ROKOVACÍ PORIADOK VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
1. Rokovanie valného zhromaždenia, zvolané v súlade so stanovami AICES vedie prezident AICES. V prípade
neprítomnosti prezidenta vedie rokovanie člen správnej rady, ktorý je pre tento prípad poverený zastupovaním
prezidenta AICES.
2. Pred začatím rokovania je prezident povinný zabezpečiť vyhotovenie prezenčnej listiny, do ktorej sa zapisujú
riadni, mimoriadni, i čestný členovia AICES po predložení pozvánky na valné zhromaždenie. Ak sa prezentuje
splnomocnený zástupca člena AICES, k prezenčnej listine sa pripája plná moc splnomocniteľa, ktorého zástupca
zastupuje. Podľaprezenčnej listiny prezident zisťuje, či je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, o čom
informuje valné zhromaždenie před začatím vlastného rokovania.
3. Ak valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné, predloží prezident prítomným členom návrh na zvolanie
nového valného zhromaždenia, alebo na začatie rokovania podľa programu doručeného členom valného
zhromaždenia spolu s pozvánkou na jeho konanie, s upozornením, že valné zhromaždenie nemôže prijímať
uznesenie.
4. O tom, či na rokovanie valného zhromaždenia budú pripustené aj iné osoby, ako pozvaní riadni a mimoriadni
členovia, resp. ich splnomocnení zástupcovia, rozhodujú prítomní riadni členovia väčšinou hlasov všetkých
prítomných riadnych členov AICES resp. ich splnomocnených zástupcov.
Ak prítomní riadni členovia hlasovaním rozhodnú, že rokovanie bude pokračovať, je prezident povinný
uskutočniť voľbu volebnej komisie.
5. Ak prezident zistí, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, zabezpečí vykonanie volieb volebnej a
mandátovej komisie.
6. Po uskutočnení volieb členov do mandátovej a volebnej komisie predloží prezident valnému zhromaždeniu
návrh programu rokovania valného zhromaždenia. O navrhnutom programe, o Źnávrhoch na jeho zmenu alebo
doplnenie rozhoduje valné zhromaždenie hlasovaním. O každom doplňujúcom alebo pozmeňujúcom návrhu sa
hlasuje samostatne. O programe sa Źhlasuje ako o celku.
7. Prezident zabezpečuje vykonanie zápisu z rokovania valného zhromaždenia.
8. Diskusie sa môžu zúčastniť riadni a mimoriadni členovia, ich splnomocnením zástupcovia a čestný členovia
AICES v poradí, v akom odovzdali prezidentom určenej osobe prihlášky do diskusie.
9. Diskusiu vedie prezident, ktorý je oprávnený stanoviť časový limit pre jednotlivé diskusné príspevky.
Prezident je oprávnený požiadať valné zhromaždenie, aby voľbou rozhodlo o Źukončení diskusie.
10. Faktické pripomienky môžu prednášať prítomní z miesta po udelení slova prezidentom.
11. Mandátová komisia vypracováva návrh uznesenia z rokovania valného zhromaždenia, o prijatí ktorého
rozhoduje valné zhromaždenie hlasovaním v súlade so stanovami AICES.
Prezident je povinný oboznámiť prítomných členov AICES s návrhom uznesenia a dať hlasovať o každom
pozmeňujúcom alebo doplňujúcom návrhu k nemu.
O prijatí uznesenia sa hlasuje ako o celku.
12. Prezident je povinný zabezpečiť, aby text prijatého uznesenia bol doručený všetkým členom AICES.
13. Ak valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné, nevypracúvava sa uznesenie. Prezident je povinný
zabezpečiť, aby všetci členovia AICES obdržali záznam z rokovania takéhoto valného zhromaždenia.
14. Zapisovateľov, škrutátorov a ďalších organizačných pracovníkov môže zabezpečiť prezident aj z nečlenov
AICES.

VOLEBNÝ PORIADOK ASOCIÁCIE INFORMAČNÝCH
CENTIER SLOVENSKA
1. Valné zhromaždenie AICES rozhoduje o otázkach, ktoré tvoria predmet jeho činnosti hlasovaním prítomných
riadnych členov a ich splnomocnených zástupcov.
2. Hlasovanie vykonávané valným zhromaždením organizuje, riadi a vykonáva volebná komisia.
3. Členov volebnej komisie určuje hlasovaním valné zhromaždenie, pričom voľbu členov volebnej komisie
organizuje a riadi prezident AICES. Členmi volebnej komisie môžu byť riadni aj mimoriadni a čestní členovia
AICES,skrutátorov môže zabezpečiťprezident AICES aj z nečlenov AICES, pričom jeho rozhodnutie môže
zmeniť valné zhromaždenie hlasovaním v prípade, ak sa skrutátormi majú stať členovia AICES.
4. Predsedu volebnej komisie volia jej členovia spomedzi seba.
5. Volebná komisia zodpovedá za riadny priebeh každého hlasovania, ktoré sa počas rokovania valného
zhromaždenia vykoná s výnimkou hlasovania o tom, či valné zhromaždenie bude Źpokračovať v rokovaní podľa
predloženého programu napriek tomu, že nie je uznášaniaschopné a s výnimkou hlasovania pri voľbe volebnej
komisie, kedy hlasovanie organizuje, riadi a za jeho riadny priebeh zodpovedá prezident AICES.
6. Hlasovania sa môžu zúčastniť len riadni členovia AICES resp. ich riadne splnomocnení zástupcovia. Hlasuje
sa zodvihnutím volebného lístka, ktoré pri prezentácii odovzdajú riadnym členom resp. ich splnomocneným
zástupcom organizační pracovníci.
7. Ak členovia s hlasovacím právom rozhodnú, že hlasovanie o niektorej otázke má byť tajné, zabezpečí
predseda volebnej komisie oddelené miesto na označenie volebných lístkov a volebnú urnu. Spôsob označenia
hlasovacích lístkov oznámi predseda volebnej komisie pred začatím tajného hlasovania.
8. Predseda volebnej komisie zabezpečí vyhotovenie zápisu o každom hlasovaní, ktoré sa v priebehu rokovania
valného zhromaždenia uskutoční s výnimkou hlasovania o tom, či valné zhromaždenie bude pokračovať v
rokovaní podľa navrhnutého programu napriek tomu, že nie je uznášaniaschopné a s výnimkou voľby volebnej
komisie, kedy vyhotovenie zápisov zabezpečí prezident AICES.
9. Predseda volebnej komisie vyhlási výsledky po každom vykonanom hlasovaní.
10. Zápisy o vykonaných hlasovaniach podpisuje predseda volebnej komisie a všetci jej členovia a po skončení
rokovania valného zhromaždenia ich predseda odovzdá prezidentovi AICES, ktorý je povinný zabezpečiť ich
archivovanie.
11. Zápisy o vykonaných hlasovaniach musia obsahovať:
- počet prítomných členov s hlasovacím právom
- predmet hlasovania
- miesto, čas a spôsob vykonaného hlasovania
- výsledok hlasovania
- meno a priezvisko predsedu a členov volebnej komisie
- vlastnoručné podpisy predsedu a členov volebnej komisie

V Lipt. Mikuláši, dňa 6.6.2002
PaedDr. Ivona Fraňová
prezidentka AICES
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