VALNÉ ZHROMAŽDENIE SZB, 27. júna 2020

NÁVRH ROKOVACIEHO PORIADKU
1. Tento rokovací poriadok ustanovuje pravidlá rokovania a organizácie Valného zhromaždenia
SZB (ďalej len VZ SZB).
2. Zvolávanie VZ SZB upravujú Stanovy SZB- článok 10.1.1 bod 2 a 10.1.3 bod 1.
3. Návrh programu VZ SZB je obsiahnutý v písomnom doručení delegátom VZ po predošlom
schválení P SZB.
4. Valné zhromaždenie na začiatku rokovania, ak je uznášaniaschopné, prerokuje návrh
programu a o jeho schválení rozhoduje hlasovaním. VZ môže pri prerokovaní návrhu
programu rokovania na návrh delegáta s právom hlasovať navrhnutý program doplniť alebo
zmeniť. Na prijatie programu, prípadne zmien programu, je potrebná nadpolovičná väčšina
prítomných delegátov s právom hlasovať.
5. Členom VZ SZB sú delegáti:
a) s právom hlasovať v počte podľa kľúča, uvedeného v Stanovách SZB, hlava X., článok
10.1.2. Členom VZ SZB s právom hlasovať nemôže byť funkcionár SZB len na základe
výkonu funkcie v orgáne SZB.
b) bez práva hlasovať sú členovia P SZB, KRK SZB, DK SZB, kandidáti na volenú funkciu,
hostia, pracovníci sekretariátu, ak nie sú delegátmi KB.
6. VZ SZB sa zúčastňujú členovia SZB, čestní členovia SZB a generálny sekretár SZB.
7. Na VZ SZB sú ďalej prítomní pozorovatelia a pracovníci sekretariátu SZB.
8. Na VZ sú pozývaní hostia a zástupcovia hromadných informačných prostriedkov, ktorých
zoznam schvaľuje P SZB.
9. VZ SZB rokuje podľa schváleného Programu a Rokovacieho poriadku. Rokovanie riadi
predsedajúci na základe poverenia P SZB.
10. Ak chce predsedajúci vystúpiť podľa programu, odovzdá riadenie rokovania inému členovi P
SZB ako predsedajúcemu.
11. Podľa programu si Valné zhromaždenie SZB volí pracovné komisie.
12. K účasti na rokovaní s právom hlasovať oprávňuje delegáta „HLASOVACÍ LÍSTOK“ vydaný pri
prezentácii na základe overeného zoznamu delegátov.
13. Delegáti s právom hlasovať majú právo byť volení, voliť, hlasovať, navrhovať, diskutovať,
prednášať faktické poznámky a dostať odpoveď.
14. Delegát s právom hlasovať má jeden hlas a všetky hlasy sú si rovné.
15. Delegáti bez práva hlasovať majú právo byť volení, navrhovať, diskutovať, prednášať faktické
poznámky a dostať odpoveď.
16. Rokovanie VZ je uznášania schopné, pokiaľ je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s
právom hlasovať.
17. Rozhodnutia VZ SZB sa prijímajú verejným hlasovaním, s výnimkou volieb. Hlasovanie sa
vykonáva zdvihnutím hlasovacieho lístku. Hlasuje sa najprv o protinávrhu, ktorý bol podaný.
Delegáti musia byť oboznámení s pripomienkami alebo námietkami pred hlasovaním.
18. Pri verejnom hlasovaní rozhoduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov s
právom hlasovať, ak Stanovy SZB neurčujú inak.
19. Diskusie sa môžu zúčastniť všetci delegáti. Prihlášky do diskusie sa odovzdávajú riadiacemu
zhromaždenia písomne, najneskôr pred začiatkom prerokovania bodu, do ktorého sa chce

20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

delegát prihlásiť. Diskusiu riadi predsedajúci a udeľuje slovo prihláseným v poradí, v ktorom sa
do diskusie prihlásili. V diskusii možno vystúpiť z miesta alebo od rečníckeho pultu, pričom
diskusný príspevok delegáta môže trvať maximálne päť minút. Prezidentovi SZB, členom P
SZB, predsedovi KRK SZB a GS SZB sa udelí slovo, kedykoľvek o to požiadajú.
O ukončení diskusie rozhoduje plénum VZ SZB na návrh pracovného predsedníctva.
Delegáti VZ sa k faktickej poznámke hlásia zdvihnutím ruky. Faktická poznámka môže trvať
maximálne jednu minútu a prednáša sa z miesta alebo od predsedníckeho stola. Každý
delegát môže mať k jednej téme maximálne 2 faktické poznámky.
Významné osobnosti športového, hospodárskeho a spoločenského života a predstavitelia
národných alebo medzinárodných organizácií pozvaní prezidentom SZB alebo ním poverenou
osobou môžu na rokovaní vystúpiť.
Zástupcovia hromadných informačných prostriedkov 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.
Rokovacím jazykom je štátny jazyk, slovenský.
Ak sa rečník odchyľuje od prerokovávanej témy, predsedajúci ho vyzve, aby sa vyjadroval len
k danej téme. Ak tak neurobí ani po opakovanej výzve, odoberie mu slovo.
Delegáta, ktorý neuposlúchne výzvu alebo odobratie slova, poprípade svojimi prejavmi alebo
činmi v rokovacej miestnosti prekračuje hranice slušnosti, vyzve predsedajúci k zachovaniu
poriadku. Ak výzva na zachovanie poriadku nevedie u delegáta k náprave, môže predsedajúci
vykázať delegáta až do skončenia rokovania z rokovacej miestnosti.
Do rokovacej sály je zakázané nosiť látky a prístroje, ktoré môžu narušiť priebeh rokovania.
Zverejnenie vystúpenia delegátov na VZ SZB nemožno obmedziť.
VZ schvaľuje verejne skrutátorov, mandátovú komisiu, návrhovú komisiu a volebnú komisiu
Komisie začínajú pracovať bezprostredne po zvolení podľa pokynov svojich predsedov.
Návrhy a pripomienky sa odovzdávajú komisiám resp. pracovnému predsedníctvu zásadne
písomne.
Zmeny a úpravy rokovacieho poriadku VZ SZB je oprávnené vykonávať len VZ SZB a
nadobúdajú účinnosť aktom ich schválenia.

Schválilo P SZB dňa 15. 06. 2020

