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NÁVRH 

R O K O V A C Í    P O R I A D O K 

XIII. Snemu Slovenského rybárskeho zväzu- mimoriadneho 
 

Programom XIII. Snemu SRZ-mimoriadneho odvolanie tajomníka SRZ,  novela Stanov SRZ a voľba 

tajomníka SRZ. 

Nakoľko sa jedná o rozsiahly materiál, pre plynulý priebeh snemu je potrebné, aby snem schválil 

rokovací poriadok, ktorý určí spôsob rokovania, kompetencie pracovných komisií snemu, práva 

delegátov a spôsob riadenia snemu. 

Pracovné predsedníctvo snemu preto predkladá tento návrh rokovacieho poriadku XIII. Snemu SRZ- 

mimoriadneho. 

  

 

I. Práva účastníkov snemu a spôsob hlasovania 

 

1. Rokovanie snemu vedie predsedníctvo zložené z tajomníka SRZ, prezidenta SRZ a delegáti 

zvolení snemom. Štyroch členov predsedníctva volia delegáti snemu na návrh prezidenta SRZ. 

Predsedníctvo si volí spomedzi seba predsedu, ktorý riadi priebeh snemu. Predsedníctvo 

predkladá snemu na schválenie volebný poriadok snemu a rokovací poriadok snemu. 

2. Snem prijíma jednotlivé rozhodnutia hlasovaním. 

3. Hlasovať môžu len delegáti snemu právoplatne zvolení mimoriadnymi členskými schôdzami a 

mimoriadnymi mestskými konferenciami OZ SRZ v zmysle Stanov SRZ a Volebného poriadku 

ZO SRZ, ktorí sa preukázali platným členským preukazom. 

4. Hlasuje sa prostredníctvom elektronického zariadenia s možnosťou výberu ZA – PROTI – 

ZDRŽAL SA. 

5. Snem rozhodne o vyhotovení audiozáznamu, viedozáznamu alebo priameho prenosu týchto 

záznamov z rokovania snemu. 

6. Rozhodnutie je schválené, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina zvolených delegátov prítomných 

na sneme, ak stanovy nestanovujú inak.  

7. Na platnosť uznesenia o zmene stanov je potrebný súhlas dvoch tretín prítomných delegátov 

zvolených na snem. 

8. Hlasuje sa najskôr o návrhu Stanov predložených a schválených Radou SRZ. V prípade, že 

nebude schválený návrh Rady SRZ, hlasuje sa ďalej o návrhoch delegátov v poradí v akom sa 

prihlásili do diskusie. V prípade, že nebude ani takýmto hlasovaním schválený žiadny návrh 

zmien Stanov SRZ, zostáva v platnosti pôvodný text Stanov SRZ. Každý delegát snemu môže 

vystúpiť ku každému prejednávanému bodu Stanov len jeden krát, pričom dĺžka jeho príspevku 
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je obmedzená na maximálne 5 minút. Predsedníctvo usmerňuje delegátov v rámci ich vystúpenia 

s pripomienkami. 

9. Spôsob hlasovania vo voľbách určuje volebný poriadok snemu. 

10. Delegát môže mať počas snemu najviac dve faktické pripomienky v trvaní najviac 2 dvoch minút. 

11. V diskusii môžu vystúpiť len delegáti snemu a so súhlasom predsedníctva  

i hostia snemu a iné osoby poverené konkrétnymi úlohami bez práva hlasovať. 

12. Prihlášky do diskusie dávajú delegáti písomne na tlačivách, ktoré obdŕžali pri prezentácii.  

13. Čas stanovený na diskusný príspevok delegáta je najviac 5 minút. Delegát môže vystúpiť počas 

diskusie len jedenkrát.  

14. V diskusii vystúpia delegáti v poradí, v akom sa prihlásia do diskusie.  

15. Prihlásení do diskusie, pokiaľ sa tejto nebudú môcť zúčastniť pre nedostatok času, sú oprávnení 

svoje diskusné príspevky odovzdať priamo návrhovej komisii. 

