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1. Zvolanie členskej schôdze alebo mestskej konferencie 
 
 Členská schôdzu alebo mestskú konferenciu zvoláva výbor ZO SRZ najmenej 15 dní 
vopred s uvedením programu rokovania (§ 14 ods. 3.1. Stanov SRZ). 
 
 Oznámenie o konaní sa robí formou pozvánky, ktorú je možné zaslať poštou alebo 

vyvesením na informačnej tabuli organizácie, prípadne na webovej stránke organizácie. 
 
 Výbor ZO SRZ je povinný zvolanie členskej schôdze alebo mestskej konferencie oznámiť 

písomne najmenej 15 dní vopred Rade SRZ na Sekretariát, buď listom alebo elektronicky (§ 14 

ods. 3.2. Stanov SRZ). 
 
 Pozvánka na členskú schôdzu  alebo mestskú konferenciu obsahuje aspoň: 

 
 názov a sídlo organizácie 
 miesto, dátum a hodinu konania členskej schôdze alebo mestskej konferencie 
 označenie, či sa zvoláva riadna alebo mimoriadna členská schôdza (mestská konferencia)  
 program  rokovania členskej schôdze alebo mestskej konferencie 
 
 
2. Uznášaniaschopnosť členskej schôdze alebo mestskej konferencie 
 
 Členovia prítomní na členskej schôdzi alebo mestskej konferencii sa zapisujú do listiny 
prítomných (prezenčná listina). 
 
 Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je v čase zvolania členskej schôdze prítomná 
nadpolovičná väčšina členov. Mestská konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná 
nadpolovičná väčšina delegátov zvolených na členských schôdzach obvodných organizácií.  
 
 Ak v čase zvolania členskej schôdze alebo mestskej konferencie nie je prítomná 
nadpolovičná väčšina členov (delegátov), výbor vyčká 30 minút a otvorí rokovanie členskej 

schôdze alebo mestskej konferencie bez ohľadu na počet prítomných členov, ak prítomní členovia 

rozhodnú hlasovaním, že sa bude schôdza konať. 
 
 Hlasovacie právo majú len členovia príslušnej ZO SRZ, ktorí dovŕšili 18 rokov. 
 
 Na platnosť uznesenia členskej schôdze je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov 

prítomných členov, pokiaľ v stanovách nie je uvedené inak (14 ods. 6 písm. j) Stanov SRZ) 
 
 Na platnosť uznesenia mestskej konferencie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov 

prítomných delegátov na mestskej konferencii, pokiaľ v stanovách nie je uvedené inak (14 ods. 6 
písm. j) Stanov SRZ) 
 



 
3. Úvod členskej schôdze alebo mestskej konferencie 
 
 Členská schôdza alebo mestská konferencia si na úvod rokovania zvolí predsedníctvo 
a pracovné komisie. 
 
 Zvolené predsedníctvo vedie členskú schôdzu alebo mestskú konferenciu. 
 
 Po zvolení predsedníctva sa volí: 
  - mandátová komisia, ktorá overuje uznášaniaschopnosť  a dohliada na hlasovanie 
v rámci rokovania 
  - návrhová komisia, ktorá vypracováva znenie uznesení    
  - v prípade potreby, sa volí aj volebná komisia, ak sa majú voliť noví funkcionári do 
výboru ZO SRZ alebo KK ZO SRZ 
 
 Po zvolení pracovných komisií musí byť pred začatím rokovania skontrolované plnenie 
uznesení prijatých na predchádzajúcej členskej schôdzi alebo mestskej konferencii ako aj 
splnenie uložených opatrení, ktoré majú odstrániť prípadné chyby a nedostatky. 
 
 
4. Zápisnica z konania členskej schôdze alebo mestskej konferencie 
 
 O každej členskej schôdzi alebo mestskej konferencii musí byť spísaná zápisnica, v ktorej 
je zapísaný priebeh celého rokovania, hlasovanie o jednotlivých uzneseniach, vrátane hlavných 
bodov programu. 
  
