa použijú Stanovy SPF, 

Rokovací poriadok Konferencie SPF alebo rozhodnutie Konferencie SPF. 

 

Čl. II 

Úvodné ustanovenia a všeobecné zásady 

 

1. Podľa tohto Volebného poriadku sa v súlade so Stanovami SPF uskutočňujú voľby do 

orgánov SPF. 

2. Do výlučnej pôsobnosti Konferencie SPF patrí 

2.1. voliť a odvolávať Prezidenta SPF a ostatných členov Rady SPF, 

2.2. voliť a odvolávať Kontrolóra SPF, 

2.3. voliť a odvolávať predsedu a členov a náhradníkov Volebnej komisie, 

2.4. voliť a odvolávať predsedu a podpredsedu orgánov pre zabezpečenie 

spravodlivosti (Disciplinárna komisia SPF, Rozhodovacia rada SPF, Odvolacia 

komisia SPF) 

2.5. odvolávať členov orgánov pre zabezpečenie spravodlivosti (Disciplinárna 

komisia SPF, Rozhodovacia rada SPF, Odvolacia komisia SPF).  

3. Do výlučnej pôsobnosti Rady SPF patrí  

- voliť členov a náhradníkov orgánov pre zabezpečenie spravodlivosti (Disciplinárna 

komisia SPF, Rozhodovacia rada SPF, Odvolacia komisia SPF),  

- voliť a odvolávať prvého viceprezidenta SPF. 

4. Voľby do orgánov SPF sa uskutočňujú tajným hlasovaním a môžu sa konať prezenčnou 

lístkovou formou alebo dištančnou formou s využitím elektronických komunikačných a 

hlasovacích systémov. 
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5. Ustanovenia o voľbe prezenčnou formou prostredníctvom volebných lístkov sa v prípade 

využitia elektronického komunikačného a hlasovacieho systému použijú primerane, so 

zárukami tajného priebehu voľby. 

6. Voľby v pôsobnosti Rady SPF sa môžu konať verejnou voľbou, aj aklamačne, ak tak 

rozhodne Rada SPF nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Rady SPF. 

7. Akékoľvek externé ovplyvňovanie volieb a výkonu volebného práva sa nepripúšťa. 

 

Čl. III 

Voľby vykonávané na Konferencii SPF 

 

1. Riadne voľby do orgánov SPF volených Konferenciou SPF sa vykonávajú na volebnej 

Konferencii konanej raz za štyri roky, okrem voľby Kontrolóra SPF, ktorého funkčné 

obdobie nie je totožné s funkčným obdobím ostatných volených orgánov SPF.  Voľby sa 

vykonajú na volebnej Konferencii SPF konanej spravidla v posledných dvoch mesiacoch 

funkčného obdobia. Ak sa volebná Konferencia SPF koná v roku konania letných 

olympijských hier, uskutoční sa po skončení olympijských hier, najneskôr do troch 

mesiacov od ich skončenia.  

2. Právo voliť na Konferencii SPF majú zástupcovia riadnych členov, športovcov, športových 

odborníkov a ďalších členov SPF alebo zástupcovia zvolení riadnymi členmi, športovcami, 

športovými odborníkmi a ďalšími členmi SPF (ďalej len „delegát“) podľa čl. 31 Stanov 

SPF s hlasovacím právom podľa kľúča podľa čl. 31 ods. 2 Stanov SPF. 

3. Každý delegát má príslušný, kľúčom stanovený, počet hlasov a všetky hlasy sú si rovné. 

4. Delegáti sa zúčastňujú Konferencie SPF osobne, alebo ich môže zastúpiť ich náhradník 

zvolený/určený rovnakým spôsobom, ako bol zvolený/určený príslušný delegát 

Konferencie SPF. 

Čl. IV 

Voľby vykonávané na Rade SPF 

 

1. Voľby do orgánov SPF volených Radou SPF sa vykonávajú na zasadnutí Rady SPF, ktoré 

sa spravidla musí konať najneskôr do 30 dní od dňa kedy novému prezidentovi a novým 

členom orgánov SPF volených Konferenciou SPF začalo ich funkčné obdobie. 

2. Doplňujúce voľby do orgánov SPF volených Radou SPF sa vykonávajú na zasadnutí Rady 

SPF, ktoré sa spravidla musí konať najneskôr do 30 dní od dňa kedy došlo k zániku funkcie 

člena orgánu SPF voleného Radou SPF. 

