
 METODICKÝ POKYN PRE KONANIE ČLENSKÝCH SCHÔDZÍ MO 

SRZ/ObO MsO SRZ A MESTSKÝCH KONFERENCIÍ MsO SRZ 

a 

PRIEBEH A SPÔSOB VOĽBY DO ORGÁNOV OZ SRZ A DELEGÁTOV 

 

 
 

 

 

 

Rada Slovenského rybárskeho zväzu v súlade s §21 ods. 2 písm. r) Stanov SRZ vydáva tento 

metodický pokyn v nasledovnom znení: 

 

Skratky: 

OZ SRZ – Organizačná zložka Slovenského rybárskeho zväzu  

MO -  Miestna organizácia 

MsO – Mestská organizácia  

    ObO – Obvodná organizácia 

ČS – členská schôdza 

MK – mestská konferencia 

 

1. Postup pred zvolaním členskej schôdze MO SRZ/ObO MsO SRZ alebo mestskej 

konferencie pre potreby zabezpečenia podkladov na voľby 
 

• Výbor OZ SRZ je povinný najneskôr 15 dní pred termínom konania členskej schôdze 

(mestskej konferencie) zverejniť prostredníctvom webovej stránky alebo na inom dostatočne 

viditeľnom mieste oznam o možnosti podať návrhy na kandidátov s uvedením termínu, do ktorého 

je možné návrhy kandidátov zaslať. 

 

• Návrh na kandidáta alebo delegáta sa predkladá výboru OZ SRZ najneskôr 10 dní pred 

konaním členskej schôdze alebo mestskej konferencie. Návrh na kandidáta možno podať osobne na 

výbore OZ SRZ alebo prostredníctvom poštovej prepravy alebo elektronicky na adresu OZ SRZ. V 

prípade poštovej prepravy sa za termín doručenia považuje deň prevzatia alebo uloženia na pošte. 

Výbor OZ SRZ na oneskorene doručené návrhy neprihliada. Výbor OZ SRZ vydá osobe, ktorá podala 

návrh na kandidáta potvrdenie o prijatí návrhu. Potvrdenie o prijatí návrhu na kandidáta je prílohou 

č. 2 Volebného poriadku. 

 

• Každý kandidát do orgánu OZ SRZ, za delegáta alebo náhradníka môže byť volený len s 

jeho súhlasom. Vzor návrhu na kandidáta do orgánu OZ SRZ je v prílohe č. 1 Volebného poriadku. 

Člen môže súčasne kandidovať do oboch orgánov OZ SRZ (výbor OZ SRZ a KK OZ SRZ) aj za 

delegáta na mestskú konferenciu aj za delegáta na snem. Pokiaľ je zvolený za člena výboru OZ SRZ 

nemôže ďalej kandidovať za člena KK OZ SRZ, pretože by vykonával funkcie, ktoré sú vo vzájomne 

kontrolovateľnom vzťahu a predstavovali by konflikt záujmov. Zvolenie za člena výboru alebo KK 

OZ SRZ nebráni kandidovať za delegáta na mestskú konferenciu aj za delegáta na snem. 

 

• Návrhy na kandidátov zaslané v stanovenom termíne spracuje príslušný výbor OZ SRZ 

tak, aby mohli byť prerokované na členskej schôdzi alebo mestskej konferencii. Na návrhy 

kandidátov zaslané po stanovenom termíne z dôvodu nesplnenia povinnosti výboru OZ SRZ zverejniť 

oznam najneskôr 15 dní pred termínom sa prihliada ako na zaslané v termíne, ak boli najneskôr 

podané na členskej schôdzi alebo mestskej konferencii. 



 

• Výbor by mal mať pripravené hlasovacie lístky pre prípad, že členská schôdza alebo mestská 

konferencia odsúhlasí spôsob volieb formou tajného hlasovania. 

 

• Najneskôr na poslednom zasadnutí výboru MsO SRZ, by mal výbor v súlade s § 14 ods. 2 

Stanov SRZ určiť počet delegátov na mestskú konferenciu, ktorí sa volia na členských schôdzach 

obvodných organizácií, resp. odbočiek mestských organizácií v Bratislave, aby boli obvodné 

organizácie v dostatočnom predstihu o tejto skutočnosti informované. 

