Organizačný poriadok FFS
Článok 1
Základné ustanovenia
a) Organizačný poriadok FFS je základným vnútorným organizačným predpisom

Federácie Felis Slovakia (ďalej len „FFS"), ktorý dopĺňa ustanovenia Stanov
FFS a je s nimi v súlade. Schvaľuje ho Valné zhromaždenie.
b) Organizačný poriadok FFS v súlade so všeobecne záväznými právnymi

predpismi a Stanovami FFS ustanovuje vnútorné organizačné členenie FFS,
rozsah oprávnení a zodpovednosti orgánov, organizačných zložiek, Členov
FFS, Individuálnych členov FFS, ich pôsobnosť a vzájomné vzťahy.
c) Všetky orgány, organizačné zložky, a všetci Členovia FFS a Individuálni

členovia FFS sú povinní riadiť sa platnými Stanovami FFS a týmto
Organizačným poriadkom FFS. Organizačný poriadok FFS je záväzný pre
všetkých Individuálnych členov FFS.
Článok 2
Základné organizačné členenie FFS
a) Orgánmi FFS sú:
- Valné zhromaždenie,
- Predstavenstvo,
- Revízna komisia.
b) Špecializované organizačné zložky FFS sú :
- odborné chovateľské sekcie,
- odborné komisie,
- odborné pracovné skupiny
- disciplinárna komisia
c) Za Člena FFS sa považuje Občianske združenie (ďalej len „OZ“ ) – samostatný
právny subjekt. Práva a povinnosti Člena FFS vykonáva štatutárny zástupca
Člena alebo ním písomne splnomocnený zástupca.
d) Za Individuálneho člena FFS sa považuje Individuálny člen organizovaný
u jednotlivého Člena FFS. Individuálny člen FFS môže byť členom len
u jedného národného Člena FIFe.
e) V prípade, že Individuálny člen FFS sa stane na vlastnú žiadosť členom
národného Člena FIFe mimo Slovenska, jeho práva a povinnosti prechádzajú

na tohto národného Člena FIFe, kde sa stal členom.
Článok 3
Organizačná štruktúra FFS
Organizačná štruktúra FFS je nasledovná:
a) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom FFS a tvoria ho zástupcovia
všetkých Členov FFS. Práva a povinnosti Člena FFS vykonáva na
Valnom zhromaždení štatutárny zástupca Člena FFS, alebo ním písomne
splnomocnený zástupca.
Člen FFS, ktorý sa nemôže zúčastniť Valného zhromaždenia môže byť
zastúpený iným Členom FFS. Žiadnemu Členovi FFS nie je dovolené
zastupovať viac ako jedného iného Člena FFS. Žiadny Člen FFS nemôže byť
zastupovaný na dvoch za sebou idúcich Valných zhromaždeniach.
b) Predstavenstvo FFS je výkonným orgánom FFS, za svoju činnosť je
zodpovedné Valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť FFS v období medzi
zasadnutiami Valného zhromaždenia a v súlade so Štatútom Predstavenstva
FFS. Rozsah oprávnení a zodpovednosti členov Predstavenstva popisuje
Štatút Predstavenstva FFS.
c) Odborné chovateľské sekcie, komisie, pracovné skupiny patria medzi
špecializované organizačné zložky FFS, o ich zložení, cieľoch a úlohách
rozhoduje Valné zhromaždenie na návrh Predstavenstva. Sú priamo riadené
Predstavenstvom.
d) Revízna komisia je kontrolným orgánom FFS, za svoju činnosť zodpovedá
Valnému zhromaždeniu.

Článok 4
Slovenská plemenná kniha mačiek FFS
a) Všetky žiadosti na Slovenskú plemennú knihu mačiek FFS sa podávajú
prostredníctvom elektronickej podateľni.
b) Písomná komunikácia je možná prostredníctvom :
plemennakniha@felisslovakia.sk
c) Všetky žiadosti zaslané na Slovenskú plemennú knihu mačiek FFS musia
byť vybavené do 30. dní od doručenia žiadosti.
d) Ak žiadosť nemá splnené predpísané náležitosti, pracovník Slovenskej
plemennej knihy mačiek FFS upozorní žiadatelľa aby nedostatky odstránil.

