
Vyhlásenie volieb do
Predsedníctva eRka
(2022-2024)

Hľadáme eRkárov, ktorí by chceli pomôcť eRku správne sa rozhodovať a pozerať sa dopredu. Je to
príležitosť zanechať stopu a zároveň nadobudnúť dôležité skúsenosti. Hľadáme členov predsedníctva
eRka. Predsedníctvo je orgán eRka, ktorý v rozhodnutia zastupuje celoslovenskú radu medzi jej
zasadnutiami. Na predsedníctve hodnotíme a vytvárame podmienky pre činnosť eRka a jeho zložiek,
schvaľujeme vnútorné pravidlá, rozhodujeme o využívaní našich spoločných financií a majetku. Pred
polrokom vybrala celoslovenská rada tri stratégie, ktoré nás majú posunúť k tomu, aby bolo eRko do
piatich rokov:

1. schopnejšie podporovať vznik a rozvoj detských spoločenstiev,

2. odbornejšie a vplyvnejšie v téme kresťanskej výchovy detí,

3. so silnejšou a misijnejšou identitou svojich členov.

Jednou z najdôležitejších úloh zvolených kandidátov do predsedníctva 2022-2024 bude túto
predstavu o lepšom eRku uskutočňovať.

Juraj Králik, predseda eRka

Predsedníctvo

Predsedníctvo je orgán zastupujúci celoslovenskú radu medzi jej zasadnutiami. Rozhoduje o bežných i
mimoriadnych otázkach činnosti eRka, ktoré nespadajú do výlučnej kompetencie celoslovenskej rady,
najmä v oblasti stratégie a financovania. Predsedníctvo sa za svoju činnosť zodpovedá celoslovenskej
rade.

Člen Predsedníctva
● plní úlohy podľa štatútu Predsedníctva

● ak je členom Predsedníctva za niektoré územie, stáva sa zároveň členom daného územného
tímu

● zúčastňuje sa na stretnutiach Predsedníctva (spravidla 4 x do roka a 1 x Celoslovenská rada)

● tvorivo spolupracuje pri témach Predsedníctva

Kto tvorí predsedníctvo?
● predseda eRka,

● zástupca územia

● nominant Predsedníctva volený CSR



Podmienky pre kandidáta
● v roku voľby dosiahol minimálny vek 20 rokov

● v roku voľby je členom eRka

● do času voľby bol minimálne 2 roky členom eRka ako vedúci, minimálne rok viedol detské
spoločenstvo

● má skúsenosti s organizačnou prácou v eRku a manažmentom dobrovoľníkov

● je schopný prispieť k plneniu úloh Predsedníctva v zmysle štatútu

Volebný postup

Voľba prebieha v zmysle štatútu Predsedníctva.

Voľba zástupcu územia prebieha takto:
● Kandidátov navrhujú členovia územného tímu spomedzi seba alebo spomedzi eRkárov zo

svojho územia. Kandidatúra je platná, ak oslovený kandidát pošle svoj písomný súhlas s
kandidatúrou a motiváciu pre službu v predsedníctve do dátumu, ktorý stanoví koordinátor
územia.

● Územný tím zvolí člena Predsedníctva za svoje územie na stretnutí ÚT najneskôr  28.2.2022.

● Voľby vedie koordinátor územia. Ak je kandidátom, poverí iného člena ÚT.

● Koordinátor územia informuje predsedu eRka o výsledku voľby, resp. o tom, že dané územie
nebude mať zástupcu v predsedníctve do 28.2.2022.

Voľba nominantov predsedníctva prebieha takto:
● Končiace Predsedníctvo môže nominovať svojich kandidátov, ktorí s nomináciou súhlasia do

8.3.2022 zaslaním nominácie predsedovi eRka.
● Súčasťou nominácie je aj motivácia kandidáta a životopis zameraný na skúsenosti v eRku. Tie

budú zaslané spolu s podkladmi delegátom CSR. Voľba týchto kandidátov sa uskutoční na
CSR.

● CSR následne vymenuje všetkých členov predsedníctva.


