Oblastný futbalový zväz Topoľčany
Zvolanie
Volebnej konferencie Oblastného futbalového zväzu Topoľčany.
V zmysle Stanov ObFZ Topoľčany Výkonný výbor ObFZ Topoľčany zvoláva
Volebnú konferenciu Oblastného futbalového zväzu Topoľčany na

8. decembra 2017 ( piatok ) o 17:00 hod.
v reštaurácii „Sližár“ v Solčanoch.
A. Program konferencie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Otvorenie
Schválenie programu
Voľby pracovného predsedníctva a pracovných komisií (mandátovej a návrhovej)
Schválenie rokovacieho a volebného poriadku Konferencie ObFZ
Ocenenie zaslúžilých funkcionárov FK, FO
Správa predsedu mandátovej komisie
Správa predsedu ObFZ Topoľčany o činnosti ObFZ Topoľčany
Správa o hospodárení ObFZ Topoľčany k 31.10.2017
Správa Revíznej komisie ObFZ Topoľčany
Voľby:
a) predsedu ObFZ Topoľčany
b) predsedu a dvoch členov volebnej komisie ObFZ Topoľčany
c) predsedu Revíznej komisie ObFZ Topoľčany
d) predsedu Odvolacej komisie ObFZ Topoľčany
e) predsedu Disciplinárnej komisie ObFZ Topoľčany
f ) členov Výkonného výboru ObFZ Topoľčany
g) delegátov ObFZ Topoľčany na Konferenciu ZsFZ
Diskusia
Správa volebnej komisie o výsledku volieb
Správa návrhovej komisie, informácia o prijatých uzneseniach z Konferencie ObFZ Topoľčany
Záver

B. Účastníci konferencie:
1. Účastníci konferencie s právom hlasovať:
- zástupcovia futbalových klubov a oddielov - riadnych členov ObFZ Topoľčany
2.
-

Účastníci konferencie bez práva hlasovať:
zástupcovia SFZ a ZsFZ
členovia Výkonného výboru ObFZ Topoľčany
predsedovia odborných komisií ObFZ Topoľčany a predseda RK a OdK ObFZ Topoľčany
čestní členovia ObFZ Topoľčany
pozvaní hostia a navrhnutí kandidáti do volených funkcií
zástupcovia médii
sekretár ObFZ Topoľčany
Pavol Š Í P O Š
predseda ObFZ Topoľčany

Oblastný futbalový zväzTopoľčany

Futbalové kluby a oddiely
okresu T o p o ľ č a n y
Topoľčany 8.11.2017
Vec: Pozvánka na Volebnú konferenciu ObFZ Topoľčany.
Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu Topoľčany Vás pozýva
na Volebnú konferenciu ObFZ Topoľčany, ktorá sa uskutoční dňa
8. decembra 2017 ( piatok ) o 17:00 hod.
v reštaurácii „Slížár“ v Solčanoch. Prezentácia od 16:15 hod.
Z každého FK, FO sa Volebnej konferencie ObFZ Topoľčany, ako delegát
s právom hlasovať, môže zúčastniť iba jeden zástupca FK, FO, zvolený na členskej
schôdzi FK, FO.
Žiadame Vás o písomné nahlásenie delegáta a jeho náhradníka za Váš FK, FO na Volebnú
konferenciu ObFZ Topoľčany na priloženom delegačnom lístku do 2. decembra 2017 na sekretariát
ObFZ Topoľčany. Právo hlasovať bude mať iba delegát uvedený na priloženom delegačnom lístku,
potvrdenom pečiatkou a podpismi funkcionárov FK, FO.

Pavol Š Í P O Š
predseda ObFZ Topoľčany

Delegačný

lístok

Futbalový klub, oddiel : ....................................................................................................................
deleguje na Volebnú konferenciu ObFZ Topoľčany dňa 8. decembra 2017 ako delegáta s právom hlasovať:

p.: .................................................................................. č. OP: .....................................................

adresa bydliska: ..............................................................................................................................
Uvedený delegát je splnomocnený zastupovať náš futbalový klub, oddiel vo všetkých bodoch, ktoré sú
predmetom rokovania Volebnej konferencie ObFZ Topoľčany.

ako náhradníka p.: .......................................................... č. OP: .....................................................

adresa bydliska: ...............................................................................................................................
Náhradník sa zúčastní Volebnej konferencie ObFZ Topoľčany, v prípade neúčasti zvoleného delegáta s
právom hlasovať z objektívnych príčin. Okrem týchto dvoch zástupcov FK, FO, zvolených na členskej schôdzi
FK, FO, nemôže sa iný zástupca FK, FO zúčastniť Volebnej konferencie ObFZ Topoľčany !!!

