Správa zo zasadnutia I. Snemu
NÁRODNÝ MLÁDEŽNÍCKY PARLAMENT·26. NOVEMBER 2016

Prvý oficiálny snem Národného mládežníckeho parlamentu sa konal
23.11.2016 online cez Skype hovor. Cieľom snemu bola voľba nových členov
orgánov združenia: predsedníctva a kontrolného orgánu. K dňu konania
snemu bolo členských 16 mestských mládežníckych parlamentov a na základe
článku XV. stanov združenia malo ďalšie tri hlasy traja členovia predsedníctva.

Účasť
Prítomné mládežnícke parlamenty
Snemu sa zúčastnilo 10 mládežníckych parlamentov + 1 z 3 členov
predsedníctva:
1. Mládežnícky parlament mesta Štúrovo v zastúpení Natálii Srnkovej
2. Mestský mládežnícky parlament Žarnovica v zastúpení Radima Vojtka
3. Mládežnícky parlament Stará Ľubovňa v zastúpení Martina
Barnovského
4. Mládežnícky parlament mesta Levoča v zastúpení Andreja Homolu
5. Mestský študentský parlament Ružomberok v zastúpení Andreja Kollára
6. Košický mládežnícky parlament v zastúpení Adama Hrobaka
7. Rožňavský mládežnícky parlament v zastúpení Martin Puškáša
8. Trstenský mládežnícky parlament v zastúpení Michala Urbanoviča
9. Vranovský parlament mládeže v zastúpení Vladimíra Štecáka
10.Mládežnícky parlament FreeMar Humenné v zastúpení Martina
Ruščanského
11. Jakub Dančo - predseda Národného mládežníckeho parlamentu

Keďže snemu sa zúčastnila nadpolovičná väčšina členov, snem bol
uznášaniaschopný, rozhodnutia a uznesenia boli platné.

Neprítomné ospravedlnené mládežnícke
parlamenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mládežnícky parlament Svit
Popradský mládežnícky parlament
Parlament mladých mesta Vrbové
Projekt MP
MLAĎ e-ŽI Brezno
Mládežnícky parlament mesta Snina

+ bývalí podpredsedovia Kristína Mlynárová a Dominik Polák.

Program zasadnutia
V programe snemu prebehlo pár zmien. Upravený program bol všeobecným
súhlasom prijatý snemom:
1. Otvorenie
2. Prezentácia delegátov
3. Voľba zapisovateľ a overovateľ
4. Schválenie programu zasadnutia
5. Oboznámenie so stanovami združenia a ich zmenou
6. Oboznámenie s úpravami pravidiel volieb
7. Posledná výzva na predloženie kandidatúr
8. Vypočutie kandidátov na predsedu a voľba predsedu
9. Vypočutie kandidátov na podpredsedov a voľba podpredsedov
10.Vypočutie kandidátov na kontrolóra a voľba kontrolórov

11. Vypočutie kandidátov na diplomata a voľba diplomata (nekandidoval
nikto)
12. Vymenovanie sekretárov a radcov novým predsedníctvom (po dohode
nového predsedníctva sa bod presunul na najbližšie stretnutie
predsedníctva)
13. Informácia o prípravách tvorby strategického plánu kolektívnym
rozhodovaním
14. Informácia o decembrovom zasadnutí snemu
15. Rôzne
16. Záver

Výsledky volieb
Voľba predsedu
Na post predsedu kandidovali pôvodne dvaja kandidáti: Jakub Dančo a
Alexandra Ivaničová. Druhá menovaná však ešte pred konaním zasadnutia
kandidatúru stiahla. Na post predsedu teda ostal jediný kandidát. Ten bol
potvrdený v tajných voľbách jedenástimi hlasmi.
Záznam z hlasovania: https://www.adoodle.org/index.php?a... +
https://www.adoodle.org/index.php?a... (pre nesprávne zadaný email)

