VOLEBNÝ PORIADOK SLOVENSKEJ SEKCIE IPA
v znení zmien a doplnkov schválených Národným kongresom
konanom 8. a 9. novembra 2013
Mimoriadny Národný kongres Slovenskej sekcie IPA v zmysle článku 22 Stanov Slovenskej
sekcie IPA schválil tento Volebný poriadok Slovenskej sekcie IPA ako jej vnútorný predpis.
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
(1)

Volebný poriadok Slovenskej sekcie IPA (ďalej len „volebný poriadok“) upravuje
riadne, opakované a doplňujúce voľby Výkonného prezídia, Revíznej komisie a vedenia územnej úradovne. Tento volebný poriadok sa nevzťahuje na voľby vedenia
novozakladanej územnej úradovne. Voľby novozakladanej územnej úradovne upravujú
Pravidlá pre zakladanie územných úradovní Slovenskej sekcie IPA.

(2)

Riadne voľby (ďalej len „voľby“) Výkonného prezídia, Revíznej komisie a vedenia
územnej úradovne sa konajú v roku, v ktorom končí funkčné obdobie týchto orgánov.
Voľby Výkonného prezídia a Revíznej komisie sa konajú na Národnom kongrese,
voľby vedenia územnej úradovne na členskej schôdzi územnej úradovne.

(3)

Opakované voľby Výkonného prezídia, Revíznej komisie alebo vedenia územnej
úradovne sa uskutočnia, ak sa volieb v stanovenom termíne nezúčastnila osobne či
prostredníctvom špecifikovanej písomnej plnej moci, ak je také zastúpenie podľa
Stanov Slovenskej sekcie IPA prípustné, nadpolovičná väčšina všetkých delegátov
alebo členov oprávnených voliť členov príslušného orgánu. Voľby sa zopakujú aj
v prípade, ak došlo k pochybeniu, ktoré mohlo mať vplyv na výsledok volieb, pokiaľ
ide o zvolených členov.

(4)

Doplňujúce voľby Výkonného prezídia, Revíznej komisie alebo vedenia územnej
úradovne sa konajú v prípade, ak sa volená funkcia vo voľbách neobsadí z dôvodu
absencie kandidátov na danú funkciu, alebo ak sa v priebehu funkčného obdobia uvoľní
funkcia vo Výkonnom prezídiu, Revíznej komisii alebo vo vedení územnej úradovne
v dôsledku odstúpenia alebo odvolania člena týchto orgánov.

(5)

Príprava a priebeh opakovaných a doplňujúcich volieb Výkonného prezídia, Revíznej
komisie a vedenia územnej úradovne sa riadi rovnakými pravidlami a postupmi ako
voľby.

(6)

Voľby Výkonného prezídia a Revíznej komisie sa uskutočňujú zásadne tajným hlasovaním. Voľby vedenia územnej úradovne sa môžu uskutočniť aj verejným hlasovaním.

(7)

Právo voliť členov Výkonného prezídia má každý delegát Národného kongresu. Právo
byť volený do Výkonného prezídia má iba člen vedenia územnej úradovne. Člen
vedenia územnej úradovne sa môže uchádzať súčasne o viacero funkcií vo Výkonnom
prezídiu, zastávať však môže len jednu volenú funkciu.

(8)

Právo voliť členov Revíznej komisie má každý delegát Národného kongresu. Právo byť
volený do Revíznej komisie má každý člen Slovenskej sekcie IPA, okrem členov
Výkonného prezídia.
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(9)

Právo voliť vedenie územnej úradovne má každý člen Slovenskej sekcie IPA
registrovaný v príslušnej územnej úradovni. Právo byť volený do vedenia územnej
úradovne má iba riadny člen Slovenskej sekcie IPA z príslušnej územnej úradovne.
Riadny člen Slovenskej sekcie IPA sa môže uchádzať súčasne o viacero funkcií
vo vedení územnej úradovne, zastávať však môže len jednu volenú funkciu.

(10) Každý delegát alebo člen oprávnený voliť má jeden hlas, ktorý môže uplatniť osobne
alebo prostredníctvom špecifikovanej písomnej plnej moci, ak je takéto zastúpenie
podľa Stanov Slovenskej sekcie IPA prípustné.
DRUHÁ ČASŤ
VOĽBY VÝKONNÉHO PREZÍDIA A REVÍZNEJ KOMISIE
Vyhlásenie a príprava volieb
Článok 2
(1)

Voľby Výkonného prezídia a Revíznej komisie vyhlasuje prezident, a to tak, aby sa
platná voľba uskutočnila pred uplynutím funkčného obdobia týchto orgánov.

(2)

Výkonné prezídium je povinné najneskôr 70 dní pred uplynutím funkčného obdobia
Výkonného prezídia alebo Revíznej komisie zverejniť na internetovej stránke Slovenskej sekcie IPA oznam o konaní volieb do týchto orgánov s uvedením termínu a miesta
konania volieb, lehoty a adresy pre predkladanie návrhov kandidátov na funkcie členov
Výkonného prezídia a Revíznej komisie.

