Rada vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel
Volebný poriadok
z 31. marca 2021
na elektronickú on-line voľbu členov Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny
priemysel (ďalej len „rada“) podľa čl. 6 ods.2 písm. d) prvého až piateho bodu štatútu rady
Čl. 1
Účel zhromaždenia
Účelom zhromaždenia je na základe čl. 6 ods. 2 písm. d) prvého až piateho bodu zvoliť
zástupcami reprezentatívnych profesijných združení aktívnych v oblasti kultúry a kreatívneho
priemyslu členov rady, ktorí budú vymenovaní na návrh predsedníčky rady a ministerky kultúry
Slovenskej republiky predsedom vlády Slovenskej republiky.
Čl. 2
Účasť na zhromaždení
Právo byť účastníkom zhromaždenia a navrhovať kandidáta na člena rady majú subjekty, ktoré
splnili všetky podmienky na prihlásenie sa na zhromaždenie na základe výziev č. 1 až 5 z 31. marca
2021 zverejnených v súlade s čl. 7 ods.1 štatútu rady (ďalej každá z nich len „ príslušná výzva“).
Čl. 3
Návrh kandidáta na člena rady
1. Právo navrhovať kandidáta na člena rady majú subjekty, ktoré splnili všetky podmienky na
prihlásenie sa na zhromaždenie na základe príslušnej výzvy.
2. Zúčastnené subjekty môžu zhromaždeniu zástupcov navrhnúť najviac jedného kandidáta na
člena rady.
3. Navrhnutý kandidát na člena rady nemusí byť identický s osobou, ktorá bude subjekt
zastupovať v zhromaždení pri samotnej voľbe (voliteľ) spomedzi navrhnutých kandidátov.
Čl. 4
Kandidátna listina
1. Na voľbu príslušného člena rady je zostavená samostatná kandidátna listina, kde sú kandidáti
zoradení abecedne.
2. Volitelia majú právo sa oboznámiť s každým kandidátom prostredníctvom on-line prístupnej video
vizitky, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty; video vizitka musí byť prístupná aspoň voliteľom
a ostatným členom rady a minimálne do ukončenia príslušnej voľby.

Čl. 4
Prihlásenie sa na voľby a spôsob realizácie voľby
1. Každý zúčastnený subjekt na základe emailovej informácie zo sekretariátu rady, že splnil všetky
podmienky účasti na zhromaždení, potvrdí emailovou poštou údaje voliteľa vrátane jeho
emailového kontaktu.
2. Na emailovú adresu voliteľa bude následne zaslaný odkaz pre on-line voľby.
3. Každý zúčastnený subjekt má jeden hlas, ktorý uplatňuje prostredníctvom voliteľa.
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4. Právo voliť člena rady majú všetci účastníci zhromaždenia.
5. Voľba kandidáta na člena rady sa koná on-line metódou LIME SURVEY.
6. Člen zhromaždenia nemôže upraviť kandidátnu listinu.
7. Hlas je neplatný, ak voliteľ neoznačí presne jedného kandidáta.
Čl. 5
Zvolenie člena rady, opakovanie volieb.
1. Za člena rady je zvolený kandidát, ktorý dostal od voliteľov príslušného zhromaždenia najviac
hlasov.
2. Ak nie je možné určiť víťaza volieb, pretože dvaja alebo viacerí kandidáti dosiahli rovnaký počet
hlasov, uskutoční sa do 7 dní odo dňa konania volieb nové on-line hlasovanie.
3. V zozname kandidátov pre nové on-line hlasovanie sa uvedú abecedne len kandidáti na prvých
miestach s rovnakým počtom hlasov.
Čl. 6
Výsledky volieb a potvrdenie výsledku
1. Organizačno-technickú realizáciu volieb zabezpečuje sekretariát rady.
2. Voľby vyhodnocuje elektronický systém. Výsledky volieb sa zverejňujú do dvoch pracovných dní.
3. O priebehu a výsledkoch volieb vyhotoví sekretariát rady zápisnicu.
Čl. 7
Mandát
Kandidát zvolený v príslušnom zhromaždení uplatňuje mandát najskôr vymenovaním za člena rady
a mandát mu zaniká najneskôr uplynutím štyroch rokov odo dňa jeho vymenovania za člena rady.
Čl. 8
Účinnosť
Tento volebný poriadok nadobúda účinnosť 31. marca 2021.
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