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NÁVRH ROKOVACIEHO PORIADKU
ČLENSKÉHO ZHROMAŽDENIA SSQA
dňa 28. 10. 2017
1) Na uznášaniaschopnosť ČZ je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov ČZ
s právom hlasovať.
2) Na ČZ SSQA je možné písomne delegovať hlasy neprítomných členov / fyzických osôb tak, aby
každý prítomný člen mal právo hlasovať maximálne 3 hlasmi (1 svoj a 2 delegovaných) bez
ohľadu na ich klubovú príslušnosť. Formulár plnomocenstva s požadovanými údajmi je súčasťou
dokumentov zverejnených pri zvolávaní ČZ SSQA. Písomné splnomocnenie prítomný člen
predloží pri prezentácii prítomnosti na ČZ.
Splnomocnenie musí byť opatrené pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu klubu.
3) Hlasovanie prebieha verejne alebo tajne
Verejné – vykonáva sa pomocou hlasovacích kartičiek s vyznačením počtu hlasov, ktoré má
prítomný člen delegované,
Tajné – formou pripravených hlasovacích lístočkov.
Kombinované – časť hlasovaní sa môže vykonať
verejne – odsúhlasenie kooptovaných členov VV, návrh GS, schválenie záverov ČZ SSQA,
tajné – voľba kontrolóra SSQA, vyjadrenie dôvery v zmysle programu.
4) Prítomní delegáti s hlasom rozhodujúcim schvaľujú:
-

3 členov pracovného predsedníctva
2-člennú mandátovú komisia / eviduje prítomnosť
o uznášaniaschopnosti ČZ, sčítava hlasy pri verejnom hlasovaní

delegátov,

informuje

-

2-člennú návrhovú komisia / predkladá návrh uznesenia ku každému bodu programu ČZ

-

2-člennú volebnú komisia

-

2 overovateľov zápisnice z ČZ SSQA

-

rokovací poriadok

-

program ČZ schvaľuje ČZ po schválení rokovacieho poriadku.

5) Uznesenie členského zhromaždenia je platné, ak za uznesenie hlasuje nadpolovičná väčšina,
resp. 2/3 právoplatných prítomných hlasov / v zmysle Stanov SSQA;
6) 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.
7) 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.
8) O návrhoch hlasujú delegáti v poradí, v akom boli predložené.

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

9) Ku každému bodu programu sa prijíma rozhodnutie po jeho prerokovaní. K uzatvoreným bodom
sa už ČZ nevracia.
10)
o ukončení ČZ SSQA rozhodujú prítomní delegáti s hlasom rozhodujúcim na návrh
pracovného predsedníctva.
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ÚLOHY JEDNOTLIVÝCH KOMISIÍ:
Mandátna komisia kontroluje prítomnosť účastníkov rokovania, overuje oprávnenosť ich účastí na
rokovaní a hlasovanie.
Návrhová komisia pripravuje návrh uznesení, zapracováva do nich pripomienky a návrhy
účastníkov rokovania a spracováva ich do konečného znenia.
Volebná komisia sa volí len vtedy, ak je v programe rokovania voľba orgánov alebo ich členov.
Zodpovedá za priebeh volieb.
Úlohy mandátovej komisie:
 na základe evidencie o členstve kontroluje platnosť účasti na ČZ, hlasovaní a voľbách;
 kontroluje právoplatnosť delegovania právomocí na iných členov
 podáva ČZ správu o počte platných prítomných hlasov;
 podáva ČZ správu o právoplatnosti a uznášaniaschopnosti zasadnutia.
Úlohy volebnej komisie:
 dbá na priebeh volieb a hlasovania v zmysle Volebného poriadku;
 registruje návrhy na kandidátov volených orgánov;
 zostavuje kandidátne listiny na základe predložených návrhov a potvrdzuje právoplatnosť
kandidatúry;
 riadi volebný akt;
 vyhodnocuje výsledky hlasovania a volieb, vyhotovuje o výsledkoch protokol;
 pred voľbami stanovuje časové rozpätie pre podávanie návrhov kandidátov. Po tomto
termíne nie je prijímanie ďalších návrhov možné.
Úlohy návrhovej komisie:


pripravuje návrh uznesenia ČZ

Voľby sa zásadne uskutočňujú tajným spôsobom. Hlasovanie môže prebehnúť tajne alebo verejne.

