Slovenská jazdecká federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Západoslovenská jazdecká oblasť
Rokovací a volebný poriadok
Valného zhromaždenia Západoslovenskej jazdeckej oblasti SJF
V Trenčíne dňa 30.11.2019
Úvodné ustanovenia.
1. Tento rokovací poriadok ustanovuje pravidlá rokovania a organizácie Valného zhromaždenia
Slovenskej jazdeckej federácie, Západoslovenskej jazdeckej oblasti (ďalej len „VZ" ) v súlade
so stanovami Slovenskej jazdeckej federácie (ďalej len „stanovy SJF“).
2. VZ bolo zvolané do Trenčína na 30.11.2019 prostredníctvom Predsedu SJF ZSO (ďalej aj len
„P-ZSO-SJF“) v súlade s čl. XVI. stanov SJF.
VZ sú oprávnení zúčastniť sa s hlasom rozhodujúcim (ďalej aj len „hlas“) delegáti klubov SJF
ZSO, ktoré boli registrované ako kluby SJF ZSO ku dňu 30.10.2019 (ďalej len „delegáti“),
pričom, pre určenie počtu hlasov pre delegátov daného klubu je rozhodujúci počet členov
klubu v zmysle Článku VII, bodu 6, Stanov SJF.
3. Ak je delegátom klubu iný člen klubu, resp. člen iného klubu, musí mať tento delegát na
svojom delegačnom lístku úradne overený podpis štatutárneho zástupcu klubu a pri
prezentácii predložiť originál.
4. VZ je uznášaniaschopné v prípade, ak je na rokovaní VZ prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých členov s právom hlasovať registrovaných v SJF VSO ku dňu 30.10.2019.
5. Uznášaniaschopné VZ rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov delegátov prítomných na
rokovaní VZ.
Rokovanie.
1. Otvorenie rokovania. Rokovanie VZ otvára a riadi predseda P-SJF ZSO alebo iný člen P-SJF
ZSO poverený predsedom P-SJF ZSO (ďalej len "Predsedajúci VZ"). Oznámi počet hlasov,
ktorými prítomní delegáti disponujú, zistený podľa stavu evidencie pri prezentácii delegátov a
tiež oznámi počet prítomných delegátov.
2. Mandátová komisia. Predsedajúci VZ vyzve delegátov, aby predložili menovité návrhy
zástupcov do mandátovej komisie – členov SJF ZSO. Mandátová komisia má troch členov. Po
zvolení a zahájení činnosti mandátovej komisie si členovia mandátovej komisie spomedzi
seba zvolia predsedu mandátovej komisie a následne, po zistení počtu hlasov ktorými
prítomní delegáti disponujú, mandátová komisia prednesie správu, v ktorej oznámi počet
hlasov prítomných delegátov a skonštatuje, či je VZ v čase, na ktorý bolo zvolané,
uznášaniaschopné alebo nie.
V prípade, ak mandátová komisia vo svojej správe skonštatuje, že VZ je uznášaniaschopné,
rokovanie VZ pokračuje ďalej. Členovia mandátovej komisie počas rokovania VZ vykonávajú
funkciu skrutátorov, t.j. oficiálne sčítavajú a zaznamenávajú počty hlasov pri jednotlivých
hlasovaniach. Len predseda mandátovej komisie je oprávnený oznámiť predsedajúcemu
výsledok hlasovania.
Mandátová komisia vyhotovuje v písomnej forme správu mandátovej komisie z rokovania VZ.
Obsahová správnosť správy mandátovej komisie musí byť potvrdená jej podpisom
nadpolovičnou väčšinou členov mandátovej komisie.
3. Pracovné predsedníctvo. Predsedajúci VZ vyzve delegátov, aby predložili menovité návrhy
do pracovného predsedníctva VZ – členov SJF ZSO. Pracovné predsedníctvo má troch členov.
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Členovia pracovného predsedníctva si spomedzi seba zvolia predsedu pracovného
predsedníctva, ktorý sa stáva predsedajúcim VZ, riadi ďalšie rokovanie VZ .
Zapisovateľ a overovatelia. VZ volí zapisovateľa Zápisu z rokovania VZ a dvoch overovateľov.
VZ zvolený zapisovateľ počas rokovania VZ v písomnej forme zaznamenáva jednotlivé
skutočnosti priebehu rokovania VZ, ktoré budú následne podkladom pre vypracovanie zápisu
z rokovania VZ. V zápise sa uvedie najmä, kto riadil rokovanie, koľko delegátov bolo
prítomných, ktoré veci alebo návrhy boli prerokované, ktorí rečníci vystúpili v diskusii,
priebeh a výsledok hlasovania, prijaté uznesenia.
Obsahovú správnosť originálu zápisu z VZ svojim podpisom na tomto zápise potvrdzujú
obidvaja overovatelia zvolení na VZ.
