ROKOVACÍ A VOLEBNÝ PORIADOK
Združenia evanjelických duchovných
§1
(1) Valné zhromaždenie zvoláva predseda Združenia evanjelických duchovných (ďalej ako „ZED“)
podľa § 7 Stanov ZED prostredníctvom tajomníka ZED.
(2) Písomná alebo elektronická pozvánka s návrhom programu valného zhromaždenia sa zasiela najneskôr 30 dní pred termínom jeho konania.
(3) Ak majú byť predmetom rokovania valného zhromaždenia akékoľvek voľby, musí to byť uvedené
v návrhu programu zaslanom s pozvánkou.
(4) Valné zhromaždenie podľa § 7 ods. 2 Stanov ZED musí zvolať predseda ZED tak, aby sa konalo
najneskôr do 60 dní od doručenia žiadosti.
§2
(1) Valné zhromaždenie zvolané podľa § 1 je uznášania schopné bez ohľadu na počet prítomných
členov ZED.
(2) Prítomnosť na valnom zhromaždení sa zisťuje podľa prezenčnej listiny. Prezenčná listina obsahuje
dátum a miesto zasadnutia, meno, priezvisko a príslušnosť k seniorálnemu ZED.
(3) Prezenčnú listinu pripravujú predsedom ZED poverení členovia výboru ZED.
(4) Rokovanie valného zhromaždenia je zásadne neverejné. O prítomnosti nečlenov ZED na rokovaní
sa hlasuje na návrh ktoréhokoľvek člena valného zhromaždenia.
§3
(1) Valné zhromaždenie ZED začína pobožnosťou. Po jej skončení predsedajúci otvorí rokovanie valného zhromaždenia a oznámi počet prítomných podľa prezenčnej listiny. Predsedajúci následne
určí dvoch overovateľov zápisnice (po jednom z každého dištriktu)
(2) Valné zhromaždenie ZED si volí:
a) dvoch zapisovateľov
b) najmenej troch členov sčítacej a návrhovej komisie
c) ak sú v programe zasadnutia voľby, päťčlennú volebnú komisiu
(3) Zapisovatelia a komisie sa volia spomedzi členov valného zhromaždenia ZED a vždy len pre aktuálne zasadnutie. Členovia komisií si spomedzi seba volia predsedu.
(4) Nasleduje schválenie programu zasadnutia a kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
valného zhromaždenia.
(5) Sčítacia komisia zabezpečuje sčítanie hlasov pri hlasovaní.
(6) Návrhová komisia zhromažďuje a predkladá návrhy uznesení vždy s uvedením mena navrhovateľa.
(7) Volebná komisia prijíma návrhy na kandidátov, riadi priebeh volieb a vyhlasuje ich výsledky.
§4
(1) Valnému zhromaždeniu predsedá a jeho zasadnutie riadi predseda ZED alebo ním poverený podpredseda ZED.
(2) V prípade, že by zasadnutie valného zhromaždenia nemohol riadiť predseda ZED, ani žiaden z podpredsedov ZED, riadi valné zhromaždenie ktorýkoľvek člen výboru ZED poverený výborom ZED.
(3) Valné zhromaždenie rozhoduje o každom návrhu verejným hlasovaním.
(4) Tajné hlasovanie sa vykoná na návrh ktoréhokoľvek prítomného člena valného zhromaždenia ZED
na základe rozhodnutia kvalifikovanej 3/5 väčšiny členov valného zhromaždenia ZED.
(5) Verejne sa hlasuje zdvihnutím ruky s hlasovacím lístkom pre verejné hlasovanie.
(6) O pozmeňovacích návrhoch sa hlasuje v poradí, v akom boli podané.
(7) Rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou prítomných členov valného zhromaždenia.
(8) Člen valného zhromaždenia je povinný pri odchode z rokovacej miestnosti odovzdať hlasovací lístok
členom zodpovedným za prezenčnú listinu, ktorí v prípade hlasovania valnému zhromaždeniu oznamujú aktuálny počet prítomných.
