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Volebný poriadok 
Konferencie ObV Východ SVF dňa 25.6.2021. 

podľa čl.15 bod 7 stanov ObV Východ SVF 
 
 
 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia. 

 
1. V zmysle stanov je Konferencia najvyšším orgánom Oblastného výboru Východ 

Slovenskej volejbalovej federácie (ďalej len „Oblastný výbor“). 
2. Medzi jej právomoci patrí voľba členov výkonných orgánov Oblastného výboru, 

definovaných v stanovách, i orgánov zriadených rozhodnutím Konferencie. Voľby sa 
uskutočňujú na volebnej Konferencii. Volebná konferencia sa uskutočňuje pri uplynutí 
funkčného obdobia volených funkcionárov alebo pri ukončení výkonu funkcie. 

3. Konferencia, na ktorej sa volí chýbajúci člen orgánov ObV Východ SVF, sa nepovažuje 
za volebnú, danú voľbu riadi predsedajúci konferencie a použijú sa primerane 
ustanovenia tohto volebného poriadku. 

 
 

Článok 2 
Delegáti konferencie. 

 
1. Na  Konferencii  majú  oprávnenie  účasti  zvolení  (poverení)  zástupcovia  

volejbalových  klubov  (oddielov) oblasti Východ SVF, členovia VV ObV , zástupcovia 
odborných komisii ObV s hlasovacím právom, ďalej   čestní členovia ObV, hostia. 

2. Každý delegát má jeden hlas a všetky hlasy delegátov sú si rovné. Právo hlasovať majú 
výlučne delegáti  s právom hlasovať.  

3. Zástupca športového klubu predloží  oprávnenie zastupovať klub na konferencii, 
podpísané štatutárnym zástupcom klubu. O sporoch a námietkach súvisiacich s 
kreovaním delegátov konferencie rozhoduje volebná komisia konferencie.    

 
 
 

Článok 3 
Volebná komisia. 

 
1. Volebná komisia pripravuje a organizuje voľby všetkých orgánov ObV, okrem voľby 

členov komisie, ktorých volí konferencia, kontroluje priebeh volieb a vyhlasuje ich 
výsledky. Volebná komisia rozhoduje o sťažnostiach, námietkach a sporoch súvisiacich  
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s prípravou a priebehom volieb. Ak je to potrebné, môže prerušiť rokovanie konferencie 
na potrebnú dobu.    

2. Volebná komisia sa skladá z 3 členov komisie s najvyšším počtom hlasov, ktorých volí 
konferencia. Pri väčšom počte navrhnutých kandidátov a pri rovnosti ich hlasov si 
predseda ObV Východ SVF vyberie členov volebnej komisie. Komisia si zvolí predsedu 
komisie. 

3. Volebná komisia zhromažďuje návrhy kandidátov do stanoveného termínu konferencie 
na volené funkcie do orgánov ObV, vyhodnocuje ich zaradenie do zoznamu kandidátov 
na jednotlivé volené funkcie.  Predkladá návrh kandidátov do volieb na jednotlivé 
funkcie. 

4. Volebná komisia riadi priebeh volieb a po zrátaní hlasov vyhlasuje výsledky volieb. O 
priebehu volieb Volebná komisia vypracuje stručnú písomnú správu ktorá je súčasťou 
prijatého uznesenia konferencie.  

 
 

Článok 4 
Uznášaniaschopnosť konferencie 

   
1. Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s 

právom hlasovať.   
2. Ak nie je konferencia v čase začatia zasadnutia uznášaniaschopná, predsedajúci 

konferencie odloží začiatok konferencie o jednu hodinu. Ak ani potom nie je 
konferencia uznášaniaschopná, predsedajúci nariadi zasadnutie mimoriadnej 
konferencie s prítomnými delegátmi, ktoré začne 1 hodinu po riadnom zasadnutí s 
rovnakým programom. 

 
 

Článok 5 
Voľby orgánov ObV 

 
1. Na volebnej konferencii konanej každé štyri roky sa uskutočňujú voľby 

a. predsedu ObV, 
b. 6 členov Výkonného výboru ObV  

- predsedu Súťažnej komisie, Organizačnej komisie, Hospodárskej komisie, 
Komisie mládeže, Komisie trénerov, člena ObV.      

c. delegátov a náhradníkov na Konferenciu SVF, 
d. čestných členov ObV. 

2. Do príslušných funkcií môžu byť zvolení riadni alebo čestní členovia SVF starší ako 18 
rokov a súhlasia s vykonávaním funkcie.     

3. Návrhy kandidátov možno podávať pred konferenciou písomne predsedovi ObV alebo 
priamo na konferencii predsedovi volebnej komisie až do začatia rokovania o voľbách. 
Súčasťou návrhu kandidáta na funkciu v orgáne ObV Východ SVF musí byť jeho 
súhlas.  
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Článok 6 
Voľby 

 
1. Voľby sa konajú tajným alebo aklamačným hlasovaním, podľa rozhodnutia 

konferencie.  
2. Pri tajných voľbách je hlasovací lístok neplatný,   

a. ak je zakrúžkovaný väčší počet kandidátov na funkciu  
b. nie je zakrúžkovaný ani jeden kandidát,  
c. sú vpisované ďalšie údaje.  

Volebný akt je neplatný, ak počet hlasov je vyšší ako je počet prítomných delegátov. V 
takom prípade sa voľby vyhlásia za neplatné a musia sa opakovať.  

3. Voľba čestných členov ObV sa koná verejným hlasovaním a k zvoleniu je potrebný 
súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov.  

4. Ak je navrhnutý na volenú funkciu len jeden kandidát, na jeho zvolenie je potrebná 
nadpolovičná väčšina. Ak kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu, uskutoční sa v zapätí 
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 neobsadenú funkciu a stanoví ich termín, ak konferencia 
nerozhodne o doplňujúcej voľbe na najbližšej konferencii.   

5. Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je ten kandidát, ktorý získal 
nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ak ani jeden z kandidátov nezískal v prvom kole 
nadpolovičnú väčšinu,  koná sa v zapätí druhé kolo volieb. 

6. Do druhého kola volieb postupuje kandidát, ktorý sa počtom hlasov umiestnil na prvom 
mieste  a kandidát, ktorý sa počtom hlasov umiestnil na druhom mieste. Ak získali 
viacerí kandidáti na prvom mieste rovnaký počet hlasov, 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. V druhom kole volieb bude zvolený delegát, ktorý 
získa väčšinu hlasov.   

7. Ak nebol do funkcie zvolený žiaden kandidát, volebná komisia postupuje ako v bode 4.   
 
 

Materiál volebného poriadku predkladá ObV Východ SVF – prípravný výbor . 


