
Volebný poriadok  

Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti 

 

Článok I. 

Volebný poriadok Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti / ďalej SPS/ upravuje postup pri 

vykonávaní voľby členov orgánov SPS. 

 

Článok II. 

 

Voľby sú priame, rovné s tajným hlasovaním. Volebné právo je možné uplatňovať len priamo, nie 

prostredníctvom zástupcu. 

Právo voliť a byť volený má každý člen SPS, ktorý ku dňu konania volieb má splnené  členské 

povinnosti / zaplatené členské, ku dňu volieb nebolo rozhodnuté o vylúčení člena z dôvodu neplnenia 

si členských povinností/. 

Volebné obdobie  orgánov SPS je štvorročné.  

Voľby do orgánov SPS sú podľa stanov realizované na Valnom zhromaždení /ďalej VZ/, ktoré musí byť 

uznášaniaschopné, tak ako je uvedené v stanovách SPS  Článok 6. 

Voľby vedie predseda Volebnej komisie, ktorá je zvolená na VZ. Volebná komisia má 5 členov. 

 

Článok III. 

 

VZ SPS volí 

a.) 13 členov výboru SPS  

b.) 3 členov revíznej komisie SPS 

c.) 5 členov disciplinárnej komisie SPS 

 

Výsledky volieb predstavujú zoznam kandidátov  na jednotlivých kandidačných listinách zoradených 

zostupne , podľa počtu získaných hlasov.  

 

Za člena Výboru SPS je zvolených  prvých 13 členov s najvyšším počtom hlasov. 

Za člena revíznej komisie SPS sú zvolení prví 3 členovia s najvyšším počtom hlasov. 

Za člena Disciplinárnej komisie SPS je zvolených prvých 5 členov s najvyšším počtom hlasov. 



V prípade rovnakého počtu hlasov u dvoch alebo viacerých kandidátov / na rozhodujúcich miestach/ 

sa postupuje tak, že sa uskutoční druhé kolo volieb, pričom sa volí už len spomedzi kandidátov, ktorí 

v prvom kole dosiahli rovnaký počet hlasov. Do príslušnej funkcie je zvolený ten kandidát, ktorý získa 

väčší počet hlasov. 

 

Ďalší zvolení členovia sa stávajú náhradníkmi  a môžu  sa stať členmi orgánu v prípade odstúpenia 

alebo straty členstva člena niektorého  z orgánov SPS. 

 

Článok IV. 

 

Kandidačná listina pre voľby do jednotlivých orgánov  bude uzatvorená a zverejnená na webových 

stránkach   SPS  najneskôr mesiac pred termínom volieb. 

Návrh na kandidáta do volieb orgánov SPS môže dať každý riadny člen spoločnosti.  Svoj návrh člen 

predkladá Výboru SPS , ktorý je zodpovedný za zostavenie kandidačnej listiny. 

Svoj návrh člen predkladá Výboru SPS v písomnej alebo elektronickej podobe najneskôr do termínu 

zverejnenia na webových stránkach SPS. 

 Kandidát musí so svojou kandidatúrou súhlasiť. V prípade, že sa kandidát na voľbách nezúčastní, je 

potrebné, aby predložil písomný súhlas so svojou kandidatúrou.  

Do každého orgánu SPS je vytvorená osobitná kandidačná listina. Kandidovanie jedného člena do 

viacerých orgánov SPS je možné. Členstvo je však možné len v jednom z uvedených orgánov.  

 

Článok V. 

 

Hlasovacie lístky dostane každý riadny účastník VZ. 

Hlasovací lístok musí byť označený pečiatkou SPS. 
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