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Rokovací poriadok

elektronickej členskej schôdze družstva



Rokovací poriadok

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Spoločnosť TRADIČNÉ DRUŽSTVO, so sídlom: J. Kráľa 21, 960 01 Zvolen, IČO: 52 945 715, zapísané v obchodnom 
registri Banská Bystrica, odd.: Dr., vl.č.: 519/S, (ďalej len „TD“) týmto vydáva tento Rokovací poriadok, ktorým 
ustanovuje pravidlá priebehu rokovania elektronickej členskej schôdze družstva TD.

Článok 2
Základné definície a pojmy

Pre účely tohto rokovacieho poriadku sa použijú nižšie uvedené definície a pojmy s nasledujúcim významom:
Elektronická členská schôdza - pre účely tohto rokovacieho poriadku sa tým rozumie členská schôdza, na ktorej sa 
môžu členovia družstva TD zúčastniť prostredníctvom komunikačného prostriedku v zmysle článku 23. ods. 7 Stanov 
TD, ktorý umožní členom družstva byť plnohodnotne prítomnými na členskej schôdzi (ďalej len “EČS”).
Komunikačný prostriedok EČS - pre účely tohto rokovacieho poriadku sa tým rozumie členská zóna družstva TD - 
SAMKO/STEFKO, kde bude na tieto účely pred začatím EČS sprístupnená samostatná dlaždica “Elektronická členská 
schôdza”. Komunikačný prostriedok beží na platforme online webovej konferencie od https://apirtc.com/, ktorá je 
zodpovedná za bezproblémový technický priebeh konania. V prípade technickej pripravenosti EČS bude pre účely 
identifikácie použitá dvojúrovňovú autentifikáciu (sms kód).
Moderátor EČS - pre účely tohto rokovacieho poriadku sa tým považuje Pracovné predsedníctvo členskej schôdze. Vo 
vzťahu ku konaniu EČS sú k dispozícii dve úrovne prístupových práv:
1. hlavný - má právo viesť EČS, pričom bude mať plné administračné práva. V prípade potreby môže poveriť vedením 

EČS aj iného člena pracovného predsedníctva.
2. pomocný - obmedzený prístup, na základe ktorého bude možné počas konania EČS iba tlmočiť text hlavného 

moderátora zo slovenskej mutácie do poľského jazyka.
Účastník EČS - pre účely tohto rokovacieho poriadku sa tým považuje člen družstva TD, ktorý sa prihlási 
prostredníctvom prístupových údajov do členskej zóny družstva - SAMKO/STEFKO v určenom termíne konania EČS.

Článok 3
Zásady rokovacieho poriadku

1. Rokovanie EČS sa riadi schváleným programom rokovania a rokovacím poriadkom.
2. Rokovanie EČS riadi predseda EČS a pracovné predsedníctvo.
3. Voľba predsedajúceho, pracovného predsedníctva, pracovných komisií, schválenie programu a  uznesenia sa 

vykonáva verejným hlasovaním.
4. Zvolení predsedovia pracovných komisií sa zároveň stávajú členmi pracovného predsedníctva EČS.
5. Ukončením EČS mandát pracovných komisií a pracovného predsedníctva zaniká.
6. Počas hlasovania nemôžu delegáti, ani ostatní účastníci rokovania diskutovať a podávať faktické pripomienky.
7. Počas rokovania EČS nie je dovolené vyhotovovať video alebo audio záznam, s výnimkou udelenia súhlasu na to 

určenej osobe. 

Článok 4
Práva a povinnosti účastníkov členskej schôdze

1. Pracovné predsedníctvo členskej schôdze:
a. tvoria ho predseda a podpredseda členskej schôdze ako aj predsedovia pracovných komisií (mandátovej 

a návrhovej);
b. predsedníctvo zabezpečuje podmienky pre prácu EČS a predkladá návrhy na riešenie sporných otázok;
c. informuje prítomných na EČS o doručených návrhoch, pripomienkach a vznesených námietkach;
d. členovia predsedníctva majú právo prednostne diskutovať k danej téme po udelení slova predsedajúcim.

