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Volebný poriadok
Volebná konferencia VsFZ
18.januára 2014
1. Konferencia podľa Stanov VsFZ čl. 36 a čl. 40 :
a) Volí priamymi voľbami
 predsedu VsFZ,
 predsedu Revíznej komisie VsFZ,
 predsedu Odvolacej komisie VsFZ,
 predsedu Disciplinárnej komisie VsFZ.
b) Volí oddelenými voľbami košický a prešovský kraj
 podpredsedov VsFZ ,
 členov VV VsFZ,
 členov konferencie SFZ aj s náhradníkmi.
Potvrdzuje voľby
 delegátov konferencie SFZ, ktorí boli zvolení konferenciami ObFZ,
 delegát Riadnej konferencie VsFZ, ktorí boli zvolení konferenciami ObFZ.
Navrhovaný kandidát môže kandidovať na konferencii len na jednu funkciu do orgánov VsFZ.
2. Voľba predsedu VsFZ podľa Stanov VsFZ čl.36/2/f a zároveň kandidát na člena VV SFZ :
a) voľba sa uskutoční z kandidátov predložených písomne volebnej komisii najneskôr do 07.01.2014,
b) písomné návrhy môžu predkladať futbalové kluby z východoslovenského regiónu riadené VsFZ a
SFZ mimo klubov riadených ÚLK , orgány VsFZ a ObFZ z košického a prešovského kraja,
c) delegáti zúčastnení na konferencii s právom hlasovať majú právo písomného návrhu kandidáta až
do začatia volieb, ale takýto návrh podlieha schválenie nadpolovičnej väčšine delegátov
konferencie,
d) delegáti konferencie s právom hlasovať zakrúžkujú číslo kandidáta na predsedu VsFZ
v predloženom návrhu kandidátky,
e) ak je na funkciu predsedu VsFZ viac kandidátov, zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú
väčšinu hlasov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu, koná sa
vzápätí druhé kolo volieb,
f) 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,
g) v druhom kole volieb bude zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ak ani jeden
z kandidátov nezíska v druhom kole nadpolovičnú väčšinu, na zvolenie kandidáta v ďalších kolách
postačuje jednoduchá väčšina hlasov, pričom do ďalších kôl postupujú kandidáti podľa rovnakého
kľúča, ako v prípade postúpenia do druhého kola.
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3. Voľba predsedu revíznej komisie VsFZ, predsedu odvolacej komisie VsFZ a predsedu
disciplinárnej komisie VsFZ podľa Stanov VsFZ čl. 36/2/g,i,j :
a) voľba sa uskutoční z kandidátov predložených písomne volebnej komisii najneskôr do 07.01.2014,
b) písomné návrhy môžu predkladať futbalové kluby z východoslovenského regiónu riadené VsFZ a
SFZ mimo klubov riadených ÚLK , orgány VsFZ a ObFZ z košického a prešovského kraja,
c) delegáti zúčastnení na konferencii s právom hlasovať majú právo písomného návrhu kandidáta až
do začatia volieb, ale takýto návrh podlieha schválenie nadpolovičnej väčšine delegátov konferencie
d) delegáti konferencie s právom hlasovať zakrúžkujú číslo kandidáta na predsedu revíznej, resp.
odvolacej, resp. disciplinárnej komisie VsFZ v predloženom návrhu kandidátky,
e) ak je na funkciu predsedu revíznej, resp. odvolacej, resp. disciplinárnej komisie viac kandidátov,
zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska
v prvom kole nadpolovičnú väčšinu, koná sa vzápätí druhé kolo volieb,
f) 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,
g) v druhom kole volieb bude zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ak ani jeden
z kandidátov nezíska v druhom kole nadpolovičnú väčšinu, na zvolenie kandidáta v ďalších kolách
postačuje jednoduchá väčšina hlasov, pričom do ďalších kôl postupujú kandidáti podľa rovnakého
kľúča, ako v prípade postúpenia do druhého kola.
4. Voľba podpredsedov VsFZ a zároveň člen konferencie SFZ:
a) konferencia volí dvoch podpredsedov, jedného za Košický kraj a jedného za Prešovský kraj,
b) podpredsedu za Košický kraj volia delegáti s právom hlasovať za príslušný Košický kraj,
podpredsedu za Prešovský kraj volia delegáti s právom hlasovať za príslušný Prešovský kraj,
c) voľby sa uskutočnia rovnakých spôsobom ako voľba predsedu VsFZ viď. bod 2d-g.
5. Voľba členov VV VsFZ :
a) voľba sa uskutoční z kandidátov predložených písomne volebnej komisii najneskôr do 07.01.2014,
b) písomné návrhy môžu predkladať futbalové kluby z východoslovenského regiónu riadené VsFZ a SFZ
mimo klubov riadených ÚLK , orgány VsFZ a ObFZ z košického a prešovského kraja,
c) delegáti zúčastnení na konferencii s právom hlasovať majú právo písomného návrhu kandidáta až do
začatia volieb , ale takýto návrh podlieha schválenie nadpolovičnej väčšine delegátov konferencie za
príslušný kraj,
d) členov VV VsFZ za Košický kraj volia delegáti s právom hlasovať za príslušný Košický kraj,
členov VV VsFZ za Prešovský kraj volia delegáti s právom hlasovať za príslušný Prešovský kraj,
e) delegáti konferencie s právom hlasovať zakrúžkujú číslo maximálne troch kandidátov na člena VV
VsFZ v predloženom návrhu kandidátky za prešovský resp. košický kraj,
f) ak je na funkciu člena VsFZ viac kandidátov, zvolení sú tí kandidáti, ktorí získali nadpolovičnú
väčšinu hlasov. Ak ani jeden, alebo menej ako traja z kandidátov nezíska v prvom kole nadpolovičnú
väčšinu, koná sa vzápätí druhé kolo volieb,
g) do druhého kola volieb postupujú kandidáti, ktorí nezískali nadpolovičnú väčšinu,
h) v druhom kole volieb postačuje k zvoleniu jednoduchá väčšina hlasov delegátov s právom hlasovať
za príslušný kraj.
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6. Voľba delegátov konferencie SFZ :
Voľby delegátov konferencie SFZ sa uskutočnia rovnakým spôsobom ako voľby členov VV VsFZ
s dodržaním zásady, že konferencia :
a) volí 2 zástupcov za prešovský a 2 zástupcov za košický kraj,
b) delegáti konferencie s právom hlasovať zakrúžkujú číslo maximálne dvoch kandidátov na delegáta
konferencie SFZ v predloženom návrhu kandidátky za prešovský resp. košický kraj,
c) ak je na funkciu člena konferencie SFZ viac kandidátov, zvolení sú tí kandidáti, ktorí získali
nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ak ani jeden, alebo menej ako dvaja z kandidátov nezíska v prvom kole
nadpolovičnú väčšinu, koná sa vzápätí druhé kolo volieb,
d) do druhého kola volieb postupujú kandidáti, ktorí nezískali nadpolovičnú väčšinu,
e) V druhom kole volieb postačuje k zvoleniu jednoduchá väčšina hlasov delegátov s právom hlasovať
za príslušný kraj,.
7.

