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Rokovací poriadok 

Volebnej konferencie VsFZ dňa 18.január 2014 
 

Z rozhodnutia Riadnej konferencie VsFZ zo dňa 15.11.2013  sa uskutočňuje Volebná 

konferencia VsFZ dňa 18.01.2014 
 

 

Priebeh jej rokovania a rozhodovania sa riadi týmto rokovacím poriadkom : 
 

1. Na konferencii sa zúčastňujú delegáti s právom hlasovať na Volebnej konferencii VsFZ podľa Stanov 

VsFZ čl.35 bod 1 b)  a pozvaní  hostia.  Pozvaných za Košický kraj je 69 delegátov a za Prešovský kraj je 

73 delegátov.    
 

2. Delegáti s právom hlasovať majú aktívne aj pasívne hlasovacie právo. 
 

3. Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať t.j. 

72 delegátov. 
 

4. Hostia /predstavitelia SFZ, KSK ,PSK, čestní členovia, členovia riadnej konferencie, VV, predsedovia 

odb. komisií a iní hostia / majú právo pasívne, t.j. hlas poradný. 
 

5. Priebeh konferencie zabezpečuje pracovné predsedníctvo  - VV a pracovné komisie. Návrh ich zloženia 

predkladá riadiaci konferencie k verejnému hlasovaniu. O platnosti návrhov rozhoduje nadpolovičná 

väčšina prítomných delegátov s právom hlasovať. 
 

6. Činnosť pracovných komisií riadia ich predsedovia, ktorých volí konferencia: 
 

 Volebná je 5- členná, vykonáva spočítavanie hlasov na volenú funkciu a riadi priebeh volieb na 

obdobie 2014/2017 – schválená 15.11.2013 na Riadnej konferencii VsFZ v Bardejove 

 Návrhová je 3-členná, pripravuje návrh uznesenia konferencie, vychádza z programu konferencie, 

prednesených správ, pripomienok a dodatkov z diskusie. 

 Mandátová je 3 –členná, sčítava oprávnených delegátov konferencie a podáva správu o uznášaní 

schopnosti konferencie.  
 

7. Diskusie sa môžu zúčastniť všetci prítomní delegáti s právom hlasovať i hostia. Do diskusie sa účastníci 

hlásia písomne, dĺžka diskusného príspevku by nemala prekročiť 3 minúty. Na prípadné faktické 

pripomienky je stanovená 1 min. Po skončení stanoveného limitu je riadiaci konferencie povinný 

diskutujúceho na túto skutočnosť upozorniť a požiadať ho o ukončenie príspevku. Konferencia na návrh 

predsedajúceho môže vždy podľa okolnosti predĺžiť čas diskusného príspevku.  Ku konkrétnemu problému 

môžu delegáti diskutovať len 1 krát. Diskusia sa ukončí na návrh riadiaceho konferencie alebo niektorého 

z delegátov s právom hlasovať a následným schválením konferenciou.  

Riadiaci konferencie nemôže diskusiu komentovať, alebo iným spôsobom obmedzovať názor 

diskutujúceho. 
 

8.  Pred aktom volieb predseda volebnej komisie vyzve kandidátov na volené funkcie k ich prezentácii.  

      Vystúpenie kandidátov na volené funkcie by nemala prekročiť 5 min. Po skončení stanoveného limitu je    

      riadiaci konferencie povinný diskutujúceho na túto skutočnosť upozorniť a požiadať ho o ukončenie   

      príspevku.  
 

9.  Písomné návrhy, pripomienky alebo doplnky k prerokovávaným materiálom možno podať pracovnému    

      predsedníctvu alebo komisiám. 
 

           10.  Hlasovanie o procedurálnych otázkach a predložených dokumentoch sa uskutočňuje formou verejného  

      hlasovania delegátov s právom hlasovať. Rozhodnutie je právoplatné, ak za predložený návrh hlasuje  

     nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s právom hlasovať. Hlasuje sa zdvihnutím hlasovacieho  

     lístka. Najprv sa hlasuje o návrhoch predložených pracovným predsedníctvom a komisiami, potom  

      o ostatných návrhoch v poradí ako boli predložené. Po každom bode programu sa na návrh predsedajúceho   

     hlasuje o prijatí  uznesenia k prerokovanému bodu .  


