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Rokovací poriadok 
platný pre konferencie Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu 

 

Čl.1  

Úvodné ustanovenia 

1. Tento rokovací poriadok ustanovuje pravidlá rokovania a organizácie konferencií Slovenského 

rýchlokorčuliarskeho zväzu (ďalej len SRZ). 

ČL.2  

Zvolávanie a vedenie konferencie  

1. Konferencia je najvyšším zastupiteľským orgánom SRZ, ktorý má legitimitu prijať najzávažnejšie 

rozhodnutia korčuliarskeho hnutia v SR, zvoláva ju predsedníctvo SRZ. 

2. Rokovanie konferencie vedie predsedajúci, ktorým je predseda alebo ním poverená osoba, 

spravidla člen predsedníctva . 

3. Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených delegátov s 

právom   hlasovať. 

ČL.3  

Program konferencie 

1. Predseda zostaví program konferencie na základe návrhov predsedníctva a riadnych členov 
SRZ. 

2. Program Konferencie a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia; v otázke, 
ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže Konferencia prijať len odporúčania 
a stanoviská. 

3. Na návrh predsedu alebo delegáta, môže byť program konferencie pozmenený alebo 
doplnený na začiatku konferencie pred schvaľovaním programu, ak s tým súhlasí 
nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať. Konferencia nemôže rozhodovať o bode, 
ktorý nie je výslovne uvedený v programe schválenom delegátmi na začiatku konferencie. V 
rámci bodu “Rôzne” alebo “Diskusia”, môže Konferencia prijímať iba odporúčania a 
stanoviská. 

4. Program Konferencie musí obsahovať nasledujúce body: 
a. vyhlásenie o tom, že Konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami, 
b. rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu, 
c. schválenie programu, 
d. voľba orgánov a pracovných orgánov, ak majú byť zvolené, 
e. vystúpenie predsedu alebo ním poverených osôb, 
f. správa o činnosti SRZ za obdobie od predchádzajúcej konferencie, 
g. správa kontrolóra. 

       5.  Schválenie uznesení; uznesenia je možné schvaľovať priebežne po každom bode programu     

             rokovania konferencie. 

Čl.4  

Účasť na  konferencii SRZ 

1. Na  konferencii SRZ sa zúčastňujú s hlasom rozhodujúcim členovia SRZ prostredníctvom svojich 

delegátov  podľa kľúča určeného v stanovách SRZ. 

2. Na  konferencii SRZ sú ďalej prítomní členovia predsedníctva SRZ s hlasom poradným. 

3. Na konferenciu sú pozývaní zástupcovia športových organizácii , ktoré podali prihlášku za člena 

SRZ. 

4. Na začiatku rokovania predsedajúci oznámi mená členov SRZ, ktorí písomne požiadali o 

ospravedlnenie svojej neúčasti na rokovaní. Predsedajúci taktiež oznámi mená delegovaných 

zástupcov, ktorí boli oznámení príslušným členom SRZ. 



5. Podľa programu si Konferencia SRZ volí pracovné komisie /napr.volebnú, návrhovú, mandátovú a 

pod. 

6. Do diskusie sa môžu prihlásiť členovia SRZ,  členovia predsedníctva a prípadne pozvaní hostia. 

Diskusiu riadi predsedajúci a udeľuje slovo prihláseným v poradí, v ktorom sa do diskusie prihlásili. 

Prednosť majú členovia SRZ, ktorí chcú predniesť návrhy k prerokúvanému bodu rokovania. 

7. V diskusii možno vystúpiť z miesta . 

8. Rečník hovorí spravidla vo voľnom prednese, pri ktorom môže použiť poznámky 

a technické prostriedky prezentácie. 

9. Delegáti konferencie SRZ a členovia predsedníctva môžu vystúpiť v diskusii , kedykoľvek o to 

požiadajú. 

10. Pozvaní hostia, resp. pridružení členovia, môžu na rokovaní vystúpiť, ak ich k tomu vyzve 

predsedajúci. 

11. Pozvaní hostia, resp. pridružení členovia alebo iné prítomné osoby, sa môžu na rokovaní zdržiavať 

len na miestach pre nich určených a nesmú rušiť priebeh rokovania. V prípade ich nevhodného 

správania alebo porušenia poriadku, môže predsedajúci vykázať rušiteľa poriadku z rokovacej 

miestnosti. 

12. Ak sa rečník odchyľuje od prerokúvanej veci, predsedajúci ho vyzve, aby hovoril 

k veci. Ak ani po opakovanej výzve nebude hovoriť k veci, odoberie mu slovo. 

13. Delegáta konferencie, ktorý neuposlúchne výzvu alebo odobranie slova, prípadne svojimi 

prejavmi alebo činmi v rokovacej miestnosti prekračuje hranice slušnosti, vyzve 

predsedajúci na zachovaniu poriadku. Ak výzva na zachovanie poriadku nevedie u 

člena SRZ k náprave, môže predsedajúci vykázať člena SRZ až do skončenia 

rokovania z rokovacej miestnosti. 

14. Do rokovacej sály je zakázané nosiť látky a prístroje, ktoré môžu narušiť priebeh 

rokovania. Prenosné telekomunikačné prostriedky nie je povolené počas rokovania používať. 

Čl.5 

Hlasovanie 

1. Ak na určenom mieste a v stanovenom čase konania konferencie podľa prezenčnej listiny nie je 
prítomná nadpolovičná väčšina delegátov, uskutoční sa najneskôr do 30 dní nová Konferencia s 
tým istým programom. 

