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Pravidlá volieb provinciálnej rady
Združenia saleziánov spolupracovníkov na Slovensku
„Neprišiel som, aby som sa dal obsluhovať, ale aby som slúžil."
(por. Mt 20,28)
Voľby provinciálnej rady Združenia saleziánov spolupracovníkov na Slovensku (ďalej len „PR ASC“)
sa riadia týmito pravidlami:
 Provinciálnu radu volí provinciálny kongres Združenia saleziánov spolupracovníkov na Slovensku
(ďalej len „PK ASC“), ktorý tvoria členovia PR ASC a členovia miestnych rád všetkých stredísk 1.
Novozvolení členovia PR ASC preberajú úrad v okamihu prijatia voľby. PK ASC, na ktorom bola
zvolená nová PR ASC, však vedie až do jeho skončenia doterajšia PR ASC a predsedá jej
doterajší provinciálny koordinátor.
 Najneskôr štyri mesiace pred ukončením úradu PR, začne PR proces volieb novej rady. Za
týmto účelom zvolí PR minimálne trojčlennú volebnú komisiu, ktorá voľby organizuje, riadi
a vyhodnocuje. Členom komisie musí byť provinciálny koordinátor, ktorý je zároveň jej
predsedom, ďalej zapisovateľ, ktorého úlohou je presne zapísať priebeh prípravného procesu
volieb, ako aj všetky úkony samotnej voľby2 a provinciálny delegát resp. provinciálna delegátka.
 Provinciálny koordinátor vyzve najneskôr 3 mesiace pred dňom konania volieb novej PR ASC
prostredníctvom miestnych koordinátorov všetkých členov Združenia saleziánov spolupracovníkov
na Slovensku (ďalej len „ASC“) a miestnych delegátov/-ky a tiež provinciálneho delegáta a
delegátku, aby s vnímavosťou na hlas Ducha Svätého predložili návrhy kandidátov do PR ASC.
Súčasne s výzvou zašle:
a) dátum dňa konania volieb;
b) aktuálne platné Pravidlá volieb PR ASC;
c) mená členov volebnej komisie;
d) kontaktnú osobu spomedzi členov volebnej komisie (ktorú si určia členovia volebnej komisie),
ktorej budú miestni koordinátori zasielať návrhy kandidátov;
e) konečný termín zaslania návrhov kandidátov;
f) mená spolupracovníkov, ktorí nemôžu byť zvolení. 3
 Miestny koordinátor za týmto účelom vyzve všetkých spolupracovníkov strediska a miestneho/u delegáta/-ku (ďalej len „delegát“) predložiť návrhy kandidátov. Je potrebné uviesť meno,
priezvisko, v prípade potreby rozlíšenie „mladší“, „starší“, prípadne iný jasný rozlišovací znak,
a stredisko. Každý salezián spolupracovník a každý miestny delegát/-ka a provinciálny delegát
a delegátka môže navrhnúť troch kandidátov do provinciálnej rady, z ktoréhokoľvek strediska.
Ak niekto navrhne viac ako troch kandidátov, jeho návrh je neplatný a nepočíta sa. Ak niekto
navrhne toho istého kandidáta viackrát, započíta sa ako jeden návrh. Miestna rada spracuje
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zoznam navrhnutých kandidátov za stredisko a pošle ho volebnej komisii, v poradí podľa počtu
získaných hlasov navrhnutých spolupracovníkov. Súčasťou vyhodnotenia je aj informácia o počte
hlasujúcich a o počte členov strediska, prípadne počet neplatných návrhov. Návrh podpíšu
členovia MR. V prípade, že koordinátor zo závažných objektívnych príčin nemôže osloviť
niektorého spolupracovníka svojho strediska alebo miestneho delegáta/-ku, uvedie to v poznámke
k písomne spracovaným návrhom strediska aj s uvedením príčiny neoslovenia. Provinciálny
delegát a delegátka odovzdávajú svoje návrhy kandidátov priamo volebnej komisii. Ak je
provinciálny delegát/-ka zároveň miestnym/-ou delegátom/-kou, odovzdáva návrh kandidátov iba
raz, a to cez svojho miestneho koordinátora.
 Volebná komisia sa po obdržaní návrhov kandidátov zo všetkých stredísk zíde, spočíta hlasy a
vytvorí zoznam kandidátov v poradí podľa počtu získaných hlasov, počnúc najvyšším. Poverený
člen volebnej komisie osloví navrhnutých kandidátov, či prijímajú kandidatúru na člena PR. V
prípade rovnakého počtu hlasov navrhnutých kandidátov ich osloví, počnúc najstaršími vekom4,
v prípade rovnosti vekom rozhoduje starší služobne (ten, ktorý skôr zložil prísľub). Z tých
spolupracovníkov, ktorí návrh prijmú, zostaví volebná komisia kandidačnú listinu. Kandidáti na
kandidačnej listine sú v abecednom poradí podľa priezvisk. Maximálny počet kandidátov je 30.
Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch môže na návrh provinciálnej rady provinciálny
kongres, na ktorom sa konajú, voľby pripustiť nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov viac
kandidátov ako 30. Takíto kandidáti sa doplnia do kandidačnej listiny. Volebná komisia pristupuje
k týmto potenciálnym kandidátom od okamihu návrhu provinciálnou radou až do rozhodnutia
o pripustení resp. nepripustení za kandidátov provinciálnym kongresom rovnako ako k ostatným
kandidátom. Po zostavení kandidačnej listiny volebná komisia požiada kandidátov, aby zaslali
svoje stručné životopisy.
 Účasť na voľbách je nezastupiteľná, t. j. hlasujúci vo všetkých kolách musia byť osobne prítomní;
nie je dovolené započítať hlasy poslané písomne ani inou formou. Ak je hlasujúci chorý, môže sa
nachádzať v inej miestnosti toho istého domu, kde prebiehajú voľby; v tom prípade dvaja
skrutátori vyzdvihnú jeho hlas počas každého hlasovania. 5 Účasť na voľbách zodpovedných je
vyjadrením spoluzodpovednosti za poslanie 6.
 Voľby sa môžu konať, ak boli písomne pozvaní všetci členovia PK ASC a ak je prítomná aspoň ich
nadpolovičná väčšina. Provinciálny koordinátor písomne zvolá členov súčasnej PR a členov
miestnych rád k voľbám 4 týždne pred dňom konania volieb. Písomné pozvanie musí zaslať
každému členovi miestnej rady osobitne na adresu jeho trvalého alebo prechodného bydliska
alebo na miesta pobytu.7 Súčasťou pozvánky je aj kandidačná listina. Životopisy kandidátov sa
sprístupnia členom PR a členom miestnych rád elektronickým spôsobom tak, aby bola
zabezpečená ochrana osobných údajov v zmysle platnej legislatívy.
 Provinciálny koordinátor 4 týždne pred dňom konania volieb písomne pozve k voľbám aj všetkých
kandidátov do novej PR.
 Do PR môže byť zvolený ktorýkoľvek salezián spolupracovník, ktorý je členom Združenia
saleziánov spolupracovníkov na Slovensku.8 Odporúča sa, aby mal aj:
a) horlivosť pre rozvíjanie Združenia;
b) podľa úsudku toho, kto zaň hlasuje, schopnosti, ktoré sa vyžadujú na plnenie úloh
provinciálnej rady;
c) dostatočný čas, ktorý by venoval plneniu úloh člena provinciálnej rady.
 Nemôže byť zvolený taký salezián spolupracovník, ktorý je v čase konania volieb členom PR
druhé po sebe nasledujúce trojročie.9
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 Volebná komisia pripraví dostatočný počet hlasovacích lístkov, na ktorých bude zoznam všetkých
navrhnutých kandidátov podľa kandidačnej listiny.
 Volebná komisia pripraví prezenčnú listinu, na ktorú sa zapíšu všetci voliči.
 Odporúča sa, aby sa voľby začali aspoň hodinovou duchovnou prípravou alebo stíšením sa v
modlitbe k Duchu Svätému.
 Počet členov novej PR ASC určuje PK ASC. Je pritom vhodné zobrať do úvahy zaužívaný počet 10
a odporúčanie aktuálnej PR ASC. Aktuálna PR ASC pripraví a prostredníctvom koordinátora
vyjadrí návrh počtu členov novej PR ASC. Definitívny počet po prediskutovaní schvaľuje PK ASC
verejným hlasovaním. Je stanovený vtedy, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných
členov PK ASC. Počet volených členov PR ASC, (t. j. vrátane koordinátora/ky, a bez delegáta/tky)
je minimálne 4, maximálne 12.11
 Po skončení bezprostrednej duchovnej prípravy sa predstavia jednotliví kandidáti, pričom čas na
predstavenie každého je maximálne dve minúty. Kandidáti sa vyjadria hlavne k nasledujúcim
bodom: stav, rodina, vek, zamestnanie, dátum prísľubu, spôsob prežívania saleziánskeho
povolania, doteraz zastávané služby v Združení.
 Pred začiatkom priebehu volebného aktu sa ustanovia z radov voličov dvaja skrutátori, t. j.
sčítatelia hlasov, na priebeh volieb členov PR. 12
 Pred samotným aktom volieb volebná komisia prezrie volebnú urnu a zapečatí ju. Volebná
komisia vydá každému voličovi jeden volebný lístok. Volič prevzatie volebného lístka potvrdí
svojim podpisom.