(3)

Výkonné prezídium je v rámci príprav volieb povinné ustanoviť Volebnú komisiu.

(4)

Generálny sekretár je v rámci príprav volieb Výkonného prezídia a Revíznej komisie
povinný postúpiť návrhy kandidátov na volené funkcie a zoznam delegátov Volebnej
komisii najneskôr 14 dní pred konaním volieb a v súčinnosti s touto komisiou pripraviť
technické podmienky pre uskutočnenie volieb.
Článok 3
Navrhovanie kandidátov, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry

(1)

Právo navrhovať kandidátov na voľbu členov Výkonného prezídia a Revíznej komisie
má každý člen Slovenskej sekcie IPA. Každý člen, ktorý môže byť volený do Výkonného prezídia alebo Revíznej komisie, môže kandidovať tiež na základe vlastného
návrhu.

(2)

Návrh kandidáta (kandidátov) na voľbu členov Výkonného prezídia alebo Revíznej
komisie musí navrhovateľ predložiť v písomnej alebo elektronickej forme generálnemu
sekretárovi najneskôr 50 dní pred termínom konania volieb. Návrh kandidáta musí
obsahovať meno a priezvisko kandidáta, funkciu, na ktorú kandidáta navrhuje, meno
a priezvisko navrhovateľa a dátum a spôsob udelenia súhlasu kandidáta s kandidatúrou.
Za predložený sa považuje návrh preukázateľne odoslaný v termíne subjektu podľa
tohto odseku.

(3)

V prípade, že v stanovenom termíne nebol predložený žiadny návrh kandidáta na voľbu
niektorého člena (členov) Výkonného prezídia alebo Revíznej komisie, alebo ak žiadny
z navrhnutých kandidátov nespĺňa podmienky pre zaradenie na kandidátnu listinu
podľa článku 1 ods. 7 alebo ods. 8, je možné ďalšie návrhy kandidátov na danú funkciu
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(funkcie) predložiť až na Národnom kongrese, a to aj ústne. Návrh kandidáta je možné
podať ústne na Národnom kongrese aj v prípade potreby doplnenia kandidátky
z dôvodu, že navrhnutý kandidát sa pred voľbou kandidatúry vzdal, alebo že jeho
kandidatúra bola odvolaná a na volenú funkciu nie je žiadny kandidát.
(4)

Kandidát má právo vzdať sa kandidatúry do doby zahájenia volieb, prípadne pred
zahájením ďalšieho kola volieb. Do tohto času môže jeho kandidatúru odvolať aj člen,
ktorý ho kandidoval. Vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry nemožno vziať späť.

(5)

Počet kandidátov na jednotlivé volené funkcie nie je početne obmedzený.

(6)

Po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov kandidátov Výkonné prezídium prerokuje
predložené návrhy a prijme k nim stanovisko; u neúplného alebo nejasného návrhu
vyzve navrhovateľa, aby ho v lehote stanovenej vo výzve doplnil.

(7)

Výkonné prezídium z predložených návrhov kandidátov na voľbu členov Výkonného
prezídia a Revíznej komisie vylúči neplatné návrhy. Za neplatné sa považujú také
návrhy, ktorých kandidáti nespĺňajú podmienky na voľbu podľa článku 1 ods. 7
alebo ods. 8, návrhy kandidátov, ktoré neboli predložené v stanovenom termíne, návrhy
kandidátov, ktorých údaje, napriek výzve uvedenej v ods. 6 neboli doplnené, ako aj
návrhy kandidátov, ktorí sa kandidatúry dodatočne vzdali, alebo ktorých kandidatúra
bola odvolaná. O vylúčení kandidáta z voľby člena Výkonného prezídia alebo Revíznej
komisie a o dôvode vylúčenia je Výkonné prezídium povinné písomne alebo
elektronicky informovať navrhovateľov vylúčených návrhov.
Článok 4
Zostavovanie kandidátnych listín

(1)

Z platných návrhov kandidátov Volebná komisia zostaví pre voľby do Výkonného
prezídia a Revíznej komisie samostatné kandidátne listiny. Kandidátnu listinu zostavuje
v členení podľa volených funkcií, pričom kandidátov navrhnutých na jednotlivé funkcie
v nej uvádza v abecednom poradí podľa priezviska kandidáta tak, aby nebolo možné
jednotlivých kandidátov zameniť. Kandidáti pre voľby navrhnutí na zasadnutí Národného kongresu pred zahájením volieb, prípadne pred zahájením ďalšieho kola volieb,
sa na kandidátnu listinu doplnia v poradí podľa podaných návrhov s uvedením funkcie,
na ktorú kandidujú. Doplnenie kandidátnej listiny, prípadne iné zásahy v nej môže
vykonať výhradne Volebná komisia.

(2)

Na kandidátnu listinu nie je možné zaradiť kandidáta, ktorý nevyslovil s kandidatúrou
súhlas.

(3)

Ak sa po zostavení kandidátnej listiny kandidát kandidatúry vzdal, alebo ak bola jeho
kandidatúra odvolaná členom, ktorý ho kandidoval, Volebná komisia kandidátnu listinu
upraví.

