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Rokovací  poriadok 
Konferencie ObV Východ SVF dňa 25.6.2021. 

podľa čl.15 bod 7 stanov ObV Východ SVF 
 
 
 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. V zmysle stanov je Konferencia najvyšším orgánom Oblastného výboru Východ 

Slovenskej volejbalovej federácie (ďalej len „Oblastný výbor“).  Rokovania konferencie 
sa s hlasom rozhodujúcim zúčastňujú:   

a. zvolení (zastupujúci) delegáti klubov oblasti Východ 
b. členovia Výkonného výboru ObV Východ  

2. Rokovania konferencie sa zúčastňujú aj pozvaní čestní členovia SVF, členovia 
odborných komisii, oceňovaní členovia a hostia, ktorí nemajú hlasovacie právo.  

3. Každý delegát má jeden hlas a všetky hlasy delegátov sú si rovné.  
4. Delegát, zástupca športového klubu, predloží  oprávnenie zastupovať klub na 

konferencii, podpísané štatutárnym zástupcom klubu.  
 
 

Článok 2 
Začiatok  konferencie 

 
1. Konferenciu zvoláva Výkonný výbor ObV Východ. Pôsobnosť konferencie je uvedená 

v Článku 17 Stanov ObV SVF Východ.  
2. Konferencia je oprávnená rozhodovať a uznášať sa, keď sa jej rokovania zúčastňuje 

nadpolovičná väčšina riadne pozvaných delegátov s hlasom rozhodujúcim. Predložený 
návrh je schválený, keď s ním súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s 
hlasom rozhodujúcim.  

3. O spôsobe hlasovania – tajne alebo verejne – rozhodne konferencia na základe 
hlasovania. O predložených návrhoch hlasujú delegáti konferencie v poradí, v akom 
boli podané.  

4. Ak nie je konferencia v čase zasadnutia uznášaniaschopná, odloží sa jej začiatok o jednu 
hodinu. Ak ani potom nie je uznášania schopná, predseda nariadi zasadnutie 
mimoriadnej konferencie s prítomnými delegátmi a rovnakým programom.    
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Článok 3 
Priebeh konferencie 

 
1. Rokovanie konferencie vedie predsedajúci, ktorým je spravidla predseda ObV alebo 

ním poverený člen Výkonného výboru.   
2. Rokovanie konferencie sa riadi programom navrhovaným VV ObV Východ a schválený 

konferenciou.  
3. Diskusie sa môžu zúčastniť: 

a. delegáti s hlasom rozhodujúcim  
b. pozvaní hostia 

Poradie prednesených diskusných príspevkov je určené poradím, v akom boli podané 
pracovnému predsedníctvu. Delegáti sa prihlasujú do diskusie písomne na 
prihlasovacích lístkoch alebo zdvihnutím ruky.  

4. Účastník konferencie má právo predniesť príspevok v určenej dobe trvania, ktorú 
schváli konferencia. K prednesenému príspevku majú účastníci konferencie predniesť 
faktickú poznámku v trvaní max. 1 minútu-      

 
 

Článok 4 
Komisie konferencie 

 
1. Komisie sú orgány vytvárané za účelom zabezpečenia plynulého priebehu konferencie. 

O zložení komisii rozhoduje konferencia verejným hlasovaním. Členovia komisií musia 
byť prítomní na konferencii. 

2. Každá pracovná komisia si zvolí svojho predsedu, ktorý riadi jej činnosť a je oprávnený 
vystupovať jej menom.  
2.1 Návrhová komisia – sa skladá z predsedu a dvoch členov. Úlohou Návrhovej 

komisie je vypracovať a prostredníctvom svojho predsedu predložiť na 
pripomienkovanie a schválenie návrh záverečného uznesenia Konferencie.  

2.2 Mandátová komisia – sa skladá z predsedu a dvoch členov. Predseda Mandátovej 
komisie oboznámi prítomných s počtom pozvaných delegátov  s hlasom 
rozhodujúcim a s počtom delegátov s hlasom rozhodujúcim v rokovacej miestnosti, 
t.j. overí uznášaniaschopnosť Konferencie.  

2.3 Volebná komisia – sa skladá z predsedu a dvoch členov. Na základe návrhu VV 
ObV V sústreďuje pripomienky a návrhy funkcionárov, ktorých volí konferencia, 
Zabezpečí na základe predloženého návrhu riadny priebeh volieb, spočíta hlasy a 
informuje o výsledku volieb.  

3. Všetky komisie vypracujú na základe svojej činnosti a výsledkov stručné písomné 
správy, ktoré podpíšu všetci členovia príslušných komisií. Tieto sú súčasťou uznesenia 
konferencie alebo zápisu z rokovania.     
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Článok 5 
Návrh na uznesenie. 

 
Návrh uznesenia predkladá predseda návrhovej komisie v súlade s prednesenými alebo 
odovzdanými pripomienkami. Návrhy a pripomienky k návrhu uznesenia môže podať 
každý delegát písomne alebo ústne do termínu určeného konferenciou.  
Uznesenie schvaľujú delegáti s hlasom rozhodujúcim.  

 
 

Článok 6 
Záverečné ustanovenie. 

 
Konferenciu pracovné predsedníctvo ukončí po prerokovaní všetkých bodov 
schváleného programu konferencie.  
Z rokovania konferencie zabezpečí Výkonný výbor písomný záznam, ktorého súčasťou 
je prezenčná listina účastníkov konferencie.  
Ospravedlnených a neprítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim treba vyznačiť na 
prezenčnej listine a menovite uviesť v zázname.  

 
 