 Volič sa na vyzvanie odoberie na vyhradené miesto, kde označí krížikom mená tých
spolupracovníkov, o ktorých je vo svedomí presvedčený, že sú najvhodnejší. Vyplnený hlasovací
lístok vloží do volebnej urny. Počet označených mien nesmie prevýšiť stanovený počet volených
členov PR ASC podľa bodu 14. V prípade, že je na hlasovacom lístku označených viac mien, ako
bolo stanovené, hlasovací lístok je neplatný.
 Po ukončení volebného kola skrutátori pred predsedom volebnej komisie preveria, či počet
odovzdaných volebných lístkov neprevyšuje počet vydaných volebných lístkov, a potom hlasy
spočítajú. Ak počet odovzdaných volebných lístkov prevyšuje počet vydaných volebných lístkov,
hlasovanie je neplatné a musí sa zopakovať 13.
 Predseda volebnej komisie osloví kandidátov, ktorí získali absolútnu väčšinu, t. j. aspoň polovicu
hlasov prítomných voličov plus jeden, či voľbu prijímajú. Prijatie voľby musia zvolení kandidáti
jednotlivo potvrdiť ústnym súhlasom pred volebným zhromaždením – kladnou odpoveďou
na otázku predsedu volebnej komisie, či voľbu prijímajú. Ak je zvolený predseda volebnej komisie,
najstarší člen aktuálnej PR ASC, vyjmúc predsedu volebnej komisie, sa ho opýta, či voľbu prijíma.
 Ak získal dostatočný počet hlasov salezián spolupracovník, ktorý nie je prítomný, predseda
volebnej komisie a aspoň jeden zo skrutátorov sa ho ihneď telefonicky opýtajú, či voľbu prijíma.
Jeho voľba sa stáva právoplatnou v okamihu ústneho súhlasu s ňou prostredníctvom
telefonického rozhovoru s vyššie uvedenými svedkami. Ak nie je možné takéhoto spolupracovníka
bezprostredne telefonicky zastihnúť, predseda volebnej komisie je povinný upovedomiť ho o
zvolení neodkladne po skončení volieb. Zvolený musí najneskôr do ôsmich dní od prijatia
upovedomenia o svojom zvolení oznámiť predsedovi spolu s aspoň jedným skrutátorom, či voľbu
prijíma, alebo nie. Ak voľbu neprijme, predseda volebnej komisie osloví toho nezvoleného
saleziána spolupracovníka, ktorý získal najvyšší počet hlasov v poslednom volebnom kole. Tento
musí prijatie voľby vyjadriť ústnym súhlasom pred predsedom volebnej komisie a aspoň jedným
skrutátorom. Ak získali najvyšší počet hlasov viacerí saleziáni spolupracovníci, prednosť má
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starší vekom (PAŽ, Pravidlá čl. 2 §2 a KPP čl. 119), v prípade rovnosti veku, starší služobne
(ktorý skôr zložil prísľub). Ak ani toto nerozhodne, tak rozhodne žreb.
 Ak v prvom kole nebol zvolený stanovený počet členov PR ASC, pristúpi sa k druhému kolu
volieb. Predseda volebnej komisie oznámi, koľko hlasov získali ostatní nezvolení kandidáti.
Volebná komisia rozdá nové hlasovacie lístky. Voliči na nich na pokyn predsedu volebnej komisie
vyškrtnú tých spolupracovníkov, ktorí boli zvolení v prvom kole (vrátane nezastihnutého
spolupracovníka). Predseda volebnej komisie zároveň oznámi počet členov PR ASC, ktorých
treba ešte zvoliť a tým určí maximálny počet spolupracovníkov, ktorých je možné označiť.
 Ďalší postup je ako v prvom kole.
 Ak ani v druhom kole nebol zvolený dostatočný počet členov PR ASC, pristúpi sa k tretiemu kolu,
ktoré je posledné. Predseda volebnej komisie oznámi, koľko hlasov získali ostatní nezvolení
kandidáti. Volebná komisia rozdá nové hlasovacie lístky. Voliči na nich na pokyn predsedu
volebnej komisie vyškrtnú tých spolupracovníkov, ktorí boli zvolení v prvom a druhom kole.
Predseda volebnej komisie zároveň oznámi počet členov PR ASC, ktorých treba ešte zvoliť, a tým
určí maximálny počet spolupracovníkov, ktorých je možné označiť. Ďalší postup je ako v prvom
a v druhom kole. V treťom kole sú zvolení tí kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov.
