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___

__________________________________

ROKOVACÍ PORIADOK
1) Tento rokovací poriadok ustanovuje pravidlá rokovania a organizácie Valného zhromaždenia Klubu
biatlonu Valaská-Osrblie (ďalej len VZ).
2) Zvolávanie VZ upravujú Stanovy KB VO – Článok 13 bod A a)
3) Členom VZ sú delegáti s právom hlasovať, t.j. podľa Stanov KB každý člen klubu po dovŕšení 14 roku veku.
4) Na VZ sú ďalej prítomní členovia klubu do 14 rokov veku, prípadne ďalší hostia.
5) Rokovanie VZ je uznášania schopné, pokiaľ je prítomná najmenej 1/3 členov s právom hlasovať.
6) Návrh programu VZ je obsiahnutý v písomnom doručení delegátom VZ.
7) Valné zhromaždenie na začiatku rokovania, ak je uznášaniaschopné, prerokuje návrh programu a o jeho
schválení rozhoduje hlasovaním. VZ môže pri prerokovaní návrhu programu rokovania na návrh delegáta
s právom hlasovať navrhnutý program doplniť alebo zmeniť. Na prijatie programu, prípadne zmien
programu, je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s právom hlasovať.
8) K účasti na rokovaní s právom hlasovať oprávňuje delegáta „HLASOVACÍ LÍSTOK“ vydaný pri prezentácii
na základe overeného zoznamu delegátov.
9) Delegát s právom hlasovať má jeden hlas a všetky hlasy sú si rovné.
10) Delegáti s právom hlasovať majú právo byť volení, voliť, hlasovať, navrhovať, diskutovať, prednášať
faktické poznámky a dostať odpoveď.
11) VZ rokuje podľa schváleného Programu a Rokovacieho poriadku. Rokovanie riadi predsedajúci na základe
poverenia výborom KB.
12) Podľa programu si Valné zhromaždenie volí pracovné komisie.
13) VZ schvaľuje verejne skrutátorov, mandátovú komisiu, návrhovú komisiu, volebnú komisiu, zapisovateľa
a overovateľov zápisnice.
14) Komisie začínajú pracovať bezprostredne po zvolení podľa pokynov svojich predsedov.
15) Návrhy a pripomienky sa odovzdávajú komisiám zásadne písomne.
16) Rozhodnutia VZ sa prijímajú verejným hlasovaním, s výnimkou volieb. Hlasovanie sa vykonáva
zdvihnutím hlasovacieho lístku. Hlasuje sa najprv o protinávrhu, ktorý bol podaný. Delegáti musia byť
oboznámení s pripomienkami alebo námietkami pred hlasovaním.
17) Pri verejnom hlasovaní rozhoduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať,
ak Stanovy neurčujú inak.
18) Do orgánov KB volí VZ tajným hlasovaním.
19) Tajné hlasovanie do orgánov KB riadi volebná komisia podľa schváleného Volebného poriadku.
20) Každý kandidát na volenú funkciu má právo predstaviť svoju kandidatúru v trvaní maximálne päť minút.
21) Diskusie sa môžu zúčastniť všetci delegáti. Prihlásiť do diskusie sa môžu písomne najneskôr pred
začiatkom prerokúvania daného bodu, alebo počas diskusie zdvihnutím ruky. Diskusiu riadi predsedajúci
a udeľuje slovo prihláseným v poradí, v ktorom sa do diskusie prihlásili. V diskusii možno vystúpiť
z miesta alebo od rečníckeho pultu, pričom diskusný príspevok delegáta môže trvať maximálne päť minút.
Predsedovi KB, členom výboru, členom revíznej komisie sa udelí slovo, kedykoľvek o to požiadajú.
22) Delegáti VZ sa k faktickej poznámke hlásia zdvihnutím ruky. Faktická poznámka môže trvať maximálne
jednu minútu a prednáša sa z miesta alebo od predsedníckeho stola. Každý delegát môže mať k jednej
téme maximálne jednu faktickú poznámku.
23) Ak sa rečník odchyľuje od prerokúvanej veci, predsedajúci ho vyzve, aby hovoril k veci. Ak ani po
opakovanej výzve nebude hovoriť k veci, odoberie mu slovo.
24) Delegáta, ktorý neuposlúchne výzvu alebo odobratie slova, poprípade svojimi prejavmi alebo činmi v
rokovacej miestnosti prekračuje hranice slušnosti, vyzve predsedajúci k zachovaniu poriadku. Ak výzva
na zachovanie poriadku nevedie u delegáta k náprave, môže predsedajúci vykázať delegáta až do
skončenia rokovania z rokovacej miestnosti.
25) Zmeny a úpravy rokovacieho poriadku VZ je oprávnené vykonávať len VZ a nadobúdajú účinnosť aktom
ich schválenia.

Vo Valaskej 3.júna 2022

predkladá výbor KB VO

