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SLOVENSKÁ SQUASHOVÁ ASOCIÁCIA (SSQA) 
Junácka 6, 832 80 Bratislava 

e-mail: gs@squash.sk 
 

Bratislava, 18.5. 2016 

Výkonný výbor SSQA pozýva svojich členov 

na Členské zhromaždenie SSQA, 

ktoré sa bude konať  

dňa 19. júna 2016 (nedeľa) od 14:00 hod. 

v IMET squash centrum Bratislava 
(predpokladané ukončenie o 18:00 hod.) 

 

Program: 
1. otvorenie a voľba orgánov členského zhromaždenia (3 členovia 

pracovného predsedníctva, 3 členná mandátová komisia, 3 členná 

návrhová komisia, 2 overovatelia) 

2. schválenie 

- programu členského zhromaždenia) 

- rokovacieho poriadku 

- volebného poriadku členského zhromaždenia  

3. informácia o činnosti SSQA a jednotlivých komisií  

4. voľba členov nového VV SSQA 

5. diskusia 

6. schválenie záverov ČZ SSQA a ukončenie. 
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Podrobnosti k voľbám do VV SSQA 

 

Na Členskom zhromaždení SSQA dňa 19.6.2016 sa uskutočnia voľby na jednotlivé 
pozície na obdobie 3 rokov. Kandidáti a uchádzači o jednotlivé pozície: 

1. Prezident SSQA 

2. Generálny sekretár SSQA 

3. Predseda ŠTK 

4. Predseda rozhodcovskej komisie 

5. Predseda Trénersko-metodickej komisie 

6. Predseda juniorskej komisie 

pošlú najneskôr do 5.6.2016 svoje curiculum vitae spolu s motivačným listom na e-
mailovú adresu gs@squash.sk a tým potvrdia písomne svoju nomináciu (Článok VI. 
Bod 7. Stanov SSQA). Generálny sekretár zverejní dňa 6.6.2016 všetky kandidatúry 
na jednotlivé posty v samostatnej Aktualite na webovej stránke www.squash.sk. 
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Článok VI.  
zo STANOV SSQA 

Členské zhromaždenie 

1. Najvyšším orgánom SSQA je členské zhromaždenie, ktoré zvoláva raz ročne výkonný výbor. 
2. Mimoriadne členské zhromaždenie môže zvolať v prípade potreby výkonný výbor z vlastného 

rozhodnutia, alebo ak o to písomne požiada najmenej polovica kolektívnych členov, alebo štvrtina 
individuálnych členov. 

3. Regulárne uznesenie o konaní zhromaždenia sa musí zverejniť najmenej 30 dní pred jeho konaním 
a musí byť uvedený dátum, čas, miesto konania a jeho program.  

4. Ak bolo členské zhromaždenie riadne zvolené, je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet 
prítomných členov. Hlasovacie právo má každý prítomný individuálny člen a delegát starší 18 
rokov. 

5. Na ČZ SSQA je možné písomne delegovať hlasy neprítomných členov tak, aby každý prítomný člen 
mal právo hlasovať maximálne 10 hlasmi (1 svoj a 9 delegovaných) bez ohľadu na ich klubovú 
príslušnosť. Písomné splnomocnenie prítomný člen predloží pri prezentácii prítomnosti na ČZ. 

6. Hlasovanie sa vykonáva pomocou hlasovacích kartičiek s vyznačením počtu hlasov, ktoré má 
prítomný člen delegované. 

7. Uznesenie členského zhromaždenia je platné, ak za uznesenie hlasuje nadpolovičná väčšina 
právoplatných prítomných hlasov. 

8. Členské zhromaždenie volí:  
- 5 členný výkonný výbor; voľba prebieha individuálne na jednotlivé funkcie, 
- 3 člennú revíznu komisiu a 1 náhradníka, ktorý sa automaticky stáva členom ReK, ak 

niektorý jej člen z rôznych dôvodov prestane vykonávať svoju funkciu 
7. Kandidáti do VV musia najneskôr 14 dní pred volbami písomne potvrdiť svoju kandidátku na 

sekretariáte SSQA. 
8. Voľba prezidenta sa vykoná na základe kandidátky na pozíciu prezidenta vyhlásenej VV SSQA. Vyhlásenie o voľbe 

prezidenta spolu s podmienkami pre uchádzačov musí byť oznámené najneskôr v termíne oznámenia o konaní ČZ 
SSQA.  