 

 

 

 

2. Zvolanie členskej schôdze MO SRZ/ObO MsO SRZ alebo mestskej konferencie 

 

•    Ak OZ SRZ napr. kvôli opatreniam obmedzujúcim konanie hromadných podujatí, nestihnú 

vykonať členskú schôdzu alebo mestskú konferencii do 4 rokov od konania predchádzajúcej 

členskej schôdze alebo predchádzajúcej mestskej konferencie, nezaniká uplynutím 4 rokov 

mandát členov jednotlivých orgánov OZ SRZ. Mandát členov jednotlivých orgánov OZ SRZ, 

pokiaľ nezanikne z iných dôvodov uvedených v Stanovách SRZ, zaniká až zvolením ďalších členov 

jednotlivých orgánov OZ SRZ. 

 

• Členskú schôdzu alebo mestskú konferenciu zvoláva výbor OZ SRZ podľa § 14 ods. 4 Stanov 

SRZ najmenej 15 dní vopred s uvedením programu rokovania. 

 

• Výbor zvoláva členskú schôdzu (mestskú konferenciu) písomnou pozvánkou alebo 

oznámením vyveseným na informačnej tabuli alebo zverejnením na web stránke OZ SRZ najmenej 

15 dní pred jej konaním. Delegáti na mestskú konferenciu sa pozývajú. 

 

• Výbor OZ SRZ je povinný zvolanie členskej schôdze alebo mestskej konferencie oznámiť 

písomne najmenej 15 dní vopred Rade SRZ na Sekretariát, písomne  alebo elektronicky na mailovú 

adresu sekretariat@srzrada.sk podľa § 14 ods. 5 Stanov SRZ.  

 

 

• Pozvánka na členskú schôdzu  alebo mestskú konferenciu obsahuje aspoň: 

 

➢ názov a sídlo organizácie 

➢ miesto, dátum a hodinu konania členskej schôdze alebo mestskej konferencie 

➢ označenie, či sa zvoláva riadna alebo mimoriadna členská schôdza (mestská konferencia) 

➢ program rokovania členskej schôdze alebo mestskej konferencie 

 

 

 

3. Uznášaniaschopnosť členskej schôdze MO SRZ/ObO MsO SRZ alebo mestskej 

konferencie 

 

• Členovia prítomní na členskej schôdzi alebo mestskej konferencii sa zapisujú do prezenčnej 

listiny. 

 

• Členská schôdza (mestská konferencia) je uznášaniaschopná, ak je v čase otvorenia členskej 

schôdze prítomná nadpolovičná väčšina členov (delegátov). Ak v plánovanom čase otvorenia 

členskej schôdze (mestskej konferencie) nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov (delegátov), 



môže výbor otvoriť rokovanie členskej schôdze (mestskej konferencie) bez ohľadu na počet 

prítomných členov, pričom prítomní členovia rozhodnú verejným hlasovaním o tom, či sa členská 

schôdza bude konať.  

 

• Účasť na členskej schôdzi je právom člena, nie povinnosťou. Povinnosť stanovená  § 6 

ods. 2 písm. b Stanov SRZ platných do 24.11.2018 (zúčastňovať sa na členských schôdzach, 

školeniach, aktívoch, prednáškach a iných akciách organizovaných základnou organizáciou 

zúčastňovať sa ) bola zrušená novelou Stanov SRZ v roku 2018. Kandidát do orgánu OZ SRZ, za 

delegáta alebo náhradníka môže byť volený aj v jeho neprítomnosti na členskej schôdzi alebo 

mestskej konferencii. 

