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ROKOVACÍ PORIADOK VALNÉHO ZHROMA�DENIA  AČE SR  
podľa odst. 3, článku 4 stanov AČE 

 
Zmena rokovacieho poriadku schválená 6. Valným zhroma�dením AČE dňa 4.12.2003  

Tento rokovací  poriadok je upresňujúci predpis k platným stanovám AČE.  
 
 
1. Zvolávanie valného zhroma�denia  
 
Zvolávanie valného zhroma�denia se riadi odst. 3, článkom 4 stanov AČE. 
  
2. Program valného zhroma�denia  
 
Program valného zhroma�denia pripravuje výbor AČE a musí byť uvedený v písomnej 
pozvánke. Program valného zhroma�denia a jeho doplnky sa schvaľujú prostou väč�inou 
prítomných členov na začiatku jeho rokovania podľa odst. 3, článku 4 stanov AČE. V súlade 
so stanovami a organizačným poriadkom musí program riadneho valného zhroma�denia 
obsahovať aspoň tieto body:  
 
• správu o činnosti za uplynulé obdobie  
• správu o hospodárení a finančný plán 
• správu o aktualizovanej členskej základni  
• správu revíznej komisie  
• rôzne 
 
Rokovanie valného zhroma�denia riadi predseda výboru AČE alebo jeho zástupca.  
 
3. Hlasovanie  
 
3.1 Svoje rozhodnutia odsúhlasuje valné zhroma�denie hlasovaním. Právo hlasovať má 
ka�dý individuálny riadny, individuálny čestný, individuálny pridru�ený a korporatívny člen 
prítomný na valnom zhroma�dení.  
 
3.2. Uzná�aniaschopnosť valného zhroma�denia je daná odst. 3, článkom 4 stanov AČE.  
 
3.3. Spôsob hlasovania a po�adovaná väč�ina  
 
Hlasovanie členov valného zhroma�denia riadi predseda alebo poverený člen výboru. 
Hlasovanie je verejné, členovia hlasujú zdvihnutím ruky pre nasledujúce tri mo�nosti:  
 
 •    súhlasím  
 •    nesúhlasím  
 •    zdr�ujem sa hlasovania.  
 
V prípade po�iadavky väč�iny prítomných členov je mo�né pristúpiť k tajnému hlasovaniu. 
Pre účely tajného hlasovania určí výbor aspoň dvoch skrutátorov z prítomných členov 
asociácie.  
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Pokiaľ nie je stanovené inak stanovami alebo organizačným poriadkom AČE, valné 
zhroma�denie sa rozhoduje nadpolovičnou väč�inou hlasov prítomných členov AČE. V 
prípade rovnosti hlasov má predseda AČE právo druhého hlasu.  
 
Rozhodnutia valného zhroma�denia prijaté verejným alebo tajným hlasovaním sú záväzné pre 
v�etkých členov asociácie bez ohľadu na druh členstva.  
 
4. Zápis z valného zhroma�denia  
 
Výbor AČE je povinný vyhotoviť zápis o priebehu a výsledkoch rokovania valného 
zhroma�denia. Zápis vedie poverený člen výboru, spravidla sekretár alebo zapisovateľ. Vecnú 
správnosť zápisu potvrdzuje svojím podpisom predseda, v prípade jeho neprítomnosti 
podpredseda. Zápis z valného zhroma�denia musí obdr�ať ka�dý člen asociácie bez ohľadu na 
jeho prítomnosť alebo absenciu na valnom zhroma�dení. 
 
5. Tento rokovací poriadok platí v príslu�nom rozsahu i pre rokovania výboru AČE. Zápisy z 
výboru sú zverejnené na www stránke AČE. Na vy�iadanie sa za�lú členom AČE po�tou. 
 
 
 


