Slovenský šermiarsky zväz
ROKOVACÍ PORIADOK
- návrh Konferencie Slovenského šermiarskeho zväzu zo dňa 23.5.2018

I. Účastníci a rokovanie Konferencie SŠZ
1. Účastníkmi Konferencie sú delegáti klubov šermu a šermiarskych oddielov SŠZ, prezident
SŠZ, členovia VV SŠZ, kontrolór SŠZ, reprezentační tréneri SŠZ, tréneri mládeže SŠZ,
hostia, generálny sekretár SŠZ.
2. Priebeh rokovania Konferencie riadi prezident SŠZ alebo ním poverený účastník
Konferencie (ďalej predsedajúci).
3. Konferencia schvaľuje 3-člennú mandátovú a návrhovú komisiu.
Mandátová a návrhová komisia overuje platnosť mandátov, podáva správu o počte
prítomných delegátov s právom hlasovať a priebežne zisťuje, či je Konferencia
uznášaniaschopná.
4. Právo predkladať dokumenty, návrhy a podnety na prerokovanie majú členovia VV SŠZ,
kontrolór a delegáti Konferencie.
5. O priebehu a záveroch rokovania sa vypracuje zápisnica, ktorá sa zašle všetkým osobám
oprávneným zúčastniť sa zasadnutia Konferencie, najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia.
V zápisnici sa uvedie meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa, prezenčná
listina - koľko delegátov a hostí bolo prítomných, schválený program zasadnutia, zoznam
podkladov k jednotlivým bodom programu, dôležité vyjadrenia členov orgánov, rozhodnutia
prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania.
II. Hlasovanie
1. Na konferencii majú právo hlasovať delegáti klubov SŠZ na základe nasledovného kľúča:
a) Každý delegát klubu SŠZ má jeden hlas.
b) Delegátovi klubu SŠZ, ktorý má zaregistrovaných 51 a viac členov sa pripočíta ďalší
jeden hlas.
c) Delegátovi klubu SŠZ, ktorý má v ostatných štyroch sezónach športovcov
umiestnených do 8.miesta na ME, MS alebo účastníka OH v ktorejkoľvek kategórii
alebo zbrani sa pripočíta ďalší jeden hlas.
2. Konferencia je schopná sa uznášať, ak je na nej prítomná nadpolovičná väčšina delegátov z
klubov šermu s právom hlasovať.
3. O návrhoch sa hlasuje v poradí, v akom boli predložené. V prípade predloženia
pozmeňujúceho návrhu sa najprv rozhoduje o ňom. Ak je k návrhu podaných viac
pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov, hlasuje sa o nich v poradí ako boli podané.
4. Na platnosť uznesení je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov
s právom hlasovať.

5. Na prijatie zmien Stanov SŠZ je potrebný súhlas 2/3 prítomných delegátov s právom
hlasovať.
6. Hlasovanie o všetkých prerokovávaných otázkach je verejné. Predsedajúci oznámi
výsledky hlasovania tak, že oznámi počet delegátov ktorí hlasovali za návrh, počet ktorí
hlasovali proti návrhu a počet, ktorí sa zdržali hlasovania.
III. Diskusia
1. Každý delegát konferencie má právo na jeden diskusný príspevok. O vystúpení ďalších
účastníkov rozhoduje predsedajúci. Opakované vystúpenie môže na návrh predsedajúceho
odsúhlasiť Konferencia prostou väčšinou prítomných delegátov. Diskusný príspevok
v písomnej forme je možné zaslať tri /3/ dni pred konaním Konferencie na sekretariát SŠZ
v elektronickej forme.
2. Diskusiu vedie predsedajúci. Do diskusie sa prihlasujú delegáti písomne alebo zdvihnutím
ruky. Poradie diskutujúcich zaznamenáva predsedajúci podľa poradia, ako sa diskutujúci
prihlásili.
3. Čas diskusného príspevku je maximálne 5 minút. Predĺženie tohto času môže odsúhlasiť
Konferencia.
4. Každý delegát môže vystúpiť s faktickou poznámkou k obsahu diskusného príspevku
maximálne dvakrát v rozsahu maximálne 1 minúty.
5. Po uplynutí časového limitu diskusného príspevku alebo faktickej poznámky je
predsedajúci povinný upozorniť diskutujúceho na túto skutočnosť a požiadať ho o ukončenie.
6. Diskusia končí: - vystúpením všetkých prihlásených do diskusie, - rozhodnutím
Konferencie o ukončení diskusie na základe návrhu delegáta.
7. Prednesené a neprednesené písomne pripravené diskusné príspevky možno odovzdať
predsedajúcemu. Takto odovzdané príspevky budú zaprotokolované.
8. Predsedajúci nemôže diskusiu komentovať alebo iným spôsobom obmedzovať názor
diskutujúceho. V prípade osobných invektív predsedajúci odoberie diskutujúcemu slovo.
9. Po ukončení diskusie pred prijatím uznesenia k prejednávanému bodu má právo vystúpiť
jeho predkladateľ a predložiť návrh uznesenia.
IV. Záverečné ustanovenie
Tento rokovací poriadok schválili delegáti Konferencie SŠZ dňa 23.5.2018.

