Príloha č. 3 k Stanovám OZJ v SR
Rokovací poriadok Rady predsedov a Konferencie
1. Rokovanie Rady predsedov a Konferencie otvára predseda OZJ v SR
2. Rada predsedov a Konferencia sa riadi schváleným programom
3. Rokovanie riadi predsedníctvo podľa rokovacieho poriadku, programu a

volebného poriadku
4. Predsedníctvo riadi diskusiu počas rokovania
5. Rada predsedov a Konferencia na základe návrhu Základných organizácií volí

pracovné komisie:
a) mandátovú
b) návrhovú
c) volebnú

Komisie si volia predsedu, ktorý riadi jej činnosť a zapisovateľa.
6. Mandátová komisia má 3 členov. Overuje platnosť mandátov delegátov. Predkladá

Rade predsedov a Konferencii správu o počte prítomných delegátov.
7. Návrhová komisia má 3 členov. Prevezme a spracuje všetky písomné pripomienky

a návrhy delegátov Rady predsedov a Konferencie, ktoré predkladá ako návrhy
uznesení delegátom na konečné schválenie.
8. Volebná komisia má 3 členov.

Organizuje priebeh volieb podľa Stanov a
Volebného poriadku Rady predsedov a Konferencie, vypracúva protokol o
voľbách podpísaný všetkými členmi komisie a vyhlasuje výsledky volieb.

9. O jednotlivých bodoch programu sa po ich uvedení vedie diskusia, v ktorej delegáti

môžu k prerokúvanej problematike vznášať svoje otázky, pripomienky a
stanoviská.
Predsedníctvo môže viaceré body programu, ktoré spolu súvisia spojiť do jednej
diskusie. Časový limit vystúpenia delegáta k jednotlivým bodom je najviac 2
minúty a svoje stanoviská vyjadruje spravidla len raz.
10. Ak má niektorý delegát pozmeňovací návrh k predloženému materiálu, musí tento

návrh predniesť. Ak je pozmeňovací návrh zásadný, je povinný predložiť ho
príslušnej komisii písomne, inak naň nemožno prihliadnuť.

11. Po diskusii už nemožno k príslušnému materiálu predkladať pozmeňovacie

návrhy.
12. Po ukončení diskusie návrhová komisia sformuje návrh, ktorý sa predkladá na

rokovanie
13. O pozmeňovacích návrhoch sa hlasuje v poradí, ako boli predložené. O stanovách
a) Programe sa hlasuje o celom dokumente.
14. Rada predsedov a Konferencia je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná

väčšina delegátov. Rozhodnutie je prijaté ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina
prítomných delegátov. Ak za návrh hlasuje zjavná väčšina delegátov, upúšťa sa od
sčítania hlasov.
15. O rokovaní Rady predsedov a Konferencie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú overuje

Predseda OZJ SR a dvaja poverení delegáti.
16. V prípade, ak o návrhu nie je možné hlasovať prezenčne na Rade predsedov ZO

OZJ v SR alebo Konferencii, môže sa o návrhoch hlasovať dištančnou formou
(online). Návrh sa považuje za prijatý, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina
všetkých základných organizácií.
17. Rokovací poriadok sa stáva záväzným a účinným, ak ho verejným hlasovaní

schváli nadpolovičná väčšina prítomných delegátov na konferencii OZJ v SR
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