Zásady elektronického hlasovania
Mimoriadneho valného zhromaždenia Klubu slovenských turistov,
zvolaného dištančne k voľbe predsedu a člena kontrolnej komisie KST
(hlasovanie „per rollam“)

Výkonný výbor KST si osvojil návrh kontrolórky zvolať v januári 2022 mimoriadne valné
zhromaždenie Klubu slovenských turistov (MVZ KST) v záujme zabezpečenia funkčnosti
Kontrolnej komisie (KoK). Nakoľko jediným bodom programu MVZ KST bude voľba predsedu
a člena KoK, uskutoční sa MVZ KST dištančne, formou elektronického hlasovania delegátov, pre
ktoré boli prijaté tieto zásady:
1. Delegátmi MVZ sú delegáti ostatného riadneho valného zhromaždenia KST. Výkonný výbor im
prostredníctvom sekretariátu pošle e-mailovou poštou 30 dní pred termínom MVZ Pozvánku
a Pokyny (Organizačné usmernenie). Tým, ktorí nemajú e-mailovú adresu, to pošle riadnou
poštou na adresu pobytu.
Pokiaľ delegát a predseda regiónu nie sú tá istá osoba, dostanú Pokyny obaja, Pozvánku len
delegát. Odosielajúci zamestnanec sekretariátu je povinný overiť si, či Pozvánka a Pokyny boli
riadne odoslané.
2. Súčasťou Pokynov je termín MVZ a personálne návrhy výkonného výboru na obsadenie
uvedených funkcií. Námietky a pripomienky k navrhovaným kandidátom môžu delegáti MVZ
vyjadriť do 72 hodín (v priebehu 3 dní) od doručenia Pokynov.
3. Regióny môžu prostredníctvom svojich predsedov, resp. delegátov navrhnúť na uvedené
funkcie ďalšie fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienku (členstvo v KST) a majú potrebné
odborné a morálne predpoklady, najneskôr však 7 dní pred voľbami (7 dní pred MVZ). Do toho
istého termínu musí navrhujúci región poslať na mailovú adresu sekretariátu ústredie@kst.sk
spolu s písomným návrhom kandidáta aj písomné vyjadrenie navrhovaného, že s kandidatúrou
súhlasí. Takto navrhnutých kandidátov sekretariát zapíše do zoznamu kandidátov a pripraví
hlasovacie lístky.
4. Hlasovacie lístky odošle sekretariát delegátom 6 dní pred voľbami. Na samotné hlasovanie je
určená 2-dňová lehota: 18. - 19. januára 2022.
5. V štádiu hlasovania už nie je možné pripomienkovať, ale len hlasovať za kandidáta, proti
kandidátovi, alebo sa zdržať hlasovania. Delegát na hlasovacom lístku
- vyplní za ktorý región bol delegovaný
- hlasuje ponechaním jednej z uvedených možností ZA – PROTI – ZDRŽAL SA (nehodiace sa
škrtne) pri mene jedného z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku.
6. Hlasovanie je platné, ak boli hlasovacie lístky preukázateľne odoslané delegátom, ak delegát
hlasoval jednoznačne a ak označený hlasovací lístok odoslal na sekretariát KST v priebehu
určenej 2-dňovej lehoty, buď mailom na ústredie@kst.sk, alebo riadnou poštou, v stanovenom
termíne hlasovania, na adresu: Klub slovenských turistov, Záborského 33, 831 03 Bratislava.
7. Sčítanie hlasov vykonajú zamestnanci sekretariátu do 48 hodín po skončení termínu
hlasovania, sčítanie overí poverený člen výkonného výboru. Zamestnanec sekretariátu spraví
zo sčítania hlasov zápis, ktorý podpíšu všetci, čo sa sčítania hlasov zúčastnili.

8. Kandidát je schválený, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina delegátov MVZ KST. V opačnom
prípade je neschválený. Ak delegát hlasuje neurčito (nejednoznačne), má sa za to, že
nehlasoval.
9. Výsledok elektronického hlasovania delegátov MVZ zverejní sekretariát na webovej stránke
KST najneskôr 5 dní po sčítaní hlasov.

Schválil výkonný výbor KST, v Bratislave, 16. novembra 2021.

