
Rokovací poriadok 

  Združenie ČESMAD Slovakia vydáva na zabezpečenie rokovania plenárneho zhromaždenia, 

ako svojho najvyššieho orgánu tento rokovací poriadok.   

§1   

  (1) Tento rokovací poriadok Združenia ČESMAD Slovakia (ďalej len "rokovací poriadok") 

upravuje zásady rokovania a spôsob činnosti Združenia ČESMAD Slovakia v súlade so 

stanovami združenia.   

§2 

Pôsobnosť plenárneho zhromaždenia   

(1) Do pôsobnosti plenárneho zhromaždenia patrí najmä   

 a) rozhodovať o zásadných otázkach, ku ktorým patrí  

   1. prerokovať a schvaľovať stanovy združenia a ich zmeny,  

   2. prerokovať a schvaľovať rozpočet a účtovnú uzávierku združenia,  

   3. prerokovať a schvaľovať výročné správy o činnosti prezídia združenia,  

   4. prerokovať správy revíznej komisie, správy o riadení a kontrole činnosti ďalších orgánov 

združenia,  

 b) voliť členov prezídia združenia a jeho náhradníkov,  

 c) voliť členov revíznej komisie a jej náhradníkov. 

 d) rozhodovať o zrušení, zlúčení alebo rozdelení združenia a o likvidácii jeho majetku,  

 e) rozhodovať o vnútorných pomeroch združenia a o podrobnejších pravidlách svojho 

rokovania,  

 f) prerokovať zásadné otázky súvisiace s cestnou dopravou, ako aj o hlavných zámeroch a 

závažných dôsledkoch z hľadiska jej ďalšieho rozvoja.  

  

(2) Plenárne zhromaždenie vykonáva svoju pôsobnosť tým, že prerokúva najmä  

 a) návrhy a správy prezídia združenia,  

 b) návrhy, správy a podnety ostatných orgánov združenia,  

 c) návrhy a podnety členov združenia,  

 d) ďalšie návrhy a správy podľa ich závažnosti.  

  

§3  

Zasadanie, zvolávanie a rokovanie plenárneho zhromaždenia  

(1) Plenárne zhromaždenie zasadá spravidla raz do roka.  



(2) Plenárne zhromaždenie zvoláva prezident združenia, spôsobom a za podmienok určených 

v stanovách združenia.  

  

§4  

Rokovanie na zasadaniach plenárneho zhromaždenia  

(1) Zasadanie otvára prezident združenia a v jeho neprítomnosti jeden z viceprezidentov. Ak 

nie je na zasadaní plenárneho zhromaždenia prítomný prezident, ani viceprezidenti združenia, 

zasadanie otvára člen prezídia združenia, ktorého tým poverí prezídium.  

(2) Program zasadania a spôsob prerokovania jeho jednotlivých bodov určí plenárne 

zhromaždenie na návrh prezídia združenia, s ktorým predsedajúci oboznámi všetkých 

prítomných členov.  

(3) Každý člen môže navrhnúť zmenu alebo doplnenie programu zasadania, zmenu poradia 

jednotlivých bodov alebo ich vypustenie z programu. O tomto návrhu rozhodne plenárne 

zhromaždenie bez jeho prerokovania (rozpravy) – hlasovaním. 

(4) Plenárne zhromaždenie môže v priebehu svojho zasadania bez prerokovania (rozpravy) 

presúvať jednotlivé body programu zasadania alebo zlúčiť, respektíve spojiť rozpravu k dvom 

alebo viacerým bodom programu len z vážnych dôvodov.  

(5) Vo výnimočných prípadoch môže plenárne zhromaždenie prerokovať na návrh prezidenta 

združenia alebo ostatných členov prezídia problematiku na základe písomného materiálu, 

ktorý sa priamo doručí v priebehu zasadania prítomným členom. Obdobne môže plenárne 

zhromaždenie rokovať aj o ústnom návrhu prezidenta združenia, viceprezidentov alebo 

ostatných členov prezídia.  

