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Rokovací poriadok 

Valného zhromaždenia  

Špeciálnych olympiád Slovensko (ŠOS) 

 
Úvodné ustanovenia 

 

1. Tento rokovací poriadok ustanovuje pravidlá rokovania a organizácie valného 

zhromaždenia ŠOS.    

 

Zvolávanie valného zhromaždenia ŠOS 
 

1. Zvolávanie valného zhromaždenia  ŠOS upravujú platné stanovy ŠOS.   

 

Program valného zhromaždenia 
 

1. Návrh programu valného zhromaždenia ŠOS je obsiahnutý v písomnej pozvánke.  

2. Valné zhromaždenie na začiatku každého rokovania, ak je uznášaniaschopné, prerokuje 

návrh programu a o jeho schválení rozhoduje verejným hlasovaním. Valné zhromaždenie 

môže pri prerokovaní návrhu programu rokovania na návrh člena ŠOS navrhnutý program 

doplniť alebo zmeniť. Na prijatie programu, prípadne zmien programu, je potrebná 

nadpolovičná väčšina prítomných členov ŠOS.  

 

Účasť na valnom zhromaždení ŠOS  
 

1. Valného zhromaždenia  ŠOS sa zúčastňujú členovia ŠOS, predseda a členovia dozornej 

rady ŠOS, kontrolór a Národný riaditeľ/generálny sekretár ŠOS. 

2. Na valnom zhromaždení ŠOS môžu byť ďalej prítomní pozvaní pozorovatelia a pracovníci 

sekretariátu ŠOS. 

3. Na valné zhromaždenie sú pozývaní hostia a zástupcovia hromadných informačných 

prostriedkov, ktorých zoznam schvaľuje Predsedníctvo ŠOS. 

 

Rokovanie 
 

1. Valné zhromaždenie ŠOS riadi prezident ŠOS,  alebo ním poverený člen Predsedníctva 

ŠOS, alebo Národný riaditeľ/ generálny sekretár /dobrovoľník/ ďalej len predsedajúci/. 

2. Na začiatku rokovania predsedajúci oznámi mená členov ŠOS, ktorí prezidenta ŠOS 

písomne požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti na rokovaní. Predsedajúci taktiež 

oznámi mená nových delegovaných zástupcov, ktorí boli oznámení príslušným orgánom 

členov ŠOS zastupovať príslušného člena ŠOS v najvyššom orgáne ŠOS. Valné 

zhromaždenie berie na vedomie zmenu v delegovaní zástupcov.  

3. Podľa programu si Valné zhromaždenie ŠOS volí  komisie /napr. volebnú/ mandátovú, 

návrhovú a pod./ 

4. K jednotlivým bodom schváleného programu je možno vystúpiť len od rečníckeho pultu 

s výnimkou diskusie. 

5. Do diskusie sa môžu prihlásiť členovia ŠOS, Národný riaditeľ/generálny sekretár, 

pozorovatelia a prípadne pozvaní hostia. Diskusiu riadi predsedajúci a udeľuje slovo 

prihláseným v poradí, v ktorom sa do diskusie prihlásili. Prednosť majú členovia ŠOS, ktorí 

chcú predniesť návrhy k prejednávanému bodu rokovania.    

6. V diskusii možno vystúpiť z miesta alebo od rečníckeho pultu. 



7. Rečník hovorí spravidla vo voľnom prednese, pri ktorom môže použiť poznámky a 

technické prostriedky prezentácie. 

8. Prezidentovi ŠOS, členom Predsedníctva, predsedovi dozornej rady a Národnému 

riaditeľovi/generálnemu sekretárovi sa udelí slovo, kedykoľvek o to požiadajú.   

9. Významné osobnosti športového, hospodárskeho a spoločenského života a predstavitelia 

SOI, ŠOS iných štátov alebo medzinárodných organizácií pozvaní prezidentom alebo ním 

poverenou osobou môžu na rokovaní vystúpiť. 