 

II. Pracovné komisie, ich právomoci a zodpovednosť 

 

1. Delegáti volia z radov delegátov komisie v súlade s § 20 ods. 4 Stanov SRZ: 

 

Mandátovú komisiu, ktorá:  

a) podáva snemu správu o počte delegátov, 

b) sleduje a overuje uznášaniaschopnosť snemu počas doby jeho rokovania, 

c) vydáva hlasovacie lístky delegátom snemu oproti podpisu 

d) vykonáva dohľad nad elektronickým hlasovaním, okrem volieb orgánov zväzu. 

Členovia komisie v prípade zlyhania elektronického hlasovacieho zariadenia vykonávajú počas 

hlasovania funkciu skrutátorov a predseda komisie funkciu hlavného skrutátora. K elektronickému 

hlasovaciemu zariadeniu dostanú delegáti snemu manuál na jeho použitie.  

 

Volebnú komisiu, ktorá: 

a) uskutočňuje voľby orgánov zväzu podľa schváleného volebného poriadku, 

b) vyhlasuje výsledky volieb do orgánov zväzu 

c) vyhotovuje zápisnicu z volieb, ktorú podpíšu všetci členovia komisie. 
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Návrhovú komisiu, ktorá: 

a) sleduje rokovanie snemu a zaznamenáva ústne i písomné návrhy delegátov k prejednávaným 

materiálom prednesené v diskusii, 

b) spracuje a predloží snemu návrh na uznesenie XIII. Snemu SRZ- mimoriadneho. 

 

Návrhová komisia môže od delegátov žiadať, aby svoje návrhy komisii doplnili písomne alebo ústne. 

 

III. Z rokovania snemu sa vyhotovuje notárska zápisnica, pričom na samotný priebeh snemu 

dohliada notár. 
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NÁVRH 

V O L E B N Ý   P O R I A D O K 

XIII. Snemu Slovenského rybárskeho zväzu- mimoriadneho 

pre voľbu členov Rady SRZ, Kontrolnej komisie SRZ, prezidenta a tajomníka SRZ  
 

 

Článok I. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. V súlade s § 20 ods. 3 Stanov SRZ snem tvoria delegáti, ktorým sú zvolení zástupcovia 

organizačných zložiek. 

2. Každý delegát volí osobne. Zastúpenie je nie prípustné. 

3. V súlade s § 11 ods. 4 Stanov SRZ sa voľby uskutočňujú tajne. Tajná voľba sa vykonáva 

prostredníctvom hlasovacích lístkov alebo elektronického zariadenia, a to spôsobom, pre ktorý sa 

rozhodne nadpolovičná väčšina prítomných delegátov. V prípade tajnej voľby prostredníctvom 

hlasovacích lístkov je zabezpečených 9 volebných schránok, a to po jednej volebnej schránke pre 

každý kraj a jedna volebná schránka pre voľbu tajomníka a prezidenta. 

4. Každý kandidát do orgánu zväzu odovzdá volebnej komisie čestné prehlásenie potvrdzujúce 

súhlas s kandidatúrou, a že zvolením nedôjde k stretu jeho osobného záujmu so záujmami 

a poslaním zväzu v súlade s § 21 ods. 9 Stanov SRZ. 

5. Kandidát nemôže vo voľbách kandidovať na funkciu prezidenta, tajomníka, člena Rady SRZ 

a člena Kontrolnej komisie SRZ, ak nepodpíše čestné prehlásenie podľa bodu 4 a neodovzdá ho 

volebnej komisii. 

6. Kandidát stráca mandát kandidáta a ďalej nemôže kandidovať na funkciu prezidenta, tajomníka, 

člena Rady SRZ a člena Kontrolnej komisie SRZ, ak sa zistí, že ním podpísané čestné prehlásenie 

nie je pravdivé. 

