
Volebný poriadok združenia 

   

Článok 1  

Úvodné ustanovenie 

  Tento volebný poriadok Združenia ČESMAD Slovakia ustanovuje podmienky a spôsob 

vykonania volieb do Prezídia a Revíznej komisie (ďalej len orgánov) Združenia ČESMAD 

Slovakia (ďalej len"združenie"). 

Článok 2  

Právo voliť a byť volený do orgánov združenia  

(1) Každý riadny člen združenia má právo voliť na regionálnom zhromaždení v zmysle stanov 

združenia a byť volený do orgánov združenia na regionálnom i na plenárnom zhromaždení. 

Taktiež má právo navrhovať iného člena do orgánov združenia či už na regionálnom 

zhromaždení ako riadny člen, resp. na plenárnom zhromaždení ako zvolený delegát alebo člen 

jednotlivých orgánov združenia. 

(2) Kandidátky do orgánov združenia sú predkladané na plenárne zhromaždenie prezídiom 

združenia na základe podkladov regionálnych výborov. Počet členov jednotlivých orgánov  a 

delegátov na PZ stanovujú stanovy združenia.     

Článok 3  

Volebné orgány 

(1) Voľby do orgánov združenia riadi volebná komisia, ktorá sa zriaďuje priamo na zasadnutí 

regionálneho, resp. plenárneho zhromaždenia. 

(2) Členom volebnej komisie môže byť každý, kto má právo voliť. 

(3) Volebná komisia má minimálne 3 členov, ktorých navrhuje predsedajúci zhromaždenia a 

hlasovaním schvaľuje zhromaždenie.  Taktiež platí, že každý člen združenia, ktorý má právo 

voliť má právo predložiť návrh na člena akejkoľvek komisie ustanovujúcej sa na 

zhromaždení.    

(4) Volebná komisia na základe dohody medzi členmi určí predsedu a podpredsedu. Takisto si 

určí zapisovateľa. 

(5) Generálny tajomník združenia určí najmenej 3 zamestnancov zo sekretariátu združenia so 

zameraním na plnenie úloh, ktoré súvisia s voľbami. 

Článok 4  

Volebná komisia 

a) dozerá na dodržiavanie tohto volebného poriadku,  

b) zabezpečuje priebeh hlasovania,  



c) dozerá na správne odovzdávanie hlasovacích lístkov a dbá o to, aby bol zabezpečený 

poriadok v rámci volebného miesta,  

d) rozhoduje o sťažnostiach riadnych členov združenia a vo veciach spojených s voľbami,  

e) sčíta hlasy, zisťuje a zverejňuje celkové výsledky volieb do orgánov združenia, výsledky sa 

vyhotovujú a oznámia prostredníctvom zápisnice o hlasovaní, ktorú prečíta predseda alebo 

podpredseda volebnej komisie,  

f) plní ďalšie úlohy podľa tohto volebného poriadku. 

Článok 5 

Vzdanie sa kandidatúry 

Každý riadny člen združenia, ktorý kandiduje za člena prezídia alebo jeho náhradníka, alebo 

za člena revíznej komisie združenia, sa môže priamo na zasadnutí plenárneho zhromaždenia 

ústne alebo písomne vzdať svojej kandidatúry pred konaním volieb alebo po zverejnení 

výsledkov volieb. 

Článok 6 

Hlasovacie lístky 

(1) Sekretariát združenia pripraví prezídiu hlasovacie lístky, na ktorých sú uvedené mená a 

priezviská všetkých kandidátov do jednotlivých orgánov združenia v abecednom  poradí. 

(2) Hlasovanie za členov prezídia prebieha tak, že každý oprávnený člen združenia, ktorý má 

právo hlasovať zakrúžkuje v zmysle stanov maximálne piatich kandidátov za 

západoslovenský región, maximálne troch za stredoslovenský región a taktiež maximálne 

troch kandidátov za východoslovenský región.    

(3) Hlasovanie za členov revíznej komisie prebieha tak, že každý oprávnený člen  združenia, 

ktorý má právo hlasovať zakrúžkuje v zmysle stanov maximálne dvoch kandidátov za 

západoslovenský región, maximálne jedného za stredoslovenský región a taktiež maximálne 

jedného kandidáta za východoslovenský región.   

(4) Každý riadny člen združenia, ktorý má právo hlasovať má taktiež právo doplniť pred 

aktom hlasovania meno a priezvisko vlastného kandidáta – kandidátov do jednotlivých 

orgánov združenia na základe ich bezprostredného súhlasu.. Tento – títo musia byť riadne 

dopísaní na volebný lístok čo je podmienkou platnosti volebného lístka. 

(5) Na každom hlasovacom lístku musí byť dostatok miesta na dopisovanie ďalších 

kandidátov. Na hlasovacom lístku môžu byť uvedené pokyny k hlasovaniu v zmysle stanov a 

volebného poriadku.  

(6)Hlasovací lístok je platný ak je zakrúžkovaný (prípadne inak jasne označený) od jedného 

po maximálne stanovený počet kandidátov na predpísanom tlačive. Ak sú čitateľné mená a 

priezviská označených kandidátov, ak je hlasovací lístok celý a zásadne nepoškodený. 

