Volebný poriadok SSUM
Článok 1.
Voľby v SSUM sú priame a tajné. Uskutočňujú sa korešpondenčne, jednokolovo.
Vo voľbách môže kandidovať každý riadny člen SSUM. Funkčné obdobie je štvorročné. Volenými
orgánmi SSUM sú: 1. Výbor SSUM
2. Revízor SSUM
Voľby riadi trojčlenná volebná komisia, riadená jej predsedom. Členov komisie a jej predsedu
navrhuje a volí výbor SSUM.
Voľby vyhlasuje odstupujúci výbor SSUM písomným oznámením členom najneskôr 60 dní pred
uplynutím funkčného obdobia.
Článok 2.
Kandidátov na voľbu do výboru SSUM môže navrhnúť ktorýkoľvek člen SSUM. Kandidátsku
listinu zostavuje výbor podľa zásad, uvedených v článku 3., schvaľuje ju volebná komisia.
Navrhnutý kandidát musí byť so svojou kandidatúrou oboznámený ešte pred zostavením
kandidátskej listiny a musí s ňou súhlasiť. Nesúhlas oznámi výboru písomne.

Článok 3.
Výbor tvoria zástupcovia jednotlivých oblastí aplikácie ultrazvuku v tomto počte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

echokardiografia
gynekológia a pôr.
interná medicína
neurológia
ophtalmológia
ortopédia (koxy)
pediatria
rádiodiagnostika
urológia

2
2
2
2
1
1
1
3
1

Kandidátska listina musí obsahovať pre každú uvedenú oblasť:
• najmenej dvoch kandidátov, ak sa jedná o oblasť s jedným zástupcom vo výbore
• najmenej štyroch kandidátov, ak sa jedna o oblasť s dvoma alebo troma zástupcami vo výbore.

Členmi výboru sa stávajú kandidáti s najvyšším počtom hlasov pre každú uvedenú oblasť aplikácie.
Ďalší kandidáti v poradí sú náhradníci (len pre uvedenú oblasť), pričom náhradník s najvyšším počtom
hlasov je revízorom SSUM pre najbližšie volebné obdobie.
Novozvolený výbor SSUM si na svojom prvom zasadnutí (zvolanom predsedom odstupujúceho
výboru do mesiaca od ukončenia volieb a vyhlásenia výsledkov volebnou komisiou) volí predsedu,
podpredsedu a vedeckého sekretára.

Článok 4.
Volebný lístok musí obsahovať:
• kandidátsku listinu (očíslovaný menoslov kandidátov, rozdelených do skupín podľa čl. 3.)
•
•
•
•
•

s uvedením mena kandidáta, miesta jeho pracoviska a roku narodenia,
voľné miesta (kolónky) pre uvedenie vlastných kandidátov,
zásady voľby (úpravy volebného lístku tak, aby bol platný),
mená členov volebnej komisie,
podpis predsedu volebnej komisie a razítko SSUM,
termín ukončenia volieb.

Volebné lístky rozpošle volebná komisia členom SSUM najneskôr mesiac pred termínom
ukončenia volieb spolu s obálkou (označenou “Voľby”), určenou pre spätné odoslanie hlasovacieho
lístka.
Člen SSUM upraví hlasovací lístok tak, že označí krúžkom poradové čísla kandidátov, ktorých
zvolil do výboru, a to v každej skupine maximálne taký počet, v akom bude daná oblasť aplikácie
ultrazvuku zastúpená vo výbore SSUM (teda žiadneho, jedného alebo dvoch kandidátov v každej
skupine). V prípade rovnosti hlasov dvoch kandidátov volebná komisia určí za člena výboru jedného
z nich tak, aby bolo zabezpečené aj geografické (regionálne) zastúpenie členov SSUM vo výbore.
O priebehu a výsledkoch volieb zhotoví volebná komisia zápis (podpísaný všetkými členmi
komisie) a odovzdá ho odstupujúcemu výboru spolu s hlasovacími lístkami k archivácii. Zápis musí
obsahovať:
• Menoslov kandidátov (podľa oblastí aplikácie ultrazvuku) s počtom získaných hlasov.
• Menoslov zvolených kandidátov, členov novozvoleného výboru SSUM
• Meno revízora SSUM
• Počet platných hlasovacích lístkov
• Dátum vyhodnotenia volieb a zhotovenia zápisu
Prípadné pripomienky k priebehu a výsledkom volieb rieši odstupujúci výbor SSUM.
Článok 5.
Analogicky ako pri voľbách do výboru SSUM je možné postupovať podľa uvedeného volebného
poriadku aj pri iných voľbách v rámci SSUM (napr. pri voľbách do odborných sekcií, komisií, komisií
členskej schôdze a pod.)
Volebný poriadok je doplnkom Stanov SSUM, schválených členskou základňou. Jeho úpravy sú
možné po schválení návrhov výboru SSUM členskou základňou.
Piešťany, október 2003

