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Rokovací	poriadok	Konferencie	Slovenskej	kanoistiky		
	

1. Účastníci	a	rokovanie	Konferencie	
	

1. Členovia	Konferencie	sú	
a)	delegáti	 každej	 sekcie	 Slovenskej	 kanoistiky	 delegovaní	 Valnými	 zhromaždeniami	
sekcií,	 pričom	 počet	 delegátov	 každej	 sekcie	 závisí	 od	 počtu	 jej	 registrovaných	
športovcov	 a	úrovne	 súťaže	 v	ktorej	 súťažia.	 Pri	 počte	 do	 200	 aktívnych	 športovcov	
zastupujú	sekciu	5	delegáti,	od	201	do	1000	aktívnych	športovcov	včítane	6	delegátov	a	
pri	 počte	 nad	 1000	 aktívnych	 športovcov	 zastupuje	 sekciu	 7	 delegátov.	 Každá	 sekcia	
môže	delegovať	ďalších	dvoch	delegátov	pokiaľ	zabezpečuje	športovú	reprezentáciu	pre	
medzinárodné	podujatia.	 Z	tohto	 počtu	 je	 delegátom	príslušnej	 sekcie	 najmenej	 jeden	
zástupca	športovcov,	ak	ho	navrhne	záujmová	organizácia	športovcov	alebo	najmenej	50	
športovcov	Slovenskej	kanoistiky.	Súčasne	z	tohto	počtu	 je	delegátom	príslušnej	 sekcie	
najmenej	jeden	zástupca	športových	odborníkov,	ak	ho	navrhne	najmenej	50	športových	
odborníkov	Slovenskej	kanoistiky.	
b)	členovia	Prezídia,	
c)	kontrolór	Slovenskej	kanoistiky,	
d)	predkladatelia	žiadostí	o	členstvo	právnických	osôb	v	Slovenskej	kanoistike,	
e)	hostia	 navrhnutí	 ktorýmkoľvek	 účastníkom	 Konferencie,	 prítomnosť	 ktorých	 musí	
schváliť	Konferencia.	
2. Delegáti	 Konferencie	 preukazujú	 oprávnenie	 zúčastniť	 sa	 na	 zasadnutí	 Konferencie	

predložením	zápisnice	o	ich	zvolení.	
3. Rokovanie	Konferencie	riadi	prezident	Slovenskej	kanoistiky.		
4. Konferencia	 schvaľuje	 3-člennú	 mandátovú	 komisiu,	 3-člennú	 návrhovú	 komisiu	

a	v	prípade	 volieb	 3-člennú	 volebnú	 komisiu.	Mandátová	 komisia	 overuje	 platnosť	
mandátov,	 podáva	 správu	 o	 počte	 prítomných	 delegátov	 a	 priebežne	 zisťuje,	 či	 je	
Konferencia	schopná	sa	uznášať.	Návrhová	komisia	pripravuje	a	predkladá	návrh	na	
uznesenia	 Konferencie,	 prípadne	 ďalšie	 prejednávané	 materiály.	 Volebná	 komisia	
riadi	voľby,	pokiaľ	sú	v	programe	Konferencie.	

5. Predkladať	dokumenty,	návrhy	a	podnety	Konferencii	na	prerokovanie	majú	právo:	
a. zúčastnení	delegáti,	
b. členovia	Prezídia	Slovenskej	kanoistiky,	
c. kontrolór	Slovenskej	kanoistiky		

6. Z	rokovania	Konferencie	sa	robí	písomný	zápis.	
	
	

2. Hlasovanie	
	

1. Na	Konferencii	majú	právo	hlasovať	jej	delegáti.	
2. Konferencia	 je	 uznášania	 schopná,	 ak	 je	 na	 ňom	 prítomná	 nadpolovičná	 väčšina	