3. Právo voliť na Rade SPF má každý člen Rady SPF. 

4. Každý člen Rady SPF má jeden hlas a všetky hlasy sú si rovné. 

5. Členovia Rady SPF sa zúčastňujú zasadnutia Rady SPF, na ktorom sa vykonávajú voľby 

do orgánov SPF osobne. 

 

Čl. V 



 3 
 

Navrhovanie kandidátov do orgánov SPF 

 

1. Právo navrhnúť kandidátov do volených orgánov SPF má každý člen SPF. 

2. Za člena orgánu SPF alebo za náhradníka člena orgánu SPF môže byť zvolená alebo 

ustanovená fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky uvedené v čl. 26 Stanov SPF. 

3. Výzvu na navrhovanie kandidátov na volené funkcie členov orgánov SPF zverejní 

Sekretariát SPF najmenej 20 (dvadsať) dní pred dátumom konania volieb do orgánu SPF 

na webovom sídle SPF, prípadne aj na kontách SPF na sociálnych sieťach. 

4. Návrhy kandidátov na volené funkcie členov orgánov SPF musia byť podané písomne 

Volebnej komisii prostredníctvom Sekretariátu SPF najneskôr do 7 (siedmich) 

kalendárnych dní pred dátumom konania volieb do orgánu SPF. Volebná komisia 

prostredníctvom Sekretariátu SPF zverejní na webovom sídle SPF a v informačnom 

systéme športu kandidátov na členov orgánov SPF vrátane ich navrhovateľa najneskôr tri 

kalendárne dni pred dňom konania volieb. 

5. Všetci navrhovaní kandidáti musia písomne vyjadriť súhlas so svojou kandidatúrou 

a čestne prehlásiť splnenie podmienok pre výkon funkcie v zmysle Stanov SPF. Jedna 

osoba môže prijať kandidatúru na viacej funkcií za podmienky dodržania ustanovení 

Zákona o športe a Stanov SPF o konflikte záujmov a nezlučiteľnosti funkcií. 

6. Volebná komisia po preskúmaní návrhov na kandidátov a splnenia podmienok 

kandidatúry, kandidátov, ktorí splnili všetky podmienky, zaradí do zoznamu kandidátov na 

členov orgánov SPF. 

7. Kandidát na volenú funkciu zaradený do zoznamu kandidátov sa zúčastňuje na zasadnutí 

orgánu SPF, na ktorom sa konajú voľby, spravidla osobne ako pozvaný hosť alebo delegát. 

Na zasadnutí Rady SPF, na ktorom sa konajú voľby, sa kandidát zúčastňuje ako pozvaný 

hosť, ak tak rozhodne Rada SPF. Pozvaný kandidát môže svoju neúčasť na zasadnutí 

orgánu, na ktorom sa konajú voľby, ospravedlniť iba zo závažných dôvodov. 

8. Odvolať súhlas s kandidatúrou je možné kedykoľvek až do začatia volebného aktu, 

prípadne do začatia volebného aktu v príslušnom kole volieb. 

 

Čl. VI 

Zloženie,  činnosť, konanie a rozhodovanie  Volebnej komisie 

 

1. Voľby (riadne a doplňujúce) pripravuje, organizuje, riadi a kontroluje Volebná komisia. 

Volebná komisia pripravuje, organizuje, riadi voľby prebiehajúce na Konferencii SPF a na 

Rade SPF, kontroluje priebeh týchto volieb a vyhlasuje ich výsledky, okrem voľby členov 

Volebnej komisie, ktorých podľa Stanov SPF volí Konferencia SPF. Volebná komisia 

rozhoduje taktiež o sťažnostiach, námietkach a sporoch súvisiacich s prípravou a 

priebehom volieb na zasadnutí Konferencie SPF a Rade SPF; ak je to potrebné, zasadnutie 

Konferencie SPF, resp. Rady SPF Volebná komisia preruší na potrebnú dobu. 
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2. Volebná komisia sa skladá z predsedu a dvoch členov Volebnej komisie, prípadne 

náhradníkov, ktorých volí Konferencia SPF v súlade s čl. 32 ods. 3 písm. g) a čl. 47 Stanov 

SPF. 

3. Volebná komisia sa zúčastňuje na každom zasadnutí Konferencie SPF a Rady SPF, na 

ktorých sa konajú voľby. 

4. Volebná komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň dvaja členovia Volebnej 

komisie. Na prijatie rozhodnutia Volebnej komisie je potrebná nadpolovičná väčšina 

hlasov prítomných členov Volebnej komisie. 