7. Na funkciu prezidenta, tajomníka, člena Rady SRZ a člena Kontrolnej komisie SRZ nemôže 

v zmysle § 21 ods. 9 Stanov SRZ kandidovať zamestnanec sekretariátu Rady, s výnimkou 

tajomníka, a člen volebnej komisie. 

8. Za člena Rady SRZ a Kontrolnej komisie SRZ nemôže kandidovať osoba, ktorá kandiduje na 

funkciu prezidenta alebo tajomníka. Na funkciu prezidenta alebo tajomníka nemôže kandidovať 

osoba, ktorá kandiduje za člena Rady SRZ a Kontrolnej komisie SRZ. 
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Článok II. 

Pravidlá pre voľbu členov Rady SRZ 

 

1. Členov Rady SRZ v zmysle § 20 ods. 6 písm. b) Stanov SRZ volia delegáti snemu v oddelených 

voľbách podľa krajov, v súlade s územnosprávnym členením SR. 

2. Voľba sa uskutoční, ak sa v deň konania voľby prezentovali dve tretiny delegátov z príslušného 

kraja a účasť vo voľbách je viac ako polovičná. 

3. Delegáti z jednotlivých krajov volia z kandidátov štyroch členov Rady SRZ a dvoch náhradníkov.  

4. Hlasovací lístok je označený názvom kraja s nápisom " Hlasovací lístok pre voľbu členov Rady 

SRZ " a odtlačkom okrúhlej pečiatky Rady SRZ. 

5. Kandidáti na hlasovacom lístku sú zoradení podľa abecedy a označení poradovými číslami 

začínajúcimi číslicou jedna s uvedením organizácie, za ktorú kandidujú. 

6. Delegát prejaví vôľu dať kandidátovi svoj hlas tak, že zakrúžkuje jeho poradové číslo, pričom 

môže označiť najviac šiestich kandidátov. 

7. Hlasovací lístok je platný, ak sú na ňom zakrúžkované poradové čísla pri mene najmenej jedného 

a najviac šiestich kandidátov. Hlasovacie lístky neupravené alebo inak upravené sú neplatné. 

8. Zvolení za členov Rady SRZ sú tí štyria kandidáti, ktorí v tajných voľbách získali najvyšší počet 

hlasov delegátov z príslušného kraja. 

9. V prípade, že dvaja alebo viac kandidátov získajú zhodný počet hlasov a nebude možné dosiahnuť 

určený počet štyroch mandátov za členov Rady SRZ, uskutoční sa druhé kolo voľby 

o kandidátoch, ktorí mali zhodný počet hlasov. 

10. Druhé kolo voľby sa uskutočňuje verejným hlasovaním. 

11. Za člena Rady SRZ je zvolený ten kandidát alebo kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov 

v druhom kole. 

12. V prípade, že v druhom kole nebudú zvolení členovia Rady SRZ za príslušný kraj, pokračuje 

voľba v treťom a ďalších kolách až do zvolenia stanoveného počtu členov Rady SRZ pre príslušný 

kraj. 

13. Za náhradníkov za členov Rady SRZ v príslušnom kraji sú zvolení tí kandidáti, ktorí získali piaty 

a šiesty najvyšší počet hlasov. V prípade zhody počtu hlasov viacerých kandidátov na piatom a 

šiestom mieste pokračuje voľba náhradníkov v ďalšom kole. 

14. Zvolení členovia Rady SRZ za príslušný kraj si spomedzi seba zvolia viceprezidenta Rady SRZ.  
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Článok III. 

Pravidlá pre voľbu členov Kontrolnej komisie SRZ 

 

1. Členov Kontrolnej komisie SRZ v zmysle § 20 ods. 6 písm. c) Stanov SRZ volia delegáti v 

oddelených voľbách podľa krajov, v súlade s územnosprávnym členením SR. 

2. Voľba sa uskutoční, ak sa v deň konania voľby prezentovali dve tretiny delegátov z príslušného 

kraja a účasť vo voľbách je viac ako polovičná. 

3. Delegáti z jednotlivých krajov volia z kandidátov jedného člena Kontrolnej komisie SRZ a  dvoch 

náhradníkov. 

