VOLEBNÝ

PORIADOK

Z d r u ž e n i a z á k l a d n ý ch š k ô l S l o v e n s k a

Čl. 1
Všeobecné ustanovenie
1. Právo voliť a byť volený do orgánov združenia má každý riadny člen Združenia
základných škôl Slovenska (ďalej ZZŠS) s hlasovacím právom.
2. Plénum združenia volí:
a) výkonný výbor ZZŠS
b) kontrolnú komisiu združenia
Čl. 2
Počet členov orgánov združenia
1. Počet volených členov výkonného výboru je 11, z toho 7 (siedmi) sú zástupcovia
jednotlivých krajov SR a 4 (štyria) sú z Bratislavského kraja.
2. Počet volených členov kontrolnej komisie je 3.
3. Kandidát na člena kontrolnej komisie nemôže kandidovať na člena výkonného
výboru.
4. Funkčné obdobie je štvorročné.
Čl. 3
Spôsob a priebeh volieb
1. Voľby výboru a členov kontrolnej komisie riadi a vykonáva trojčlenná volebná
komisia (ďalej VK) zvolená plénom verejným hlasovaním.
2. Návrh na zloženie VK podáva výkonný výbor ZZŠS. Členom VK nesmie byť člen
výboru.
3. Členovia VK môžu byť volení jednotlivo alebo VK môže byť volená en bloc.
4. Voľby prebiehajú v súlade so stanovami, nominačnými pravidlami, volebným a
rokovacím poriadkom.
5. Každý kraj s výnimkou Bratislavy navrhuje jedného kandidáta na člena výkonného
výboru ZZŠS, ktorý bol zvolený na zasadnutí skupín podľa krajov verejným
hlasovaním. Kandidát na člena výkonného výboru musí vyjadriť súhlas so svojou
kandidatúrou.
6. Pri rovnosti hlasov kandidátov v kraji, rozhodne sa tajným hlasovaním.
Bratislavský kraj nominuje 4 kandidátov na členov výboru a 1 na člena kontrolnej
komisie.
7. Poverený zástupca kraja odovzdá písomný návrh na 1 člena výboru a 1 kandidáta
kontrolnej komisie niektorému z členov VK, bratislavský zástupca odovzdá návrh s
počtom 4+1.
8. Volebná komisia spracuje predložené návrhy a pripraví kandidátske listiny.
Kandidátske listiny obsahujú meno a priezvisko kandidáta, bydlisko a názov kraja,
ktorý zastupuje.
9. Pri verejnom hlasovaní sa hlasuje o každom kandidátovi výkonného výboru osobitne.
10. Hlasy pri verejnom hlasovaní sčítajú predsedajúcim určení skrutátori a overujú
členovia
11. VK.
12. Výsledky volieb verejným hlasovaním vyhlasuje predsedajúci po každom volebnom
akte.
13. Pri tajnom hlasovaní sa uskutočňujú voľby prostredníctvom hlasovacích lístkov
takto.
 Kandidáti sa uvedú na hlasovacom lístku v abecednom poradí .



Súhlas s kandidátmi na členov výkonného výboru sa vyjadrí zakrúžkovaním
poradových čísel pri menách v počte, ktorý je predpísaný alebo v menšom počte.
 Inak upravený hlasovací lístok je neplatný.
 Výsledky volieb tajným hlasovaním zisťujú členovia volebnej komisie.
14. Zvolení sú tí kandidáti za členov výkonného výboru, ktorí získali nadpolovičnú
väčšinu platných hlasov prítomných členov pléna.
Čl. 4
Voľba orgánov združenia
1. Novozvolení členovia výkonného výboru sa zídu v čo najbližšom termíne (podľa
možnosti ešte počas zasadnutia ZZŠS) a zvolia prezidenta ZZŠS. S výsledkom voľby
oboznámia plénum.
2. Navrhnutí kandidáti kontrolnej komisie sa zídu počas rokovania pléna a zvolia si
predsedu a dvoch členov kontrolnej komisie verejným hlasovaním. Zostavia
poradovník ostatných navrhnutých kandidátov podľa počtu získaných hlasov.
S výsledkom voľby oboznámia plénum.
3.

Na najbližšom zasadnutí výkonného výboru si jeho členovia zvolia viceprezidenta a
hospodára.

Čl. 5
Zánik členstva v výkonnom výbore a členstva v kontrolnej komisii
Členstvo vo výkonnom výbore a členstvo v kontrolnej komisii sa končí:
a) Vzdaním sa funkcie
b) Zrušením členstva v ZZŠS
c) 75% neospravedlnenou neúčasťou na zasadnutiach výkonného výboru
d) Smrťou člena
Čl. 6
Doplňujúce voľby do výkonného výboru a do kontrolnej komisie
1. V prípade naplnenia niektorého dôvodu z bodu 5 sa konajú doplňujúce voľby do
výkonného výboru alebo do kontrolnej komisie ZZŠS.
2. Príslušný kraj nominuje kandidáta za člena výkonného výboru na najbližšom
zasadaní pléna.
3. Nominovaný kandidát bude volený za člena výkonného výboru v zmysle článku 3.
4. Novým členom kontrolnej komisie sa stáva ďalší kandidát v poradí podľa Čl. 4
odsek 2.
Čl. 7
Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania
1. Volebná komisia vyhotoví o priebehu a výsledku hlasovania zápisnicu v dvoch
rovnopisoch. Zápisnicu podpisujú všetci členovia volebnej komisie.
2. Zápisnica obsahuje najmä tieto údaje :
a) dátum a čas začiatku a ukončenia volieb
b) počet riadnych členov ZZŠS zapísaných v prezenčnej listine
c) počet vydaných hlasovacích lístkov (v prípade volieb tajným hlasovaním)
d) počet odovzdaných hlasovacích lístkov (detto)
e) počet neplatných hlasovacích lístkov (detto)
f) počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
g) stručný obsah pripomienok a námietok odovzdaných volebnej komisii(ak
boli vznesené) a rozhodnutie volebnej komisie

1.
2.
3.

Čl. 8
Záverečné ustanovenia
Novozvoleným výkonným orgánom združenia začína plynúť volebné obdobie
ukončením zasadnutia pléna ZZŠS, na ktorom sa konali voľby.
Tento volebný poriadok prerokovalo a schválilo plénum ZZŠS na svojom rokovaní dňa
5. – 7. máj 2015
Volebný poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia.
Ing. Eva Tchuríková
viceprezident ZSŠS

V Hornom Smokovci

Mgr. Alena Petáková
prezident ZSŠS

