Rokovací poriadok výročnej členskej schôdze Slovenskej lukostreleckej asociácie 3D
konanej dňa 17. novembra 2021 online formou.
Vysvetlenie pojmov:
Online miestnosť je spoločný komunikačný kanál účastníkov výročnej členskej schôdze. Online
miestnosť je dostupná na adrese https://meet.jit.si/sla3d-vcs
Administrátor je osoba zabezpečujúca chod online miestnosti a poskytujúca podporu účastníkom.
Administrátor je dostupný na telefónnom čísle 0903 559 396.
1. Prezentácia účastníkov
Účastníci výročnej členskej schôdze, ktorí musia predložiť svoje splnomocnenia (iný zástupca klubu
než predseda, alebo zástupca iného klubu než svojho, alebo zástupca iných individuálnych členov)
zašlú najneskôr 16.11. 20:00 na e-mailovú adresu info@archery3d.sk scan, resp. fotografiu
splnomocnenia, na základe ktorého bude vykonávať zastupovanie.
Účastníci výročnej členskej schôdze sa prezentujú prihlásením do online miestnosti. V zozname
klubov, ktorý bude hodinu pred začiatkom výročnej schôdze každý uvidí počty hlasov, ktorými
zástupca každého klubu disponuje. Každý predseda alebo zástupca klubu si nájde počet hlasov, ktorý
zastupuje a následne si v online miestnosti vytvorí prezývku v tomto tvare: Názov klubu – Meno –
číslo (počet hlasov) Príklad: 3beč – Mekýš - 12

2. Orgány výročnej členskej schôdze
Výročná členská schôdza volí svoje orgány na účely zabezpečenie a zdokumentovania jej priebehu:
Predseda – predsedá výročnej členskej schôdze a riadi jej priebeh. Nemusí to byť predseda SLA 3D.
Zapisovateľ – zostavuje zápis z výročnej členskej schôdze.
Overovatelia zápisnice – po zostavení zápisnice zapisovateľom overia jej platnosť a potvrdia ju svojimi
podpismi. Spravidla sú to dvaja účastníci výročnej členskej schôdze.
Mandátová komisia – pri registrácii účastníkov výročnej členskej schôdze overuje mandáty účastníkov
výročnej členskej schôdze (platnosť členstva, poverenia na zastupovanie, počty zastupovaných
neprítomných členov) a vydáva im hlasovacie lístky s viditeľne vyznačenými počtami hlasov. O overení
mandátov vykoná komisia zápis, ktorý je prílohou zápisnice z výročnej členskej schôdze.
Keďže ťažisko práce mandátovej komisie sa odohráva pred začatím schôdze, v prípade, že by mandátová
komisia nebola zvolená v zložení, v ktorom overenie vykonala, musí mandátová komisia overenie
vykonať po svojom zvolení ešte raz na základe členského registra a prezenčnej listiny.

Návrhová komisia – formuluje k prerokovaným bodom jednoznačné návrhy uznesení, o ktorých sa
následne hlasuje
Volebná komisia – spočítava hlasy pri verejnom hlasovaní, organizuje tajné voľby a spočítava odovzdané
hlasy.

