
Stanovy záujmového združenia právnických osôb 

Federácia Felis Slovakia 

Článok 1 

1. Názov združenia je Federácia Felis Slovakia (ďalej aj " FFS"). 
2. Federácia Felis Slovakia je záujmovým združením právnických osôb, založeným  

podľa ust. §20f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov.  

3. Federácia Felis Slovakia je samostatnou právnickou osobou. 
4. Federácia Felis Slovakia sa zakladá na čas neurčitý. 
5. Sídlom Federácie Felis Slovakia je Karpatská 18/3108, 811 05 Bratislava – 

Staré mesto. 

Článok 2 

Účel a predmet činnosti Federácie Felis Slovakia 

1. Federácia Felis Slovakia je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým združením 
právnických osôb, ktoré združujú chovateľov a majiteľov mačiek s preukazom 
pôvodu,  majiteľov domácich mačiek ako i priaznivcov všetkých druhov mačiek, 
s cieľom zachovať genofond existujúcich plemien mačiek, ďalej ich rozvíjať 
šľachtením a ochraňovať ohrozené plemená mačiek, rozvoj a podpora chovu 
mačiek, zvyšovanie úrovne súčasných plemien mačiek, zlepšovanie genofondu a 
exteriéru chovaných mačiek s dôrazom na zdravotné aspekty. Cieľom FFS je tiež 
vyvíjanie činnosti na zamedzenie predaja a dodávky mačiek prostredníctvom 
priekupníkov so zvieratami, obchodov s chovateľskými potrebami alebo 
podobnými organizáciami, zamedzenie poskytovania mačiek na experimentálny 
výskum či testovanie, a zamedzenie predaja mačiek alebo ponúkania zvierat na 
krytie prostredníctvom aukcií, a to aj elektronických.  

2. Ustanovenia Štatútu medzinárodnej organizácie chovateľov mačiek, Federation 
Internationale Feline - FIFe so sídlom v Luxembursku (ďalej len „FIFe“).  a 
ďalších predpisov a rozhodnutí FIFe sú pre Federáciu Felis Slovakia a jej 
Individuálnych členov záväzné a sú zapracované do interných predpisov 
Federácie Felis Slovakia. 

3. Federácia Felis Slovakia je oprávnená uskutočňovať všetky činnosti súvisiace s 
predmetom činnosti  území Slovenskej republiky alebo v zahraničí samostatne, 
alebo v spolupráci s tretími osobami. 



4. Predmetom činnosti Federácie Felis Slovakia je najmä: 
- evidencia plemien a počtov mačiek, zápis mačiek dovezených zo 

zahraničia, vydávanie potvrdení pre vývoz mačiek do zahraničia, 
vydávanie preukazov pôvodu a ich duplikátov, 

- evidencia a usmerňovanie registrovaných chovov administráciou žiadostí 
o registráciu chovateľských staníc, 

- zvyšovanie odborných vedomostí členov i laickej verejnosti formou 
sústavnej organizačnej, odbornej, osvetovej, propagačnej a výchovnej 
činnosti, usporadúvaním výstav, seminárov, či uverejňovaním odborných 
štúdií a článkov v periodických i  neperiodických publikáciách, ako i 
prostredníctvom internetu a iných médií, podpora činnosti Členov FFS, 
výchova odborne spôsobilých posudzovateľov mačiek, poradcov chovu a 
stevardov, 

- spolupráca s organizáciami podobného zamerania doma i v zahraničí, 
spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy, s právnickými osobami a 
fyzickými osobami za účelom rozvoja FFS, 

- zastupovanie a ochrana záujmov Členov FFS v medzinárodnej organizácii 
FIFe, 

- vytváranie a spravovanie majetkových a finančných prostriedkov 
potrebných k  plneniu cieľov Federácie Felis Slovakia, vrátane možnosti 
čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, resp. z fondov EÚ, 

- v rámci možností vytváranie podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie 
života mačiek, 

- presadzovanie chovateľstva ako aktívnej formy ochrany prírody a 
humánnej opatery mačiek, aktívne prispievanie k tvorbe a ochrane 
životného prostredia, vedenie členov k zvyšovaniu starostlivosti o životné 
prostredie, 

- aktívna práca s mládežou, ich vzdelávanie, organizovanie súťaží na 
národnej a medzinárodnej úrovni, spolupráca so školami a mládežníckymi 
organizáciami, 

- využívanie poznatkov felinoterapie k pozitívnemu pôsobeniu na kontakt 
človeka s mačkou, poskytujúceho motivačný podnet k odpočinku, 
stabilizácii a uzdraveniu človeka, 

- vydávanie príslušných dokumentov súvisiacich s činnosťou FFS, 
- vydávanie odborných publikácii, 
- spolupráca so štátnymi orgánmi. 

