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Volebný poriadok  

Turčianskeho futbalového zväzu 
 

V zmysle Stanov TFZ voľby na Konferencii TFZ riadi Volebná komisia podľa tohto Volebného poriadku. 

Volebná komisia zabezpečuje prípravu a priebeh volieb. Všetky návrhy do funkcii a orgánov TFZ musia 

byť podané volebnej komisii cestou sekretára TFZ. Volebná komisia spracováva jednotlivé návrhy do 

funkcii a orgánov TFZ podľa predložených návrhov od riadnych členov TFZ (ďalej len „členov TFZ“) 

a Výkonného výboru TFZ (ďalej len „VV TFZ“) a predkladá ich Konferencii TFZ. 

 

Článok 1 

Predmet volebného poriadku TFZ 

 

1. Volebný poriadok upravuje najmä: 

a) požiadavky na navrhovanie kandidátov na volenú funkciu v TFZ,  

b) prípravu a priebeh volieb v TFZ,  

c) hlasovania pri voľbách orgánov TFZ,  

d) pôsobnosť a konanie volebnej komisie TFZ (ďalej len “volebná komisia”) 

 

Článok 2 

Aktívne volebné právo a kandidáti na funkciu 

 

1. Delegáti konferencie s právnom hlasovať sú oprávnení voliť: 

a) prezidenta TFZ 

b) predsedu Revíznej komisie TFZ 

c) podpredsedu a ostatných členov Výkonného výboru TFZ 

d) členov revíznej komisie TFZ 

e) predsedov Disciplinárnej a Odvolacej komisie 

f) predsedu a členov Volebnej komisie  

 

2. Ďalej sú delegáti konferencie s právom hlasovať oprávnení voliť: 

a) delegátov na konferenciu SsFZ 

b) kandidátov do orgánov SsFZ 

c) ekonóma TFZ  

 

3. Riadny člen TFZ a VV TFZ je oprávnení navrhnúť písomne: 

a) kandidáta na funkciu volenú konferenciou najneskôr 4 dní pred dňom konania konferencie, 

na ktorej sa konajú voľby,  

b) kandidáta na funkciu volenú výkonným výborom v lehote určenej výkonným výborom 

 

4. Navrhnúť kandidáta na funkciu najneskôr pred aktom volieb je možné, ak nebol navrhnutý 

kandidát podľa ods. 1 tohto článku v stanovenej lehote podľa tohto poriadku, alebo ide o voľbu 

podľa ods. 2. V prípade, že volebná komisia na volebnej konferencii nie je uznášaniaschopná, 

vykoná sa voľba členov komisie v rámci zasadnutia konferencie. 
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5. Písomný návrh v listinnej podobe kandidáta na funkciu volenú konferenciou podpísanú najmenej  

jedným zástupcom člena TFZ je nevyhnutné doručiť v stanovenej lehote sekretárovi TFZ. Tento s 

návrhom bezodkladne oboznámi predsedu volebnej komisie (ak ide o funkciu volenú 

konferenciou), alebo členov VV TFZ (ak ide o volenú funkciu výkonným výborom). 

 

6. Návrh kandidáta musí obsahovať: 

a) označenie funkcie, na ktorú je kandidát navrhnutý, 

b) titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu kandidáta,  

c) kontaktné údaje kandidáta (tel.č., e-mail),  

d) označenie navrhovateľa a jeho kontaktné údaje 

 

7. Kandidát na funkciu musí byť príslušný k TFZ a musí spĺňať podmienky uvedené v čl. 30, ods. 1 a 

2 Stanov TFZ. Súhlas s prijatím kandidatúry, musí byť doložené písomne k návrhu na kandidáta a 

kandidátom podpísané. 

 

8. Volebná komisia alebo výkonný výbor po preskúmaní náležitosti návrhu na kandidáta tohto uvedú 

na kandidátnu listinu pre voľby na konferencii alebo vo výkonnom výbore a kandidátnu listinu 

zverejní spôsobom obvyklým v TFZ, najneskôr 3 dní pred termínom konania volieb. 

 

9. Pri voľbe predsedu a členov volebnej komisie vykonáva funkciu volebnej komisie predseda 

Revíznej komisie alebo ním poverený člen Revíznej komisie a primerane sa použijú ustanovenia 

tohto poriadku. 

 

Článok 3  

Volebná komisia TFZ 

 

1. V zmysle čl. 32, ods. 3 Stanov TFZ členom volebnej komisie nemôže byť člen zastupiteľského, 

výkonného, kontrolného orgánu, ani orgánu pre zabezpečenie spravodlivosti v TFZ. 

 

2. Ďalšie povinnosti a právomoci volebnej komisie TFZ určuje čl. 49 Stanov TFZ. 

 

3. Podnety v súvislosti s priebehom volieb možno vzniesť najneskôr 3 dní odo dňa ich uskutočnenia. 

Volebná komisia je povinná najneskôr do 5 dní od uskutočnenia volieb vyriešiť podané podnety, 

resp. ak to situácia umožňuje a podnet bol podaný v priebehu Konferencie TFZ, volebná komisia 

je povinná vyriešiť ho bezodkladne na konferencii. 