5. Členovia Volebnej komisie vykonávajú svoju funkciu ako čestnú funkciu bez nároku na 

odmenu. Nárok na cestovné náhrady tým nie je dotknutý. 

6. Zasadnutie Volebnej komisie zvoláva podľa potreby jej predseda. Volebná komisia 

zasadne pred každou Konferenciou SPF a Radou SPF, na ktorých sa majú konať voľby, 

aby sa podľa návrhu programu Konferencie SPF, Rady SPF pripravila na plnenie úloh 

Volebnej komisie. 

7. Volebná komisia môže na zabezpečenie svojej činnosti využiť skrutátorov alebo 

pracovníkov Sekretariátu SPF. Na žiadosť predsedu Volebnej komisie Sekretariát SPF 

vyhradí zamestnanca Sekretariátu SPF na plnenie  úloh, ktoré mu vymedzí a určí Volebná 

komisia. 

 

Čl. VII 

Priebeh volieb do orgánov SPF 

 

1. Voľby členov orgánov SPF volených Konferenciou SPF sú upravené v článku 36 Stanov 

SPF, ktorý sa primerane použije aj pri voľbe členov orgánov SPF volených Radou SPF. Na 

voľby konané na Konferencii SPF sa primerane použije aj článok XIII Rokovacieho 

poriadku Konferencie SPF. 

2. Komisia predkladá Konferencii SPF, resp. Rade SPF zoznam všetkých navrhnutých 

kandidátov do orgánov SPF, ktorí splnili podmienky a dohliada na riadny priebeh volieb. 

3. Predseda volebnej komisie pred aktom voľby informuje Konferenciu SPF, resp. Radu SPF 

o zmenách v zozname kandidátov, ak nastali zmeny. 

4. Pred začiatkom hlasovania s použitím volebných lístkov členovia Volebnej komisie 

skontrolujú volebnú schránku, uzatvoria ju a zabezpečia (zapečatením, uzamknutím) pred 

jej neoprávneným otvorením.  Volebná komisia pripravuje a zodpovedá za volebné lístky 

a volebnú schránku, prípadne za elektronický komunikačný a hlasovací systém. 

5. Volebná komisia preukázateľne odovzdá volebný lístok každému delegátovi, osobitne pre 

každú voľbu. Počet volebných lístkov sa zhoduje s celkovým počtom delegátov, t. j. pre 

každú voľbu dostane každý delegát len jeden volebný lístok s vyznačením jemu 

prislúchajúceho počtu hlasov; volebné lístky sa môžu vyhotoviť ako farebné volebné lístky, 

ktorých farba predstavuje príslušný počet hlasov delegáta pre lepšie spočítavanie hlasov. 

Ak by tento postup mohol viesť k spochybneniu tajnosti volieb vzhľadom na počet 

delegátov s príslušným počtom hlasov, môže volebná komisia rozhodnúť o použití 
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jednotných volebných lístkov rovnakej farby v počte lístkov zodpovedajúcom počtu hlasov 

jednotlivých delegátov. Volebná komisia si vedie pri odovzdávaní volebných lístkov 

písomnú evidenciu, komu odovzdala volebné lístky a v akom počte, a prevzatie volebných 

lístkov delegát Volebnej komisii potvrdí svojím podpisom. 

6. Volebné lístky obsahujú: názov SPF, označenie Konferencie SPF, resp. Rady SPF s 

uvedením termínu a miesta konania volieb, označenie voľby príslušného orgánu SPF, s 

uvedením funkcie, ktorá je predmetom voľby a priezviskom a menom kandidátov (v 

abecednom poradí) na príslušnú volenú funkciu. Ak majú kandidáti rovnaké priezvisko a 

meno, je potrebné na volebný lístok uviesť aj miesto bydliska týchto kandidátov alebo iný 

rozlišujúci údaj a odtlačok pečiatky SPF. Správnosť predtlačených volebných lístkov 

skontroluje Volebná komisia. 

7. Delegát volí iba z tých kandidátov, ktorí sú uvedení na volebnom lístku, ktorý mu bol 

odovzdaný. Ak je kandidátov viac, delegát upraví volebný lístok tak, že označí krížikom 

do vymedzeného poľa (prázdny štvorec) kandidáta, za ktorého hlasuje. V spodnej časti 

volebného lístka sa uvedie počet volených kandidátov. Ak je kandidát iba jeden, delegát 

označí krížikom do vymedzeného poľa (prázdny štvorec) či je “ZA” voľbu, “PROTI” 

voľbe alebo “ZDRŽAL SA” voľby. Predseda Volebnej komisie je oprávnený poveriť 

spočítaním hlasov skrutátorov. 

