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VOLEBNÝ PORIADOK č.6
na voľby do oficiálnych orgánov Cechu Podlahárov Slovenska
-Záujemcovia o kandidatúru do orgánov CPS musia zaslať písomnú žiadosť
na sekretariát CPS do začiatku konania Snemu. Uzávierka kandidatúry je 1 hodina
pred vyhlásením začiatku Snemu uvedeného na oficiálnych pozvánkach.
- Voľby sa budú konať do týchto oficiálnych orgánov:
A: 5-9 členné predstavenstvo CPS (P-CPS)
Z toho: A1: 4-7 zástupcov z riadnych členov
A2: 1-2 zástupcov z gestorov
B: 3 členná Revízna komisia
Z toho: B1: 2 zástupcovia z riadnych členov
B2: 1 zástupca z gestorov
- Žiadosť kandidáta musí obsahovať
1: meno a adresu podnikania
2: názov firmy (ak sa oficiálne uvádza)
3: na akú funkciu v oficiálnych orgánoch CPS má záujem kandidovať
(predstavenstvo, revízna komisia)
- Kandidátska listina bude visieť na nástenke CPS v priestoroch konania
Snemu do začiatku jeho samotného zahájenia.
- Pri registrácii na Snem jednotliví členovia sa preukážu Členským
preukazom (ktorý bude slúžiť ako Hlasovací lístok) alebo obdržia náhradné
mandátne lístky. Náhradný mandátny lístok obdržia aj v prípade zastupovania iného
člena CPS po predložení Splnomocnenia. V takom prípade má takýto Člen
viacnásobný hlas. Pri registrácii zúčastnení s platným mandátom obdržia aj
hlasovacie lístky s uvedenými kandidátmi na jednotlivé funkcie.
Najprv sa pristúpi k odsúhlaseniu Volebnej komisie. Predstavenstvo CPS
na svojom poslednom pravidelnom zasadaní pred konaním Snemu navrhne
Predsedu Volebnej komisie a ďalšieho člena z P-CPS).
Volebná komisia sa na Sneme navrhne v zložení 3 osôb takto:
1: - predseda Volebnej komisie (zástupca P-CPS)
2: - iný člen P-CPS
3: - vylosovaný člen CPS prítomný na Sneme
Osoba predsedajúca Snemu dáva Odsúhlasovať Snemu Volebnú komisiu.
Samotné hlasovanie…
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- Pred samotným zahájením volieb do orgánov Predstavenstva CPS
Predseda Volebnej komisie prečíta navrhovaný Volebný Poriadok do oficiálnych
orgánov CPS, ktorý poriadok musí Snem odsúhlasiť.
Samotné hlasovanie…
- Kandidátska listina bude prečítaná počas konania Snemu Predsedom
Volebnej komisie
Následne budú jednotliví kandidáti vyzvaní na stručné predstavenie sa,
pričom je nutné vyjadriť si stručne aj vlastný názor na poslanie CPS, ako aj oblasť,
ktorú si chce zobrať na Zodpovednosť pri práci v P-CPS.
- Samotné hlasovanie prebehne vyplnením hlasovacích lístkov jednotlivými
zúčastnenými na Sneme tak, že sa zakrúžkujú 4 mená zo zoznamu A1, ako
kandidátov z radov riadnych členov, 1 meno zo zoznamu A2 na gestorov, ktoré
navrhujú do Predstavenstva CPS. Ďalej zakrúžkujú 2 mená zo zoznamu B1 ako
kandidátov z radov riadnych členov, a 1 meno zo zoznamu B2 na zástupcu gestora,
ktoré navrhujú do revíznej komisie.
- Hlasovacie lístky sa vhodia do Volebnej urny.
- Z obdržaných hlasovacích lístkov Volebná komisia zostaví rebríček
kandidátov podľa počtu obdržaných hlasov. Tento zoznam sa vytvorí aj ako oddelený
zoznam jednotlivých kandidátov
zoznam A1: - do Predstavenstva - zástupcovia z radov riadnych členov
zoznam A2: - do Predstavenstva - zástupcovia z radov gestorov.
zoznam B1: - do revíznej komisie - zástupcovia z radov riadnych členov
zoznam B2: - do revíznej komisie - zástupcovia z radov gestorov
*

- Predstavenstvo je zvolené z:
7 členov zo zoznamu A1 + a z 2 členov zo zoznamu A2, ktorí obdržali
najviac hlasov
*

- Revízna komisia je zvolená z:
2 členov zo zoznamu B1 + a z 1 člena zo zoznamu B2, ktorí obdržali
najviac hlasov
-

*

Všetci zvolení kandidáti musia obdržať min. 50% hlasov mandátov Snemu.