(4)

Kandidátne listiny pre voľby Výkonného prezídia a Revíznej komisie musia byť pred
a počas konania volieb umiestnené vo volebnej miestnosti.
Článok 5
Volebná komisia

(1)

Volebná komisia pre voľby Výkonného prezídia a Revíznej komisie má troch členov.
Ustanovuje ju Výkonné prezídium najneskôr 15 dní pred konaním volieb. Pri jej
ustanovovaní je Výkonné prezídium povinné dbať na to, aby jej členovia reprezentovali
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3 územné úradovne. Návrhy na členov Volebnej komisie môže podať ktorýkoľvek člen
Výkonného prezídia. O každom navrhnutom kandidátovi sa hlasuje verejne, pričom
zvolení sú tí traja kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov prítomných členov
Výkonného prezídia.
(2)

Volebná komisia si spomedzi seba volí predsedu. Meno zvoleného predsedu oznámi
Volebná komisia pred konaním volieb Výkonnému prezídiu.

(3)

Členom Volebnej komisie nemôže byť kandidát do voleného orgánu. V prípade, že člen
Volebnej komisie príjme kandidatúru vo voľbách, jeho funkcia vo Volebnej komisii
zaniká. Výkon funkcie vo Volebnej komisii zaniká aj vzdaním sa funkcie alebo spolu
so zánikom členstva v Slovenskej sekcii IPA. Na uvoľnené miesto musí byť
bezodkladne ustanovený iný člen.

(4)

Každý člen Volebnej komisie sa môže funkcie vzdať. Písomné prehlásenie o vzdaní sa
funkcie musí člen Volebnej komisie doručiť Výkonnému prezídiu. Účinky prehlásenia
o vzdaní sa funkcie nastávajú dňom jeho doručenia.

(5)

Volebná komisia v rámci prípravy a riadenia priebehu volieb plní najmä nasledujúce
úlohy:
a) zostavuje kandidátne listiny,
b) pripravuje technické podmienky pre uskutočnenie volieb,
c) posudzuje platnosť hlasovacích lístkov,
d) uskutočňuje sčítavanie hlasovacích lístkov a platných hlasov,
e) vyhlasuje výsledky volieb,
f vyhotovuje protokol o priebehu a výsledkoch volieb,
g) prijíma protesty k príprave, priebehu a výsledku volieb a predkladá ich so svojim
stanoviskom Výkonnému prezídiu na rozhodnutie.

(6)

Volebná komisia rozhoduje väčšinovým hlasovaním všetkých jej členov.

(7)

Činnosť Volebnej komisie končí vyhlásením výsledkov volieb a vyhotovením písomného protokolu o priebehu volieb. V prípade podania protestu k príprave, priebehu
a výsledku volieb činnosť Volebnej komisie končí odovzdaním protestu a jej stanoviska
k protestu Výkonnému prezídiu, najneskôr však 30. dňom po konaní volieb.
Článok 6
Hlasovacie lístky a spôsob ich úpravy

(1)

Voľba členov Výkonného prezídia a Revíznej komisie sa uskutočňuje prostredníctvom
hlasovacích lístkov.

(2)

Hlasovací lístok pre voľby Výkonného prezídia a Revíznej komisie musí byť označený
pečiatkou Slovenskej sekcie IPA a musí obsahovať názov voleného orgánu, funkcie,
ktorá sa ním volí a očíslovanie kola volieb.

(3)

Hlasovací lístok sa v prvom kole voľby upravuje uvedením mena a priezviska
kandidáta z kandidátnej listiny. Každý takto uvedený kandidát získava hlas voliča.

(4)

Platne upravený hlasovací lístok môže pre jednotlivú funkciu obsahovať meno a priezvisko nanajvýš jedného kandidáta. Ak hlasovací lístok obsahuje mená a priezviská
viacerých kandidátov, alebo ak obsahuje meno a priezvisko, ktoré nie je možné
s istotou rozpoznať, alebo ktoré nie je uvedené na kandidátnej listine, je neplatný.
Neplatný je tiež hlasovací lístok, ktorý nie je upravený vôbec.
Hlasovací lístok sa v druhom kole voľby upravuje uvedením mena a priezviska

(5)
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kandidáta z kandidátov postupujúcich do druhého kola voľby. Každý takto uvedený
kandidát získava hlas voliča. Pre neplatnosť hlasovacieho lístka v druhom kole voľby
sa primerane použije ustanovenie ods. 4.
(6)

Hlasovacie lístky musia byť archivované počas troch rokov odo dňa konania volieb.
Článok 7
Priebeh volieb

(1)

Priebeh volieb Výkonného prezídia a Revíznej komisie riadi predseda Volebnej
komisie.

(2)

Volebná komisia vyhlási kandidátnu listinu a stručne predstaví navrhnutých
kandidátov. V prípade, že na niektorú z volených funkcii nie je žiadny kandidát,
Volebná komisia vyzve delegátov k predloženiu návrhov. Predložené návrhy, ktoré
spĺňajú podmienky pre zaradenie kandidáta na kandidátnu listinu stanovené týmto
volebným poriadkom, Volebná komisia doplní na kandidátnu listinu.