10. Zástupcovia hromadných informačných prostriedkov alebo iné prítomné osoby, sa môžu na 

rokovaní zdržiavať len na miestach pre nich určených a nesmú rušiť priebeh rokovania. V 

prípade ich nevhodného správania  alebo porušenia poriadku môže predsedajúci vykázať 

rušiteľa poriadku z rokovacej miestnosti.   

11. Rokovacím jazykom na rokovaniach je štátny jazyk. 

12. Ak sa rečník odchyľuje od prerokúvanej veci, predsedajúci ho vyzve, aby hovoril k veci. 

Ak ani po opakovanej výzve nebude hovoriť k veci, odoberie mu slovo.  

13. Člena ŠOS, ktorý neuposlúchne výzvu alebo odobratie slova, poprípade svojimi prejavmi 

alebo činmi v rokovacej miestnosti prekračuje hranice slušnosti, vyzve predsedajúci k 

zachovaniu poriadku. Ak výzva na zachovanie poriadku nevedie u člena ŠOS k náprave, 

môže predsedajúci vykázať člena ŠOS až do skončenia rokovania z rokovacej miestnosti. 

14. Do rokovacej sály je zakázané nosiť látky a prístroje, ktoré môžu narušiť priebeh rokovania. 

Prenosné telekomunikačné prostriedky nie je povolené počas rokovania používať, musia 

byť vypnuté.  

15. Zverejnenie vystúpenia člena ŠOS na valnom zhromaždení ŠOS nemožno obmedziť.  

 

Hlasovanie 

 

1. Hlasovanie je verejné. 

2. Valné zhromaždenie rozhoduje o každom návrhu hlasovaním. 

3. Návrhy môžu predložiť iba členovia ŠOS. 

4. Predsedajúci upozorní pred hlasovaním členov ŠOS, že sa prikročí k hlasovaniu a oznámi 

spôsob hlasovania.  

5. Pred každým hlasovaním predsedajúci oznámi, o ktorom návrhu sa bude hlasovať a 

zopakuje presné znenie návrhu, ak návrh nebol členom ŠOS vopred písomne predložený 

alebo ho nepredkladá predseda návrhovej komisie. Predsedajúci potom prikročí k riadeniu 

hlasovaniu. 

6. Jednotlivé hlasovanie nemožno prerušiť a predsedajúci počas neho nemôže nikomu udeliť 

slovo. 

7. Verejne sa hlasuje spravidla zdvihnutím ruky s hlasovacím lístkom, ktoré obdrží každý 

prítomný člen ŠOS pred začiatkom rokovania pri prezentácii. 

8. Výsledky hlasovania vyhlási predsedajúci tak, že oznámi počet členov ŠOS, ktorí hlasovali 

za návrh, počet členov, ktorí hlasovali proti návrhu a počet členov ŠOS, ktorí sa zdržali 

hlasovania. 

9. Pri hlasovaní je zastúpenie iným členom alebo inou osobou vylúčené. 

10. Každý člen ŠOS môže navrhnúť, aby sa o jednotlivých častiach návrhu hlasovalo 

oddelene. 

11. Ak je k návrhu predložený pozmeňovací alebo doplňujúci návrh, hlasuje sa najskôr o 

pozmeňovacom alebo doplňovacom návrhu. Ak je k návrhu podaných viac pozmeňovacích 

alebo doplňujúcich návrhov, hlasuje sa o nich v poradí ako boli podané. 

12. Pri voľbe a odvolávaní členov ŠOS, prezidenta ŠOS, členov Predsedníctva ŠOS, predsedu 

dozornej rady ŠOS, členov dozornej rady ŠOS, kontrolóra ŠOS sa hlasuje verejne.  



13. Pre zabezpečenie verejného hlasovania si valné zhromaždenie volí volebnú/mandátovú 

komisiu a schvaľuje volebný poriadok.  