Program rokovania. VZ prerokováva a schvaľuje program rokovania VZ. Návrh programu
rokovania VZ navrhnutý predsedníctvom SJF ZSO je súčasťou pozvánky na VZ. VZ môže návrh
programu doplniť alebo pozmeniť, len na základe návrhov, ktoré boli zaslané v zmysle článku
VII. bodu 5 stanov SJF.
Pracovné komisie. Predsedajúci VZ vyzve delegátov, aby predložili menovité návrhy
zástupcov do návrhovej komisie – členov SJF ZSO.
Návrhová komisia má troch členov. Po zvolení a zahájení činnosti návrhovej komisie si
členovia návrhovej komisie spomedzi seba zvolia predsedu návrhovej komisie.
Návrhová komisia v priebehu rokovania eviduje a v písomnej forme priebežne zaznamenáva
VZ prijaté uznesenia a rozhodnutia týkajúce sa jednotlivých prerokovávaných bodov
programu VZ.
Návrhová komisia spracováva v písomnej forme návrh uznesenia VZ a tento v súlade s
programom rokovania VZ predkladá VZ na schválenie. Obsahová správnosť na schválenie
predkladaného návrhu uznesenia VZ musí byť potvrdená jej podpisom nadpolovičnou
väčšinou členov návrhovej komisie.
Volebná komisia SJF – ako orgán SJF má troch členov, zvolených na VZ SJF. Volebná komisia
SJF prijíma, eviduje a spracováva návrhy na kandidátov do volených funkcií a orgánov,
overuje súhlas navrhnutých kandidátov s ich kandidatúrou a zabezpečuje priebeh volieb, a v
spolupráci s mandátovou komisiou aj sčítavanie hlasov a výsledky volieb, resp. hlasovania.
Volebná komisia SJF vyhotovuje v písomnej forme správu volebnej komisie z rokovania VZ.
Obsahová správnosť správy volebnej komisie musí byť potvrdená jej podpisom
nadpolovičnou väčšinou členov volebnej komisie SJF.
Rokovací a volebný poriadok. VZ prerokováva predkladané návrhy týkajúce sa rokovacieho a
volebného poriadku VZ a schvaľuje rokovací a volebný poriadok VZ.
Iné. Mandátová komisia kontroluje dodržiavanie schváleného rokovacieho poriadku počas
hlasovania. V prípade zistenia, že delegáti manipulujú hlasovacím lístkom prípadne používajú
cudzí hlasovací lístok môže predseda mandátovej komisie dať Predsedajúcemu VZ návrh na
vylúčenie takéhoto delegáta z VZ. O vylúčení takého delegáta rozhoduje pracovné
predsedníctvo hlasovaním nadpolovičnou väčšinou členov pracovného predsedníctva.
Predsedajúci VZ má právo zamietnuť návrh na hlasovanie o návrhu, ktorý svojím obsahom
smeruje k potláčaniu práv členov SJF, diskriminácii založenej na pohlaví, rasovom alebo
etnickom pôvode, náboženskom vyznaní alebo viere, postihnutí alebo veku a tiež o návrhu
ktorý je z dôvodu svojho rozsahu alebo zložitosti nutné predložiť písomne každému
delegátovi.
Predsedníctvo ZSO. Pred hlasovaním o kandidátoch na funkciu člena predsedníctva ZSO
delegáti určia hlasovaním, aký maximálny počet členov Predsedníctva bude volený.

Voľby a hlasovanie.
1. VZ o všetkých bodoch rokovania rozhoduje verejným hlasovaním a to zdvihnutím ruky s
hlasovacím lístkom, ktorý dostane každý delegát pred začiatkom rokovania VZ pri prezentácii.
Každý delegát disponuje len jediným hlasovacím lístkom.
2. O návrhoch (s výnimkou návrhov na voľbu) sa hlasuje v poradí, v akom boli predložené. Ak
bol predložený niektorý návrh vo viacerých variantoch hlasuje sa najprv o návrhu P-SJF ZSO,
ak existuje.
3. Bez závažných dôvodov nie je možné jednotlivé hlasovania prerušiť a predsedajúci počas nich
nemôže nikomu uložiť slovo.
4. Výsledky hlasovania vyhlási predsedajúci na základe informácie od predsedu mandátovej
komisie, resp. predsedu volebnej komisie.
5. Právo navrhovať kandidátov má každý člen SJF ZSO, v zmysle § 17, ods 1, písmeno h/ Zákona
440/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. Právo voliť majú všetci delegáti s hlasom
rozhodujúcim. Právo byť volený má kandidát, ktorý je členom SJF ZSO, bol navrhnutý
najmenej tri dni pred konaním VZ a prejavil súhlas so svojou kandidatúrou.
6. Voľby riadi Predsedajúci VZ v spolupráci s volebnou komisiou.
7. Priebeh volieb (s výnimkou voľby členov Predsedníctva ZSO)
- Predsedajúci VZ prečíta doposiaľ došlé návrhy a vyzve prítomných na predloženie
ďalších návrhov na kandidátov.