(3)

Volebná komisia musí umožniť každému z navrhnutých kandidátov predniesť svoju
predstavu o výkone funkcie, o ktorú sa uchádza, ak o to kandidát požiada.

(4)

Voľba sa môže uskutočniť aj o neprítomnom kandidátovi, ak so svojou kandidatúrou
vyslovil vopred písomný súhlas.

(5)

Kandidát, ktorý sa uchádza o viacero funkcií súčasne a je zvolený do jednej z nich,
musí byť z kandidátnej listiny pre voľbu na ďalšie navrhované funkcie stiahnutý.

(6)

Pred vykonaním samotných volieb predseda Volebnej komisie musí prítomných
delegátov oboznámiť so spôsobom voľby. Pred a počas konania volieb musí byť
vo volebnej miestnosti umiestnený Volebný poriadok Slovenskej sekcie IPA.

(7)

Volebná komisia vydá prítomným delegátom pred každou voľbou po jednom
hlasovacom lístku, ktorého vydanie vyznačí v zozname delegátov.

(8)

Vo volebnej miestnosti musí byť umožnená úprava hlasovacích lístkov tak, aby bolo
zabezpečené tajné hlasovanie.

(9)

Upravený hlasovací lístok hlasujúci delegát vkladá do volebnej schránky pred
Volebnou komisiou.

(10) Pri voľbách orgánov Slovenskej sekcie IPA sa volí najprv Výkonné prezídium.
(11) Voľby členov na funkcie vo Výkonnom prezídiu sa uskutočňujú v nasledovnom poradí:
a) prezident,
b) 1. viceprezident,
c) 2. viceprezident,
d) generálny sekretár,
e) asistent generálneho sekretára,
f) pokladník,
g) asistent pokladníka.
(12) Po každom kole volieb predseda Volebnej komisie vyhlási výsledky voľby na volenú
funkciu, pričom postupuje podľa článku 8 odseku 2.
(13) Voľba Revíznej komisie sa uskutočňuje zvlášť o jej jednotlivých členoch.
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Článok 8
Výsledky volieb
(1)

Výsledky volieb Výkonného prezídia a Revíznej komisie vyhodnocuje, overuje
a vyhlasuje predseda Volebnej komisie bezprostredne po skončení volieb.

(2)

Členmi Výkonného prezídia sa stávajú tí kandidáti, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu
hlasov hlasujúcich delegátov. Ak pri voľbe na príslušnú funkciu žiadny z navrhnutých
kandidátov nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov hlasujúcich delegátov,
alebo ak rovnosť hlasov nedovoľuje rozhodnúť o zvolení kandidáta, uskutoční sa druhé
kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti s najväčším počtom získaných hlasov
alebo dvaja či viac kandidátov s rovnakým počtom získaných hlasov. Zvolený je ten
kandidát, ktorý získa najväčší počet hlasov. Ak však ani v druhom kole volieb rovnosť
hlasov nedovoľuje rozhodnúť o zvolení kandidáta, rozhodne sa o zvolenom kandidátovi
losovaním. Losovanie uskutoční predseda Volebnej komisie.

(3)

Členmi Revíznej komisie sú zvolení traja kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov
hlasujúcich delegátov.

(4)

O výsledkoch a priebehu volieb vyhotoví Volebná komisia protokol, v ktorom uvedie:
a) počet oprávnených hlasujúcich,
b) počet vydaných hlasovacích lístkov,
c) počet odovzdaných hlasovacích lístkov, resp. počet neplatných hlasovacích
lístkov,
d) poradie všetkých kandidátov na jednotlivé funkcie a počet platných hlasov
odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
e) zloženie zvoleného orgánu,
f) výrok o platnosti volieb,
g) iné závažné skutočnosti, ktoré sa vyskytli v priebehu volieb.

(5)

Protokol o výsledku volieb, podpísaný všetkými členmi Volebnej komisie, tvorí prílohu
protokolu zo zasadnutia Národného kongresu.

(6)

Výsledky volieb Výkonného prezídia a Revíznej komisie musí novozvolené Výkonné
prezídium uverejniť na internetovej stránke Slovenskej sekcie IPA najneskôr do 30 dní
od konania volieb.
Článok 9
Opakované voľby

(1)

Voľby Výkonného prezídia alebo Revíznej komisie opakované z dôvodu neprítomnosti
nadpolovičnej väčšiny delegátov oprávnených voliť sa musia vykonať na mimoriadnom
Národnom kongrese zvolaným za týmto účelom najneskôr do 70 dní od termínu
neuskutočnených volieb.

