Rokovací poriadok Konferencie SVF
V súlade s článkom 29 ods. 9 Stanov SVF predkladá SR SVF návrh, aby sa
Konferencia SVF riadila ustanoveniami tohto Rokovacieho poriadku.

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Konferencia SVF je v zmysle článku 29, ods. 1, Stanov SVF najvyšším
zastupiteľským orgánom SVF. Podľa článku 29, ods. 3 Stanov SVF sa riadna
konferencia koná najmenej jedenkrát za kalendárny rok. Podľa článku 30 ods.
2 Stanov SVF, kľúč pre účasť delegátov na konferencii oprávňuje k účasti
nasledujúcich delegátov s hlasovacím právom:
a) delegáti zastupujúci kluby, ktoré sú účastníkom najvyššej volejbalovej
súťaže mužov a žien
b) delegáti zastupujúci kluby, ktoré sú účastníkmi volejbalových nižších (1. liga
mužov, žien, juniorov a junioriek) a oblastných súťaží
c) 12 delegáti zastupujúci oblastné výbory SVF
d) 2 delegáti zastupujúci plážový volejbal
e) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu trénerov
f) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu rozhodcov
g) 1 delegát zastupujúci záujmovú skupinu športovcov
2. Podľa článku 30, ods. 12 Stanov SVF sa na konferencii môžu zúčastniť aj
členovia orgánov SVF a iní pozvaní hostia, ktorí nemajú hlasovacie právo.
Účasť iných hostí je podmienená súhlasom prezidenta SVF alebo delegátmi
konferencie.
3. Správna rada SVF podľa článku 34, ods. 1 Stanov SVF, zostaví program
konferencie na základe návrhov členov Správnej rady, členov SVF a ďalších
oprávnených subjektov podľa stanov.
4. Na návrh prezidenta alebo delegáta podľa článku 34, ods. 2 Stanov SVF, môže
byť program konferencie zmenený alebo doplnený na začiatku konferencie pred
schvaľovaním programu, ak je konferencia uznášaniaschopná podľa čl. 32 a ak
s tým súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných delegátov s právom hlasovať.
5. Podľa článku 34 ods. 3, 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.
6. Konferencia má podľa článku 31 ods. 1 v rámci SVF právomoc normotvornú,

kreačnú, kontrolnú a rozhodovaciu.
7. Do výlučnej pôsobnosti konferencie podľa článku 31 ods. 2 Stanov SVF, v rámci
ktorej konferencia schvaľuje rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou, patrí
a) schvaľovať stanovy a ich zmeny, pričom návrh na zmenu stanov, musí člen
SVF zaslať najneskôr 30 dní pred stanoveným termínom konferencie na
sekretariát SVF, návrmi doručenými po termíne sa konferencia nebude
zaoberať,
b) schvaľovať reorganizáciu súťaží riadených SVF,
c) schvaľovať uzatvorenie zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy
je vyššia ako 1.000.000,- €,
d) schvaľovať vytvorenie obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti,
ktorej je SVF spoločníkom alebo akcionárom,
e) schvaľovať prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti
alebo obchodnej spoločnosti, ktorej je SVF spoločníkom alebo akcionárom,
6. Do výlučnej pôsobnosti konferencie podľa článku 31 ods. 3 Stanov SVF, ďalej
patrí najmä
a) schvaľovať Volebný poriadok a Rokovací poriadok a ich zmeny;
b) rozhodovať o neprijatí za člena SVF alebo o vylúčení člena z SVF,
c) rozhodovať o prijatí a vylúčení čestného člena,
d) rozhodovať o udelení titulu čestného Prezidenta SVF;
e) voliť a odvolávať prezidenta a ostatných členov Správnej rady,
f) voliť a odvolávať kontrolóra SVF, ktorý je zároveň predsedom dozornej rady
g) voliť a odvolávať podpredsedu dozornej rady,
h) voliť a odvolávať predsedu a členov a náhradníkov volebnej komisie,
i) voliť a odvolávať predsedu, podpredsedu orgánov pre zabezpečenie
spravodlivosti podľa článku 23 odsek e),
j) voliť a odvolávať členov komisie podľa § 92 ods. 2 Zákona, ktorá rozhoduje
v druhom stupni vo veciach porušenia antidopingových pravidiel, to
znamená členov odvolacej komisie
k) schvaľovať správu o hospodárení SVF a obchodnej spoločnosti alebo
obchodnej spoločnosti, ktorej je SVF spoločníkom alebo akcionárom,
l) schvaľovať výročnú správu SVF v súlade so Zákonom o športe podľa §9
odsek 5,

