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Návrh 

R O K O V A C Í    P O R I A D O K 
 

MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SAZ 

KONANÉHO  ON-LINE FORMOU DŇA  17. 11. 2021  
 

 

1. Účastníci mimoriadneho Valného zhromaždenia SAZ 
Účastníci rokovania mimoriadneho VZ SAZ sú na základe Stanov SAZ, čl. VII. – Valné zhromaždenie 

SAZ a čl. VIII. – Mimoriadne Valné zhromaždenie SAZ 

 

Delegáti mimoriadneho VZ SAZ s právom hlasovať musia byť registrovaní ako členovia SAZ k 1. 1. 

2021 /centrálna evidencia SAZ/ a ich vek ku dňu mimoriadneho VZ SAZ je najmenej 18 rokov. 

 

2. Pracovné predsedníctvo mimoriadneho VZ SAZ 

Rokovanie mimoriadneho VZ SAZ riadi pracovné predsedníctvo mimoriadneho VZ SAZ priamo 

prítomné vo vysielacom štúdiu, ktoré tvoria prezident SAZ, viceprezident SAZ, člen VV SAZ 

a generálny sekretár SAZ. Pracovné predsedníctvo mimoriadneho VZ SAZ určuje zo svojich členov 

predsedajúceho mimoriadneho VZ SAZ a určuje zapisovateľa mimoriadneho VZ SAZ (zapisovateľ môže 

byť externá osoba) . Pracovné predsedníctvo mimoriadneho VZ SAZ riadi priebeh mimoriadneho VZ 

SAZ, rieši všetky otázky a problémy, ktoré nespadajú do pôsobnosti niektorej pracovnej 

komisie mimoriadneho VZ SAZ. 

 

3. Pracovné komisie mimoriadneho VZ SAZ 

VZ SAZ volí Mandátovo-volebnú komisiu mimoriadneho VZ SAZ a Návrhovú komisiu mimoriadneho VZ 

SAZ, ktoré majú po 5 členov /člen za VV SAZ + 4 delegáti mimoriadneho VZ SAZ s právom hlasovať, 

každý z iného oblastného atletického zväzu, ktorého navrhne predseda príslušného oblastného 

atletického zväzu alebo jeho zástupca/. Do pracovných komisií mimoriadneho VZ SAZ môžu byť 

zvolení iba delegáti mimoriadneho VZ SAZ s právom hlasovať. Predsedovia pracovných komisií sú 

priamo prítomní na mieste produkcie mimoriadneho VZ SAZ. 

 

Mandátovo-volebná komisia mimoriadneho VZ SAZ 

➢ overuje právoplatnosť mandátov delegátov mimoriadneho VZ SAZ s právom hlasovať, ich 
účasť na rokovaní mimoriadneho VZ SAZ a právoplatnosť uznášania mimoriadneho VZ SAZ. 
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Predseda komisie zároveň preveruje proces zverejňovania hlasov počas hlasovaní na 
mimoriadnom VZ SAZ. 

➢ riadi voľbu kontrolóra SAZ. 
➢ spracúva Správu o voľbe kontrolóra SAZ konanej na mimoriadnom VZ SAZ dňa 17.11.2021 

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“). 

 

Návrhová komisia mimoriadneho VZ SAZ 

➢ Predseda NK predkladá mimoriadnemu VZ SAZ návrh uznesení, prípadne ďalšie dokumenty 
a pripomienky. 

 
4. Zápisnica z rokovania mimoriadneho VZ SAZ 

Zapisovateľ mimoriadneho VZ SAZ v spolupráci s pracovným predsedníctvom mimoriadneho VZ SAZ 

spracuje v súlade so zákonom o športe Zápisnicu z rokovania mimoriadneho VZ SAZ, ktorú zašle 

všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa mimoriadneho VZ SAZ najneskôr do 25 dní odo dňa 

konania mimoriadneho 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. 

 

 

5. Hlasovanie 

Mimoriadne VZ SAZ rozhoduje hlasovaním a rozhodnutie mimoriadneho VZ SAZ má formu uznesenia. 

Právo hlasovať o všetkých návrhoch, predkladaných mimoriadnemu VZ SAZ na schválenie, majú 

delegáti mimoriadneho VZ SAZ s právom hlasovať. O návrhoch sa hlasuje tajne prostredníctvom on-

line hlasovania. Priebeh a spôsob bude oboznamovať a riadiť predsedajúci mimoriadneho VZ SAZ. 

Jednotlivé uznesenia sa schvaľujú hlasovaním postupne po každom bode programu. 

 

Mimoriadne VZ SAZ je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov 

mimoriadneho VZ SAZ s právom hlasovať. 

 

Na prijatie uznesenia mimoriadneho VZ SAZ sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny delegátov 

mimoriadneho VZ SAZ s právom hlasovať v nasledovných prípadoch: 

a) rozhodovanie o zmene Stanov SAZ, 
b) rozhodovanie o reorganizácii súťaží organizovaných SAZ, 
c) schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 

1.000000,- EUR, 
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d) rozhodovanie o vytvorení obchodnej spoločnosti podľa § 18 zákona o športe alebo obchodnej 
spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom by bol SAZ, 

e) 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 návrh prezidenta SAZ, delegáta s právom hlasovať alebo kontrolóra SAZ môže byť návrh programu 

mimoriadneho VZ SAZ pozmenený alebo doplnený na začiatku mimoriadneho VZ SAZ pred 

schvaľovaním programu, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina všetkých delegátov s právom 

hlasovať.  

 

Na prijatie uznesenia mimoriadneho VZ SAZ v iných prípadoch sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej 

väčšiny prítomných delegátov mimoriadneho VZ SAZ s právom hlasovať. 

 

O predložených návrhoch sa hlasuje v poradí: 

1/ pozmeňujúci návrh 

2/ pôvodne predložený návrh 

 

 

6. Komunikácia počas on line formy mimoriadneho Valného zhromaždenia SAZ 

Počas mimoriadneho Valného zhromaždenia budú delegáti on-line pripojení na webovom portáli 

www.vzsaz.sk , na ktorom bude technicky zabezpečované zasadnutie mimoriadneho VZ SAZ. V štúdiu 

budú prítomní členovia pracovného predsedníctva a predsedovania pracovných komisií. Delegáti 

mimoriadneho VZ SAZ budú môcť svoje otázky, návrhy, pripomienky predniesť prostredníctvom ich 

napísania v spoločnom čete. Celú komunikáciu a program mimoriadneho VZ SAZ bude riadiť 

predsedajúci mimoriadneho VZ SAZ.  

 

 

7. Záverečné ustanovenia 

Tento rokovací poriadok platí pre mimoriadne VZ SAZ konané on-line formou dňa 17. 11. 2021. 

 


