Asociácia súdnych psychiatrov Slovenska
VOLEBNÝ PORIADOK
§1
Pôsobnosť
Volebný poriadok Asociácie súdnych psychiatrov Slovenska (ďalej len ASPS) vychádza z príslušných
ustanovení Stanov ASPS (ďalej len stanov).
Volebný poriadok ASPS (ďalej len volebný poriadok) upravuje voľby predsedu ASPS, voľby predsedu
DR a členov DR, voľby pracovných orgánov.
§2
Volené orgány a funkcie
1. Valné zhromaždenie ASPS volí tieto orgány :
a) predsedu DR;
b) 4 členov dozornej rady;
b) predsedu ASPS;
2. Valné zhromaždenie ASPS volí tieto pracovné orgány :
a) pracovný výbor v počte 3 a viac členov;
b) volebnú komisiu v počte 5 a viac členov, v prípade, že v programe rokovania sú voľby;
c) mandátnu komisiu v počte 3 a viac členov;
d) návrhovú komisiu v počte 3 a viac členov.
§3
Obmedzenie výkonu funkcie
Dĺžka volebného obdobia predsedu ASPS a dozornej rady je maximálne 4 (štyri) roky.
Členovia dozornej rady nesmú byť súčasne členom iného orgánu ASPS.
§4
Volebné právo
Právo voliť do orgánov majú všetci riadni členovia ASPS.
§5
Spôsob hlasovania a jeho platnosť
Voľby sa konajú tajným alebo verejným hlasovaním . O spôsobe volieb rozhodujú oprávnení voliči.
Pre platnosť volieb platia príslušné ustanovenia rokovacieho poriadku.
§7
Volebná komisia
Voľby riadi, organizuje, za ich správny priebeh zodpovedá a prípadné sťažnosti rieši volebná komisia.
Členovia volebnej komisie plnia zároveň i funkciu skrutátorov. Členovia volebnej komisie sú volení
jednotlivo. Rozhodnutie volebnej komisie je platné, ak vysloví súhlas nadpolovičná väčšina jej členov.
§8
Spôsob volieb do orgánov a ich priebeh
Voľby do orgánov prebiehajú jednokolovým spôsobom.
Určený člen volebnej komisie (VK) zaháji voľby, oboznámi oprávnených voličov s návrhom na ich
priebeh a nechá ich hlasovať o charaktere volebného aktu. Členovia volebnej komisie rozdajú
oprávneným voličom 3 hlasovacie lístky, jeden pre voľbu predsedu ASPS, jeden pre voľbu predsedu
DR a jeden pre voľbu členov DR. Počet rozdaných hlasovacích lístkov sa zaznamenáva.

Hlasovacie lístky musia byť označené pečiatkou ASPS, ale nie očíslované, aby ich nebolo možné
zameniť, a musia obsahovať rubriku s názvom volených orgánov.
Poverený člen volebnej komisie oboznámi oprávnených voličov s počtom mien, ktorí môžu byť
maximálne do jednotlivých rubrík vpísané. Ten nesmie prevýšiť maximálny limit určený pre orgán,
kde bolo rozhodnuté o maximálnom počte jeho členov.
Oprávnený volič osobne vpíše do jednotlivých rubrík čitateľne, paličkovým písmom meno
a priezvisko členov, ktorých volí do príslušného orgánu. Počet vpísaných mien nesmie prekročiť
stanovený limit. Oprávnený volič musí do jednotlivých rubrík vpísať mená rôznych členov.
Vyplnený hlasovací lístok vloží každý oprávnený volič osobne do uzatvorenej volebnej schránky. Ako
prví hlasujú členovia volebnej komisie, po nich ostatní, bez určenia poradia.
Volebná komisia za účasti svojich členov otvorí volebnú schránku, spočíta odovzdané hlasovacie
lístky a rozdelí ich na platné a neplatné.
Neplatné hlasovacie lístky sú také, ktoré nie sú na predpísaných tlačivách. Hlas voliča je neplatný, ak
je meno kandidáta nečitateľné, ak je meno kandidáta uvedené vo viacerých rubrikách, prípadne je
navrhované viac kandidátov ako pripúšťa limit. V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti
hlasovacieho lístka a hlasov voličov, volebná komisia hlasovaním.
Volebná komisia zostaví poradie mien všetkých kandidátov do jednotlivých orgánov podľa počtu
odovzdaných hlasov.
Za predsedu ASPS, predsedu DR a členov DR sú zvolení tí kandidáti, ktorí dostali najvyšší počet
hlasov.
Určený člen volebnej komisie vyhlási mená zvolených členov. Každý zo zvolených kandidátov, musí
vysloviť s voľbou súhlas. Pokiaľ nie je zvolený člen prítomný musí byť k dispozícii jeho písomný
súhlas, inak postupuje na jeho miesto ďalší kandidát v poradí s najvyšším počtom hlasov.
V prípade, že zvolený člen alebo kandidát získal počet hlasov potrebných k zvoleniu do viac orgánov,
oznámi, ktorú voľbu preferuje. Kandidát je potom zaradený do toho orgánu, ktorý preferuje. Na
miesto, ktoré uvoľnil, postupuje ďalší v poradí s najvyšším počtom hlasov.
Určený člen volebnej komisie vyhlási konečné zloženie zvolených orgánov. Zároveň oboznámi
účastníkov rokovania s údajmi o počte prítomných oprávnených voličov a vyhlási platnosť volieb.
Uvedie poradie ďalších členov podľa počtu odovzdaných hlasov.
Volebná komisia vyhotoví vo dvoch vyhotoveniach zápisnicu o priebehu a výsledku volieb, ktorú
podpíšu všetci jej členovia. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa zaznamenajú. V zápisnici sa
uvedie : začiatok a ukončenie volieb, celkový počet účastníkov volieb zapísaných v prezenčnej listine,
celkový počet účastníkov, ktorí volili, počet odovzdaných platných a neplatných volebných lístkov,
počet hlasov odovzdaných pre každého kandidáta.
Určený člen volebnej komisie oboznámi so zápisnicou účastníkov rokovania. Zápisnica sa schvaľuje
v rámci uznesenia z rokovania. Zápisnicu a ostatné písomností týkajúce sa volieb odovzdajú členovia
volebnej komisie dozornej rade.
§9
Spôsob volieb do pracovných orgánov a ich priebeh
Pre spôsob a priebeh volieb do pracovných orgánov valného zhromaždenia všeobecne platí
ustanovenie tohto predpisu. O ich konkrétnej podobe rozhoduje valné zhromaždenie, aby bola
zaručená sloboda a demokracia volieb.
§ 11
Účinnosť
Tento volebný poriadok je dodatkom Stanov ASPS a účinnosť nadobúda po ich registrácii na MV SR.

