
Vyhlásenie volieb
predsedu eRka
(2022-2024)

V súlade s dobrými zvykmi, stanovami a vnútorným poriadkom eRka pred uplynutím 3–ročného
funkčného obdobia súčasného predsedu vyhlasuje predsedníctvo eRka voľby do služby predsedu
eRka.

Kto môže kandidovať?

Kandidátom môže byť občan SR, člen eRka, ktorý:

● dovŕšil vek 24 rokov

● má skúsenosť s prácou v eRku – aspoň dva roky v štruktúre eRka (ako vedúci oblastného
centra, člen územného tímu, člen komisie) alebo dva roky bol zamestnaný na stredisku eRka

● absolvoval Základný kurz pre vedúcich detských spoločenstiev

● je morálne bezúhonný a duchovne zrelý

● má prehľad a je stotožnený s učením Katolíckej Cirkvi

● má základné manažérske zručnosti a skúsenosti s vedením tímu

● má základné znalosti v oblasti výchovy a vzdelávania

● má znalosť angličtiny slovom aj písmom

Úlohy predsedu eRka

Predsedníctvo pripravuje zmenu v úlohách predsedu eRka, a to tak, že sa súčasné úlohy predsedu v
budúcnosti prerozdelia medzi predsedu a novú pozíciu výkonného riaditeľa eRka. Túto zmenu predloží
predsedníctvo na schválenie ešte pred samotnou voľbou predsedu na obdobie 2022-2024. Kandidát
na predsedu eRka teda musí zobrať na vedomie, že funkcia predsedu môže byť v prípade súhlasu CSR
zmenená oproti súčasnému stavu.

Najväčšou zmenou v návrhu je spolupráca medzi predsedom eRka a novou riadiacou pozíciou
výkonného riaditeľa. Predseda ostáva najvyšším štatutárom hnutia, bude zodpovedný predovšetkým
za vedenie členov, dobrovoľnícku štruktúru, rozvíjanie poslania a reprezentáciu eRka. Výkonný riaditeľ
by bol zodpovedný za sekretariát a zamestnancov, financie a majetok, manažment a rozvíjanie
organizačných zdrojov. Medzi úlohy predsedu v novom návrhu teda patrí:

● Vedie členov, rozvíja poslanie hnutia, reprezentuje eRko.
● Zvoláva a vedie CSR, O7.
● Vedie K7, menuje územných koordinátorov.
● Vedie programovú radu a komunikuje s komisiami eRka.



● Napomáha k fungovaniu území a OC.
● Napomáha činnosti komisií.
● Reprezentuje eRko.
● Berie na vedomie správy Kontrolnej komisie.
● Písomne poveruje administrátorov do území.

Po zvolení vzniká predsedovi nárok na plný pracovný úväzok. Nástup do funkcie je v súlade so
Zákonníkom práce po 2 mesiacoch od zvolenia. Funkčné obdobie je tri roky.

Postup pri návrhu kandidátov

● Voľby sú písomne ohlásené minimálne 2 mesiace vopred VOC a členom územných tímov a
zverejnením na www.erko.sk.

● Kandidátov navrhujú členovia územných tímov.

● Návrhy kandidátov, ktorí súhlasia s kandidatúrou, sa podávajú písomne. Prílohou je životopis
so zameraním na eRko a vypracovaná predstava o svojej práci v službe predsedu.

● Písomné návrhy s prílohami treba doručiť do vyhláseného termínu do 15.3.2022 osobne
alebo s pečiatkou z pošty s daným dátumom na adresu sekretariátu eRka s heslom „Voľby
predsedu eRka“.

● Písomné podklady o kandidátoch dostanú delegáti CSR pred jej stretnutím – najneskôr do
20.3.2022

Priebeh volieb

● Predseda je zvolený 2/3 väčšinou hlasov pri dvojtretinovej účasti. Ak nebude zabezpečená
2/3nová účasť, bude zvolaná mimoriadna CSR najneskôr do 3 mesiacov.

● Ak nebude zvolený predseda v prvom kole, do ďalšieho kola postupujú dvaja kandidáti s
najvyšším počtom hlasov. Ak budú voľby neúspešné v štyroch kolách, budú vyhlásené nové
voľby predsedu eRka.


