VOLEBNÝ PORIADOK VALNÉHO ZHROMAŽDENIA AČE SR
podľa odst. 3, článku 4 stanov AČE
Zmena volebného poriadku schválená 6. Valným zhromaždením AČE dňa 4.12.2003
Tento volebný poriadok je upresňujúci predpis k platným stanovám AČE.
1. Spôsob voľby
Voľby do orgánov asociácie definovaných v článku 4, ods. 4 a ods. 5 stanov sú tajné a
priame. Volieb se zúčastnia všetci prítomní individuálni riadni, individuálni pridružení,
individuálni čestní a korporatívni členovia. Neprítomní vyššie uvedení členovia sa môžu
zúčastniť prvého kola volieb korešpondenčným spôsobom. Pre tieto účely rozošle poštou
sekretár výboru AČE spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie i kandidačné listiny s
razítkom asociácie a svojím podpisom. Korešpondenčný spôsob sa považuje za neplatný
v prípade použitia telegramu, faxu alebo elektronickej pošty.
Voľba je realizovaná úpravou kandidačnej listiny. Pokiaľ člen nesúhlasí s niektorým
kandidátom, škrtne celé jeho meno. Pri splnení podmienok bodu 3 Volebného poriadku môže
člen doplniť kandidačnú listinu o celé meno svojho kandidáta z členov AČE. Pri iných
úpravách bude kandidačná listina považovaná za neplatnú. Hlasujúci člen odovzdá
kandidačnú listinu skrutátorom (viď bod 4) alebo zašle na adresu sekretára asociácie tak, aby
ju sekretár obdržal pred zahájením voľby. Sekretár je zodpovedný za zachovanie tajnosti
korešpondenčnej voľby a za odovzdanie obdržaných kandidačných listín skrutátorom.
2. Volebné obdobie
Funkcionári asociácie sú volení na dobu tri roky.
3. Nominácia kandidátov
Každý z individuálnych riadnych, individuálnych pridružených, individuálnych čestných a
korporatívnych členov AČE má právo podať pred zahájením valného zhromaždenia, na
ktorom bude voľba prebiehať, návrh na zaradenie svojho kandidáta na členstvo vo volených
orgánoch na kandidačnú listinu. Návrh musí byť doplnený súhlasom kandidáta. Výbor
garantuje správnosť kandidačných listín a ich rozmnoženie pre všetkých členov asociácie.
4. Výsledok volieb
K zisťovaniu výsledku tajných volieb ustanovuje výbor AČE aspoň dvoch skrutátorov z
členov AČE, ktorí zoznámia s výsledkom volieb valné zhromaždenie.
Skrutátori zostavia poradie kandidátov podľa počtu obdržaných hlasov. Členmi volených
orgánov sa stávajú kandidáti na prvých miestach zodpovedajúcich počtu členov volených
orgánov. Skrutátori zároveň vypracujú a podpíšu zápis o výsledkoch voľby, ktorý sa stáva
súčasťou zápisu z valného zhromaždenia.

