Volebný poriadok Slovenského zväzu chovateľov
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Článok 1
Všeobecné ustanovenia
Volebný poriadok Slovenského zväzu chovateľov (ďalej len „SZCH“) upravuje postup pri
voľbe delegátov na zjazd, pri voľbe a odvolávaní predsedu RR SZCH, podpredsedov RR
SZCH, tajomníka RR SZCH, členov Predsedníctva RR SZCH, členov Republikovej rady
SZCH, členov ústrednej kontrolnej komisie a pri voľbe predsedov, podpredsedov,
tajomníkov, ekonómov, pokladníkov, kontrolórov, prípadne ďalších členov výboru nižších
organizačných jednotiek zväzu.
Volebný poriadok, jeho zmeny a doplnky schvaľuje zjazd, medzi zjazdmi republiková rada.
Voľby sa konajú spravidla raz za štyri roky.
Do orgánov zväzu môže voliť a byť volený len individuálny člen zväzu s výnimkou
mladých chovateľov do veku 18 rokov, ktorí môžu voliť, nemôžu byť však volení do funkcii
s hmotnou zodpovednosťou (predsedov, podpredsedov, tajomníkov, ekonómovpokladníkov).
Voľby sa môžu uskutočniť dvomi spôsobmi:
a) tajným hlasovaním hlasovacími lístkami,
b) verejným hlasovaním zdvihnutím ruky.
Spôsob voľby určí príslušný orgán hlasovaním vždy pred uskutočnením voľby.
Pred uskutočnením volieb podá volebná komisia správu o účasti. Voľby sú platné, ak sa na
nich zúčastní najmenej polovica riadne pozvaných členov orgánu resp. delegátov s hlasom
rozhodujúcim.
Voľby na zjazde pripravuje zjazdová komisia. Členov zjazdovej komisie volí republiková
rada v dostatočnom časovom predstihu najmenej 1 rok pred konaním zjazdu.
Článok 2
Voľba a odvolávanie funkcionárov zväzu
Voľby zabezpečuje volebná komisia, ktorú tvoria predseda a členovia. Predseda volebnej
komisie riadi priebeh volieb. Počet členov komisie vrátane predsedu je vždy nepárny.
Najmenší počet členov volebnej komisie sú traja. Počet členov volebnej komisie určí
príslušná organizačná jednotka zväzu. Členov volebnej komisie volí príslušná organizačná
zložka zväzu.
Každý člen, ktorý má byť volený do funkcie, musí s voľbou preukázateľne súhlasiť.
Spravidla má byť pri voľbe prítomný s výnimkou prípadov hodných zvláštneho zreteľa.
Každý člen je do funkcie zvolený po získaní najvyššieho počtu hlasov, pričom počet hlasov
musí byť nadpolovičný z celkového počtu platných hlasov. Do druhého kola postupujú
dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov, v prípade rovnosti hlasov na prvom mieste
postupujú kandidáti z prvého miesta. Ďalšie kolo hlasovania sa uskutoční dovtedy, kým
jeden z kandidátov nezíska najvyšší počet hlasov.
Orgány zväzu rozhodnú hlasovaním, akým spôsobom sa uskutočnia voľby podľa článku 1
bod 5. V prípade, ak sa voľby uskutočnia tajne, volebná komisia pripraví hlasovacie lístky s
menami kandidátov. Hlasovací lístok je neplatný, ak je na ňom zakrúžkovaný väčší počet
kandidátov ako je určené. Na funkciu je zvolený člen, ktorý získal najvyšší počet hlasov.
Oblastná konferencia a výročná členská schôdza (ďalej len „VČS“) ZO a klubu volí a
odvoláva členov výboru a členov kontrolnej komisie resp. kontrolóra. Členovia výboru (OV,
ZO, klubu) volia zo svojho stredu predsedu, tajomníka, pokladníka prípadne ďalších členov
výboru počas konferencie, VČS základnej organizácie alebo klubu. S výsledkami volieb
oboznámia konferenciu, VČS. Jednotliví funkcionári sú zvolení na základe najvyššieho
počtu hlasov.

Oblastná konferencia volí delegátov na zjazd na základe kľúča určeného zjazdovou
komisiou. VČS členská schôdza volí delegátov na oblastnú konferenciu podľa kľúča
určeného oblastným výborom.