- Predseda Volebnej komisie ihneď po vyhodnotení volieb prečíta výsledok
hlasovania na Sneme.
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- Ak z rôznych dôvodov sa na niektorú funkciu nepodarí zvoliť kandidáta,
Predseda Volebnej komisie vyhlási doplňujúce voľby na voľné miesta z členov
doterajšieho predstavenstva CPS postupne.
- Takto zvolené Predstavenstvo sa zvolá cez prestávku Snemu a navrhne
svojho predsedu (Vrchného cechmajstra) a jedného podpredsedu hlasovaním
postupne zo zoznamu A1. Tento bude navrhnutý, ak ich odsúhlasí nadpolovičná
väčšina novozvoleného Predstavenstva. Pred samotným navrhovaním o jednotlivých
osobách sa musí vyžiadať predošlí ústny súhlas tohto kandidáta zo strany
zodpovedajúceho za hlasovanie.
- Navrhovaného kandidáta na Vrchného cechmajstra predloží Predseda
Volebnej komisie na Snemu.
- Kandidát sa opäť predstaví a stručným príhovorom objasní svoj program v
CPS. Následne prebieha priame hlasovanie mandátmi a Vrchný cechmajster je
zvolený do funkcie, ak získa nadpolovičný počet z prítomných hlasov
Samotné hlasovanie…
- Ak tohto kandidáta Snem neodsúhlasí, pokračuje sa hlasovaním o ďalších
pripravených kandidátoch postupne zo zoznamu pripraveného novým
Predstavenstvom. Hlasovanie o kandidátoch je vždy podmienené súhlasným ústnym
vyjadrením samotného kandidáta s funkciou.
- Neodsúhlasený kandidát na Vrchného cechmajstra nestráca automaticky
členstvo aj v Predstavenstve CPS.
- Ak z akýchkoľvek dôvodov v priebehu volieb zoznam kandidátov sa zúži,
berie sa ďalší kandidát zo zoznamov A resp. B.
- Funkčné obdobie Oficiálnych orgánov CPS je 2 roky (ak nebude Snemom
zmenené) ak sa niektorí člen dobrovoľne nevzdá predčasne.
- Ak sa z rôznych dôvodov niektorá funkcia predčasne uvoľní, prizve
predstavenstvo na výkon funkcie ďalšieho člena z príslušných zoznamov A resp. B,
Ak rozsah prác to vyžaduje, novozvolené P-CPS má právo dodatočne
kooptovať vhodného člena do oficiálnych orgánov Cechu, ktorého predstaví na
ďalšom Sneme.
Mandát takéhoto nového funkcionára je ako riadne zvoleného do ďalšieho
riadneho Snemu, pričom na ďalšie obdobie sa jeho mandát musí potvrdiť voľbou na
Sneme. Snem musí túto osobu potvrdiť alebo navrhnúť iného.
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- Ak nebude odsúhlasený, musia sa vyhlásiť doplňujúce voľby na uvoľnené
miesto v súlade s platným volebným poriadkom.
- Z priebehu volieb Predseda Volebnej komisie vypracuje písomnú správu o
priebehu volieb, nechá podpísať členom volebnej komisie, a tento dokument sa uloží
v písomnej agende CPS.
- V prípade akýchkoľvek nejasností stanoví ďalší postup Volebná komisia. Za
samotné voľby pre ďalšie obdobie po Sneme zodpovedá aktuálne zvolená Volebná
komisia.
- Akýkoľvek iný postup neobsiahnutý v tomto volebnom poriadku je
v právomoci P-CPS. Každé rozhodnutie P-CPS je však len dočasné do konania
riadnych volieb na najbližšom Sneme CPS.
- Snem môže vyjadriť nedôveru voči niektorému členovi z Oficiálnych orgánov
CPS alebo celému Predstavenstvu, ak niektorý člen CPS pozbiera na petičnom
hárku min. 1/5 podpisov z počtu všetkých registrovaných členov a gestorov CPS.
Takto podpísaný (včítane uvedenia reg. čísla v CPS) petičný hárok sa zašle na
sekretariát CPS, ktorá zaistí hlasovanie o predmete petície na najbližšom Sneme
CPS.

V Považskej Bystrici, dňa 15.2.2013

-------------------------------------------------vrchný cechmajster

Vypracoval: Ing. Tibor PÁSZTOR, Tel: 0903 708 732
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