Slovenský zväz moderného päťboja

VOLEBNÝ PORIADOK
Článok 1
Úvodné ustanovenie
V súlade so znením Stanov Slovenského zväzu moderného päťboja (ďalej SZMP)
a Zákona NR SR č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a uznesení mimoriadnej Konferencie SZMP konanej dňa 22.12.2018 v Banskej Bystrici,
uskutočnia sa podľa tohto Volebného poriadku voľby do orgánov SZMP - kontrolór NŠZ
Článok 2
Všeobecné zásady
1/
Voľby do orgánov SZMP sa uskutočnia tajným hlasovaním v zmysle schváleného
programu Konferencie SZMP.
2/ Právo hlasovať majú výlučne delegáti klubov a oddielov moderného päťboja, ktoré boli
zaregistrované v predchádzajúcom kalendárnom roku. Delegáti predložia písomné
splnomocnenie na právny úkon zastupovania svojho klubu, resp. oddielu na Konferencii
SZMP.
3/
Počty jednotlivých hlasov klubov a oddielov boli schválené Radou SZMP dňa 12. 1.
2019 na zasadnutí tohto orgánu v Banskej Bystrici (viď zápis Rady SZMP č.1/2019.)
Článok 3
Navrhovaní kandidáti
1/
Každý zaregistrovaný klub a oddiel moderného päťboja má právo navrhnúť kandidáta
za kontrolóra NŠZ a to do 2 dní od termínu konania Konferencie SZMP, t. j. do 14. februára
2019.
2/ Navrhovaný kandidát pred vykonaním volieb na jednotlivú funkciu ústne potvrdí svoj
záujem o kandidatúru.
Článok 4
Priebeh volieb
1/
Voľby riadi 3-členná volebná komisia, schválená v zmysle schváleného programu
Konferencie SZMP. Členovia si zvolia predsedu komisie, ktorý bude oboznamovať
účastníkov Konferencie o výsledku volieb.
2/ Členmi Volebnej komisie nemôžu byť účastníci Konferencie SZMP, ktorí kandidujú do
niektorej z volených funkcií pre ďalšie obdobie.
3/
Členovia Volebnej komisie odovzdajú osobne volebný lístok každému delegátovi
s právom hlasovať.
4/ Delegáti s právom hlasovať obdržia pred voľbou volebný lístok, do ktorého vpíšu meno
kandidáta pre uvedenú volenú funkciu.
5/ Členovia Volebnej komisie vyzvú delegátov aby svoj volebný lístok vložili do volebnej
urny. Po tomto akte, členovia komisie sa odoberú k zrátaniu hlasov.
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7/ Za platný hlas sa považuje aj volebný lístok, na ktorom nie je uvedené žiadne meno.
Tento akt sa považuje za zdržanie sa hlasovania
8/
Predseda Volebnej komisie po zrátaní hlasov informuje účastníkov Konferencie
o výsledku volieb. Zvolený je kandidát, ktorý získal najvyšší počet platných hlasov.
9/ Po skočení volieb vypracuje Volebná komisia protokol o priebehu volieb.
Článok 5
Záverečné ustanovenie
Tento Volebný poriadok platí pre uskutočnenie volieb na Konferencii SZMP, konanej dňa
16. februára 2019 v Banskej Bystrici.
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