m) schvaľovať náhradu za stratu času a odmenu za výkon funkcie kontrolóra
SVF,
n) schvaľovať správu o činnosti prezidenta a Správnej rady,
o) schvaľovať výročnú správu kontrolóra,
p) berie na vedomie správu auditora k Výročnej správe SVF a účtovnej
závierke SVF,
q) rozhodovať o zásadných otázkach, týkajúcich sa správy majetku a
hospodárenia SVF;
r) rozhodovať o vstupe SVF do organizácie športových zväzov alebo iných
športových organizácií, ako aj o vystúpení SVF z organizácií, ktorých je
členom,
s) rozhodovať o zániku SVF dobrovoľným rozpustením a o veciach súvisiacich
so zánikom združenia,
t) rozhodovať o iných otázkach a záležitostiach uvedených v schválenom
programe konferencie
7. Konferencia je uznášaniaschopná podľa článku 32, ods. 1 Stanov SVF, ak je
prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať a rozhodnutia sa
schvaľujú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s právom
hlasovať, ak Stanovy nevyžadujú kvalifikovanú väčšinu.
8. O spôsobe hlasovania - tajne alebo verejnom - rozhodne konferencia na
základe hlasovania. O predložených návrhoch hlasujú delegáti konferencie v
poradí, v akom boli podané.

Článok 2
Komisie konferencie
1. Komisie sú orgány vytvárané za účelom zabezpečenia plynulého priebehu
konferencie. Komisie konferencie sú: volebná, návrhová a mandátová.
2. Návrhová a mandátová komisia si zvolí svojho predsedu, ktorý riadi jej činnosť
a je oprávnený vystupovať jej menom.
3. Návrhová komisia sa skladá z predsedu a dvoch členov. Úlohou Návrhovej
komisie je vypracovať a prostredníctvom svojho predsedu predložiť na
schválenie konferencii návrh záverečného uznesenia konferencie.
4. Mandátová komisia sa skladá z predsedu a dvoch členov. Predseda
Mandátovej komisie oboznámi prítomných s počtom pozvaných delegátov
s hlasom rozhodujúcim a s počtom delegátov s hlasom rozhodujúcim
v rokovacej miestnosti t.j. overí uznášaniaschopnosť konferencie.
5. Volebná komisia ustanovená v zmysle čl. 6, bodu 6 Stanov SVF na základe
návrhu SR SVF najneskôr 1 mesiac pred konaním konferencie sústreďuje

pripomienky k predloženému návrhu funkcionárov, ktorých volí konferencia.
Zabezpečí na základe predloženého návrhu riadny priebeh volieb, spočíta hlasy
a informuje o výsledkoch volieb.
6. Všetky komisie vypracujú na základe svojej činnosti a výsledkov stručné
písomné správy, ktoré podpíšu všetci členovia príslušných komisií. Tieto sú
súčasťou uznesenia konferencie alebo zápisu z rokovania.

Článok 3
Priebeh konferencie
1. Rokovanie konferencie podľa článku 29 ods. 8 vedie predsedajúci, ktorým je
prezident alebo ním poverená osoba, spravidla člen Správnej rady SVF.
2. Správna rada SVF podľa článku 34, ods. 1 zostaví program konferencie na
základe návrhov členov Správnej rady, členov SVF a ďalších oprávnených
subjektov podľa stanov.
3. Rokovanie konferencie sa riadi programom navrhovaným SR SVF a
schváleným konferenciou.
4. Diskusie sa môžu zúčastniť:
a) delegáti s hlasom rozhodujúcim,
b) pozvaní hostia.
4. Poradie prednesenia diskusných príspevkov je určené poradím, v akom boli
podané pracovnému predsedníctvu.
5. Delegáti sa prihlasujú do diskusie písomne na prihlasovacích lístkoch alebo
zdvihnutím ruky.
6. Účastník konferencie má právo predniesť príspevok v určenej dobe trvania,
ktorú schváli konferencia.
7. Účastníci konferencie majú právo k prednesenému príspevku predniesť
faktickú poznámku v dĺžke trvania 1 min, ktorú nie je možné predĺžiť.

Článok 4
Návrh uznesenia
1. Konferencia rozhoduje formou uznesenia, ktoré sa uvedie do zápisnice z
konferencie.
2. Návrhy a pripomienky k návrhu uznesenia môže podať každý delegát písomne,
alebo ústne do termínu určeného konferenciou.
3. Návrh uznesenia predkladá predseda návrhovej komisie a to v súlade
s prednesenými alebo odovzdanými pripomienkami. Schvaľujú ho delegáti
s hlasom rozhodujúcim.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Konferenciu pracovné predsedníctvo ukončí po prerokovaní všetkých bodov
schváleného programu konferencie.
2. Z rokovania konferencie zabezpečí Sekretariát SVF písomný záznam formou
zápisnice a zvukový záznam. Zápisnica podľa článku 33, ods. 6 obsahuje:
a) schválený program zasadnutia,
b) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení delegáta, jeho náhradníka a písomné
splnomocnenia, ak boli predložené,
c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
d) dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,
e) 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,
f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.
3. Tento rokovací poriadok s prípadnými zmenami a doplnkami, ktoré však
nesmú byť v rozpore so Stanovami SVF, schvaľuje vždy konferencia ako
súčasť programu rokovania konferencie.

