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Článok I 

Úvodné ustanovenia 

1) Volebný poriadok Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ďalej len „ZKSM“)  

upravuje spôsob nominácie kandidátov a priebehu volieb ... na post vedúceho 

oblastného centra (ďalej len „VOC“) a členov volebnej komisie (ďalej len „VK“). 

Článok II 

Zoznam volených orgánov ZKSM 

1) V rámci predmetu tohto dokumentu  

b) volia vedúci spoločenstiev (ďalej len „VS“) 

i) VOC, 

ii) členov VK. 

Článok III 

Vyhlásenie volieb 

2) Voľby VOC vyhlasuje VOC príslušného oblastného centra (ďalej len „OC“) alebo 

koordinátor ZKSM. 

3) Voľby členov VK sa nevyhlasujú. Uskutočňujú sa  automaticky pred každými voľbami do 

volených funkcií ZKSM v deň volieb. 

Článok IV 

Nominácie kandidátov 

2) Pre zaradenie kandidátov do volieb VOC je nutné splniť nasledujúce podmienky: 

a) Predložiť životopis kandidáta. 

b) Predložiť motivačný list kandidáta. 

4) Dokumenty predloží kandidát na VOC vyhlasovateľovi volieb e-mailom alebo písomne. 

Na kandidátku sú zaradení len tí kandidáti, ktorí zaslali dokumenty do dátumu určeného 

vyhlasovateľom volieb. Dokumenty zaslané e-mailom predloží kandidát v písomnej forme 

najneskôr v deň konania volieb. 
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5) V prípade, že vyhlasovateľ volieb neurčí termín na predkladanie dokumentov  je 

potrebné doručiť dokumenty najneskôr 7dní pred voľbami. 

Článok VIII 

Voľba členov volebnej komisie 

1) Voľba sa uskutoční verejným hlasovaním.  

3) Členmi VK pri voľbe VOC sú zvolení členovia ZKSM.  

4) V prípade, že VK nemá potrebný počet členov, kandidovať do VK môžu: 

b) prítomní členovia ZKSM, ak ide o voľbu VOC. 

5) Člen CSR, resp. VS môže dať hlas toľkým kandidátom, koľko je možné zvoliť členov VK. 

6) Kandidáti, ktorí získali hlasy od viac ako polovice prítomných členov CSR, resp. VS, sú 

zvolení do VK. 

7) V prípade, že nebude zvolený potrebný počet členov VK, sa voľba opakuje. Do 

nasledujúceho kola sa môžu nominovať noví kandidáti aj neúspešní kandidáti. Voľba sa 

opakuje, kým sa nezvolí potrebný počet členov VK. 

Článok IX 

Voľba vedúceho oblastného centra 

1) Voľba sa uskutoční tajným alebo verejným hlasovaním. 

2) Voľba VOC sa môže uskutočniť v nevyhnutnom prípade aj e-mailom. 

3) Vedúceho OC volia VS alebo nimi poverení zástupcovia daného OC. 

4) Vykonaním voľby členov VK bude zvolená dvojčlenná volebná komisia. VK bude 

posudzovať platnosť hlasov, sčítavať hlasy a dohliadať na správny priebeh volieb. 

5) Každý VS alebo ním poverení zástupca má jeden hlas. 

6) VS, ktorý sa rozhodne hlasovať e-mailom, zašle e-mail vyhlasovateľovi volieb a KK 

najneskôr deň pred uskutočnením volieb. V e-maile uvedie, ktorému kandidátovi dáva 

svoj hlas, svoje telefónne číslo a či sa chce alebo nechce zúčastniť prípadných ďalších kôl 

telefonicky. Vyhlasovateľ volieb vytlačený e-mail doručí VK. VK môže telefonicky hlas 

overiť. 
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7) Ak niektorý z kandidátov získa nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých spoločenstiev 

daného OC, je právoplatne zvolený za VOC. 

8) Zvoleného VOC potvrdzuje CSR na svojom najbližšom rokovaní. V prípade, že CSR 

zvoleného VOC nepotvrdí, voľby sa opakujú s tým, že ich vyhlási koordinátor ZKSM. 

9) Pred potvrdením voľby vedúceho OC CSR je nutné KK doručiť: 

a) Prezenčnú listinu VS, ktorí sa zúčastnili voľby. Pri VS, ktorí hlasovali prostredníctvom 

e-mailu sa namiesto podpisu uvedie: „Hlasoval e-mailom“. 

b) Životopis kandidáta.  

c) Motivačný list kandidáta. 

d) Oznámenie o voľbe VOC. 

e) Zápisnicu z voľby VOC. 

f) E-maily VS, ktorý hlasovali e-mailom. 

10) V prípade, že žiadny kandidát nezíska v hlasovaní nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 

spoločenstiev daného OC, postupujú do druhého kola dvaja kandidáti s najvyšším 

počtom získaných hlasov. 

11) V prípade, že sa v prvom kole volieb na prvom a druhom mieste umiestnia viac ako dvaja 

kandidáti, postupujú do druhého kola všetci kandidáti, ktorí sa  umiestnili na prvom a 

druhom mieste.  

12) Ak v druhom kole nebude zvolený VOC, voľby sa opakujú. Ak sa VOC nepodarí zvoliť ani 

v piatom kole, vyhlási vyhlasovateľ volieb nové voľby, ktoré sa musia konať do 30 dní. Ak 

sa VOC nebude do troch mesiacov zvolený, OC zanikne. 

13) V prípade druhého a ďalších kôl môže VS hlasovať aj telefonicky. VK pri sčítavaní hlasov 

zavolá všetkým VS, ktorí v e-maile uviedli, že sa chcú telefonicky zúčastniť aj ďalších kôl 

voľby VOC. Meno, komu dáva VS svoj hlas musia počuť všetci členovia VK. Hlasovanie 

týchto VS uvedie VK do vytlačeného e-mailu. 

Článok X 

 Zastupovanie VOC alebo VS na voľbách 

2) V odôvodnených prípadoch, keď sa VS nemôže zúčastniť volieb, môže poveriť hlasovaním 

aj zástupcu zo svojho spoločenstva. Toto poverenie musí byť písomné. Na jeho základe sa 

vydá zastupujúcej osobe hlasovací lístok. 
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3) Tento poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia Celoslovenskou radou ZKSM, teda 

26.11.2016. 

Za správnosť zodpovedá: .................................................. 

 PhDr. ThDr. Ján Buc, PhD. 

 predseda ZKSM 


