
ROKOVACÍ PORIADOK Konferencií SZOŠ 
 
 
 
A) Účastníci konferencie SZOŠ 
 
Účastníci Konferencie SZOŠ sú delegáti s hlasom rozhodujúcim (každý kolektívny člen – oddiel/klub má 
jedného delegáta), členovia predsedníctva SZOŠ, revíznej komisie, predsedovia sekcií, prierezových komisií, 
hostia. 
 
 
B) Riadenie rokovania Konferencie SZOŠ 
 
Konferenciu SZOŠ riadi pracovné predsedníctvo, zvolené delegátmi Konferencie (zastúpenie z každej 
oblasti + člen revíznej komisie). 
 
 
C) Hlasovanie 
 
Konferencia je oprávnená rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s hlasom 
rozhodujúcim. Právo hlasovať majú iba delegáti s hlasom rozhodujúcim. Hlas rozhodujúci majú aj členovia 
Predsedníctva SZOŠ (v prípade, že sa koná volebná Konferencia SZOŠ, pred voľbou do nových orgánov sa 
doterajší členovia P SZOŠ vzdajú svojich mandátov). 
V prípade, že sa nezíde nadpolovičná väčšina delegátov, rokovanie konferencie sa preruší a po 30 minútach 
sa stanoví nové kvórum. To sa rovná počtu zúčastnených delegátov za kluby (členovia predsedníctva SZOŠ 
v tomto prípade nemajú hlasovacie právo z titulu funkcie). Konferencia v takomto prípade rokuje len 
o bodoch programu, ktoré boli vopred písomne stanovené v programe konferencie. 
O návrhoch sa hlasuje v poradí, v akom boli predložené. Návrh je schválený, ak sa zaň vyslovila 
nadpolovičná väčšina delegátov s hlasom rozhodujúcim, prítomných na konferencii.  
Sčítanie hlasov vykonáva poverený člen pracovného predsedníctva. V prípade, že by nedošlo k dohode pri 
schvaľovaní dokumentov, vytvorí sa z delegátov dohadovacia komisia, ktorá predloží nový návrh. 
 
 
D) Diskusia 
 
Diskusiu vedie poverený člen pracovného predsedníctva. Právo jedného diskusného príspevku má každý 
delegát s hlasom rozhodujúcim. O vystúpení hosťa rozhoduje pracovné predsedníctvo. Opakované 
vystúpenie môžu na návrh predsedajúceho schváliť delegáti Konferencie. Diskusný príspevok nie je časovo 
obmedzený, mal by byť však vecný a konštruktívny. 
 
Diskusia sa končí rozhodnutím Konferencie SZOŠ na základe návrhu delegáta s hlasom rozhodujúcim. 
Písomne pripravené diskusné príspevky možno odovzdať predsedajúcemu. Predsedajúcemu je možné 
odovzdať tiež písomne pripravené diskusné príspevky, ktoré nemohli byť prednesené. Všetky diskusné 
príspevky budú zaprotokolované. Predsedajúci nemôže diskusiu komentovať, alebo iným spôsobom 
obmedzovať názor diskutujúceho. 
 
 
E) Záverečné ustanovenie 
 
Z celého rokovania Konferencie sa vyhotoví písomný záznam, ktorý obdržia všetci delegáti Konferencie 
SZOŠ. 
 
Tento rokovací poriadok platí pre rokovanie Konferencií SZOŠ s účinnosťou od 4. 12. 2011 a ruší platnosť 
rokovacieho poriadku platného od 18. 1. 2001. 


