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ROKOVACÍ  PORIADOK  
najvyššieho orgánu SHbÚ – konferencii SHbÚ 

 
Tento rokovací poriadok podľa Stanov SHbÚ čl.6 bodu 3 odsek b) rokovací poriadok 
najvyššieho orgánu SHbÚ upravuje procesné pravidlá rokovania najvyššieho orgánu SHbÚ – 
konferencia SHbÚ, ktorý schvaľuje najvyšší orgán SHbÚ  
 
Rokovanie konferencie vedie predsedajúci, ktorým je prezident alebo ním poverená osoba, 
spravidla člen výkonného orgánu SHbÚ alebo generálny sekretár (GS).  
 

1) Konferencia SHbÚ  
a) Konferencia je najvyšším zastupiteľským orgánom SHbÚ.  
b) Konferencia môže byť riadna, mimoriadna alebo volebná.  
c) Riadna konferencia sa koná najmenej jedenkrát za kalendárny rok.  
d) Mimoriadna konferencia sa zvoláva za splnenia podmienok upravených Stanovami. 
e) Na volebnej konferencii konanej každé štyri roky sa uskutočňujú voľby  

aa) prezidenta, viceprezidenta a ostatných členov výkonného orgánu SHbÚ,  
bb) predsedov a podpredsedov orgánov pre zabezpečenia spravodlivosti, kontrolných orgánov 
a licenčných orgánov, ak nie sú volení členmi VV SHbÚ priamo. 

f) Kontrolór sa volí na konferencii, ktorá predchádza uplynutiu funkčného obdobia 
kontrolóra, ktorý vykonáva túto funkciu.  

g) Konferencia, na ktorej sa konajú doplňujúce voľby, sa nepovažuje za volebnú 
konferenciu.  

h) Prípravu a priebeh konferencie upravuje tento Rokovací poriadok SHbÚ (ďalej len 
“Rokovací poriadok”) a Volebný poriadok SHbÚ (ďalej len “Volebný poriadok”).  

 
2) Príprava konferencie 
a) Výkonný orgán SHbÚ zostaví program konferencie na základe návrhov členov 

výkonného orgánu, členov SHbÚ a ďalších oprávnených subjektov podľa stanov. 
b) Na návrh prezidenta alebo delegáta môže byť program konferencie zmenený alebo 

doplnený na začiatku konferencie pred schvaľovaním programu, ak je konferencia 
uznášaniaschopná a ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s 
právom hlasovať. 

c) Konferencia nemôže rozhodovať o bode, ktorý nie je výslovne uvedený v programe 
schválenom delegátmi konferencie. V rámci bodu “Rôzne” alebo “Diskusia”, alebo 
bodov ich zmyslu a obsahu podobným môže konferencia prijímať iba odporúčania a 
stanoviská. 

d) Program riadnej konferencie musí obsahovať aspoň nasledujúce body:  
aa) konštatovanie účasti delegátov a naplnení podmienok pre zvolanie konferencie a 
podmienok uznášaniaschopnosti  
bb) rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu,  
cc) schválenie programu,  
dd) voľba orgánov a pracovných komisií, ak majú byť volené,  
ee) správa o činnosti SHbÚ za obdobie od predchádzajúcej konferencie,  
ff) rozpočet SHbÚ,  
gg) správa o hospodárení SHbÚ a obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti, ktorej 
je SHbÚ spoločníkom alebo akcionárom,  
hh) výročná správa SHbÚ a výročná správa obchodnej spoločnosti alebo obchodnej 
spoločnosti, ktorej je SHbÚ spoločníkom alebo akcionárom,  
ii) správa o činnosti prezidenta a správy výkonného orgánu,  
jj) výročná správa kontrolóra,  
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kk) správa audítora k účtovnej závierke,  
ll) schválenie uznesení; uznesenia je možné schvaľovať priebežne po každom bode programu 
rokovania konferencie. 
 

e) Pozvánka, návrh programu konferencie a podklady k rokovaniu konferencie zasiela 
SHbÚ osobám oprávneným zúčastniť sa na konferencii spôsobom obvyklým (t.j. 
písomne, faxom, elektronickou poštou na adresy, ktoré za týmto účelom uviedli 
SHbÚ) najmenej 7 kalendárnych dní pred konaním konferencie.  

 
3) Uznášaniaschopnosť konferencie SHbÚ 

 
a) Na začiatku každej konferencie generálny sekretár (GS) alebo prezidentom SHbÚ 

poverený zástupca spolu s členmi sekretariátu SHbÚ skontroluje podľa stanov SHbÚ 
čl.31 počet platných delegátov a počet platných hlasov, ktoré majú jednotlivý delegáti.  

b) Zároveň s kontrolou GS uvedie do zápisnice konferencie SHbÚ, či je konferencia 
uznášania schopná v zmysle Stanov SHbÚ čl.31 a čl.33 

 
4) Konferencia SHbÚ  

 
a) Rokovanie konferencie vedie predsedajúci, ktorým je prezident alebo ním poverená 

osoba, spravidla člen výkonného orgánu SHbÚ alebo generálny sekretár (GS) podľa 
návrhu programu zaslaného spolu s pozvánkou osobám oprávneným zúčastniť sa na 
konferencii. 

