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Volebný poriadok Konferencie BFZ 11.1.2018

Všeobecné ustanovenia Volebného poriadku Konferencie BFZ 

Revízna komisia BFZ (ďalej len “RK BFZ”) pripravuje a organizuje voľby všetkých
orgánov BFZ, ktoré v zmysle Stanov BFZ volí/potvrdzuje konferencia BFZ, kontroluje

priebeh volieb a vyhlasuje ich výsledky, rozhoduje o sťažnostiach, námietkach a
sporoch súvisiacich s prípravou a priebehom volieb na Konferencií BFZ v zmysle

Stanov BFZ, Piata hlava, čl. 52 bod 3.e. a 3.f. .

 RK BFZ vyhlasuje riadne voľby do orgánov BFZ na deň 11.01.2018, ktoré sa
uskutočnia v Bratislave, na Seberíniho ulici č. 9, v budove Hotela Bratislava počas

rokovania riadnej konferencie BFZ, konanej v     čase od 17,30 hod.   
v     súlade s     ustanoveniami Stanov BFZ, Druhá hlava, čl. 43.   

Písomné návrhy kandidátov na funkcie v rámci BFZ, ktoré odvodzujú svoju legitimitu 
nielen od výsledkov Konferencie BFZ, ale zároveň i od výsledkov Konferencií ObFZ 
Bratislava–mesto a ObFZ Bratislava–vidiek, konaných 29.11.2017 resp. 12.12.2017, 
musia byť doručené doporučenou poštou ( nie podané ) alebo osobne na sekretariát 
BFZ tak, aby boli k dispozícii RK BFZ najneskôr do 29.12.2017 do 12,00 hod. 
Návrhy kandidátov doručené po uvedenom termíne sa považujú za neplatné! 

Prihláška kandidáta na volenú funkciu musí obsahovať

- údaje o kandidátovi - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska 
kandidáta a jeho písomný súhlas (bez nutnosti overenia podpisu notárom/na 
matrike) s kandidatúrou, ktorý je možné odvolať do momentu voľby/aktu 
potvrdenia,

- identifikáciu navrhovateľa  - v rovnakej štruktúre, ak je ten fyzickou osobou, pri  
právnickej osobe má štruktúru – názov, IČO, sídlo a štatutárnym orgán (bez nutnosti 
overenia podpisu notárom na matrike), inak je neplatná.

Všetci kandidáti na funkcie v rámci BFZ sa majú právo konferencie BFZ zúčastniť, 
a v súlade so Stanovami BFZ, Prvá hlava, čl. 35, sa časť z nich môže zúčastniť i ako 
delegáti riadnej Konferencie BFZ. 

Predseda RK BFZ predkladá návrhy na kandidátov na volené funkcie Konferencii BFZ.
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Konferencia BFZ volí v súlade so Stanovami BFZ, Druhá hlava, čl. 37, bod 5. 

Predsedu BFZ, ktorý je zároveň kandidátom za člena VV SFZ za amatérsky futbal za 
BFZ, 

Člena VV BFZ – predsedu Komisie rozhodcov a delegátov BFZ, 

Predsedu Odvolacej komisie BFZ, 

Predsedu Revíznej komisie BFZ, 

Predsedu Disciplinárnej komisie BFZ. 

Konferencia BFZ vykonáva akty potvrdenia v súlade so Stanovami BFZ, Druhá 
hlava, čl.37, bod 5 :

Podpredsedu BFZ a 2 členov VV BFZ za ObFZ Bratislava–mesto, 

Podpredsedu BFZ a 2 členov VV BFZ za ObFZ Bratislava–vidiek, 

Vznik a výkon uvedených funkcii vo VV BFZ  je podmienený úspešným aktom 
potvrdenia Konferenciou BFZ, resp. jej príslušnej časti, bez ktorého nevzniká. 

Konferencia BFZ v súlade so Stanovami BFZ, Druhá hlava, čl. 40, bod 4. volí 
nadpolovičnou väčšinou delegátov konferencie BFZ za ObFZ Bratislava–mesto 
delegáta na Konferenciu SFZ za ObFZ Bratislava–mesto. 

Konferencia BFZ v súlade so Stanovami BFZ, Druhá hlava, čl. 40, bod 4. volí 
nadpolovičnou väčšinou delegátov konferencie BFZ za ObFZ Bratislava–vidiek 
delegáta na Konferenciu SFZ za ObFZ Bratislava–vidiek. 