6. Medzi pravidelnými voľbami môže voliť aj odvolávať členov výboru a členov kontrolnej
komisie aktív zástupcov základných organizácií, resp.VČS ZO a klubu. Aktív zástupcov volí
člena republikovej rady SZCH a náhradníka. Náhradník zastupuje príslušný oblastný výbor
na zasadnutí republikovej rady SZCH v prípade, že sa člen republikovej rady z vážnych
dôvodov nemôže zúčastniť zasadnutia. Náhradník má hlasovancie právo na zasadnutí
republikovej redy SZCH, nemá však ďalšie právomoci riadneho člena napr. zvolávanie
zasadnutí a pod. Povinnosťou riadneho člena republikovej rady SZCH je zúčastniť sa aspoň
raz ročne zasadnutia republikovej rady SZCH.
7. Celoslovenský aktív chovateľov volí členov ústrednej odbornej komisie (ďalej len „ÚOK“).
Posudzovatelia volia zo svojho stredu predsedu zboru posudzovateľov. Členovia ÚOK volia
zo svojho stredu predsedu a podpredsedu, prípadne ďalšie potrebné funkcie.
Predsedu ÚOK potvrdzuje zjazd, v období medzi zjazdom republiková rada.
V prípade, že v období medzi zjazdom je člen ÚOK odvolaný, alebo sa vzdá svojej funkcie
bude do ÚOK kooptovaný 1. náhradník.
8. Celoslovenské aktívy jednotlivých odborností volia delegátov na zjazd na základe kľúča
určeného zjazdovou komisiou.
9. Pred uskutočnením voľby do funkcie musia byť navrhovaní kandidáti predstavení orgánu,
ktorý ich volí krátkymi charakteristikami, ktoré vystihujú ich predpoklady vykonávať
volenú funkciu. Súčasťou charakteristiky je uvedenie veku, povolania, doby členstva a doby
a druhu vykonávaných funkcií vo zväze.
10. Člen môže byť odvolaný z funkcie, ak bol opakovane písomne (minimálne 2x) napomenutý
pre neplnenie úloh vyplývajúcich z jeho funkcie a za hrubé porušenie platných stanov zväzu.
Písomné napomenutie sa doručuje členovi osobne alebo doporučenou poštou. V prípade, ak
člen doporučenú poštu neprevezme, považuje sa napomenutie, po vrátení pošty na adresu
odosielateľa za doručené.
11. Člen môže byť z funkcie odvolaný aj v prípade, ak zo zdravotných dôvodov nemôže dlhšie
ako 6 mesiacov riadne vykonávať svoju funkciu, taktiež ak sa opakovane a bez
odôvodniteľného dôvodu nezúčastňuje rokovaní orgánu.
12. O odvolaní rozhoduje príslušný orgán zväzu. Na uvoľnenú funkciu je volený nový člen na
rovnakom zasadnutí, na ktorom bol predchádzajúci člen odvolaný.
13. Z každej voľby je vyhotovená zápisnica, ktorá môže byť aj súčasťou zápisnice z rokovania.
14. Členovia volebnej komisie schvália zápisnicu v časti, ktorá sa týka volieb. Zápisnica musí
byť overená dvomi overovateľmi. V prípade volieb je jedným z overovateľov vždy predseda
volebnej komisie. Prílohou zápisnice je vždy prezenčná listina s uvedením mena, priezviska
a podpisu každého člena, ktorý sa na zasadnutí zúčastnil. V prezenčnej listine musí byť v
prípade dopredu ospravedlnenej neúčasti člena vyznačené „ospravedlnený“, ostatným
členom, ktorí sa neospravedlnili sa uvedie „neospravedlnený“.
15. Výsledky volieb orgánov zväzu sú platné a nespochybniteľné žiadnym členom zväzu.
Článok 3
Záverečné ustanovenie
1. Zmeny a doplnky tohto volebného poriadku schvaľuje republiková rada zväzu po
prerokované na predsedníctve RR SZCH.
2. Tento volebný poriadok schválila republiková rada SZCH na svojom zasadnutí dňa
14.4.2012 uznesením č. 44/3RR/2012. Volebný poriadok nadobúda účinnosť dňom
schválenia.