Článok 3 

Členstvo vo Federácii Felis Slovakia 

1. Zakladajúcimi Členmi sú Občianske združenia :  

CatClub Banská Bystrica 



Komenského 18/D, 974 01 Banská Bystrica 

Ister Felis  
dona Sandtnera 13, 90201 Pezinok 

Občianske združenie Kráľovské mačky / Občianske združenie Royal cats 
Lovinskeho 17,  81104,  Bratislava – Staré mesto 
   
Mačky Trnava - Felis Tirnavia 
Na Hlinách 10, 917 01 Trnava 

Mačky - Nitra / Felis - Nitra 
Kasalova 37, 949 01 Nitra 

Mačky Žilina, o. z.  
Bitarova 202, 010 04 Žilina 

Slovenská asociácia chovateľov mačiek 
Hornozelenická 18, 900 28 Zálesie 

Spolok chovateľov mačiek Rimavská Sobota 
Novomeského 247/17, 979 01 Rimavská Sobota 
Ušľachtilá mačka  
Partizánska13, 900 21 Svätý Jur                                                  

Základná organizácia chovateľov mačiek Slovenského zväzu chovateľov Košice 
Jilemnického 1, 040 18 Košice – mestská časť Staré mesto  

2. Členmi Federácie Felis Slovakia sú Občianske združenia, ktoré súhlasia 
s predmetom činnosti FFS a majú právnu subjektivitu ako občianske združenia 
podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1990 Zb. o združovaní 
občanov v znení neskorších predpisov.  

3. Federácia Felis Slovakia bola založená zakladateľskou zmluvou, uzavretou dňa 
20.06.2015 medzi zakladajúcimi Členmi. Právnu spôsobilosť nadobudla zápisom 
do registra združení, vedenom Okresným úradom v Bratislave. 

4. O prijatí ďalšieho Člena FFS rozhoduje Valné zhromaždenie FFS na zasadnutí 
alebo    korešpodenčným hlasovaním Členmi FFS. 

5. Členstvo vo FFS vzniká dňom zápisu do zoznamu Členov FFS na základe  
písomnej  žiadosti o členstvo vo FFS a písomného súhlasu so Stanovami FFS.  

6. Členstvo vo FFS zanikne: 
a) vystúpením s  účinnosťou odo dňa doručenia písomného oznámenia 

o vystúpení Predstavenstvu Federácie Felis Slovakia, 



b) rozhodnutím Predstavenstva o vylúčení člena z dôvodov porušovania Stanov 
FFS, konania proti záujmom FFS alebo z  dôvodu poškodzovania dobrého 
mena FFS, pričom má Člen FFS v prípade nesúhlasu s vylúčením právo 
odvolať sa k Valnému zhromaždeniu FFS, 

c) nezaplatením členského príspevku do stanoveného času, 
d) zánikom Člena FFS ako právnickej osoby, 
e) zánikom FFS. 

7. Federácia Felis Slovakia zastupuje Individuálnych členov jednotlivých Členov 
FFS v súlade s článkom 2 a bodu 2 týchto Stanov. Za Individuálneho člena 
Občianskeho združenia sa považuje fyzická osoba organizovaná u jednotlivého 
Člena FFS. Individuálny člen Člena FFS môže byť  členom len u jedného 
národného Člena FIFe a zároveň Člen FFS za tohto Individuálneho člena uhradil 
členský poplatok v súlade s týmito Stanovami. V prípade, že Individuálny člen 
Člena FFS sa stane členom národného Člena FIFe mimo Slovenska, jeho práva a 
povinnosti prechádzajú na tohto národného Člena FIFe, kde sa stal členom. 

8. Člen FFS, ktorému zanikne členstvo vo FFS, prípadne zanikne členstvo jeho  
Individuálnemu členovi, nemá nárok na vrátenie členského príspevku 
zaplateného na príslušný kalendárny rok ani jeho časti, nemá nárok na majetok 
FFS ani jeho časti.  