V ........................................................ dňa ................................

..................................................
podpis funkcionára FK, FO
....................................
pečiatka FK, FO
..................................................
podpis funkcionára FK, FO

Upozornenie: delegát, ktorý sa zúčastňuje konferencie za FK, FO, musí mať so sebou preukaz
totožnosti !!!
DELEGAČNÝ LÍSTOK ŽIADAME ZASLAŤ NA SEKRETARIÁT ObFZ DO 2. 12. 2017 !

Návrh kandidátov FK, FO do volieb na Volebnej konferencii ObFZ Topoľčany
Futbalový klub, oddiel : .................................................................................... navrhuje do volieb
na Volebnej konferencii ObFZ Topoľčany dňa 8.12.2017 nasledujúcich kandidátov:
na funkciu predsedu Oblastného futbalového zväzu Topoľčany:
p.: .................................................................................. č. OP: .....................................................
adresa bydliska: .............................................................................................................................
na funkciu člena Výkonného výboru Oblastného futbalového zväzu Topoľčany:
p.: .................................................................................. č. OP: .....................................................
adresa bydliska: .............................................................................................................................
na funkciu predsedu Revíznej komisie Oblastného futbalového zväzu Topoľčany:
p.: .................................................................................. č. OP: ......................................................
adresa bydliska: ..............................................................................................................................
na funkciu predsedu Odvolacej komisie Oblastného futbalového zväzu Topoľčany:
p.: .................................................................................. č. OP: ......................................................
adresa bydliska: ..............................................................................................................................
na funkciu predsedu Disciplinárnej komisie Oblastného futbalového zväzu Topoľčany:
p.: .................................................................................. č. OP: ......................................................
adresa bydliska: ..............................................................................................................................
na funkciu delegáta za ObFZ Topoľčany na Konferenciu ZsFZ:
p.: .................................................................................. č. OP: ......................................................
adresa bydliska: ..............................................................................................................................
Kandidáti musia mať pri prezentácii so sebou preukaz totožnosti !!!
FK, FO vyhlasuje, že uvedení kandidáti na volené funkcie v ObFZ Topoľčany spĺňajú podmienky Volebného
poriadku a Stanov ObFZ Topoľčany.

V ........................................................ dňa ................................

..................................................
podpis funkcionára FK, FO
....................................
pečiatka FK, FO

..................................................
podpis funkcionára FK, FO

NÁVRH ŽIADAME ZASLAŤ NA SEKRETARIÁT ObFZ TOPOĽČANY DO 2. 12. 2017.

VOLEBNÁ KONFERENCIA
OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU TOPOĽČANY
TOPOĽČANY 8.12.2017

ROKOVACÍ

PORIADOK

Článok 1
Na Volebnej konferencii ObFZ Topoľčany sa zúčastňujú:
a) delegáti s právom hlasovať
b) členovia VV ObFZ,
c) predseda RK ObFZ, predseda Odvolacej komisie ObFZ a predsedovia odborných komisií ObFZ
d) sekretár ObFZ
e) hostia, zástupcovia médií

Článok 2
Ako delegáti s právom hlasovať sa na Volebnej konferencii zúčastňujú delegáti delegovaní FO,FK
ObFZ Topoľčany. Za každý FO,FK - JEDEN DELEGÁT.

Článok 3
Volebnej konferencie sa ako hostia zúčastňujú:
a) členovia VV , predseda RK, predseda Odvolacej komisie a predsedovia odborných komisii ObFZ
b) sekretár ObFZ
c) zástupcovia ZsFZ , SFZ
d) zástupcovia médií,

Článok 4
1. Volebná konferencia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov
s právom hlasovať.

