Slovenský zväz karate
(SZK)
ROKOVACÍ PORIADOK
orgánov zväzu

I. Pôsobnosť rokovacieho poriadku
Rokovací poriadok platí pre orgány zväzu:
1. Konferenciu
2. Výkonný výbor
3. Prezidenta
4. Viceprezidentov
II. Príprava rokovania orgánov zväzu
1. Konferenciu zvoláva v súlade so stanovami Prezident alebo zastupujúci Viceprezident.
Program rokovania, termín a miesto konania pripravuje na konferenciu Výkonný výbor
zväzu. Vychádza zo stanov a z uznesení orgánov zväzu. Na konferenciu sú pozvaní
zástupcovia všetkých oddielov a klubov, členov SZK najmenej 7 dní pred konaním
konferencie.
2. Zasadanie Výkonného výboru zväzu organizuje a pripravuje sekretariát. Výkonný výbor
zvoláva Prezident zväzu. Sekretariát predkladá návrh programu podľa predchádzajúcich
rokovaní Výkonného výboru, orgánov zväzu a z potreby riešenia aktuálnych úloh.
III. Návrhy k rokovaniam orgánov zväzu a spôsoby ich prejednávania
1. Konferencia a Výkonný výbor zväzu rokujú na základe písomných , alebo ústnych
návrhov. Predsedajúci orgánu zväzu dáva hlasovať o návrhoch, ak o to požiadajú
predkladatelia. Predsedajúci orgánu zväzu dáva hlasovať o takých návrhoch, o ktorých je
možné hlasovať v príslušnom orgáne zväzu, súvisia so schváleným programom a nie sú
v rozpore so Stanovami zväzu. Ak sú podané protinávrhy, najprv sa hlasuje o nich,
počnúc posledným podaným a nakoniec o pôvodnom návrhu.
2. Hlavná pozornosť sa venuje obsahovej a vecnej stránke prejednávaných otázok, účelnosti
návrhov a uznesení, ako aj formám ich realizácie, presnosti a zreteľnému vyjadreniu.
3. Za návrhy predkladané orgánom zväzu zodpovedá predkladateľ, ktorý je členom orgánov
zväzu. Súčasťou predkladaného návrhu je návrh na uznesenie.
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IV. Rokovanie orgánov zväzu
1. Rokovania Konferencie zväzu s hlasom rozhodujúcim sa zúčastňujú zástupcovia všetkých
oddielov a klubov, ktoré sú kolektívnymi členmi SZK a majú splnené všetky povinnosti
členov v otázke členstva vo zväze. Rokovanie konferencie vedie pracovné predsedníctvo
konferencie, ktoré schvaľuje Výkonný výbor zväzu.
1. Konferencia zväzu volí na základe návrhu pracovného predsedníctva konferencie
trojčlennú volebnú komisiu, mandátovú a návrhovú komisiu. Volená komisia
v spolupráci s generálnym sekretárom zväzu, ktorý môže byť jej členom, overuje počet
delegátov s platným hlasom a ich prezentáciu. Informáciu o schopnosti konferencie sa
uznášať podáva pred zahájením rokovania. Pri tajnom hlasovaní vyhodnocuje hlasovacie
lístky a pri verejnom hlasovaní spočítava hlasy. Kontroluje a zaznamenáva hlasovania
ako aj ich výsledok. Návrhová komisia v priebehu rokovania pripravuje návrh uznesení
k jednotlivým bodom programu, tak ako sú schvaľované. Potom nie je potrebné
schvaľovať uznesenia na záver ako celok. Rozhodnutia a uznesenia sa schvaľujú
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať, ak Stanovy
nevyžadujú kvalifikovanú väčšinu.
2. Pracovné predsedníctvo uzatvára diskusiu k prejednávanej problematike v jednotlivých
bodoch programu a vyslovuje návrh na uznesenie o ktorom sa hlasuje.
3. Rokovanie Výkonného výboru zväzu vedie Prezident alebo zastupujúci Viceprezident
zväzu. Rokovania sa zúčastňujú konferenciou zvolení členovia Výkonného výboru.
O schválení uznesení rozhoduje nadpolovičná väčšina prítomných členov Výkonného
výboru. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta.
4. Pri rokovaní Konferencie, alebo Výkonného výboru zväzu majú delegáti právo vznášať
dotazy, žiadať vysvetlenia, diskutovať a podávať návrhy. Dĺžka diskusného príspevku,
alebo poznámky nie je obmedzená, ak sa na tom nedohodne rokujúci orgán zväzu.
Predsedajúci orgánu zväzu zahajuje, riadi a ukončuje diskusiu. Delegátovi, ktorý sa správa
neslušne, alebo nediskutuje k prerokovávanej problematike, môže predsedajúci odňať
slovo.
5. Zasadania orgánov zväzu sa môžu zo súhlasom príslušného orgánu zúčastniť aj hostia,
ktorým môže byť tiež udelené slovo v diskusii.
6. Prezident a Viceprezidenti zväzu sú pri svojich rokovaniach viazaní rozhodnutiami
a uzneseniami vyšších orgánov zväzu - Výkonného výboru, alebo Konferencie.
V. Dokumentácia z rokovania orgánov zväzu
1. Základným dokumentom orgánov zväzu sú uznesenia a zápisy z jednaní vo forme
zápisníc, ktoré obdrží každý člen príslušného orgánu zväzu.
2. Zápisy z rokovaní vypracováva sekretariát zväzu na základe podkladov od príslušných
orgánov zväzu a overuje ich Prezident, Viceprezident zväzu, alebo iný poverený člen
orgánu zväzu. Súčasťou zápisu je aj prezenčná listina.
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VI. Záverečné ustanovenie
1. Rokovací poriadok bol spracovaný v súlade so Stanovami Slovenského zväzu karate.
2. Nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Výkonným výborom Slovenského
zväzu karate – 25.6.2016.
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