VOLEBNÝ PORIADOK SHbÚ
Schválený na konferencii SHbÚ dňa 28. mája 2017
V záujme zabezpečenia demokratických volieb, priamych a tajných volieb platí v SHbÚ tento
volebný poriadok.
1) Uznášaniaschopnosť konferencie SHbÚ
a) Na začiatku každej konferencie generálny sekretár (GS) alebo prezidentom SHbÚ
poverený zástupca spolu s členmi sekretariátu SHbÚ skontroluje podľa stanov
SHbÚ čl.31 počet platných delegátov a počet platných hlasov, ktoré majú
jednotlivý delegáti.
b) Zároveň s kontrolou GS uvedie do zápisnice konferencie SHbÚ, či je konferencia
uznášania schopná v zmysle Stanov SHbÚ čl.31 a čl.33
c) GS alebo Prezidentom SHbÚ poverený zástupca a sekretariát SHbÚ vypracúva
kandidátky na základe prijatých návrhov delegátov SHbÚ v stanovenom termíne
v zmysle stanov SHbÚ čl.36.
2) Volebná komisia SHbÚ
a) Volebná komisia pripravuje a organizuje voľby všetkých orgánov SHbÚ a členov
orgánov SHbÚ, okrem voľby členov volebnej komisie, ktorých podľa Stanov volí
konferencia, kontroluje priebeh týchto volieb a vyhlasuje ich výsledky. Volebná
komisia rozhoduje o sťažnostiach, námietkach a sporoch súvisiacich s prípravou a
priebehom volieb na zasadnutí konferencii; ak je to potrebné zasadnutie
konferencie sa preruší na potrebnú dobu.
b) Volebná komisia sa skladá z predsedu a dvoch členov volebnej komisie. Volebnú
komisiu volí konferencia SHbÚ na základe návrhov delegátov podaných na
začiatku konferencie SHbÚ.
c) Predsedom volebnej komisie je člen volebnej komisie zvolený najvyšším počtom
hlasov. Pri rovnosti hlasov si členovia spomedzi tých, čo získali rovnaký počet
hlasov zvolia predsedu.
d) Volebná komisia sa zodpovedá len konferencii SHbÚ. Volebná komisia sa je
povinná riadiť volebným poriadkom.
e) Volebná komisia riadi voľby do nasledujúcich orgánov v zmysle stanov SHbÚ.
3) Orgány volené konferenciou SHbÚ
a) (VV) Výkonný orgán SHbÚ má 9 členov a je zložený z:
aa) Prezidenta,
bb) Viceprezidenta
cc) 6 členov
dd) zástupcu športovcov
Členov výkonného orgánu volí najvyšší orgán SHbÚ.
b) (HK) Kontrolóra volí a odvoláva najvyšší orgán SHbÚ. Ostatných členov a
prípadne aj náhradníkov volí a odvoláva VV SHbÚ.
c) (RK) Predsedu revíznej komisie vykonáva kontrolór, ktorý je spolu s
podpredsedom revíznej komisie volený najvyšším orgánom SHbÚ - konferenciou.
Ostatných členov a prípadne aj náhradníkov volí a odvoláva VV SHbÚ.
d) (DK) Predsedu a podpredsedu disciplinárnej komisie volí a odvoláva konferencia.
Ostatných členov a prípadne aj náhradníkov volí a odvoláva VV SHbÚ.
e) (SK) Komora SHbÚ pre riešenie sporov
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f) Predsedu komory a podpredsedu komory volí a odvoláva najvyšší orgán SHbÚ.
Ostatných členov a prípadne aj náhradníkov volí a odvoláva VV SHbÚ.
g) (OK) Predsedu a podpredsedu odvolacej komisie volí a odvoláva konferencia.
Členov komisie volí a odvoláva výkonný orgán SHbÚ. Výkonný orgán SHbÚ
zvolí aj najmenej jedného náhradníka komisie, ktorý bude poverený predsedom
odvolacej komisie na zastupovanie člena komisie, ktorý dlhodobo (viac ako tri
mesiace) nevykonáva alebo nebude môcť vykonávať svoju funkciu.
h) (GS) Generálny sekretár je ustanovený – volený konferenciou SHbÚ, zároveň je
štatutárnym orgánom, a je oprávnený v mene SHbÚ podpisovať všetky písomnosti
v zmysle stanov.
4) Voľby členov Volebnej komisie SHbÚ
a) Voľby členov Volebnej komisie prebiehajú nasledovne.
b) Generálny sekretár (GS) alebo prezidentom SHbÚ poverený zástupca vyzve
prítomných delegátov na návrhy členov do volebnej komisie.
c) Po predložení minimálne troch navrhnutých kandidátov delegátmi konferencie
SHbÚ generálny sekretár (GS) alebo prezidentom SHbÚ poverený zástupca
uzavrie kandidátku po uplynutí primeraného časového úseku. Pokiaľ nebudú
kandidáti traja primerane predĺži čas potrebný na predloženie kandidátov, aby bol
dosiahnutý minimálny počet troch kandidátov.
d) Generálny sekretár (GS) alebo prezidentom SHbÚ poverený zástupca dá hlasovať
spoločne pričom predsedom volebnej komisie je člen volebnej komisie zvolený
najvyšším počtom hlasov. Pri rovnosti hlasov si členovia spomedzi tých, čo získali
rovnaký počet hlasov zvolia predsedu.
e) Pri zaniknutí mandátu člena volebnej komisie (podľa stanov SHbÚ) sa doplní člen
volebnej komisie vždy pred začiatkom najbližšej konferencii novými voľbami
celej volebnej komisie.
f) Zvolená volebná komisia vykonáva svoju činnosť do najbližšej volebnej
konferencie SHbÚ.
