
Volebný poriadok ZSF 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Volebný poriadok ZSF je súčasťou  stanov ZSF a upravuje organizáciu volieb, spôsob 
navrhovania členov ZSF do funkcií v orgánoch na všetkých organizačných stupňoch a spôsob 
voľby predsedov a členov všetkých orgánov v súlade so stanovami ZSF. 
 

Článok 2 
Definície pojmov 

 
Predsedajúci sa rozumie osoba poverená riadením snemu ZSF , výročnej schôdze KF, alebo 
príslušného orgánu ZSF, na zasadnutí ktorého sa uskutočňujú voľby. Predsedajúcim je 
obvykle predseda ZSF, predseda KF, resp. predseda príslušného orgánu.   
 
Delegát sa rozumie člen ZSF, ktorého na zasadnutie snemu ZSF zvolila nižšia organizačná 
zložka zväzu, pričom na sneme je povinný sa prezentovať občianskym preukazom, 
delegačným lístkom znejúcim na jeho meno a členským preukazom ZSF so známkou 
potvrdzujúcou jeho aktuálne členstvo vo zväze. 
 
Člen, resp. funkcionár orgánu zväzu sa rozumie právoplatne zvolený člen, resp. funkcionár 
príslušného orgánu zväzu. 
 
Člen KF sa rozumie právoplatný člen zväzu. 
 
Volebné právo je právo delegáta, člena, resp. funkcionára zväzu, alebo člena KF, hlasovať za 
akýkoľvek návrh na sneme, členskej schôdzi KF, alebo zasadnutí príslušného orgánu zväzu. 
Volebné právo je neprenosné. 
 

Článok 3 
Volebná komisia snemu ZSF 

 
1. Voľby do jednotlivých orgánov a funkcií ZSF, o ktorých rozhoduje snem, riadi trojčlenná 
volebná komisia (VK), ktorú volia na základe návrhu predsedajúceho snemu a najvyššieho 
výkonného orgánu zväzu, delegáti snemu.  
2. Všetci navrhnutí kandidáti na členstvo vo VK musia byť prítomní na zasadaní snemu a 
musia vyjadriť svoj súhlas s kandidatúrou. 
3. Predsedajúci snemu dá hlasovať verejne o každom kandidátovi jednotlivo, pričom členmi 
VK sa stanú kandidáti, ktorí získali najviac hlasov na prvých troch miestach. 
4. V prípade rovnosti hlasov na obsadenie tretieho miesta vo VK sa voľba so všetkými 
kandidátmi, ktorí získali rovnaký počet hlasov pre toto miesto bezprostredne zopakuje. 
5. Ak ani v opakovanej voľbe nezíska žiaden z kandidátov väčší počet hlasov ako ostatní, 
rozhodne o členovi VK žreb, pričom žrebovanie zabezpečí predsedajúci snemu. 
6. Okamihom zvolenia VK riadi VK ďalší priebeh volieb, za zákonnosť ktorého v plnom 
rozsahu zodpovedá. 
7. VK zvolí väčšinou hlasov zo svojho stredu predsedu volebnej komisie a túto skutočnosť 
oznámi predsedajúcemu snemu, ktorý to oznámi snemu, pričom za VK vystupuje od toho 
okamihu jej predseda. 
 



