VOLEBNÝ PORIADOK SLOVENSKÉHO ZVAZU HÁDANKÁROV A KRÍŽOVKÁROV
Čl.1 Orgány SZHaK sa volia z aktívnych členov zväzu. Do orgánov SZHaK sa môžu voliť len plnoletí členovia.
Čl.2 Návrh kandidátov do jednotlivých orgánov môže predložiť ktorýkoľvek člen SZHaK v lehote najskôr 15 dní pred
konaním zasadnutia orgánu až do okamihu začatia prerokovávania bodu programu, v ktorom sa majú uskutočniť
dané voľby. Návrh kandidátov nepodlieha lokalitným kritériám. Navrhovaný kandidát musí súhlasiť s predloženým
návrhom. Jedna osoba môže kandidovať na viaceré funkcie v tom istom orgáne.
Čl.3 Voľby riadi volebná komisia. Voľby prebiehajú vždy tajne. Volebná komisia prednesie zoznam kandidátov, ktorý
vzišiel z predložených návrhov a pred začatím volieb poučí hlasujúcich členov o spôsobe vykonania volieb. Voľba
rady SZHaK prebieha podľa poradia funkcií uvedených v bode 4.4. stanov. Ak ide o súčasnú kandidatúru na viac
postov a kandidát je v niektorej voľbe už zvolený, do ďalších volieb sa návrh jeho osoby neuplatňuje.
Čl.4 Do orgánov SZHaK, kde sa volí len jedna osoba, je možné hlasovať len za jedného z navrhnutých kandidátov.
Zvolený bude kandidát s najvyšším počtom hlasov, pokiaľ tento počet presiahne nadpolovičný počet prítomných
hlasov. Ak sa takýmto spôsobom (I.kolo) nezvolil žiaden kandidát, postupujú do II.kola dvaja kandidáti s najvyšším
počtom získaných hlasov. Keď nie je možné v prípade rovnosti počtu hlasov stanoviť poradie, postupujú do II.kola
všetci takíto kandidáti. Zvolený je následne ten kandidát, ktorý v II.kole získal najvyšší počet hlasov. V prípade, keď je
potrebné po II. kole určiť poradie zvolených kandidátov a došlo k rovnosti hlasov, rozhoduje o poradí medzi takýmito
kandidátmi žreb.
Čl.5 Do orgánov SZHaK, kde sa volí viac osôb, je možné hlasovať maximálne len za taký počet kandidátov, aký má
byť počet členov daného orgánu. Zvolení budú kandidáti s najvyšším počtom hlasov, pokiaľ tento počet presiahne
nadpolovičný počet prítomných hlasov. Ak nadpolovičnú väčšinu prítomných hlasov získa viac kandidátov ako je
stanovený počet členov orgánu, stanú sa členmi orgánu kandidáti s najvyšším počtom hlasov a ostatní takto zvolení
kandidáti sa stávajú náhradníkmi. Ak sa týmto postupom nezvolí stanovený počet kandidátov, vykoná sa opätovná
voľba (II.kolo), avšak už bez tých kandidátov, ktorí boli zvolení v I.kole. Do II.kola postúpi podľa poradia v I.kole
dvojnásobný počet kandidátov, ako je počet zostávajúcich voľných miest orgánu, ktoré sú volené v II.kole. Keď nie je
možné v prípade rovnosti počtu hlasov stanoviť poradie, postupujú do II.kola všetci takíto kandidáti. Členmi orgánu
(do určeného počtu) sa následne stanú kandidáti s najvyšším počtom hlasov získaných v II.kole, ostatní sa stávajú
náhradníkmi. V prípade, keď je potrebné po II. kole určiť poradie zvolených kandidátov a došlo k rovnosti hlasov,
rozhoduje o poradí medzi takýmito kandidátmi žreb. Ustanovenie o náhradníkoch neplatí pre voľby na funkciu
predseda a podpredsedovia SZHaK.
Čl.6 Voľba členov každého orgánu SZHaK sa uskutoční na zasadnutí, ktoré sa zvolá v tom roku, v ktorom sa končí
funkčné obdobie orgánu.
Čl.7 Člen orgánu, ktorého funkcia sa skončila, je zodpovedný za riadne odovzdanie funkcie. Povinný je najmä
odovzdať doklady a písomnosti súvisiace s funkciou a vyúčtovať, prípadne vrátiť zverené majetkové hodnoty zväzu. O
odovzdaní funkcie sa spíše záznam medzi odovzdávajúcim a preberajúcim členom. Za kolektívny orgán vykonajú
tento úkon končiaci a nastupujúci predseda.
Čl.8 V prípade úmrtia člena orgánu, požiada Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov pozostalých členov rodiny,
prípadne jeho domácnosti o vydanie písomnosti a dokladov vzťahujúcich sa k výkonu jeho funkcie.
Volebný poriadok bol schválený na Zhromaždení členov SZHaK dňa 8.9.2007 v Banskej Bystrici.

