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VII. VOLEBNÉ OBDOBIE (2009 – 2014)

SEPTEMBER 2009

USTANOVUJÚCE SCHÔDZE MEDZIPARLAMENTNÝCH DELEGÁCIÍ1

oOo 

POSTUP ZÁVÄZNÝ PRE USTANOVUJÚCE SCHÔDZE 
VÝBOROV

Články 191 a 198 rokovacieho poriadku
s odkazom na články 12, 13, 14, 168, 169 a 187 podľa článkov 195 a 196 a prílohy I

oOo

1. OTVORENIE SCHÔDZE POD VEDENÍM POSLANCA, KTORÝ DOČASNE 

ZASTÁVA FUNKCIU PREDSEDU

Dočasný predseda

1. (sa v prípade potreby uistí, že odchádzajúci predseda, alebo v prípade jeho 

neprítomnosti odchádzajúci podpredseda podľa poradia, alebo v prípade jeho 

neprítomnosti, poslanec s najdlhším výkonom svojej funkcie si neželá zastávať 

funkciu predsedu)

2. vyhlási schôdzu za otvorenú

3. oznámi 

a) predmet schôdze: ustanovenie predsedníctva delegácie voľbou predsedu 

a jedného až troch podpredsedov podľa článkov 191 a 198 rokovacieho 

poriadku

b) poradie voľby

predseda

                                               
1 Uplatňuje sa na medziparlamentné delegácie, delegácie pri spoločných parlamentných výboroch, delegácie pri 
parlamentných výboroch pre spoluprácu a delegácie pri multilaterálnych zhromaždeniach
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podpredsedovia

4. vyhlási náhradníkov (článok 187)

2. VOĽBA PREDSEDU POD VEDENÍM POSLANCA, KTORÝ DOČASNE ZASTÁVA 

FUNKCIU PREDSEDU

A: Prípravy

Dočasný predseda

1. vyhlási kvórum (štvrtina členov) (článok 195 ods. 2)

2. požiada o predloženie návrhov kandidátov na predsedu a overí, že:

a) návrhy predložila politická skupina alebo aspoň päť percent poslancov 

príslušnej skupiny (ktorí boli riadne zvolení) (článok 13 ods. 1); 

b) kandidát alebo kandidáti súhlasia s kandidatúrou (v prípade neprítomnosti 

môže dať kandidát svoj súhlas písomne) (článok 13 ods. 1);

c) kandidát alebo kandidáti vyplnili vyhlásenie o finančných záujmoch
(Príloha I, článok 1 ods. 2 a článok 2)

B: Voľba aklamáciou

V prípade jediného kandidáta a ak najmenej šestina členov delegácie nepožiada o to, 

aby sa voľba uskutočnila tajným hlasovaním (článok 191 ods. 2 druhý pododsek), 

poslanec, ktorý dočasne zastáva funkciu predsedu, vyhlási kandidáta za zvoleného 

aklamáciou (článok 191 ods. 2 prvý pododsek).

Poslanec, ktorý dočasne zastáva funkciu predsedu, vyzve zvoleného predsedu, aby 

zaujal svoje miesto.

Predseda prejde hneď k bodu 3.
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C: Tajné hlasovanie

V prípade viacerých kandidátov alebo ak o to požiada najmenej šestina členov 

delegácie, poslanec, ktorý dočasne zastáva funkciu predsedu, pristúpi k tajnému 

hlasovaniu (článok 191 ods. 2 druhý pododsek).

Dočasný predseda

1. pripomenie, že každý poslanec má iba jeden hlas a rozhoduje:

- absolútna väčšina odovzdaných hlasov (1), do ktorej sa počítajú hlasy 

odovzdané za a proti (článok 191 ods. 2 tretí a štvrtý pododsek);

a) v prípade jediného kandidáta (v ktoromkoľvek kole hlasovania) (článok 

191 ods. 2 tretí pododsek);

b) v prvom kole (v prípade akéhokoľvek počtu kandidátov) (článok 191 ods. 