4. Hlasovací lístok je označený názvom kraja s nápisom " Hlasovací lístok pre voľbu členov 

 Kontrolnej komisie SRZ " a odtlačkom okrúhlej pečiatky Rady SRZ. 

5. Kandidáti na hlasovacom lístku sú zoradení podľa abecedy a označení poradovými číslami 

začínajúcimi číslicou jedna s uvedením organizácie, za ktorú kandidujú. 

6. Delegát prejaví vôľu dať svoj hlas kandidátovi tak, že zakrúžkuje jeho poradové číslo, pričom 

môže dať hlas najviac trom kandidátom.  

7. Hlasovací lístok je platný, ak je na ňom zakrúžkované poradové čísla pri mene najmenej jedného 

a najviac troch kandidátov. Hlasovacie lístky neupravené alebo inak upravené sú neplatné.  

8. Zvolený za člena Kontrolnej komisie SRZ je ten kandidát, ktorý v tajných voľbách získa najvyšší 

počet hlasov delegátov z príslušného kraja. 

9. V prípade, že dvaja alebo viac kandidátov získajú zhodný počet hlasov, uskutoční sa druhé kolo 

voľby. 

10. Druhé kolo voľby sa uskutočňuje verejným hlasovaním. 

11. V prípade, že v druhom kole nebude zvolený člen Kontrolnej komisie SRZ za príslušný kraj, 

voľba pokračuje v treťom a ďalších kolách až do zvolenia člena Kontrolnej komisie SRZ za 

príslušný kraj. 

12. Za náhradníkov členov Kontrolnej komisie SRZ v príslušnom kraji sú zvolení tí kandidáti, ktorí 

získali druhý a tretí najvyšší počet hlasov. V prípade zhody počtu hlasov viacerých kandidátov na 

druhom a treťom mieste pokračuje voľba náhradníkov v ďalšom kole. 

 

Článok IV. 

Pravidlá pre voľbu Prezidenta a Tajomníka SRZ 

 

1. Prezidenta a tajomníka v zmysle § 20 ods. 6 písm. b) Stanov SRZ volia delegáti v samostatných 

tajných voľbách. 

2. Voľba sa uskutoční, ak sa v deň konania voľby prezentovali dve tretiny delegátov  a účasť vo 

voľbách je viac ako polovičná. 
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3. Na hlasovacom lístku pre voľbu prezidenta SRZ označenom „Hlasovací lístok pre voľbu 

prezidenta SRZ“ budú uvedení kandidáti na prezidenta v abecednom poradí s uvedením 

priezviska, mena, akademického titulu. Hlasovací lístok bude opatrený odtlačkom okrúhlej 

pečiatky Rady SRZ. Na hlasovacom lístku pre voľbu tajomníka SRZ označenom „Hlasovací 

lístok pre voľbu tajomníka SRZ“ budú uvedení kandidáti na tajomníka SRZ v abecednom poradí 

s uvedením priezviska, mena, akademického titulu. Hlasovací lístok bude opatrený odtlačkom 

okrúhlej pečiatky Rady SRZ. 

4. Kandidáti na hlasovacom lístku sú označení poradovými číslami začínajúcimi číslicou jedna.  

5. Delegát prejaví vôľu dať svoj hlas kandidátovi tak, že zakrúžkuje poradové číslo pri jeho mene, 

pričom môže dať hlas len jednému kandidátovi na funkciu prezidenta a jednému kandidátovi na 

funkciu tajomníka. 

6. Hlasovací lístok je platný, ak je na ňom zakrúžkované poradové číslo pri mene len jedného 

kandidáta na funkciu prezidenta a jedného kandidáta na funkciu tajomníka. Hlasovacie lístky 

neupravené alebo inak upravené sú neplatné. 

7. Zvolení sú tí kandidáti, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu platných hlasov. Ak ani jeden 

z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov koná sa druhé kolo volieb. Do druhého kola volieb 

postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov. V druhom kole je za prezidenta 

alebo tajomníka zvolený verejnou voľbou  kandidát  ktorý získal najväčší počet hlasov. 

