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I. Voľby do volených orgánov SAF
Všeobecné ustanovenia
1. Voľby do volených orgánov Slovenskej asociácie Frisbee (SAF) prebiehajú vždy podľa aktuálne
platných Stanov SAF (Stanovy).
2. Volenými orgánmi SAF sú
a. Výkonná rada SAF (trojčlenný orgán, ktorý riadi činnosť SAF, má trojročné funkčné
obdobie);
b. Dozorná rada SAF (trojčlenný orgán, ktorý dohliada na činnosť SAF, má štvorročné
funkčné obdobie);
c. Disciplinárna komisia SAF (trojčlenný orgán, ktorý rozhoduje o disciplinárnych postihoch
v diskových športoch všeobecne, má trojročné funkčné obdobie);
d. Rozhodcovská komisia SAF (trojčlenný orgán, ktorý rozhoduje v rozhodcovských
konaniach SAF a poskytuje výklad Stanov SAF, má štvorročné funkčné obdobie);
e. Licenčná komisia SAF (trojčlenný orgán, ktorý rozhoduje o udeľovaní licencií SAF, má
štvorročné funkčné obdobie).
3. Termín konania volieb ustanovuje Valné zhromaždenie SAF (VZ SAF) spôsobom ustanoveným
Stanovami SAF v dostatočnom predstihu a tento termín SAF zverejní svojim členom
prostredníctvom elektronických oznamov na stránke SAF a na sociálnych médiách, príp.
prostredníctvom emailu.
4. VZ môže rozhodnúť o tom, že sa o akejkoľvek veci v právomoci VZ bude rozhodovať
elektronickým hlasovaním, pritom VZ určí termín hlasovania a zvolí volebnú komisiu, ktorá
obsahuje aspoň dvoch sčítačov hlasov. Takémuto hlasovaniu musí predchádzať oznam aktívnym
členom SAF a zástupcom aktívnych klubov aspoň 14 dní pred uzávierkou hlasovania.
5. Elektronické hlasovanie vo veciach podľa čl. IV./3./a.e., a čl. IV./3./g.h. Stanov Slovenskej
asociácie Frisbee môže iniciovať priamo VR.
6. Voľby sa konajú buď počas zasadnutia VZ SAF, alebo elektronickou formou, v tom prípade trvajú
aspoň (4) kalendárne dni.
7. V prípade, že sa elektronickým hlasovaním uskutočňujú voľby do volených orgánov SAF,
elektronické hlasovanie sa uskutoční prostredníctvom informačného systému športu Slovenskej
republiky, ak to je technologicky možné zabezpečiť.
8. Na žiadosť člena VR alebo člena SAF Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určí
nezávislého pozorovateľa, ktorý je oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej
komisie vrátane sčítavania hlasov. Podrobnosti aktivity tohto nezávislého pozorovateľa a jeho
práva a povinnostiam voči SAF upravuje §23 Zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov č. 440/2015 Z. z..
9. Každá fyzická osoba môže kandidovať na volenú funkciu v orgánoch SAF, ak ju navrhne člen
SAF a dovŕšila v čase začiatku konania volieb 18 rokov; ak ide o voľbu zástupcu záujmovej
skupiny osôb s príslušnosťou k SAF, kandidátov navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny.
10. Zoznam oprávnených voličov aj s disciplínou, v ktorej môže volič voliť orgány príslušnej komisie,
vedie manažér členstva SAF.
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Volebná komisia
11. Priebeh volieb riadi Volebná komisia SAF (VK SAF), ktorá je ustanovená samostatne pre každé
voľby do orgánov SAF.
12. VK SAF schvaľuje VZ SAF spôsobom ustanoveným v Stanovách SAF a musí mať minimálne
štyroch členov.
13. Členmi VK SAF môžu byť len členovia SAF, ktorí dovŕšia v čase začiatku konania volieb vek 18
rokov a ktorí nekandidujú v príslušných voľbách do žiadneho voleného orgánu SAF.
14. VK SAF si spomedzi svojich členov zvolí svojho predsedu ešte pred termínom začiatku konania
volieb.
15. Počas volieb dohliada VK SAF na priebeh volieb.
16. Po skončení volieb VK SAF zabezpečí sčítanie hlasov nezávisle najmenej dvomi svojimi členmi a
spíše prostredníctvom svojho predsedu zápisnicu o priebehu volieb a ich výsledkoch. Túto
zápisnicu overia všetci členovia VK SAF písomne alebo elektronicky. Následne do 24 hodín od
skončenia konania volieb doručí predseda VK SAF zápisnicu Výkonnej rade SAF (VR SAF).
17. V prípade neoverenia zápisnice z volieb všetkými členmi VK SAF rozhodne o overení alebo
neoverení zápisnice z volieb Rozhodcovská komisia SAF absolútnou väčšinou hlasov. V prípade
neoverenia zápisnice RK SAF vyzve VR SAF na konanie opakovaných volieb do tých orgánov
SAF, pri ktorých nie je možné overiť zápisnicu o voľbách.