všetkých	pozvaných	delegátov.	
3. O	jednotlivých	návrhoch	sa	hlasuje	v	poradí,	v	akom	boli	predložené.	
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„V rokovacom poriadku odporúčam  do 
bodu 1.3 doplniť na koniec vety: alebo 
osoba poverená zvolávateľom konferencie. 
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stanov SK v článku 7 bod 8 ods. 10. 
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byť aj iný ako je prezident SK. Ak sa to 
príjme, potom v celom znení RK 
odporúčam zmeniť prezident SK na 
riadiaci konferencie.”	
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4. Konferencia	v	súlade	s	programom:	
a)	schvaľuje	 na	 začiatku	 zasadnutia	 program	 rokovania	 a	 návrhy	 na	 jeho	 zmenu	
nadpolovičnou	väčšinou	prítomných	Delegátov,	
b)	 rozhoduje	 o	 prijatí	 a	 zmenách	 stanov	 Slovenskej	 kanoistiky	 dvojtretinovou	 väčšinou	
všetkých	Delegátov,	
c)	 rozhoduje	 o	 zániku	 Slovenskej	 kanoistiky,	 spôsobe	 jeho	 likvidácie	 a	rozdelení	 majetku	
Slovenskej	kanoistiky	dvojtretinovou	väčšinou	všetkých	Delegátov,	
d)	volí	 a	odvoláva	 členov	 volebnej	 komisie,	 ktorá	 pripravuje	 a	 riadi	 voľby	 do	 orgánov	
Slovenskej	kanoistiky	nadpolovičnou	väčšinou	prítomných	Delegátov,	
e)	 volí	 a	 odvoláva	Prezidenta	 Slovenskej	 kanoistiky,	 členov	 Prezídia,	 členov	 kontrolnej	
komisie,	 predsedu	 a	členov	 Disciplinárnej	 komisie	 nadpolovičnou	 väčšinou	 prítomných	
Delegátov.	 Predsedu	 Kontrolnej	 komisie	 volí	 nadpolovičnou	 väčšinou	 a	odvoláva	
dvojtretinovou	väčšinou	všetkých	Delegátov,	
f)	schvaľuje	 plán	 činnosti	 Slovenskej	 kanoistiky	 nadpolovičnou	 väčšinou	 prítomných	
Delegátov,	
g)	schvaľuje	 rozpočet	 Slovenskej	 kanoistiky,	správu	 o	hospodárení	 a	výročnú	 správu	
Slovenskej	kanoistiky	nadpolovičnou	väčšinou	prítomných	Delegátov,	
h)	schvaľuje	 vytvorenie	 obchodnej	 spoločnosti 1 	alebo	 nadobudnutie,	 zmenu	 či	 zánik	
majetkových	práv	v	takejto	spoločnosti	dvojtretinovou	väčšinou	všetkých	Delegátov,	
i)	rozhoduje	o	akýchkoľvek	iných	otázkach	nadpolovičnou	väčšinou	prítomných	Delegátov,	
j)	schvaľuje	prijatie	nových	členov	nadpolovičnou	väčšinou	prítomných	Delegátov,	
k)	rozhoduje	o	vylúčení	členov	nadpolovičnou	väčšinou	prítomných	Delegátov,	
l)	uskutočňuje	doplňujúce	voľby	do	orgánov	Slovenskej	kanoistiky	,	
m)	 schvaľuje	 kandidátov	 do	 medzinárodných	 komisií	 nadpolovičnou	 väčšinou	 prítomných	
Delegátov	
n)	 schvaľuje	 čestných	 členov	 Slovenskej	 kanoistiky	 a	rozhoduje	o	odňatí	 čestného	 členstva	
nadpolovičnou	väčšinou	prítomných	Delegátov,	
o)	 schvaľuje	 udelenie	 ocenení	 za	 zásluhy	 o	rozvoj	 Slovenskej	 kanoistiky	 nadpolovičnou	
väčšinou	prítomných	Delegátov,	
p)	 schvaľuje	 výšku	 členských	 príspevkov	 do	 Slovenskej	 kanoistiky	 nadpolovičnou	 väčšinou	
prítomných	Delegátov.	
q)	 rozhodnutia	 Konferencie,	 pri	 ktorých	 sa	 podľa	 stanov	 vyžaduje	 súhlas	 dvojtretinovej	
väčšiny	sú:	schvaľovanie	reorganizácie	súťaží	a	schvaľovanie	návrhov	zmluvných	vzťahov,	ak	
hodnota	plnenia	zmluvy	je	vyššia	ako	200	000,-	EUR.	
	
	

3. Diskusia	
	

1. Každý	delegát	Konferencie	má	právo	vystúpiť	v	diskusii	 jedenkrát.	O	vystúpení	hostí	
rozhoduje	prezident	Slovenskej	kanoistiky.	O	vystúpení	ďalších	účastníkov	rozhoduje	
Konferencia.	 Opakované	 vystúpenie	 môže	 na	 návrh	 prezidenta	 odsúhlasiť	
Konferencia	väčšinou	prítomných	delegátov.	
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2. Diskusiu	 vedie	 prezident	 Slovenskej	 kanoistiky.	 Do	 diskusie	 sa	 prihlasuje	 písomne.	
Prihlášky	do	diskusie	sa	odovzdávajú	prezidentovi	Slovenskej	kanoistiky	do	začiatku	
diskusie	podľa	programu.	

3. Čas	diskusného	príspevku	je	maximálne	5	minút	ku	každému	bodu.	
4. Každý	delegát	Konferencie	môže	vystúpiť	jedenkrát	s	faktickou	poznámkou	k	obsahu	

diskusného	príspevku	rečníka	v	rozsahu	max.	1	minúty.		
5. Po	 uplynutí	 časového	 limitu	 diskusného	 príspevku	 alebo	 faktickej	 poznámky	 je	

prezident	 povinný	 upozorniť	 diskutujúceho	 na	 túto	 skutočnosť	 a	 požiadať	 ho	
o	ukončenie.	O	pokračovaní	diskusného	príspevku	môže	rozhodnúť	Konferencia.		

6. Diskusia	 končí:	 a)	 vystúpením	 všetkých	 prihlásených	 do	 diskusie	 b)	 rozhodnutím	
Konferencie	o	ukončení	diskusie	na	základe	návrhu	delegáta.	

7. Prednesené	 a	 neprednesené	 písomne	 pripravené	 diskusné	 príspevky	 možno	
odovzdať	prezidentovi.	Takto	odovzdané	príspevky	budú	zaprotokolované.	

8. Prezident	 nemôže	 diskusiu	 komentovať	 ani	 iným	 spôsobom	 obmedzovať	 názor	
diskutujúceho,	či	znevažovať	jeho	vystúpenie.	V	prípade	osobných	invektív	prezident	
odoberie	diskutujúcemu	slovo.	

	
	

4. Záverečné	ustanovenie	
	
Tento	rokovací	poriadok	platí	pre	zasadnutia	Konferencie.	
	
	
	