(2)

O opakovaní volieb Výkonného prezídia alebo Revíznej komisie z dôvodu
spochybnenia výsledkov volieb, pokiaľ ide o zvolených členov, rozhoduje Národný
kongres alebo mimoriadny Národný kongres. Opakované voľby sa vykonajú v rozsahu
zisteného a preukázaného pochybenia, ak je to možné, v rovnaký deň spochybnených
volieb. Ak voľbu nie je možné vykonať v rovnaký deň, musí sa voľba vykonať
na mimoriadnom Národnom kongrese zvolaným za týmto účelom najneskôr do 70 dní
od termínu spochybnených volieb.

6

Článok 10
Doplňujúce voľby
(1)

O konaní doplňujúcich volieb Výkonného prezídia a Revíznej komisie z dôvodu
neobsadenia funkcie vo voľbách rozhoduje Volebná komisia. O konaní doplňujúcich
volieb z dôvodu odstúpenia alebo odvolania člena Výkonného prezídia alebo Revíznej
komisie rozhoduje Výkonné prezídium.

(2)

Doplňujúce voľby Výkonného prezídia alebo Revíznej komisie sa vykonajú
na najbližšom zasadnutí Národného prezídia. Doplňujúce voľby sa nemusia vykonať,
ak do volieb zostáva menej ako 180 dní.

(3)

Funkcia člena Výkonného prezídia alebo Revíznej komisie zvoleného doplňujúcou
voľbou zaniká voľbou uskutočnenou na Národnom kongrese.
TRETIA ČASŤ
VOĽBY VEDENIA ÚZEMNEJ ÚRADOVNE
Vyhlásenie a príprava volieb
Článok 11

(1)

Voľby vedenia územnej úradovne vyhlasuje vedúci územnej úradovne, a to tak, aby sa
platná voľba uskutočnila pred uplynutím funkčného obdobia tohto orgánu. Voľby
vedenia územnej úradovne, ktorej vedeniu skončilo funkčné obdobie, vyhlasuje
1. viceprezident.

(2)

Oznam o konaní volieb vedenia územnej úradovne s uvedením termínu a miesta
konania volieb, lehoty a adresy pre predkladanie návrhov kandidátov na funkcie členov
vedenia územnej úradovne je vedenie územnej úradovne povinné zaslať v písomnej
alebo elektronickej forme členom územnej úradovne a súčasne zverejniť na internetovej
stránke Slovenskej sekcie IPA najneskôr 30 dní pred konaním volieb. Oznam o konaní
volieb vedenia územnej úradovne môže byť súčasťou oznamu o konaní členskej
schôdze.

(3)

Vedenie územnej úradovne je v rámci príprav volieb povinné postúpiť Volebnej komisii návrhy kandidátov na volené funkcie a zoznam členov registrovaných v územnej
úradovni a v súčinnosti s ňou zabezpečiť technické podmienky pre uskutočnenie volieb.
Pri voľbách vedenia územnej úradovne vyhlásených 1. viceprezidentom vykonáva
všetky činnosti spojené s vyhlásením volieb a ich prípravou prislúchajúce podľa tohto
volebného poriadku vedeniu územnej úradovne 1. viceprezident v spolupráci
s generálnym sekretárom.

(4)

Článok 12
Navrhovanie kandidátov, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry
(1)

Právo navrhovať kandidátov do vedenia územnej úradovne má každý člen registrovaný
v príslušnej územnej úradovni. Každý riadny člen Slovenskej sekcie IPA môže
do vedenia územnej úradovne kandidovať tiež na základe vlastného návrhu.
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(2)

Návrh kandidáta (kandidátov) na voľbu členov vedenia územnej úradovne musí
navrhovateľ predložiť v písomnej alebo elektronickej forme vyhlasovateľovi volieb
najneskôr 7 dní pred termínom ich konania. Návrh kandidáta musí obsahovať meno
a priezvisko kandidáta, funkciu, na ktorú kandidáta navrhuje, meno a priezvisko navrhovateľa a dátum a spôsob udelenia súhlasu kandidáta s kandidatúrou. Za predložený
sa považuje návrh preukázateľne odoslaný v termíne a na adresu stanovenú
vyhlasovateľom volieb.

(3)

V prípade, že v stanovenom termíne nebol predložený žiadny návrh kandidáta
na niektorú volenú funkciu člena (členov) vedenia územnej úradovne, alebo ak žiadny
z navrhnutých kandidátov nespĺňa podmienky pre zaradenie na kandidátnu listinu
podľa článku 1 ods. 9, je možné ďalšie návrhy kandidátov na danú funkciu (funkcie)
podať až na členskej schôdzi územnej úradovne, a to aj ústne. Návrh kandidáta je
možné podať ústne na členskej schôdzi aj v prípade potreby doplnenia kandidátky
z dôvodu, že navrhnutý kandidát sa pred voľbou vzdal kandidatúry a na volenú funkciu
nie je žiadny kandidát.

(4)

Kandidát má právo vzdať sa kandidatúry do doby zahájenia volieb, prípadne pred
zahájením ďalšieho kola volieb. Do tohto času môže jeho kandidatúru odvolať aj člen,
ktorý ho kandidoval. Vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry nemožno vziať späť.

(5)

Počet kandidátov na jednotlivé volené funkcie nie je početne obmedzený.