5) Voľby členov Výkonného výboru a jednotlivých orgánov SHbÚ
a) Voľby podľa stanov SHbÚ (Volebná konferencia) a voľby na základe stanov
SHbÚ (Mimoriadna konferencia) prebiehajú podľa tohto volebného poriadku,
pokiaľ stanovy SHbÚ neurčujú inak.
b) Na základe navrhnutých kandidátov delegátmi SHbÚ v zmysle Stanov SHbÚ
v termíne minimálne 10 kalendárnych dní pred termínom konferencie SHbÚ
a zverejnených kandidátok oprávnených kandidátov najmenej 3 kalendárne dni
pred začiatkom Volebnej konferencie alebo Mimoriadnej konferencie sa zaradia
voľby na jednotlivé posty orgánov SHbÚ do programu konferencie.
c) Na základe návrhu ďalších oprávnených kandidátov do volieb na jednotlivé posty
orgánov SHbÚ delegátmi SHbÚ priamo na začiatku konferencie resp. zaslaných
po uplynutí termínu minimálne 10 kalendárnych dní pred začiatkom konferencie,
dá volebná komisia SHbÚ hlasovať o týchto návrhoch delegátov konferencie,
pričom za prijatý návrh kandidáta sa považuje kandidát, ktorý pri hlasovaní o jeho
kandidatúre dostane nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov. Iba taký
kandidát bude zaradený do programu konferencie do volieb na jednotlivé orgány
SHbÚ.
d) Volebná komisia následne uzavrie jednotlivé kandidátky do orgánov SHbÚ
zaradením do programu konferencie.
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e) Volebná komisia po odsúhlasení programu konferencie SHbÚ vykonáva svoj
mandát pri voľbách.
f) Volebná komisia môže iba v prípade novo vzniknutej situácie na základe návrhu
delegáta SHbÚ (napr. nezvolení žiadneho kandidáta na post, zdvojením funkcie
kandidátov,... ) počas konferencie zaradiť nového kandidáta na jednotlivý post do
orgánov SHbÚ iba na základe hlasovania, súhlasu nadpolovičnej väčšiny
prítomných delegátov, pokiaľ to neodporuje stanovám SHbÚ.
g) Prezidentom SHbÚ poverený zástupca s riadením konferencie dá primeraný
priestor jednotlivým kandidátom na prezentáciu svojich zámerov po ich zvolení.
h) Po ukončení prezentácii v prípade viacerých kandidátov prebehnú na jednotlivé
posty voľby tajným hlasovaním. Kandidát ktorý získa najväčší počet hlasov je
zvolený do funkcie.
i) Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré delegátom vydá volebná
komisia SHbÚ. Na celý priebeh tajného hlasovania dozerá volebná komisia SHbÚ,
ktorá spočítava hlasy a vyhotovuje protokol o výsledku tajného hlasovania.
j) Predseda volebnej komisie oznámi počet vydaných hlasovacích lístkov, počet
hlasov, ktorí hlasovali za navrhnutého kandidáta alebo za návrh, počet hlasov,
ktorí hlasovali proti navrhnutému kandidátovi alebo návrhu, počet hlasov, ktorí sa
zdržali hlasovania, počet delegátov, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky a počet
neplatných hlasov. Predsedajúci následne vyhlási výsledky tajného hlasovania.
k) V prípade jedného kandidáta sa hlasuje verejne a kandidát je zvolený do funkcie
pokiaľ dostane nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ak kandidát nezíska nadpolovičnú
väčšinu, uskutoční sa vzápätí druhé kolo voľby, v ktorom postačuje na zvolenie
jednoduchá väčšina.
l) Ak podľa predchádzajúceho postupu kandidát nebol zvolený, volebná komisia
vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na neobsadenú funkciu a stanoví ich termín,
ak konferencia nerozhodne o uskutočnení doplňujúcej voľby na najbližšej
konferencii.
m) Výsledky volieb vyhlasuje volebná komisia, ktorá o výsledkoch informuje
delegátov konferencie SHbÚ.
n) Volebná komisia vystaví o voľbách protokol, ktorý podpíšu všetci členovia
volebnej komisie. Protokol o výsledku tajného hlasovania je súčasťou zápisnice z
konferencie.
6) Záverečné ustanovenia
a) Volebný poriadok nadobúda platnosť schválením konferenciou SHbÚ.
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