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ROKOVACÍ A VOLEBNÝ PORIADOK VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 

 
článok 1 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 

Valné zhromaždenie Slovenského spolku študentov farmácie (ďalej len „VZ“) definuje 

článok 9 Stanov Slovenského spolku študentov farmácie (ďalej len „Spolok“ 

alebo „SSŠF“). 

článok 2 
PREDSEDA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA A SEKUNDANT 

1) Predsedom VZ je člen Správnej rady Spolku (ďalej len „SR“), ktorý bol vybraný 

na zasadnutí SR za najvhodnejšieho kandidáta a bol schválený nadpolovičnou 

väčšinou členov SR. 

2) Úlohou Predsedu VZ je viesť VZ v súlade s Rokovacím a Volebným poriadkom VZ. 

3) Sekundant je členom SR, ktorý bol vybraný na zasadnutí SR a bol schválený 

nadpolovičnou väčšinou členov SR. 

4) Sekundant spolupracuje s Predsedom VZ, spoločne konzultujú interpretácie 

Stanov Spolku, Rokovacieho a Volebného poriadku VZ a iných oficiálnych 

dokumentov Spolku. 

článok 3 
ASISTENCIA 

1) Všetci členovia SR môžu pomáhať Predsedovi VZ a poskytovať informácie VZ.  
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2) Asistenti: 

a) sú riadni alebo aktívni členovia Spolku, ktorí nekandidujú na žiadny post 

v SR, Dozornej rade Spolku (ďalej len „DR“) alebo do funkcie Contact Person 

(ďalej len „CP“) a Liaison Secretary (ďalej len „LS“), 

b) sú zvolení priamo na VZ v hlasovaní nadpolovičnou väčšinou prítomných 

členov VZ, 

c) asistujú pri voľbách a majú právo voliť, 

d) povinnosti asistentov sú rozdávať a zbierať volebné lístky a vyhodnocovať 

výsledky volieb a hlasovaní spoločne s Predsedom VZ a Sekundantom. 

článok 4 
SPÔSOB KOMUNIKÁCIE A HLASOVACIE PRÁVO 

1) Udelenie slova: 

a) slovo jednotlivým zúčastneným udeľuje Predseda VZ podľa prejavovaného 

záujmu, 

b) ak si Predseda VZ praje zúčastniť sa diskusie, musí o slovo poprosiť 

Sekundanta, 

c) každý člen Spolku, prítomný na VZ, má právo, aby mu bolo udelené slovo 

na znak záujmu o udelenie slova zdvihne ruku a počká, kým ho Predseda VZ 

vyzve, 

d) udelené slovo musí byť adresované VZ a musí byť informatívne a týkať sa práve 

prerokovávanej veci, 

e) Predseda VZ má právo odobrať slovo ktorémukoľvek členovi VZ, ak svojím 

vyjadrovaním alebo správaním ruší priebeh VZ, 
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f) prezentujúci počas prezentovania správ za funkčné obdobie v SR má udelené 

slovo maximálne 10 minút, 

g) prezentujúci počas prezentovania celkovej činnosti Spolku a finančnej správy 

Spolku má udelené slovo maximálne 15 minút, 

h) kandidáti na jednotlivé funkcie majú počas svojej prezentácie udelené slovo 

maximálne 3 minúty. 

2) Právo voliť a hlasovať: 

a) právo voliť a hlasovať má každý riadny, aktívny a čestný člen Spolku prítomný 

na VZ, ktorý je riadne podpísaný na prezenčnej listine, 

b) každý riadny, aktívny a čestný člen SSŠF má jeden hlas, 

c) ak člen nie je prítomný v rokovacej sále VZ počas predkladania návrhov, správ, 

predstavovania kandidátov, diskusie, alebo akejkoľvek činnosti, ktorá 

je predmetom volieb, právo voliť ohľadom danej veci mu je odobraté. 

článok 5 
HLASOVANIE A VOĽBY 

1) Tajná voľba prebieha pomocou volebných lístkov pre voľbu členov SR, DR, pozíciu 

CP, LS a Čestného člena Spolku (ďalej len „čestný člen“). 

