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 Slovenský zväz chovateľov 

Krížna 44, 824 76 Bratislava 

 

Volebný poriadok Slovenského zväzu chovateľov - návrh  
Zmeny a doplnky tohto volebného  poriadku boli prerokované PRR SZCH dňa 25. 10. 2021 a podliehajú 

schváleniu RR SZCH. 

                                                      Článok 1 

                                              Všeobecné ustanovenia 

Volebný poriadok Slovenského zväzu chovateľov (ďalej len „ SZCH“) upravuje postup pri 
voľbách vo všetkých organizačných zložkách (štruktúrach) zväzu.   

1. Volebný poriadok, jeho zmeny a doplnky schvaľuje zjazd, medzi zjazdmi RR SZCH.  
2. Voľby do jednotlivých organizačných jednotiek zväzu sa konajú spravidla raz za štyri 

roky.  
3. Funkcionári orgánov zväzu sú navrhovaní a volení zdola nahor.   

Článok 2 
Voľba funkcionárov zväzu 

Voľby zabezpečuje volebná komisia, ktorú tvoria predseda a členovia. Predseda volebnej 
komisie riadi priebeh volieb. Počet členov volebnej komisie, vrátane predsedu, je vždy 
nepárny. Najmenší počet členov volebnej komisie sú traja. Počet členov komisie určí a 
následne volí príslušná organizačná jednotka zväzu.   

1. Individuálny člen SZCH starší ako 18 rokov má právo hlasovať, voliť a byť volený do 
orgánov zväzu. Volenými funkcionármi môžu byť len členovia s trvalým alebo 
prechodným pobytom na území Slovenskej republiky.   

2. Každý člen, ktorý má byť volený do funkcie musí s voľbou preukázateľne súhlasiť. 
Spravidla musí byť pri voľbe prítomný, s výnimkou prípadov, hodných zvláštneho 
zreteľa. Zároveň volený kandidát musí byť predstavený orgánu zväzu na základe ním 
vyplneného a podpísaného dotazníka pre kandidáta do jednotlivých orgánov zväzu. (viď 
príloha č. 1)    

3. Člen  môže kandidovať na funkciu do Predsedníctva alebo ÚKK SZCH len na jednu 
funkciu.  

4. Člen nemôže kandidovať do funkcii organizačnej zložky zväzu v prípade, že mu bolo 
udelené disciplinárne opatrenia disciplinárnym orgánom zväzu v priebehu posledných 
10 rokov.  

5. Voľby do všetkých funkcii zväzu sú:  
- tajné (uskutočňujú sa tajným hlasovaním prostredníctvom hlasovacích lístkov s 

menami kandidátov, hlasovací lístok je neplatný ak je na ňom zakrúžkovaný väčší 
počet kandidátov ako je určené, alebo nie je označený ani jeden kandidát alebo s 
použitím hlasovacieho zariadenia,  

- verejné (uskutočňujú sa verejným hlasovaním, zdvihnutím ruky).   
Spôsob voľby určí príslušný orgán zväzu hlasovaním vždy pred uskutočnením voľby.  

6. Pred uskutočnením volieb musí mandátová komisia podať správu o účasti.     
7. Voľby sú platné ak sa ich zúčastní nadpolovičná väčšina delegátov s hlasom 

rozhodujúcim.  
8. Z každej voľby do orgánov zväzu je vyhotovená zápisnica, ktorá musí byť súčasťou 

zápisnice z rokovania.  
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9. Členovia volebnej komisie schvália zápisnicu z volieb. Zápisnica musí byť podpísaná 
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. Člen, ktorý sa ospravedlnil je v prezenčnej listine označený 
ako „ospravedlnený“. Člen, ktorý sa volieb nezúčastnil a neospravedlnil je v prezenčnej 
listine označený ako „neospravedlnený“.  

10. Výsledky volieb orgánov zväzu sú platné a nespochybniteľné žiadnym členom zväzu.  

  

Článok 3 

Voľba do orgánov základnej organizácie a klubu chovateľov 
Orgánmi základnej organizácie SZCH (ďalej len „ZO“) a klubu chovateľov SZCH (ďalej len 
„KCH“) je :  
a)  Členská schôdza, ktorú tvoria členovia ZO SZCH a KCH a je najvyšším orgánom ZO 

SZCH a KCH.  
b)  Výbor, ktorý tvorí predseda, tajomník, pokladník a členovia výboru. Výbor riadi činnosť 

organizácie medzi členskými schôdzami a za svoju činnosť zodpovedá členskej 
schôdzi. 

c)  Kontrolná komisia, ktorú tvorí predseda a členovia – respektíve kontrolór.  

1. Každý člen ZO a KCH môže byť volený do výboru a kontrolnej komisie po splnení 
základných podmienok stanov SZCH, volebného poriadku a má najmenej 18 rokov.  

2. Voľby do výboru, kontrolnej komisie a delegátov do vyšších orgánov zväzu môžu byť 
tajné alebo verejné podľa rozhodnutia členskej schôdze / výročnej členskej schôdze – 
ak ich tento volebný poriadok neurčuje inak. 

3. Výročná členská schôdza (mimoriadna členská schôdza)  volí členov výboru a členov 
kontrolnej komisie.   

4. Ak člen s hlasom rozhodujúcim nezakrúžkuje žiadneho kandidáta, jeho hlas nezíska 
nikto z navrhnutých kandidátov. Ak zakrúžkuje väčší počet kandidátov aký sa volí do 
výboru, volebný lístok je neplatný.  Zvolený bude ten kandidát, ktorý získa  väčší počet  
hlasov delegátov s hlasom  rozhodujúcim.  

