Rokovací

poriadok

VI. zjazdu Odborového zväzu potravinárov Slovenskej republiky

I.
Pôsobnosť
1. Rokovací poriadok zjazdu schvaľujú delegáti zjazdu verejným hlasovaním.
2. Rokovací poriadok má po schválení platnosť a účinnosť len počas rokovania
VII. zjazdu OZ potravinárov SR, konaného 19.3.2019 a 20.3.2019
v Oravskom Podzámku .
3. Rokovací poriadok zjazdu je vydaný na základe Stanov OZ potravinárov SR
článok 6 a môže byť doplnený delegátmi s hlasom rozhodujúcim v rozsahu
pozmeňovacích návrhov schválených nadpolovičnou väčšinou prítomných
delegátov zjazdu.
4. Rokovací poriadok je schválený ak zaň hlasovalo 2/3-ová väčšina prítomných
delegátov zjazdu.
5. Rokovací poriadok VII . Zjazdu OZ potravinárov SR je záväzný pre všetkých
delegátov zjazdu.
II.
Rokovanie zjazdu
1. Zjazd môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina pozvaných
delegátov.

III.
Pracovné orgány zjazdu
Pracovnými orgánmi zjazdu sú:
a) Pracovné predsedníctvo zjazdu
- tvoria členovia Predsedníctva
- riadi rokovanie zjazdu podľa schváleného programu a rokovacieho
poriadku zjazdu,
- predkladá návrhy základných dokumentov OZ potravinárov SR
- zabezpečuje podmienky na rokovanie zjazdu, predkladá návrhy na
riešenie sporných problémov,
- v priebehu rokovania informuje delegátov o svojej činnosti, najmä
o doručení návrhov, pripomienok, listov, rezolúcií a pod.,
- riadi chod zjazdu,
- udržiava kontakt s ďalšími pracovnými orgánmi zjazdu,
- odporúča, ktoré otázky by mali byť zaradené do programu zjazdu,
alebo stiahnuté z rokovania,

Poznámka:
Predsedajúci (moderátor) verbálne vedie rokovanie zjazdu. Je možnosť
striedania predsedajúceho (napr. dopoludnia, popoludní, po vzájomnej
dohode prac. predsedníctva).
b) Ďalšie pracovné orgány zjazdu
Ďalšie pracovné orgány zjazdu sa volia z prítomných delegátov zjazdu.
O zvolení člena pracovného orgánu zjazdu rozhoduje nadpolovičná väčšina
prítomných delegátov verejným hlasovaním.
Zjazd volí pracovné orgány zjazdu:
MANDÁTOVÁ KOMISIA
Je 3 členná. Overuje platnosť mandátov delegátov, ich účasť na rokovaní zjazdu a na
základe toho predkladá na začiatku zjazdu a ďalej aj priebežne (najmä pred voľbami
funkcionárov OZ potravinárov SR a prijatím uznesení zjazdu) správu o počte účasti
delegátov, počty pri verejnom hlasovaní a uznášaniaschopnosti zjazdu.
NÁVRHOVÁ KOMISIA
Je 3 členná. Spracúva pripomienky a návrhy delegátov k základným dokumentom OZ
potravinárov SR. Predkladá diskusné príspevky delegátov pracovnému Predsedníctvu.
Pripravuje návrh uznesenia VII. Zjazdu OZ potravinárov SR.
VOLEBNÁ KOMISIA
Členov volebnej komisie navrhuje Predsedníctvo OZ potravinárov SR pred zjazdom.
Volebná komisia má 3 členov, ktorých zjazd volí ako celok. Člen volebnej komisie
nemôže súčasne vo voľbách kandidovať. Volebná komisia predkladá návrh volebného
poriadku a kandidátne listiny pre voľbu predsedu OZ potravinárov SR, členov
Revíznej komisie OZ potravinárov SR a členov Predsedníctva. Volebná komisia je
zvolená, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov. Pri svojej
činnosti postupuje podľa volebného poriadku.
OVEROVATELIA
Dvaja overovatelia protokolu zjazdu svojimi podpismi potvrdia správnosť obsahu
protokolu.
IV.
Základné pravidlá rokovania zjazdu
1. Zjazd je uznášaniaschopný, ak je prítomná najmenej nadpolovičná väčšina
delegovaných účastníkov (delegátov) zjazdu.
2. Právo hlasovať majú len delegáti zjazdu.
3. Hlasovanie sa uskutočňuje zdvihnutím mandátu – ZA, PROTI, ZDRŽAL SA.