2) Hlasovanie prebieha klasickým spôsobom pri hlasovaní o prijatí správ za funkčné 

obdobie členov SR a finančnej správy Spolku, pri prijímaní zmien Stanov Spolku, 

Rokovacieho a Volebného poriadku VZ a iných oficiálnych dokumentoch spolku, 

pri zmene pečiatky a symbolu Spolku a iných podaných návrhoch VZ. 

3) Tajné hlasovanie pomocou volebných lístkov prebieha na návrh ktoréhokoľvek 

člena VZ ak to schváli nadpolovičná väčšina členov VZ. 

4) Hlasovanie a voľby prebiehajú pod koordináciou Predsedu VZ. 
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5) Volebné lístky budú rozdané každému prítomnému členovi VZ, ktorý má právo 

voliť. 

6) O možnostiach a podmienkach voľby v konkrétnom prípade oboznamuje 

Predseda VZ. 

7) Členovia majú právo klásť otázky a rozprávať sa o voľbe do okamihu, kým daný 

člen dostane volebný lístok. 

8) Počas voľby nie je povolené rozprávanie hlasujúcich medzi sebou a ani žiadne 

vyrušovanie a používanie mobilných telefónov. Pri porušení tohto bodu môže 

Predseda VZ vyhlásiť voľbu za neplatnú. 

článok 6 
PRIEBEH VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 

1) Každý člen sa hlási o slovo iba u Predsedu VZ. 

2) Po udelení slova je člen povinný predstaviť sa. Musí sa držať prerokovávanej veci. 

Ak sa člen, ktorému bolo udelené slovo, začne vyjadrovať mimo prerokovávanej 

témy, Predseda VZ má právo odobrať mu slovo. 

3) Člen sa môže hlásiť o slovo kedykoľvek okrem okamihu hlasovania. Počas 

hlasovania sa neudeľuje slovo nikomu. Slovo môže byť udelené až po zozbieraní 

volebných lístkov a vyhlásení výsledkov. 

článok 7 
PROGRAM VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 

1) Program Valného zhromaždenia pripravuje SR pred VZ. Schvaľuje ho po uplynutí 

lehoty 24 hodín pred konaním VZ. Program musí byť pripravený a zverejnený 

najneskôr 12 hodín pred VZ na webovej stránke www.sssf.sk.  

2) Každý Program VZ musí obsahovať: 
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a) spočítanie prítomných členov; v prípade, že nie je prítomná nadpolovičná 

väčšina členov, postupuje sa podľa článku 9 odseku 9 Stanov Spolku, 

b) otvorenie VZ, 

c) predstavenie Predsedu VZ, Sekundanta a Asistentov, 

d) odovzdanie návrhov na čestného člena Predsedovi VZ, 

e) schvaľovanie správ za funkčné obdobie jednotlivých členov SR: 

I. Prezident, 

II. Viceprezident, 

III. Hospodár, 

IV. Tajomník, 

V. Predseda pre digitálne média, 

VI. Predseda pre vzdelávanie, 

VII. Predseda pre zahraničie, 

VIII. Predseda pre publikácie, 

IX. Predseda pre kultúru, 

f) schvaľovanie finančnej správy Spolku za dané obdobie hospodárom, 

g) prezentácia celkovej činnosti Spolku prezidentom, 

h) schvaľovanie zmien Stanov Spolku, Rokovacieho a Volebného poriadku VZ 

a iných oficiálnych dokumentov, 

i) schvaľovanie podaných návrhov, 

j) voľby novej SR, 
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k) voľby novej DR,  

l) voľby CP a LS, 

m) voľby čestného člena, 

n) záverečné ustanovenia, 

o) slávnostné ukončenie VZ. 

článok 8 

PRIEBEH HLASOVANIA 

1) Predkladateľ predloží svoj návrh. 

2) Predseda VZ otvorí diskusiu ohľadom predloženého návrhu. 

3) Po ukončení diskusie nasleduje hlasovanie: 

a) Predseda VZ vyzve členov VZ, ktorí sú za návrh, aby zdvihli ruku; minimálne 

dvaja členovia SR musia spočítať výsledky tak, aby sa zhodli na údaji, 

b) hlasovanie je považované za úspešné, ak zahlasovala nadpolovičná väčšina 

prítomných členov VZ, 

c) ak predkladaný návrh nebol odhlasovaný VZ, predkladateľ má právo požiadať 

po úprave návrhu o ďalšie prerokovanie pri nasledujúcom zasadnutí VZ. 