V zmysle Stanov BFZ, Druhá hlava, čl. 38 bod 1. je na Konferencii BFZ oprávnených 
zúčastniť sa 65 delegátov s hlasovacím právom, z toho : 

25 delegátov za športové kluby sídliace na území ObFZ Bratislava–mesto 

25 delegátov za športové kluby sídliace na území ObFZ Bratislava–mesto tvoria 
štatutárne orgány športových klubov členov ObFZ Bratislava–mesto, alebo nimi 
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písomným splnomocnením poverené fyzické osoby, zvolené na konferencii ObFZ 
Bratislava–mesto štatutárnymi orgánmi športových klubov členov OBFZ Bratislava– 
mesto, alebo nimi písomným splnomocnením poverenými fyzickými osobami. Títo 
preukážu svoje oprávnenie byť delegátom konferencie BFZ s právom hlasovať, pred 
začiatkom konferencie BFZ na základe písomností potvrdzujúcich, kde, kedy, za účasti
akých štatutárnych orgánov športových klubov členov OBFZ Bratislava–mesto alebo 
nimi písomným splnomocnením poverených fyzických osôb sa konferencia OBFZ 
Bratislava–mesto uskutočnila a akí delegáti identifikovaní menom a priezviskom u 
fyzickej osoby alebo športovým klubom u právnickej osoby na nej boli zvolení ako 
delegáti ObFZ Bratislava–mesto na konferenciu BFZ.

40 delegátov za športové kluby sídliace za území ObFZ Bratislava–vidiek

40 delegátov za športové kluby sídliace na území ObFZ Bratislava–vidiek tvoria 
štatutárne orgány športových klubov členov OBFZ Bratislava–vidiek, alebo nimi 
písomným splnomocnením poverené fyzické osoby, zvolené na konferencii ObFZ 
Bratislava–vidiek štatutárnymi orgánmi športových klubov členov ObFZ Bratislava– 
vidiek, alebo nimi písomným splnomocnením poverenými fyzickými osobami. Títo 
preukážu svoje oprávnenie byť delegátom konferencie BFZ s právom hlasovať pred 
začiatkom konferencie BFZ na základe písomností potvrdzujúcich, kde, kedy, za účasti
akých štatutárnych orgánov športových klubov členov ObFZ Bratislava–vidiek alebo 
nimi písomným splnomocnením poverených fyzických osôb sa konferencia OBFZ 
Bratislava–vidiek uskutočnila a akí delegáti identifikovaní menom a priezviskom u 
fyzickej osoby alebo športovým klubom u právnickej osoby na nej boli zvolení ako 
delegáti ObFZ Bratislava–vidiek na konferenciu BFZ. 

Menoslov všetkých kandidátov predkladá delegátom Konferencie RK BFZ. V zmysle 
Stanov BFZ, Druhá hlava, Článok 40, bod 1. je Konferencia BFZ uznášania schopná, ak
je prítomná kvalifikovaná väčšina delegátov Konferencie BFZ s právom hlasovať 
(44/34=21+13). 

Konferencia BFZ volí

Predsedu BFZ 
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Voľby predsedu BFZ sa konajú tajným hlasovaním. Každý delegát Konferencie BFZ 
zakrúžkuje meno len jedného voleného kandidáta. Inak označený volebný lístok, 
alebo zakrúžkovanie viacerých kandidátov na volebnom lístku znamená, že takýto 
volebný lístok je neplatný. Voľby predsedu BFZ sa riadia Stanovami BFZ - Druhá hlava,
Článok 43 bod 4. – 8. 

Predseda BFZ musí byť zvolený kvalifikovanou väčšinou hlasov delegátov Konferencie
BFZ. 

Člena VV BFZ – predsedu Komisie rozhodcov a delegátov 
Voľby člena VV BFZ – predsedu Komisie rozhodcov a delegátov sa konajú tajným 
hlasovaním. Každý delegát Konferencie BFZ zakrúžkuje meno len jedného voleného 
kandidáta. Inak označený volebný lístok, alebo zakrúžkovanie viacerých kandidátov 
na volebnom lístku znamená, že takýto volebný lístok je neplatný. Voľby člena VV BFZ
– predsedu Komisie rozhodcov a delegátov sa riadia Stanovami BFZ - Druhá hlava, 
Článok 43 bod 4. – 8. 
Člen VV BFZ - predseda Komisie rozhodcov a delegátov musí byť zvolený 
kvalifikovanou väčšinou hlasov delegátov Konferencie BFZ.

Predsedu Odvolacej komisie 

Voľby predsedu Odvolacej komisie sa konajú tajným hlasovaním. Každý delegát 
Konferencie BFZ zakrúžkuje meno len jedného voleného kandidáta. Inak označený 
volebný lístok, alebo zakrúžkovanie viacerých kandidátov na volebnom lístku 
znamená, že takýto volebný lístok je neplatný. Voľby predsedu Odvolacej komisie sa 
riadia Stanovami BFZ, Druhá hlava, Článok 43, bod 4. – 8. 

Predseda Odvolacej komisie musí byť zvolený kvalifikovanou väčšinou hlasov 
delegátov Konferencie BFZ. 

Predsedu Revíznej komisie 

Voľby predsedu Revíznej komisie sa konajú tajným hlasovaním. Každý delegát 
Konferencie BFZ zakrúžkuje meno len jedného voleného kandidáta. Inak označený 
volebný lístok, alebo zakrúžkovanie viacerých kandidátov na volebnom lístku 
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znamená, že takýto volebný lístok je neplatný. Voľby predsedu Revíznej komisie sa 
riadia Stanovami BFZ, Druhá hlava, Článok 43, bod 4. – 8. 
Predseda Revíznej komisie musí byť zvolený kvalifikovanou väčšinou hlasov 
delegátov Konferencie BFZ. 

