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Volebný poriadok Konferencie BŠZ, konanej dňa 19.5.2021
1. Pôsobnosť a účel
Volebný poriadok vychádza zo Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zo Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov a zo Stanov BŠZ
platných od 26.5.2009, najmä z čl. 8 Voľby. Vymedzuje zásady a spôsob navrhovania a
volieb delegátov BŠZ na zasadnutie Konferencie SŠZ, konané dňa 5.6.2021 v Skalici a
zároveň za členov Konferencie SŠZ (§6 Stanov SŠZ). Ďalej vymedzuje zásady a spôsob
navrhovania a volieb predsedu BŠZ (čl. 12 Stanov BŠZ), členov Výkonného výboru BŠZ (čl.
11 Stanov BŠZ), Rady BŠZ (čl. 9 Stanov BŠZ).
2. Riadenie volieb
Voľby riadi volebná komisia.
3. Právo voliť
Právo voliť majú len delegáti Konferencie BŠZ s hlasom rozhodujúcim, ktorí sa pripojili na
zasadnutie Konferencie BŠZ cez MS Teams a mandátová komisia overila ich mandát.
4. Platnosť volieb
Voľby sú platné len vtedy, ak sa ich zúčastní nadpolovičná väčšina prítomných delegátov
Konferencie BŠZ s hlasom rozhodujúcim. Účasťou na voľbách sa rozumie prezentovanie sa
administrátorovi v systéme Polly.
V prípade, ak sú voľby delegátov BŠZ, predsedu BŠZ, členov Výkonného výboru BŠZ, Rady
BŠZ na Konferenciu SŠZ neplatné, ich konanie sa zopakuje.
5. Návrh kandidátov
Kandidátov na delegátov BŠZ na Konferenciu SŠZ môže navrhnúť hociktorý člen BŠZ.
Podpísaný kandidátsky lístok musí byť doručený na sekretariát SŠZ a kandidát vrátane osoby,
ktorá ho navrhuje, musí byť zverejnený na webovom sídle SŠZ najneskôr tri dni pred
konaním volieb. Kandidátom na delegáta BŠZ môže byť len bezúhonná dospelá osoba,
spôsobilá v plnom rozsahu na právne úkony. Členstvo kandidáta v BŠZ ani v SŠZ nie je
podmienkou spôsobilosti kandidovať.
Kandidátov na funkcie v rámci BŠZ môže navrhnúť ktorýkoľvek delegát Konferencie BŠZ.
Postačujúce je aj zaprotokolovaním do zápisnice. Kandidátom sa navrhnutá osoba stáva
vtedy, keď súhlasným prejavom vôle príjme kandidatúru. V prípade, ak je daná osoba už
zvolená do niektorého orgánu BŠZ, môže do iného orgánu kandidovať len za predpokladu, že
to Stanovy BŠZ nezakazujú.
6. Ďalšie podmienky kandidatúry
V prípade, ak je osoba navrhnutá podľa bodu 5 ku dňu konania Konferencie BŠZ členom
kontrolného alebo výkonného orgánu SŠZ, musí spolu s prijatím kandidatúry dať verejný
prísľub, že v prípade zvolenia za delegáta BŠZ sa vzdá funkcie člena kontrolného alebo
výkonného orgánu SŠZ a týmto spôsobom vyrieši hroziaci konflikt záujmov (§20 ZoŠ).
7. Predstavenie kandidátov na delegáta BŠZ a na funkcie v BŠZ
Každý kandidát na delegáta BŠZ a na funkciu v orgánoch BŠZ má právo predstaviť svoju
víziu v rámci výkonu funkcie, o ktorú sa uchádza. Takisto má právo vyjadriť sa aj k ďalším
skutočnostiam, ktoré považuje za relevantné vo väzbe na voľby. Môže pri tom využiť aj
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audiovizuálne pomôcky (odporúča sa vopred dojednať s administrátorom). Dĺžka
predstavenia je ohraničená na maximálne 5 minút (u kandidátov na delegáta BŠZ, na funkciu
predsedu BŠZ), resp. 3 minúty u kandidátov na ostatné funkcie.