Vybavenie takejto žiadosti sa predlžuje o čas nevyhnutný na odstránenie
nedostatkov.
e) Poštová adresa pre doručenie dokumentov na Slovenskú plemennú knihu
mačiek FFS je :
Federacia Felis Slovakia, Monika Kováčová, Heyrovského 16, 84103
Bratislava.
Článok 5
Činnosť FFS
a) FFS usporiadava Svetovú, Medzinárodnú alebo Národnú výstavu alebo iný
typ výstavy pod patronátom FIFe a k tomu účelu si môže pozvať
k spolupráci Člena FFS, prípadne tretie osoby.
b) FFS môže uzatvoriť Inominátnu zmluvu s organizátorom, Členom FFS,
ktorý usporiada Medzinárodnú alebo Národnú výstavu.
Inominátnu zmluvu, ktorú schválilo Predstavenstvo FFS zašle štatutár FFS
štatutárovi, Členovi FFS na podpis. Bez uzatvorenia Inominátnej zmluvy
nie je možné aby Medzinárodnú alebo Národnú výstavu organizoval Člen
FFS.
c) FFS organizuje súťaže, semináre, zasadnutia, školenia pre Členov FFS
a ich Individuálnych členov, ktorí musia byť Individuálnymi členmi
FFS a zároveň členom národného Člena Fédération Internationale Féline (
ďalej len FIFe ) na Slovensku.
d) FFS sa môže uchádzať vo FIFe o spolu zorganizovanie Generálneho
zasadnutia FIFe a pozvať k spolupráci Člena FFS, prípadne tretie osoby.
e) Propagačné výstavy môže Člen FFS usporiadať bez potreby uzatvoriť
Zmluvu o organizovaní medzinárodnej výstavy s FFS. Člen FFS usporiada
výstavu na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. Na požiadanie Člena
FFS, FFS poskytne potrebnú súčinnosť s prihliadnutím na aktuálne
možnosti FFS. V prípade ak súčinnosťou FFS je poskytnutie finančného
príspevku, Člen FFS predloží žiadosť a následne uzatvorí s FFS zmluvu
obsahujúcu údaje o účele, výške príspevku a spôsobe jeho čerpania.
Článok 6
Prestup žiadateľa z/do inej členskej krajiny FIFe
a) Prestup žiadateľa z inej členskej krajiny FIFe:
1. žiadateľ osloví Člena FFS,
2. štatutár Člena FFS postúpi žiadosť sekretárovi FFS,
3. sekretár informuje Predstavenstvo a požiada o súhlas,

4. po odsúhlasení prestupu Predstavenstvom, prezident kontaktuje
národného Člena FIFe, z ktorého žiadateľ prestupuje v zmysle pravidiel
FIFe,
5. po odsúhlasení žiadosti národným Členom FIFe pošle sekretár
vyjadrenie národného Člena FIFe Členovi FFS a predsedníctvu FIFe
a tento súhlas vloží do registratúry a archivuje,
6. štatutár Člena FFS informuje o výsledku žiadateľa,
7. žiadateľ sa stane Individuálnym členom FFS dňom odsúhlasenia národným
členom FIFe, z ktorého žiadateľ prestupuje alebo v danej krajine žije a po
zaplatení poplatku za prestup.
b) Prestup žiadateľa - Individuálneho člena FFS, do inej krajiny
FIFe:
1. žiadateľ kontaktuje národného Člena FIFe, do ktorého chce vstúpiť
a odošle žiadosť o prijatie v zmysle pravidiel FIFe,
2. národný Člen FIFe osloví štatutára FFS a vyžiada si súhlas v zmysle
pravidiel FIFe,
3. štatutár FFS odošle žiadosť Členovi FFS, do ktorého žiadateľ patrí,
4. štatutár Člena FFS odsúhlasí / neodsúhlasí žiadosť, pričom v súhlasnom
stanovisku potvrdí, že žiadateľ nemá žiadne záväzky voči Členovi FFS
a nie je voči nemu vedené disciplinárne konanie,
5. štatutár Člena FFS odošle vyjadrenie štatutárovi FFS,
6. štatutár FFS pošle vyjadrenie národnému Členovi FIFe, ktorý požiadal o
súhlas.
c) Prijatie žiadateľa - nového Člena do FFS:
1. Žiadateľ pošle žiadosť o prijatie sekretárovi FFS. Spolu so žiadosťou pošle:
- zaregistrované Stanovy občianskeho združenia na
príslušnom úrade,
- zápisnicu z ustanovujúcej schôdze, ktorá bude v súlade
s predloženými Stanovami občianskeho združenia,
- písomný súhlas so Stanovami FFS,
- aktuálny zoznam členov.
2. O prijatí ďalšieho Člena FFS rozhoduje Valné zhromaždenie FFS na
zasadnutí alebo korešpodenčným hlasovaním Členmi FFS.
3. Členstvo vo FFS vzniká dňom zápisu do zoznamu Členov FFS.
4. Štatutár FFS písomne oznámi žiadateľovi stanovisko Valného
zhromaždenia a oznámi žiadateľovi dátum zápisu do zoznamu Členov
FFS.
Článok 7
Členstvo vo FIFe Breed Council
a) Žiadateľ pošle svoju žiadosť štatutárovi Člena FFS, ktorého je
Individuálnym členom na tlačive vydaného FIFe.