2. Konferencia rozhoduje formou uznesenia, ktoré sa uvedie do zápisnice z Konferencie. 
3. Konferencia za splnenia podmienky uznášania schopnosti rozhoduje nadpolovičnou väčšinou 

hlasov prítomných delegátov, ak stanovy neurčujú inak. 
4. Na prijatie rozhodnutia  konferencie vo veciach : 

a. zmena stanov, 
b.  reorganizácia súťaží, 
c.  schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 

50 000 € , 
d.  vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa § 18 zákona o športe  alebo obchodnej spoločnosti, 

ktorej spoločníkom alebo akcionárom je národný športový zväz, 
e.  prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18 zákona o športe  

alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je zväz, 
f. vylúčenia riadneho člena, 
g. odvolania predsedu zväzu, 
h. odvolania predsedu sekcie, 
i. odvolania člena predsedníctva,  
j. odvolania predsedu a členov disciplinárnej komisie, 
k. zániku SRZ, 

       je potrebný súhlas kvalifikovanej, t.j dvojtretinovej väčšiny hlasov od prítomných delegátov  

5. Konferencia ma právo rozhodnutia, či bude hlasovanie verejné, alebo tajné.  



6. Konferencia rozhoduje o každom návrhu hlasovaním, ak nie je v tomto poriadku ustanovené   inak. 

7.  Návrhy môžu predložiť iba delegáti konferencie . 

8. Predsedajúci upozorní pred hlasovaním delegátov konferencie, že sa prikročí k hlasovaniu a 

oznámi spôsob hlasovania. 

 9. Pred každým hlasovaním predsedajúci oznámi, o ktorom návrhu sa bude hlasovať 

a zopakuje presné znenie návrhu, ak návrh nebol delegátom konferencie vopred písomne 

predložený alebo ak ho nepredkladá predseda návrhovej komisie. Predsedajúci 

potom prikročí k riadeniu hlasovaniu. 

10. Jednotlivé hlasovanie nemožno prerušiť a predsedajúci počas neho nemôže 

nikomu udeliť slovo. 

11. Verejne sa hlasuje spravidla zdvihnutím ruky s hlasovacím lístkom, ktoré obdŕži 

každý prítomný delegát pred začiatkom rokovania pri prezentácii. 

12. Výsledky hlasovania vyhlási predsedajúci tak, že oznámi počet hlasov, ktoré 

hlasovali za návrh, počet hlasov, ktoré hlasovali proti návrhu a počet hlasov, 

ktoré sa zdržali hlasovania. 

13. Pri hlasovaní  je zastúpenie iným delegátom alebo inou osobou vylúčené. 

14. Každý delegát môže navrhnúť, aby sa o jednotlivých častiach návrhu hlasovalo 

oddelene. 

15. Ak je k návrhu predložený pozmeňovací alebo doplňujúci návrh, hlasuje sa 

najskôr o pozmeňovacom alebo doplňovacom návrhu. Ak je k návrhu podaných 

viac pozmeňovacích alebo doplňujúcich návrhov, hlasuje sa o nich v poradí v 

akom boli podané. 

16. Tajne sa hlasuje pri voľbe a odvolávaní predsedu SRZ, členov predsedníctva SRZ.  

17. Zabezpečenie tajného hlasovania vykonáva volebná komisia, ktorá bola zvolená volebnou 

konferenciou v súlade s volebným poriadkom platným v SRZ. 

18. Na tajné hlasovanie sa používajú hlasovacie lístky, ktoré členovia volebnej komisie vydajú pred  
každým aktom hlasovania. Na priebeh tajného hlasovania dozerajú členovia volebnej komisie, ktorí 
spočítavajú hlasy a vyhotovujú zápisnicu o výsledku tajného hlasovania. 
15. Predseda volebnej komisie oznámi počet vydaných hlasovacích lístkov, počet platných lístkov, 
počet neplatných lístkov a vyhlási výsledky tajného hlasovania. 
16. Informácie o výsledku verejného hlasovania a zápisnica o výsledku tajného hlasovania sú 
súčasťou zápisnice z  konferencie SRZ. 
 

Čl.6 

Zápisnica 

1. Pre delegátov konferencie SRZ sa spracováva a v termíne najneskôr do 30 dní od skončenia 

rokovania zverejňuje na web stránke  zápisnica z  konferencie. 

2. V zápisnici sa uvedie, kto riadil rokovanie, koľko delegátov bolo prítomných, ktorí delegáti resp.  

členovia SRZ neboli prítomní, ktorí členovia SRZ žiadali svoju neúčasť na rokovaní ospravedlniť, ktorí 

rečníci vystúpili v programe rokovania a v diskusii a aké boli výsledky hlasovaní a výstižný popis 

obsahových častí k prerokovávaným bodom programu. 

3.  Prílohou zápisnice je aj súpis uznesenia konferencie SRZ. 

ČL.7 

Záverečné ustanovenie 

1. Tento rokovací poriadok bol schválený Konferenciou SRZ dňa 15.5.2016 

2. Zmeny a úpravy tohto  rokovacieho poriadku boli schválené  Konferenciou SRZ dňa 19.5.2019 

a nadobúdajú účinnosť aktom ich schválenia. 

 

V Spišskej Novej Vsi 19.5.2019     Ján Magdoško, predseda zväzu v.r 


