
Rokovací poriadok Organiza�ného výboru  
Slovenského pohára historických vozidiel  
v jazde pravidelnosti historických vozidiel 

Preambula 
 

      Organiza�ný výbor Slovenského pohára historických vozidiel v jazde pravidelnosti       
      historických vozidiel / �alej len OV SPHV/ 

OV SPHV je najvyšším výkonným orgánom SPHV. 
OV SPHV ude�uje  licencie sú�ažným podujatiam, stanovuje licen�né podmienky  
a ur�uje koeficient pre sú�ažné podujatie pod�a týchto propozícií a pod�a vlastného 
rokovacieho poriadku.  
OV SPHV na každé sú�ažné podujatie deleguje minimálne jedného svojho �lena ako 
komisára SPHV. OV SPHV zabezpe�í na každé sú�ažné podujatie technické 
zariadenia na meranie �asu a spracovanie výsledkov sú�ažného podujatia /schváli druh 
meracích zariadení používaných pre meranie �asu na jednotlivých sú�ažných úlohách 
a deleguje �inovníkov na obsluhu meracích zariadení/. Po�as sú�ažných podujatí OV 
SPHV kontroluje dodržiavania Propozícií SPHV a plnenie licen�ných podmienok. OV 
SPHV následne  vyhodnocuje kvalitu všetkých sú�ažných podujatí, rieši porušenia 
Propozícií SPHV, rieši podané protesty, vypracováva  celkové vyhodnotenie 
SPHV, podáva návrhy na poskytnutie dotácií pod�a prideleného koeficientu sú�ažného 
podujatia a splnenia licen�ných podmienok. OV SPHV podáva  návrhy na vyhlásenie 
majstrov SR v jednotlivých vypísaných kategóriách. OV SPHV elektronicky 
zverej�uje zoznam udelených licencií, ur�ené koeficienty jednotlivých sú�ažných 
podujatí, zoznam prihlásených  ú�astníkov SPHV, neoficiálne a oficiálne výsledky 
jednotlivých sú�ažných podujatí. OV SPHV pride�uje ú�astníkom pod�a týchto 
Propozícií body SPHV a zverej�uje priebežné výsledky SPHV ako i �alšie informácie 
o SPHV. OV SPHV uvedené informácie zverej�uje na webových stránkach  
www.oldtimer-ahv.sk, prípadne na �alšej presne definovanej webovej stránke / 
www.petran.sk /. Na uvedených webových stránkach OV SPHV zverej�uje aj vlastný 
rokovací poriadok. 
OV SPHV je štvor�lenný orgán a skladá sa z predsedu OV SPHV, dvoch �lenov OV  
SPHV a hovorcu sú�ažiacich.  
Predsedu OV SPHV, a �lenov OV SPHV je oprávnený po dohode v Rade AHV SR 
vymenova� Prezident AHV SR. Hovorcu sú�ažiacich si volia sú�ažiaci pri prvom 
sú�ažnom podujatí v každom kalendárnom roku. Právo vo�by hovorcu sú�ažiacich 
majú všetci sú�ažiaci, ktorí sú pred odštartovaním prvého sú�ažného podujatia do 
SPHV riadne prihlásení. Hovorca sú�ažiacich je �lenom OV SPHV vždy do d�a 
zvolenia nového zástupcu sú�ažiacich.  
OV SPHV sa pri svojom rozhodovaní riadi rokovacím poriadkom OV SPHV a týmito 
propozíciami.  
Odvolacím orgánom proti rozhodnutiam OV SPHV je Rada AHV SR 
 

1. Zasadnutie OV SPHV 
Zasadnutie OV SPHV, formou elektronickej pozvánky, zvoláva Predseda OV SPHV 
pod�a potreby s 5 d�ovým predstihom pred rokovaním do sídla OV SPHV. Sídlom 
OV SPHV je Liptovský Mikuláš. Predseda OV SPHV môže zvola� aj výjazdové 
zasadnutie OV SPHV do miesta konania sú�ažného podujatia SPHV a v termíne 
konania sú�ažného podujatia SPHV. Predseda OV SPHV musí zvola� do sídla OV 
SPHV zasadnutie OV SPHV, formou elektronickej pozvánky, v prípade, ok o to 



požiadajú dvaja �lenovia OV SPHV. Zasadnutie OV SPHV sa môže kona� aj 
elektronickou formou, prostredníctvom e-mailu.  
  

2. Rozhodovanie OV SPHV 
OV SPHV rozhoduje o prerokovávaných skuto�nostiach hlasovaním. Pri hlasovaní má 
Predseda OV SPHV dva hlasy, ostatní �lenovia OV SPHV každý má jeden hlas. 
Rozhodnutia OV SPHV sa zverej�ujú a doru�ujú pod�a ustanovení Propozícií SPHV. 

3.  Zápisnica zo zasadnutia  OV SPHV 
Na zasadnutí OV SPHV sa vyhotovuje zápisnica v ktorej je zaznamenaný priebeh 
zasadnutia a rozhodnutia OV SPHV. Zápisnicu podpisujú zú�astnení �lenovia 
zasadnutia OV SPHV. V prípade, že sa zasadnutie konalo elektronickou formou, 
prostredníctvom e-mailu, zabezpe�í predseda OV SPHV  následné podpísanie 
zápisnice. Zápisnice zo zasadnutí OV SPHV sa archivujú dva roky.  
 
V Liptovskom Mikuláši  28. januára 2009 
                                                                                           Jaroslav Petran 
                                                                                         Predseda OV SPHV 
 

 
 
Prílohy: Príloha �.1  Rokovacieho poriadku OV SPHV 


