ROKOVACÍ PORIADOK
ZJAZDU SLOVENSKÉHO ODBOROVÉHO ZVÄZU ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

KAPITOLA I.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. Tento rokovací poriadok upravuje zásady
rokovania zjazdu Slovenského odborového
zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb
(ďalej len SOZ ZaSS).
2. Rokovací poriadok Zjazdu SOZ ZaSS
môže byť zmenený, príp. upravený len na
základe pripomienok alebo návrhov
delegátov Zjazdu SOZ ZaSS, ktoré boli
prerokované v príslušnej ZO a písomne
predložené(overené dátumom prerokovania,
pečiatkou ZO a podpisom predsedu ZO).
3. Zjazdu sa zúčastňujú delegáti zo
základných
odborových
organizácií,
členovia Výkonného výboru, revízori
účtov, v zmysle článku 45 Stanov SOZ. Títo
sú delegáti, zvolení podľa Volebného
poriadku pre voľbu delegátov zjazdu,
schváleného Konferenciou predsedov ZO
(ďalej len KP ZO).
4. Zjazdu SOZ ZaSS sa zúčastňujú hostia,
zástupcovia masmédií, zamestnanci Úradu
SOZ ZaSS, prípadne ďalší prizvaní.
5. Zjazd SOZ ZaSS môže rokovať a uznášať
sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
delegátov.
6. Pracovnými orgánmi zjazdu sú:
a) pracovné predsedníctvo
b) mandátová komisia
c) volebná komisia
d) návrhová komisia
e) ďalšie pracovné komisie zjazdu.
7. Rokovanie zjazdu SOZ ZaSS otvára
predseda Výkonného výboru SOZ ZaSS,
ktorý predloží delegátom na schválenie
program zjazdu a návrh na zloženie
pracovného predsedníctva zjazdu.
8. Rokovanie Zjazdu SOZ ZaSS sa riadi
programom zjazdu, ktorý schvaľujú
delegáti na základe návrhu predloženého
Výkonným výborom SOZ ZaSS.
9. Jednotlivé body rokovania Zjazdu SOZ
ZaSS uvádza moderátor a príslušný
predseda pracovnej komisie Zjazdu SOZ
ZaSS.

10. Návrh na zloženie pracovného
predsedníctva predkladá Výkonný výbor
SOZ ZaSS. Pracovné predsedníctvo:
• riadi rokovanie zjazdu podľa tohto
rokovacieho poriadku a programu;
• zabezpečuje podmienky pre prácu zjazdu,
predkladá návrhy na riešenie sporných
problémov;
• riadi diskusiu počas rokovania zjazdu
a vyhlasuje ju za ukončenú;
• koordinuje činnosť pracovných komisií
zjazdu;
• prostredníctvom moderátora vedie
rokovanie zjazdu;
• určuje skrutátorov a hlavného skrutátora;
• dáva slovo delegátom a hosťom zjazdu
a súhlas k ďalším vystúpeniam na zjazde a
má právo slovo odobrať;
• umožňuje prednesenie technickej –
faktickej poznámky;
11. Na návrh pracovného predsedníctva
Zjazd SOZ ZaSS rozhoduje o neverejných
častiach (bodoch programu) rokovania
Zjazdu SOZ ZaSS.
KAPITOLA II.
PRACOVNÉ KOMISIE ZJAZDU
1. Zjazd SOZ ZaSS volí pracovné komisie:
mandátovú; volebnú; návrhovú a ďalšie
pracovné komisie zjazdu podľa potrieb
zjazdu. Zjazdové komisie prevezmú
písomné záverečné správy pracovných
skupín na obsahovú prípravu zjazdu, v
ktorých sú zapracované odporúčania
pracovnej skupiny a VV SOZ ZaSS.
2. Za členov pracovných komisií zjazdu
SOZ ZaSS môžu byť zvolení iba delegáti.
3. Komisia volí zo svojho stredu predsedu,
ktorý riadi jej činnosť. Komisia rozhoduje
väčšinou hlasov prítomných členov.
4. Komisia určuje zapisovateľa, ktorý počas
rokovania komisie spracuje zápis z
rokovania komisie. Zapisovateľ je spravidla
zamestnanec Úradu SOZ ZaSS.

