ROKOVACÍ PORIADOK VZ SAZ
KONANÉHO DŇA 21.05.2016
1. Účastníci Valného zhromaždenia SAZ
Účastníci rokovania VZ SAZ sú na základe Stanov SAZ, čl.VI. – Orgány SAZ a čl.VII. –
Valné zhromaždenie SAZ
A/

B/

delegáti VZ SAZ (oprávnení delegáti):
a/ 3 delegáti
NRSOG, ZTSDU, DUKBB, ACSNR, ASKTT, STUBA, MACLC

= 21

b/ 2 delegáti
UKBLA, SLATN, ACMAL, STUKE, ASKSK

= 10

c/ 1 delegát
SSKBJ, ACNZA, ZTSMT, ATUKE, ZVLKM, AFKNM,
UMBBB, SPAPB, MOSTB

= 9

d/ oblastné atletické zväzy (za 1 oblasť 10 delegátov)

= 40

e/ členovia VV SAZ (ak neboli vyššie delegovaní)

= 11

ďalší účastníci VZ SAZ:
- čestní členovia SAZ
- členovia DR SAZ a DK SAZ a predsedovia odborných komisií SAZ, pokiaľ
nebudú delegovaní materským oddielom alebo OAZ
- reprezentační tréneri SAZ /1 za sekciu/
- zástupca reprezentačných družstiev mužov a žien /1+1/
- pozvaní hostia
Oprávnení delegáti VZ SAZ okrem hostí musia byť registrovaní ako členovia
SAZ k 1.1.2016 /centrálna evidencia v Novom Meste nad Váhom/ a ich vek
ku dňu VZ SAZ je najmenej 18 rokov.

2. Pracovné predsedníctvo VZ SAZ
Rokovanie VZ SAZ riadi pracovné predsedníctvo VZ SAZ, ktoré tvoria členovia VV SAZ
a predseda DR SAZ. Pracovné predsedníctvo VZ SAZ určuje zo svojich členov
predsedajúceho VZ SAZ a zapisovateľa VZ SAZ. Pracovné predsedníctvo VZ SAZ riadi
priebeh VZ SAZ, rieši všetky otázky a problémy, ktoré nespadajú do pôsobnosti niektorej
pracovnej komisie VZ SAZ.
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3. Pracovné komisie VZ SAZ
VZ SAZ volí Mandátovú komisiu VZ SAZ, Návrhovú komisiu VZ SAZ a Volebnú komisiu
VZ SAZ, ktoré majú po 5 členov /člen VV SAZ + 4 oprávnení delegáti, každý z iného
oblastného atletického zväzu, ktorého navrhne predseda príslušného oblastného atletického
zväzu. Do pracovných komisií VZ SAZ môžu byť zvolení len oprávnení delegáti VZ SAZ.
Mandátová komisia VZ SAZ
 overuje právoplatnosť mandátov oprávnených delegátov VZ SAZ, ich účasť
na rokovaní VZ SAZ a právoplatnosť uznášania VZ SAZ.
Návrhová komisia VZ SAZ
 predkladá VZ SAZ návrh uznesení, prípadne ďalšie dokumenty a pripomienky
pre Návrhovú komisiu VZ SAZ sa predkladajú písomne
Volebná komisia VZ SAZ
 riadi voľbu podpredsedu SAZ, kontrolóra SAZ, člena Výkonného výboru SAZ
za atlétov, predsedu a členov Disciplinárnej komisie SAZ, predsedu a členov
Arbitrážnej rady SAZ, predsedu a členov Odvolacej komisie SAZ
 spracúva Správu o voľbách konaných na VZ SAZ dňa 21.05.2016 a zasiela ju
na Sekretariát SAZ na zverejnenie na webovej stránke SAZ a v informačnom
systéme športu v súlade so zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“)
4. Predkladanie dokumentov, návrhov a podnetov na VZ SAZ
Právo predkladať VZ SAZ na prerokovanie dokumenty, návrhy a podnety majú:
 Výkonný výbor SAZ
 Dozorná rada SAZ
 oprávnení delegáti VZ SAZ
 pracovné predsedníctvo VZ SAZ
5. Zápisnica z rokovania VZ SAZ
Zapisovateľ VZ SAZ v spolupráci s pracovným predsedníctvom VZ SAZ spracuje v súlade
so zákonom o športe Zápisnicu z rokovania VZ SAZ, ktorú zašle všetkým osobám
oprávneným zúčastniť sa VZ SAZ najneskôr do 15 dní odo dňa konania VZ SAZ a zašle ju
na Sekretariát SAZ na zverejnenie na webovej stránke SAZ a v informačnom systéme športu
v súlade so zákonom o športe.
6. Hlasovanie
Právo hlasovať o všetkých návrhoch, predkladaných VZ SAZ na schválenie, majú oprávnení
delegáti VZ SAZ. O návrhoch sa hlasuje zdvihnutím ruky s mandátom.
VZ SAZ je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených delegátov
VZ SAZ. Rozhodnutia VZ SAZ majú formu uznesenia.
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Na prijatie uznesenia VZ SAZ sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny oprávnených
delegátov VZ SAZ v nasledovných prípadoch:
a) rozhodovanie o zmene Stanov SAZ,
b) rozhodovanie o reorganizácii súťaží organizovaných SAZ,
c) rozhodovanie o vytvorení obchodnej spoločnosti podľa § 18 zákona o športe
alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom by bol SAZ,
d) rozhodovanie o prevode obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti
podľa § 18 zákona o športe alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom
alebo akcionárom by bol SAZ
Na prijatie uznesenia VZ SAZ v iných prípadoch sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny
prítomných delegátov VZ SAZ.
O predložených návrhoch sa hlasuje v poradí:
1/ pozmeňujúci návrh
2/ pôvodne predložený návrh
7. Diskusia
Právo jedného diskusného vystúpenia má každý oprávnený delegát VZ SAZ. O vystúpení
hostí a ďalších účastníkov VZ SAZ rozhoduje pracovné predsedníctvo VZ SAZ. Čas
diskusného príspevku je max. 3 min. Predĺženie tohto času môže povoliť VZ SAZ.
Každý delegát VZ SAZ môže vystúpiť s faktickou poznámkou v rozsahu max.1 minúty
k jednej problematike. Po uplynutí časového limitu diskusného príspevku alebo faktickej
poznámky, je predsedajúci VZ SAZ povinný ho upozorniť na túto skutočnosť a požiadať ho
o ukončenie vystúpenia.
Diskusia končí :
a) vystúpením všetkých prihlásených do diskusie
b) rozhodnutím VZ SAZ, na základe návrhu oprávneného delegáta
Písomne pripravené diskusné príspevky možno odovzdať predsedajúcemu VZ SAZ.
Predsedajúcemu VZ SAZ je možné odovzdať tiež písomne pripravené diskusné príspevky,
ktoré nemohli byť prednesené.
Predsedajúci VZ SAZ nemôže diskusiu komentovať alebo iným spôsobom obmedzovať názor
diskutujúceho. V prípade osobných invektív, predsedajúci VZ SAZ odoberie diskutujúcemu
slovo.
8. Záverečné ustanovenia
Tento rokovací poriadok platí pre VZ SAZ konané dňa 21.05.2016.

SLOVENSKÝ ATLETICKÝ ZVÄZ / SLOVAK ATHLETIC FEDERATION
Bajkalská 7A, 831 04 Bratislava, Slovak Republic • tel.: +421 2 38 15 55 00, e-mail: saz@atletikasvk.sk •
www.atletikasvk.sk