Článok 4 
Návrhy kandidátov a voľba predsedu ZSF 

 
1. Ako prvá sa uskutoční na sneme voľba predsedu ZSF, ktorý je zároveň predsedom Rady 
ZSF. 
2. Návrhy kandidátov na predsedu ZSF, ako výsledok hlasovania  výročných členských 
schôdzí KF, prípadne akéhokoľvek iného výkonného, kontrolného, územného, alebo iného 
orgánu zväzu, musia byť doručené formou zápisnice najvyššiemu výkonnému orgánu ZSF, 
a to najneskôr dva mesiace pred konaním snemu.  
3. Predsedajúci snemu odovzdá VK volebné lístky na predsedu zväzu v počte rovnajúcom sa 
počtu prítomných delegátov snemu, pričom na lístku sú napísaní kandidáti v abecednom 
poradí, kde súčasťou každého návrhu musí byť meno, priezvisko a titul kandidáta ako aj 
názov KF, ktorého je členom.  
4. Kandidátom na predsedu ZSF môže byť len právoplatný člen ZSF, na ktorého sa vzťahuje 
ustanovenie časti II, čl. 2., ods. 7, písm. a. stanov ZSF a u ktorého nie je prekážka 
nezlučiteľnosti funkcií v zmysle ustanovenia časti VI., čl. 13, ods. 3. stanov ZSF. 
5. Všetci navrhnutí kandidáti na predsedu ZSF musia byť, v čase keď sa prerokúva ich 
kandidatúra, prítomní na zasadaní snemu a musia osobne vyjadriť svoj súhlas s kandidatúrou. 
Taktiež musia predložiť VK svoj občiansky preukaz a preukaz člena KF so známkou 
potvrdzujúcou ich aktuálne členstvo vo zväze.   
6. VK skontroluje správnosť a osvedčí registráciu kandidátov   
7. Všetci navrhnutí kandidáti majú možnosť vlastnej prezentácie na sneme v trvaní max. 5 
min. 
8. V prípade neprítomnosti kandidáta má zástupca navrhovateľa možnosť za kandidáta 
predložiť písomný, úradne overený súhlas kandidáta s kandidatúrou a jeho preukaz člena KF 
so známkou potvrdzujúcou jeho aktuálne členstvo vo zväze, pričom zároveň má možnosť 
prezentovať kandidáta na sneme v trvaní max. 5 min. 
9. Po prezentácii kandidátov VK vydá každému delegátovi snemu volebný lístok, na ktorom 
budú uvedené mená všetkých zaregistrovaných kandidátov. 
10. Každý delegát uplatní svoje volebné právo tak, že upraví volebný lístok zakrúžkovaním 
jedného kandidáta (jeho čísla, mena, a pod.) a takto označený lístok odovzdá predsedovi VK. 
V prípade, že delegát upraví lístok zakrúžkovaním viacerých kandidátov, nezakrúžkovaním 
žiadneho, alebo nejednoznačným zakrúžkovaním, prípadne lístok neodovzdá, je takýto 
volebný lístok neplatný. Delegát je povinný pre platnosť volebného lístku zakrúžkovať 
kandidáta aj v prípade, že je len jediným kandidátom na volebnom lístku.   
11. VK skontroluje platnosť odovzdaných volebných lístkov, spočíta platné hlasy 
a o výsledku volieb spíše zápisnicu, ktorú následne odovzdá predsedajúcemu a ten ju prečíta 
snemu.  
12. Predsedom zväzu sa stáva kandidát, ktorý získal najvyšší počet hlasov. 
13. V prípade rovnosti hlasov kandidátov s najvyšším počtom hlasov sa voľba so všetkými 
kandidátmi, ktorí získali rovnaký počet hlasov bezprostredne zopakuje. 
14. Ak ani v opakovanej voľbe nezíska žiaden z kandidátov väčší počet hlasov ako ostatní, 
rozhodne o zvolení predsedu ZSF žreb, pričom žrebovanie zabezpečí VK. 
15. V prípade, že nebude zvolený žiaden z navrhnutých kandidátov, predsedajúci vyzve 
delegátov snemu na doplnenie návrhov kandidátov z radov prítomných delegátov a po ich 
zaregistrovaní sa voľby v rozsahu ods. 6. - 7., 9. - 14. tohto článku zopakujú. 
 

 
 
 