(6)

Po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov kandidátov vedenie územnej úradovne
prerokuje predložené návrhy a prijme k nim stanovisko; u neúplného alebo nejasného
návrhu vyzve navrhovateľa, aby ho v lehote stanovenej vo výzve doplnil.

(7)

Vedenie územnej úradovne z predložených návrhov kandidátov vylúči neplatné návrhy.
Za neplatné sa považujú také návrhy, ktorých kandidáti nespĺňajú podmienky na voľbu
podľa článku 1 ods. 9, návrhy kandidátov, ktoré neboli predložené v stanovenom
termíne, návrhy kandidátov, ktorých údaje, napriek výzve uvedenej v ods. 6 neboli
doplnené, ako aj návrhy kandidátov, ktorí sa kandidatúry dodatočne vzdali, alebo
ktorých kandidatúra bola odvolaná. O vylúčení kandidáta z voľby člena vedenia
územnej úradovne a o dôvode vylúčenia je vedenie územnej úradovne povinné písomne
alebo elektronicky informovať navrhovateľov vylúčených návrhov.
Článok 13
Zostavovanie kandidátnych listín

(1)

Z platných návrhov kandidátov postúpených vedením územnej úradovne Volebná
komisia zostaví pre voľby vedenia územnej úradovne kandidátnu listinu. Kandidátnu
listinu zostavuje v členení podľa volených funkcií, pričom kandidátov navrhnutých
na jednotlivé funkcie v nej uvádza v abecednom poradí podľa priezviska kandidáta tak,
aby nebolo možné jednotlivých kandidátov zameniť. Kandidáti navrhnutí na členskej
schôdzi územnej úradovne pred zahájením volieb, prípadne pred zahájením ďalšieho
kola volieb, musia byť doplnení na kandidátnu listinu, a to v poradí podľa podaných
návrhov s uvedením funkcie na ktorú kandidujú. Doplnenie kandidátnej listiny,
prípadne iné zásahy v nej môže vykonať výhradne Volebná komisia.

(2)

Na kandidátnu listinu nie je možné zaradiť kandidáta bez jeho súhlasu.

(3)

Ak sa po zostavení kandidátnej listiny kandidát kandidatúry vzdal, alebo ak bola jeho
kandidatúra odvolaná členom, ktorý ho kandidoval, Volebná komisia kandidátnu listinu
upraví.
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(4)

Kandidátne listiny pre voľby vedenia územnej úradovne musia byť pred a počas
konania volieb umiestnené vo volebnej miestnosti.
Článok 14
Volebná komisia

(1)

Volebná komisia pre voľby vedenia územnej úradovne má troch členov. Volebnú
komisiu volí členská schôdza územnej úradovne. Návrhy na členov Volebnej komisie
môže podať ktorýkoľvek člen registrovaný v územnej úradovni. O každom navrhnutom
kandidátovi sa hlasuje verejne, pričom zvolení sú tí traja kandidáti, ktorí získali
najväčší počet hlasov prítomných členov.

(2)

Členovia Volebnej komisie si spomedzi seba volia predsedu. Meno zvoleného predsedu
oznámi Volebná komisia pred konaním volieb predsedajúcemu členskej schôdze.

(3)

Členom Volebnej komisie nemôže byť kandidát do vedenia územnej úradovne.
V prípade, že člen Volebnej komisie prijme kandidatúru vo voľbách, jeho funkcia
vo Volebnej komisii zaniká. Na uvoľnené miesto musí byť bezodkladne ustanovený
iný člen.

(4 ) Volebná komisia v rámci prípravy a riadenia priebehu volieb plní najmä nasledujúce
úlohy:
a) zostavuje kandidátnu listinu,
b) pripravuje technické podmienky pre uskutočnenie volieb,
c) posudzuje platnosť hlasovacích lístkov,
d) v závislosti od spôsobu voľby uskutočňuje sčítavanie hlasov alebo hlasovacích
lístkov a platných hlasov,
e) vyhlasuje výsledky volieb,
f) vyhotovuje protokol o priebehu a výsledkoch volieb,
g) prijíma protesty k príprave, priebehu a výsledku volieb a predkladá ich so svojim
stanoviskom vedeniu územnej úradovne na rozhodnutie.
(5)

Volebná komisia rozhoduje väčšinovým hlasovaním všetkých jej členov.

(6)

Činnosť Volebnej komisie končí vyhlásením výsledkov volieb a vyhotovením písomného protokolu o priebehu volieb. V prípade podania protestu k príprave, priebehu
a výsledku volieb činnosť Volebnej komisie končí 30. dňom po konaní volieb.

Článok 15
Hlasovacie lístky a spôsob ich úpravy
(1)

Voľba členov vedenia územnej úradovne sa uskutočňuje prostredníctvom hlasovacích
lístkov, ak členská schôdza nerozhodne inak.

(2)

Hlasovací lístok pre voľby vedenia územnej úradovne musí byť označený pečiatkou
územnej úradovne a musí obsahovať názov funkcie, ktorá sa ním volí a očíslovanie
kola volieb.

