
VOLEBNÝ    PORIADOK
doplňujúcich volieb 

Konferencie Odborového zväzu justície v Slovenskej republike
konanej dňa 2. decembra 2011

Volebný poriadok upravuje podrobnosti o voľbách orgánov a funkcionárov
OZJ v SR.

Článok I.
Doplňujúca voľba dvoch členov Predsedníctva OZJ v SR

1. Delegáti s hlasom rozhodujúcim volia dvoch členov Predsedníctva OZJ v SR.

2. Právo byť zvolený má každý člen OZJ. Návrh kandidátov má právo predložiť
každý člen OZJ  s  tým,  že  môže  navrhnúť  aj seba. Navrhnutý kandidát však
musí  s kandidatúrou  vysloviť  písomný  súhlas  a to  najneskôr  do  začatia  voľby  
volebnej komisie, pokiaľ nie je prítomný na konferencii. Prítomný kandidát môže
vysloviť svoj súhlas s kandidatúrou aj ústne. Zvolený môže  byť   aj  neprítomný
kandidát,  ktorý  vyslovil  písomný  súhlas  so  svojou  kandidatúrou.  Návrhy   na  
kandidátov možno podať najneskôr do začatia voľby volebnej komisie. 

3. Voľby  sa  vykonajú  tajným  hlasovaním, zakrúžkovaním dvoch (2)  kandidátov
na  volebnom lístku,   ak  bude  zakrúžkovaný  väčší  počet  ako  2  kandidáti,  bude
tento volebný lístok neplatný.   Zvolení  sú  tí  2   kandidáti,   ktorí  dosiahnu   
najväčší    počet   hlasov.   Pokiaľ   by   niektorí   z kandidátov  umiestnených  na
zvoliteľnom mieste dosiahli  rovnaký počet hlasov, tak  sa uskutoční druhé kolo
hlasovania,  v ktorom  budú  zvolení  tí  kandidáti,  ktorí  dosiahnu  najväčší  počet
hlasov.  Pokiaľ  by  aj  v druhom  kole  bol  rovnaký  počet  o zvolenom  kandidátovi
rozhodne lós.

4.  Voľby  uskutoční  volebná  komisia,   ktorá   dohliada  na  priebeh  doplňujúcich
volieb členov predsedníctva OZJ v SR. Predsedníctvo OZJ v SR zvolí na svojom
ustanovujúcom zasadnutí predsedu a podpredsedu OZJ v SR.

Článok II.

1.  Priebeh  volieb  riadi  3  členná  volebná  komisia,  ktorú  volí  konferencia  pred
začatím volieb.

2. Voľby členov volebnej komisie sa vykonajú verejne. Na platnosť volieb členov
volebnej komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov
s hlasom rozhodujúcim. 



3. O výsledku volieb volebná komisia vyhotoví  zápisnicu,  ktorá  musí  obsahovať
počet odovzdaných platných hlasov pre každého kandidáta. Zápisnicu podpisujú
všetci členovia volebnej komisie.
 

Článok IV.

Volebný  poriadok  sa  stáva  záväzným  a účinným,  ak  ho  verejným
hlasovaním  schváli  nadpolovičná  väčšina  prítomných  delegátov  na  konferencii
OZJ v SR.


