Valné zhromaždenie MK 2019

ROKOVACÍ PORIADOK VALNÉHO ZHROMAŽDENIA MARATÓNSKEHO KLUBU
(VZ MKK)
dňa 18.6.2019
1. Účastníci VZ MKK
A. Delegáti Valného zhromaždenia s právom hlasovať: riadni a čestní členovia MKK
B. Ďalší účastníci Valného zhromaždenia bez práva hlasovať: pozvaní hostia
Delegáti VZ MKK s právom hlasovať musia byť registrovaní členovia MKK a mať uhradené členské príspevky
v súlade so stanovami, v prípade novoprijatých členov za rok, v ktorom sa stali členmi.
2. Pracovné predsedníctvo VZ MKK
Rokovanie VZ MKK riadi pracovné predsedníctvo, ktoré tvoria určení členovia SR MKK a predseda DR MKK.
Pracovné predsedníctvo určuje zo svojich členov predsedajúceho VZ MKK a určuje zapisovateľa VZ MKK. Riadi
priebeh VZ MKK, rieši všetky otázky a problémy, ktoré nespadajú do pôsobnosti niektorej komisie.
3. Pracovné komisie VZ MKK
VZ MKK volí mandátovú a volebnú komisiu, návrhovú komisiu, ktoré majú po troch členoch (člen SR MKK + dvaja
delegáti VZ MKK). Do pracovných komisií môžu byť zvolení len účastníci s právom hlasovať.
Mandátová – volebná komisia VZ MKK
• overuje právoplatnosť mandátov účastníkov, ich účasť na rokovaní VZ MKK a právoplatnosť uznášania VZ
MKK
• Riadi potvrdenie kooptácie nového člena SR MKK
• Spracováva správu o potvrdení kooptácie nového člena SR MKK
Návrhová komisia VZ MKK
• predkladá VZ MKK návrh uznesení, prípadne ďalšie dokumenty a pripomienky
• každý návrh pre návrhovú komisiu VZ MKK musí byť predložený písomne a pred hlasovaním o ňom musí
byť delegátom umožnené vyjadriť sa k návrhu
4. Predkladanie návrhov a podnetov na VZ MKK
Právo predkladať VZ MKK na prerokovanie dokumenty, návrhy a podnety majú:
•
Prezident MKK
•
SR MKK
•
DR MKK
•
delegáti VZ MKK s právom hlasovať
•
pracovné predsedníctvo VZ MKK
5. Zápisnica z rokovania VZ MKK
Zapisovateľ VZ MKK v spolupráci s pracovným predsedníctvom VZ MKK spracuje zápisnicu z rokovania VZ
MKK v súlade so Zákonom o športe
6. Hlasovanie
Právo hlasovať o všetkých návrhoch predkladaných VZ MKK na schválenie majú delegáti VZ MKK s právom
hlasovať. O návrhoch sa hlasuje zreteľným zdvihnutím ruky s mandátom. Rozhodnutia VZ MKK majú formu
uznesenia. VZ MKK je uznášania schopné počtom prítomných členov MKK.
Voľby a uznesenia VZ MKK sú právoplatné, ak za nich hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných delegátov VZ MKK
s právom hlasovať. Pre prípad zmeny stanov MKK je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných delegátov
VZ MKK s právom hlasovať.
O predložených návrhoch sa hlasuje v poradí:
1) pozmeňujúci návrh
2) pôvodne predložený návrh
7. Diskusia
Právo jedného diskusného vystúpenia má každý delegát VZ MKK. Každý delegát VZ MKK môže vystúpiť
s faktickou poznámkou k jednej problematike. O vystúpení hostí a ďalších účastníkov VZ MKK rozhoduje pracovné
predsedníctvo VZ MKK.
Diskusia končí:
a) vystúpením všetkých prihlásených do diskusie
b) rozhodnutím VZ MKK, na základe návrhu účastníka s právom hlasovať
Všetky diskusné príspevky budú zaprotokolované.
Písomne pripravené diskusné príspevky možno odovzdať predsedajúcemu VZ MKK.
Predsedajúci VZ MKK nemôže diskusiu komentovať alebo iným spôsobom obmedzovať názor diskutujúcich.
V prípade osobných invektív predsedajúci VZ MKK odoberie diskutujúcemu slovo.
8. Záverečné ustanovenie
Tento rokovací poriadok platí pre VZ MKK dňa 18.6.2019.
Návrh schválila Správna rada MKK hlasovaním dňa 28.5.2019