 

• Podľa predchádzajúceho volebného poriadku čl. VII ods. 5 Členmi výboru MsO SRZ sú 

automaticky predsedovia ObO MsO SRZ zvolení na členskej schôdzi ObO MsO SRZ v zmysle 

Organizačného poriadku SRZ. Týchto členov mestská konferencia nevolí, ale volí zvyšných členov 

výboru MsO SRZ do ustanoveného počtu podľa článku V. bod 1 tohto Volebného poriadku. Toto 

ustanovenie nie je súčasťou platného Volebného poriadku, z čoho vyplýva, že predsedovia ObO 

MsO SRZ nie sú automaticky členmi výboru MsO SRZ, pokiaľ chcú byť aj členmi výboru MsO 

SRZ je potrebné, aby si podali návrh na kandidát do výboru MsO SRZ v stanovenom termíne. 

 

• Ak v čase zvolania členskej schôdze nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov, 

výbor  môže výbor otvoriť rokovanie členskej schôdze bez ohľadu na počet prítomných členov. 

Prítomní členovia rozhodnú hlasovaním o tom, či sa členská schôdza bude konať, pričom pre 

rozhodnutie o právoplatnosti členskej schôdze je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov (§ 14 

ods. 6 Stanov SRZ) prítomných členov. 

 

• Právo voliť a byť volení majú len členovia príslušnej OZ SRZ, ktorí dovŕšili 18 rokov. 

 

• Na platnosť uznesenia členskej schôdze je podľa §14 ods. 6 Stanov SRZ potrebná 

nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov, pokiaľ v stanovách nie je uvedené inak. 

 

• Na platnosť uznesenia mestskej konferencie je podľa §14 ods. 7 Stanov SRZ potrebná 

nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov na mestskej konferencii, pokiaľ v stanovách 

nie je uvedené inak. 

 

Upozorňujeme, že podľa platného znenia Stanov SRZ sa členskej schôdze môžu zúčastniť aj deti 

a mládež do dovŕšenia 18 rokov veku. Z ich členských práv sú vylúčené právo voliť a byť volený do 

všetkých orgánov zväzu, zúčastňovať sa na rozhodovaní vo všetkých otázkach zväzu prostredníctvom 

volených zástupcov v zmysle § 5 ods. 1. Stanov SRZ. 

 

 

 

4. Úvod členskej schôdze MO SRZ/ObO MsO SRZ alebo mestskej konferencie 

 

• Členská schôdza alebo mestská konferencia si na úvod rokovania zvolí predsedníctvo 

a pracovné komisie. 

 

• Zvolené predsedníctvo vedie členskú schôdzu alebo mestskú konferenciu. 

 

• Po zvolení predsedníctva sa volia pracovné komisie: 

  - mandátová komisia, ktorá overuje uznášaniaschopnosť a dohliada na hlasovanie 

v rámci rokovania 



  - návrhová komisia, ktorá vypracováva znenie uznesení    

  - volebná komisia, ktorá zabezpečuje priebeh volieb riadených predsedom volebnej 

komisie (členmi komisie nemôžu byť osoby, ktoré sú navrhované za členov orgánov OZ SRZ, 

delegátov a náhradníkov). 

 

 

 

5. Samotný priebeh členskej schôdze MO SRZ/ObO MsO SRZ alebo mestskej 

konferencie a priebeh a spôsob voľby do orgánov OZ SRZ a delegátov 

 

• Po zvolení predsedníctva a pracovných komisií musia byť pred začatím rokovania 

skontrolované plnenie uznesení prijatých na predchádzajúcej členskej schôdzi alebo mestskej 

konferencii ako aj splnenie uložených opatrení, ktoré majú odstrániť prípadné chyby a nedostatky.. 

 

• Predložia sa jednotlivé správy o činnosti výboru, kontrolnej komisie, disciplinárnej komisie 

a pod. Predloží sa správa o hospodárení, návrh rozpočtu, plán hlavných úloh na ďalší kalendárny rok 

a pod., ktoré budú schvaľované uzneseniami. Otvorí sa krátka diskusia k podaným správam, 

predložia sa návrhy na ďalšie uznesenia a pod.  

 

• Mandátová komisia podá správu o počte prítomných na členskej schôdzi alebo mestskej 

konferencii s konštatovaním, či je členská schôdza alebo mestská konferencia uznášaniaschopná 

v zmysle § 14 ods. 6. a alebo § 14 ods. 7. Stanov SRZ. 

