
ROKOVACÍ PORIADOK SLOVENSKÉHO ZVAZU HÁDANKÁROV A KRÍŽOVKÁROV  
Čl.1 Rokovací poriadok Slovenského zväzu hádankárov a krížovkárov (ďalej len SZHaK) upravuje postup 
orgánov SZHaK pri výkone ich činnosti, ktorú vykonávajú demokraticky v medziach všeobecne záväzných 
právnych predpisov a podľa stanov SZHaK. 
 

Čl.2 Orgány SZHaK rokujú a rozhodujú kolektívne a na zasadnutia týchto orgánov sa musia pozývať všetci ich 
členovia. 
 

Čl.3 Orgány SZHaK sú oprávnené rokovať a rozhodovať v rozsahu svojej pôsobnosti určenej stanovami a o 
veciach uvedených v schválenom programe.  
 

Čl.4 Orgány SZHaK sú spôsobilé uznášať sa, ak je prítomná aspoň jedna pätina jeho členov. Ak sa nezíde 
v určenú hodinu tento počet členov, majú prítomní členovia po uplynutí 15 minút právo rokovať a uznášať sa, 
avšak s nezmeneným programom. Uznesenie je prijaté, ak získa nadpolovičný počet hlasov členov orgánu 
prítomných pri hlasovaní. 
 

Čl.5 Zasadnutia orgánov sa môže s hlasom poradným zúčastňovať člen kontrolnej komisie a ďalšie pozvané 
osoby, ktoré sa môžu k predneseným návrhom vyjadrovať. Ich vyjadrenie môže byť podkladom pre uznesenie, 
ak si toto stanovisko osvojí člen príslušného orgánu a prednesie ho ako návrh na uznesenie. 
 

Čl.6 Rokovaniu predsedá a vedie ho ten člen orgánu, ktorý ho zvolal. Na úvod rokovania sa schvália 
overovatelia, ktorí zároveň plnia funkciu mandátovej komisie. Zasadnutie môže pokračovať až po overení 
mandátov a zhodnotení právoplatnosti uznášania sa orgánu.  
 

Čl.7 Rokovanie pozostáva z predmetu rokovania a z diskusie, ktorá spravidla končí uznesením s návrhom 
opatrení, alebo záväzným rozhodnutím. Rokovanie sa musí viesť tak, aby umožnilo úplné zistenie okolností 
dôležitých pre prijatie rozhodnutia o predmete rokovania. 
 

Čl.8 Členovia orgánu a účastníci rokovania môžu v jeho priebehu podávať k prerokovávanej veci stanoviská, 
pozmeňovacie alebo doplňovacie návrhy. Po ukončení diskusie predsedajúci formuluje konečné znenie návrhu 
uznesenia. Ak boli dané nejaké návrhy, hlasuje sa najprv o nich a to podľa poradia, ako boli podané.  
 

Čl.9 Hlasovanie prebieha verejne okrem volieb členov orgánu. Každý člen orgánu má jeden hlas, právo 
hlasovania sa nevzťahuje na pridelený status čestného člena. Hlasovacie právo má aj ten člen, ktorý v prípade 
že automaticky stratil aktívne členstvo, vyrovná v čase konania snemu všetky členské podlžnosti za 
predchádzajúce obdobie od konania posledného snemu. Hlasovacie právo je neprenosné a vykonáva sa osobne. 
 

Čl.10 Proti rozhodnutiu orgánov SZHaK je prípustné odvolanie. O odvolaní rozhoduje snem SZHaK. Odvolanie 
sa podáva Rade SZHaK, do 30 dní odo dňa schválenia rozhodnutia. Rada môže odvolaniu vyhovieť sama, 
okrem prípadov o ktorých rozhodol samotný snem. Ak rada odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovie, predloží 
odvolanie bez zbytočného odkladu na rozhodnutie snemu. Rozhodnutie snemu o odvolaní je konečné.  
 

Čl.11 Odvolanie má odkladný účinok pokiaľ v stanovách nie je určené inak. Odvolanie nie je možné podať proti 
rozhodnutiu, vyplývajúcemu priamo z ustanovení upravujúcich povinnosti členov v stanovách.  
 

Čl.12 O priebehu rokovania orgánu SZHaK sa spíše zápisnica, ktorá musí obsahovať: miesto s dátum konania; 
program rokovania; zistenie počtu prítomných členov a konštatovanie, či orgán je spôsobilý uznášať sa; zistenie 
prítomných účastníkov s poradným hlasom prípadne prítomnosť prizvaných osôb a jednoznačné znenie prijatých 
uznesení s výsledkami hlasovania. 
 

Čl.13 Zápisnice vyhotovuje zapisovateľ, navrhnutý predsedajúcim. Zápisnicu zo snemu SZHaK podpisujú dvaja 
zvolení overovatelia, zápisnice o rokovaní ostatných orgánov podpisuje predseda a zapisovateľ. 
 

Čl.14 Prechodné ustanovenie: Na zhromaždení členov SZHaK konanom dňa 8.9.2007 v Banskej Bystrici má 
každý aktívny člen 1 hlas. Za aktívneho člena sa považuje aj tá osoba, ktorá uhradí členské za rok 2007 
najneskôr pred otvorením zhromaždenia členov. 
 

Čl.15 Rokovací poriadok bol schválený na Zhromaždení členov konanom dňa 8.9.2007 v Banskej Bystrici. 
  


