
R O K O V A C Í   P O R I A D O K 
Valného zhromaždenia SBF konaného dňa  30.júna 2018 

 

1. Delegátmi Valného zhromaždenia sú členovia národného športového zväzu boxu, ktorí sú organizovaní 
v telovýchovných jednotách, športových kluboch a oddieloch boxu (ďalej len „TJ, ŠK a OB“), a týmito boli 
na Valné zhromaždenie  (ďalej len „VZ“) delegovaní. Delegáti sa musia preukázať  poverením. Delegátom 
VZ sa priznáva hlas rozhodujúci podľa aktuálne platných a účinných Stanov slovenského národného 
športového zväzu boxu - SBF. VZ sa môžu zúčastniť aj hostia. VZ je uznášaniaschopné ak je prítomná 
nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov s hlasom rozhodujúcim, ak Stanovy neurčujú inak.  
 

2. VZ verejnou voľbou zvolí predsedajúceho na návrh Prezidenta SBF. Predsedajúci určí zapisovateľa a dvoch 
overovateľov zápisnice. 
 

3. VZ verejnou voľbou zvolí mandátovú a návrhovú komisiu. Návrh na jej zloženie predkladá Komisia pre 
prípravu VZ alt. prítomní delegáti Predsedajúcemu. Komisie je možné zlúčiť, ak s tým VZ vysloví súhlas. 
Mandátová komisia overuje platnosť mandátov, podáva správu o počte prítomných delegátov a informuje, 
či je VZ uznášaniaschopné. Pri hlasovaní spočítava hlasy delegátov. Návrhová komisia pripravuje 
a predkladá návrh na prijatie uznesení VZ. Volebná komisia riadi priebeh volieb, spočítava volebné hlasy na 
platných volebných lístkoch a podáva správu o výsledkoch volieb, podľa Volebného poriadku. 
 

4. Rokovanie VZ vedie Predsedajúci podľa programu, ktorý schváli VZ. Návrh programu predkladá 
Predsedajúci. 
 

5. Hlasovanie na VZ je verejné. Na prijatie rozhodnutia alebo uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej 
väčšiny prítomných delegátov, ak Stanovy neurčujú inak.  
 

6. Delegáti VZ majú právo predkladať VZ na prerokovanie dokumenty, návrhy a podnety. Delegáti môžu 
k jednotlivým návrhom predložiť pozmeňujúce návrhy. Predsedajúci dáva hlasovať o všetkých 
pozmeňujúcich návrhoch v poradí ako ich delegáti prednesú. Schválený bude ten pozmeňujúci návrh, ktorý 
získa nadpolovičnú väčšinu hlasov. V prípade schválenia pozmeňujúceho návrhu sa tento zapracuje do 
pôvodného návrhu.  
  

7. Diskusia je povolená ku každému bodu programu. V diskusii má každý delegát právo na jedno diskusné 
vystúpenie. Do diskusie sa prihlasuje prihlásením – zdvihnutím ruky. Poradie diskutujúceho je určené podľa 
poradia prihlásenia sa do diskusie. Diskusiu vedie Predsedajúci. O vystúpení hostí rozhoduje Predsedajúci. 
Opakované vystúpenie v diskusii môže umožniť Predsedajúci. 
 

8. Časová dĺžka vystúpenia delegáta v diskusii je maximálne 5 minút. Predĺženie tohto vystúpenia môže 
povoliť Predsedajúci. Každý delegát VZ môže vystúpiť s faktickou poznámkou k obsahu predchádzajúceho 
diskusného príspevku v rozsahu 1 minúty. Po uplynutí časového limitu diskusného príspevku alebo 
faktickej poznámky Predsedajúci upozorní diskutujúceho na túto skutočnosť a požiada ho o ukončenie 
vystúpenia. V prípade akýchkoľvek osobných invektív, Predsedajúci odoberie diskutujúcemu slovo. 
 

9. Diskusia končí vystúpením všetkých prihlásených do diskusie a následne rozhodnutím predsedajúceho 
o ukončení diskusie. 
 

10. Zasadnutie VZ ukončuje predsedajúci. Zápisnica z priebehu VZ sa zasiela elektronicky všetkým TJ, ŠK a OB 
do 10 dní po skončení VZ. 

 
 

              Komisia pre prípravu VZ 