Prezenčné hlasovanie na Valnom zhromaždení
18. V prezenčnom hlasovaní VZ pri voľbe do ktoréhokoľvek voleného orgánu SAF má každý aktívny
individuálny člen SAF toľko hlasov, koľko je volených miest do príslušného orgánu. Každému
kandidátovi môže udeliť maximálne jeden hlas.
19. V prezenčnom hlasovaní VZ pri voľbe do ktoréhokoľvek voleného orgánu SAF má každý domáci
aktívny športový klub vedený v Zozname športových klubov SAF podľa čl. III./4.-8. Stanov SAF
toľko hlasov, koľko je volených miest do príslušného orgánu. Každému kandidátovi môže udeliť
maximálne jeden hlas.
20. V prezenčnom hlasovaní VZ pri voľbe do ktoréhokoľvek voleného orgánu SAF platia pre
zastupovanie členov SAF pri hlasovaní pravidlá upravené v čl. IV./2./ f-h Stanov SAF.
21. Ak oprávnený hlasujúci v prezenčnom hlasovaní VZ pri voľbe do niektorého voleného orgánu
SAF udelí viac hlasov ako je počet volených miest do príslušného orgánu, všetky tieto hlasy
hlasujúceho do príslušného orgánu sú neplatné.

Elektronické hlasovanie Valného zhromaždenia
22. Pri elektronickom hlasovaní VZ každý aktívny člen SAF hlasuje za seba, t.j. nie je možné právo
hlasovať delegovať na inú osobu a taktiež aktívneho člena SAF nemôže zastupovať zástupca
klubu.
23. Pri elektronickom hlasovaní VZ môže za klub hlasovať len oficiálny zástupca klubu, ktorý je
evidovaný v SAF.
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24. Pri elektronickom hlasovaní VZ má každý oprávnený hlasujúci SAF toľko hlasov, koľko je
volených miest do príslušného orgánu. Každému kandidátovi môže udeliť maximálne jeden hlas.
25. Pri elektronickom hlasovaní VZ uvedie hlasujúci svoje celé meno, rok narodenia a emailovú
adresu, na ktorú mu bol zaslaný email s informáciou o voľbách, príp. meno klubu, ktorý
zastupuje. Volebná komisia použije na tento účel emailové adresy, ktoré majú členovia a kluby
zaregistrované v databáze členov SAF.

Platnosť volieb do volených orgánov SAF
26. Na platnosť výsledkov volieb do orgánov SAF, ktoré prebiehajú na VZ SAF, je potrebná
uznášaniaschopnosť zasadnutia VZ, na ktoré je potrebná prítomnosť členov alebo zástupcov
členov, ktorí disponujú hlasmi nadpolovičnej väčšiny z celkového počtu všetkých aktívnych
členov s právom hlasovať.
27. Pri elektronickom hlasovaní vo voľbách do volených orgánov SAF sú výsledky volieb platné, ak v
nich hlasuje aspoň jeden aktívny člen SAF.

Zvolení kandidáti
28. V prípade, že do príslušného voleného orgánu SAF kandiduje viac kandidátov, ako je volebných
miest v tomto orgáne, tak sú na tieto miesta zvolení kandidáti s najväčším počtom hlasov. V
prípade rovnosti hlasov rozhoduje žreb, ktorý vykoná Dozorná rada SAF (DR SAF).
29. V prípade, že kandiduje len toľko alebo menej kandidátov, ako je volebných miest v príslušnom
volenom orgáne SAF, tak sú na tieto miesta zvolení tí kandidáti, ktorí získali nadpolovičnú
väčšinu (t.j. viac ako 50%) odovzdaných platných hlasov.