- 2 2. Na prijatie rozhodnutia je potrebné, aby za hlasovala nadpolovičná väčšina, v čase hlasovania prítomných
delegátov s právom hlasovať.
3. Navrhovaný program môže byť pozmenený alebo doplnený pri jeho schvaľovaní na základe návrhu
delegáta, ak s tým súhlasí kvalifikovaná väčšina prítomných delegátov s právom hlasovať.
4. Ak sa hlasuje o zmene Stanov ObFZ, o zrušení členstva alebo zrušení ObFZ, návrh je schválený, ak zaň
hlasovala kvalifikovaná väčšina prítomných delegátov s právom hlasovať.

Článok 5
1. Priebeh Volebnej konferencie zabezpečuje pracovné predsedníctvo a pracovné komisie.
2. Pracovné predsedníctvo tvoria členovia VV ObFZ , predseda Revíznej komisie a zástupcovia ZsFZ, SFZ.
3. Volebná konferencia na začiatku rokovania volí Volebnú, Mandátovú a Návrhovú komisiu.
4. Pracovné predsedníctvo menuje skrutátorov a overovateľov zápisnice.

Článok 6
1. Volebnú konferenciu riadi predsedajúci, ktorého tým poverilo pracovné predsedníctvo, podľa programu
schváleného Volebnou konferenciou v úvode rokovania.
2. Návrh programu predkladá Volebnej konferencie pracovné predsedníctvo. Prípadné návrhy na zmenu, či
doplnenie navrhovaného programu môže podať len delegáti s právom hlasovať.
3. V záujme operatívnosti a vecného rokovania majú účastníci Volebnej konferencie na predkladanie návrhu
alebo diskusného príspevku časový limit 5 minút. V priebehu diskusie je opakované vystúpenie delegáta,
prípadne pozvaných hostí prípustné len so súhlasom pracovného predsedníctva.
4. V priebehu rokovania Volebnej konferencie má delegát s právom hlasovať vystúpiť s faktickou poznámkou
v trvaní najviac jednej minúty.
5. Po uplynutí časového limitu diskusného príspevku alebo faktickej poznámky je predsedajúci povinný
upozorniť diskutujúceho na túto skutočnosť a požiadať ho o ukončenie, prípadne odňať slovo.
6. Písomné návrhy, pripomienky a doplnky k prerokovaným bodom programu možno podávať pracovnému
predsedníctvu, alebo pracovným komisiám.
7. Písomné odovzdané diskusne príspevky sú považované za príspevky, ako keby boli prednesené ústne na
Volebnej konferencii.
8. Diskusia končí:
a) vystúpením všetkých prihlásených do diskusie,
b) rozhodnutím pracovného predsedníctva o ukončení diskusie.

Článok 7
1. Hlasovanie o procedurálnych otázkach a predložených materiáloch sa uskutočňuje verejným hlasovaním
delegátov s právom hlasovať zodvihnutím mandátového lístkov.

- 3 2. V prípade, že pri prijímaní záverov boli prednesené protinávrhy, hlasuje sa najskôr za pôvodný návrh
prednesený pracovným predsedníctvom, alebo pracovnými komisiami a potom o ostatných návrhoch v poradí,
ako boli prednesené. V prípade, že sa schváli pôvodný návrh, o ďalších návrhoch sa nehlasuje.
3. Predsedajúci nemôže diskusiu komentovať alebo iným spôsobom obmedzovať názor diskutujúceho.
V prípade osobných invektív predsedajúci odoberie diskutujúcemu slovo.

Článok 8
Z priebehu rokovania Volebnej konferencie sa spracuje stručný zápis, ktorý dostanú spolu s uznesením
Konferencie členovia VV ObFZ, predseda RK ObFZ a predsedovia odborných komisií ObFZ .

Článok 9
Uznesenia sa schvaľujú samostatne po každom návrhu a sú prijaté, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina
prítomných delegátov.

Článok 10
Rokovací poriadok platí pre VOLEBNÚ KONFERENCIU ObFZ TOPOĽČANY dňa 8.12.2017

Volebná konferencia
Oblastného futbalového zväzu Topoľčany.
Topoľčany 8.12.2017

Volebný poriadok
Úvodné ustanovenia
Článok 1
Najvyšším orgánom ObFZ Topoľčany je Konferencia, ktorá sa koná najmenej raz za rok, pričom voľby
orgánov sa konajú raz za štyri roky.