8. Ak jeden z kandidátov na prezidenta alebo na tajomníka, ktorí získali v prvom kole volieb najviac 

platných hlasov, prestane byť voliteľný za prezidenta alebo tajomníka pred druhým kolom alebo 

sa práva kandidovať vzdá, postupuje do druhého kola volieb kandidát, ktorý získal ďalší najvyšší 

počet platných hlasov.  

 

Článok V. 

Priebeh volieb a spôsob spočítavania hlasov 

 

1. Voľby prebiehajú tak, že delegát vhodí upravené volebné lístky do volebnej schránky osobne, v 

čase do 30 minút od vyhlásenia začiatku volieb. Presný čas začiatku a ukončenia volieb určí 

predsedajúci snemu. 

2. Predseda volebnej komisie po uplynutí tohto času vyhlási tajné voľby za skončené a s členmi 

volebnej komisie sa odoberie do miestnosti určenej pre volebnú komisiu. 

3. Volebná komisia spočíta zo záznamov mandátovej komisie počet vydaných hlasovacích lístkov a 

zistí, či sa prezentovali dve tretiny delegátov snemu ako aj dve tretiny delegátov  a za jednotlivé 

kraje. 
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4. Pred začiatkom volieb predseda volebnej komisie preberie od mandátovej komisie nevydané 

volebné lístky, spočíta a zapečatí ich.  

5. Volebná komisia roztriedi hlasovacie lístky vložené do volebných schránok podľa druhov volieb, 

spočíta počet odovzdaných hlasovacích lístkov a údaje zapíše do zápisnice. 

6. Volebná komisia vyradí neplatné hlasovacie lístky, zistí ich počet a údaje zaznamená do 

zápisnice. 

7. Predseda volebnej komisie rozdelí členov komisie do dvojíc tak, aby dvojice nespočítavali 

výsledky volieb členov Rady SRZ, ich náhradníkov, členov Kontrolnej komisie SRZ a ich 

náhradníkov, za svoje kraje. 

8. Hlasovacie lístky na voľbu prezidenta SRZ a tajomníka SRZ spočítava celá volebná komisia bez 

ohľadu na príslušnosť podľa kraja. 

9. Po ukončení spočítavania hlasov pre voľbu členov Rady SRZ a ich náhradníkov, členov 

Kontrolnej komisie SRZ a ich náhradníkov, tajomníka SRZ a prezidenta SRZ zapíše predseda 

volebnej komisie výsledky volieb do zápisnice. 

10. Po ukončení spočítavania hlasov uloží predseda komisie hlasovacie lístky do obálok a zapečatí 

ich. 

11. Zápisnicu o priebehu a výsledku volieb podpisujú všetci členovia komisie. Člen komisie má 

právo, aby v zápisnici o voľbách boli uvedené jeho výhrady k priebehu volieb.  

12. Predseda komisie prednesie snemu zápisnicu z volieb, s prípadnými výhradami členov komisie.  

13. O druhom a ďalších kolách tajných a verejných volieb sa spisuje príloha k zápisnici.  

14. Druhé a ďalšie kolá verejných volieb riadi predseda volebnej komisie. Spočítavanie hlasov 

uskutočňujú členovia komisie tak, aby nespočítavali hlasy v druhom kole volieb a ďalších kolách 

volieb za svoj kraj. 

15. Zápisnica z priebehu a výsledku volieb je súčasťou protokolu o XIII. Sneme SRZ- mimoriadnom. 

 

Článok VI. 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Predseda volebnej komisie zvolá ešte v priebehu snemu novozvolenú Kontrolnú komisiu SRZ a 

riadi voľbu jej predsedu. 

2. O výsledku volieb predsedu Kontrolnej komisie SRZ informuje predseda volebnej komisie snem.  

3. Sčítavania hlasov volebnou komisiou sa ako pozorovatelia zúčastňuje. 

 

 