II. Voľby do orgánov sekcií športových disciplín
Všeobecné ustanovenia
1. Voľby do volených orgánov sekcií športových disciplín Slovenskej asociácie Frisbee (SAF)
prebiehajú vždy podľa aktuálne platných Stanov SAF (Stanovy).
2. Volenými orgánmi každej sekcie športovej disciplíny SAF sú:
a. Komisia sekcie športovej disciplíny (K-Sekcie)
b. Disciplinárna komisia sekcie športovej disciplíny (DK-Sekcie)
3. O zmene počtu volených členov K-Sekcie a DK-Sekcie rozhoduje Valné zhromaždenie príslušnej
sekcie športovej disciplíny (VZ-Sekcie). V prípade, že VZ-Sekcie nerozhodne o zmene počtu
členov K-Sekcie a DZ-Sekcie, počet volených členov príslušného orgánu je rovnaký ako v
predchádzajúcich voľbách do toho istého orgánu.
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4. Termín konania volieb ustanovuje VZ-Sekcie spôsobom ustanoveným Stanovami SAF v
dostatočnom predstihu a tento termín SAF zverejní svojim členom prostredníctvom
elektronických oznamov na stránke SAF a na sociálnych médiách, príp. prostredníctvom emailu.
5. Voľby sa konajú buď počas zasadnutia VZ-Sekcie, alebo elektronickou formou, v tom prípade
trvajú aspoň (4) kalendárne dni.
6. Elektronické voľby do volených orgánov sekcií športových disciplín môžu prebiehať súčasne s
voľbami do volených orgánov SAF.
7. Každá fyzická osoba môže kandidovať na volenú funkciu v orgánoch sekcie, ak ju navrhne člen
sekcie SAF; ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou k sekcii športovej
disciplíny SAF, kandidátov navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny.
8. Zoznam oprávnených voličov aj s disciplínou, v ktorej môže volič voliť orgány príslušnej komisie,
vedie manažér členstva SAF.

Volebná komisia
9. Priebeh volieb riadi Volebná komisia sekcie SAF (VK-Sekcie SAF), a ktorá je ustanovená
samostatne pre každé voľby do orgánov sekcie SAF.
10. VK-Sekcie SAF schvaľuje VZ-Sekcie SAF spôsobom ustanoveným v Stanovách SAF a musí
mať minimálne troch členov.
11. Členmi VK-Sekcie SAF môžu byť len členovia sekcie SAF, ktorí dovŕšia v čase začiatku konania
volieb vek 18 rokov.
12. V prípade, že sa elektronické voľby konajú do volených orgánov SAF a aj sekcii SAF súčasne,
môže byť pre všetky spojené voľby ustanovená spoločná volebná komisia, ktorá má aspoň
štyroch členov a najmenej dvoch členov zastupujúcich každú sekciu športovej disciplíny SAF,
ktorej orgány sú vo voľbách volené.
13. VK-Sekcie SAF si spomedzi svojich členov zvolí svojho predsedu ešte pred termínom začiatku
konania volieb.
14. Počas volieb VK-Sekcie SAF dohliada na priebeh volieb.
15. Po skončení volieb VK-Sekcie SAF zabezpečí sčítanie hlasov nezávisle najmenej dvomi svojimi
členmi a spíše prostredníctvom svojho predsedu zápisnicu o priebehu volieb a ich výsledkoch.
Túto zápisnicu overia všetci členovia VK-Sekcie SAF písomne alebo elektronicky. Následne do
24 hodín od skončenia konania volieb doručí predseda VK-Sekcie SAF zápisnicu Komisii
príslušnej sekcie SAF a Výkonnej rade SAF.
16. V prípade neoverenia zápisnice z volieb všetkými členmi VK-Sekcie SAF rozhodne o overení
alebo neoverení zápisnice z volieb Rozhodcovská komisia SAF absolútnou väčšinou hlasov. V
prípade neoverenia zápisnice RK SAF vyzve Komisiu príslušnej sekcie SAF na konanie
opakovaných volieb do tých orgánov sekcie SAF, pri ktorých nie je možné overiť zápisnicu o
voľbách.

Prezenčné hlasovanie na VZ-Sekcie
17. V prezenčnom hlasovaní VZ-Sekcie pri voľbe do ktoréhokoľvek orgánu sekcie športovej disciplíny
SAF môžu len tie osoby a kluby, ktoré sú členmi Valného zhromaždenia príslušnej Sekcie
športovej disciplíny SAF podľa čl. IV./15./a.
a. V sekcii športovej disciplíny ultimate frisbee majú oprávnenie hlasovať tí členovia SAF,
ktorí sa počas ostatných 18 mesiacov pred dňom začiatku hlasovania zúčastnili na
podujatí SAF v disciplíne ultimate frisbee (Majstrovstvá Slovenska na ktoromkoľvek
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povrchu alebo kvalifikácia na ne, Ultimate liga SAF, reprezentácia Slovenska v ultimate
frisbee);
b. V sekcii športovej disciplíny discgolf majú oprávnenie hlasovať tí členovia SAF, ktorí sa
počas ostatných 18 mesiacov pred dňom začiatku hlasovania zúčastnili na podujatí SAF
v disciplíne discgolf (oficiálne slovenské discgolfové turnaje podľa Súťažného poriadku
SAF, domáce medzinárodné súťaže spoluorganizované SAF, a reprezentácia Slovenska
v discgolfe).
18. V prezenčnom hlasovaní VZ-Sekcie vo voľbe do ktoréhokoľvek voleného orgánu sekcie SAF má
každý individuálny člen VZ-Sekcie toľko hlasov, koľko je volených miest do príslušného orgánu.
Každému kandidátovi môže udeliť maximálne jeden hlas.
19. V prezenčnom hlasovaní VZ-Sekcie vo voľbe do ktoréhokoľvek voleného orgánu SAF má každý
domáci aktívny športový klub vedený v Zozname športových klubov sekcie SAF podľa čl. III./4.-8.
Stanov toľko hlasov, koľko je volených miest do príslušného orgánu. Každému kandidátovi môže
udeliť maximálne jeden hlas.
20. V prezenčnom hlasovaní VZ-Sekcie do orgánov SAF platia pre zastupovanie členov SAF pri
hlasovaní pravidlá upravené v čl. IV./15./ f-h. Stanov SAF.
21. Ak v prezenčnom hlasovaní VZ-Sekcie oprávnený hlasujúci pri voľbe do niektorého voleného
orgánu sekcie SAF udelí viac hlasov ako je počet volených miest do príslušného orgánu, všetky
tieto hlasy hlasujúceho do príslušného orgánu sú neplatné.

