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VOLEBNÝ PORIADOK 
VOLEBNEJ KONFERENCIE ObFZ BARDEJOV 

16.11.2021 
 
 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
 
V zmysle stanov ObFZ Bardejov článok 27  
 
1. Riadne voľby do orgánov volených konferenciou sa vykonávajú na volebnej konferencii konanej raz za štyri roky. Na 
konferencii sú voľby:  
 

a) predsedu ObFZ,  
b) členov výkonného výboru ObFZ,  
c) kontrolóra ObFZ,  
d) predsedu odvolacej komisie ObFZ,  
e) predsedu disciplinárnej komisie ObFZ,  
f) členov riadnej konferencie VsFZ za ObFZ.  

 
2. Riadne voľby do orgánov ObFZ volených konferenciou vyhlasuje volebná komisia tak, aby sa konali najneskôr 30 dní 
po uplynutí štyroch rokov odo dňa konania posledných riadnych volieb.  
 
3. Ak je navrhnutý na volenú funkciu len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina. Ak kandidát 
nezíska nadpolovičnú väčšinu, uskutoční sa vzápätí druhé kolo voľby, v ktorom postačuje na zvolenie jednoduchá 
väčšina. Ak podľa predchádzajúceho postupu kandidát nebol zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce 
voľby na túto funkciu a stanoví ich termín. 
  
4. Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, 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.  
 
5. Voľby do orgánov ObFZ volených konferenciou riadi volebná komisia.  
 
6. Prípravu a priebeh volieb na konferencii upravujú volebný poriadok a rokovací poriadok, ktoré sa primerane použijú aj 
pri voľbe predsedov a členov komisií.  
 
7. Navrhovaný kandidát môže kandidovať na konferencii len na jednu funkciu do orgánov ObFZ. 
 
8. Voľba sa uskutoční z kandidátov predložených písomne volebnej komisii na ObFZ doručené musia byť najneskôr do 
10.11.2021 do 16:00 hod  
 
9. Písomné návrhy môžu predkladať futbalové kluby ObFZ a FK riadené VsFZ a SFZ v pôsobnosti ObFZ Bardejov.  
 
10. Volebná komisia z obdŕžaných písomných návrhov od orgánov ObFZ a riadnych členov predkladá konferencii návrh 
kandidátov. Kandidáti musia byť na konferenciu pozvaní a musia svoj súhlas s kandidatúrou vyjadriť osobne, v prípade 
neprítomnosti písomne na podanom návrhu.  
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II. VOĽBA PREDSEDU ObFZ 
 
1. Voľba sa uskutoční z kandidátov predložených písomne volebnej komisii. 

 

2. Voľba sa uskutoční tajným hlasovaním z kandidátov predložených písomnou formou volebnej komisii. 

  

3. Ak je na funkciu predsedu ObFZ 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.  

 

4. 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.  

 

5. 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.  
 
 

III. VOĽBA VÝKONNÉHO VÝBORU ObFZ 
 
1. Výkonný výbor je zložený zo 6 členov a predsedu ObFZ. Konferencia volí 6 členov Výkonného výboru ObFZ.  
 
2. Voľba sa uskutoční tajným hlasovaním z kandidátov predložených písomnou formou volebnej komisii.  
 
3. Na zvolenie za člena Výkonného výboru ObFZ je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov s 
právom hlasovať.  
 
4. Pokiaľ kandidáti nezískali v prvom kole potrebný počet hlasov, alebo na poslednom voliteľnom mieste získali rovnaký 
počet hlasov uskutoční sa druhé kolo volieb v ktorom na zvolenie je potrebná prostá väčšina hlasov.  
 
 

IV. VOĽBA KONTROLÓRA ObFZ 
 
1. Voľba sa uskutoční tajným hlasovaním z kandidátov predložených písomnou formou volebnej komisii. V prípade 
jediného kandidáta hlasuje sa verejným hlasovaním.  
 
2. Na zvolenie kontrolóra ObFZ je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov, s právom hlasovať.  
 
3. Ak v prvom kole nezíska žiadny z kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov, uskutoční sa druhé kolo volieb v ktorom na 
zvolenie je potrebná prostá väčšina hlasov.  
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V. VOĽBA PREDSEDU ODVOLACEJ KOMISIE ObFZ A DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE ObFZ 
 
1. Voľba sa uskutoční tajným hlasovaním z kandidátov predložených písomnou formou volebnej komisii. V prípade 
jediného kandidáta hlasuje sa verejným hlasovaním.  
 
2. Na zvolenie za predsedu odvolacej komisie a disciplinárnej komisie ObFZ je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov 
prítomných delegátov, s právom hlasovať.  
 
3. Ak v prvom kole nezíska žiadny z kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov, uskutoční sa druhé kolo volieb v ktorom na 
zvolenie je potrebná prostá väčšina hlasov.  
 

VI. VOĽBA ČLENOV RIADNEJ KONFERENCIE VsFZ ZA ObFZ BARDEJOV 
 
1. Voľba sa uskutoční tajným hlasovaním  
 
2. V zmysle „kľúča“ VsFZ na konferencii ObFZ je potrebné zvoliť 2 členov riadnej konferencie VsFZ za ObFZ Bardejov (za 
FK štartujúce v súťažiach VsFZ) .  
 
3. V zmysle stanov VsFZ tretím delegátom riadnej konferencie VsFZ je predseda ObFZ (nevolí sa)  
 
 

VII. ZÁSADY VOLIEB VEREJNÝM HLASOVANÍM 
 
 
1. V prípade, že na funkciu predsedu ObFZ, kontrolóra ObFZ predsedu odvolacej komisie ObFZ a  predsedu disciplinárnej 
komisie ObFZ je navrhovaný iba jeden kandidát, konferencia volí kandidáta verejným hlasovaním.  
 
 

VIII. ZÁSADY TAJNÝCH VOLIEB 
 
1. Pri tajných voľbách je volebný lístok platný, ak je zakrúžkovaný daný počet kandidátov určený volebnou komisiou v 
zmysle stanov ObFZ na príslušnú funkciu a voliaci sa preukáže hlasovacím lístkom.  

 

2. 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.  

 

3. Ak pri vyplňovaní volebného lístka sa delegát pomýli, môže požiadať volebnú komisiu o nový lístok.  

 

4. Volebný akt je neplatný, ak je počet odovzdaných hlasov vyšší ako počet prítomných delegátov s právom hlasovať, v 
takom prípade sa voľby opakujú.  
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VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

 
1. Volebný poriadok sa schvaľuje pre voľby konané v ObFZ Bardejov počas volebného obdobia rokov 2021 až 2025.  

 

2. Volebný poriadok bol schválený Výkonným výborom ObFZ Bardejov dňa: 19.10.2021.  

 

3. Volebný poriadok bol schválený Konferenciou ObFZ Bardejov dňa: 16.11.2021.  

 

 