2. Účastníci EČS:
a. sú povinní riadiť sa schváleným programom a rokovacím poriadkom TD;
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b. majú právo byť volení, voliť a predkladať písomné návrhy v čase na to určenom;
c. môžu sa zapojiť do diskusie v zmysle článku 7 tohto rokovacieho poriadku.

3. Hostia členskej schôdze:
a. nemajú možnosť sa účastniť, keďže nevlastnia jedinečný prístup do členskej zóny SAMKO/STEFKO

4. Predsedajúci členskej schôdze:
a. riadi EČS a vyhlasuje jej ukončenie po prerokovaní všetkých bodov schváleného programu;
b. odovzdáva slovo na odpovedanie otázok či poznámok vnesených na diskusii;
c. má právo poveriť vedením EČS aj iného člena pracovného predsedníctva;
d. v prípadoch, ktoré nerieši rokovací poriadok sa predsedajúci rozhodne samostatne. 

5. Mandátová komisia:
a. je navrhovaná predsedníctvom;
b. má troch členov a volí ju členská schôdza verejným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou prítomných členov;
c. jej úlohou je spočítavať hlasy prítomných online členov na EČS a spočítavať hlasy pri hlasovaniach k 

jednotlivým bodom programu a výsledky overenia spracuje do správy o účasti a uznášaniaschopnosti EČS;
d. správu mandátovej komisie overia podpisom jej členovia.

6. Návrhová komisia:
a. je navrhovaná predsedníctvom;
b. má troch členov a volí ju členská schôdza verejným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou prítomných členov;
c. po ukončení  času na pridávanie diskusných príspevkov, ďalšie príspevky do diskusie už neprijíma;
d. spracováva otázky, pripomienky a návrhy účastníkov EČS;
e. predseda komisie riadi akt volieb (okrem volieb pracovných komisií, pracovného predsedníctva 

a predsedajúceho);
f. správa návrhovej komisie obsahuje výsledky volieb do volených orgánov družstva;
g. správu návrhovej komisie overia podpisom jej členovia.

Článok 5
Účasť na EČS

1. Zúčastniť sa na EČS môže každý platný člen družstva TD samostatne, prihlásením sa prostredníctvom 
komunikačného prostriedku. Takto prihlásený účastník EČS sa považuje za prítomného na konaní EČS. Pre účasť na 
EČS sú potrebné 2 zariadenia, pričom každé zariadenie plní inú úlohu.
PRVÉ ZARIADENIE: PC alebo notebook, pomocou ktorého bude prebiehať prenos. Na tomto zariadení by mal mať 
účastník EČS nainštalovaný webový prehliadač Firefox (v aktualizovanej verzii). Zariadenie musí byť počas celého 
priebehu EČS neustále pripojené na internet, ktorý je stabilný a rýchly, aby bol možný prenos s dostatočnou kvalitou.
DRUHÉ ZARIADENIE: mobil, kde bude doručený sms kód na základe uvedeného kontaktného telefónneho čísla 
člena TD.
Resp. je možné aby účastník EČS použil iba jedno zariadenie, t.j. mobil s adekvátnym internetovým pripojením, 
avšak hrozí riziko nekopaktibility alebo nižšej responzibility webového prehliadača so zobrazovanými údajmi. To 
môže ovplyvniť komfort hlasovania, čo účastník  EČS akceptuje a nebude to považovať za prekážku na strane TD. 
Účastník EČS berie na vedomie, že tieto technické požiadavky na strane účastníka EČS sú nevyhnutné a ich 
nesplnenie sa považuje za prekážku účasti na EČS na strane účastníka.

2. V priebehu konania EČS nie je možné dodatočne sa prihlásiť, a teda zúčastniť sa EČS po ukončení prezentácie 
účastníkov.