 Súčasťou zápisnice sú aj prijaté uznesenia, listina prítomných (prezenčná listina).  
 
 Zápisnicu podpisuje predseda a tajomník ZO SRZ, ktorí svojimi podpismi potvrdzujú jej 
správnosť. 
 
 
5. Hlasovanie o navrhovaných uzneseniach 
 
 O navrhovaných uzneseniach sa hlasuje jednotlivo, vždy po predložení návrhu, a teda 
počas priebehu rokovania. Nie v závere rokovania, kedy sa môže stať, že väčšina členov už nie je 

prítomná. 
 
 Pri každom schválenom uznesení musí byť uvedené číslo uznesenia a počet hlasov 

prítomných členov, ktorí hlasovali ZA – PROTI – ZDRŽAL SA.  
 
 BEZ UVEDENIA POČTU HLASOV JE UZNESENIE NEPLATNÉ!!! 
 
 V závere rokovania môžu byť všetky prijaté uznesenia opätovne prečítané návrhovou 

komisiu a an block sa môže odsúhlasiť ich konečné znenie (v praxi už chýba časť členov, ktorý 

hlasovali počas členskej schôdze alebo mestskej konferencie; v prípade, že sa bude hlasovať an 

block o konečnom znení uznesení, je potrebné opätovne urobiť sčítanie prítomných členov a určiť 

nové kvórum – pozn. ak by konečné znenie neprešlo an block hlasovaním, tak to neznamená, že 

uznesenia neboli schválené, keďže o každom sa hlasovalo samostatne) 
 



 Členská schôdza alebo mestská konferencia prijíma najmä uznesenia schvaľovacie, 

ukladacie, zrušovacie a berúce na vedomie. 
 
 
 
 
6. Písomnosti preukazujúce konanie členskej schôdze a mestskej konferencie 
 
 Z každej členskej schôdze alebo mestskej konferencie musí byť vyhotovená správa 
o konaní ČS/MK, listina prítomných (prezenčná listina), prijaté uznesenia (očíslované 

s počtom hlasov) a zápisnica z členskej schôdze alebo mestskej konferencie. 
 
 Všetky uvedené písomnosti je výbor ZO SRZ povinný do 15 dní po konaní členskej 

schôdze alebo mestskej konferencie zaslať Rade SRZ na Sekretariát Rady SRZ poštou alebo 

elektronicky, pričom na písomnostiach nesmú chýbať podpisy a pečiatka ZO SRZ. 
 
 
7. Návrh nového znenia Stanov SRZ 
 
 Dňa 01. októbra na Mimoriadnom sneme SRZ bolo prijaté uznesenie: „ZO SRZ súhrnne 

spracujú návrhy svojich členov SRZ k zmene platných Stanov SRZ. Vyhotovený materiál 
postúpia viceprezidentom, ktorí k daným materiálom zvolajú aktív svojich krajských organizácií.“ 
 
 Upozorňujeme ZO SRZ, že návrh Stanov SRZ musí byť predložený na členskej schôdzi 

alebo mestskej konferencii v roku 2017 alebo 2018, pričom musí byť súčasťou pozvánky – 
hlavného programu a zaslaný členom príslušnej ZO SRZ spolu s pozvánkou, poštou alebo 

elektronicky k nahliadnutiu. 
 
 Návrh Stanov SRZ musí byť členskou schôdzou alebo mestskou konferenciou schválený 
uznesením pod konkrétnym číslom a s uvedením počtu hlasov. 
 
 Návrh Stanov SRZ, ktorý nebude schválený členskou schôdzou alebo mestskou 
konferenciou, nebude možné postúpiť príslušnému viceprezidentovi na ďalšie pripomienkovanie. 

Na takýto návrh Stanov SRZ sa nebude v žiadnom prípade prihliadať. 
 
 
 
 
 
        Slovenský rybársky zväz 
                  Rada Žilina 