(3)

Hlasovací lístok sa upravuje uvedením mena a priezviska kandidáta. Kandidát takto
uvedený na hlasovacom lístku získava hlas voliča.

(4)

Platne upravený hlasovací lístok môže pre jednotlivú funkciu obsahovať meno a priezvisko nanajvýš jedného kandidáta. Ak sú na hlasovacom lístku uvedení viacerí
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kandidáti, alebo ak je na ňom uvedené meno a priezvisko kandidáta, ktorý nie je
na kandidátnej listine, alebo ak je meno a priezvisko kandidáta nečitateľné, hlasovací
lístok je neplatný. Neplatný je tiež hlasovací lístok, ktorý nie je upravený vôbec.
(5)

Hlasovacie lístky musia byť archivované počas troch rokov odo dňa konania volieb.
Článok 16
Priebeh volieb

(1)

Priebeh volieb vedenia územnej úradovne riadi predseda Volebnej komisie.

(2)

Volebná komisia vyhlási kandidátnu listinu a stručne predstaví navrhnutých kandidátov. V prípade, že na niektorú z volených funkcii nie je žiadny kandidát, Volebná
komisia vyzve prítomných členov k predloženiu návrhov. Predložené návrhy, ktoré
spĺňajú podmienky pre zaradenie kandidáta na kandidátnu listinu stanovené týmto
volebným poriadkom, Volebná komisia doplní na kandidátnu listinu.

(3)

Volebná komisia musí umožniť každému z navrhnutých kandidátov predniesť svoju
predstavu o výkone funkcie, o ktorú sa uchádza, ak o to kandidát požiada.

(4)

Voľba sa môže uskutočniť aj o neprítomnom kandidátovi, ak so svojou kandidatúrou
vyslovil vopred písomný súhlas.

(5)

Kandidát, ktorý sa uchádza o viacero funkcií súčasne a je zvolený do jednej z nich,
musí byť z kandidátnej listiny pre voľbu na ďalšie navrhované funkcie stiahnutý.

(6)

Pred vykonaním samotných volieb predseda Volebnej komisie musí prítomných členov
oboznámiť so spôsobom voľby. Pred a počas konania volieb musí byť vo volebnej
miestnosti umiestnený Volebný poriadok Slovenskej sekcie IPA.

(7)

Ak sa voľby vedenia územnej úradovne uskutočňujú tajným hlasovaním, Volebná
komisia vydá prítomným členom s hlasovacím právom pred každou voľbou po jednom
hlasovacom lístku, ktorého vydanie vyznačí v zozname členov. V prípade, ak člen
zastupuje pri voľbách aj iného člena (členov) Volebná komisia mu vydá ďalšie
hlasovacie lístky v počte zodpovedajúcom predloženým špecifikovaným písomným
plným mociam; ich vydanie, ako aj skutočnosť hlasovania na základe špecifikovanej
písomnej plnej moci vyznačí v zozname členov.

(8) Vo volebnej miestnosti musí byť umožnená úprava hlasovacích lístkov tak, aby bolo
zabezpečené tajné hlasovanie.
(9)

Upravený hlasovací lístok hlasujúci člen vkladá do volebnej schránky pred Volebnou
komisiou.

(10) Ak sa voľby vedenia územnej úradovne uskutočňujú verejným hlasovaním, hlasuje sa
zdvihnutím ruky.
(11) Voľby členov na funkcie vo vedení územnej úradovne sa uskutočňujú v nasledovnom
poradí:
a) vedúci územnej úradovne,
b) sekretár,
c) pokladník.
(12) Po každom kole volieb predseda Volebnej komisie vyhlási výsledky voľby na volenú
funkciu, pričom postupuje podľa článku 17 ods. 2.

10

Článok 17
Výsledky volieb
(1)

Výsledky volieb vedenia územnej úradovne vyhodnocuje, overuje a vyhlasuje
na členskej schôdzi územnej úradovne predseda Volebnej komisie bezprostredne
po konaní volieb.

(2)

Členmi vedenia územnej úradovne sa stávajú tí kandidáti, ktorí získali nadpolovičnú
väčšinu hlasov prítomných členov s hlasovacím právom a členov zastúpených na
základe špecifikovanej písomnej plnej moci. Ak pri voľbe na príslušnú funkciu žiadny
z navrhnutých kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov
s hlasovacím právom a členov zastúpených na základe špecifikovanej písomnej plnej
moci, alebo ak rovnosť hlasov nedovoľuje rozhodnúť o zvolení kandidáta, uskutoční sa
druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti s najväčším počtom získaných
hlasov alebo dvaja či viac kandidátov s rovnakým počtom získaných hlasov. Zvolený je
ten kandidát, ktorý získa najväčší počet hlasov. Ak však ani v druhom kole volieb
rovnosť hlasov nedovoľuje rozhodnúť o zvolení kandidáta, rozhodne sa o zvolenom
kandidátovi losovaním. Losovanie uskutoční predseda Volebnej komisie.