Článok 4 

Práva a povinnosti Členov Federácie Felis Slovakia 

1. Práva a  povinnosti Člena FFS vykonáva štatutárny zástupca Člena alebo ním 
písomne splnomocnený zástupca. 

2. a) Člen FFS má právo hlavne: 
- podieľať sa na činnosti FFS, zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov FFS a 

podujatiach, organizovaných FFS, 
- voliť do orgánov FFS, 
- byť informovaný o rozhodnutiach orgánov FFS, 
- predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom FFS a žiadať ich 

o stanovisko a informácie o plnení uznesení a hospodárení FFS, 
- upozorňovať orgány FFS na nedostatky a dávať podnety na ďalšiu činnosť, 
- nahliadať do písomností, dát a archívov FFS, 
- žiadať o podporu svojich práv a oprávnených záujmov. 

b) Individuálny člen Člena FFS má právo : 
- podieľať sa na činnosti FFS, zúčastňovať sa na podujatiach, organizovaných 

FFS, 
- byť volený do orgánov FFS, 
- priamo kontaktovať orgány FFS, 
- zúčastňovať sa zasadnutí Valného zhromaždenia. 



3. Člen FFS a Individuálny člen je povinný hlavne: 
- dodržiavať Stanovy FFS a vnútorné predpisy, schválené orgánmi FFS, 
- dodržiavať pravidlá FIFe a riadiť sa platnými dokumentami FIFe, 
- aktívne sa podieľať na plnení úloh FFS, 
- plniť uznesenia orgánov FFS, 
- platiť členské príspevky v určenej výške a v čase, 
- podieľať sa na činnosti orgánov FFS, do ktorých bol člen zvolený, 
- chrániť dobré meno a záujmy FFS. 

  
Článok 5 

Orgány Federácie Felis Slovakia 

1. Orgánmi Federácie Felis Slovakia sú: 
- Valné zhromaždenie 
- Predstavenstvo 
- Revízna komisia 

2. FFS podľa potreby vytvára svoje odborné chovateľské sekcie, komisie 
a  pracovné skupiny. O  ich zložení, cieľoch a  úlohách rozhoduje Valné 
zhromaždenie na návrh Predstavenstva. 

3. Voľby do orgánov FFS sú tajné alebo verejné, podľa rozhodnutia Valného 
zhromaždenia FFS. Funkčné obdobie orgánov FFS je štvorročné. Mandát sa 
zvoleným funkcionárom začína dňom ich zvolenia do funkcie a končí na konci 
volebného obdobia dňom zvolenia nových funkcionárov, alebo odvolaním z 
funkcie alebo vzdaním sa funkcie, prípadne smrťou funkcionára. 

4. Funkcie členov orgánov FFS sú čestné. Funkcionári pri výkone uložených úloh 
majú nárok na náhradu skutočných nákladov podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov a môže im byť priznaná odmena na základe rozhodnutia 
Valného zhromaždenia. 

Článok 6 

Valné zhromaždenie  

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom FFS a tvoria ho zástupcovia všetkých 
Členov FFS. Práva a povinnosti Individuálneho člena FFS vykonáva na Valnom 
zhromaždení jeho zástupca. 

2. Člen FFS má na Valnom zhromaždení v  danom kalendárnom roku taký počet 
hlasov, ako má vo svojom občianskom združení počet dospelých individuálnych 
členov FFS so zaplatenými členskými príspevkami pripísanými na účet FFS 
k  poslednému dňu v  mesiaci predchádzajúcemu mesiacu, v  ktorom sa koná 
Valné zhromaždenie. Ak je fyzická osoba organizovaná u viacerých členov FFS, 
jej hlas platí iba u jedného člena, ktorého fyzická osoba vopred určí. 



3. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak disponuje nadpolovičným počtom 
hlasov všetkých Individuálnych členov FFS a   je prítomná minimálne polovica 
Členov FFS. 

4. Valné zhromaždenie najmä: 
- rozhoduje o zániku FFS, o zlúčení FFS, o Stanovách, ich zmenách a 

doplnkoch, o vylúčení Člena FFS, pričom svoje rozhodnutie v týchto 
prípadoch schvaľuje dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých Individuálnych 
členov FFS. Ostatné uznesenia a rozhodnutia schvaľuje väčšinou hlasov 
prítomných delegátov, 

- rozhoduje o prijatí  Člena FFS, 
- volí a odvoláva členov Predstavenstva, 
- volí a odvoláva členov Revíznej komisie, 
- hodnotí činnosť za sledované obdobie, vyjadruje sa k plneniu rozpočtu 

a hospodáreniu FFS, 
- schvaľuje plán práce a rozpočet na ďalšie obdobie, 
- rozhoduje o prípadnom priznaní odmien funkcionárom, 
- schvaľuje výšku členských príspevkov, prípadne mimoriadnych príspevkov pre 

FFS, 
- schvaľuje správu o činnosti FFS, 
- menuje likvidátora, zodpovedného za majetkové vyrovnanie pri zrušení FFS. 