Zakrúžkovaním (resp. inak jasným označením) tej istej osoby 2 a viac krát sa hlasovací lístok 

stáva neplatným.  Hlasovací lístok je taktiež neplatný ak je niektorý z kandidátov 

prečiarknutý. 



(7) Hlasovacie lístky obdrží každý člen združenia oprávnený hlasovať pri prezentácií 

s navrhnutými kandidátmi, pričom dopĺňanie kandidátov sa uskutoční pred samotným aktom 

hlasovania. 

              Článok 7  

          Volebná urna 

(1) Na odovzdávanie hlasovacích lístkov slúžia prenosné volebné urny. 

(2) Predseda volebnej komisie skontroluje pred začatím volieb za prítomnosti členov volebnej 

komisie volebné urny, ktoré zapečatí odtlačkom pečiatky združenia a svojím podpisom. 

Článok 8  

Hlasovanie 

(1) Každý člen združenia oprávnený hlasovať  hlasuje osobne v osobe majiteľa, konateľa 

alebo v osobe štatutárneho zástupcu člena združenia s podmienkou, že bol zaprezentovaný.  

(2) Povinnosťou každého člena združenia je pred konaním sa či už regionálneho alebo 

plenárneho zhromaždenia na ktorom sa zúčastňuje sa zaprezentovať a to dokladom totožnosti, 

resp. inými potrebnými písomnosťami v zmysle odst. 1 tohto článku.   

(3) Hlasuje sa tak, že hlasovací lístok sa vkladá do zapečatenej hlasovacej urny.   

(4) Na zasadnutí regionálneho resp. plenárneho zhromaždenia sa určí časový priestor na 

vykonanie a ukončenie hlasovania. Po uplynutí času určeného na hlasovanie predseda 

volebnej komisie vyhlási hlasovanie za skončené. V prípade nedostatku času môže 

predsedajúci plenárneho zhromaždenia na návrh predsedu volebnej komisie čas určený na 

voľby predĺžiť. 

Článok 9  

Sčítanie hlasov 

(0) Na sčítanie počtu hlasov sa pred zasadnutím plenárneho zhromaždenia vytvorí vhodné 

miesto. 

(1) Predseda volebnej komisie otvorí zapečatenú volebnú urnu a vyberie z nej hlasovacie 

lístky, ktorých počet sa spočíta. 

(2) Volebná komisia rozdelí hlasovacie lístky na platné a neplatné. 

(3) Volebná komisia sčíta hlasy. Pri sčítavaní hlasov musia byť prítomní všetci členovia 

volebnej komisie, ako aj tí zamestnanci, ktorí boli určení na zabezpečenie a vykonanie 

administratívnych prác spojených s voľbami. 

Článok 10  

Posudzovanie hlasovacích lístkov 

Volebná komisia po sčítaní všetkých platných hlasov zostaví poradie, podľa počtu získaných 

hlasov jednotlivých kandidátov do orgánov združenia a podľa regionálnej príslušnosti od 



najvyššieho počtu po najnižší. Stanovami a týmto volebným poriadkom stanovený počet 

kandidátov sa podľa poradia v zmysle získaných hlasov stávajú členmi jednotlivých orgánov 

a ostatní kandidáti ostávajú ich náhradníkmi na základe regionálnej príslušnosti a počtu 

získaných hlasov. V prípade rovnosti počtu hlasov sa preferuje abecedné poradie prvého resp. 

jednotlivých písmen priezviska.  

Článok 11 

Zápisnica volebnej komisie 

(1) Volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o výsledku volieb osobitne do prezídia 

združenia a do revíznej komisie. Zápisnicu podpíše predseda a podpredseda volebnej komisie 

vrátane zapisovateľa. Nikto iný nemá právo podpisovať zápisnicu o výsledku volieb do 

orgánov združenia. Odmietnutie podpísania zápisnice sa uvedie na osobitnom dokumente. 

(2) V zápisnici o výsledku volieb do orgánov združenia sa uvedie: 

      a) počet voličov, ktorí boli zapísaní v rámci prezentácie a boli im vydané hlasovacie                  

lístky,  

      b) celkový počet hlasovacích lístkov v urnách, z toho koľko bolo platných a koľko 

neplatných, 

      c) počet platných hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom na voľby do orgánov 

združenia, 

      d) mená kandidátov, ktorí boli zvolení do orgánov združenia, 

      e) mená náhradníkov do orgánov združenia, 

       f) mená kandidátov, ktorí sa vzdali kandidatúry, resp. mandátu ak sa jednalo o ústnu 

formu. V prípade, že išlo o písomné sa vzdanie tak tento dokument tvorí prílohu tejto 

zápisnice (prednostne určenej revíznej komisii). 

Článok 12 

Výsledky volieb 

(1) O výsledku volieb sa okrem zápisnice vyhotoví aj uznesenie plenárneho zhromaždenia. 

(2) Hlasovacie lístky po skončení volebného aktu volebná komisia zapečatí a odovzdá na 

sekretariáte združenia k dispozícii revíznej komisii, ktorá v prípade podnetu umožní do nich 

nahliadnuť. 

Článok 13 

Tento volebný poriadok schválilo v zmysle Stanov Združenia ČESMAD Slovakia dňa 

02.07.2009  prezídium združenia uznesením č. 104. 

 