b) Štatutár Člena FFS pošle žiadosť sekretárovi FFS.
c) Sekretár FFS skontroluje splnenie podmienok členstva v Breed Council
žiadateľa a zašle žiadosť Predstavenstcvu na odsúhlasenie.
d) Po odsúhlasení Predstavenstvom, sekretár FFS zašle žiadosť na FIFe
v zmysle pravidiel FIFe.
e) Po odsúhlasení FIFe Breed Coucil, sekretár informuje štatutára Člena FFS,
o výsledku žiadosti.
f) Člen FFS informuje žiadateľa o výsledku.
g) Členský poplatok, ktorého výšku stanovuje FIFe, individuálny člen FFS
uhradí na základe faktúry vystavenej FFS najneskôr do konca januára na
účet FFS, ktoré následne uhradí poplatok FIFe na základe faktúry, ktorú
FIFe vystaví FFS. V prípade, že členstvo do stanoveného času neobnoví,
jeho členstvo v Breed Council pre príslušný rok je ukončené.
h) Členovia FIFe Breed Council úzko spolupracujú v prílušnom FIFe Breed
Council, pričom všetky informácie, ktoré odosielajú za FFS do FIFe Breed
Council musia byť schválené Predstavenstvom FFS.
ch) Člen Breed Council je povinný svoje členstvo obnovovať prostredníctvom
žiadosti každý rok a zaplatiť členský poplatok na účet FFS najneskôr do
31.1. bežného roka prostredníctvom Člena FFS, ktorého je členom.
V prípade, že členstvo do stanoveného času neobnoví, jeho členstvo
v Breed Council pre príslušný rok je ukončené.
Článok 8
Revízna komisia
a) Eviduje písomné sťažnosti Členov FFS a rozhoduje o
oprávnenosti sťažovateľa. Revízna komisia sa nebude zaoberať s
anonymnými sťažnostiami.
b) Kontroluje činnosť FFS.
Článok 9
Spolupráca orgánov FFS
a) Za FFS poskytuje potrebné informácie prezident, v jeho neprítomnosti
viceprezident alebo sekretár.
b) Orgány FFS si zabezpečujú výmenu informácií najmä písomnou formou,
elektronickou formou, stretnutiami, telefonickým kontaktom.
A. Predstavenstvo poskytuje Členom FFS najmä informácie:
- z rokovaní orgánov FFS,
- z rokovaní s inými organizáciami a z medzinárodných rokovaní,
- o finančnej situácii FFS,
- o závažných právnych normách, smerniciach, pokynoch a dokumentoch

v náväznosti na chov mačiek,
- o výmene skúseností z činnosti,
- aktuálne a operatívne, podľa povahy a charakteru,
- o akciách, pripravovaných a uskutočňovaných podujatiach, výstavách,
- o zmenách v dokumentoch FFS a FIFe,
- o kalendári výstav mačiek usporiadaných na Slovensku a v členských štátoch
medzinárodných organizácií,
- o šľachtení a uznaní nových plemien,
- o výsledkoch registrácie jednotlivých druhov mačiek podľa plemien,
- o aktuálnom zozname posudzovateľov,
- o odborných školeniach.
B: Revízna komisia poskytuje členom FFS najmä informácie :
- o záveroch kontrol Revíznej komisie
C. Členovia FFS poskytujú Predstavenstvu a Revíznej komisii najmä
informácie:
- o zmene Stanov príslušného Člena FFS, zmene štatutárov, sídla, kontaktnej
adresy, zániku, resp. zlučovaní, pričom aktualizuje údaje najneskôr do 30 dní po
zmene,
- o členskej základni v rozsahu ( meno a priezvisko, registračné číslo ). Štatutár
Člena FFS odošle aktuálny zoznam Individuálnych členov vždy do konca bežného
mesiaca, v ktorom došlo k zmene,
- o návrhoch a námetoch na riešenie najmä takých problémov, ktoré presahujú
rámec možností riešenia u Člena FFS,
- o podujatiach pripravovaných v dostatočnom časovom predstihu, o uskutočnených
podujatiach a pod. ak ide o podujatia nad rámec činnosti Člena FFS,
- Členovia FFS sú povinní reagovať na písomnú žiadosť FFS do piatich
pracovných dní.
Článok 10
Iné
a) Intelektuálne práce, rukopisy, prednášky atď vytvorené zvoleným
Predstavenstvom alebo Individuálnym členom FFS, ktoré slúžia FFS,
sa riadia Autorským zákonom č. 185/2015 Z.z.
b) Člen FFS po prijatí nového člena, ktorý sa zároveň chce stať Individuálnym
členom FFS, nahlási túto informáciu sekretárke FFS, ktorá odošle faktúru za
členské Členovi FFS. Po jej uhradení sa žiadateľ stane Individuálnym
členom FFS.
c) Poplatok za prestup Individuálneho člena FFS a členský poplatok v priebehu roka
uhradí Člen FFS za svojho nového Individuálneho člena/-ov a to vždy do konca
bežného mesiaca na účet FFS.

Článok 11

Záverečné ustanovenie
a) Zmeny a doplnky tohto Organizačného poriadku FFS schvaľuje Valné
zhromaždenie.
b)

Zmeny Organizačného poriadku FFS prijalo a schválilo Valné zhromaždenie
dňa 27.10.2018.

c)

Schválením tohto Organizačného poriadku FFS stráca platnosť doterajší
Organizačný poriadok FFS, schválený Predstavenstvom na zasadnutí
Predstavenstva dňa 13.2.2016 a korešpodenčným hlasovaním Valného
zhromaždenia dňa 8.5.2017.

d) Organizačný poriadok FFS je účinný dňom schválenia Valným zhromaždením.