 V prípade, že by v prvom alebo druhom kole hlasovania došlo k zvoleniu väčšieho počtu
kandidátov, ako bolo stanovené, platnosť voľby jednotlivých kandidátov sa určí na základe
najväčšieho počtu získaných hlasov, pretože platne zvolených môže byť len toľko, koľko bolo
stanovené na začiatku volieb. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa bodu 21,
posledné dve vety.
 Novozvolená PR ASC pod vedením predsedu volebnej komisie volí spomedzi seba nového
provinciálneho koordinátora, ktorý má právomoc vybrať spomedzi radcov svojho zástupcu. Taktiež
spomedzi seba volí novozvolená PR ASC správcu majetku, sekretára, radcu zodpovedného za
formáciu a ostatné potrebné funkcie radcov. Pred začiatkom priebehu volebného aktu sa
ustanovia z radov členov novej PR dvaja skrutátori. Ak nejestvuje vážna prekážka (napr.
neprítomnosť niektorého novozvoleného člena rady), odporúča sa uskutočniť voľbu koordinátora
bezprostredne po zvolení PR ASC, ešte pred rozchodom voličov. Ak sa voľba nekoná
bezprostredne v deň volieb PR ASC, je úlohou predsedu volebnej komisie zvolať členov novej PR
ASC k voľbe koordinátora PR ASC a ostatných funkcií; má sa uskutočniť najneskôr do mesiaca
odo dňa volieb PR ASC. Voľby sa zúčastňujú členovia novozvolenej PR ASC a provinciálny
delegát a provinciálna delegátka. Voľba koordinátora, správcu majetku, sekretára, radcu
zodpovedného za formáciu sa riadi primerane tými istými pravidlami ako voľby celej rady, t. j.
v prvom a v druhom kole musí daný kandidát získať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov
novozvolenej PR ASC. Do tretieho kola postupujú len dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov
v druhom kole, resp. v prípade rovnosti hlasov dvaja služobne najstarší, v prípade rovnosti hlasov
druhého a tretieho kandidáta služobne starší. V treťom kole je právoplatne zvolený ten kandidát,
ktorý dostal väčší počet hlasov, v prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa bodu 21,
posledné dve vety. Za provinciálneho koordinátora nemôže byť zvolený SDB, FMA, kňaz
a diakon.14 Službu provinciálneho koordinátora nemôže zastávať ani salezián spolupracovník,
ktorý zastáva volenú vedúcu funkciu v politickej strane.15
 Prijatie voľby musia zvolení jednotlivo potvrdiť ústnym súhlasom pred členmi PR ASC – kladnou
odpoveďou na otázku predsedu volebnej komisie, či voľbu prijímajú. Ak je zvolený predseda
volebnej komisie, najstarší člen aktuálnej PR ASC, vyjmúc predsedu volebnej komisie, sa ho
opýta, či voľbu prijíma.
 Ak nikto z členov novozvolenej PR ASC nie je ochotný prijať voľbu za provinciálneho koordinátora,
predchádzajúca provinciálna rada rozhodne o uskutočnení nových volieb PR ASC. O tejto
povinnosti predseda volebnej komisie upovedomí členov novozvolenej PR ASC bezprostredne
pred voľbou provinciálneho koordinátora.
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 Zapisovateľ volebnej komisie presne zapíše priebeh prípravného procesu volieb, ako aj všetky
úkony samotných volieb do PR ASC. Zápis podpíšu všetci členovia volebnej komisie. Tento zápis
sa uchováva v archíve PR ASC.16
 Predseda volebnej komisie zabezpečí vyhotovenie zápisu z volieb podľa bodu 26. Zápis podpíšu
všetci členovia PR ASC a uchová sa v archíve Združenia.
 Zvolení provinciálni radcovia sú v úrade tri roky.17 V prípade uplynutia trojročného obdobia od ich
zvolenia do aktuálnej PR ASC pred zvolením novej PR ASC vykonáva svoju pôsobnosť aktuálna
PR ASC, a to za účelom voľby novej PR ASC.

 Tieto Pravidlá volieb PR ASC nadobúdajú platnosť a účinnosť schválením provinciálnym

kongresom dňa 11.02.2012. Dňom účinnosti týchto pravidiel strácajú účinnosť všetky doteraz
platné pravidlá volieb PR ASC. Príprava volieb PR ASC v roku 2012 sa uskutočňuje podľa doteraz
platných pravidiel a samotné voľby sa od momentu schválenia týchto Pravidiel volieb PR
uskutočňujú podľa nich. Kandidačná listina je počas celého procesu volieb v roku 2012 podľa
doteraz platných pravidiel volieb provinciálnej rady.
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