SLOVENSKÁ AKADEMICKÁ ASOCIÁCIA PRE CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE
T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, tel.: +421 45 5206 198, mob.: +421 918 730 375, saacv@tuzvo.sk, www.tuzvo.sk/saacv

Vo Zvolene, dňa 11.10.2017

VOLEBNÝ PORIADOK
pre voľbu orgánov Občianskeho združenia Slovenskej asociácie pre celoživotné vzdelávanie
v zmysle Stanov OZ SAACV
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Čl. I.
Všeobecné ustanovenia
Volebný poriadok OZ SAACV ustanovuje spôsob voľby Prezidenta, Výkonného výboru a Revíznej
komisie (ďalej len orgánov združenia).
Voľby členov orgánov združenia sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného
práva tajným hlasovaním na zasadnutí Valného zhromaždenia OZ SAACV.
Počet členov orgánov združenia a dĺžku ich funkčného obdobia vymedzujú Stanovy OZ SAACV.
Právo voliť má každý poverený zástupca členskej inštitúcie.
Na voľbách sa musí zúčastniť nadpolovičný počet riadnych členov OZ SAACV.
Čl. II.
Volebné orgány
Voľby do orgánov združenia podľa článku I. ods.1 Volebného poriadku riadi Volebná komisia zvolená
verejným hlasovaním Valným zhromaždením na začiatku rokovania. Návrh zloženia volebnej komisie
predkladá Valnému zhromaždeniu Výkonný výbor. Volebná komisia musí byť schválená nadpolovičnou
väčšinou z prítomných členov.
Voľby konané na ustanovujúcom Valnom zhromaždení riadi prípravný výbor.
Volebná komisia pozostáva minimálne z troch členov, ktorí si z vlastných radov volia predsedu a
zapisovateľa.
Volebná komisia:
zisťuje, či je Valné zhromaždenie schopné uznášať sa a voliť a s týmto výsledkom oboznamuje
Valné zhromaždenie pred začatím hlasovania;
zabezpečuje priebeh volieb v súlade s Volebným poriadkom OZ SAACV;
zisťuje výsledky tajných volieb, pripravuje písomnú správu - zápisnicu, ktorú podpisujú všetci
členovia volebnej komisie a oznamuje ich valnému zhromaždeniu.
Čl. III.
Kandidáti
Každý riadny člen združenia má právo byť volený do orgánov združenia v zmysle stanov združenia.
Funkčné obdobie volených orgánov asociácie trvá tri roky (prezidentovi SAACV najviac dve volebné
obdobia po sebe).
Predsedníctvo informuje členov o voľbách zaslaním elektronickej pozvánky najmenej 1 mesiac pred dňom
konania volieb. Pri ustanovujúcom valnom zhromaždení pozvánku posiela prípravný výbor.
Kandidátov na jednotlivé pozície navrhujú členovia združenia predsedníctvu resp. prípravnému výboru.
Uzávierka návrhov na kandidátov je najneskôr 10.kalendárny deň pred voľbami.
Každá kandidatúra musí byť prerokovaná s navrhovanými kandidátmi, ktorí potvrdia svoj záujem
kandidatúru zaslaním podpísaného krátkeho profesijného životopisu. Súčasná kandidatúra osoby na
rôznych pozíciách je neprípustná.
Uzávierka podpísaných životopisov jednotlivých kandidátov je najneskôr 5.kalendárny deň pred
voľbami.
Výkonný výbor pripraví na základe podkladov kandidátsku listinu, ktorá je spolu so životopismi
rozposlaná všetkým členom združenia najneskôr 3.kalendárny deň pred voľbami.
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7. Každý riadny člen združenia, ktorý kandiduje za Prezidenta, člena Výkonného výboru, alebo za člena
Revíznej komisie o.z. sa môže do doby vykonania volieb písomne alebo ústne vzdať svojej kandidatúry.
Svoje rozhodnutie musí oznámiť volebnej komisii alebo prípravnému výboru. V prípade, že sa vzdá svojej
kandidatúry pre nedostatok času len ústne, je povinný svoje rozhodnutie písomne doručiť Výkonnému
výboru najneskôr do 5 kalendárnych dní.
8. Oznámenie vzdania sa kandidatúry alebo odvolania je záväzné a konečné.
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Čl. IV.
Hlasovacie lístky
Na hlasovacích lístkoch sú uvedené mená a priezviská všetkých kandidátov v abecednom poradí
s poradovým číslom a názvom subjektu, ktorého zastupujú.
V prípade odstúpenia niektorého kandidáta sú hlasovacie lístky upravené volebnou komisiou tak, že meno
tohto kandidáta je z nich vyčiarknuté.
Voliči dostanú jeden hlasovací lístok, na ktorom budú uvedené mená všetkých kandidátov do jednotlivých
orgánov OZ SAACV: Prezident, Výkonný výbor a Revízna komisia.
Čl. V.
Hlasovanie
Každý riadny člen má možnosť zúčastniť sa hlasovania, pričom každý člen disponuje jedným hlasom.
V prípade, že členom OZ SAACV je organizácia, právo voliť má osoba poverená zúčastniť sa voľby.
Poverenie je vydané štatutárnym zástupcom člena. Toto poverenie je potrebné zaslať výkonnému alebo
prípravnému výboru najneskôr 3. kalendárny deň pred voľbami.
V prípade neúčasti na valnom zhromaždení má riadny člen možnosť preniesť svoje volebné právo na
delegáta formou splnomocnenia. Splnomocnenie musí byť podpísané štatutárnym zástupcom členskej
organizácie.
Výkonný alebo prípravný výbor vytvorí na základe podkladov o riadnych členoch a jednotlivých
splnomocneniach zoznam voličov.
Hlasovací lístok vydáva poverený člen volebnej komisie voličovi pred začiatkom volieb. Ten potvrdí svoju
účasť na voľbách podpisom v zozname voličov.
Predseda volebnej komisie oboznámi voličov so zásadami volieb v zmysle volebného poriadku.
Na hlasovacom lístku zakrúžkuje volič poradové číslo pred menom kandidáta v prípade voľby Prezidenta,
alebo kandidátov v prípade voľby Výkonného výboru a Revíznej komisie.
V priestore, ktorý je určený na hlasovanie, vloží volič do obálky hlasovací lístok pre voľbu orgánov
združenia. Obálku potom vloží do volebnej urny.