14. Informácie o výsledku verejného hlasovania sú súčasťou zápisnice z valného zhromaždenia 

ŠOS. 

 

Zápisnica 
 

1. Pre členov ŠOS sa spracováva a v termíne najneskôr do 30 dní od skončenia rokovania 

odosiela zápisnica z valného zhromaždenia. V zápisnici sa uvedie, kto riadil rokovanie, 

koľko členov ŠOS bolo prítomných, ktorí členovia ŠOS neboli prítomní, ktorí členovia ŠOS 

žiadali svoju neúčasť na rokovaní ospravedlniť,  ktorí rečníci vystúpili v programe 

rokovania a v diskusii a aké boli výsledky hlasovaní a výstižný popis obsahových častí k 

prerokovávaným bodom programu. Súčasť zápisnice je aj uznesenie VZ ŠOS predkladané 

návrhovou komisiou. 

 

Písomné hlasovanie mimo riadneho zasadnutia (hlasovanie per rollam) 

 

1. Valné zhromaždenie môže v súlade s čl. 33 ods. 5 Stanov ŠOS, v tých prípadoch, keď 

je potrebné rozhodnúť bez zbytočného odkladu, t.j. vec neznesie odklad do najbližšieho 

zasadnutia ŠOS,  alebo je to vhodné pre efektívne riadenie činnosti ŠOS, alebo v čase 

krízovej situácie alebo mimoriadnej situácie1 prijímať rozhodnutia písomným 

hlasovaním alebo elektronickými prostriedkami mimo riadneho zasadnutia VZ ŠOS 

(tzv. hlasovanie per rollam). 

2. O potrebe hlasovania per rollam rozhoduje Prezident ŠOS na návrh Predsedníctva ŠOS, 

kontrolóra ŠOS, ½ riadnych členov ŠOS. Prezident je oprávnený poveriť zabezpečením 

hlasovania per rollam Národného riaditeľa ŠOS alebo člena Predsedníctva ŠOS. 

3. Hlasovanie per rollam sa vykonáva elektronickou formou, a to elektronickou poštou 

adresovanou na elektronickú adresu člena, ktorá je ako elektronická adresa určená 

členom / právnickým osobám ŠOS pre elektronickú komunikáciu. 

4. Elektronická správa s výzvou na hlasovanie per rollam sa posiela/doručuje všetkým 

členom - právnickým osobám, ktorí sú oprávnení hlasovať a na základe rozhodnutia 

Prezidenta ŠOS, alebo mím poverenej osoby aj tretím osobám. Lehota, v ktorej sa má 

uskutočniť hlasovanie nemňôže byť kratšia ako 24 hodín od doručenia výzvy, túto 

lehotu môže Prezident ŠOS alebo osoba poverená zabezpečením hlasovania predĺžiť, 

a to z vlastnej iniciatívy alebo na podnet hlasujúceho člena. Predĺženie lehoty musí byť 

oznámené všetkým osobám oprávneným hlasovať. 

5. Člen VZ ŠOS hlasuje, resp. uskutoční hlasovanie per rollam v stanovenej lehote tak, že 

svoje stanovisko k veci vyjadrí uvedením ZA alebo PROTI alebo ZDRŽAL SA v 

elektronickej podobe, ktorú odosiela prostredníctvom doručeného formulára. 

6. Každý člen VZ, ktorý je oprávnený hlasovať, má právo v lehote určenej na uskutočnenie 

hlasovania per rollam, vyjadriť svoj názor k prerokovávanej veci elektronickými 

prostriedkami prostredníctvom elektronickej pošty. Svoj názor je člen povinný zaslať 

všetkým osobám, ktorým bola doručená Výzva na hlasovanie per rollam. 