4. Ak za predložený návrh hlasuje zjavne prevažná väčšina delegátov, možno
upustiť od sčítavania hlasov „za“. V takom prípade sa sčítajú iba hlasy „proti“,
resp. hlasy tých, ktorí sa „zdržali „ hlasovania.
5. Tajné hlasovanie sa uplatňuje pri voľbách predsedu a členov predsedníctva
OZ potravinárov SR , členov Revíznej komisie
6. Zjazd môže na návrh pracovného predsedníctva, komisií resp. delegátov,
zmeniť, resp. doplniť program rokovania hlasovaním nadpolovičnou väčšinou
delegátov.
7. Rozhodnutia sú platné, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných
delegátov zjazdu.
V.
Diskusia
1. Diskusie sa majú právo zúčastniť delegáti zjazdu. Diskusia sa uskutočňuje
v rokovacej miestnosti .
2. Diskutujúci sa po udelení slova predsedajúcim predstaví menom, priezviskom,
a názvom odborovej organizácie, ktorej je členom.
3. Prihlášky do diskusie sa uskutočňujú písomnou formou. Formulár prihlášky
do diskusie dostanú delegáti v pracovných materiáloch zjazdu a vyplnený ho
odovzdajú pred prerokovávaním konkrétneho bodu programu.
4. Diskutuje sa v poradí, v akom sa diskutujúci prihlásili (formuláre prihlášok sa
doručujú pracovnému predsedníctvu prostredníctvom členov MANDÁTOVEJ
komisie ).
5. Dĺžka diskusného príspevku nemá presiahnuť 3 minúty. So súhlasom
nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov môže byť táto doba predĺžená
o 2 minúty.
6. Každý delegát má právo na jeden diskusný príspevok ku každej téme
programu zjazdu.
7. Prihlásený do diskusie má právo zriecť sa svojho diskusného príspevku.
8. Predsedajúci má právo odobrať slovo, ak sa vystúpenie diskutujúceho netýka
témy o ktorej sa diskutuje. V diskusii je neprístupné opakovať témy, ktoré boli
uzavreté a hlasovaním rozhodnuté.
9. Pripomienky k procedurálnym otázkam a záležitostiam musia byť vypočuté
a prerokované ihneď.
10. V prípade, že diskutujúci predkladá návrh na uznesenie, je povinný predložiť
ho v písomnej (čitateľnej) forme NÁVRHOVEJ komisii zjazdu.
11. Pokiaľ sa diskusia týka činnosti pracovných orgánov zjazdu, tie musia zaujať
stanovisko a odpovedať delegátom zjazdu po ukončení diskusie.
12. Ak sú pri hlasovaní o uzneseniach, rezolúciach, dokumentoch resp. iných
záležitostiach zjazdu podané pozmeňujúce návrhy, alebo protinávrhy, hlasuje
sa najprv o nich ( Zapracuje návrhová komisia).
13. V prípade, ak ani jeden z predložených pozmeňujúcich návrhov resp.
protinávrhov nezíska potrebnú väčšinu hlasov, hlasuje sa o pôvodnom návrhu;
ak ani ten v hlasovaní neprejde, zíde sa návrhová komisia zjazdu
s navrhovateľom (navrhovateľmi) a pripraví spoločný návrh.
14. Pracovné predsedníctvo môže zaujať stanovisko ku ktorémukoľvek bodu
programu a diskusnému príspevku a predložiť ho zjazdu na rozhodnutie.
O skončení diskusie rozhoduje pracovné predsedníctvo v súlade s časovým
harmonogramom.

15. Delegáti, ktorým z časových dôvodov nebude umožnené v diskusii vystúpiť,
môžu svoj príspevok odovzdať písomne pracovnému predsedníctvu zjazdu.
V takom prípade majú právo, aby novozvolené vedenie OZ Potravinárov SR
im najneskôr do 40 dní po skončení zjazdu na príspevok písomne odpovedalo.
VI.
Faktická poznámka
1. Faktickú poznámku môže predniesť delegát zjazdu. O slovo sa hlási
zdvihnutím rúk znázorňujúc písmeno „T“. Doba faktickej poznámky je
najviac 1 minúta.
2. Faktická poznámka nenahradzuje diskusiu a neslúži predkladaniu návrhov, ale
vecnému a konkrétnemu vyjadreniu stanoviska delegáta k príslušnému bodu
programu, resp. k predchádzajúcemu vystúpeniu iného delegáta.
3. Faktická poznámka sa vznáša z miesta.
4. Delegát vznášajúci faktickú poznámku, sa na začiatku vystúpenia predstaví
menom, priezviskom a názvom organizácie, ktorej je členom.
VII.
Protokol
Priebeh rokovania VII . Zjazdu OZ potravinárov SR je ucelený písomný dokument
v súlade so schváleným Programom rokovania zjazdu a so schváleným Návrhom na
uznesenie
1. Návrh na Uznesenie je písomný doklad ( podpísaný 3 členmi Návrhovej
komisie ) o schválených základných dokumentoch, o priebehu rokovania , o
úlohách OZ Potravinárov SR a výsledkoch volieb 2019 - 2024 .
2. Protokol zjazdu obsahuje:
- zoznam hostí
- program zjazdu
- vystúpenie predsedu OZ potravinárov SR
- správu revíznej komisie za obdobie od VI . Zjazdu
- rokovací poriadok zjazdu
- volebný poriadok zjazdu
- protokoly o výsledkoch volieb funkcionárov OZ potravinárov SR
- uznesenie zjazdu
3. Protokol zjazdu overujú svojimi podpismi dvaja overovatelia zjazdu.
VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Materiály z rokovania zjazdu sa archivujú na sekretariáte OZ potravinárov SR
po dobu 10 rokov.
2. Rokovací poriadok zjazdu nadobudol platnosť a účinnosť dňa 19.3.2019.
Oravský Podzámok , 19 marca 2019