 
Článok 5 

Návrhy kandidátov a voľba členov Rady ZSF 
 

1. Všetky ustanovenia ods. 2. – 9. tohto článku sú zhodné s ustanoveniami čl. 4, ods. 2. – 9. 
tohto volebného poriadku, pričom formulácia predseda ZSF sa mení na formuláciu člen Rady 
ZSF. 
10. Každý delegát uplatní svoje volebné právo tak, že upraví volebný lístok zakrúžkovaním 
jedného až šiastich kandidátov (jeho čísla, mena, a pod.) a takto označený lístok odovzdá 
predsedovi VK. V prípade, že delegát upraví lístok zakrúžkovaním vyšším počtom 
kandidátov, nezakrúžkovaním žiadneho, alebo nejednoznačným zakrúžkovaním, prípadne 
lístok neodovzdá, je takýto volebný lístok neplatný. Delegát je povinný zakrúžkovať 
kandidátov aj v prípade, že sa ich počet zhoduje s počtom miest, na ktoré kandidujú. 
11. VK skontroluje platnosť odovzdaných volebných lístkov, spočíta platné hlasy 
a o výsledku volieb spíše zápisnicu, ktorú následne odovzdá predsedajúcemu a ten ju prečíta 
snemu.  
12. Členom Rady zväzu sa stávajú šiestikandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov. 
13. V prípade rovnosti počtu hlasov kandidátov na neobsadené volené miesto sa voľba so 
všetkými takýmito kandidátmi bezprostredne zopakuje. 
14. Ak ani v opakovanej voľbe nezíska žiaden z kandidátov väčší počet hlasov ako ostatní, 
rozhodne o zvolení na volené miesto žreb, pričom žrebovanie zabezpečí VK. 
15. V prípade, že nebude na niektoré z volených miest zvolený žiaden z navrhnutých 
kandidátov, alebo nebude dostatok kandidátov na volené miesta, predsedajúci vyzve 
delegátov snemu na doplnenie návrhov kandidátov z radov prítomných delegátov a po ich 
zaregistrovaní sa voľby v rozsahu ods. 6. - 7., 9. - 14. tohto článku zopakujú. 
16. Bezprostredne po zvolení, členovia Rady zvolia zo svojich členov podpredsedu zväzu, 
pričom na voľbu sa primerane použijú ustanovenia stanov a tohto volebného poriadku. Po 
ukončení voľby, oznámi novozvolený predseda Rady ZSF meno podpredsedu 
predsedajúcemu, ktorý to oznámi snemu. 
 

Článok 6 
Návrhy kandidátov a voľba členov Revíznej komisie ZSF 

 
1. Všetky ustanovenia ods. 2. – 9. tohto článku sú zhodné s ustanoveniami čl. 4, ods. 2. – 9. 
tohto volebného poriadku, pričom formulácia predseda ZSF sa mení na formuláciu člen 
Revíznej komisie ZSF. 
10. Každý delegát uplatní svoje volebné právo tak, že upraví volebný lístok zakrúžkovaním 
jedného až troch kandidátov ( jeho čísla, mena, ... ) a takto označený lístok odovzdá 
predsedovi VK. V prípade, že delegát upraví lístok zakrúžkovaním vyšším počtom 
kandidátov, nezakrúžkovaním žiadneho, alebo nejednoznačným zakrúžkovaním, prípadne 
lístok neodovzdá, je takýto volebný lístok neplatný. Delegát je povinný zakrúžkovať 
kandidátov aj v prípade, že sa ich počet zhoduje s počtom miest, na ktoré kandidujú. 
11. VK skontroluje platnosť odovzdaných volebných lístkov, spočíta platné hlasy 
a o výsledku volieb spíše zápisnicu, ktorú následne odovzdá predsedajúcemu a ten ju prečíta 
snemu.  
12. Členom Revíznej komisie zväzu sa stávajú traja kandidáti, ktorí získali najvyšší počet 
hlasov. 
13. V prípade rovnosti hlasov kandidátov na neobsadené volené miesto sa voľba so všetkými 
takýmito kandidátmi bezprostredne zopakuje. 



14. Ak ani v opakovanej voľbe nezíska žiaden z kandidátov väčší počet hlasov ako ostatní, 
rozhodne o zvolení člena Revíznej komisie ZSF žreb, pričom žrebovanie zabezpečí VK. 
15. V prípade, že nebude na niektoré z volených miest zvolený žiaden z navrhnutých 
kandidátov, alebo nebude dostatok kandidátov na volené miesta, predsedajúci vyzve 
delegátov snemu na doplnenie návrhov kandidátov z radov prítomných delegátov a po ich 
zaregistrovaní sa voľby v rozsahu ods. 6. - 7., 9. - 14. tohto článku zopakujú. 
16. Bezprostredne po zvolení, členovia Revíznej komisie ZSF  zvolia zo svojich členov 
predsedu Revíznej komisie zväzu, pričom na voľbu sa primerane použijú ustanovenia tohto 
volebného poriadku. Po ukončení voľby, oznámi novozvolený predseda Revíznej 
komisiemeno predsedu predsedajúcemu, ktorý to oznámi snemu. 
 

