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Rokovací  poriadok mimoriadneho valne ho 

zhromaz denia  

sekcie divoky ch vo d Slovenskej kanoistiky 

30. novembra 2019 v Liptovskom Mikuláši 

 

 

1. Účastníci a rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia 
 

1. Delegátmi mimoriadneho valného zhromaždenia sekcie divokých vôd Slovenskej 

kanoistiky sú zástupcovia oddielov a klubov SR podľa Stanov Slovenskej kanoistiky. 

2. Ďalšími účastníkmi sú členovia kontrolnej komisie sekcie divokých vôd Slovenskej 

kanoistiky, pracovníci sekretariátu sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky, členovia 

VV sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky (ak nie sú delegovanými zástupcami 

klubov) a hostia. 

3. Rokovanie Mimoriadneho valného zhromaždenia riadi predsedajúci VZ - predseda 

sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky Richard Galovič. 

4. Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje 3-člennú mandátovú komisiu, 3-člennú 

návrhovú komisiu a 3-člennú volebnú komisiu. Mandátová komisia overuje platnosť 

mandátov, podáva správu o počte prítomných delegátov a priebežne zisťuje, či je MVZ 

schopné sa uznášať. Návrhová komisia pripravuje a predkladá návrh na uznesenia MVZ, 

prípadne ďalšie prejednávané materiály. Volebná komisia riadi voľby sekcie divokých 

vôd Slovenskej kanoistiky. 

5. Predkladať dokumenty, návrhy a podnety mimoriadnemu valnému zhromaždeniu na 

prerokovanie majú právo: 

a. členovia výkonného výboru sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky 

b. členovia kontrolnej komisie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky 

c. delegáti mimoriadneho valného zhromaždenia sekcie divokých vôd Slovenskej 

kanoistiky 

6. Z rokovania Mimoriadneho valného zhromaždenia sa robí písomný zápis. 

 

 

2. Hlasovanie 
 

1. Na Mimoriadnom valnom zhromaždení majú právo hlasovať jeho delegáti. 
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2. Mimoriadne valné zhromaždenie je schopné sa uznášať, ak je na ňom prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých pozvaných delegátov. 

3. O jednotlivých návrhoch sa hlasuje v poradí, v akom boli predložené. 

4. Na platnosť uznesení je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov. 

5. Na prijatie návrhu zmien Stanov Slovenskej kanoistiky je potrebný súhlas nadpolovičnej 

väčšiny prítomných delegátov. 

 

 

3. Diskusia 
 

1. Každý delegát mimoriadneho valného zhromaždenia má právo vystúpiť v diskusii 

jedenkrát. O vystúpení hostí rozhoduje predsedajúci MVZ. O vystúpení ďalších 

účastníkov rozhoduje mimoriadne valné zhromaždenie. Opakované vystúpenie môže na 

návrh predsedajúceho odsúhlasiť mimoriadne valné zhromaždenie prostou väčšinou 

prítomných delegátov. 

2. Diskusiu vedie predsedajúci MVZ. Do diskusie sa prihlasujú delegáti zdvihnutím ruky. 

Poradie diskutujúcich zaznamenáva predsedajúci MVZ podľa poradia, ako sa diskutujúci 

prihlásili. 

3. Čas diskusného príspevku je maximálne 5 minút ku každému bodu. Predĺženie tohto 

času môže odsúhlasiť mimoriadne valné zhromaždenie.  

4. Každý delegát Mimoriadneho valného zhromaždenia môže vystúpiť s faktickou 

poznámkou k obsahu diskusného príspevku rečníka v rozsahu max. 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. O pokračovaní diskusného príspevku môže rozhodnúť valné 

zhromaždenie. 

6. Diskusia končí: a) vystúpením všetkých prihlásených do diskusie b) rozhodnutím 

mimoriadneho valného zhromaždenia 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 ani iným spôsobom obmedzovať názor 

diskutujúceho, či znevažovať jeho vystúpenie. V prípade osobných invektív predsedajúci 

odoberie diskutujúcemu slovo. 

 

 

4. Záverečné ustanovenie 
 

Tento rokovací poriadok platí pre mimoriadne valné zhromaždenie sekcie divokých vôd 

Slovenskej kanoistiky dňa 30. 11. 2019 v Liptovskom Mikuláši. 

 

 

výkonný výbor sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky 
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