  

§5  

(1) Zasadania plenárneho zhromaždenia sú neverejné.  

(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa alebo v záujme ochrany dôležitých záujmov 

združenia môže plenárne zhromaždenie na návrh prezídia rozhodnúť o tom, že zasadanie 

alebo jeho časť, alebo jednotlivý bod programu je verejné. O tomto návrhu rozhodne plenárne 

zhromaždenie bez prerokovania (rozpravy) – hlasovaním. 

  

§6  

(1) Plenárne zhromaždenie rokuje spravidla na základe písomných materiálov. Závažné 

materiály sa zasielajú členom najneskôr 15 dní pred konaním plenárneho zhromaždenia.  

(2) Sekretariát združenia spolu s prezídiom, prezidentom združenia a predsedami 

regionálnych výborov pripravujú zasadanie plenárneho zhromaždenia.  



(3) Písomné materiály vypracované na zasadanie plenárneho zhromaždenia sú určené len pre 

vnútornú potrebu združenia alebo členov združenia. Podľa rozhodnutia prezídia, prezidenta 

alebo generálneho tajomníka môžu byť poskytnuté aj prizvaným osobám a hosťom.  

  

§7 

 (1) Rokovanie o veci na základe písomného materiálu alebo bez neho, ktorá je zaradená na 

program zasadania plenárneho zhromaždenia, uvedie jeho navrhovateľ (predkladateľ) s 

odôvodnením.  

(2) Po prerokovaní jednotlivých bodov programu zasadania plenárneho zhromaždenia 

predsedajúci otvorí diskusiu, v rámci ktorej sa udelí slovo každému prítomnému členovi 

združenia v poradí, v akom sa do diskusie písomne prihlásil.  

(3) Člen, ktorý sa prihlásil do diskusie a ktorý nie je prítomný v zasadacej sieni v čase, keď 

má vystúpiť s diskusným príspevkom, stráca svoje poradie.  

(4) Čas diskusného príspevku by nemal presiahnuť 5 minút. Tento čas sa môže obmedziť, 

respektíve skrátiť, ak o tom na návrh člena združenia rozhodne plenárne zhromaždenie bez 

prerokovania (rozpravy).  

(5) Členovi, ktorý sa v priebehu diskusie prihlási na prednesenie faktickej poznámky alebo 

odpovede na ňu, sa umožní ihneď vystúpiť.  

(6) Prednesenie faktickej poznámky alebo odpovede na ňu nemá trvať dlhšie ako 3 minúty. 

Ak člen prekročí tento čas, predsedajúci ho môže vyzvať, aby ukončil svoje vystúpenie.  

(7) Členovia prezídia združenia môžu vystúpiť kedykoľvek, ak o to požiadajú.  

(8) V rámci diskusie môžu vystúpiť aj prizvaná osoby, ak o to požiadajú predsedajúceho.  

  

§8  

(1) Ak člen predloží v rámci diskusie návrh k niektorému z bodov programu, je plenárne 

zhromaždenie povinné prerokovať ho a zaujať k nemu stanovisko. V prípade závažnosti 

problematiky môže plenárne zhromaždenie požiadať prezídium združenia, aby sa týmto 

návrhom zaoberalo a aby k nemu zaujalo stanovisko najneskôr do 60 dní od skončenia 

zasadania plenárneho zhromaždenia. O výsledku prerokovaného návrhu oboznámi 

navrhovateľa priamo sekretariát združenia.  

(2) Obdobne sa postupuje aj v prípade predloženia návrhu delegátom mimo programu 

zasadania plenárneho zhromaždenia.  

  



§9  

Hlasovanie na zasadaní plenárneho zhromaždenia  

(1) Plenárne zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní členovia majúci tri štvrtiny zo 

všetkých hlasov členov združenia. Na platné uznesenie plenárneho zhromaždenia je potrebný 

súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov pri hlasovaní prítomných členov.  

