
 

www.oztk.sk | www.facebook.com/oztk.sk | oztk@oztk.sk 

 
 

Rokovací poriadok VZ OZTK Rimavská Sobota konaného dňa  

2. 10. 2020 
 
1.  Na konferencii sa zúčastňujú delegáti s právom hlasovať, ktorým je predseda klubu /keď 

predseda sa z vážnych dôvodov sa zasadnutia nevie zúčastniť náhradník musí mať 

písomné poverenie /zo zasadnutia výboru a podpismi 2 členov a predsedu ,že môže 

zastupovať Klub na konferencii. Hlasovacie právo majú i členovia VV OZTK. 

2. Konferencia je uznášaniaschopná keď je prítomná nadpolovičná väčšina 

prítomných delegátov s právom hlasovať na konferencii. 

3. Priebeh konferencie - riadi predsedajúci ktorého poveril VV na svojom 

zasadnutí 16. 9. 2020 a pracovné predsedníctvo ako aj pracovné komisie. O 

platnosti návrhov rozhoduje nadpolovičná väčšina prítomných delegátov 

právom hlasovať. 

4. Činnosť pracovných komisií riadia predsedovia + 2 členovia 

5. Diskusie sa môže zúčastniť každý delegát konferencie- ktorý má mandát /aj hosť/ Čas 

vymedzený na diskusný príspevok je 3- minúty. Po vyčerpaní stanoveného limituje 

predsedajúci konferencie povinný upozorniť diskutujúceho na túto skutočnosť a 

požiadať ho o ukončenie diskusného príspevku.. Právo jedného diskusného vystúpenia 

má každý delegát. Opakované vystúpenie môže na návrh predsedajúceho schváliť 

konferencia . Čas na prednesenie faktickej poznámky je 1 minúta. 

6.  Diskusia sa ukončí predčasne buď na návrh pracovného predsedníctva alebo na návrh 

niektorého z delegátov s následným schválením prítomných delegátov na konferencii 

/Hlasovať dáva predsedajúci / 

7.  Písomne pripravené diskusné príspevky môžu odovzdať delegáti aj hostia pracovnému 

predsedníctvu. Pripomienky k Stanovám do 30.9.2020 písomne. 

8. Predsedajúci VZ nemôže diskusiu - komentovať, alebo iným spôsobom 

obmedzovať názor diskutujúceho. Je však povinný nepripustiť k tej otázke 

dvakrát, nechať diskutovať toho istého delegáta. 

9. Hlasovanie o protokolárnych veciach a predbežných dokumentoch sa uskutočňuje 

verejným hlasovaním. Rozhodnutie je právoplatné ak pre návrh hlasovala nadpolovičná 

väčšina delegátov s právom hlasovať. 

10.  Delegáti prítomní s právom hlasovať o uvoľnenie v priebehu konferencie/ neodkladné 

prípady keď si to vážnosť situácie vyžaduje/ požiadajú pracovné predsedníctvo cez 

predsedajúceho / Pokiaľ pracovné predsedníctvo dá súhlas vtedy delegát môže opustiť 

rokovanie konferencie. 
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