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Smernica pre spôsob voľby zástupcov rodičov do Členskej schôdze, 
Predsedníctva a Dozornej rady MHA Martin 

 
1. Orgány klubu 
 

Orgánmi podľa Stanov občianskeho združenia MHA Martin (ďalej len „Klub“) sú: 
Členská schôdza, Predsedníctvo, Dozorná rada. 

 
1.2 Členská schôdza (ďalej len „ČS“) 

 
ČS je najvyšším orgánom združenia. ČS má 5 členov. Jedným z členov ČS je nominant 
rodičov. 

 
1.3 Predsedníctvo Klubu 

 
Predsedníctvo je výkonným orgánom, ktorý riadi činnosť' združenia. Predsedníctvo má 

5 členov. Jedným z členov Predsedníctva je nominant rodičov. 
 
1.4 Dozorná rada Klubu (ďalej len „DR“) 

 
DR je orgánom združenia, ktorému prislúcha dohliadať na celú jeho činnosť. DR má 5 

členov. Jedným z členov DR je nominant rodičov. 
 
Funkcie zástupcov rodičov v štruktúrach Klubu sú vykonávané dobrovoľne, bez nároku 

na odmenu alebo inú finančnú, prípadne nefinančnú výhodu. 
 

2. Voľba rodičov  do orgánov Klubu 
 
Voľba nominantov rodičov do orgánov Klubu prebieha elektronickým spôsobom – 

elektronickou poštou (emailom).  
 
Voľba nominantov rodičov je v kompetencii predsedu predsedníctva. V prípade, že to 

okolnosti neumožňujú, kompetencie vykonania voľby nominanta môže vykonávať zástupca 
rodičov v orgánoch Klubu. 

 
Nominanta rodičov, ktorý je  zvolený nižšie uvedeným spôsobom do jednotlivých 

orgánov, navrhuje do orgánu Klubu niektorý z členov ČS a prijíma ho ČS.  
 

2.1 Záujemca o funkciu, návrh osoby na funkciu 
 
Rodič, ktorého dieťa je členom jedného z družstiev Klubu na základe riadne vyplneného 

a odovzdaného evidenčného listu hráča alebo platnej registrácie v systéme IS SZĽH, má 
právo na základe výzvy Klubu prejaviť záujem a prihlásiť sa na danú funkciu. Prihlásenie 
prebieha počas termínu vopred určeného Klubom elektronickou formou – emailom na 
emailovú adresu Klubu, ktorá bude pre tento účel zriadená a o ktorej budú rodičia 
informovaní prostredníctvom vedúcich družstiev. 
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Právo prejaviť záujem o funkciu člena DR a byť volený do DR má podľa stanov aj iná 

osoba ako rodič, zákonný zástupca dieťaťa. 
 
Klub po zaevidovaní všetkých záujemcov o danú funkciu vytvorí zoznam 

nominovaných, ktorý zašle všetkým rodičom emailom prostredníctvom vedúcich 
družstiev.  

 
2.2 Právo voľby 

 
Právo voliť nominanta rodičov majú všetci rodičia, ktorých dieťa, resp. deti je ku dňu 

zaslania hlasu členom jedného z družstiev Klubu na základe riadne vyplneného 
a odovzdaného evidenčného listu hráča alebo platnej registrácie v systéme IS SZĽH. 

 
2.3 Spôsob voľby 

 
Voľba nominanta rodičov v Klube sa vykoná na základe výzvy zástupcu Klubu rodičom, 

elektronickou formou – emailom, na emailovú adresu Klubu, ktorá bude pre tento účel 
zriadená a o ktorej budú rodičia informovaní prostredníctvom vedúcich družstiev, počas 
termínu vopred určeného Klubom. Vyplnením potrebných informácii a zaslaním správy na 
určenú emailovú adresu odovzdá rodič hlas IBA JEDNÉMU zo záujemcov zo zoznamu 
nominovaných na danú pozíciu.  

 
Voľba nominanta rodičov odovzdaním hlasu elektronickou poštou – emailom je 

sprístupnená členom sčítacej komisie, ktorí sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o hlasovaní 
jednotlivých hlasujúcich. Hlas odovzdaný emailom je platný v prípade, že dátum odoslania 
emailu je v stanovenom termíne a email je odoslaný z platnej emailovej adresy rodiča, 
resp. zákonného zástupcu dieťaťa, ktorá sa nachádza v evidencii klubu.  

 
Hlas zaslaný emailom po termíne je neplatný. 

 
2.4 Spôsob sčítania hlasov 

 
Sčítanie hlasov vykoná sčítacia komisia formou evidencie emailov v sídle Klubu. 

Sčítacia komisia pozostáva  minimálne: 1 zástupca rodičov pôsobiaci v štruktúrach Klubu, 
2 vedúci družstiev Klubu, 1 zamestnanca sekretariátu Klubu a predseda predsedníctva 
Klubu.  Overovateľmi sú: prítomný zástupca Klubu a prítomní vedúci družstiev.  

 
Zamestnanec sekretariátu klubu overí správnosť emailových adries, z ktorých 

jednotliví zákonní zástupcovia hlasovali.  
 
Jeden rodič, resp. zákonný zástupca dieťaťa, ktoré je členom Klubu, má právo odoslať 

jeden hlas. V prípade, že v Klube pôsobí viacero súrodencov, rodič, resp. zákonný zástupca 
má právo odoslať hlas za každé dieťa, ktoré je členom Klubu.  
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Na základe sčítania hlasov vyhodnotí klub výsledky hlasovania vytvorením výsledkovej 
listiny. Nominant s najvyšším počtom hlasov bude navrhnutý jedným z členov ČS na 
prijatie do štruktúr Klubu na danú funkciu.      

 
2.5 Ostatné ustanovenia 

 
V prípade, že o uvedenú funkciu neprejaví záujem žiadny z rodičov detí v Klube, 

členovia ČS navrhnú do funkcie osobu, o ktorej prijatí budú hlasovať. Osoba bude 
navrhnutá ČS len v prípade, že bude súhlasiť s návrhom. 

 
ČS má právo nezvoliť nominanta na danú funkciu s najvyšším počtom hlasov 

v hlasovaní rodičov. V prípade nezvolenie nominanta s najvyšším počtom hlasov Členskou 
schôdzou do danej funkcie, navrhuje člen ČS ďalšieho nominanta s druhým najvyšším 
celkovým počtom hlasov. V opakovanom  prípade sa postupuje rovnako. Zástupca rodičov 
v štruktúrach klubu môže informovať rodičov o dôvodoch nezvolenia nominanta členskou 
schôdzou.  

 
V prípade rovnosti počtu hlasov 2 alebo viacerých nominantov navrhujú členovia ČS 

oboch, prípadne viacerých takýchto nominantov, o ktorých následne hlasuje ČS. 
 

Ustanovenia smernice sa vzťahujú aj na rodičov hráčov kategórie Junior, ktorých deti 
dovŕšili v deň zaslania emailu s hlasom 18 rokov a sú členmi Klubu.    

 
 

V Martine, 22.10.2020.       
  

 
 
 
 

Mgr. Tomáš Pšenka     Róbert Stančok  
Predseda MHA Martin    Podpredseda MHA Martin 