Článok 7 
Návrhy kandidátov, voľba predsedu, členov výboru a revízora KF 

 
1. Na - výročnej členskej schôdzi KF ( VČS ), ktorá sa uskutočňuje raz za štyri roky 
a predchádza snemu ZSF, je z právoplatných členov KF volený predseda výboru, minimálne 
dvaja členovia výboru, ktorými sú spravidla tajomník a hospodár a revízor KF. 
2. Návrhy kandidátov na všetky funkcie v KF môžu podávať priamo na VČS všetci 
právoplatní členovia KF, prítomní na VČS, ktorá je uznášania schopná ak je prítomná aspoň 
polovica všetkých právoplatných členov KF. V prípade, že VČS nie je uznášania schopná, po 
pol hodine je zvolaná VČS v náhradnom termíne, ktorá je uznášania schopná ak sú na nej 
prítomní aspoň traja členovia KF. Na platnosť rozhodnutia VČS je potrebná nadpolovičná 
väčšina hlasov prítomných členov KF. V prípade, že VČS nebude uznášaniaschopná ani 
v náhradnom termíne, je predsedníctvo KF povinné zvolať VČS v ďalšom náhradnom 
termíne.  
3. Predsedajúci VČS a členovia KF prítomní na VČS navrhnú kandidátov na zloženie VK, na 
voľbu a činnosť ktorej sa primerane použijú ustanovenia tohto volebného poriadku a stanov. 
VK dáva o jednotlivých kandidátoch hlasovať postupne na funkcie predseda KF, člen výboru 
a revízor KF a to v poradí, v akom dostal návrhy na jednotlivých kandidátov. 
4. Kandidátom na funkcionára KF môže byť len právoplatný člen ZSF, na ktorého sa vzťahuje 
ustanovenie časti II, čl. 2., ods. 7, písm. a. stanov ZSF a u ktorého nie je prekážka 
nezlučiteľnosti funkcií v zmysle ustanovenia časti VI., čl. 13, ods. 3. stanov ZSF. 
5. Všetci navrhnutí kandidáti na funkcionára KF musia byť v čase keď sa prerokúva ich 
kandidatúra, prítomní na zasadaní VČS a musia osobne vyjadriť svoj súhlas s kandidatúrou.  
6. V prípade neprítomnosti kandidáta má navrhovateľ možnosť za kandidáta predložiť 
písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou. 
7. Každý právoplatný člen KF má na VČS jeden platný hlas, a svoje volebné právo uplatňuje 
pri hlasovaní.  
8. Funkcionármi KF sa stávajú kandidáti, ktorí získali na obsadenie tej – ktorej funkcie 
najvyšší počet hlasov. 
9. V prípade rovnosti hlasov kandidátov s najvyšším počtom hlasov sa voľba so všetkými 
kandidátmi, ktorí získali rovnaký počet hlasov bezprostredne zopakuje. 
10. Ak ani v opakovanej voľbe nezíska žiaden z kandidátov väčší počet hlasov ako ostatní, 
rozhodne o zvolení funkcionára KF žreb, pričom žrebovanie zabezpečí VK. 
11. V prípade, že nebude zvolený žiaden z navrhnutých kandidátov a funkcia zostane 
neobsadená, predsedajúci vyzve členov KF prítomných na VČS na doplnenie návrhov 
kandidátov z radov prítomných členov KF a voľby pokračujú s novými kandidátmi. 
12. Bezprostredne po zvolení, VK spíše o priebehu volieb zápisnicu, ktorú zašle Rade zväzu. 
 

 



Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

 
1. V prípade ak nebude snemom zvolený predseda a plný počet členov  Rady a Revíznej 
komisie, môže snem so súhlasom dotknutej osoby kooptovať na neobsadené miesto 
niektorého z funkcionárov najvyššieho výkonného, alebo kontrolného orgánu zväzu, ktorému 
snemom inak skončilo funkčné obdobie. 
2. V prípade, že snem ani kooptovaním nezvolí predsedu ZSF, Radu a Revíznu komisiu 
v plnom počte, ZSF automaticky vstupuje do likvidácie, pričom likvidátorom sa stáva 
predseda ZSF, ktorému snemom inak končí funkčné obdobie predsedu ZSF a je povinný 
všetky úkony a vysporiadanie s tým spojené ukončiť do jedného roka odo dňa konania snemu, 
na ktorom takáto skutočnosť nastane.. 
3. V prípade, že VČS nezvolí predsedu a minimálne dvoch členov výboru KF a revízora KF 
a VČS nerozhodne ani o zlúčení s iným KF, vstupuje KF automaticky do likvidácie, pričom 
de facto likvidátorom sa stáva predseda KF, ktorému Inak VČS končí funkčné obdobie a je 
povinný všetky úkony a vysporiadanie s tým spojené ukončiť do troch mesiacov od konania 
VČS, na ktorej takáto skutočnosť nastane. 
 
 
 
 
 