 

• Po prerokovaní vyššie uvedených bodov sa prejde k samotnej voľbe. Členská schôdza alebo 

mestská konferencia schváli nadpolovičnou väčšinou prítomných členov/delegátov, či budú 

prebiehať voľby tajným hlasovaním alebo aklamáciou – zdvihnutím ruky (volebná komisia musí 

mať pripravené hlasovacie lístky, a zároveň aj zápisnicu z priebehu volieb tak na tajné hlasovanie ako 

aj na voľbu aklamáciou) 

 

 

• Výbor OZ SRZ alebo volebná komisia predloží správu o podaných návrhoch kandidátov 

s uvedením počtu, ktoré boli alebo neboli podané v súlade s Volebným poriadkom SRZ spolu 

s odôvodnením. 

 

• Volebná komisia predstaví jednotlivých kandidátov podľa podaných návrhov. 

 

• Po predstavení jednotlivých kandidátov sa otvorí diskusia s možnosťou vyjadriť sa 

k navrhovaným kandidátom. Zároveň sa umožní doplniť návrhy kandidátov, ktoré neboli 

podané v ustanovenom termíne z dôvodu, že výbor OZ SRZ neuverejnil oznam o možnosti 

podať návrhy kandidátov. Členská schôdza alebo mestská konferencia môže uznesením obmedziť 

dĺžku diskusného príspevku, najmenej na dobu 5 minút (o dĺžke diskusného príspevku nie je 

oprávnený rozhodnúť len výbor OZ SRZ, resp. zvolené predsedníctvo členskej schôdze alebo 

mestskej konferencie). 

 

• Členská schôdza alebo mestská konferencia pred samotnou voľbou určí na základe 

platného uznesenia počet členov, ktorí budú volení do výboru OZ SRZ a kontrolnej komisie 

OZ SRZ. Podľa § 14 ods. 11 písm. d) Stanov SRZ výbor OZ SRZ môže byť zložený zo 5 – 21 členov 

a kontrolná komisia OZ SRZ môže byť zložená z 3 – 5 členov a počet náhradníkov do týchto 

orgánov, nakoľko v zmysle § 11 ods. 8 Stanov SRZ je kooptácia možná len zo zvolených 

náhradníkov. Počet delegátov na mestskú konferenciu stanovuje v súlade s § 14 ods. 3 Stanov 

SRZ výbor mestskej organizácie SRZ a počet delegátov na Snem SRZ stanovuje v súlade s § 20 



ods. 3 Stanov SRZ Rada SRZ. Členská schôdza alebo mestská konferencia určí na základe platného 

uznesenia počet náhradníkov za delegátov, aby sa predišlo zbytočným komplikáciám.  

 

• Členská schôdza alebo mestská konferencia rozhodne o poradí volieb a pristúpi 

k samotnej voľbe. Voľba prebieha spôsobom, na ktorom sa členská schôdza alebo mestská 

konferencia uzniesla. 

 

• Po uskutočnení volieb volebná komisia vypracuje zápisnicu z priebehu volieb a výsledky 

jednotlivých volieb zároveň zaznamená návrhová komisia, ktorá ich uvedie v uzneseniach 

členskej schôdze alebo mestskej konferencie, ktoré schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných 

členov členská schôdza alebo mestská konferencia.  

 

• Výbor volí na svojej ustanovujúcej schôdzi, ktorú zvoláva predseda volebnej komisie po 

zverejnení výsledkov volieb, predsedu, podpredsedu, tajomníka a rybárskeho hospodára. Výbor si 

môže podľa potreby ustanoviť prípadne poveriť ďalších funkcionárov (napr. účtovník, pokladník, 

vedúci rybárskej stráže, ...) v súlade s § 15 ods. 2 Stanov SRZ. Mená zvolených štatutárov musia byť 

uvedené v zápisnici z ustanovujúcej schôdze výboru. Kópiu zápisnice z ustanovujúcej schôdze 

výboru spolu s kontaktmi štatutárov zašle OZ SRZ do 21 dní od jej konania zaslaná na sekretariát 

RADY SRZ. Kontrolná komisia OZ SRZ volí na svojej ustanovujúcej schôdzi predsedu kontrolnej 

komisie OZ SRZ. Výsledky týchto volieb sa uvedú v zápisnici zo zasadnutia výboru, zápisnici zo 

zasadnutia kontrolnej komisie a v zápisnici z členskej schôdze alebo mestskej konferencie. 