b) Po otvorení konferencie predsedajúci určí zapisovateľa, pracovníka alebo zmluvného 
partnera sekretariátu SHbÚ a zároveň určí dvoch overovateľov zápisnice z prítomných 
členov Konferencii SHbÚ 

c) Predsedajúci vyzve delegátov na podanie návrhov zmien do programu konferencie – 
udeľuje slovo v poradí v akom sa prihlásili. V prípade potreby otvorí ku každému 
návrhu diskusiu. 

d) Ak požiada o slovo hosť s nadriadeného orgánu SHbÚ predsedajúci mu udelí slovo 
prednostne. 

e) Delegát môže zobrať svoj návrh späť iba dovtedy pokiaľ nepristúpi konferencia 
k hlasovaniu o ňom. 

f) Ak sa diskutujúci odchyľuje od prerokovávanej veci, predsedajúci ho vyzve, aby 
hovoril  k veci. Ak ani po opakovanej výzve nebude hovoriť k veci, odoberie mu 
slovo. 

g) Prijatím rozhodnutia môže predsedajúci alebo člen VV požiadať o odborné stanovisko 
hlavného kontrolóra, alebo predsedu resp. člena príslušnej komisie. 

h) Ak v diskusii vystúpili všetci prihlásení, predsedajúci diskusiu ukončí.  
i) Predsedajúci má právo v záujme plynulého priebehu konferencie rozhodnúť o 

časovom limite na jednotlivé príspevky vystupujúcich. Predsedajúci má právo 
vyhradený čas na príspevky aj skrátiť v súlade so zásadou hospodárnosti, avšak za 
zachovania rovnakých práv prednesu pre všetkých zúčastnených. 

 
5) Hlasovanie na konferencii SHbÚ  

 
a) Účastníci konferencie rozhodujú o každom návrhu hlasovaním. 
b) Jednotlivé hlasovanie nemožno prerušiť, počas neho predsedajúci nemôže nikomu 

udeliť slovo. 
c) Hlasovanie je verejné alebo tajné. Tajne sa hlasuje v prípade, že sa na tom dohodnú na 

základe návrhu účastníci konferencie. 
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d) Volby do orgánov SHbÚ upravuje volebný poriadok a patria výlučne do právomoci 
volebnej komisie. 

e) Verejne sa hlasuje spravidla zdvihnutím ruky a sčítavanie hlasov zabezpečuje 
predsedajúci, alebo ním poverená osoba. 

f) Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré delegátom vydá predsedajúcim 
poverená osoba. Na celý priebeh tajného hlasovania dozerá volebná komisia SHbÚ, 
ktorá spočítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o výsledku tajného hlasovania. 

g) Predseda volebnej komisie oznámi počet vydaných hlasovacích lístkov, počet hlasov, 
ktorí hlasovali za navrhnutého kandidáta alebo za návrh, počet hlasov, ktorí hlasovali 
proti navrhnutému kandidátovi alebo návrhu, počet hlasov, ktorí sa zdržali hlasovania, 
počet delegátov, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky a počet neplatných hlasov.   
Predsedajúci následne vyhlási výsledky tajného hlasovania.  

h) Zápisnica o výsledku tajného hlasovania je  súčasťou zápisnice z konferencie. 
 

6) Rozhodnutia konferencie 
 

a) Konferencia rozhoduje formou uznesenia, ktoré sa uvedie do zápisnice z konferencie.  
b) Konferencia za splnenia podmienky uznášaniaschopnosti rozhoduje nadpolovičnou 

väčšinou hlasov prítomných delegátov, ak Stanovy nestanovujú, že na schválenie 
rozhodnutia je potrebná kvalifikovaná väčšina.  

c) V odôvodnených prípadoch a na základe rozhodnutia konferencie môže konferencia 
prijímať rozhodnutia hlasovaním “per rollam”, t.j. písomne mimo riadneho zasadnutia 
s doručením hlasovania korešpondenčne alebo elektronicky.  

 
7)  Zápisnica z konferencie SHbÚ 

 
a) V zápisnici sa uvedie, kto viedol zasadnutie, koľko delegátov bolo prítomných, mená 

overovateľov,  
b) Zápisnica z konferencie vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania sa 

zverejňuje obvyklým spôsobom na webovom sídle SHbÚ a v informačnom systéme 
športu. Zápisnica sa zároveň zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa 
konferencie najneskôr do 15 dní odo dňa zasadnutia. Podpisuje ju predsedajúci, 
zapisovateľ a overovatelia. 

c) Zápisnica z konferencie je vždy doplnená prípadne zápisnicou z tajného hlasovania. 
d) Zápisnica z konferencie obsahuje 

aa) schválený program zasadnutia,  
bb) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení delegáta, jeho náhradníka a písomné 
splnomocnenia, ak boli predložené, 
cc) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,  
dd) dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,  
ee) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a 
odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho 
odôvodnením, ak o to požiada,  

e) Originál zápisnice je záznamom o konferencie a odovzdáva sa na archivovanie.  
f) Súčasťou zápisnice je prezenčná listina o účasti delegátov na konferencii a výsledky 

hlasovania. 
 

8) Záverečné ustanovenia 
 

a) Rokovací poriadok nadobúdol platnosť schválením konferenciou SHbÚ. 
 
 