2 štvrtý pododsek);

- relatívna väčšina: v prípade viacerých kandidátov v druhom kole hlasovania 

(v prípade rovnosti hlasov je zvolený najstarší kandidát) (článok 191 ods. 2 štvrtý 

pododsek);

2. vyhlási náhradníkov

3. informuje poslancov o možnosti pristúpiť k voľbe predsedu v tajnom hlasovaní 

s použitím urien alebo elektronického hlasovacieho zariadenia (článok 168 

ods. 1)

                                               
1 S celkovou okamžitou nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov.
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1) Prvé kolo hlasovania

Urny

Dočasný predseda

1. pristúpi k vyžrebovaniu dvoch až ôsmich overovateľov, ktorí spočítajú 

odovzdané hlasy (článok 169 ods. 4 prvý pododsek) (poznámka: kandidáti nesmú 

byť zároveň overovateľmi, článok 169 ods. 2 druhý pododsek);

2. oznámi návrhy kandidátov

3. dá pokyn na vydanie hlasovacích lístkov s menom kandidáta alebo kandidátov;

4. vyhlási hlasovanie za otvorené a vyzve v abecednom poradí každého z členov

delegácie; členovia delegácie vhodia hlasovací lístok do urny a podpíšu sa 

do zoznamu hlasujúcich;

5. na konci hlasovania preruší schôdzu kvôli sčítaniu hlasov.

Sčítanie hlasov vykonajú overovatelia (článok 169 ods. 4 prvý pododsek).

6. vyhlási výsledky:

. počet hlasujúcich

. počet prázdnych alebo neplatných hlasovacích lístkov

. sčítanie hlasov (prázdne alebo neplatné hlasovacie lístky sa nezapočítavajú)

. požadovaná väčšina

. aký výsledok dosiahol každý z kandidátov:

. ak kandidát získal absolútnu väčšinu odovzdaných hlasov, vyhlási ho 

poslanec dočasne zastávajúci funkciu predsedu za zvoleného a vyzve ho, 

aby zaujal svoje miesto;

Predseda prejde hneď k bodu 3.
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. v opačnom prípade pristúpi poslanec dočasne zastávajúci funkciu 

predsedu k druhému kolu hlasovania 

(pozri nižšie bod 2 – Druhé kolo hlasovania).
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Elektronické hlasovanie (v prípade najviac 2 kandidátov na miesta, ktoré sa majú 

obsadiť)

Dočasný predseda

1. overí, či poslanci (ktorí boli riadne zvolení) a náhradníci prítomní na hlasovaní majú 

všetci svoju hlasovaciu kartu 

2. ak jeden z poslancov (ktorí boli riadne zvolení) alebo náhradníkov prítomných 

na hlasovaní nemá svoju hlasovaciu kartu, oznámi, že z toho dôvodu je vhodné 

pristúpiť k hlasovaniu s použitím urien, (a uplatní vyššie uvedený postup 

vzťahujúci sa na hlasovanie s použitím urien)

3. ak všetci poslanci (ktorí boli riadne zvolení) a náhradníci prítomní na hlasovaní 

majú svoju hlasovaciu kartu, oznámi, že sa pristúpi k hlasovaniu s použitím 

elektronického hlasovacieho zariadenia

4. oznámi návrhy kandidátov

5. uvedie poradie kandidátov (abecedné)

- zelené tlačidlo: kandidát č. 1 

- červené tlačidlo: kandidát č. 2

- biele tlačidlo: zdržanie sa hlasovania/neplatný hlas

(poznámka: pokiaľ ide o návrhy kandidátov, berú sa do úvahy iba odovzdané hlasy)

6. pripomenie hlasujúcim, že ak sa pomýlia, stačí stlačiť obidva tlačidlá naraz, aby 

mohli hlasovať odznova 

7. oznámi, že ide o tajné hlasovanie
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8. vyhlási hlasovanie za otvorené  

9. vyhlási hlasovanie za ukončené

10. vyhlási výsledky

. počet hlasujúcich

. sčítanie hlasov (neplatné hlasy sa nezapočítavajú)

. požadovaná väčšina

. aký výsledok dosiahol každý z kandidátov:

. ak kandidát získal absolútnu väčšinu odovzdaných hlasov, vyhlási ho 

poslanec dočasne zastávajúci funkciu predsedu za zvoleného a vyzve ho, 

aby zaujal svoje miesto;

Predseda prejde hneď k bodu 3.

