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   ROKOVACÍ PORIADOK
Konferencie BFZ, dňa 11. januára 2018

Článok 1.
Konferencia BFZ (ďalej len „Konferencia“), prebieha v súlade s platnými 
Stanovami BFZ, vzatými na vedomie Ministerstvom vnútra SR dňa 
5.11.2013.
Konferencie sa zúčastňujú:    
a) delegáti s právom hlasovať
b) funkcionári BFZ a čestní členovia BFZ
c) hostia

Článok 2.
Ako delegáti Konferencie s právom hlasovať sa v zmysle Stanov BFZ článok
38 bod 1 zúčastňujú riadne delegovaní (zvolení) zástupcovia futbalových
klubov s príslušnosťou k ObFZ Bratislava–mesto a ObFZ Bratislava–vidiek
podľa stanoveného kľúča v počte 25+40 delegátov, celkove 65 delegátov
Konferencie.
                                                      Článok 3.
Konferencie sa ako funkcionári  BFZ zúčastňujú členovia VV BFZ,  vedúci
sekretár  BFZ,  sekretár  BFZ   a  predsedovia  odborných  komisií  BFZ.  Ako
hostia sa konferencie zúčastňujú pozvaní zástupcovia SFZ, štátnej správy,
samosprávy, zaslúžilí pracovníci futbalového hnutia a zástupcovia masovo
komunikačných prostriedkov.

Článok 4
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Konferencia je uznášaniaschopná v zmysle Stanov BFZ článok 40 bod 1. ak
je  prítomná  kvalifikovaná  väčšina  delegátov  Konferencie  s  právom
hlasovať (44/34=21+13).

Článok 5
1.  V  prípade,  že  pri  prijímaní  uznesení  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.
2.  Na  prijatie  rozhodnutia  podľa  čl.  39  ods.  2  stanov  BFZ  je  potrebná
kvalifikovaná  väčšina delegátov Konferencie s právom hlasovať.
3.  Na  prijatie  rozhodnutia  podľa  čl.  39  ods.3  stanov  BFZ  sa   vyžaduje
súhlas  nadpolovičnej  väčšiny  všetkých  delegátov  Konferencie  s  právom
hlasovať, ak v Stanovách nie je stanovené inak.

Článok 6
Priebeh  konferencie  riadi  štvorčlenné  pracovné  predsedníctvo,  ktoré
navrhuje Konferencie na schválenie skrutátorov a overovateľov zápisu. V
priebehu Konferencie pracujú nasledovné  trojčlenné pracovné komisie.
Ide o tieto komisie:         
a) mandátová komisia
b) návrhová komisia                                                      
c) volebná komisia 
V zmysle Stanov BFZ článok 43 bod 10 riadne i doplňujúce voľby resp. akty
potvrdenia do orgánov BFZ volených Konferenciou riadi Revízna komisia
BFZ.

Článok 7
1.  Každý  účastník  konferencie  má  právo  predkladať  pracovnému
predsedníctvu a pracovným komisiám ústne alebo písomne  len 1 návrh,
ku každému z bodov rokovania.
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2.  Hlasovanie  o  procedurálnych  otázkach  sa  uskutočňuje  verejným
hlasovaním delegátov konferencie s právom hlasovať. 
3. Hlasovanie pri voľbách sa riadi Volebným poriadkom Konferencie.

Článok 8
1.  Konferenciu  vedie  predseda  BFZ  alebo   predsedajúci,  ktorého  tým
poveril predseda BFZ, podľa programu schváleného  konferenciou v úvode
rokovania.  Predsedajúci  diskusiu  nekomentuje,  alebo  iným  spôsobom
neobmedzuje názor diskutujúceho. 
2.  Návrh  programu  predkladá  konferencii  pracovné  predsedníctvo.
Prípadné návrhy na zmenu, či doplnenie navrhovaného programu môže
podať len delegáti s právom hlasovať.

Článok 9
1. V záujme operatívnosti a vecného rokovania majú účastníci konferencie
právo na diskusný príspevok v  trvaní  3  minút.  Dlhšie  alebo opakované
vystúpenie delegáta, prípadne pozvaných hostí v diskusii je prípustné len
so súhlasom pracovného predsedníctva.
2.  V  priebehu  rokovania   konferencie  má  delegát  s  právom  hlasovať
možnosť vystúpiť s faktickou poznámkou, k jednotlivému bodu rokovania
a to najviac v trvaní 1 min.

Článok 10
Tento rokovací poriadok platí pre Konferenciu BFZ, konanú dňa 11. januára
2018 v Bratislave.
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