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Generálne zhromaždenie 
Asociácie lodnej triedy Kajutové plachetnice (ALT KJP) 

 

R o k o v a c í   p o r i a d o k 
(verzia 3, 03.02.2018) 

 
 

1. Účastníci 
 

1.1. Generálne zhromaždenie (GZ) tvoria delegáti ALT KJP, t. j. čestný člen a každý pretekár, alebo športový 
odborník registrovaný v SZJ, venujúci sa kajutovému jachtingu a ktorý sa v roku predchádzajúcom GZ 
zúčastnil aspoň jedných pretekov v triede KJP. 

1.2. Právo hlasovať a podávať návrhy na GZ má čestný člen a každý člen, ktorý sa v roku predchádzajúcom 
GZ zúčastnil aspoň jedných pretekov v triede KJP ako pretekár, rozhodca alebo merač. 

 
2. Riadenie rokovania 

 
2.1. Rokovanie GZ riadi predsedajúci, zvolený delegátmi jednoduchou väčšinou prítomných delegátov. 
2.2. Delegáti GZ zvolia trojčlennú mandátovo-návrhovú komisiu (komisia). Zvolení členovia komisie si zvolia 

predsedu a zapisovateľa komisie, ktorý zabezpečí písomný zápis z rokovania GZ. 
 

3. Hlasovanie 
 
3.1. Hlasovanie riadi predsedajúci. 
3.2. Hlasovanie sa vykonáva zdvihnutím ruky delegáta. 
3.3. Sčítanie prezentovaných delegátov vykonávajú členovia komisie. 
3.4. GZ je uznášania schopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina prezentovaných delegátov. 
3.5. Návrh bol schválený, ak sa za neho vysloví nadpolovičná väčšina prezentovaných delegátov, pokiaľ 

stanovy neurčujú inak. 
3.6. O návrhoch sa hlasuje v takom poradí, v akom boli podané, na záver sa hlasuje o návrhu v znení 

prijatých návrhov. 
 
4. Diskusia 

 
4.1. Každý delegát má právo na jeden diskusný príspevok. Opakované vystúpenie môže na návrh 

predsedajúceho schváliť GZ. O vystúpení hostí rozhoduje predsedajúci.  
4.2. Diskusiu vedie predsedajúci. Do diskusie sa prihlasuje zdvihnutím ruky. 
4.3. Čas diskutujúceho na jeho príspevok je 3 minúty. Predĺženie tohto času môže povoliť GZ. Každý delegát 

môže vystúpiť s faktickou poznámkou v rozsahu 1 minúty. 
4.4. Po uplynutí limitu diskusného príspevku alebo faktickej poznámky je predsedajúci povinný na to 

upozorniť diskutujúceho a požiadať ho o ukončenie a potom odobrať slovo.  
4.5. Diskusia končí vystúpením všetkých prihlásených alebo rozhodnutím GZ na základe návrhu delegáta. 
4.6. Neprednesené diskusné príspevky z časových dôvodov, ako aj diskusné príspevky, ktoré nemohli byť 

pre ukončenie diskusných príspevkov prednesené, možno odovzdať predsedajúcemu. Celá diskusia sa 
protokoluje. 

 
 
Tento rokovací poriadok bol prerokovaný, doplnený a schválený na GZ ALT KJP vo Zvolene dňa 03.02.2018. 
 