Voľba dvoch podpredsedov
Na pozíciu podpredsedu sa hlásilo 5 kandidátov: Adam Hrobak (Košice),
Alexandra Ivaničová (Vranov), Andrej Homola (Levoča), Martin Puškáš
(Rožňava) a Martin Ruščanský (Humenné). Všetci piati využili možnosť
odprezentovať sa a nasledovali voľby. V tajných voľbách hlasovalo 10

členských mládežníckych parlamentov, 1 sa zdržal hlasovania. Delegáti mohli v
hlasovaní vybrať dvoch kandidátov.
Voľby vyhrali Martin Ruščanský a Adam Hrobak, ktorí sa stali novými
podpredsedami združenia.
Záznam z hlasovania: https://www.adoodle.org/index.php?a...

Voľba kontrolórov
Posledná voľba prebehla na pozíciu kontrolórov združenia. Kandidovali piati a
zvolení mohli byť najviac piati. Využiť šancu odprezentovať sa využili traja
kandidáti. Za člena orgánu nebol zvolený jeden kandidát, ktorý nedostal ani
jeden hlas.
Za členov kontrolného orgánu boli zvolení: Radim Vojtko, Kristian Kroupa,
Alexandra Ivaničová a Andrej Huňo Homola. Členstvo Alexandry Ivaničovej
bolo krátko po zvolení v kontrolnom orgáne pozastavené, keďže jej pozastavil
členstvo aj jej domáci mládežnícky parlament do doby vybavenia interných
záležitostí.

Ostatné
Informácia o tvorbe strategického plánu združenia

Snem zobral na vedomie informáciu predsedu o prípravách tvorby
strategického plánu združenia. Pôvodne mal byť prijatý už na tomto sneme,
avšak dovtedy sa nestihol pripraviť a naviac, rozhodlo sa, že bude tvorený
kolektívnym rozhodovaním.

Informácia o decembrovom zasadnutí snemu
Snem zobral na vedomie informáciu predsedu o možnom najbližšom
zasadnutí snemu, ktorý by sa mohol konať v stredu, 7. decembra 2016 vo
Zvolene.

Záver predsedu
Celkovo beriem snem ako úspešný. Cieľ sa splnil a aj účasť bola slušná. Budúci
snem určite neprebehne online, vyskúšame ho zorganizovať naživo v nejakom
meste. V súvislosti s realizáciou online snemu sa vyskytli problémy výpadkov
internetu vedúceho zasadnutia. Tento problém by mohol v budúcnosti
odstrániť účasť podpredsedov na sneme a ich okamžité prebratie vedenie
zasadnutia v prípade výpadku internetu.
V súvislosti so snemom sa vyskytlo niekoľko problémov so súčasným znením
stanov združenia. Niektoré veci sú v ňom sporné alebo nejasné. Bude nutné ho
rýchlo upraviť, aby všetko prebehlo v súlade a na základe stanov združenia.
Veľa vecí v ňom je aj nesprávne upravených. Ďalším nedostatkom bola

absencia rokovacieho a volebného poriadku. Tieto dokumenty budú v krátkej
dobe vytvorené predsedníctvom a prijaté snemom.
Čo sa týka volieb, prebehli bez problémov. Využili sme k nim aplikáciu
adoodle. Tá bez problémov odoslala na emaily delegátov prístup k voľbám. Akt
samotnej voľby prebehol tiež bez problémov, systém zaznamenal všetky hlasy
a podmienka tajnosti nebola spochybnená. Výnimkou bola prvá voľba
predsedu, kedy musel byť Starej Ľubovni poslaný samostatný email, keďže bol
zadaný nesprávne. To upozornilo na potrebu mať kompletné členské zoznamy
v evidencii.
Zvoleným kandidátom kandidátom gratulujem a verím, že spoločne
posunieme mládežnícke parlamenty na nový level.
Nezvolení kandidáti nemusia zúfať, všetkým ponúkneme iné pozíciu,
napríklad radca, diplomat alebo sekretár združenia.

Zapísal: Jakub Dančo (predseda); Radim Vojtko (Žarnovica)
Overil: Andrej Kollár (Ružomberok)