. v opačnom prípade pristúpi poslanec dočasne zastávajúci funkciu 

predsedu k druhému kolu hlasovania 

(pozri nižšie bod 2 – Druhé kolo hlasovania).
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2) Druhé kolo hlasovania

Prebieha ako prvé kolo, a to:

1. vyhlási sa kvórum (článok 195 ods. 2)

2. oznámia sa návrhy kandidátov

3. uskutoční sa hlasovanie:

- s použitím urien

Poznámka: Hlasovania sa zúčastnia tí istí overovatelia ako v prvom kole 

(v prípade neprítomnosti jedného alebo viacerých overovateľov sa pristúpi iba 

k vyžrebovaniu náhradníkov).

- s použitím elektronického hlasovacieho zariadenia

4. vyhlásia sa výsledky:

. počet hlasujúcich

. prázdne alebo neplatné hlasovacie lístky

. sčítanie hlasov

. aký výsledok dosiahol každý z kandidátov:

. zvolený je:

- ak je iba jeden kandidát, je na zvolenie potrebná absolútna väčšina 

odovzdaných hlasov

- kandidát, ktorý v prípade viacerých kandidátov získal najväčší počet 

hlasov; 

- najstarší kandidát v prípade rovnosti hlasov (článok 191 ods. 2 štvrtý 

pododsek);

Poslanec, ktorý dočasne zastáva funkciu predsedu, vyzve zvoleného predsedu, 

aby zaujal svoje miesto.

Predseda prejde k bodu 3.
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3. VOĽBA PODPREDSEDOV POD VEDENÍM PREDSEDU

A: Prípravy

Predseda pristúpi k voľbe jedného až troch podpredsedov.

Predseda oznámi následne a oddelene návrhy kandidátov na miesta prvého, druhého 

a tretieho podpredsedu a overí, že:

1) návrhy predložila politická skupina alebo aspoň päť percent poslancov príslušnej 

skupiny (ktorí boli riadne zvolení) (článok 13 ods. 1) 

2) kandidáti súhlasia s kandidatúrou (v prípade neprítomnosti môže dať kandidát svoj 

súhlas písomne) (článok 13 ods. 1) 

3) kandidáti vyplnili vyhlásenie o finančných záujmoch (Príloha I, článok 1 ods. 2 

a článok 2) 

B: Voľba aklamáciou

Ak sa počet kandidátov zhoduje s počtom miest, ktoré sa majú obsadiť a ak najmenej 

šestina členov delegácie nepožiada o to, aby sa voľba uskutočnila tajným hlasovaním (článok 

191 ods. 2 druhý pododsek), je (sú) kandidát (kandidáti) zvolený(í) aklamáciou (článok 

191 ods. 2 prvý pododsek).

Predseda vyzve zvolených podpredsedov, aby zaujali miesto vedľa neho.

C: Tajné hlasovanie

Ak počet kandidátov prevyšuje počet miest, ktoré sa majú obsadiť alebo ak o to požiada 

šestina členov delegácie, pristúpi predseda k voľbe tajným hlasovaním (článok 191 ods. 2 

druhý pododsek).
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Predseda pristúpi následne a v samostatných hlasovaniach k voľbe každého 

z podpredsedov (článok 191 ods. 1).

Voľba každého z podpredsedov sa uskutoční v súlade s ustanoveniami o voľbe 

predsedu (pozri vyššie bod 2 C).

Poznámka: Overovatelia sú tí istí ako pri voľbe predsedu (v prípade neprítomnosti jedného 

alebo viacerých overovateľov sa pristúpi iba k vyžrebovaniu náhradníkov).

Po ukončení každého kola hlasovania vyzve predseda zvoleného podpredsedu, aby 

zaujal miesto vedľa neho.