 

• Predsedníctvo členskej schôdze alebo mestskej konferencie ukončí voľby. V rámci tohto bodu 

môžu byť oficiálne odovzdané funkcie vo výbore alebo kontrolnej komisii. 

 

• Na záver sa môže otvoriť ešte diskusia alebo sa oficiálne ukončí zasadnutie členskej schôdze 

alebo mestskej konferencie. 

 

 

 

 

6. Zápisnica z konania členskej schôdze MO SRZ/ObO MsO SRZ alebo mestskej 

konferencie 

 

• O každej členskej schôdzi alebo mestskej konferencii musí byť spísaná zápisnica, v ktorej 

je zapísaný priebeh celého rokovania, hlasovanie o jednotlivých uzneseniach, vrátane hlavných 

bodov programu. 

  

• Súčasťou zápisnice sú aj prijaté uznesenia, listina prítomných (prezenčná listina) 

a jednotlivé správy, ktoré sú predkladané na členskej schôdzi alebo mestskej konferencii (napr. správa 

výboru, správa kontrolnej komisie, správa disciplinárnej komisie a pod).  

 

• Zápisnicu podpisuje predseda a tajomník OZ SRZ alebo pri schôdzach ObO predseda ObO.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Hlasovanie o navrhovaných uzneseniach 

 

• O navrhovaných uzneseniach sa hlasuje jednotlivo, vždy po predložení návrhu, a teda 

počas priebehu rokovania. Nie v závere rokovania, kedy sa môže stať, že väčšina členov už nie je 

prítomná. 

 

• Pri každom schválenom uznesení musí byť uvedené číslo uznesenia a počet hlasov 

prítomných členov, ktorí hlasovali ZA – PROTI – ZDRŽAL SA.  

 

• BEZ UVEDENIA POČTU HLASOV JE UZNESENIE NEPLATNÉ!!! 

 

• V závere rokovania môžu byť všetky prijaté uznesenia opätovne prečítané návrhovou komisiu 

a an block sa môže odsúhlasiť ich konečné znenie (v praxi už chýba časť členov, ktorý hlasovali 

počas členskej schôdze alebo mestskej konferencie; v prípade, že sa bude hlasovať an block 

o konečnom znení uznesení, je potrebné opätovne urobiť sčítanie prítomných členov a určiť nové 

kvórum – pozn. ak by konečné znenie neprešlo an block hlasovaním, tak to neznamená, že uznesenia 

neboli schválené, keďže o každom sa hlasovalo samostatne). 

 

• Členská schôdza alebo mestská konferencia prijíma najmä uznesenia schvaľovacie, ukladacie, 

zrušovacie a berúce na vedomie. 

 

 

8. Písomnosti preukazujúce konanie členskej schôdze MO SRZ/ObO MsO SRZ 

a mestskej konferencie 

 

• Z každej členskej schôdze alebo mestskej konferencie musí byť vyhotovená správa o konaní 

ČS/MK, listina prítomných (prezenčná listina), prijaté uznesenia (očíslované s počtom hlasov) 

a zápisnica z členskej schôdze alebo mestskej konferencie.  

 

• Všetky vyššie uvedené písomnosti je výbor OZ SRZ povinný do 15 dní po konaní členskej 

schôdze alebo mestskej konferencie zaslať Rade SRZ na Sekretariát Rady SRZ poštou alebo 

elektronicky na mailovú adresu sekretariat@srzrada.sk, pričom na písomnostiach nesmú chýbať 

podpisy a pečiatka OZ SRZ, pre potreby evidencie a kontroly priebehu členských schôdzí alebo 

mestských konferencií. 

 

 

 

 

 

 

        Slovenský rybársky zväz 

                  Rada Žilina 

 

 