5. Valné zhromaždenie zvoláva Predstavenstvo FFS podľa plánu a potreby spravidla 
raz ročne. Ak požiada o jeho zvolanie písomne nadpolovičná väčšina Členov FFS, 
je Predstavenstvo povinné zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie do 30 dní. 
Pozvánky musia byť členom odoslané najneskôr 14 dní pred termínom jej 
konania. Za písomnú pozvánku sa považuje aj pozvánka zaslaná faxom alebo e-
mailom s osobným potvrdením prijatia. 

6. Valné zhromaždenie rozhoduje ako odvolací orgán voči rozhodnutiu 
Predstavenstva o vylúčení Člena FFS. Rozhodnutie Valného zhromaždenia o 
vylúčení je konečné. 

Článok 7 

Predstavenstvo 

1. Predstavenstvo FFS je výkonným orgánom FFS, za svoju činnosť je zodpovedné 
Valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť FFS v období medzi zasadnutiami Valného 
zhromaždenia v  súlade so Štatútom Predstavenstva schváleným Valným 
zhromaždením. 

2. Od 27.10.2018 do doby konania Valného zhromaždenia v  roku 2019 má 
Predstavenstvo  štyroch členov, t.j. prezidenta, viceprezidenta, sekretára 
a jedného člena.  S účinnosťou od budúceho Valného zhromaždenia konaného 
v  roku 2019, má Predstavenstvo troch členov, t.j. prezidenta, viceprezidenta 
a  sekretára. Predstavenstvo je volené Valným zhromaždením na obdobie 
štyroch rokov.  



3. Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát ročne. Rokovanie 
zvoláva a riadi prezident, v jeho neprítomnosti viceprezident. Predstavenstvo 
je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. 
Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov, v 
prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta a ak nie je prítomný, hlas 
viceprezidenta. 

4. Predstavenstvo zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania Valného zhromaždenia.  
Vypracováva plán činnosti FFS, správu o činnosti Predstavenstva, návrh 
rozpočtu a  správu o hospodárení FFS. Členovia Predstavenstva majú právo 
zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov FFS. 

5. Predstavenstvo zabezpečuje vedenie Slovenskej plemennej knihy mačiek FFS, 
či už niektorým členom Predstavenstva osobne alebo dodávateľsky. 

6. Predstavenstvo na návrh niektorého z Členov FFS  rozhoduje o vylúčení Člena 
FFS. Vylúčený Člen má právo voči rozhodnutiu o vylúčení odvolať sa na Valné 
zhromaždenie. 

Článok 8 

Štatutárny orgán 

1. Štatutárnym orgánom FFS je Prezident a Viceprezident, ktorí zastupujú 
Federáciu Felis Slovakia navonok. Títo sú oprávnení konať v mene FFS 
samostatne. 

Článok 9 

Revízna komisia 

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom FFS, za svoju činnosť zodpovedá 
Valnému zhromaždeniu. 

2. Členstvo v Revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Predstavenstve. 
3. Revíznu komisiu volí Valné zhromaždenie na obdobie štyroch rokov. 
4. Revízna komisia má troch členov, t.j. predsedu a dvoch členov. Predsedu 

Revíznej komisie volí Valné zhromaždenie.   
5. Členovia Revíznej komisie majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov 

FFS. 
6. Revízna komisia: 
- za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu, 
- kontroluje: 

o dodržiavanie Stanov, smerníc a iných vnútorných predpisov, 
o plnenie všetkých uznesení a nariadení Valného zhromaždenia a 

Predstavenstva, 
o upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie, 
o v prípade sporu medzi Predstavenstvom FFS a Členmi FFS, plní funkciu  

rozhodovacieho orgánu, ak nie je spornou stranou. Svoje rozhodnutie 



predkladá na schválenie Valnému zhromaždeniu. Ak je spornou 
stranou, tak rozhoduje Valné zhromaždenie, 

o o hospodárení a o svojej činnosti vyhotovuje správu a predkladá ju 
Valnému zhromaždeniu. 