Čl. VI.
Posudzovanie hlasovacích lístkov
1. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je zakrúžkovaný najviac jeden kandidát v prípade voľby
Prezidenta, najviac 3 kandidáti v prípade voľby Výkonného výboru a rovnako najviac 3 kandidáti vo
voľbe Revíznej komisie.
2. Neplatný je ten hlasovací lístok, na ktorom je zakrúžkovaný viac ako jeden kandidát v prípade voľby
Prezidenta, alebo viacerí ako traja kandidáti v prípade voľby Výkonného výboru alebo Revíznej komisie.
3. Neplatný hlasovací lístok je aj ten, ktorý nie je na predpísanom tlačive, alebo je poškodený tak, že je
nečitateľný, alebo je prázdny, t.j. nie je zakrúžkovaný ani jeden z kandidátov.
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Čl. VII.
Výsledky volieb
Výsledok volieb sa určuje z počtu prítomných hlasujúcich členov.
Za Prezidenta OZ SAACV je zvolený jeden kandidát, ktorý získal najvyšší počet hlasov.
Za členov Výkonného výboru OZ SAACV sú zvolení traja kandidáti s najvyšším počtom hlasov.
Za členov Revíznej komisie OZ SAACV sú zvolení traja kandidáti s najvyšším počtom hlasov.
V prípade rovnosti hlasov, kedy nie je možné presne určiť postupové pozície kandidátov, Volebná komisia
zabezpečí ďalšie kolo volieb, na ktorom sa zúčastnia len dotknutí kandidáti. Každé ďalšie kolo volieb sa
primerane riadi ustanoveniami tohto volebného poriadku.
O celkovom priebehu volieb a ich výsledkoch vyhotoví Volebná komisia zápisnicu.
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7.

O výsledku volieb informuje predseda Volebnej komisie Valné zhromaždenie prečítaním zápisnice.
Čl. VIII.
Odvolávanie členov volených orgánov
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Návrh na odvolanie člena môže podať každý člen združenia. Podáva sa písomnou formou ktorémukoľvek
členovi predsedníctva.
Z dôvodu zániku členstva v združení, odvoláva voleného člena z funkcie Prezident bez ďalšieho
schvaľovania ostatnými orgánmi združenia.
Návrh na odvolanie z funkcie voleného člena musí byť riadne zdôvodnený a musí obsahovať konkrétne a
pádne dôvody na odvolanie, pričom hlavným dôvodom na odvolanie je najmä:
a) zanedbávanie výkonu funkcie voleného člena po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov;
b) hrubé porušenie stanov združenia alebo iných platných noriem.
O odvolaní z funkcie rozhoduje na návrh Prezidenta Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov
všetkých členov združenia. Odvolanému členovi je doručené písomné oznámenie o jeho odvolaní z funkcie.
Člen odvolaný z funkcie ma právo podať písomné odvolanie adresované Prezidentovi združenia, a to
najneskôr do 7 dní od doručenia písomného oznámenia.
Na uvoľnenú funkciu Prezident menuje náhradníka, ktorý zastáva funkciu do nasledujúcich volieb. Počet
takto menovaných členov môže tvoriť najviac jednu tretinu z celkového počtu členov voleného orgánu.
V prípade, že ide o náhradníka na post Prezidenta, náhradníka menuje Výkonný výbor, ktorý ho volí na
základe návrhov nadpolovičnou väčšinou svojich hlasov.
Čl. IX.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Výkon funkcie voleného člena pred uplynutím funkčného obdobia môže skončiť z dôvodov:
a) vzdania sa funkcie, písomne doručením predsedovi;
b) odvolaním z funkcie;
c) úmrtím.
2. Tento interný dokument je úplným znením Volebného poriadku do orgánov SAACV schváleného
hlasovaním VZ (per rollam) zo dňa 10.10.2017 a nahrádza predchádzajúci Volebný poriadok SAACV zo
dňa 11.10.2011
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