
Volebný poriadok
Konferencie SsFZ 19. decembra 2009

Konferencia je najvyšším orgánom SsFZ, pričom voľby sa konajú raz za štyri roky. Voľby na Konferencii SsFZ riadi 
jej volebná komisia, podľa tohto volebného poriadku. Volebná komisia zabezpečuje prípravu a priebeh volieb sumarizáciou 
návrhov obdržaných od orgánov SsFZ a riadnych členov.

1. Konferencia volí:
a) predsedu SsFZ
b) predsedu Revíznej komisie SsFZ
c) členov Výkonného výboru SsFZ
d) členov Rady SFZ za SsFZ
e) delegátov na Konferenciu SFZ za SsFZ

2. Konferencia potvrdzuje:
Členov Rady SsFZ v počte 22, ktorých zvolili konferencie ObFZ. Jeden člen zastupuje orgány ObFZ (zvyčajne predseda) 
a druhý futbalové kluby,  pri  dodržaní  zásady,  že zástupca za FK musí byť  činný v klube, ktorý účinkuje v regionálnych 
súťažiach SsFZ. Každý z oboch zástupcov ObFZ v Rade SsFZ by mal byť z iného okresu, príslušného ObFZ.

3.Voľby na Konferencii SsFZ sa môžu konať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať.

4. Volebná komisia je 5-členná, pričom okrem predsedu v nej pracujú štyria členovia (po dvoch zo severu a juhu regiónu). 
Bezprostredný  akt  volieb  riadi  predseda  volebnej  komisie.  Súčasťou  volebnej  komisie  sú  piati  skrutátori,  pre  prípad 
verejného hlasovania.

5. Volebná komisia, po ňou stanovenom termíne, z obdržaných písomných návrhov od orgánov SsFZ a riadnych členov 
predkladá konferencii  návrh kandidátov. Pričom kandidáti  na funkciu člena Rady SFZ, predsedu SsFZ, člena VV SsFZ 
a predsedu RK SsFZ, musia byť  na konferenciu pozvaní  a musia svoj  súhlas s kandidatúrou vyjadriť  osobne, v prípade 
neprítomnosti písomne. Navrhovateľ - zástupca klubu zabezpečí účasť navrhovanej osoby na Konferenci alebo predloží 
volebnej komisii písomný súhlas s voľbou. Návrh na volenú funkciu musí byť opatrený dvoma podpismi zástupcov klubu 
a pečiatkou  klubu.  O návrhoch  kandidátov,  ktoré  podajú  delegáti  s právom  hlasovať  v priebehu  rokovania,  rozhodne 
konferencia.  Ak  o takto  navrhovanom  kandidátovi  rozhodne  konferencia  pozitívne,  volebná  komisia  ho  pojme  na 
predkladanú kandidačnú listinu.

6. O spôsobe volieb rozhodne konferencia. V prípade verejného hlasovania sa za platný hlas počíta zdvihnutý mandát. Ak 
pri verejnom hlasovaní nezíska návrh nadpolovičnú väčšinu rozhoduje prostá väčšina, resp. dohadovacie konanie. Ak sa 
hlasuje tajne, za platný sa počíta príslušne upravený hlasovací lístok, ktorý obdrží  každý delegát s právom hlasovať na 
jednotlivé funkcie.

7. Úpravu hlasovacieho lístka, bezprostredne pred každou voľbou vysvetlí predseda volebnej komisie. Treba však dodržať 
zásadu, že každý delegát zakrúžkuje poradové číslo len jedného z kandidátov navrhnutých volebnou komisiou na príslušnú 
funkciu, ktorému dáva svoj hlas.

8.Právoplatne je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať. Pokiaľ 
žiadny z kandidátov nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať, organizuje 
sa druhé kolo hlasovania.  Druhého kola  sa zúčastnia  dvaja kandidáti  na príslušnú funkciu s najväčším počtom hlasov 
z prvého kola. K zvoleniu v druhom kole stačí väčší počet hlasov.

9. Ak získa v prvom kole najvyšší počet hlasov jeden kandidát a nie je to nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov 
s právom hlasovať a viacerí kandidáti získajú rovnaký  druhý najvyšší počet hlasov v poradí, postupujú do druhého kola 
všetci spoločne. V druhom, prípadne ďalšom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získal prostú väčšinu hlasov.

10. Hlasovací lístok je neplatný ak:
a) je zakrúžkované viac ako jeden kandidát, na tú istú funkciu
b) nie je zakrúžkovaný ani jeden z navrhovaných kandidátov,
c) sú niektorí z navrhovaných kandidátov prečiarknutí,
d) sú v hlasovacom lístku svojvoľne vpisované ďalšie údaje, prípadne ďalšie mená, mimo tých, ktorých oznámil predseda 

volebnej komisie,
e) ak hlasovací lístok nie je opatrený oficiálnou pečiatkou SsFZ,
f) navrhnutý kandidát nie je osobne prítomný na konferencii a svoj súhlas s kandidatúrou nevyjadril písomne.

11.  Voľby sú neplatné,  ak  je  počet  odovzdaných  hlasovacích  lístkov vyšší,  ako je  počet  delegátov  s právom hlasovať 
prítomných na konferencii. V takomto prípade sa voľby opakujú.

12. Pri voľbe členov Rady SFZ je potrebné brať do úvahy paritné zastúpenie oboch častí Stredoslovenského regiónu (sever-
juh).

13.  Voľbu  predsedov  komisií  SsFZ vykoná Rada SsFZ verejne  na  svojom prvom zasadnutí  po  skončení  konferencie. 
Kandidátku predloží predseda volebnej komisie s dôrazom na odbornosť a kompetentnosť.

14.  Výsledky  volieb  vyhlási  predseda  volebnej  komisie  okamžite  po  sčítaní  právoplatných  hlasov  a písomnú  správu 
o výsledkoch volieb odovzdá predsedovi návrhovej komisie na zakomponovanie do uznesenia.
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