článok 9 
PRIEBEH VOLIEB NOVEJ SR 

1) Kandidáti: 

a) všetci kandidáti musia byť aktívni členovia spolku, 
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b) kandidáti, ktorí nemôžu byť prítomní na VZ, musia dopredu poslať písomné 

ospravedlnenie s uvedením dôvodu absencie a taktiež napísať dôvody svojej 

kandidatúry, 

c) voľby prebiehajú v poradí:  

I. Prezident, 

II. Viceprezident, 

III. Hospodár, 

IV. Tajomník, 

V. Predseda pre vzdelávanie, 

VI. Predseda pre zahraničie, 

VII. Predseda pre publikácie, 

VIII. Predseda pre kultúru, 

IX. Predseda pre digitálne médiá 

d) ak na jednu pozíciu kandidujú viacerí kandidáti súčasne, prezentujú sa podľa 

časového poradia prijatia ich prihlášok na danú pozíciu, 

e) každý kandidát má právo na svoju prezentáciu; časový limit sú 3 minúty. 

f) kandidáti musia byť pripravení odpovedať na otázky VZ ohľadom svojej 

kandidatúry, 

g) každá položená otázka musí byť adresovaná všetkým kandidátom na danú 

pozíciu. 

2) Priebeh samotnej voľby: 

a) kandidáti počas volieb musia opustiť miestnosť VZ, 
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b) po ich odchode z miestnosti Predseda VZ otvára internú diskusiu 

o kandidátoch, 

c) po ukončení internej diskusie nasleduje voľba, 

d) členovia VZ, ktorí majú hlasovacie právo, napíšu na volebný lístok celé meno 

jedného kandidáta na, ktorý poskladajú a odovzdajú Asistentom VZ, 

e) odovzdaním prázdneho volebného lístku sa člen VZ voľby zdržiava, 

f) v prípade nesúhlasu s kandidátmi člen VZ napíše na volebný lístok PROTI, 

g) po zozbieraní volebných lístkov ich Asistenti pod dohľadom Predsedu VZ 

a Sekundanta VZ spočítajú a následne Predseda VZ vyhlási výsledky, 

h) kandidát uspeje vo voľbách, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných 

členov VZ, 

i) ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov, prebehne ďalšia 

voľba, do ktorej budú vybratí dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov; 

ak ani následne nikto nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, táto pozícia 

ostáva otvorená a do pozície bude zvolený kandidát na základe zverejnenej 

výzvy nadpolovičnou väčšinou hlasov SR, 

j) ak po voľbách ostane nejaká pozícia neobsadená, nová SR uverejní výzvu 

a kandidát na danú pozíciu bude zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov SR, 

k) v prípade, ak ostane otvorená pozícia prezidenta, vo funkcii dočasne ostáva 

predchádzajúci prezident, ktorý je povinný do mesiaca od VZ zvolať nové VZ; 

ak sa ani na novom VZ nezvolí  nový prezident, SR si vyberie kandidáta 

spomedzi seba a budú o ňom hlasovať na zasadnutí SR, 

3) Členovia odchádzajúcej SR sú povinní odovzdať do 30. júna príslušného 

kalendárneho roka funkcie novým členom SR a oboznámiť ich s chodom Spolku 

a všetkými aktivitami.  
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článok 10 

PRIEBEH VOLIEB NOVEJ DR 

1) Kandidáti: 

a) všetci kandidáti musia byť bývalí alebo aktuálni členovia SR, ktorí sa zaslúžili 

o rozvoj a dobré meno spolku vo svojej funkcii, 

b) kandidáti, ktorí nemôžu byť prítomní na VZ, musia dopredu poslať 

ospravedlnenie s uvedením dôvodu absencie a taktiež napísať dôvody svojej 

kandidatúry, 

c) kandidáti sa prezentujú podľa časového poradia prijatia ich prihlášok, 

d) každý kandidát má právo na svoju prezentáciu; časový limit sú 3 minúty, 

e) kandidáti musia byť pripravení odpovedať na otázky VZ ohľadom svojej 

kandidatúry, 

f) každá položená otázka musí byť adresovaná všetkým kandidátom. 