Článok 2
1. Konferencia volí:
a)
b)
c)
d)

Predsedu ObFZ
4 členov Výkonného výboru ObFZ
predsedov Revíznej, Odvolacej, Disciplinárnej a Volebnej komisie ObFZ
ako aj 2 členov volebnej komisie
delegátov na Konferencie ZsFZ za ObFZ

/ Počty delegátov za FK podľa príslušnosti k ObFZ budú aktualizované vždy v roku konania
volebnej Konferencie ZsFZ. /Počet FK za ObFZ hrajúcich súťaže dospelých v ZsFZ : 2 = Počet
delegátov za ObFZ / Zaokrúhľuje sa smerom hore. / Delegátov predkladajú iba zástupcovia FK
v súťažiach ZsFZ v aktuálnom súťažnom ročníku. VV ObFZ v prípade zníženia, alebo zvýšenia počtu
delegátov si vyhradzuje právo na ich doplnenie, alebo vyradenie.
2. Konferencia potvrdzuje:
Novozvoleného predsedu ObFZ za člena VV-ZsFZ, v prípade že v tejto funkcii z dôvodov nemôže pôsobiť, má
právo menovať svojho zástupcu do VV-ZsFZ na dohodnuté časové obdobie.

Článok 3
1)
Tento Volebný poriadok upravuje spôsob a postup pri voľbách orgánov ObFZ
2)
Voľby na konferencii sa môžu konať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s právom
hlasovať.
3)
Voľby sú riadne a doplňujúce
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4)
Riadne voľby sú voľby do orgánov ObFZ, konané na volebnej konferencii raz za štyri roky a sú na celé
funkčné obdobie
5)
Doplňujúce voľby, sú voľby do orgánov ObFZ konané mimo volebnú konferenciu, na zostatok
volebného obdobia.

Voľby predsedu ObFZ, členov VV ObFZ, predsedov odborných komisií ObFZ
a delegátov na Konferenciu ZsFZ za ObFZ Topoľčany.
Článok 4
1)
Voľby všetkých funkcii uvedených v článku 2 riadi Volebná komisia, ktorú schválil VV ObFZ Topoľčany
dňa 25.10.2017 a potvrdila Volebná konferencia dňa 8.12.2017.
2)
Volebná komisia je 3-členná, predseda a 2 členovia, zložená z osôb, ktoré sa nenachádzajú na
kandidátkach do volených orgánov.

Kandidáti

Článok 5

1)
Návrh kandidátov na funkciu predsedu ObFZ, členov VV ObFZ a predsedu Revíznej, Odvolacej,
Disciplinárnej a Volebnej komisie ako aj delegátov na konferenciu ZsFZ za ObFZ, predkladá volebná komisia.
Návrh musí byť predložený v súlade so znením Stanov ObFZ a na základe Uznesenia VV ObFZ najneskôr
v termíne 48 hodín pred konaním Konferencie. Návrh musí obsahovať meno a priezvisko navrhovaného
kandidáta, navrhovanú funkciu, vlastnoručné podpisy dvoch zodpovedných funkcionárov predkladajúceho
subjektu s pečiatkou, vyhlásenie o individuálnom členstve, alebo o podaní prihlášky za člena. Navrhnutý
kandidát môže kandidovať iba na jednu volenú funkciu uvedenú v čl. 2., okrem delegátov na Konferenciu ZsFZ
2)

Navrhovaných kandidátov na jednotlivé funkcie predloží Volebná komisia.

3)
Kandidáti na jednotlivé funkcie sa musia zúčastniť konferencie ako pozvaní hostia, alebo svoj súhlas s
kandidatúrou musia zaslať, resp. doručiť Volebnej komisii písomnou formou najneskôr pri prezentácii v deň
konania Konferencia .
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Voľby

Článok 6

1)
Predsedu, členov VV, predsedov komisií, členov volebnej komisie a delegátov na konferenciu ZsFZ za
ObFZ volia všetci delegáti konferencie s právom hlasovať.
2)
Voľby sa uskutočňujú tajným hlasovaním. Pred každou časťou hlasovania vykoná volebná komisia
prezentáciu delegátov s právom hlasovať. V prípade, že na konkrétnu
funkciu je jeden kandidát, voľby sa môžu uskutočniť verejným hlasovaním. O spôsobe hlasovania rozhodne
konferencia verejným hlasovaním.
3)
Volebná komisia odovzdá každému delegátovi s právom hlasovať hlasovacie lístky s menami
kandidátov.
4)

Kandidátov predseda volebnej komisie Konferencii predstaví.