5. Zápis z rokovania komisie overuje
predseda komisie a podpisujú ho všetci
členovia komisie.
6. Mandátová komisia má 5 členov.
a) overuje mandáty delegátov Zjazdu SOZ
ZaSS;
b) predkladá zjazdu správu o účasti a počte
delegátov, a to najneskoršie pred
hlasovaním o zjazdových dokumentoch a
pred voľbami predsedu SOZ ZaSS,
podpredsedu SOZ ZaSS, člena Výkonného
výboru SOZ ZaSS za zariadenia sociálnych
služieb a 2 revízorov účtov.
7. Volebná komisia má 9 členov.
a) prerokúva návrhy a pripomienky ku
kandidátom na funkcie predsedu SOZ
ZaSS, podpredsedu SOZ ZaSS, člena
Výkonného
výboru
za
zariadenia
sociálnych služieb a 2 revízorov účtov;
b) zostavuje kandidátky a pripravuje
volebné lístky;
c) podáva výklad k postupu volieb
a zabezpečuje vykonanie volieb v zmysle
Volebného poriadku, schváleného zjazdom
SOZ ZaSS;
d) sčítava hlasy delegátov pre kandidátov
a oznamuje výsledky volieb.
8. Návrhová komisia má 15 členov.
a) skladá sa z 5 (piatich) subkomisií a to pre:
• Rokovací poriadok zjazdu SOZ ZaSS;
• Program SOZ ZaSS;
• Stanovy SOZ ZaSS
• Finančný poriadok SOZ ZaSS;
• Uznesenie zjazdu SOZ ZaSS
b) spracúva písomné pripomienky k
návrhom dokumentov z diskusie delegátov.

usporiadateľov, kedykoľvek od vstupu do
zjazdových priestorov.
4. Diskutuje sa podľa jednotlivých bodov
programu zjazdu, v poradí, v akom sa
diskutujúci prihlásili.
5. Delegát má právo požiadať o zmenu
poradia alebo o zaradenie svojho
diskusného príspevku mimo poradia.
6. Pracovné predsedníctvo má právo určiť,
že diskusia sa uskutoční k viacerým bodom
programu naraz, ak uzná, že spolu súvisia.
7. V diskusii k danému bodu programu
diskutujúci vyjadruje svoje stanovisko
spravidla len raz. Jedine so súhlasom
pracovného predsedníctva môže vystúpiť
opakovane.
8. Dĺžka diskusného vystúpenia je najviac 3
minúty.
9. Moderátor rokovania zjazdu skončí
diskusiu k práve prerokúvanému bodu, ak
už nie je prihlásený žiadny delegát s
pripomienkou alebo stanoviskom, ktoré
doposiaľ neodznelo, alebo ak o skončení
diskusie rozhodnú delegáti zjazdu. Po
uzavretí diskusie už nemožno k danému
materiálu predložiť žiadne návrhy.
10. Po ukončení diskusie k danému bodu
spracuje príslušná komisia návrh, ktorý sa
predkladá zjazdu na rozhodnutie.
11. Prednesené aj neprednesené príspevky,
odovzdané písomne, budú zahrnuté do
protokolu zjazdu.
12. Technická alebo faktická poznámka
počas diskusie trvá najviac 1 minútu. Pri
technickej alebo faktickej poznámke nie je
možné predkladať pozmeňujúce návrhy.