7. Revízna komisia sa schádza najmenej raz ročne a jej rokovania zvoláva a riadi 
predseda Revíznej komisie. Rozhodnutia Revíznej komisie sú právoplatné, ak 
ich schválila nadpolovičná väčšina členov Revíznej komisie. 

8. Revízna komisia je povinná na každom zasadnutí Valného zhromaždenia podať 
správu o vykonanej činnosti. 

Článok 10 

Hospodárenie Federácie Felis Slovakia 

1. FFS hospodári s  hnuteľným a  nehnuteľným majetkom. Hospodárenie 
uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá 
Predstavenstvo FFS. 

2. Zdrojmi majetku sú: 

- členské príspevky, 
- dary, 
- výnosy vyplývajúce z činnosti FFS podľa týchto Stanov, 
- iné finančné a materiálne príspevky, 
- nehmotný majetok ako duševné vlastníctvo, 
- výnosy z majetku. 

3. Všetky finančné prostriedky vložené a  poskytnuté v  prospech FFS, ako aj 
hnuteľné a nehnuteľné veci sú majetkom FFS. 

4. FFS zodpovedá za nesplnenie svojich povinnosti celým svojim majetkom. 
5. Finančné prostriedky FFS možno použiť výlučne na realizáciu predmetu činnosti 

FFS. FFS zostavuje ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch a výdavkoch 
a uskutočňuje ročnú závierku o výsledkoch hospodárenia. 

6. FFS je oprávnená vykonávať aj podnikateľskú činnosť, avšak len v  rozsahu 
predmetu svojej činnosti a na základe oprávnenia na výkon tejto činnosti. Zisk 
z  podnikateľskej činnosti musí byť po zdanení v  celom rozsahu použitý na 
predmet činnosti FFS, okrem výdavkov na správu FFS. Zisk z  podnikateľskej 
činnosti FFS nesmie byť použitý v prospech Členov FFS, členov jeho orgánov ani 
jeho zamestnancov. 

Článok 11 

Zrušenie Federácie Felis Slovakia 

1. FFS sa zrušuje dobrovoľným rozpustením, zlúčením s  iným združením alebo 
právoplatným rozhodnutím súdu o jeho zrušení. 



2. Pri zrušení FFS je nutné vykonať likvidáciu, ak majetok FFS neprechádza na 
právneho nástupcu. Likvidáciu vykoná likvidátor menovaný Valným 
zhromaždením. 

3. FFS zaniká výmazom z registra združení vedeného registrovým úradom. 

Článok 12 

Záverečné ustanovenia 

1. Ustanovenia týchto Stanov dopĺňajú : 
a) Organizačný poriadok FFS, 
b) Rokovací poriadok FFS, 
c) Disciplinárny poriadok FFS, 
d) Volebný poriadok FFS, 
e) Štatút Predstavenstva FFS, 
f) interné dokumenty FFS ( Chovateľský poriadok FFS, Ekonomická smernica 

FFS, Registratúrny plán na správu registratúry FFS , Informačné systémy 
FFS atď.) 

2. Pre vydávanie a schvaľovanie týchto dokumentov FFS dopĺňajúcich Stanovy FFS 
je oprávnené v bode 1a) až 1e) Valné zhromaždenie a v bode 1f) Predstavenstvo 
FFS. Dokumenty v bodoch 1a) až 1f) môže Valné zhromaždenie a Predstavenstvo 
schvaľovať aj korešpodenčne. 

3. Vzťahy neupravené týmito Stanovami sa riadia príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

4. Stanovy sa vyhotovujú v 13. vyhotoveniach, Každý Člen FFS dostane jedno 
vyhotovenie Stanov, jedno vyhotovenie zostáva pre FFS a dve vyhotovenia sú 
určené pre Okresný úrad v Bratislave. 

5. Zmeny Stanov FFS prijalo a schválilo Valné zhromaždenie FFS, ktoré sa konalo 
v Partizánskom, dňa 27.10.2018. 

6. Schválením týchto Stanov strácajú platnosť doterajšie Stanovy FFS, 
zaregistrované Okresným úradom v Bratislave dňa 21.10.2015, pod číslom OU–
BA–OVVS1–2015/077238. 

7. Toto znenie Stanov nadobúda účinnosť dňom ich schválenia a registrácie. 

V Bratislave, dňa  27.10.2018 

PaedDr. Soňa Ivanková – prezident Federácie Felis Slovakia                       


