Volebný poriadok
Podľa Stanov Slovenskej asociácie knižníc správnu radu tvorí predseda a desať
ďalších členov, kontrolnú a revíznu komisiu traja členovia. Správna rada má volených štyroch
náhradníkov a kontrolná a revízna komisia dvoch náhradníkov. Členmi volených orgánov sa
môžu stať štatutárni alebo splnomocnení zástupcovia členských knižníc.
Kandidátov na voľby do orgánov SAK predkladá predchádzajúca správna rada na
základe návrhov členských knižníc v počte prevyšujúcom počet členov príslušného orgánu.
Pri tvorbe predloženého návrhu kandidátov správna rada berie do úvahy členskú štruktúru
SAK, teritoriálne hľadisko i doterajšiu aktivitu navrhovaných kandidátov.
Ak budú z pléna valného zhromaždenia podané ďalšie odôvodnené návrhy na
kandidátov a navrhovaný kandidát bude súhlasiť, volebná komisia rozhodne o ich dopísaní na
hlasovacie lístky.
Predsedu SAK, 10 ďalších členov a 4 náhradníkov správnej rady, ako aj 3 členov a 2
náhradníkov kontrolnej a revíznej komisie volí valné zhromaždenie tajným hlasovaním zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta na hlasovacom lístku.
Valné zhromaždenie musí byť uznášaniaschopné, t.j. musí byť prítomná aspoň
polovica členov asociácie. Každá členská knižnica má jeden hlas.

Voľba predsedu (hlasovací lístok č. 1)
Predseda SAK sa volí samostatne. Volič označí vybraného kandidáta zakrúžkovaním
jeho poradového čísla. Neoznačenie žiadneho kandidáta znamená, že sa volič zdržal
hlasovania. Vyznačenie viacerých kandidátov je neprípustné a znamená neplatnosť
hlasovacieho lístka.
Za predsedu je zvolený ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu odovzdaných
platných hlasov. Ak ju ani jeden z navrhovaných kandidátov nedosiahne, voľby sa opakujú
aklamačne. Pri opakovanej voľbe je zvolený ten kandidát, ktorý dostane vyšší počet hlasov.
Ak je navrhnutý len jeden kandidát, je zvolený vtedy, keď získa nadpolovičnú väčšinu
odovzdaných platných hlasov. Ak ju nezíska, voľby sa opakujú aklamačne. Pri opakovanej
voľbe je zvolený, ak získa 40% platných hlasov.
Volebná komisia bezodkladne spočíta odovzdané hlasy a vyhlási výsledok volieb.
Ak nie je zvolený predseda, pokračujú voľby členov správnej rady. Vedením SAK je
poverený člen správnej rady s najvyšším počtom získaných hlasov. Voľby predsedu sa
opakovane uskutočnia, na valnom zhromaždení, do 3 mesiacov.

Voľba členov správnej rady (hlasovací lístok č. 2)
Na kandidátke za členov správnej rady sa vyškrtne novozvolený predseda SAK,
nezvolený kandidát na predsedu na hlasovacom lístku automaticky ostáva.
Volič zakrúžkovaním poradového čísla vyznačí najviac 10 kandidátov (nižší počet je
prípustný). Vyznačenie viac ako 10 kandidátov alebo iné úpravy na hlasovacom lístku sú
neprípustné a znamenajú neplatnosť hlasovacieho lístka.
Volebná komisia spočíta odovzdané hlasy. Za členov správnej rady sú zvolení prví
desiati kandidáti s najvyšším počtom hlasov, v poradí podľa počtu získaných hlasov. Ďalší
štyria kandidáti, v poradí podľa počtu získaných hlasov, sú náhradníkmi.
Pri rovnosti hlasov (na 10. a 14. mieste), sa voľby opakujú aklamačným spôsobom. Pri
opakovanej voľbe je zvolený ten kandidát, ktorý dostane vyšší počet hlasov.
Poznámka: Novozvolená správna rada si po valnom zhromaždení, pod vedením predsedu
SAK, zvolí podpredsedu, tajomníka a hospodára SAK.

Voľba členov kontrolnej a revíznej komisie (hlasovací lístok č. 3)
Pri voľbe členov kontrolnej a revíznej komisie sa postupuje rovnako, ako pri voľbe
členov správnej rady.
Na kandidátke volič zakrúžkuje poradové čísla najviac 3 kandidátov (nižší počet je
prípustný). Vyznačenie viac ako 3 kandidátov alebo iné úpravy na hlasovacom lístku sú
neprípustné a znamenajú neplatnosť hlasovacieho lístka.
Volebná komisia spočíta odovzdané hlasy. Za členov kontrolnej a revíznej komisie sú
zvolení prví traja kandidáti s najvyšším počtom hlasov, v poradí podľa ich počtu. Ďalší dvaja
kandidáti, v poradí podľa počtu získaných hlasov, sú náhradníkmi.
Pri rovnosti hlasov (na 3. a 5. mieste), sa voľby opakujú aklamačným spôsobom. Pri
opakovanej voľbe je zvolený ten kandidát, ktorý dostane vyšší počet hlasov.
Poznámka: Po skončení valného zhromaždenia si novozvolená kontrolná a revízna komisia
zvolí zo svojho stredu predsedu.