KAPITOLA III.
DISKUSIA

KAPITOLA IV.
NÁVRHY A PRIPOMIENKY

1. Delegáti zjazdu majú právo vystúpiť v
diskusii.
2. Diskutuje sa k jednotlivým bodom
programu rokovania zjazdu.
3. Diskutujúci sa hlási o slovo písomnou
prihláškou. Písomná prihláška je prílohou
„Organizačných
pokynov“.
Delegáti
odovzdajú
prihlášku
do
diskusie
pracovnému predsedníctvu prostredníctvom

1. Návrhy a pripomienky môže podávať
každý
delegát.
Tieto
odovzdávajú
usporiadateľom, pracovnému predsedníctvu,
prípadne príslušným pracovným komisiám.
2. Pozmeňovacie návrhy k prerokúvaným
návrhom dokumentov SOZ ZaSS musí
každý delegát predkladať návrhovej
komisii, (príslušnej komisii), resp.
subkomisii písomne, na formulári, ktorý je
prílohou „Organizačných pokynov“ za

podmienky, že boli prerokované v
príslušnej
ZO
(overené
dátumom
prerokovania, pečiatkou ZO a podpisom
predsedu ZO).
3. Pracovné predsedníctvo delegátom
zjazdu určí čas, dokedy môžu byť
odovzdané pripomienky pre všetky
pracovné orgány zjazdu.
KAPITOLA V.
HLASOVANIE A VOĽBY
1. Hlasovacie právo patrí delegátom.
Hlasuje sa aklamačne.
2. Delegáti môžu hlasovať, ak je zjazd
uznášania schopný, teda schopný prijať
rozhodnutie.
3. Na prijatie rozhodnutia je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
delegátov.
4. Na schválenie Rokovacieho poriadku
zjazdu SOZ ZaSS, Stanov SOZ ZaSS,
Programu SOZ ZaSS a Finančného
poriadku SOZ ZaSS je potrebný súhlas 2/3
väčšiny prítomných delegátov.
5. Na podnet moderátora rokovania zjazdu
hlasy sčítavajú skrutátori. Ak za predložený
návrh hlasuje optická väčšina delegátov
upúšťa sa od sčítavania hlasov.
6. O tých
častiach navrhnutých
dokumentov, voči ktorým neboli vznesené
pozmeňujúce návrhy, sa hlasuje spoločne.
7. a) ak sú predložené pozmeňujúce návrhy
hlasuje sa najprv o predloženom
pozmeňujúcom návrhu;
b) ak pozmeňujúci návrh nezíska
nadpolovičnú väčšinu, hlasuje sa o
predloženom návrhu pracovným orgánom
zjazdu;
c) v prípade, ak ani jeden z predložených
návrhov nezíska nadpolovičnú väčšinu
hlasov, zíde sa príslušný pracovný orgán
zjazdu s navrhovateľom(mi) a pripraví
spoločný návrh. Na záver sa hlasuje o celom
dokumente.
8. Voľby kandidátov na funkcie predsedu
SOZ ZaSS, podpredsedu SOZ ZaSS, člena
Výkonného
výboru
za
zariadenia
sociálnych služieb a 2 revízorov účtov sa

uskutočňujú podľa schváleného Volebného
poriadku.
KAPITOLA VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. O priebehu Zjazdu SOZ ZaSS sa
vyhotoví protokol zjazdu. K protokolu
zjazdu sa pripoja všetky prednesené aj
neprednesené,
písomne
odovzdané
príspevky a správy mandátovej komisie,
volebnej komisie, návrhovej komisie,
prípadne ďalších komisií, ako aj schválené
dokumenty.
2. Ruší sa Rokovací poriadok schválený
VII. zjazdom Slovenského odborového
zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb z
21.–22. mája 2015.
3. Rokovací poriadok zjazdu Slovenského
odborového zväzu zdravotníctva a
sociálnych služieb, nadobúda platnosť jeho
schválením VIII. zjazdom SOZ ZaSS,
konanom v dňoch 9.–10. septembra 2021.

