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Rokovací poriadok Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov

Čl. I.
Rokovací poriadok
VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
1. Valné zhromaždenie zvoláva prezident Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov (ďalej
len Zväz) jedenkrát do roka písomnou pozvánkou.
2. V pozvánke je uvedený dátum, hodina, miesto konania a program zasadania.
Pozvánku treba členom doručiť najmenej 30 dní pred termínom zasadania.
3. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva prezident Zväzu na návrh (žiadosť)
predsedu Revíznej komisie, alebo ak o to písomne požiada najmenej 1/3 riadnych
členov Zväzu
4. Valné zhromaždenie vedie prezident zväzu alebo poverený člen výkonného výboru.
5. Každý riadny člen môže vo výnimočných prípadoch za seba písomnou plnou mocou
poveriť zástupcu, ak sa nemôže zasadania osobne zúčastniť
6. Výkonný výbor Zväzu môže na rokovanie Valného zhromaždenia prizvať aj nečlenov
Zväzu, ktorí nemajú právo hlasovať.
7. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina
riadnych členov zväzu, s výnimkou keď bolo riadne zvolané náhradné Valné
zhromaždenie.
8. Rozhodnutia prijaté Valným zhromaždením sú platné , ak sú prijaté nadpolovičnou
väčšinou prítomných riadnych členov. V prípade neúčasti nadpolovičnej väčšiny
riadnych členov, prezident zvolá za podmienok stanovených čl. 4, odst. 2 stanov
Zväzu, náhradné Valné zhromaždenie, ktoré rozhoduje nadpolovičnou väčšinou
hlasov všetkých prítomných riadnych členov
9. V prípade rozhodovania o stanovách Zväzu, ako aj o zániku Zväzu je na schválenie
potrebná nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov.
10. Valné zhromaždenie hlasuje o návrhu uznesenia ku každému bodu programu hneď po
jeho prerokovaní.
11. O návrhu uznesenia sa hlasuje zdvihnutím ruky
12. Valné zhromaždenie môže v neodkladných a odôvodnených prípadoch prijať
rozhodnutia bez zasadnutia vtedy, ak súhlasné stanovisko podpíše nadpolovičná
väčšina členov Valného zhromaždenia spôsobom per rollam.
13. Materiály na rokovanie Valného zhromaždenia má právo predložiť každý člen
v písomnej forme
14. O vystúpení nečlenov Zväzu na rokovaní Valného zhromaždenia rozhoduje
predsedajúci zasadania.

Čl. II
Osobitné ustanovenia
o rokovaní a hlasovaní Valného zhromaždenia
Hlasovanie
spôsobom PER ROLLAM
(1)V neodkladných a odôvodnených prípadoch môže Valné zhromaždenie prijať uznesenie
mimo zasadnutia Valného zhromaždenia spôsobom per rollam.
(2) Hlasovanie spôsobom per rollam môže prebiehať aj
jednotlivých klubov SZKC a ich rokovania s členmi klubov

prostredníctvom predsedov

(3) Administratívnu činnosť spojenú s takouto formou rozhodnutí Valného zhromaždenia
Zväzu zabezpečuje generálny tajomník, ktorý na základe poverenia prezidenta zašle materiál
spolu s návrhom uznesenia všetkým členom Valného zhromaždenia alebo predsedom klubov
v elektronickej podobe a určí lehotu na hlasovanie stanovenú prezidentom SZKC.
(3) Na prijatie platného uznesenia Valného zhromaždenia sa vyžaduje, aby sa hlasovania
spôsobom per rollam zúčastnila nadpolovičná väčšina riadnych členov
Valného
zhromaždenia organizovaných v jednotlivých kluboch SZKC a súčasne s návrhom uznesenia
vyslovila súhlas nadpolovičná väčšina členov Valného zhromaždenia zúčastnená na
hlasovaní. Súhlas v elektronickej forme musí byť bez dôvodných pochybností prejavom vôle
Valného zhromaždenia.
(4) Z hlasovania spôsobom per rollam sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje návrh
uznesenia, výsledky hlasovania a uznesenie, ak bolo prijaté. Zápisnicu podpisuje prezident
Zväzu, zapisovateľ a overovatelia. Prílohou zápisnice je výpis z hlasovania.
(5) Spôsobom per rollam nemožno hlasovať o
•
•
•
•
•

výrazných alebo rozsiahlejších zmenách STANOV Zväzu,
zániku Zväzu
orgánoch Zväzu
voľbe a odvolaní prezidenta Zväzu
organizačných zmenách týkajúcich sa zrušenia, resp. zlúčenia zväzu s iným
občianskym združením

(6)Uznesenie Valného zhromaždenia Zväzu prijaté spôsobom per rollam musí byť opätovne
prerokované a schválené na jeho najbližšom riadnom zasadnutí, inak uznesenie stráca
platnosť.

