
Rokovací poriadok Valného zhromaždenia 

Slovenského atletického zväzu 

 

1. Účastníci Valného zhromaždenia     
    Účastníci rokovania sú na základe Stanov SAZ, čl.VI–Orgány SAZ a čl.VII – Valné     

    zhromaždenie SAZ 

 

    A/  delegáti VZ SAZ (oprávnený delegát):   

a/   3 delegáti                  =  15    

      UKBLA, ASKTT, ACNZA, MACLC, ZTSDU 

   

b/   2 delegáti                =  12   

      SLATN, DUKBB, UMBBB, ACSNR, ATUKE, STUBA 

     

c/   1 delegát              =  13 

   ACMAL, VITAL, SVEBB, NRSOG, AKOSG, MOSTB, ZVLKM,  

       OLYPB, AFKNM, SPAPB, SSKBJ, OBSKE, OLYGA    

 

           d/   oblastné zväzy na svojom VZ volia na VZ SAZ            10 delegátov        =  40 

 

           e/  členovia VV SAZ   /ak neboli vyššie delegovaní/                                        =  11   

 

    B/ ďalší účastníci VZ SAZ :   

- členovia DR 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/ 

- hostia 

Oprávnení delegáti a ďalší účastníci VZ SAZ okrem hostí musia byť registrovaní 

členovia SAZ k 1.1.2013 /centrálna evidencia v Novom Meste nad Váhom/ a ich 

vek  ku dňu VZ SAZ je najmenej 18 rokov.   

 

2. Pracovné predsedníctvo 

    Rokovanie VZ riadi pracovné predsedníctvo, ktoré tvoria členovia VV SAZ, predseda DR   

    SAZ  a  predsedovia oblastných zväzov. Pracovné predsedníctvo určuje zo svojich členov    

    predsedajúceho VZ SAZ. Pracovné predsedníctvo riadi priebeh VZ SAZ, rieši všetky   

    otázky a problémy, ktoré nespadajú do pôsobnosti niektorej komisie. 

 

3. Pracovné komisie 

    VZ SAZ volí mandátovú a návrhovú, ktoré majú po 5 členov. /člen VV  SAZ + 4 delegáti, 

každý z inej oblasti, ktorého navrhne predseda príslušného OAZ/. Do pracovných komisií 

môžu byť zvolení len delegáti VZ SAZ. 

 

   Mandátová komisia  

   - overuje právoplatnosť mandátov delegátov, ich účasť  na rokovaní VZ  a  právoplatnosť 

     uznášania VZ SAZ. 

 

   Návrhová komisia 

   - predkladá valnému zhromaždeniu návrh uznesení, prípadne ďalšie dokumenty 

   - pripomienky pre návrhovú komisiu sa predkladajú písomne 



4. Predkladanie dokumentov, návrhov a podnetov 

    Právo predkladať Valnému zhromaždeniu na prerokovanie dokumenty, návrhy a podnety 

    majú : 

   - výkonný výbor SAZ 

   - dozorná rada SAZ 

   - delegáti VZ SAZ 

   - pracovné predsedníctvo. 

 

5. Hlasovanie 

    - právo  hlasovať  o  všetkých  návrhoch,  predkladaných  Valnému  zhromaždeniu  na     

      schválenie majú oprávnení delegáti VZ SAZ.  

    - o návrhoch sa hlasuje zdvihnutím ruky s mandátom   

    - Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina   

       oprávnených delegátov 

    -  rozhodnutia  Valného  zhromaždenia  sú  platné,  ak  hlasuje  pre  ne   nadpolovičná  

       väčšina prezentovaných delegátov, s podmienkou účasti na hlasovaní  nadpolovičnej  

       väčšiny  oprávnených delegátov        

     - o predložených návrhoch sa hlasuje v poradí :  

       1/ pozmeňujúci návrh 

       2/ pôvodne predložený návrh 

 

6. Diskusia 

    Právo  jedného  diskusného  vystúpenia  má  každý  delegát  Valného  zhromaždenia   /hlas    

    rozhodujúci/.  O  vystúpení  hostí  a  ďalších  účastníkov  VZ SAZ  rozhoduje  pracovné    

    predsedníctvo. Čas diskusného príspevku je max 3 min. Predĺženie tohto času môže povoliť  

    VZ SAZ. 

    Každý delegát  VZ  môže  vystúpiť  s faktickou poznámkou  v rozsahu  1 minúty   k  jednej    

    problematike.   Po  uplynutí   časového  limitu   diskusného   príspevku   alebo   faktickej   

    poznámky,  je  predsedajúci  povinný  upozorniť  na  túto  skutočnosť  a  požiadať  ho  o          

    ukončenie vystúpenia. 

    Diskusia končí : 

    a/ vystúpením všetkých prihlásených do diskusie 

    b/ rozhodnutím VZ, na základe návrhu delegáta s právom hlasovať  

    Písomne pripravené diskusné príspevky možno odovzdať predsedajúcemu. Predsedajúcemu     

    je  možné  odovzdať   tiež  písomne   pripravené   diskusné  príspevky,  ktoré   nemohli  byť    

    prednesené.     

    Predsedajúci  nemôže  diskusiu  komentovať,  alebo  iným  spôsobom  obmedzovať  názor     

    diskutujúceho. V prípade osobných invektív, predsedajúci odoberie diskutujúcemu slovo. 

    

7. Záverečné ustanovenia     

    Tento rokovací poriadok platí pre Valné zhromaždenie Slovenského atletického zväzu dňa       

    16. 11.2013. 

     

Návrh rokovacieho poriadku VZ SAZ schválil VV SAZ 15. 11. 2013.     