8. Po úprave volebného lístka delegát vloží volebný lístok do volebnej schránky. 

9. Volebný lístok je neplatný, ak 

9.1. delegát volebný lístok zmenil alebo doplnil, 

9.2. vyjadril svoju voľbu na inom než vydanom volebnom lístku, 

9.3. svoju voľbu označil pri väčšom počte navrhnutých kandidátov, ako je potrebné 

zvoliť. 

10. Odovzdaný  prázdny volebný lístok alebo volebný lístok, ktorý neobsahuje jednoznačný 

prejav voľby alebo rozhodnutia delegáta, sa  považuje za volebný lístok upravený 

s prejavom „ZDRŽAL SA“. 

11. Pri pochybnostiach platnosť volebných lístkov posudzuje Volebná komisia. Ak Volebná 

komisia rozhodne o platnosti volebného lístka, tento sa považuje za platný. Rozhodnutie o 

platnosti volebného lístka  je konečné. 

12. Spočítanie hlasov vykoná Volebná komisia, ktorá o voľbe vypracuje zápisnicu o priebehu 

volieb. V prípade potreby je možné pri zrátavaní hlasov využiť skrutátorov. 

13. V zápisnici o priebehu volieb (výsledku hlasovania) sa uvedie väčšina potrebná pre 

schválenie na zvolenie kandidáta (návrhu) a počet 

13.1. vydaných volebných lístkov, 

13.2. odovzdaných volebných lístkov, z toho 

13.2.1. platných volebných lístkov, 

13.2.2. neplatných volebných lístkov, 

13.3. neodovzdaných volebných lístkov. 
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14. Voľba je platná, ak boli vydané volebné lístky nadpolovičnej väčšine všetkých delegátov,  

ibaže sa vyžaduje kvalifikovaná väčšina. 

15. Zápisnica o priebehu volieb obsahuje najmä základné informácie o účasti členov Volebnej 

komisie na Konferencii SPF alebo na Rade SPF, o činnosti, zisteniach a rozhodnutiach 

Volebnej komisie v súvislosti s prípravou a priebehom volieb na Konferencii SPF alebo na 

Rade SPF. 

16. Ak niektorý člen Volebnej komisie nesúhlasí s obsahom zápisnice o priebehu volieb, 

bezodkladne požiada predsedu Volebnej komisie o úpravu zápisnice. Ak predseda 

Volebnej komisie žiadosti člena Volebnej komisie nevyhovie sám, predloží ju na 

rozhodnutie Volebnej komisii. Žiadosť sa pripojí k zápisnici o priebehu volieb  spolu s 

rozhodnutím Volebnej komisie o žiadosti, ak bolo vydané. 

17. Predseda Volebnej komisie predloží zápisnicu o priebehu volieb najneskôr  do 10 

kalendárnych dní odo dňa konania zasadnutia Konferencie SPF alebo Rady SPF 

Sekretariátu SPF alebo vyhradenému zamestnancovi Sekretariátu SPF (čl. VI. bod 7), ktorý 

zabezpečí zaslanie  zápisnice o priebehu volieb delegátom, členom Rady SPF, členom 

Volebnej komisie, Kontrolórovi SPF a jej zverejnenie obvyklým spôsobom na webovom 

sídle SPF a  v informačnom systéme športu najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa 

konania volieb. 

18. Predseda Volebnej komisie alebo ním poverený člen Volebnej komisie bezprostredne po 

spočítaní hlasov oznámi výsledky volieb. 

19. V prípade, ak sa voľby konajú pred uplynutím funkčného obdobia prezidenta a volených 

orgánov SPF, ktorých funkcia zaniká uplynutím ich funkčného obdobia (čl. 27 ods. 4 

Stanov SPF), nový prezident  a noví členovia  orgánov SPF sa ujmú funkcie dňom 

nasledujúcim po skončení funkčného obdobia predchádzajúceho prezidenta a členov 

orgánov SPF; inak novému prezidentovi  a novým členom  orgánov SPF začína ich funkčné 

obdobie a funkcia  schválením uznesenia o výsledku volieb. Rovnako funkcia prezidenta a 

členov orgánov SPF začína schválením uznesenia o výsledku volieb v prípade 

doplňujúcich volieb. 

 

Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

 

Tento Volebný poriadok SPF nadobúda účinnosť dňom ............ 

 