3. Uznášaniaschopnosť
Výročná členská schôdza je uznášaniaschopná, pokiaľ sa pred hlasovaním prezentujú aspoň dve pätiny
členov (čl. 5.2.4. stanov), ktorí sú osobne prítomní alebo zastupovaní zástupcami klubov (čl. 4.7 stanov).
Výročná členská schôdza online je uznášaniaschopná, ak pred hlasovaním sú v online miestnosti
prihlásení členovia a zástupcovia najmenej dvoch pätín členov.
4. Verejné hlasovanie
Výročná členská schôdza schvaľuje verejným hlasovaním:
a) Vecné návrhy
b) Návrhy orgánov tejto výročnej členskej schôdze (predseda, zapisovateľ, komisie)
Hlasuje každý registrovaný člen alebo zástupca zdvihnutím ruky s hlasovacím lístkom, na ktorom je
viditeľným číslom označený počet hlasov, ktorými disponuje. Príslušný hlasovací lístok dostane každý
člen alebo zástupca pri registrácii.
Návrh je schválený, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov a zástupcov. Hlasuje sa
postupne “za”, “proti” a “zdržal sa”. Pokyn na jednotlivé hlasovania dáva predseda volebnej komisie po
prečítaní návrhu uznesenia. Účastník členskej schôdze online hlasuje tak, že na pokyn volebnej komisie
zapíše do chatu v online miestnosti svoje stanovisko (za/proti/zdržal sa).
Pri predkladaní pozmeňovacích návrhov k preloženému návrhu sa najprv hlasuje o pozmeňovacích
návrhoch v poradí, v akom boli predložené. Na záver sa hlasuje o celkovom návrhu uznesenia v znení
schválených pozmeňovacích návrhov.
Pozmeňovacie návrhy sa predkladajú po ich prednesení v písomnej forme návrhovej komisii.
5. Tajné hlasovanie
Výročná členská schôdza volí orgány združenia tajným hlasovaním.
(Poznámka: Výročná členská schôdza 2021 nemá v navrhovanom programe voľby orgánov združenia).
Voľby organizačne zabezpečuje volebná komisia, ktorá tiež vykoná sčítanie hlasov. V prípade potreby
tajných volieb na výročnej členskej schôdze online tieto prebehnú zasielaním hlasov jednotlivo priamo
volebnej komisii.
Navrhnutí kandidáti musia vyjadriť svoj súhlas s kandidatúrou
osobne, ak sú prítomní, alebo

písomne, ak nie sú prítomní.
Písomný súhlas s kandidatúrou neprítomného kandidáta musí byť predložený predsedovi výročnej
členskej schôdze a bude priložený k zápisnici.
Hlasovacie lístky obsahujú mená kandidátov. Voľbu vykoná volič úpravou lístka.
Zakrúžkovanie mena kandidáta znamená hlas “za”. Akákoľvek iná úprava alebo ponechanie lístka bez
úpravy nie je považovaná za hlas “za”.
Pokiaľ na volenú pozíciu kandidujú najviac dvaja kandidáti, voľby prebiehajú jednokolovo. Zvolený je
kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov. Pokiaľ ju nezíska ani jeden z kandidátov, voľby sa
opakujú s novými kandidátmi.
Pokiaľ na volenú pozíciu kanditujú viacerí než dvaja kandidáti, v prvom kole je zvolený ten kandidát,
ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ak ju v prvom kole nezíska žiaden z kandidátov, dvaja kandidáti
s najvyššími počtami získaných hlasov postupujú do druhého kola, v ktorom bude zvolený ten, ktorý
získa nadpolovičnú väčšinu hlasov.
Pokiaľ sa volí naraz viacero pozícií (typicky členovia predsedníctva), volí sa jednokolovo a zvolení budú
kandidáti s najvyššími počtami hlasov – toľkí, koľko je pozícií.

6. Diskusia
Do diskusie sa môže prihlásiť ktorýkoľvek z členov alebo zástupcov. Hlási sa zdvihnutím ruky, v prípade
výročnej schôdze online správou do chatu “hlásim sa.” Predseda výročnej členskej schôdze udeľuje
diskutujúcim slovo v poradí, v akom sa hlásia.
Dĺžka diskusných príspevkov môže byť na návrh ktoréhokoľvek účastníka výročnej členskej schôdze
skrátená. O návrhu dá predseda výročnej členskej schôdze hlasovať ihneď po jeho prednesení.
Predseda výročnej členskej schôdze môže diskutujúceho raz napomenúť, pokiaľ prekročí časový limit, ak
bol stanovený, alebo pokiaľ sa v diskusnom príspevku dopúšťa urážok a osobných útokov voči
komukoľvek. Pokiaľ sa diskutujúci urážok či útokov dopustí opakovane, predseda mu môže odobrať
slovo.

