Asociácia slovenských klubov agility

Volebný poriadok ASKA

A) SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Tento volebný poriadok upravuje voľbu členov výboru ASKA, dozornej rady
ASKA na zhromaždení delegátov ASKA
1. Voľby výboru a dozornej rady (ďalej len voľby do výkonných a kontrolných
orgánov ASKA) sa konajú 1x za 3 roky. V prípade akýchkoľvek zmien
(odvolanie, odstúpenie a pod. ) v jednotlivých orgánoch ASKA sa voľby konajú
podľa potreby.
2. Do výkonných a kontrolných orgánov ASKA môže voliť riadne zvolený delegát
zastupujúci člena ASKA, vo veku od 18 rokov.
3. Volený môže byť ktorýkoľvek člen člena ASKA od 18 rokov, ktorého navrhne
ktokoľvek prítomný na zhromaždení delegátov ASKA. Delegát može navrhnúť
sám seba ako kandidáta na funkciu v orgánoch ASKA. Ak niekto prítomný na ZD
navrhne svojho kandidáta, ktorý sa nezúčastnil do tej doby rokovania ZD, má byť
od okamihu rokovania ZD účastný, aj keď nie je delegátom alebo hosťom.
4. Voľby sa môžu uskutočniť 2 spôsobmi:
 tajné hlasovanie s hlasovacími lístkami
 verejné – zdvihnutím ruky
O spôsobe hlasovanie rozhodne ZD
5. Pred voľbami musia delegáti zvoliť 3člennú volebnú komisiu, ktorá dozerá na
regulérnosť volieb.
6. Volebná komisia podá správu o účasti delegátov na ZD s konštatovaním, či je ZD
uznášaniaschopné v súlade so Stanovami ASKA.
7. Každý kandidát môže byť volený len s jeho súhlasom.
8. Návrhy kandidátov podávajú delegáti ZD, členovia výboru, dozornej rady alebo
hostia.
9. Pred uskutočnením volieb sa kandidáti osobne predstavia účastníkom ZD.
10. Voľby riadi predseda volebnej komisie, ktorého si spomedzi seba vyberú členovia
zvolenej volebnej komisie.
11. Právo voliť je neprenosné, voliť za jednotlivých členov ASKA môže len delegát .
12. Priebeh volieb a výsledky vyhlásené volebnou komisiou zapíše zapisovateľ do
zápisnice. Tento záznam volieb v zápisnici zo ZD potvrdí predseda volebnej
komisie podpisom.
13. ZD schvaľuje výsledky volieb v uznesení.
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B) VOLEBNÝ PORIADOK PRE VEREJNÚ VOĽBU
1. ZD hlasuje o každom kandidátovi zvlášť.
2. Zvolený je ten kandidát, za ktorého hlasovala väčšina prítomných delegátov
oprávnených voliť.
3. Hlasovanie prebieha na vyzvanie predsedu volebnej komisie viditeľným
zdvihnutím ruky.
4. Delegáti sú povinní hlasovať pri položení niektorej s nasledujúcich otázok:
 kto je za....
 kto je proti....
 zdržal sa niekto hlasovania...
5. Zvolení sú tí kandidáti, ktorí získajú nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných
delegátov oprávnených voliť.
6. V prípade zvolenia väčšieho počtu kandidátov ako je potrebný do výkonných
alebo kontrolných orgánov, rozhoduje získanie väčšieho počtu hlasov kandidáta.
7. Ak kandidáti nezískajú nadpolovičnú väčšinu hlasov, pokračujú voľby druhým
kolom.
8. V prípade rovnosti hlasov prebehne doplňovacia voľba, ale už len hlasovaním
medzi kandidátmi s rovnakým počtom hlasov.
C) VOLEBNÝ PORIADOK PRE TAJNÚ VOĽBU
1.
2.
3.
4.

Pri tajnej voľbe sa hlasuje pomocou hlasovacích lístkov.
Každý delegát obdrží toľko lístkov, koľko členov do orgánov ASKA sa bude voliť.
Hlasovacie lístky sú opatrené pečiatkou ASKA
Oprávnení voliči na hlasovací lístok napíšu meno kandidáta a lístok odovzdajú
predsedovi volebnej komisie.
5. Hlasovací lístok je platný, ak je meno uvedené na lístku také, ktoré bolo
zverejnené volebnou komisiou.
6. Hlasovacie lístky nesmú byť upravované, okrem vpísania dátumu voľby a mena
kandidáta, inak sú neplatné.
7. Volebná komisia skontroluje všetky hlasovacie lístky, vytriedi neplatné, zistí ich
počet.
Zároveň spočíta platné hlasy a výsledky volieb vyhlási a nechá zapísať do
zápisnice.
8. Zvolení sú tí kandidáti, ktorí získajú nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných
delegátov oprávnených voliť.
9. Ak kandidáti nezískajú nadpolovičnú väčšinu hlasov, pokračujú voľby druhým
kolom.
10. V prípade rovnosti hlasov prebehne doplňovacia voľba, ale už len hlasovaním
medzi kandidátmi s rovnakým počtom hlasov.
D) ZÁVER
Tento volebný poriadok má členom ASKA poslúžiť k úspešnému a racionálnemu
priebehu volieb.
Ak niektoré otázky a skutočnosti nie sú upravené v tomto poriadku, prípadne
Stanovami ASKA, riešia sa tieto podľa platných právnych predpisov SR.
Volebný poriadok bol doplnený a schválený ZD dňa 29.11.2008, účinnosť
nadobúda dňom 30.11.2008.
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