
Rokovací poriadok Valného zhromaždenia BTZ 2021 
 
 
 V súlade so Stanovami Bratislavského tenisového zväzu (ďalej len BTZ) 
zvoláva predseda BTZ Valné zhromaždenie BTZ (ďalej len VZ BTZ), ktoré sa bude 
riadiť týmto rokovacím poriadkom.  
 
 

I. Účastníci 
 
Valného zhromaždenia sa zúčastňujú delegáti s hlasom rozhodujúcim, ďalej členovia 
Výkonného výboru BTZ a pozvaní hostia.  
 

II. Rokovanie 
 
1,/ Rokovanie Valného zhromaždenia BTZ riadi 4-členné pracovné predsedníctvo, 
ktoré tvoria členovia Výkonného výboru BTZ.  
Pracovné predsedníctvo:  
- riadi rokovanie VZ BTZ podľa schváleného programu a rokovacieho poriadku,  
- zabezpečuje podmienky pre prácu VZ BTZ, predkladá návrhy na riešenie 
problémov, riadi diskusiu počas rokovania VZ BTZ,  
- spolupracuje s pracovnými komisiami VZ BTZ a spoločne s nimi rieši vzniknuté 
problémy  
 
2./ Valné zhromaždenie schvaľuje mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu, ktoré 
majú troch členov (podľa potreby môže mať i viac). Predsedom komisie je člen 
Výkonného výboru BTZ. 
Mandátová komisia – podáva správu o počte a zložení delegátov a počtu hlasov, 
zisťuje, či je VZ BTZ schopné uznášať sa,  
Volebná komisia – jej postup a úlohy stanovuje volebný poriadok, schválený VZ BTZ 
Návrhová komisia – pripravuje a predkladá návrh uznesení VZ BTZ, prípadne ďalšie 
obsahové materiály,  
 
3,/ Právo predkladať VZ BTZ na prerokovanie dokumenty, návrhy a podnety majú:  
- pracovné komisie VZ BTZ,  
- delegáti VZ BTZ písomne do začiatku konania volieb.  
 

III. Rozhodovanie 
 
a,/ VZ BTZ sa uznáša hlasovaním. Právo hlasovať majú delegáti s hlasom 
rozhodujúcim,  
Na Valnom zhromaždení BTZ za riadneho člena BTZ môže hlasovať iba jeden z jeho 
delegátov. Delegát riadneho člena BTZ na Valnom zhromaždení má pri hlasovaní jeden hlas, 
plus toľko hlasov, koľko má riadny člen BTZ v príslušnom roku družstiev v súťažiach BTZ 
a STZ podľa platných stanov BTZ.   
  
 



b,/ Valné zhromaždenie je oprávnené prijímať rozhodnutia, ak je prítomná 
nadpolovičná väčšina delegátov s hlasom rozhodujúcim. Na Valnom zhromaždení BTZ 
za riadneho člena BTZ môže hlasovať iba jeden z jeho delegátov. Delegát riadneho člena 
BTZ na Valnom zhromaždení má pri hlasovaní jeden hlas, plus toľko hlasov, koľko má riadny 
člen BTZ v príslušnom roku družstiev v súťažiach BTZ a STZ podľa platných stanov BTZ. 
 
 
c,/ Uznesenie VZ BTZ je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných 
delegátov s právom hlasovať. Na Valnom zhromaždení BTZ za riadneho člena BTZ môže 
hlasovať iba jeden z jeho delegátov. Delegát riadneho člena BTZ na Valnom zhromaždení má 
pri hlasovaní jeden hlas, plus toľko hlasov, koľko má riadny člen BTZ v príslušnom roku 
družstiev v súťažiach BTZ a STZ podľa platných stanov BTZ. 
 
d,/ o návrhoch sa hlasuje verejne v poradí, v akom boli predložené. Po ukončení 
hlasovania predsedajúci vyhlási výsledok hlasovania.  
 
 

IV. Diskusia 
 
a, právo jedného diskusného vystúpenia má každý delegát VZ BTZ. O vystúpení hostí 
rozhoduje pracovné predsedníctvo. Každé ďalšie vystúpenie delegáta môže na návrh 
predsedajúceho schváliť VZ BTZ so súhlasom väčšiny prítomných delegátov s hlasom 
rozhodujúcim. 
 
b,/ Diskusiu vedie poverený člen pracovného predsedníctva,  
 
c,/ čas diskusného vystúpenia delegáta ja maximálne 5 minút. Predĺženie tohto času 
môže povoliť VZ BTZ.  
 
d,/ Každý delegát VZ BTZ môže vystúpiť s faktickou poznámkou k obsahu diskusného 
príspevku v rozsahu 1 minúty.  
 
e,/ po uplynutí časového limitu diskusného príspevku alebo faktickej poznámky je 
predsedajúci povinný upozorniť diskutujúceho na túto skutočnosť a požiadať ho 
o ukončenie prípadne odňať mu slovo.  
 
f,/ diskusia končí 
- vystúpením všetkých písomne prihlásených do diskusie,  
- rozhodnutím VZ BTZ o ukončení diskusie na základe návrhu delegáta alebo 
pracovného predsedníctva 
 
 
Tento rokovací poriadok platí pre rokovanie Valného zhromaždenia Bratislavského 
tenisového zväzu, konaného dňa 10. marca 2021.  
 
 
       Ing. Pavel  P á v a    v.r. 
              Predseda BTZ 