(4)

O výsledkoch a priebehu volieb vyhotoví Volebná komisia protokol, v ktorom uvedie:
a) počet členov oprávnených voliť ,
b) počet vydaných hlasovacích lístkov,
c) počet odovzdaných hlasovacích lístkov, resp. počet neplatných hlasovacích
lístkov,
d) poradie všetkých kandidátov na jednotlivé funkcie a počet platných hlasov
odovzdaných pre jednotlivých kandidátov,
e) zloženie zvoleného orgánu,
f) výrok o platnosti volieb,
g) iné závažné skutočnosti, ktoré sa vyskytli v priebehu volieb.

(5)

Protokol o výsledku volieb, podpísaný všetkými členmi Volebnej komisie, tvorí prílohu
protokolu z členskej schôdze územnej úradovne.

(6)

Výsledky volieb vedenia územnej úradovne musí novozvolené vedenie územnej
úradovne oznámiť členom registrovaným v územnej úradovni obvyklým spôsobom
a Výkonnému prezídiu písomne alebo elektronicky najneskôr do 15 dní od konania
volieb.
Článok 18
Opakované voľby

(1)

O opakovaní volieb vedenia územnej úradovne z dôvodu neuznášaniaschopnosti
členskej schôdze rozhoduje vedúci územnej úradovne. Opakované voľby vyhlásené
vedúcim územnej úradovne sa musia vykonať na členskej schôdzi územnej úradovne
najneskôr do skončenia funkčného obdobia vedenia územnej úradovne.

(2)

O opakovaní volieb vedenia územnej úradovne z dôvodu spochybnenia výsledkov
volieb, pokiaľ ide o zvolených členov, rozhoduje členská schôdza. Opakované voľby sa
vykonajú v rozsahu zisteného a preukázaného pochybenia, ak je to možné, v rovnaký
deň spochybnených volieb. Ak voľbu nie je možné vykonať v rovnaký deň, musí sa
voľba vykonať na ďalšej členskej schôdzi zvolanej za týmto účelom najneskôr do 60
dní od termínu spochybnených volieb.
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Článok 19
Doplňujúce voľby
(1)

O konaní doplňujúcich volieb vedenia územnej úradovne z dôvodu neobsadenia
funkcie vo voľbách rozhoduje Volebná komisia. O konaní doplňujúcich volieb
z dôvodu odstúpenia alebo odvolania člena vedenia územnej úradovne rozhoduje
vedenie územnej úradovne.

(2)

Doplňujúce voľby vedenia územnej úradovne sa vykonajú na členskej schôdzi územnej
úradovne najneskôr do 60 dní od neobsadenia alebo uvoľnenia funkcie. Doplňujúce
voľby sa nemusia vykonať, ak do volieb zostáva menej ako 180 dní.

(3)

Funkcia člena vedenia územnej úradovne zvoleného doplňujúcou voľbou zaniká voľbou vedenia územnej úradovne uskutočnenou na členskej schôdzi územnej úradovne.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Článok 20
Záverečné ustanovenia

(1)

Členom Výkonného prezídia a Revíznej komisie predseda Volebnej komisie vydá
osvedčenie o zvolení, v ktorom uvedie obdobie trvania mandátu zvoleného člena.
Členom vedenia územnej úradovne osvedčenie o zvolení s uvedením obdobia trvania
mandátu zvoleného člena vydá na základe protokolu o výsledku volieb prezident.
Duplikáty týchto osvedčení musia byť uložené v sídle Slovenskej sekcie IPA.

(2)

Proti príprave, priebehu a výsledku volieb Výkonného prezídia, Revíznej komisie alebo
vedenia územnej úradovne je možné podať protest príslušnej Volebnej komisii, a to
najneskôr do 15 dní od konania volieb. Protest môže byť podaný ústne, elektronicky
alebo písomne, musí však uvádzať dôvody jeho podania. Volebná komisia posúdi
protest najneskôr do 15 dní od jeho podania alebo doručenia a v rovnakej lehote
ho predloží spolu so svojim stanoviskom na rozhodnutie Výkonnému prezídiu, ak ide
o protest proti voľbám Výkonného prezídia alebo Revíznej komisie, alebo vedeniu
územnej úradovne, ak ide o protest proti voľbám vedenia územnej úradovne.

(3)

Anulovať výsledky volieb Výkonného prezídia a Revíznej komisie môže len Národný
kongres alebo mimoriadny Národný kongres. Výsledky volieb vedenia územnej
úradovne môže anulovať len členská schôdza územnej úradovne.

(4)

Špecifikované písomné plné moci použité pri voľbách musia byť priložené k protokolu
o výsledku volieb a archivované spolu s ďalšou dokumentáciou z volieb počas troch
rokov odo dňa konania volieb.

(5)

Tento volebný poriadok je záväzný pre Slovenskú sekciu IPA a všetky jej organizačné
zložky.

(6)

Zmeny a doplnky tohto volebného poriadku podliehajú schváleniu Národným
kongresom alebo mimoriadnym Národným kongresom a nadobúdajú účinnosť dňom
ich schválenia.

(7) Tento volebný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. mája 2009.
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