VOLEBNÝ PORIADOK
Valného zhromaždenia Horolezeckého klubu MANÍN.
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Podľa tohto volebného poriadku sa riadia voľby do orgánov Horolezeckého klubu MANÍN:
a. predsedu klubu
b. členov predsedníctva klubu
c. revízora
Podľa stanov klubu na valnom zhromaždení volia členov orgánov klubu prítomní členovia klubu na
valnom zhromaždení.
Voľby orgánov klubu sú zásadne tajné.
Voľby riadi trojčlenná volebná komisia, zvolená valným zhromaždením, prostredníctvom svojho
predsedu.
Každý členov klubu na valnom zhromaždení, ktorí dovŕšil 18 rokov obdrží pri prezentácii volebné lístky
na:
a. voľbu predsedu
b. voľbu členov predsedníctva
c. voľbu revízora
Platný odovzdaný hlasovací lístok je ten, na ktorom je zakrúžkovaný kandidát. Ostatné hlasovacie lístky
sú neplatné.
Kandidáti na predsedu musia byť známi pred konaním valného zhromaždenia. Kandidatúra môže byť
doručená prostredníctvom doporučeného listu na adresu klubu alebo cez elektronickú poštu, odoslaný
na e-mailovú adresu klub@hkmanin.sk.

VOĽBA PREDSEDU KLUBU
1. Kandidačnú listinu zostavuje predsedníctvo klubu na základe písomných návrhov členov klubu. Súhlas s
návrhom na zapísanie do kandidačnej listiny musí navrhnutý kandidát vyjadriť na valnom zhromaždení
v prípade neprítomnosti musí poskytnúť valnému zhromaždeniu písomný súhlas.
2. Konečný termín uzávierky návrhov je do 16:00 hod ôsmy deň pred konaním valného zhromaždenia.
3. Po uzávierke návrhov bude zoznam kandidátov zverejnený na webovej stránke klubu. Súčasťou návrhu
môže byť aj prezentácia kandidáta. Táto prezentácia bude zverejnená súčasne so zoznamom
kandidátov.
4. Navrhnutí kandidáti budú pripravení a zapísaní na volebných lístkoch delegátov v abedecnom poradí.
5. Kandidáti môžu na pokyn predsedajúceho VZ predniesť svoj kandidačný prejav v rozsahu do 10 min.
6. Predsedajúci valného zhromaždenia dá plénu VZ priestor na otázky kandidujúcim.
7. Členovia klubu vykonajú voľbu označením jedného kandidáta – zakrúžkovaním jeho poradového čísla.
8. Kandidát je zvolený, ak obdrží nadpolovičnú väčšinu z odovzdaných hlasov.
9. Ak sú na kandidačnej listine zapísaní dvaja a viac kandidátov a ani jeden z nich neobdrží nadpolovičnú
väčšinu hlasov, vykoná sa druhé kolo volieb. Do druhého kola postupujú a do kandidačnej listiny sa
zapíšu prví dvaja s najvyšším počtom hlasov z prvého kola.
10. Za úspešne zvoleného kandidáta v druhom kole sa považuje kandidát s najvyšším počtom platných
odovzdaných hlasov.
11. Ak nie je takto zvolený žiaden kandidáť, môžu sa konať ďalšie kolá voľby na základe rozhodnutia
valného zhromaždenia.
VOĽBY ČLENOV PREDSEDNÍCTVA (min 2 okrem predsedu)
1. Kandidátov predsedníctva klubu navrhuje zvolený predseda.
2. Kandidáti, ktorí získajú nadpolovičnú väčšinu hlasov sa stávajú členmi predsedníctva.
3. Ak nie je ani takto zvolený požadovaný počet členov predsedníctva, môžu sa konať ďalšie kolá voľby na
základe rozhodnutia valného zhromaždenia.
VOĽBA REVÍZORA
1. Voľba revízora sa riadi rovnakými pravidlami ako voľba predsedu klubu.

