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Rokovací  poriadok valné ho zhromaz dénia  

sékcié divoký ch vo d Slovénskéj kanoistiký 

14. novembra 2021 o 9:00 v Bratislave 

 

 

1. Účastníci a rokovanie valného zhromaždenia 
 

1. Délégátmi valného zhromaždénia sékcié divokých vôd Slovénskéj kanoistiký sú 

zástupcovia oddiélov a klubov SR podľa Stanov Slovenskej kanoistiky. 

2. Ďalšími účastníkmi sú člénovia kontrolnej komisie sékcié divokých vôd Slovénskéj 

kanoistiky, pracovníci sékrétariátu sékcié divokých vôd Slovénskéj kanoistiký, člénovia 

VV sékcié divokých vôd Slovénskéj kanoistiký (ak nié sú délégovanými zástupcami 

klubov) a hostia. 

3. Rokovanie valného zhromaždénia riadi prédsédajúci VZ - predseda sekcie divokých vôd 

Slovenskej kanoistiky Richard Galovič. 

4. Valné zhromaždénié schvaľuje 3-člénnú mandátovú komisiu, 3-člénnú návrhovú komisiu. 

Mandátová komisia ovérujé platnosť mandátov, podáva správu o počté prítomných 

délégátov a priébéžné zisťujé, či jé VZ schopné sa uznášať. Návrhová komisia pripravujé 

a prédkladá návrh na uznésénia VZ, prípadné ďalšié préjédnávané matériálý.  

5. Predkladať dokuméntý, návrhý a podnety valnému zhromaždéniu na prérokovanié majú 

právo: 

a. člénovia výkonného výboru sékcié divokých vôd Slovénskéj kanoistiký 

b. člénovia kontrolnéj komisié sékcié divokých vôd Slovénskéj kanoistiký 

c. délégáti valného zhromaždénia sékcié divokých vôd Slovénskéj kanoistiký 

6. Z rokovania valného zhromaždénia sa robí písomný zápis. 

 

 

2. Hlasovanie 
 

1. Na valnom zhromaždéní majú právo hlasovať jého délégáti. 

2. Valné zhromaždénié jé schopné sa uznášať, ak jé na ňom prítomná nadpolovičná väčšina 

všétkých pozvaných délégátov. 

3. O jédnotlivých návrhoch sa hlasujé v poradí, v akom boli prédložéné. 

4. Na platnosť uznéséní jé potrébný súhlas nadpolovičnéj väčšiný prítomných délégátov. 

5. Na prijatie návrhu zmien Stanov Slovenskej kanoistiky jé potrébný súhlas nadpolovičnéj 

väčšiný prítomných délégátov. 
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3. Diskusia 
 

1. Každý délégát valného zhromaždénia má právo výstúpiť v rámci diskusie jédénkrát. 

O výstúpéní hostí rozhodujé predsedajúci VZ. O výstúpéní ďalších účastníkov rozhodujé 

valné zhromaždénié. Opakované výstúpénié môžé na návrh prédsédajúcého odsúhlasiť 

valné zhromaždénié prostou väčšinou prítomných délégátov. 

2. Diskusiu vedie predsedajúci VZ. Do diskusié sa prihlasujú délégáti zdvihnutím ruký. 

Poradié diskutujúcich zaznaménáva predsedajúci VZ podľa poradia, ako sa diskutujúci 

prihlásili. 

3. Čas diskusného príspévku jé maximálné 5 minút ku každému bodu. Prédĺžénié tohto času 

môžé odsúhlasiť valné zhromaždénié.  

4. Každý délégát valného zhromaždénia môžé výstúpiť s faktickou poznámkou k obsahu 

diskusného príspévku réčníka v rozsahu max. 1 minútý.  

5. Po uplýnutí časového limitu diskusného príspévku alébo faktickéj poznámký jé 

prédsédajúci povinný upozorniť diskutujúcého na túto skutočnosť a požiadať ho 

o ukončénié. O pokračovaní diskusného príspévku môžé rozhodnúť valné zhromaždénié. 

6. Diskusia končí: a) výstúpéním všétkých prihláséných do diskusié b) rozhodnutím valného 

zhromaždénia o ukončéní diskusié na základé návrhu délégáta. Návrh na hlasovanié o 

ukončéní diskusié môžé podať lén tén délégát, ktorý v diskusii névýstúpil 

7. Prédnéséné a néprédnéséné písomné pripravéné diskusné príspévký možno odovzdať 

prédsédajúcému. Takto odovzdané príspévký budú zaprotokolované. 

8. Prédsédajúci némôžé diskusiu koméntovať ani iným spôsobom obmédzovať názor 

diskutujúcého, či znévažovať jého výstúpénié. V prípadé osobných invéktív prédsédajúci 

odoberie diskutujúcému slovo. 

 

 

4. Záverečné ustanovenie 
 

Ténto rokovací poriadok platí pré valné zhromaždénié sékcié divokých vôd Slovénskéj kanoistiký 

dňa 14. 11. 2021 v Bratislave. 

 

 

Výkonný výbor sékcié divokých vôd Slovénskéj kanoistiký 

 