 

4. Ak volebná komisia zistí z podnetu alebo z vlastnej iniciatívy závažné porušenie všeobecne 

záväzných právnych predpisov, predpisov TFZ, SFZ, UEFA, FIFA, ktoré mohlo mať vplyv na 

výsledky volieb, je oprávnená do 5 dní odo dňa konania volieb rozhodnúť, že voľby boli neplatné 

a vyhlásiť opakované voľby 

 

5. Volebná komisia TFZ je uznášaniaschopná, ak sú prítomní traja jej členovia. Funkciu tajomníka 

volebnej komisie vykonáva sekretár TFZ, ktorý zodpovedá za materiálno-technické zabezpečenie 

a pripravuje podklady pre činnosť komisie vrátane zápisnice. Na prijaté rozhodnutia postačuje 

jednoduchá väčšina hlasov členov volebnej komisie.  
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6. Konferencia alebo volebná komisia môžu povoliť na návrh člena TFZ alebo delegáta konferencie, 

prítomnosť nezávislého pozorovateľa volieb, vrátane sčítania hlasov. 

 

7. V prípade verejného, resp. tajného hlasovania využije volebná komisia skrutátorov na sčítavanie 

hlasov.  

 

8. Zasadnutie volebnej komisie zvoláva podľa potreby jej predseda.  

 

9. Volebná komisia je zodpovedná Konferencii TFZ a riadi riadne a doplňujúce voľby do orgánov 

TFZ volených Konferenciou TFZ. 

 

10. Všetky rozhodnutia volebnej komisie sú súčasťou správy volebnej komisie, ktoré bezodkladne 

zverejňuje na webovom sídle TFZ. Samostatné písomné rozhodnutie s odôvodnením sa 

vyhotovuje, iba ak proti nemu podá podnet alebo odvolanie na konferencii delegát konferencie 

alebo iný člen TFZ alebo oprávnená osoba podľa ods. 3 tohto článku.  

 

11. Subjekt, ktorý bol rozhodnutím volebnej komisie dotknutý, je oprávnený podať proti rozhodnutiu 

volebnej komisie odvolanie, ktoré doručí volebnej komisii do 7 dní od konania volieb alebo od 

zverejnenia rozhodnutia komisie o podnete podľa ods. 3 alebo 4 tohto článku.  

 

Článok 4 

Voľby a hlasovanie 

 

1. O spôsobe volieb rozhodne konferencia. V prípade verejného hlasovania sa za platný hlas počíta 

zdvihnutý hlasovací lístok. Ak sa hlasuje tajne, za platný sa počíta príslušne upravený hlasovací 

lístok, ktorý obdrží pred voľbou každý delegát s právom hlasovať na jednotlivé volené funkcie.  

 

2. Úpravu hlasovacieho lístka bezprostredne pred každou voľbou vysvetlí delegátom predseda 

volebnej komisie. Je potrebné však dodržať zásadu, že každý delegát s právom hlasovať 

zakrúžkuje poradové číslo, len jedného z kandidátov navrhnutých volebnou komisiou na príslušnú 

funkciu, ktorému dáva svoj hlas.  

 

3. Volebná komisia v spolupráci so sekretárom TFZ pripravuje a zodpovedá za urnu a hlasovacie 

lístky. 

 

4. Voľby sa riadia podľa ustanovení čl. 39 ods. 7 až 11 Stanov TFZ. 

 

5. Doplňujúce voľby sú voľby do orgánov TFZ volených Konferenciou konané mimo volebnej 

Konferencie na zostatok funkčného obdobia. 

 

6. V doplňujúcich voľbách sú kandidáti volení v prípade predčasného zániku funkcie 

predchádzajúceho nositeľa funkcie alebo v prípade, keď volená funkcia nie je obsadená z iného 

dôvodu. 

 

7. Kandidáti na jednotlivé volené funkcie sa nemusia zúčastniť Konferencie s právom hlasovať. 

Musia však byť na Konferenciu pozvaní a navrhovaný kandidát musí svoj súhlas vyjadriť osobne 

alebo v prípade neprítomnosti potvrdiť písomne. 
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8. Hlasovací lístok pred voľbou musí byť verifikovaný predsedom volebnej komisie (podpis) a 

sekretariátom TFZ.  

 

9. 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) hlasovací lístok nie je opatrený podpisom predsedu volebnej komisie, sekretárom TFZ a 

príslušnou pečiatkou TFZ 

 

10. Ak navrhnutý kandidát nie je osobne prítomný na konferencii a svoj súhlas s kandidatúrou 

nevyjadril písomne, nemôže byť volený. 

 

11. Voľby sú neplatné, ak je počet odovzdaných hlasovacích lístkov vyšší ako je počet delegátov s 

právom hlasovať prítomných na konferencii. V takom prípade sa voľby opakujú. 

 

Článok 5 

Konanie po voľbách 

 

1. Po sčítaní právoplatných hlasov predseda volebnej komisie okamžite vyhlási výsledky volieb a 

odovzdá ich predsedovi návrhovej komisie na zakomponovanie do uznesenia z Konferencie.  

 

2. Po sčítaní hlasov volebná komisia vloží odovzdané, spočítané a overené hlasovacie lístky do 

obálok, obálky zalepí a zapečatí ich a odovzdá sekretárovi TFZ na archiváciu.  

 

3. Najneskôr do 3 dní po skončení konferencie volebná komisia zašle na sekretariát TFZ písomný 

protokol o výsledku všetkých volieb na konferencii, vrátane všetkých zalepených obálok a ďalších 

použitých volebných dokumentoch.  

 

4. Sekretariát TFZ má povinnosť o výsledku volieb informovať futbalové hnutie bezodkladne a SFZ.  

 

5. Volebné podklady a hlasovacie lístky musia byť archivované počas celého volebného obdobia na 

sekretariáte v zapečatených obálkach podpísaných všetkými členmi volebnej komisie.  

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Tento Volebný poriadok TFZ nadobúda účinnosť 12.07.2017 a platí v plnom rozsahu pri 

organizovaní a priebehu volieb do orgánov TFZ aj v budúcom období, kým nedôjde k jeho 

právoplatnej zmene. 
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