2) Priebeh samotnej voľby: 

a) kandidáti počas volieb musia opustiť miestnosť VZ, 

b) po ich odchode z miestnosti Predseda VZ otvára internú diskusiu 

o kandidátoch, 

c) po ukončení internej diskusie nasleduje voľba, 

d) členovia VZ, ktorí majú hlasovacie právo, napíšu celé meno maximálne troch 

vybraných kandidátov na volebný lístok, pričom predsedu DR napíšu na prvé 

miesto; volebný lístok poskladajú a odovzdajú ho Asistentom VZ. 

e) odovzdaním prázdneho volebného lístku sa člen VZ voľby zdržiava, 

f) v prípade nesúhlasu s kandidátmi člen VZ napíše na volebný lístok PROTI, 
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g) po zozbieraní volebných lístkov ich Asistenti pod dohľadom Predsedu VZ 

a Sekundanta VZ spočítajú a následne Predseda VZ vyhlási výsledky, 

h) traja kandidáti s najvyšším počtom hlasov uspeli vo voľbách. 

i) ak kandidáti na druhom a treťom mieste majú rovnaký počet hlasov, prebehne 

ďalšia voľba, do ktorej budú vybratí všetci kandidáti okrem kandidáta, ktorý bol 

na prvom mieste v počte hlasov; ak ani následne nikto nezíska potrebný počet 

hlasov, táto pozícia ostáva otvorená a do pozície bude zvolený kandidát 

na základe zverejnenej výzvy nadpolovičnou väčšinou hlasov SR, 

j) ak po voľbách ostane nejaká pozícia neobsadená, nová SR uverejní výzvu 

a kandidát na danú pozíciu bude zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov SR, 

k) ak nie je jasná voľba predsedu DR, voľba je neplatná a prebieha opätovne. 

článok 11 
PRIEBEH VOLIEB ČESTNÉHO ČLENA 

1) Kandidát: 

a) kandidáta na tento post nominujú riadni, externí a čestní členovia Spolku podľa 

zásluh, 

b) kandidáti musia spĺňať podmienky podľa článku 4 odseku 4 Stanov Spolku, 

c) nominujúci vysvetlia, prečo nominujú práve tohto kandidáta a odpovedajú 

na otázky VZ. 

2) VZ môže navrhnúť kandidáta na Čestného člena. Návrh predkladajú po vyzvaní 

Predsedu VZ aj s odôvodnením.  

3) Priebeh samotnej voľby:  

a) členovia VZ, ktorí majú právo voliť, napíšu celé meno vybraného kandidáta 

na volebný lístok, ktorý poskladajú a odovzdajú Asistentke/Asistentovi, 
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b) odovzdaním prázdneho volebného lístku sa člen VZ voľby zdržiava, 

c) v prípade nesúhlasu s kandidátmi člen VZ napíše na volebný lístok PROTI, 

d) po zozbieraní volebných lístkov ich Asistenti pod dohľadom Predsedu VZ 

a Sekundanta VZ spočítajú a následne Predseda VZ vyhlási výsledky, 

e) kandidát je zvolený za Čestného člena, ak vo voľbách získa nadpolovičnú 

väčšinu hlasov členov VZ, 

f) ak kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov členov VZ, nie je vyhlásený 

za Čestného člena. 

4) Definícia voľby CP a LS 

a) CP a LS sú volené po odvolení SR a DR; prvá je volená pozícia CP, druhá 

je volená pozícia LS, 

b) CP aj LS musia vo svojej kandidatúre preukázať̌ znalosť ̌ anglického jazyka, 

c) kandidovať ̌ na pozíciu CP a LS môže riadny alebo aktívny člen Spolku, 

d) voľba prebieha za rovnakých podmienok ako voľba novej SR, 

e)  v prípade, ak je voľba neúspešná alebo sa na pozíciu neprihlási žiadny 

kandidát, postupuje sa rovnako ako pri neúspešnej voľbe SR alebo neobsadení 

funkcie v SR. 
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článok 12 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Tento dokument je oficiálny dokumentom Spolku a pôsobí ako doplnok k platným 

Stanovám Spolku. 

Valné Zhromaždenie SSŠF v Bratislave dňa 29.4. 2019 

 

 

 

.................................................       ................................................. 

             Monika Čičová        Adam Kováčik 

 prezident SSŠF 2018/2019          tajomník SSŠF 2018/2019 

 

 


