
ROKOVACÍ PORIADOK VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 

SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE VODÁRENSKÝCH EXPERTOV 

 

 

Článok 1 

Zvolávanie valného zhromaždenia 

 

Zvolávanie valného zhromaždenia sa riadi článkom 4 odst. 4.2. stanov SAVE. 

  

 

Článok 2 

Program valného zhromaždenia 

2.1. Program valného zhromaždenia pripravuje Výbor SAVE a musí byť uvedený 

v pozvánke. 

2.2. Program valného zhromaždenia a jeho doplnky sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou 

prítomných členov na začiatku jeho rokovania podľa článku 4 odst. 4.2. stanov SAVE.  

2.3. V súlade so stanovami a organizačným poriadkom musí program riadneho valného 

zhromaždenia obsahovať aspoň tieto body:  

• správu o činnosti za uplynulé obdobie  

• správu o hospodárení a finančný plán  

• správu revíznej komisie  

• správu o aktualizovanej členskej základni  

• rôzne. 

 

2.4. Rokovanie valného zhromaždenia riadi predseda alebo podpredseda výboru SAVE. 

 

 

Článok 3 

Hlasovanie 
 

3.1. Svoje rozhodnutia odsúhlasuje valné zhromaždenie hlasovaním. Právo hlasovať má 

každý individuálny riadny člen a každý korporatívny člen prítomný na valnom 

zhromaždení. 
 

3.2. Uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia je nadpolovičnou väčšinou prítomných 

členov. 
 

3.3. Hlasovanie členov valného zhromaždenia riadi predseda alebo ním poverený člen 

výboru. 
 

3.4. Hlasovanie je verejné, členovia hlasujú zdvihnutím ruky pre nasledujúce tri možnosti:  

• súhlasím  

• nesúhlasím  

• zdržujem sa hlasovania.  
 



3.5. V prípade požiadavky väčšiny prítomných členov je možné v odôvodnených 

prípadoch pristúpiť k tajnému hlasovaniu. Pre účely tajného hlasovania určí výbor 

aspoň dvoch skrutátorov z prítomných členov asociácie. 

 

3.6. V prípade rovnosti hlasov má predseda výboru právo druhého hlasu. Rozhodnutia 

valného zhromaždenia prijaté (verejným alebo tajným) hlasovaním sú záväzné pre 

všetkých členov SAVE bez ohľadu na členstvo. 

 

 

Článok 4 

Zápis z valného zhromaždenia 

 
4.1. Výbor SAVE je povinný vyhotoviť zápis o priebehu a výsledkoch rokovania valného 

zhromaždenia. Zápis vykonáva poverený člen výboru, spravidla tajomník alebo 

zapisovateľ. Vecnú správnosť zápisu potvrdzuje svojím podpisom predseda, v prípade 

jeho neprítomnosti podpredseda. 
 

4.2. Zápis z valného zhromaždenia musí obdržať každý člen asociácie bez ohľadu na jeho 

prítomnosť alebo absenciu na valnom zhromaždení a musí byť zverejnený na 

webovom sídle asociácie. 

 

 

Tento rokovací poriadok platí v príslušnom rozsahu i pre rokovania Výboru SAVE. 

Zápisy z rokovania výboru sú zverejnené na webovom sídle SAVE.  

 

 

 
 