- Predsedajúci VZ vyzve prítomného navrhnutého kandidáta, aby verejne vyjadril
súhlas s návrhom na svoju kandidatúru.
- Navrhnutí kandidáti (resp. návrhy na kandidátov) budú volení v poradí, v akom boli
predložené návrhy na ich voľbu a to až dovtedy, pokiaľ nebude na danú funkciu
zvolený určený počet členov.
- Kandidát je zvolený ak získa nadpolovičný počet hlasov prítomných delegátov.
8. Priebeh volieb členov Predsedníctva ZSO
- Predsedajúci VZ predloží delegátom zoznam kandidátov, ktorých mená boli doručené
v zmysle bodu 5 tohto článku.
- Predsedajúci VZ vyzve prítomného navrhnutého kandidáta, aby verejne vyjadril
súhlas s návrhom na svoju kandidatúru. V prípade neprítomnosti navrhnutého
kandidáta na VZ, oboznámi volebná komisia VZ s jeho písomným súhlasom s
kandidatúrou. Pokiaľ navrhovaný kandidát nebude prítomný a nebude k dispozícii ani
jeho písomný súhlas s navrhovanou kandidatúrou, nemôže byť volený.
- Navrhnutí kandidáti budú volení v abecednom poradí. Po hlasovaní bude vytvorené
poradie kandidátov podľa počtu hlasov. Zvolení budú tí kandidáti, ktorí sa umiestnili
do poradia rovnajúcemu sa odsúhlasenému počtu členov Predsedníctva SJF a
súčasne získali nadpolovičný počet hlasov prítomných delegátov.
- V prípade, že počet zvolených členov Predsedníctva ZSO bude menší ako určený
prebehne druhé kolo s doposiaľ nezvolenými kandidátmi o ktorých sa bude opätovne
hlasovať rovnakým spôsobom ako v prvom kole. Zvolení budú tí kandidáti, ktorí sa
umiestnili do poradia rovnajúcemu sa doposiaľ chýbajúcemu (nezvolenému) počtu
členov Predsedníctva ZSO a súčasne získali nadpolovičný počet hlasov prítomných
delegátov.
- V prípade, že niektorí kandidáti získajú v niektorom kole na rozhodujúcom poradí
rovnaký počet hlasov, prebehne bezprostredne po základnej voľbe doplňujúca voľba
len s týmito kandidátmi rovnakým spôsobom ako základná voľba.
- V prípade, že sa ani v druhom kole (resp. jeho doplňujúcej voľbe) nenaplní určený
počet členov Predsedníctva VSO, bude Predsedníctvo ZSO pracovať v zložení podľa
počtu zvolených členov.
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Každý delegát má právo diskusného vystúpenia. O práve ďalších účastníkov VZ vystúpiť s
diskusným príspevkom rozhoduje pracovné predsedníctvo.
Diskusiu vedie Predsedajúci VZ.
Čas diskusného príspevku je maximálne 5 minút. Predĺženie tohto času môže na žiadosť
diskutujúceho povoliť pracovné predsedníctvo.
Nikto z účastníkov VZ nesmie počas rokovania VZ rušiť predsedajúceho ani toho, komu bolo
udelené slovo.
Každý delegát VZ má právo vystúpiť s faktickou poznámkou k obsahu daného diskusného
príspevku maximálne v rozsahu 1 minúty.
Po uplynutí časového limitu faktickej poznámky je predsedajúci oprávnený upozorniť
diskutujúceho na túto skutočnosť a požiadať ho o ukončenie, prípadne mu odňať slovo.
Ak sa rečník odchyľuje od prerokovávaného bodu, predsedajúci mu môže odobrať slovo i
pred uplynutím časového limitu.
Rečníka, ktorý neuposlúchne výzvu predsedajúceho alebo nerešpektuje odobratie mu slova,
poprípade, ktorý svojimi prejavmi alebo činmi v rokovacej miestnosti prekračuje hranice
slušnosti, vyzve predsedajúci k zachovaniu poriadku. Ak výzva na zachovanie poriadku
nevedie u rečníka k náprave, môže predsedajúci vykázať tohto rečníka až do skončenia
rokovania VZ z rokovacej miestnosti.
Predsedajúci nemôže diskusiu komentovať alebo iným spôsobom obmedzovať názor
diskutujúceho.
V prípade akýchkoľvek osobných invektív zo strany diskutujúceho predsedajúci môže
odobrať diskutujúcemu slovo.
Diskusia končí:
a) vystúpením všetkých prihlásených do diskusie,
b) rozhodnutím VZ o ukončení diskusie na základe návrhu niektorého delegáta alebo
pracovného predsedníctva.

Tento rokovací a volebný poriadok je schválený Valným zhromaždením SJF ZSO a platí pre
rokovanie Valného zhromaždenia SJF ZSO dňa 30.11.2019 v Trenčíne.

V Trenčíne, dňa 30.11.2019

