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A) VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ  
 

1) Zhromaždenie delegátov (ďalej v texte len „ZD“) ako najvyšší orgán ASKA sa zvoláva minimálne 1x ročne.  
2) Delegátov ZD zvoláva predseda ASKA písomnou formou poštou doporučene alebo elektronicky.  
3) Rozhodnutia ZD sú záväzné pre všetkých členov ASKA a orgány ASKA .  
4) ZD ASKA je uznášaniaschopné za predpokladu, že sa zúčastnia minimálne 3 delegáti.  

 

B) ZÁSADY ROKOVANIA  
 

1) Program ZD obsahuje body pracovného charakteru a body, ktorých obsah je predmetom schvaľovania.  
2) ZD vedie predseda ASKA, prípadne iný poverený člen výboru ASKA.  
3) Delegáti a ďalší účastníci ZD svoju účasť potvrdia svojím podpisom na Prezenčnej listine.  
4) Účastníci majú právo k bodom programu podať otázky, pripomienky, námietky, prípadne program 

upraviť.  
5) Program rokovania, či už pôvodný alebo upravený, je potrebné schváliť.  
6) Predseda ASKA poverí niekoho z prítomných na ZD vypracovaním zápisnice. Zároveň delegáti musia zvoliť 

1 overovateľa z radov delegátov.  
7) Zápisnica musí byť vyhotovená a zaslaná jednotlivým členom ASKA najneskôr do 20 kalendárnych dní od 

dátumu konaného ZD  
8) Počas rokovania podľa schváleného plánu majú delegáti právo zapojiť sa do diskusie, pričom je ich 

povinnosťou dodržať danú problematiku.  
9) V prípade, že do programu nebol schválený bod, ktorý by riešil problémy konkrétneho člena, má jeho 

delegát právo s problémom vystúpiť v časti Diskusia.  
 

C) HLASOVANIE  
 

1) Každého člena ASKA zastupuje na ZD delegát hlasujúci jedným hlasom.  
2) Jedna fyzická osoba môže zastupovať len jedného člena ASKA. 
3) Návrh na uznesenie predkladá zapisovateľ.  
4) Delegáti ZD majú právo navrhované uznesenie upraviť a doplniť.  
5) Predseda ASKA vyzve delegátov k hlasovaniu použitím formuly: kto je za..., kto je proti..., zdržal sa niekto 

hlasovania.  
6) Uznesenie obsahuje:  

a) ZD berie na vedomie; napr.: správy o činnosti, hospodárení a pod.  
b) ZD schvaľuje; napr.: voľby, dokumenty a pod.  
c) ZD ukladá;  napr.: výboru dopracovať dokumenty, hl. trénerovi vypracovať kvalifikačné podmienky a 

pod.  
d) ZD poveruje: člena organizovaním pretekov, iného člena výboru zastupovať predsedu ASKA a pod.  

7) Uznesenie je prijaté získaním prostej väčšiny hlasov delegátov prítomných na zhromaždení pred 
samotným hlasovaním.  

8) V prípade, že do programu boli zaradené voľby, ich priebeh sa riadi volebným poriadkom.  
9) Uznesenie a výsledky hlasovania musia byť zaznamenané v zápisnici.  

 
D) ZÁVER  
 
Tento rokovací poriadok má členom ASKA poslúžiť k úspešnému a racionálnemu priebehu ZD.  
 
Ak niektoré otázky a skutočnosti nie sú upravené v tomto poriadku, prípadne iným poriadkom ASKA, riešia sa 
podľa platných právnych predpisov SR.  
 
Rokovací poriadok bol schválený ZD dňa 13.11.2004, upravený na ZD dňa 21. 02. 2009 v Žiline, účinnosť nadobúda 
dňom 22.02.2009. 


