
Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské 

práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť zo dňa 21. marca 2013 

 

Čl. 1 

 

Rokovací poriadok Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť sa mení takto:  

 

1. Za čl. 4 sa vkladá nový čl. 5 s názvom Hlasovanie procedúrou per rollam 

 

 

1. V naliehavom prípade alebo v prípade, ak podľa povahy veci, ktorá má byť predmetom 

uznesenia rady, sa nevyžaduje zasadnutie rady, môže byť uznesenie rady prijaté osobitnou 

písomnou formou (ďalej len „procedúra per rollam“). O použití procedúry per rollam na 

prijatie uznesenia rady rozhoduje predseda rady. 

 

2. Procedúrou per rollam nemožno prijať uznesenie k zásadnému stanovisku výboru rady. 

 

3. Rozhodnutie predsedu rady o použití procedúry per rollam doručí tajomník rady členom 

rady spolu s materiálom a návrhom uznesenia rady, pričom zároveň uvedenie deň a hodinu, 

do ktorej môže člen rady platne doručiť písomne alebo v elektronickej podobe svoje 

rozhodnutie o hlasovaní. Nepredloženie rozhodnutia o hlasovaní v určenom termíne sa 

považuje za zdržanie sa hlasovania o predloženom návrhu uznesenia rady. 

 

4. K použitiu procedúry per rollam sa môžu členovia rady vyjadriť bez zbytočného odkladu 

po doručení rozhodnutia o jej použití alebo súčasne so svojím rozhodnutím o hlasovaní. 

 

5. Ak člen rady nesúhlasí s použitím procedúry per rollam na prijatie uznesenia rady, svoje 

stanovisko odôvodní. Odôvodnené stanovisko sa pre účely uznášaniaschopnosti rady 

posudzuje ako ospravedlnená neprítomnosť na hlasovaní rady. 

 

6. Na prijatie uznesenia rady použitím procedúry per rollam sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej 

väčšiny hlasujúcich členov rady s predloženým návrhom uznesenia. 

 

7. Po ukončení hlasovania použitím procedúry per rollam tajomník rady vyhodnotí výsledky 

hlasovania a o hlasovaní o návrhu uznesenia vypracuje záznam, ktorý schvaľuje svojím 

podpisom predseda rady. Záznam o výsledkoch hlasovania rady použitím procedúry per 

rollam spolu s uznesením rady doručí tajomník rady členom rady najneskôr do 7 pracovných 

dní odo dňa ukončenia hlasovania. 

 

8. Pre prijímanie uznesení použitím procedúry per rollam sa primerane použijú ustanovenia 

tohto rokovacieho poriadku o prijímaní záverov a uznesní rady podľa článku 4 tohto 

rokovacieho poriadku. Uznesenia rady prijaté použitím procedúry per rollam majú rovnakú 

záväznosť ako uznesenia prijaté na zasadnutí rady. 

 

 

2. Čl. 5, 6 a 7 sa označujú ako články 6, 7, 8. 

 

 

 



Čl. 2 

Účinnosť 

 

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Radou vlády Slovenskej 

republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