3. V prípade, že prihlásený účastník EČS počas konania EČS dočasne preruší účasť na EČS (úmyselne resp. 
neúmyselne napr. z technických dôvodov), môže sa znova prihlásiť prostredníctvom prístupových údajov, pričom sa 
považuje za účastníka EČS.
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4. Účastník si pri prihlásení môže zvoliť jazykovú mutáciu konania EČS. EČS primárne prebieha v slovenskom jazyku, 
pričom je možné zvoliť mutáciu s prebiehajúcim simultánnym prekladom do poľského jazyka.

5. Členovia družstva TD v zmysle článku 22 ods. 15. Stanov TD môžu sa nechať zastupovať splnomocnením delegátov 
(ak boli v minulosti zvolení na ktorejkoľvek ČS a ich mandát nebol odobratý), avšak v prípade EČS sa splnomocnenia 
neakceptujú.

6. Počas konania EČS sa automaticky zobrazuje počet zúčastnených členov, ktorí sa EČS reálne zúčastňujú, t.j. sú v 
danom momente online. Pred oficiálnym začiatkom konania EČS sa nezobrazuje počet aktuálne prihlásených 
účastníkov EČS.

7. Vzhľadom nato, že EČS prebieha v online prostredí, môže vzniknúť technický problém. Podľa povahy, času 
vzniknutej situácie, dĺžky trvania prerušenia a iných okolností rozhodne o ďalšom postupe pracovné predsedníctvo 
EČS.

Článok 6
Hlasovanie na EČS

1. Každý účastník EČS má počas hlasovania vždy prislúchajúci počet hlasov v závislosti od výšky vloženej investície do 
TD, pričom za každý členský vklad v hodnote 332 EUR prináleží členovi jeden hlas. Jedinečnosť a autentifikácia 
člena pri hlasovaní je zabezpečená vygenerovaným jedinečným kódom, ktorý predstavuje TD ID člena v kombinácii s 
prístupovým heslom do členskej zóny družstva TD - SAMKO/STEFKO, na základe ktorých sa účastník EČS 
zúčastňuje na EČS.

2. Pred konaním EČS nie je možné prostredníctvom splnomocnenia prideliť svoj hlas delegovanému zástupcovi, či inej 
splnomocnenej osobe, ktorý sa EČS reálne zúčastní, nakoľko členovia prítomní na EČS v zmysle článku 22 ods. 7) 
Stanov TD nemôžu byť splnomocnenými ostatnými členmi družstva.

3. Hlasovanie spúšťa moderátor EČS, pričom je automaticky daný časový interval pre vykonanie hlasovania.
a. Hlasovaním “ZA” sa rozumie vyjadrenie súhlasného stanoviska účastníka EČS pri hlasovaní o prejednávanom 

bode programu EČS kliknutím na pole “SOM ZA”.
b. Hlasovaním “PROTI” sa rozumie vyjadrenie nesúhlasného stanoviska účastníka EČS pri hlasovaní o 

prejednávanom bode programu EČS kliknutím na pole “SOM PROTI”.
c. Hlasovaním “ZDRŽIAVAM SA” sa rozumie vyjadrenie nerozhodného stanoviska účastníka EČS pri hlasovaní o 

prejednávanom bode programu EČS kliknutím na pole “ZDRŽIAVAM SA”. 
Ak účastník EČS nezaklikne žiadnu z možností, nebude možné započítať jeho hlasy do sčítania, a teda nebude sa 
počítať do výsledkov hlasovania, t.j. ani do možnosti “ZDRŽIAVAM SA”. 

4. Účastník EČS môže svoj hlas zmeniť, až kým neuplynie časový interval určený sa hlasovanie. Po uplynutí časového 
intrervalu určeného na hlasovanie dôjde k ukončeniu hlasovania. Automaticky dochádza k zobrazeniu výsledkov 
hlasovania, pričom počas konania EČS sa zobrazuje iba kumulatívny výsledok hlasovania. V rámci databázy však 
dochádza ku konkrétnej evidencii na základe TD ID účastníka EČS (t.j. je možné spätne vidieť, kto ako hlasoval).