5)
Po prevzatí hlasovacích lístkov, každý delegát s právom hlasovať upraví hlasovacie lístky tak, že pri
voľbe predsedu ObFZ a predsedov komisií, zakrúžkuje poradové číslo jedného kandidáta. Pri voľbe delegátov
na konferenciu ZsFZ za ObFZ, delegát zakrúžkuje taký počet kandidátov, koľko je určených delegátov na
konferenciu ZsFZ. Počet delegátov určí ZsFZ podľa stanov ZsFZ. / Počty delegátov za FK podľa príslušnosti
k ObFZ budú aktualizované vždy v roku konania volebnej Konferencie ZsFZ. /Počet FK za ObFZ hrajúcich
súťaže dospelých v ZsFZ : 2 = Počet delegátov za ObFZ / Zaokrúhľuje sa smerom hore. /
6)

Za FK môže byť zvolený len jeden kandidát za člena VV.

Článok 7

Neplatnosť hlasovacieho lístka

1)
Hlasovací lístok je neplatný, ak:
a)
je zakrúžkovaných viac kandidátov ako je stanovený počet pre voľbu
b)
nie je zakrúžkovaný ani jeden kandidát
c)
je v návrhu niektorý kandidát prečiarknutý, alebo sú v hlasovacom lístku svojvoľne vpisované ďalšie
údaje, prípadne dopisované ďalšie mená
d)
ak delegát použije iné tlačivo (hárok papiera), než platný hlasovací lístok, ktorý obdŕžal od Volebnej
komisie
2)
Voľby sú neplatné, ak je počet odovzdaných hlasovacích lístkov vyšší, ako aktuálny
počet prezentovaných delegátov s právom hlasovať. V takomto prípade sa voľby opakujú.
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Vyhodnotenie volieb

Článok 8

1)
Ak je na funkciu navrhnutý len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina
všetkých delegátov Konferencie. Ak kandidát nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu, uskutoční sa
vzápätí druhé kolo voľby, v ktorom na zvolenie postačuje jednoduchá väčšina. Ak ani takto kandidát nebude
zvolený, volebná komisia vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na túto funkciu a stanoví ich termín.
2)
Ak je na funkciu viac kandidátov, zvolený je ten, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ak ani jeden
z kandidátov nezískal v prvom kole nadpolovičnú väčšinu, koná sa vzápätí druhé kolo volieb.
3)
Do druhého kola postupujú kandidáti, ktorí sa v prvom kole počtom získaných hlasov umiestnili na
prvom a druhom mieste. Ak získali viacerí kandidáti umiestnení na prvom mieste rovnaký počet hlasov,
postupujú do druhého kola len títo. Ak získal jeden kandidát na prvom mieste najväčší počet hlasov a na
druhom mieste viacerí kandidáti získali rovnaký počet hlasov, do druhého kola voľby postupujú všetci na
prvom aj druhom mieste.
4)
V druhom kole bude zvolený ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ak ani jeden
kandidát nezíska v druhom kole nadpolovičnú väčšinu v ďalších kolách postačuje na zvolenie jednoduchá
väčšina hlasov, pričom do ďalších kôl postupujú kandidáti podľa rovnakého kľúča, ako v prípade postúpenia
do druhého kola.
5)
Ak podľa postupu uvedeného v odsekoch 1 až 4 nebol zvolený kandidát na funkciu, volebná komisia
vyhlási do 48 hodín doplňujúce voľby na túto funkciu a stanoví ich termín, ak konferencia nerozhodne ,že
doplňujúce voľby sa uskutočnia na najbližšej riadnej konferencii.

Záverečné ustanovenie

Článok 9

Volebná komisia vydá o výsledkoch volieb protokol, ktorý overujú svojim podpisom všetci členovia volebnej
komisie. Volebné lístky sa uložia v zmysle zákona o archivácii na ObFZ. Správu o výsledkoch volieb predkladá
predseda volebnej komisie Konferencii.

Odsúhlasené na zasadnutí Výkonného výboru ObFZ Topoľčany, dňa 25.10.2017.

