Volené funkcie SZFB
Prezídium
• Zloženie:
5-7 členov: Oto Divinský (prezident), Teodor Turay (výkonný viceprezident),
Milan Burdeľ, Lubomír Klosík, Miroslav Kunštek, Emil Šatan
• Funkčné obdobie:
4 roky (2017 - 2021)
Kontrolór (Revízna komisia)
• Zloženie:
3 členovia: Martin Rybecký (kontrolór), Ján Purc (podpredseda)
• Funkčné obdobie:
5 rokov (2016 - 2021)
Volebná komisia
• Zloženie:
3 členovia: Peter Zámečník (predseda), Peter Tydlačka, Ondrej Balák
• Funkčné obdobie:
4 roky (do 2017) - ukončené funkčné obdobie, ale v zmysle čl. 27, ods. 6 Stanov SZFB
v záujme zabezpečenia kontinuity a plynulosti procesov prebiehajúcich v rámci činnosti
SZFB volení a ustanovení členovia orgánov SZFB sú po uplynutí ich mandátu oprávnení
naďalej vykonávať v orgánoch, ktorých boli členmi, nevyhnutné úkony a činnosť na
zabezpečenie fungovania SZFB a športovej činnosti členov SZFB, a to až do zvolenia
alebo ustanovenia nových členov orgánov.
Disciplinárna komisia
• Zloženie:
3 členovia: Pavol Vrábel (predseda)
• Funkčné obdobie:
4 roky (do 2017) - ukončené funkčné obdobie, ale v zmysle čl. 27, ods. 6 Stanov SZFB
v záujme zabezpečenia kontinuity a plynulosti procesov prebiehajúcich v rámci činnosti
SZFB volení a ustanovení členovia orgánov SZFB sú po uplynutí ich mandátu oprávnení
naďalej vykonávať v orgánoch, ktorých boli členmi, nevyhnutné úkony a činnosť na
zabezpečenie fungovania SZFB a športovej činnosti členov SZFB, a to až do zvolenia
alebo ustanovenia nových členov orgánov.
Odvolacia komisia
• Zloženie:
3 členovia: nie sú zvolení žiadni členovia
• Funkčné obdobie:
4 roky
Arbitrážna komisia
• Zloženie:
3 členovia: nie sú zvolení žiadni členovia
• Funkčné obdobie:
4 roky
Spôsob navrhovania kandidátov:
Návrhy kandidátov na volené či ustanovené funkcie členov orgánov SZFB musia byť
podané písomne na sekretariát najneskôr do 5 dní pred dátumom konania
konferencie, na ktorej sa uskutočnia voľby. Sekretariát zverejní na webovom sídle
SZFB a v informačnom systéme informácie o kandidátoch na členov jednotlivých
orgánov SZFB vrátane ich navrhovateľa najneskôr 3 dni pred dňom konania volieb.
Podmienky navrhovania kandidátov:
1. Na volenú funkciu člena orgánu môže byť zvolená alebo ustanovená fyzická osoba,
ktorá spĺňa nasledovné podmienky:
a) individuálne členstvo v SZFB; podmienka individuálneho členstva v SZFB kandidáta
na funkciu sa považuje za splnenú podaním prihlášky za individuálneho člena SZFB,
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b) spôsobilosť na právne úkony bez obmedzení,
c) bezúhonnosť v zmysle Zákona a stanov,
d) súhlas s kandidatúrou,
e) ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb, kandidáta navrhli osoby z tejto
záujmovej skupiny,
f) spĺňa ďalšie podmienky ustanovené Zákonom o športe alebo určené predpismi
SZFB,
g) ak ju navrhne člen SZFB.
2. Návrh kandidáta musí obsahovať
a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý,
b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta,
c) kontaktné údaje kandidáta,
d) označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje.
3. K návrhu kandidáta sa pripájajú tieto prílohy
a) vyhlásenie kandidáta o individuálnom členstve alebo o podaní prihlášky za
individuálneho člena SZFB,
b) vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony bez obmedzení,
c) výpis z registra trestov alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
d) súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou,
e) súhlas kandidáta so spracovaním jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa
trvalého pobytu, kontaktné údaje) v SZFB v súvislosti s voľbami a
f) súhlas so zverejnením jeho podobizne zachytenej na obrazový záznam alebo
audiovizuálny záznam z konania konferencie za účelom propagácie SZFB
a preukázania transparentnosti priebehu volieb na konferencii.
Voľby:
1. Ak je navrhnutý na volenú funkciu len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje
nadpolovičná väčšina hlasov. Ak kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov,
uskutoční sa vzápätí druhé kolo voľby, v ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá
väčšina hlasov. 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.
2. Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal
nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole
nadpolovičnú väčšinu hlasov, koná sa vzápätí druhé kolo volieb.
3. Do druhého kola volieb postupuje kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov
umiestnil na prvom mieste a kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na
druhom mieste. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký najväčší počet hlasov na prvom
mieste, postupujú do druhého kola len títo kandidáti. Ak v prvom kole získal jeden
kandidát najväčší počet hlasov a na druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s
rovnakým počtom hlasov, postupujú všetci kandidáti na prvom a druhom mieste do
druhého kola.
4. V druhom kole volieb bude zvolený kandidát, ktorý získa väčšinu hlasov.
5. Ak podľa postupu uvedeného v odsekoch 2 a 3 nebol zvolený do funkcie žiadny
kandidát, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na túto funkciu a
stanoví ich termín, ak konferencia nerozhodne o uskutočnení doplňujúcej voľby na
najbližšej konferencii.
6. Doplňujúce voľby sú voľby do orgánov SZFB volených konferenciou konané mimo
volebnej konferencie na zostatok ich funkčného obdobia.