Čl. III.
Rokovací poriadok
VÝKONNÉHO VÝBORU
1. Výkonný výbor Zväzu tvoria prezident, 2 viceprezidenti a ďalší zvolení členovia
Výkonného výboru.
2. Výkonný výbor sa schádza na základe plánu činnosti minimálne raz za štvrťrok.
3. Rokovanie Výkonného výboru riadi prezident Zväzu, v jeho neprítomnosti poverený
člen Výkonného výboru
4. Mimoriadne zasadanie Výkonného výboru zvoláva prezident písomnou formou.
Pozvánku treba členom Výkonného výboru doručiť najmenej najmenej 10 dní pred
termínom zasadania. Mimoriadne zasadanie Výkonného výboru zvoláva prezident
vždy ak o to požiada nadpolovičná väčšiny členov Výkonného výboru alebo ak o to
požiada predseda Revíznej komisie Zväzu.
5. Predstavenstvo zväzu je uznášania schopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina
členov Výkonného výboru.
6. V prípade rovnosti hlasov členov Výkonného výboru je rozhodujúci hlas prezidenta (v
prípade jeho neprítomnosti , predsedajúceho zasadaniu)
7. Rokovania Výkonného výboru sa zúčastňujú predseda Revíznej komisie a generálny
tajomník s právom poradného hlasu.
8. Výkonný výbor môže na svoje zasadnutie prizvať členov i nečlenov zväzu, expertov
a pod.
9. Záznam z rokovania Výkonného výboru vyhotoví generálny tajomník alebo v jeho
neprítomnosti poverená osoba. Záznam podpisuje prezident (predsedajúci zasadaniu)
a generálny tajomník (poverená osoba).
10. Výkonný výbor môže prijať rozhodnutia bez zasadnutia vtedy, ak súhlasné stanovisko
podpíše nadpolovičná väčšina členov Výkonného výboru (per rollam). Takéto
rozhodnutia potvrdzuje
Výkonný výbor na svojom najbližšom zasadnutí.
Administratívnu činnosť s takouto formou rozhodnutí Výkonného výboru Zväzu
zabezpečuje generálny tajomník.

Čl. IV.
VOLEBNÝ PORIADOK
PRE VOĽBY DO ORGÁNOV ZVÄZU
1. Valné zhromaždenie môže voliť, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina riadnych
členov. Voľby do orgánov zväzu sú tajné. Funkčné obdobie všetkých orgánov je 4
ročné.
2. Voliť a byť volený môže každý riadny člen zväzu
3. Volené orgány Zväzu tvorí Výkonný výbor a Revízna komisia
4. Pred uskutočnením voľby podá mandátna komisia správu o účasti na VZ

5. Pred voľbou musia byť kandidáti predstavení krátkymi charakteristikami, ktoré
hovoria o ich veku, dĺžke členstva, aktivitách v SZKC, súčasnom postavení
6. Valné zhromaždenie organizuje voľby tak, že zvolí volebnú komisiu, ktorá zostaví
kandidátnu listinu. Každý riadny člen Zväzu má právo navrhnúť kandidátov najneskôr
do volieb. Zostavená kandidátna listina je volebným lístkom. Voliči upravia
volebný lístok tak, že vyznačia (zakrúžkujú) z uvedených kandidátov stanovený počet,
resp. v rámci stanoveného počtu navrhnú vlastného kandidáta. Počet navrhnutých,
vrátane vyznačených kandidátov, musí zodpovedať stanovenému počtu členov
konkrétneho orgánu Zväzu. Inak upravený volebný lístok je neplatný.
7. ak nebude zvolený dostatočný počet členov Výkonného výboru, doplňovania voľba sa
uskutoční verejným hlasovaním
8. V doplňovacej voľbe sa hlasuje v poradí podľa počtu hlasov získaných v tajných
voľbách
9. Ako o prvom sa hlasuje o tom kandidátovi, ktorý získal najvyšší počet hlasov
10. Zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov
11. Volebná komisia riadi voľby, vyhotoví zápis o nich a oznámi výsledky. Zápis
o výsledku volieb odovzdá prezidentovi Zväzu.
12. Prezidenta SZKC volí v súlade s článkom 4., bod 4 Stanov SZKC novozvolený
výkonný výbor vrátane predsedov klubov a čestného prezidenta
13. Novozvolený prezident si zvolí dvoch viceprezidentov a oznámi ich mená.
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