(2) Na prijatie zmien stanov združenia a rozhodnutia o zrušení, rozdelení alebo zlúčení 

združenia je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných členov.  

(3) Ak boli k návrhu, ktorý sa dotýka prerokovaného materiálu predložené pozmeňovacie 

návrhy, hlasuje sa najprv o nich, a to v poradí, v akom boli podané. Ak prijatý pozmeňovací 

návrh vylučuje ďalšie pozmeňovacie návrhy, o týchto ďalších návrhoch sa už nehlasuje.  

  

§10 

(1) Hlasovanie je verejné, prípadne hlasovacími lístkami.  

(2) Verejne sa hlasuje spravidla zdvihnutím ruky, ak sa plenárne zhromaždenie neuznesie bez 

prerokovania (rozpravy) na inom spôsobe verejného hlasovania.  

(3) Ak sú pochybnosti o výsledku hlasovania, predsedajúci požiada mandátovú komisiu, aby 

spočítala hlasy.  

(4) Pri hlasovaní hlasovacími lístkami sa potrebné väčšiny podľa § 9 vyratúvajú z celkového 

počtu odovzdaných platných hlasov. Za platný hlas sa považuje taký, ktorý je odovzdaný 

formou hlasovacieho lístka na tento účel vydaného združením, a nie je pritom pochýb o 

vyjadrenej vôli člena. Hlasovacie lístky sa odovzdávajú členom pred rokovaním plenárneho 

zhromaždenia.  

(5) Výsledky hlasovania vyhlási predsedajúci tak, že oznámi počet platných hlasov 

odovzdaných za návrh, proti návrhu, kto sa zdržal hlasovania a počet neplatných hlasov.  

(6) Návrh uznesenia k jednotlivému návrhu vypracúva návrhová komisia, ktorej členov na 

tieto účely volí plenárne zhromaždenie na návrh predsedajúceho.  

(7) Predložený návrh uznesenia k návrhu schvaľuje plenárne zhromaždenie, ktoré podpisuje 

prezident a generálny tajomník združenia.  

  

§11  

Zápisnica zo zasadania plenárneho zhromaždenia  

(1) Zo zasadania plenárneho zhromaždenia sa vyhotovuje písomná zápisnica, v ktorej je 

potrebné uviesť, kto viedol zasadanie, počet prítomných členov, ktorí členovia vystúpili v 

rámci diskusie a ktoré návrhy a podnety vzniesli členovia a konkrétne výsledky hlasovania.  



(2) Za správnosť písomnej zápisnice zodpovedá generálny tajomník združenia.  

(3) Vyhotovenú zápisnicu podpisuje prezident a generálny tajomník združenia.  

(4) Uznesenia plenárneho zhromaždenia, písomná zápisnica, ako aj písomné materiály a 

ďalšie dokumenty, ktoré boli predmetom zasadania, sa archívne ukladajú.  

(5) Uznesenia plenárneho zhromaždenia vyhotovuje sekretariát združenia v písomnej forme.  

(6) Všetky uznesenia plenárneho zhromaždenia sú pre všetkých členov združenia záväzné.  

  

§12  

Úlohy generálneho tajomníka 

Generálny tajomník združenia vykonáva priebežne kontrolu plnenia úloh, ktoré boli uložené 

uzneseniami plenárneho zhromaždenia a sleduje ich plnenie. O tom informuje prezidenta 

združenia a prostredníctvom správ prezídium združenia.  

  

§13  

Komuniké  

Zo zasadania plenárneho zhromaždenia sa podľa potreby vypracúva komuniké na účely 

hromadných oznamovacích prostriedkov, ktoré informujú verejnosť o činnosti združenia.  

§14 

Tento rokovací poriadok schválilo 19. plenárne zhromaždenie združenia dňa 26. novembra 

2009.  

 


