
Návrh rokovacieho poriadku 

 celoslovenskej Konferencie SSTZ 

dňa 30. júna 2020 konanej elektronicky s hlasovaním formou per rollam 

 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s COVID-19 sa VV SSTZ rozhodol v zmysle 

Stanov SSTZ uskutočniť celoslovenskú konferenciu SSTZ v roku 2020 elektronickou formou 

s hlasovaním per rollam v súlade so Zákonom č.148 /2020 Z.z. , ktorý dopĺňa zákon č. 440 

/2015 vzn. 

I. Účasť na Celoslovenskej konferencii SSTZ (ďalej len Konferencii) 

 

1. Na konferencii sú oprávnení zúčastniť sa zástupcovia športových klubov, športovcov, 

športových odborníkov a ďalších členov SSTZ alebo zástupcovia zvolení športovými 

klubmi, športovcami, športovými odborníkmi a ďalšími členmi SSTZ (ďalej len 

„delegáti“) s hlasovacím právom podľa kľúča, ktorý zohľadňuje: 

a) počet športovcov alebo počet družstiev športovej organizácie a úroveň súťaže, 

v ktorej  súťaží a 

b) územný princíp  určený  stanovami SSTZ. 

 

2. Kľúč pre účasť delegátov na konferencii oprávňuje k účasti nasledujúcich delegátov s 

hlasovacím právom: 

a) 20 delegátov zastupujúcich kluby, ktoré sú účastníkmi Extraligy mužov (12) a žien 

(8) 

b) 32 delegátov zastupujúcich regionálny a krajské  výbory SSTZ  

c) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu trénerov 

d) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu rozhodcov 

e) 1 delegát zastupujúci záujmovú organizáciu športovcov 

Celoslovenskej konferencie SSTZ sa v zmysle Stanov SSTZ zúčastňuje   55 delegátov 

s hlasom   rozhodujúcim.  

3. Delegátov s hlasovacím právom podľa: 

a) odseku 2 písmeno a) tvoria zástupcovia klubov, jeden za každý klub najvyššej súťaže 

v kategórii mužov a žien, ktorých jednostranným písomným právnym úkonom 

ustanoví štatutárny orgán klubu, 

b) odseku 2 písmeno b) tvoria zástupcovia šiestich  Krajských výborov SSTZ  po 4 

delegátoch ( Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, B.Bystrica, Žilina) a 

Východoslovenský KSTZ zastupuje dva kraje ( Prešov a Košice) má 8 delegátov,  

ktorí boli zvolení na krajských konferenciách KSTZ. 

c) odseku 2 písmeno c) tvorí zástupca trénerov, ktorého zvolí záujmová skupina trénerov 

alebo metodicko – vzdelávacia komisia  

d) odseku 2 písmeno d) tvorí zástupca rozhodcov, ktorého zvolí záujmová skupina, alebo 

ním je  predseda komisie rozhodcov 

e) odseku 2 písmeno e) tvorí zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia 

športovcov  alebo  komisia športovej reprezentácie. 

 

4. Delegáti sa zúčastňujú na zasadnutí Konferencie osobne alebo ich môže zastúpiť ich 

náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako boli zvolení príslušní delegáti 



Konferencie SSTZ. Delegátom Konferencie SSTZ s právom hlasovať nemôže byť 

funkcionár SSTZ len na základe výkonu funkcie v orgáne SSTZ. 

5. Delegát a jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí 

Konferencie predložením 

a) zápisnice o jeho zvolení, ak ide o volených delegátov, 

b) uznesenia príslušného orgánu športových klubov o ustanovení za delegáta, 

c) písomného poverenia od športovcov, športových odborníkov alebo ďalších členov 

SSTZ, ktorých zastupuje alebo 

d) písomného poverenia štatutárneho orgánu športovej organizácie, ktorú zastupuje. 

 

6. Každý delegát Konferencie SSTZ má jeden hlas a všetky hlasy sú si rovné. 

Oprávnenie hlasovať majú výlučne online prítomní delegáti Konferencie SSTZ. 

Delegáta môže na konferencii zastupovať iba náhradník, ktorý je zvolený obdobným 

spôsobom ako delegát. 

 

7. Každý delegát Konferencie SSTZ môže mať jedného  náhradníka. Volení náhradníci 

sú evidovaní v poradí stanovenom podľa počtu hlasov, ktorým boli zvolení. Poradie 

náhradníkov je určujúce pre zastupovanie delegáta a pre nahradenie delegáta, ktorého 

mandát zanikol. 

 

II. Rokovanie Celoslovenskej konferencie SSTZ 

 

1. Konferencia je uznášaniaschopná, ak je na elektronickom hlasovaní prítomná /hlasuje/ 

nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať. Rozhodnutia sa schvaľujú 

nadpolovičnou väčšinou hlasov online prítomných delegátov.  

 

2. Konferencia rozhoduje a uznáša podľa schváleného programu a rokovacieho poriadku 

v súlade so Stanovami SSTZ. 

 

3. Predmetom rokovania konferencie môže byť iba program uvedený v pozvánke na 

konferenciu.  

 

 

III.  Hlasovanie a rozhodovanie 

 

1. Celoslovenská konferencia SSTZ schvaľuje program, rokovací  poriadok, a pracovné 

komisie konferencie SSTZ (mandátová a návrhová), návrhy a ešte ďalšie dokumenty 

hlasovaním per rollam. Právo hlasovať majú len delegáti s hlasovacím právom v 

elektronickej forme (hlasovania per rollam).  

 

2. Hlasovanie prebieha elektronickými prostriedkami formou stanovenou VV SSTZ. 

Všetky informácie o spôsobe a forme hlasovania budú zverejnené na stránke 

www.sstz.sk. Hlasovanie bude prebiehať v deň celoslovenskej konferencie SSTZ 

30.6.2020 v čase od 9.00 hod. do 20.00 hod. Hlasovanie bude umožnené len v tomto 

čase. Po skončení hlasovania sa už prípadné ďalšie hlasy nebudú považovať za platné. 

Každý delegát obdrží vopred potrebné informácie o priebehu konferencie SSTZ 

rovnako aj priebehu hlasovania. Hlasovanie bude deň vopred odskúšané. 

 

 

http://www.sstz.sk/


IV. Pracovné komisie 

 

    Celoslovenská konferencia SSTZ na návrh VV SSTZ zvolí spomedzi delegátov s hlasom 

rozhodujúcim trojčlenné pracovné komisie, vrátane ich predsedov – mandátovú a návrhovú. 

Podľa schváleného programu konferencie predložia komisie správy a  návrhy celoslovenskej 

konferencii: 

 

a/ mandátová komisia - predkladá konferencii v zápise z konferencie správu o účasti, 

overuje  právoplatnosť mandátov delegátov s hlasom  rozhodujúcim a právoplatnosť 

uznášania celoslovenskej konferencie SSTZ, zratúva ich hlasy; 

 

b/ návrhová komisia   - spracováva na základe predložených správ návrh uznesenia  

Celoslovenskej konferencie SSTZ; 

 

 

V. Diskusia 

 

1. Počas Konferencie per rollam sa diskusia neuskutoční. 

2. Počas Konferencie per rollam predmetom Konferencie nebudú ani návrhy na zmenu či 

úpravu predpisov. 

3. Akékoľvek písomné pripomienky delegátov či návrh úpravy predpisov budú 

prerokované na najbližšom zasadnutí VV SSTZ. Stanoviská k nim budú uverejnené 

v zápisnici z VV SSTZ a zverejnené na stránke SSTZ 

 

 