Článok 7
Diskusia

1. Možnosť vstúpiť do diskusie majú všetci účastníci EČS.
2. Na návrh uznesenia môže EČS schváliť časové obmedzenie trvania jedného diskusného príspevku, v prípade, že 

ČS nevydá uznesením časové obmedzenie, potom platí, že jeho časové obmedzenie sú 3 minúty na jeden diskusný 
príspevok.

3. Každý účastník EČS má právo vyjadriť svoj názor a pridať diskusný príspevok, ktorý vpisuje do textového poľa pod 
daným bodom programu, ktorý sa aktuálne prerokováva. Diskusný príspevok v textovej podobe je stanovený v 
rozsahu textu, čítaného max. do 3 min, čo predstavuje približne 1800 znakov (formát  textu A4). Diskusné príspevky 
majú byť formulované ku konkrétnemu bodu programu, ktorého sa bude týkať hlasovanie. Diskusné príspevky 
nesmú porušovať Vnútorné predpisy družstva, najmä Etický kódex. Nie je dovolené v v diskusných príspevkoch 
pridávať prejavy nenávisti, zavádzajúce informácie, osočujúce či excesné výrazy voči komukoľvek. Príspevky 
porušujúce spomínané vnútorné predpisy nebudú prečítané a nebude na nich poskytnutá odpoveď. 

4. Pred každým spustením diskusie moderátor odhadne technickú prestávku, počas ktorej členovia návrhovej komisie 
zhromaždia diskusné príspevky, roztriedia ich podľa prípadného duplicitného obsahu a predložia moderátorovi na 
prečítanie a zodpovedanie či pripomienkovanie, ktoré moderátor vykoná okamžite po ukončení technickej prestávky. 
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Duplicitné príspevky budú prečítané v jednom príspevku s vymenovaním členov, ktorí duplicitný či obdobný 
príspevok pridali.

5. Diskutuje sa v poradí, v akom sa diskutujúci prihlásili. 
6. Účastníci EČS môžu počas konania EČS vyjadriť ku každému bodu programu pripomienky maximálne jednou 

faktickou poznámkou. Diskusné príspevky odoslané účastníkmi EČS počas konania EČS budú zobrazené len 
moderátorovi EČS. V rámci databázy dochádza ku konkrétnej evidencii všetkých diskusných príspevkov na základe 
TD ID účastníka EČS (t.j. je možné spätne vidieť, kto zaslal aký diskusný príspevok).

7. Diskusné príspevky, ktoré sa netýkali prerokovávaného bodu programu alebo predkladané návrhy, ktoré sú nad 
rámec programu EČS, budú prerokované v poslednom bode diskusie pod názvom „iné“.  

8. V prípade, ak člen zistí, že jeho príspevok nebol prečítaný, má právo vniesť námietku na zaprotokolovanie do 
zápisnice v bode „iné“ a to v prípade ak nebude možné napraviť vzniknutý nedostatok resp. moderátor nevykoná 
nápravu.

Článok 8
Zápisnica z EČS

1. Z EČS sa vyhotovujú písomné záznamy:
a. prezenčná listina účastníkov EČS (vyhotovená online);
b. zápisnica, ktorá obsahuje priebeh celého rokovania;
c. správa mandátovej a návrhovej komisie;
d. diskusné príspevky, prijaté v písomnej podobe;
e. schválené uznesenie z EČS;
f. ostatné pracovné materiály, ak boli v písomnej forme.

2. Uznesenie z EČS obdržia všetci platní členovia TD na ich osobné vyžiadanie.

Článok 9
Záverečné ustanovenie

Rokovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť po jeho schválení na členskej schôdzi. Ukončením členskej schôdze 
zaniká aj platnosť a účinnosť rokovacieho poriadku.

Rokovací poriadok navrhnutý a schválený predstavenstvom, v Starej Ľubovni, dňa 25.04.2021.
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