7. Výzva na hasovanie per rollam obsahuje najmä:  

a) presnú identifikáciu veci, o ktorej sa má rozhodnúť,  

b) podklady potrebné pre rozhodnutie, 

c) návrh rozhodnutia,  

 
1 Napr. Ústavný zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového 

stavu a zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej obrane obyvateľstva v platnom znení 



d) uvedenie možností pre hlasovanie, a to: ZA/ PROTI/ ZDRŽAL SA,  

e) lehotu, v ktorej je potrebné uskutočniť hlasovanie špecifikovanú dátumom (t.j. deň, 

mesiac, rok) a časom (t.j. hodina)  

O úpravách alebo doplnení znenia návrhu na hlasovanie per rollam v priebehu 

hlasovania rozhoduje Prezident ŠOS alebo poverený Národný riaditeľ ŠOS. Každá 

úprava sa posiela všetkým osobám, ktorým sa zasiela Výzva na hlasovanie per rollam. 

8. Rozhodnutie hlasovaniím per rollam je prijaté, ak za jeho prijatie hlasovala 

nadpolovičná väčšina všetkých členov VZ ŠOS, ak právne predpisy a/alebo predpisy 

ŠOS nevyžadujú kvalifikovanú väčšinu. V prípade, že člen nehlasuje, nehlasuje 

v určenom čase alebo určeným spôsobom, započíta sa jeho hlas ako hlas PROTI návrhu 

v danej veci.  

9. Výsledky hlasovania per rollam oznamuje Prezident ŠOS alebo poverený Národný 

riaditeľ ŠOS, alebo ním poverená osoba elektronickou formou prostredníctvom 

elektronickej pošty najneskôr do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty určenej pre 

uskutočnenie hlasovania per rollam, a to všetkým členom, ktorým bola Výzva na 

hlasovanie per rollam doručovaná.  

10. Všetky elektronické podklady týkajúce sa hlasovania per rollam (výzva, hlasovanie, 

vyjadrenia, podnety) sa uchovávajú v rovnakých lehotách ako zápisnice zo zasadnutí. 

11. Pre potreby zverejnenia zápisníc VZ ŠOS sa vyhotoví aj zápisnica z hlasovania per 

rollam, ktorá obsahuje  

a) uvedenie, že ide o zápisnicu z hlasovania per rollam a názov ŠOS  

b) vyjadrenie členov VZ ŠOS k možnosti hlasovania per rollam k danej veci 

c) predmet hlasovania, vrátane zoznamu zaslaných podkladov,  

d) čas, v ktorom sa uskutočnilo hlasovanie per rollam,  

e) zoznam osôb, ktorým bola Výzva doručovaná,  

f) návrh znenia rozhodnutia,  

g) uvedenie počtu členov VZ ŠOS, ktorí: 

(i) sa zúčastnili hlasovania,  

(ii) hlasovali ZA, 

(iii) hlasovali PROTI, 

(iv) hlasovali ZDRŽAL SA,  

(v) nehlasovali,  

(vi) hlasovali neplatne.  

h) odlišné stanovisko člena VZ, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo jeho 

odôvodnením, ak o to požiada,  

i) výsledok hlasovania per rolllam,  

j) dôležité vyjadrenia člennov k predmetu hlasovania per rollam, ak také sú,  

k) dátum vyhotovenia zápisnice,  

l) meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vyhotovila zápisnicu z hlasovania per rollam  

m) meno, priezvisko a podpis osoby poverenej vykonaním hlasovania. 

Prílohou zápisnice sú všetky elektronické správy týkajúce sa predmetného hlasovania 

per rollam. 

12. V prípade, ak hlasovanie per rollam je neúspešné, nie je vylúčené rozhodovanie o veci 

na zasadnutí VZ ŠOS a ani ďalšie hlasovanie per rollam 



 

Záverečné ustanovenie 
 

1. Zmeny a úpravy rokovacieho poriadku valného zhromaždenia ŠOS je oprávnené 

vykonávať len valné zhromaždenie ŠOS a nadobúdajú účinnosť aktom ich schválenia. 

 

 

 
 

 