Elektronické hlasovanie VZ - Sekcie
22. Pri elektronickom hlasovaní VZ-Sekcie každý oprávnený hlasujúci aktívny člen sekcie SAF
hlasuje za seba, t.j. nie je možné právo hlasovať delegovať na inú osobu a taktiež aktívneho
člena sekcie SAF nemôže zastupovať zástupca klubu.
23. Pri elektronickom hlasovaní VZ-Sekcie môže za oprávnený klub príslušnej športovej disciplíny vo
voľbách do orgánov sekcie hlasovať len oficiálny zástupca klubu, ktorý je evidovaný v SAF.
24. Pri elektronickom hlasovaní VZ-Sekcie má každý oprávnený hlasujúci toľko hlasov, koľko je
volených miest do príslušného orgánu. Každému kandidátovi môže udeliť maximálne jeden hlas.
25. Pri elektronickom hlasovaní uvedie hlasujúci svoje celé meno, rok narodenia a emailovú adresu,
na ktorú vám bol zaslaný email s informáciou o voľbách, príp. meno klubu, ktorý zastupuje.
Volebná komisia použije na tento účel emailové adresy, ktoré majú členovia a kluby
zaregistrované v databáze členov SAF.

Platnosť volieb do volených orgánov sekcie SAF
26. Na platnosť výsledkov volieb do orgánov sekcie SAF, ktoré prebiehajú na VZ-Sekcie SAF je
potrebná uznášaniaschopnosť zasadnutia VZ podľa čl. IV./19-22. Stanov SAF.
27. Pri elektronickom hlasovaní vo voľbách do volených orgánov sekcie SAF sú výsledky volieb
platné, ak v nich hlasuje aspoň jeden oprávnený hlasujúci.

Zvolení kandidáti
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28. V prípade, že do príslušného voleného orgánu sekcie SAF kandiduje viac kandidátov, ako je
volebných miest v tomto orgáne, tak sú na tieto miesta zvolení kandidáti s najväčším počtom
hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje žreb, ktorý vykoná Dozorná rada SAF (DR SAF).
29. V prípade, že kandiduje len toľko alebo menej kandidátov, ako je volebných miest v príslušnom
volenom orgáne SAF, tak sú na tieto miesta zvolení tí kandidáti, ktorí získali nadpolovičnú
väčšinu (t.j. viac ako 50%) odovzdaných platných hlasov.

Zloženie komisií a dĺžka ich volebného obdobia
30. Komisie a disciplinárne komisie športových disciplín majú nasledujúce zloženie (ak počet členov
nebol zmenený rozhodnutím VZ-Sekcie) a dĺžku volebného obdobia:
a. Komisia sekcie ultimate, päť (5) volených členov, členom tohto orgánu sú aj
zástupcovia ultimate klubov a jeden zástupca VR SAF, tento orgán riadi okrem iného
súťaže v ultimate na Slovensku, športovú reprezentáciu v ultimate a pod., má trojročné
funkčné obdobie;
b. Disciplinárna komisia ultimate, trojčlenný orgán, ktorý rozhoduje o disciplinárnych
postihoch v ultimate, má trojročné funkčné obdobie;
c. Komisia sekcie discgolfu, osem (8) volených členov, členom tohto orgánu je aj jeden
zástupca VR SAF a zástupcovia registrovaných klubov discgolfu; tento orgán riadi okrem
iného súťaže v discgolfe na Slovensku, športovú reprezentáciu v discgolfe a pod., má
trojročné funkčné obdobie;
d. Disciplinárna komisia discgolfu, trojčlenný orgán, ktorý rozhoduje o disciplinárnych
postihoch v discgolfe, má trojročné funkčné obdobie.
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