
Rokovací poriadok Kongresu ODM a Republikovej rady ODM 
 
 

Článok 1 
Delegáti a ich práva 

 
1. Delegátmi Kongresu ODM sú delegáti miestnych klubov ODM, predseda ODM, traja 

podpredsedovia ODM, predseda Republikovej rady ODM. 
 
2. Delegátmi Republikovej rady ODM sú delegáti miestnych klubov ODM, predseda ODM, traja 

podpredsedovia ODM a predseda Republikovej rady ODM.  
 

3. Na Kongrese ODM a Republikovej rade ODM sa môžu zúčastniť všetci členovia ODM. 
 

4. V zmysle Stanov ODM majú členovia ODM právo byť volení do orgánov ODM a pracovných 
orgánov Kongresu ODM a Republikovej rady ODM. Právo hlasovať a voliť majú len delegáti 
Kongresu ODM a Republikovej rady ODM. 

 
 

Článok 2 
Pracovné orgány Kongresu ODM a Republikovej rady ODM 

 
1. Pracovnými orgánmi Kongresu ODM a Republikovej rady ODM sú volebná komisia, 

zapisovateľ a overovateľ zápisnice. 
 
2. Členov pracovných orgánov zvolí Kongres ODM, alebo Republiková rada ODM na začiatku 

svojho rokovania. 
 

3. Rokovanie Kongresu ODM vedie a riadi predseda ODM, alebo ním poverená osoba. 
 

4. Rokovanie Republikovej rady ODM vedie a riadi predseda Republikovej rady ODM, alebo ním 
poverená osoba. 

 
5. Volebná komisia riadi priebeh volieb do orgánov ODM, sčítava hlasy pri hlasovaní 

a konštatuje uznášanie. 
 

6. Zapisovateľ vedie záznam o rokovaní Kongresu ODM, alebo Republikovej rady ODM, na 
základe ktorého vytvorí zápisnicu so stručným záznamom všetkých uznesení, diskusie, 
a výsledkom všetkých hlasovaní.  

 
7. Overovateľ potvrdzuje pravdivosť údajov v zápisnici. 

 
 

Článok 3 
Uznášaniaschopnosť a uznášanie 

 
1. Kongres ODM a Republiková rada ODM sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná 

väčšina ich delegátov. 
 
2. Uznášaniaschopnosť preverí volebná komisia na základe priebežnej prezentácie v prípade, že 

bola spochybnená ktorýmkoľvek delegátom. 
 

3. Počtom prítomných delegátov sa rozumie počet zistený pri ostatnej prezentácii. Ktorýkoľvek 
delegát môže navrhnúť novú prezentáciu, ktorú dá predsedajúci vykonať okamžite. 

 
4. Uznesenia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov, okrem prípadov 

vyžadujúcich podľa stanov.  
 



Článok 4 
Diskusia 

 
1. Predsedajúci otvorí diskusiu ku každému bodu programu okrem voľby pracovných orgánov. 
 
2. Prihlásiť sa do diskusie o jednotlivých bodoch programu je možné zdvihnutím ruky. 

 
3. Ku každému bodu programu môže každý delegát vystúpiť najviac s jedným trojminútovým 

príspevkom.  
 

4. Po uplynutí troch minút predsedajúci delegátovi odoberie slovo. Ten môže požiadať o ďalší 
príspevok, alebo o predĺženie času na svoj príspevok. O týchto požiadavkách dá predsedajúci 
okamžite hlasovať. 

 
 

Článok 5 
Hlasovanie 

 
1. Hlasovania sú spravidla verejné a uskutočňujú sa zdvihnutím ruky. O personálnych otázkach 

sa hlasuje tajnou voľbou. Tajne sa uskutočňuje aj hlasovanie, ak o tom rozhodnú delegáti 
hlasovaním jednoduchou väčšinou. 

 
2. Hlasy spočítavajú členovia volebnej komisie, ktorá oznámi predsedajúcemu počet hlasov za 

návrh, proti návrhu a zdrživších sa hlasovania. Predsedajúci následne konštatuje výsledky 
hlasovania. 

 
3. Pri opticky zrejmom výsledku hlasovania ho môže predsedajúci konštatovať aj bez spočítania 

hlasov. Proti takémuto postupu môže namietať ktorýkoľvek delegát. Predsedajúci dá následne 
hlasy riadne spočítať. 

 
4. Pred tajným hlasovaním oznámi predsedajúci správny spôsob úpravy hlasovacieho lístka. 

Neupravený hlasovací lístok sa považuje za platný vo význame zdržania sa hlasovania.  
 
 

Článok 6 
Voľby do orgánov ODM a pracovných orgánov Kongresu ODM a Republikovej rady ODM 

 
1. Voľby do orgánov ODM sú tajné. Voľby do pracovných orgánov Kongresu ODM 

a Republikovej rady ODM sú verejné a uskutočňujú sa zdvihnutím ruky. Návrh na kandidáta 
do orgánov ODM môže podať ktorýkoľvek príslušný delegát.  

 
2. Predseda, podpredsedovia, predseda Republikovej rady ODM a členovia Republikového 

kontrolného a zmierovacieho výboru ODM sú zvolení, ak za nich hlasovala nadpolovičná 
väčšina prítomných delegátov. 

 
3. Ak orgány ODM nebudú zvolené, príslušné voľby sa opakujú. 

 
 
Schválené Kongresom ODM v Banskej Bystrici, dňa 1. februára 2004. 

 