Predsedu Disciplinárnej komisie 

Voľby predsedu Disciplinárnej komisie sa konajú tajným hlasovaním. Každý delegát 
Konferencie BFZ zakrúžkuje meno len jedného voleného kandidáta. Inak označený 
volebný lístok, alebo zakrúžkovanie viacerých kandidátov na volebnom lístku 
znamená, že takýto volebný lístok je neplatný. Voľby predsedu Disciplinárnej komisie 
sa riadia Stanovami BFZ, Druhá hlava, Článok 43, bod 4. – 8. 
Predseda Disciplinárnej komisie je zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov delegátov 
Konferencie BFZ. 

Ak bude kandidátov na príslušné pozície v orgánoch BFZ viac ako jeden, každý z nich 
má právo počas Konferencie BFZ dňa 11.1.2018 v stanovenom časovom limite 5 
minút  pred aktom voľby vystúpiť, predstaviť sa delegátom Konferencie BFZ osobne a
stručne načrtnúť svoju motiváciu zastávať príslušnú funkciu v rámci BFZ vrátane 
cieľov, ktoré v nej chce dosiahnuť. 

Konferencia BFZ potvrdzuje 

Podpredsedu BFZ za ObFZ Bratislava–mesto 

Akt potvrdzovania podpredsedu BFZ za ObFZ Bratislava–mesto delegáti Konferencie 
BFZ za ObFZ Bratislava–mesto vykonajú verejným hlasovaním. 
Podpredseda BFZ za ObFZ Bratislava–mesto je potvrdený rozhodnutím nadpolovičnej
väčšiny delegátov Konferencie BFZ za ObFZ Bratislava–mesto. 

2 členov VV BFZ za ObFZ Bratislava – mesto

Akt potvrdzovania 2 členov BFZ za ObFZ Bratislava–mesto delegáti Konferencie BFZ 
za ObFZ Bratislava–mesto vykonajú verejným hlasovaním jednotlivo. 
Dvaja členovia VV BFZ za ObFZ Bratislava–mesto sú potvrdení rozhodnutím 
nadpolovičnej väčšiny delegátov Konferencie BFZ za ObFZ Bratislava–mesto. 

http://www.futbalbfz.sk/


BRATISLAVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ  
Súmračná 27,  821 02  Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30809959, DIČ: 2021394947
Bankové spojenie: VÚB Bratislava, č. ú.: SK 64 0200 0000 0001 8293 7012 
www.futbalbfz.sk, email: jan.farbula@futbalsfz.sk

Delegáta na Konferenciu SFZ za ObFZ Bratislava–mesto 

Akt potvrdzovania delegáta na Konferenciu SFZ za ObFZ Bratislava–mesto delegáti 
Konferencie BFZ za ObFZ Bratislava–mesto vykonajú verejným hlasovaním. 
Delegát na Konferenciu SFZ za ObFZ Bratislava–mesto je potvrdený rozhodnutím 
nadpolovičnej väčšiny delegátov Konferencie BFZ za ObFZ Bratislava–mesto. 

Podpredsedu BFZ za ObFZ Bratislava–vidiek 

Akt potvrdzovania podpredsedu BFZ za ObFZ Bratislava–vidiek delegáti Konferencie 
BFZ za ObFZ Bratislava–vidiek vykonajú verejným hlasovaním. 
Podpredseda BFZ za ObFZ Bratislava–vidiek je potvrdený rozhodnutím nadpolovičnej 
väčšiny delegátov Konferencie BFZ za ObFZ Bratislava–vidiek. 

2 členov VV BFZ za ObFZ Bratislava–vidiek 

Akt potvrdzovania 2 členov BFZ za ObFZ Bratislava–vidiek delegáti Konferencie BFZ za
ObFZ Bratislava–vidiek vykonajú verejným hlasovaním jednotlivo. 
Dvaja členovia VVBFZ za ObFZ Bratislava–vidiek sú potvrdení rozhodnutím 
nadpolovičnej väčšiny delegátov Konferencie BFZ za ObFZ Bratislava–vidiek. 

Delegáta na Konferenciu SFZ za ObFZ Bratislava–vidiek 

Akt potvrdzovania delegáta na Konferenciu SFZ za ObFZ Bratislava–vidiek delegáti 
Konferencie BFZ za ObFZ Bratislava–vidiek vykonajú verejným hlasovaním. 
Delegát na Konferenciu SFZ za ObFZ Bratislava–vidiek je potvrdený rozhodnutím 
nadpolovičnej väčšiny delegátov Konferencie BFZ za ObFZ Bratislava–vidiek. 

Vypracoval : predseda RK BFZ v spolupráci s LPK BFZ        

Tento volebný poriadok schválil VV BFZ dňa 4.12.2017 a je platný pre Konferenciu 
BFZ konanú dňa 11.1.2018. 
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