
 
Rokovací poriadok Konferencie  KCHAJD pri  SPZ dňa 4. júla 2021 

                (návrh) 
 

1. Rokovací poriadok Konferencie  KCHAJD pri  SPZ upravuje v súlade s § 36 Stanov SPZ 
systém rokovania a rozhodovania snemu. 

2. Program Konferencie  KCHAJD pri  SPZ je uvedený v pozvánke a zaslaný delegátom 
Konferencie  KCHAJD pri  SPZ predsedom  KCHAJD pri  SPZ. Program schvaľuje 
Konferencia  KCHAJD pri  SPZ ako súčasť samostatného bodu rokovania. 

3. Pri otvorení Konferencie  KCHAJD pri  SPZ doterajší predseda KCHAJD konštatuje počet 
prítomných delegátov a uznášania schopnosť konferencie. Konferencia KCHAJD pri  SPZ 
sa môže uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s hlasom rozhodujúcim. 

4. Konferenciu  KCHAJD pri  SPZ otvára doterajší  predseda KCHAJD pri SPZ, ktorý 
predloží na prerokovanie návrh na voľbu predsedu pracovného predsedníctva, predsedu 
mandátovej, volebnej a návrhovej komisie a ďalších troch členov pracovného 
predsedníctva vrátane zapisovateľa (spolu 7). Zároveň predloží aj návrh na overovateľov 
zápisnice. Hlasuje sa verejne dvihnutím mandátového lístka. 

5. Predseda pracovného predsedníctva  predkladá snemu na schválenie návrh rokovacieho 
a volebného poriadku Konferencie  KCHAJD pri  SPZ. 

6. K zabezpečeniu  riadneho priebehu rokovania Konferencie  KCHAJD pri  SPZ zvolí                    
na návrh pracovného predsedníctva z radov delegátov s hlasom rozhodujúcim ďalších 
členov mandátovej, volebnej a návrhovej komisie. Komisia sa uznáša nadpolovičnou 
väčšinou hlasov svojich členov. 

7. Mandátová komisia zistí celkovú účasť na Konferencii  KCHAJD pri  SPZ, skúma 
oprávnenosť  delegáta k rozhodovaniu na konferencii a overí, či je konferencia uznášania 
schopný. Výsledky zistenia prednesie jej predseda skôr, ako konferencia pristúpi 
k prijímaniu uznesení. O zisteniach  komisie sa urobí zápisnica, ktorú podpíšu všetci 
členovia komisie. 

8. Pôsobnosť volebnej komisie upravuje samostatný volebný poriadok Konferencie  
KCHAJD pri  SPZ.  

9. Návrhová komisia pripraví návrh uznesenia konferencie, ktorý prednesie jej predseda. 
Vychádza pritom z obsahu rokovania, návrhov delegátov a z priebehu diskusie. Schválený  
návrh uznesenia  komisia vypracuje písomne a podpíšu ho všetci jej členovia.  

10. Konferencia KCHAJD pri SPZ rozhoduje verejným hlasovaním – dvihnutím mandátového 
lístka.   

11. Rozhodovanie a hlasovanie pri voľbách stanovuje volebný poriadok konferencie.                          
O uzneseniach konferencie sa hlasuje samostatne. Konferencia  KCHAJD pri  SPZ sa 
uznáša   nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim. 

12. Právo zúčastniť sa diskusie majú delegáti a hostia. Do diskusie sa hlási písomne. Druhé     
vystúpenie účastníka diskusie schvaľuje pracovné predsedníctvo. Diskusná doba je 
doporučená na 5 minút a jej predĺženie schvaľuje pracovné predsedníctvo snemu. Každý 
účastník Konferencie  KCHAJD pri  SPZ môže svoj diskusný  príspevok, ktorý nevyčerpal 
v diskusii alebo nepredniesol a je písomne spracovaný, odovzdať pracovnému 
predsedníctvu snemu. O ukončení diskusie rozhoduje Konferencia  KCHAJD pri  SPZ. 

13. Z rokovania Konferencie  KCHAJD pri  SPZ sa spíše zápisnica, ktorú podpíše 
novozvolený predseda, zapisovateľ a overovatelia a túto zašlú do 14 dní ústrediu SPZ. 

14. Tento rokovací poriadok bol schválený Konferenciou  KCHAJD pri  SPZ a jeden  výtlačok 
sa  pripája k zápisnici z Konferencie  KCHAJD pri  SPZ. 



     
 

Volebný poriadok  Konferencie  KCHAJD pri  SPZ dňa 4. júla 2021 

 
  (návrh) 

 
 
 

1. Hlasovacie právo má každý delegát s hlasom rozhodujúcim, právoplatne zvolený                          
na zasadnutí členov oblastí, ktorého mandát bol potvrdený. Na platnosť uznesenia je 
potrebná viac ako polovica hlasov prítomných delegátov. 

 
2. Priebeh volieb, vrátane predkladania návrhov na voľbu členov predsedníctva KCHAJD pri 

SPZ a Dozornej rady KCHAJD pri SPZ zabezpečuje volebná komisia. Návrhy predkladá 
prostredníctvom jej predsedu,  ktorý vedie priebeh volieb. Delegáti môžu podať návrh                       
na doplnenie kandidačných listín len o delegátov s hlasom rozhodujúcim prítomných                            
na Konferencii KCHAJD pri SPZ.  

 
3. Konferencia  KCHAJD pri SPZ rozhoduje o forme volieb. V prípade verejného hlasovania, 

hlasuje sa dvihnutím mandátového lístka. V prípade tajných volieb volí sa zakrúžkovaním 
poradového čísla voleného kandidáta. Všetky ostatné zásahy do volebného lístka sa 
počítajú za neplatné. V prípade verejného alebo tajného hlasovania volí sa z počtu jedného 
a viacerých kandidátov.  O navrhovaných kandidátoch sa hlasuje jednotlivo. Ak bol 
podaný proti niektorému kandidátovi protinávrh, hlasuje sa najskôr o návrhu volebnej 
komisie. 

 
4. Konferencia  KCHAJD pri SPZ volí na päťročné funkčné obdobie z radov členov 

KCHAJD pri SPZ 5-členné predsedníctvo a 3-člennú dozornú radu. Menovite volí                        
do funkcie predsedu, podpredsedu/tajomník, poradca chovu, ekonóma/matrikára                               
a výcvikára, predsedu dozornej rady, ako aj ďalších dvoch členov v dozornej rade. Delegát 
nominovaný alebo navrhnutý do predsedníctva KCHAJD pri SPZ nemôže byť súčasne 
navrhnutý do funkcie člena dozornej rady KCHAJD pri SPZ. 

 
5. Zvolený je kandidát, ktorý získal viac ako polovicu hlasov prítomných delegátov s hlasom 

rozhodujúcim. V prípade rovnosti hlasov kandidátov na niektorú z funkcií,  uskutoční sa 
ďalšie kolo. Kandidát, ktorý vo voľbách neuspel, z ďalšieho kola volieb na tú istú funkciu 
vypadáva.  

 
6. Konferencia  KCHAJD pri SPZ potvrdí nomináciu zástupcov za jednotlivé oblasti                             

do výboru KCHAJD.  Novozvolený výbor KCHAJD pri SPZ bude na Konferencii  
KCHAJD pri SPZ vytvorený zo zástupcov jednotlivých oblastí a členov zvolených             
konferenciou do predsedníctva KCHAJD pri SPZ. 

 
7. Tento volebný poriadok bol schválený Konferenciou  KCHAJD pri SPZ a jeden výtlačok 

sa  pripája k zápisnici z Konferencie  KCHAJD pri SPZ. 
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