Volebný poriadok Volebné VZ SATKD
I.
Úvodné ustanovenia
1. Volebný poriadok SATKD upravuje spôsob vykonania volieb v súlade so stanovami a s
voľbou členov SATKD volí VVZ nasledovných predstaviteľov do orgánov SATKD:
a) Prezident
b) Predseda Rozhodcovskej komisie
c) Predseda Trénersko-metodickej Komisie
d) Predseda Komisia vrcholového športu
e) Zástupca športovcov
II:
Voľby
1. Voľby VVZ SATKD sú platné, ak sa na nich zúčastní nadpolovičná väčšina
oprávnených voličov.
2. Delegát musí mať minimálne 18 rokov a musí byť členom SATKD. (resp. zákonný
zástupca neplnoletého člena )
3. Pri neúčasti delegáta a náhradníka podľa zaslanej návratky nie je možné
splnomocniť iného člena SATKD.
4. Kandidáti na jednotlivé funkcie sa navrhujú písomne, minimálne 7 dní pred VZ.
5. Navrhujú ich športové kluby, komisie alebo jednotlivci, ktorí sú členmi SATKD.
6. V prípade, že na niektoré pozície nebude kandidát, budú sa akceptovať aj kandidáti
nahlásení v deň VZ minimálne 10 minút pred jeho začatím.
7. Navrhovaný kandidát musí vyjadriť súhlas s kandidátkou, zašle profesný životopis,
návrhy a ciele do budúcna.
8. Voľby prebiehajú v poradí ako je uvedené v bode č.1. Neúspešní kandidáti z prvej
časti volieb sa môžu uchádzať o zvolenie v ďalších častiach.
9. Voľby prezidenta a predsedov komisií sú tajné. V prípade, že niektorú funkciu je iba
jeden kandidát, môže VZ SATKD rozhodnúť, že takáto voľba bude verejná.
10. Zvolený v I. kole je kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov.
11. V prípade, že v I. kole nezíska žiaden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov, do
II. kola postupujú dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov.
12. V prípade, že sú v I. kole navrhnutí len dvaja kandidáti, postupuje sa ako pri voľbách
v II. kole.
13. V II. kole je zvolený ten kandidát, ktorý získa väčšinu hlasov.
14. Uvedený Volebný poriadok je platný pre rokovanie VZ SATKD.
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