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Asociácia na ochranu práv pacientov SR 

sídlo Prešovská 346/39, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika,  

IČO 30 787 238, zápis v registri občianskych združení vedený Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky, registračné číslo VVS/1-900/90-18249 
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Tento rokovací poriadok Valného zhromaždenia (ďalej len „Rokovací poriadok“) je 

vypracovaný v súlade so stanovami Asociácie na ochranu práv pacientov SR, so sídlom 

Prešovská 346/39, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO 

30 787 238, zápis v registri občianskych združení vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky, registračné číslo VVS/1-900/90-18249 (ďalej len „AOPP“). 
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Článok I 

Predmet úpravy 

1. Tento Rokovací poriadok upravuje prípravu a priebeh Valného zhromaždenia AOPP. 

 

Článok II 

Základné ustanovenia 

1. Riadne Valné zhromaždenie zvoláva prezident. V prípade, ak je funkcia prezidenta 

uvoľnená alebo ju prezident nemôže vykonávať, Valné zhromaždenie zvoláva prvý 

viceprezident a v prípade jeho absencie druhý viceprezident alebo iný poverený člen 

predsedníctva.  

2. Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz ročne. Valné zhromaždenie, na ktorom sa volia 

orgány AOPP, sa koná spravidla raz za štyri roky. Mimoriadne valné zhromaždenie sa 

koná vždy, ak o to požiada aspoň 30 % riadnych členov AOPP, a to najneskôr do 30 dní 

odo dňa doručenia takejto žiadosti predsedníctvu. 

3. Valnému zhromaždeniu predsedá prezident. Predsedníctvo môže úlohou predsedať časti 

Valného zhromaždenia poveriť iného člena predsedníctva. 

 

Článok III 

Priebeh Valného zhromaždenia 

1. Delegáti sa pred začiatkom rokovania zapíšu do prezenčnej listiny. Listinu prítomných 

delegátov odovzdá poverená osoba predsedajúcemu. 

2. Po otvorení Valného zhromaždenia predsedajúci privíta delegátov, ktorí sú prítomní na 

zasadnutí a delegáti pristúpia k voľbe troch (3)  členov mandátovej komisie. Členovia 

mandátovej komisie si zvolia predsedu.  

3. Mandátová komisia  zráta a oznámi  počet všetkých delegátov, overí ich mandáty.  

Informuje o tom, či delegáti spĺňajú podmienky účasti na valnom zhromaždení, či účasť  

delegátov je väčšinová, potrebná na uznášaniaschopnosť Valného zhromaždenia.  

4. Valného zhromaždenia je uznášaniaschopné, ak sa na ňom zúčastňujú delegáti, 

reprezentujúci nadpolovičnú väčšinu riadnych členov asociácie. 

5. Riadnym delegátom je aj zástupca členskej organizácie, ktorý má písomné poverenie jej 

štatutára na zastupovanie členskej organizácie na valnom zhromaždení.  

6. Po overení uznášaniaschopnosti Valného zhromaždenia delegáti podľa volebného 

poriadku volia dvoch (2) skrutátorov a v prípade, ak je súčasťou návrhu programu Valného 

zhromaždenia aj voľba do orgánov AOPP, aj troch (3) členov volebnej komisie. 

7. Po zvolení skrutátorov a prípadnom zvolení členov volebnej komisie hlasujú delegáti 

o programe Valného zhromaždenia. Každý delegát má právo navrhnúť zmenu alebo 

doplnenie programu. Delegáti sa môžu uzniesť, že Valného zhromaždenia alebo jeho časť 

sú neverejné. Neverejného rokovania sa smú zúčastniť len delegáti Valného 

zhromaždenia, skrutátori, zapisovateľ a iné osoby, o ktorých tak na návrh predsedníctva 

alebo ktoréhokoľvek delegáta Valného zhromaždenia rozhodne Valné zhromaždenie. 
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8. Delegát, ktorý má v úmysle opustiť rokovanie Valného zhromaždenia oznámi túto 

skutočnosť predsedajúcemu. Takýto delegát sa pre účely ďalších hlasovaní považuje za 

neprítomného.  

9. V rozprave k jednotlivým bodom programu má právo vystúpiť každý delegát Valného 

zhromaždenia. Do rozpravy sa prihlasuje zdvihnutím ruky. Predsedajúci udeľuje 

delegátom slovo v poradí, v akom sa prihlásili do rozpravy. 

10. Účastníci Valného zhromaždenia nesmú rušiť predsedajúceho ani iného vystupujúceho pri 

prejave, ak mu bolo udelené slovo. Ak vystupujúci nehovorí k prerokovávanej veci, ak 

vystupuje opakovane a vo svojom vystúpení sa opakuje, alebo jeho vystúpenie môže 

spôsobiť neúmerné prieťahy v trvaní Valného zhromaždenia, môže mu predsedajúci po 

predchádzajúcom upozornení odňať slovo s tým, že na požiadanie vystupujúceho dá o 

svojom návrhu hlasovať. Predsedajúci môže po predchádzajúcom upozornení odňať slovo 

vystupujúcemu aj v prípade, ak by svojim prejavom urážal iné osoby alebo ak by prekročil 

časový limit na diskusný príspevok alebo vysvetlenie návrhu, či technickej pripomienky. 

Limit na diskusný príspevok je desať (10) minút, s výnimkou limitov ustanovených 

volebným poriadkom. Na podanie a vysvetlenie návrhu alebo technickej pripomienky je 

limit tri (3) minúty. Tieto limity je možné prekročiť len so súhlasom nadpolovičnej väčšiny 

delegátov snemu vyjadreným aklamačným hlasovaním.  

11. Predkladateľ môže svoj návrh stiahnuť z rokovania do doby, kým Valné zhromaždenie 

nepristúpi k hlasovaniu o návrhu.  

12. Návrhy na zmenu stanov,  predpisov AOPP a na uznesenie Valného zhromaždenia v iných 

ako personálnych otázkach sa predkladajú písomne predsedajúcemu.  

13. V prípade pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov dá predsedajúci o nich hlasovať 

najprv o návrhu predsedníctva,  a následne v takom poradí ako  boli predložené.   Napokon 

o samotnom návrhu v znení schválených pozmeňujúcich, alebo doplňujúcich návrhov, 

ktoré získali najväčší počet hlasov. Ak prijatý pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh 

vylučuje ďalšie návrhy, o týchto sa už nehlasuje.  

 

Článok IV 

Výsledky rokovania 

1. Z rokovania Valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnicu vyhotovuje 

zapisovateľ poverený predsedníctvom. Zápisnica obsahuje najmä miesto a čas konania 

Valného zhromaždenia, stručný priebeh podstatných okolností prerokovania jednotlivých 

bodov programu, návrhy uznesení a výsledky hlasovania. Prílohou zápisnice je prezenčná  

listina prítomných delegátov. Zápisnicu z Valného zhromaždenia podpisuje predsedajúci, 

overovateľ a zapisovateľ, a to najneskôr do štrnástich (14) pracovných dní odo dňa 

ukončenia Valného zhromaždenia.  

2. Podrobnosti volieb do orgánov AOPP upravuje volebný poriadok a rokovací poriadok 

predsedníctva.   
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Článok V 

Zrušovacie ustanovenie 

1. Zrušuje sa Rokovací poriadok Valného zhromaždenia Asociácie na ochranu práv 

pacientov SR schválený dňa 28. februára 2013. 

 

Článok VI 

Účinnosť 

1. Tento Rokovací poriadok bol prerokovaný a schválený na Valnom zhromaždení dňa 

31. mája 2019 a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia. 