9. Voľba je platná, ak bola schválená nadpolovičnou väčšinou prítomných právoplatných hlasov. 
Volebné obdobie je v trvaní 3 rokov. Pokiaľ zvolený člen výkonného výboru neplní riadne svoje povinnosti, resp. 
významným spôsobom poruší stanovy SSQA, alebo poškodí dobré meno SSQA, môže byť z funkcie 
odvolaný ČZ SSQA aj pred uplynutím volebného obdobia. Zvolený člen VV môže z osobných 
dôvodov odstúpiť zo zvolenej funkcie i pred uplynutím volebného obdobia. Svoje rozhodnutie 
musí výkonnému výboru písomne oznámiť min. 30 dní pred plánovaným termínom odstúpenia. 
Pokiaľ mu v tom nebránia závažné osobné dôvody, je povinný vykonávať svoje povinnosti do dňa 
kooptácie nového člena VV. 

10. Členské zhromaždenie má právo dopĺňať alebo meniť stanovy SSQA. Úprava stanov je platná, ak ju 
schváli aspoň 2/3 prítomných právoplatných hlasov. 

11. Členské zhromaždenie má právo uzniesť sa o zániku SSQA, ak s tým súhlasia aspoň 2/3 všetkých 
členov SSQA. 

12. Schvaľovanie uznesení, voľby a úpravy stanov sa vykonávajú tajným alebo verejným hlasovaním. O 
spôsobe hlasovanie rozhodne členské zhromaždenie pred jeho vykonaním. 
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NÁVRH ROKOVACIEHO PORIADKU  
ČLENSKÉHO ZHROMAŽDENIA SSQA 

dňa 19. 6. 2016 

 

1. Ak bolo členské zhromaždenie riadne zvolené, je uznášaniaschopné bez ohľadu na 

počet prítomných členov. Hlasovacie právo má každý prítomný individuálny člen 

a delegát starší 18 rokov. 

2. Na ČZ SSQA je možné písomne delegovať hlasy neprítomných členov tak, aby každý 

prítomný člen mal právo hlasovať maximálne 10 hlasmi (1 svoj a 9 delegovaných) bez 

ohľadu na ich klubovú príslušnosť. Písomné splnomocnenie prítomný člen predloží pri 

prezentácii prítomnosti na ČZ, 

3. Hostia pozvaní VV SSQA majú hlas poradný. 

4. ČZ riadi osoba zvolená na vedenie ČZ spolu s ďalšími dvoma zvolenými členmi, ktorí 

tvoria pracovné predsedníctvo. Riadiaci ČZ má právo vziať slovo diskutujúcemu, ktorý 

nehovorí vecne k téme, alebo uráža ďalších účastníkov rokovania ČZ. 

5. Program ČZ schvaľuje ČZ po schválení rokovacieho poriadku. 

6. Každý účastník ČZ má právo vystúpiť v diskusii raz ku každému bodu programu. 

Vystúpenie nesmie byť dlhšie ako 3 minúty. Ďalšie vstupy k tomu istému bodu môžu 

byť iba formou technickej poznámky v rozsahu do 1 minúty maximálne dvakrát. 

7. O návrhoch hlasujú delegáti s hlasom rozhodujúcim v poradí, v akom boli predložené. 

Návrh je schválený, ak ho schváli nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s hlasom 

rozhodujúcim. 

8. Hlasovanie prebieha verejne – vykonáva sa pomocou hlasovacích kartičiek 

s vyznačením počtu hlasov, ktoré má prítomný člen delegované. 

9. Ku každému bodu programu sa prijíma rozhodnutie po jeho prerokovaní. 

K uzatvoreným bodom sa už ČZ nevracia, okrem prípadov, kedy nové skutočnosti 

významne ovplyvňujú pôvodné rozhodnutie. 

10. Prítomní delegáti s hlasom rozhodujúcim schvaľujú: 

a) 3 člennú mandátovú komisiu  

(eviduje prítomnosť delegátov, informuje o uznášaniaschopnosti ČZ, sčítava hlasy pri 

verejnom hlasovaní) 

b) 3 člennú návrhovú komisiu, ktorej člen je tiež zapisovateľom  

(predkladá návrh uznesenia ku každému bodu programu ČZ). 

c) O ukončení ČZ SSQA rozhodujú prítomní delegáti s hlasom rozhodujúcim na návrh 

pracovného predsedníctva. 
 


