
 

 

  

 

 
 Rokovací poriadok Výkonného výboru SAFKST 

 

 

 

1. Výkonný výbor SAFKST zasadá podľa potreby, na podnet Prezidenta SAFKST.  
2. Zasadnutia výkonného výboru SAFKST zvoláva a priebeh riadi Prezident, viceprezident alebo Prezidentom poverený 

člen výkonného výboru SAFKST.  
3. Ak o zasadnutie písomne požiada nadpolovičná väčšina členov výkonného výboru, alebo ak sa má rokovať o 

záležitostiach, ktoré spadajú do kompetencie Konferencie a situácia si vyžaduje ich okamžité riešenie, je Prezident 
povinný zvolať mimoriadne zasadnutie výkonného výboru do 7 dní od obdržania žiadosti alebo od vzniku dôvodu na 
zvolanie mimoriadneho zasadnutia výkonného výboru.   

4. Zaradenie konkrétneho bodu do programu zasadnutia výkonného výboru môže navrhnúť každý člen výkonného 
výboru SAFKST, prípadne i Kontrolór SAFKST. Navrhované body do programu zasadnutia výkonného výboru členovia 
výkonného výboru predkladajú Prezidentovi prostredníctvom Sekretariátu SAFKST písomne alebo elektronicky.  

5. Program zasadnutia výkonného výboru zostavuje Prezident v spolupráci so Sekretariátom SAFKST.  
6. Program zasadnutia výkonného výboru sa zasiela členom výkonného orgánu spolu s pozvánkou a materiálmi na 

rokovanie spravidla 7 dní pred konaním zasadnutia písomne alebo elektronicky. Spôsob zaslania pozvánky určí 
prezident SAFKST.  

7. Na rokovaniach výkonného výboru sa zúčastňujú / môžu zúčastniť bez práva hlasovať aj iné prizvané osoby, najmä 
členovia Sekretariátu SAFKST, Kontrolór a osoba, ktorá zaznamenáva priebeh zasadnutia.  

8. Zasadnutia výkonného výboru sú neverejné, ibaže výkonný výbor rozhodne inak.  
9. Výkonný výbor SAFKST môže k jednotlivým prerokovávaným bodom programu prizvať tretie osoby, aby vyjadrili 

odborné stanovisko, zodpovedali otázky alebo podali výkonnému výboru doplňujúce informácie k prerokovávanej 
veci. Prizvané tretie osoby nemajú hlasovacie právo.  

10. Výkonný výbor SAFKST je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov výkonného výboru.  
11. Ak výkonný výbor SAFKST nie je plne obsadený, na jeho uznášaniaschopnosť sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej 

väčšiny členov výkonného výboru SAFKST, ktorí sú v čase zasadnutia jeho členmi.  
12. Výkonný výbor SAFKST schvaľuje rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Pri rovnosti hlasov má 

rozhodujúci hlas Prezident.  
13. Hlasovanie člena výkonného výboru prostredníctvom zástupcu alebo na základe plnej moci nie je povolené.  
14. Pripúšťa sa hlasovanie “per rollam”, ktorého postup upravuje osobitný predpis schválený výkonným výborom.  
15. O priebehu zasadnutia a rozhodnutiach výkonného výboru sa vyhotovuje zápisnica. Obsahom zápisnice je 

predovšetkým:  
a) schválený program zasadnutia,  
b) prezenčná listina,  
c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,  
d) dôležité vyjadrenia členov výboru 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 požiadal,  
f) prípadné stanoviská Kontrolóra SAFKST a odborných orgánov SAFKST k bodu rokovania, ak sa od ich 

stanoviska výkonný výbor odchýlil, aj zdôvodnenie rozhodnutia výkonného výboru,  
g) meno, priezvisko predsedajúceho a zapisovateľa.  

16. Rozhodnutia prijaté výkonným výborom nadobúdajú okamžitú účinnosť, pokiaľ výkonný výbor SAFKST nerozhodne 
inak. Proti rozhodnutiu výkonného výboru nie je prípustný opravný prostriedok, ak predpis SAFKST neustanoví inak. 
Rozhodnutie výkonného výboru môže zrušiť alebo zmeniť Konferencia alebo sám výkonný výbor SAFKST z vlastnej 
iniciatívy alebo na podnet Kontrolóra. 

17. Rozhodnutia výkonného výboru nemôžu byť v rozpore s právnym poriadkom, predpismi SAFKST a rozhodnutiami 
najvyššieho orgánu SAFKST - Konferencie.  

18. Zápisnica zo zasadnutia výkonného orgánu vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania sa zasiela všetkým 
členom výkonného výboru najneskôr do 15 dní odo dňa zasadnutia a súčasne sa zverejňuje obvyklým spôsobom na 
webovom sídle a v informačnom systéme športu. 

 
Tento rokovací poriadok je v súlade so Stanovami SAFKST, schválenými Konferenciou, platnými od 15.4.2017. 
 