8. Diskusia
Po ukončení bodu 7 otvorí volebná komisia diskusiu, v rámci ktorej môžu vystúpiť delegáti
Konferencie BŠZ (s hlasom rozhodujúcim, s hlasom poradným) a prizvaní hostia. Verejnosť
sa môže vyjadriť len v prípade, že dostane povolenie od volebnej komisie. Jedno vystúpenie
nesmie presiahnuť 3 minúty, faktická poznámka nesmie presiahnuť 1 minútu. V rámci
diskusie nie sú prípustné hanlivé a difamačné výroky na adresu jednotlivých kandidátov. V
prípade, že sa vyskytnú, volebná komisia odoberie diskutujúcemu slovo a do ďalšej diskusie
ho už nepripustí. Kadidáti môžu na prednesené diskusné príspevky v primeranom časovom
rozsahu reagovať. Prihlásenie do diskusie sa realizuje kliknutím na ikonu ručičky v prostredí
MS Teams a vyčkaním na udelenie slova administrátorom.
9. Voľba
Voľby prebiehajú tajne cez systém Polly. Diváci, účastníci bez hlasovacieho práva, sú počas
hlasovania dočasne vylúčení do súkromnej miestnosti s výnimkou osôb dočasného
predsedníctva a členov mandátovej a volebnej komisie. Pokiaľ sú nejaké osoby nevylúčené a
zároveň nemajú hlasovacie právo, tak nesmú hlasovať, čo musia potvrdiť čestným
prehlásením.
Zo zoznamu kandidátov si môže každý oprávnený hlasujúci vybrať ľubovoľný počet
preferovaných kandidátov.
10. Výsledok voľby
Systém Polly spočíta hlasy jednotlivých kandidátov zo všetkých platných hlasovacích listov a
zoradí ich zostupne (od kandidáta s najväčším počtom hlasov po kandidáta s najmenším
počtom hlasov). Zvolenými kandidátmi sa stávajú kandidáti, ktorí sa umiestnili na prvom až
n-tom mieste, pričom n je počet volených miest. V prípade voľby delegátov na Konferenciu
SŠZ sa ostatní kandidáti stávajú náhradníkmi v poradí, v akom sa umiestnili. V prípade, že
viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov a ich umiestnenie má vplyv na zvolenie, resp.
na poradie náhradníkov, uskutočnia sa doplňujúce voľby, kde delegáti Konferencie BŠZ s
hlasom rozhodujúcim volia už iba medzi nimi. Na tieto doplňujúce voľby sa primerane
vzťahujú ustanovenia bodu 9. Na základe výsledkov doplňujúcich volieb stanoví volebná
komisia definitívne poradenie všetkých kandidátov.
V prípade volieb členov Rady BŠZ nastávajú dve výnimky:
a/ Z každého klubu (oddielu) môže byť zvolený maximálne jeden člen. V prípade, ak z
jedného klubu kandidujú dvaja alebo viacerí členovia, úspešným kandidátom je len prvý z
nich.
b/ V Rade BŠZ musia mať zastúpenie aj kluby z Bratislavy - mesta, ako aj kluby z Bratislavy
- vidieka. V prípade, ak by všetci kandidáti, ktorí sa umiestnili na prvom až n-tom mieste, kde
n je počet volených čelenov Rady BŠZ boli buď výlučne z Bratislavy - mesta, alebo z
Bratislavy - vidieka, úspešní by boli kandidáti na prvom až (n-1)mieste a ako posledný
úspešný kandidát by bol zvolený najlepšie umiestnený kandidát z regiónu, ktorý by inak v
Rade BŠZ nemal zastúpenie.
11. Záverečné ustanovenie
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Na náležitosti, ktoré osobitne nerieši tento volebný poriadok, sa aplikujú ustanovenia Stanov
BŠZ, Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ďalších všeobecne záväzných predpisov.
Navrhol: Martin Sklár