Konferencia potvrdzuje :
a) delegátov Riadnej konferencie VsFZ v počte 39 ( 3 x 13 ObFZ), ktorých zvolili na
konferenciách ObFZ,
b) delegátov konferencie SFZ, za každý ObFZ predseda zväzu (resp. zástupca ObFZ) podľa
stanoveného kľúča SFZ, ktorí boli zvolení na konferenciách ObFZ.

8.

Voľby sa vykonajú :
 tajným hlasovaním :
Zásady tajných volieb :
a) pri tajných voľbách je volebný lístok platný, ak je zakrúžkovaný daný počet kandidátov
určený volebnou komisiou na príslušnú funkciu a voliaci sa preukáže hlasovacím lístkom,
b) volebný lístok je neplatný, ak je zakrúžkovaný vyšší počet kandidátov ako určuje volebný
poriadok, nie je zakrúžkovaný ani jeden kandidát , sú svojvoľne doň vpísané ďalšie údaje ,
je v návrhu niektoré meno škrtnuté,
c) ak pri vyplňovaní volebného lístka sa delegát pomýli, môže požiadať volebnú komisiu o nový
lístok,
d) volebný akt je neplatný, ak je počet odovzdaných hlasov vyšší ako počet prítomných delegátov
s právom hlasovať, v takom prípade sa voľby opakujú.
 verejným hlasovaním :
Voľby sa vykonajú verejným hlasovaním, ak o to požiada delegát konferencie VsFZ s právom
hlasovať a jeho návrh schváli nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať.

9.

Volebná komisia z obdŕžaných písomných návrhov od orgánov VsFZ a riadnych členov predkladá
konferencii návrh kandidátov. Pričom kandidáti na funkciu člena konferencie SFZ,
predsedu VsFZ, podpredsedov VsFZ, členov VV VsFZ, predsedu Revíznej komisie VsFZ, predsedu
Odvolacej komisie VsFZ a predsedu Disciplinárnej komisie VsFZ musia byť na konferenciu pozvaní
a musia svoj súhlas s kandidatúrou vyjadriť osobne, v prípade neprítomnosti písomne.
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