Návrh rokovacieho a volebného poriadku
riadnej Konferencie VsSTZ dňa 29. mája 2020
konanej elektronicky s hlasovaním formou per rollam
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s COVID-19 sa VV VsSTZ rozhodol uskutočniť
Konferenciu VsSTZ v roku 2020 elektronicky s hlasovaním per rollam

1. Účasť na konferencii
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Konferencie sa zúčastňujú ako delegáti:
a/ zástupcovia klubov v súťažiach riadených VsSTZ,
b/ zástupcovia oblastných, resp. okresných zväzov na území Košického a Prešovského kraja.
Každý klub, ktorý má zastúpenie v súťažiach riadených VsSTZ môže delegovať na konferenciu
jedného delegáta.
Delegátom konferencie s právom hlasovať nemôže byť funkcionár VsSTZ len na základe
výkonu funkcie v orgáne VsSTZ.
Delegát preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na konferencii predložením:
a/ e-mailovým zaslaním podpísaného oznámenia o delegátovi na zverejnenom tlačive VsSTZ,
b/ e-mailovým zaslaním písomného poverenia štatutárneho orgánu športovej organizácie, ak
delegát nie je štatutárnym orgánom.

2. Riadenie konferencie
2.1.

Konferenciu riadi predseda VsSTZ alebo predsedom poverený člen VV. Vzhľadom na konanie
Konferencie formou per rollam, jednotliví členovia VV si navzájom zabezpečujú maximálnu
súčinnosť pri realizácii činností súvisiacich s prípravou, priebehom a vyhotovovaním
dokumentov z Konferencie.

3. Pracovné komisie
3.1.

Konferencia volí z radov delegátov trojčlenné pracovné komisie. Návrh na zloženie komisií,
vrátane návrhu na predsedov komisií predloží na rokovanie Konferencie VV VsSTZ.

3.2.

Mandátová komisia
predkladá správu o účasti, jej členovia:
- overujú platnosť mandátu delegátov /kontrola prezentácie a hlasovania e-formou/,
- overujú právoplatnosť uznášania konferencie pri jednotlivých hlasovaniach,
- jej členovia vyhodnocujú jednotlivé hlasovania.

3.3.

Návrhová komisia
spracováva návrh uznesení.

3.4.

Volebná komisia
- riadi voľbu 8 delegátov na konferenciu SSTZ a 2 náhradníkov,
- navrhuje na schválenie výsledky volieb,
- vypracúva protokol o výsledkoch volieb.

4. Rokovanie konferencie
4.1.
4.2.
4.3.

Konferencia VsSTZ rokuje, rozhoduje, volí delegátov na Konferenciu SSTZ a uznáša sa podľa
schváleného programu, rokovacieho a volebného poriadku a v súlade so Stanovami.
Konferencia VsSTZ volí delegátov na Konferenciu SSTZ formou per rollam verejne.
Konferencia je uznášaniaschopná, ak je na elektronickom hlasovaní prítomná /hlasuje/ aspoň
polovica hlasov všetkých delegátov. Všetky rozhodnutia sa prijímajú kolektívne hlasovaním.
Pri ich prijímaní je potrebné mať súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných delegátov.

5. Hlasovanie a rozhodovanie
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

Právo hlasovať a byť volení majú len delegáti s hlasovacím právom zúčastnení na elektronickej
forme hlasovania per rollam.
Každý navrhovaný kandidát musí vysloviť súhlas so svojou voľbou.
Hlasovanie prebieha elektronickými prostriedkami formou stanovenou VV VsSTZ. Všetky
informácie o spôsobe a forme hlasovania budú zverejnené na stránke vsstz.sk. Hlasovanie
bude prebiehať v deň Konferencie 29.05.2020 v čase od 10.00 hod do 20.00 hod. Hlasovanie
bude sprístupnené iba v tomto čase, po skončení hlasovania sa systém uzatvorí a hlasovať sa
nebude dať. Každý delegát obdrží vopred prístupové kódy na vstup do hlasovacieho
formulára. Hlasovanie bude možné si vopred odskúšať.
Voľby sa konajú verejným hlasovaním /bod 4.2./.
Delegát klubu /bod 1.1. písm. a/ má toľko hlasov, koľko má daný klub v súťažiach dospelých
riadených VsSTZ. Pokiaľ má klub aj mužstvo v súťažiach mládeže riadených VsSTZ bez ohľadu
na ich počet, má jeden hlas naviac (čl. 6, bod 2 Stanov VsSTZ). Informácia o delegátoch
a počtoch hlasov bude vopred zverejnená.
Zástupcovia okresných, resp. oblastných STZ /bod 1.1. písm. b/ majú po jednom hlase (čl. 6,
bod 3 Stanov VsSTZ)

6. Diskusia
6.1.
6.2.
6.3.

V prípade Konferencie per rollam sa diskusia neuskutoční.
V prípade Konferencie per rollam predmetom Konferencie nebudú ani návrhy na zmenu či
úpravu predpisov.
Akékoľvek návrhy na diskusiu, či návrh úpravy predpisov po zverejnení tohto rokovacieho
a volebného poriadku budú prerokované na najbližšej schôdzi VV VsSTZ.

Vincent Pavúk
predseda VsSTZ

