
                        Volebný poriadok FFS  
 

Článok 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Volebný poriadok FFS ( ďalej len „ Volebný poriadok“) vychádza zo Stanov FFS   
    a Zmluvy o založení záujmového združenia právnických osôb. Členov    
    Predstavenstva a Revíznej komisie volia Členovia FFS v zhode so schváleným   
    Volebným poriadkom. 
 
2. Voľby do orgánov FFS sú tajné alebo verejné podľa rozhodnutia Valného   
    zhromaždenia.  
 
a) Tajné hlasovanie sa uskutoční prostredníctvom hlasovacích lístkov s menami 
    kandidátov. Hlasovací lístok je neplatný ak je na ňom zakrúžkovaný väčší počet 
    kandidátov ako je určené alebo je inak pozmenený. Hlasovací lístok obsahuje 
    informáciu o názve Člena FFS.  
 
b) Verejné hlasovanie sa uskutoční verejným zdvihnutím hlasovacieho lístka   
    s počtom hlasov Individuálnych členov FFS uvedených na hlasovacom    
    lístku. 
 
3. 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 úmrtím funkcionára. Funkcia sekretára je nezlučiteľná s      
    funkciou pracovníka plemennej knihy.  
 
4. Voľby zabezpečuje Volebná komisia, ktorú tvoria predseda a dvaja členovia.   
    Predsedu Volebnej komisie si volia zvolení členovia spomedzi seba. Predseda   
    Volebnej komisie riadi priebeh volieb. Členom Volebnej komisie nemôže byť   
    volený kandidát. Členovia Volebnej komisie majú povinnosť mlčanlivosti pri   
    spočítavaní hlasov. 
 
5. Návrh na voľbu členov Volebnej, Mandátovej, a Návrhovej a Disciplinárnej komisie   
    predkladá prezident FFS na základe odporučenia Členov FFS. Členov komisií   
    volia Členovia FFS. 
 
6. Pred uskutočnením volieb Mandátová komisia skontroluje mandát Členov FFS 
    prostredníctvom zápisnice Člena FFS s priloženou prezenčnou listinou, v kópii,   

    kde je uvedený aktuálny štatutár (‐i ). Každý Člen FFS predloží Mandátovej komisii   
    zoznam členov a ich registračné číslo  u príslušného Člena FFS,   

    ktorý potvrdí štatutár (‐i ) príslušného Člena FFS. Mandátová komisia informuje   
    o výsledku kontroly, podá správu o účasti a oznámi účastníkom Valného   
    zhromaždenia, či sú uznášania schopní. 



 
7. Volenými členmi do orgánov FFS a komisii môžu byť len Individuálni členovia    
    FFS. Minimálny vek je 18 rokov. 
 
8. Každý Individuálny člen FFS, ktorý má byť volený do funkcie musí s voľbou   
    preukázateľne súhlasiť. Spravidla by mal byť pri voľbe prítomný. 
9. Termín podania žiadosti kandidáta do funkcii orgánov FFS je 7 dní pred konaním   
    volieb. Rozhodujúci je dátum odoslania žiadosti. 
 
10. Každý kandidát Člena FFS je do funkcie zvolený po získaní nadpolovičnej   
      väčšiny všetkých hlasov Členov FFS. V prípade rovnosti hlasov sa uskutoční   
      ďalšie kolo hlasovania dovtedy, kým jeden z kandidátov nezíska vyšší počet   
      hlasov a nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných Členov FFS. 
 
11. V prípade, že pri voľbe nebude obsadená niektorá funkcia, uskutočnia sa   
      doplňujúce voľby na najbližšom Valnom zhromaždení, prípadne mimoriadnom    
      Valnom zhromaždení. Doplňujúce voľby budú vyhlásené v prípade odvolania,    
      abdikácie, úmrtia člena Predstavenstva alebo Revíznej komisie na najbližšom   
      Valnom zhromaždení, prípadne mimoriadnom Valnom žhromaždení do 60 dní od   
      udalosti. 
 
12. Z voľby členov do Predstavenstva a Revíznej komisie je vyhotovená zápisnica,   
      ktorá musí byť súčasťou zápisnice z rokovania Valného zhromaždenia. 
 
13. Členovia Volebnej komisie schvália zápisnicu z volieb. Zápisnica musí byť   
      podpísaná najmenej dvoma overovateľmi, pričom jeden z overovateľov je   
      predseda Volebnej komisie. Prílohou zápisnice z volieb je prezenčná listina s   
      uvedením mena, priezviska a podpisu každého prítomného člena. 
 

 
Článok 2 

 
a) Voľba členov Predstavenstva  
 
1. 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. 
 
2. Predstavenstvo je volené Valným zhromaždením na obdobie štyroch rokov. 
 
3. Voľby do Predstavenstva prebiehajú v nasledovnom poradí: 
 
a) voľba prezidenta 
b) voľba viceprezidenta 
c) voľba sekretára 
d) voľba jedného člena, platí len do najbližšieho Valného zhromaždenia konaného   
    v roku 2019. 
 
b) Voľba predsedu a členov Revíznej komisie 



 
1. Revíznu komisiu volí Valné zhromaždenie na obdobie štyroch rokov. 
2. Revízna komisia má troch členov, t.j. predsedu a dvoch členov. 
3. Voľby do Revíznej komisie prebiehajú v nasledovnom poradí : 
a) voľba predsedu 
b) voľba dvoch členov 
 
c) Voľba členov iných komisií 
 
1. Komisiu volí Valné zhromaždenie na obdobie štyroch rokov. 
2. Komisia má troch členov, t.j. predsedu a dvoch členov. 
3. Voľby do  komisie prebiehajú v nasledovnom poradí : 
a) voľba troch členov 
b) zvolení členovia si zvolia spomedzi seba predsedu 
 

Článok 3 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Zmeny a doplnky tohto Volebného poriadku FFS schvaľuje Valné zhromaždenie.  
 
2. Zmeny v tomto Volebnem poriadku FFS schválilo Valné zhromaždenie dňa   
    27.10.2018. 
 
3. Schválením tohto Volebného poriadku stráca platnosť Volebný poriadok FFS, ktorý 
schválilo Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí dňa 7.11.2015, uznesením č. 1.  
 
4. Volebný poriadok FFS nadobúda účinnosť dňom schválenia. 
 