(9) Tajne sa hlasuje zakrúžkovaním čísla pred návrhom na predtlačených lístkoch pre tajné hlasovanie,
alebo napísaním preferovaného návrhu na lístok pre tajné hlasovanie označený pečiatkou. Inak
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upravený lístok je neplatný.
(10)Návrh na uznesenie, o ktorom má valné zhromaždenie rozhodnúť, musí byť prednesený v pléne.
(11)Ku každému bodu programu sa otvorí rozprava, ktorú riadi predsedajúci.
(12)O návrhu na ukončenie diskusie sa hlasuje okamžite.
(13)Predsedajúci má právo odobrať slovo diskutujúcemu, ak nehovorí k téme, alebo ak je jeho vystúpenie nedôstojné.
(14)Návrh na uznesenie sa predkladá pri bode programu, ku ktorému patrí.
(15)O návrhoch na uznesenia sa hlasuje v bode „hlasovanie o uzneseniach“.
(16)Návrhy na uznesenia je potrebné podať najneskôr v bode rokovania „rôzne“.
§5
(1) Vyhotovenie zápisnice zabezpečuje tajomník ZED do 30 dní od konania zasadnutia, a podpisuje ju
spolu s predsedom ZED a overovateľmi.
(2) Prílohou zápisnice sú prezenčné listiny, pozvánka na valné zhromaždenie, všetky prednesené
správy a podané návrhy.
(3) Zápisnica musí obsahovať miesto a čas konania valného zhromaždenia, schválený program, mená
predsedajúcich a overovateľov, mená zvolených členov komisií, návrhy uznesení a výsledky hlasovania o nich, návrhy a výsledky volieb.
(4) Zápisnica z valného zhromaždenia sa nezverejňuje na webovej stránke ZED, ale posiela sa každému predsedovi seniorálnej pastorálnej konferencie.
(5) Proti zneniu uznesení môže byť podaná námietka v písomnej podobe do rúk predsedu ZED kedykoľvek, najneskôr na nasledujúcom valnom zhromaždení pred kontrolou uznesení.
(6) Najbližšie valné zhromaždenie musí námietky vyriešiť s definitívnou platnosťou.
§6
(1) Vo voľbách do výboru ZED a revíznej komisie môže kandidovať každý člen ZED, ktorý verejne svoju
kandidatúru prijme alebo valné zhromaždenie má k dispozícii čestné prehlásenie kandidáta o prijatí
kandidatúry v písomnej podobe.
(2) Volebné právo možno uplatniť len osobne.
(3) Vo voľbách sa hlasuje zásadne tajne. Ak rozhodne nadpolovičná väčšina prítomných, hlasuje sa
verejne.
(4) Lístok pre tajné hlasovanie vo voľbách musí okrem mien kandidátov obsahovať funkciu, do ktorej
sú kandidáti navrhnutí.
(5) Do každej funkcie výboru ZED a revíznej komisie sa volí samostatne.
(6) Ak je viacero kandidátov, zvolený je kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov.
(7) Ak ani jeden kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, na valnom zhromaždení sa hneď uskutoční 2. kolo volieb. Pri dvoch kandidátoch sa voľby konajú iba v jednom kole.
(8) Pri najmenej troch kandidátoch do 2. kola postupujú prví dvaja kandidáti s najvyšším počtom dosiahnutých hlasov v 1. kole.
(9) Ak ani jeden kandidát nezískal v 2. kole nadpolovičnú väčšinu hlasov, na valnom zhromaždení sa
hneď uskutočnia nové voľby.
(10)V nových voľbách nemôžu kandidovať neúspešní kandidáti 1. a 2. kola predchádzajúcich volieb.
(11)Ak je do funkcie navrhnutý jediný kandidát, na jeho zvolenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných
členov valného zhromaždenia.
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