5. Zvolení členovia výboru si volia zo svojho stredu predsedu, tajomníka, pokladníka, 
prípadne ďalších členov výboru. S výsledkami volieb výbor oboznámi výročnú členskú 
schôdzu. Pri voľbe musí byť prítomná dvojtretinová väčšina výboru. Predseda, tajomník 
a pokladník musí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov členov výboru.  

6. Člen výboru môže vykonávať aj dve funkcie ale predsedom, tajomníkom a pokladníkom 
nemôže byť tá istá osoba.  

7. ZO ďalej volia zástupcov na oblastnú konferenciu a navrhujú kandidátov do oblastného 
výboru a kandidátov do oblastnej kontrolnej komisie.   

8. KCH ďalej volia zástupcov na aktívy odborností a navrhujú kandidátov do príslušných 
odborných komisií.  

Článok 4 

Voľba do orgánov oblastných výborov 
      1. Orgánmi oblastnej organizácie SZCH  je:  

  

a) Oblastná konferencia je  zhromaždenie  delegátov  ZO SZCH, ktoré  sú  jej  
členmi. Je najvyšším orgánom oblastnej organizácie SZCH. Oblastná konferencia 
volí na príslušné volebné obdobie členov oblastného výboru, členov oblastnej 
kontrolnej komisie, predsedov odborných komisii, delegátov a zástupcu do RR 
SZCH. V období medzi zjazdom oblastný výbor zvoláva aktív zástupcov ZO SZCH.   

b) Oblastný výbor má najmenej 5 členov a tvorí ho predseda, podpredseda, tajomník, 
         pokladník, predsedovia odborných komisií a  členovia. Oblastný výbor  riadi  činnosť 
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         ZO SZCH  v  príslušnej  oblasti.  Za   svoju  činnosť  zodpovedá  aktívu  ZO SZCH a 
         pred zjazdom zväzu oblastnej konferencii.    

c) Oblastná kontrolná komisia, ktorú tvorí predseda a členovia.   
  

2. Každý individuálny člen môže byť volený do oblastného výboru a oblastnej kontrolnej 
komisie po splnení základných podmienok stanov SZCH, volebného poriadku a má 
najmenej 18 rokov.  

3. Voľby do výboru, kontrolnej komisie a delegátov do vyšších orgánov zväzu môžu byť 
tajné alebo verejné podľa rozhodnutia oblastnej konferencie (mimoriadnej oblastnej 
konferencie, aktívu).   

4. Aktív, oblastná konferencia (mimoriadna oblastná konferencia) volí členov oblastného 
výboru a členov kontrolnej komisie.  

5. Ak delegát s hlasom rozhodujúcim nezakrúžkuje žiadne číslo, jeho hlas nezíska nikto z 
navrhnutých kandidátov. Ak zakrúžkuje väčší počet kandidátov aký sa volí do výboru, 
volebný lístok je neplatný.  Zvolený bude ten kandidát, ktorý získa  väčší počet  hlasov 
delegátov s hlasom  rozhodujúcim.  

6. Členovia oblastného výboru si volia zo svojho stredu predsedu, podpredsedu, 
tajomníka, pokladníka, prípadne ďalších členov výboru. S výsledkami volieb oblastný 
výbor oboznámi oblastnú konferenciu (mimoriadnu oblastnú konferenciu/aktív). Pri voľbe 
musí byť prítomná aspoň dvojtretinová väčšina oblastného výboru. Predseda, 
podpredseda, tajomník a pokladník musí získať nadpolovičnú väčšinu hlasov členov 
oblastného výboru.  

Článok 5 
Voľby do ústrednej odbornej komisie SZCH 

  

1. Delegátmi aktívu odborností sú: posudzovatelia danej odbornosti, kontrolní dôverníci, 
hodnotitelia, zástupca za daný klub a zástupcovia za oblastné výbory.  

2. Členov ústrednej odbornej komisie SZCH (ďalej len „ÚOK„) volia všetci účastníci 
celoslovenského aktívu odbornosti. V prípade, že v období medzi zjazdmi je člen ÚOK  
odvolaný alebo sa vzdá svojej funkcie, bude do ÚOK kooptovaný prvý náhradník, ktorý 
bol zvolený na aktíve odborností.   

3. Predsedu ÚOK volia všetci účastníci celoslovenského aktívu odbornosti. Zvolený bude 
ten kandidát ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov. Ak ani jeden kandidát nezíska 
nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných, potom do druhého kola postupujú dvaja 
kandidáti, ktorí získali najviac hlasov. V prípade, že v období medzi zjazdmi je predseda 
ÚOK odvolaný alebo sa vzdá svojej funkcie, budú vyhlásené nové voľby.  

4. Neúspešní kandidáti na predsedu ÚOK môžu ďalej kandidovať (byť zaradení do voľby) 
za člena ÚOK.    

5. Predsedu zboru posudzovateľov volia len posudzovatelia, alebo kontrolný dôverníci, 
alebo hodnotitelia. Zvolený bude ten kandidát ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov. 
Ak ani jeden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných posudzovateľov, 
potom do druhého kola postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najviac hlasov. V prípade, 
že v období medzi zjazdmi je predseda zboru posudzovateľov odvolaný alebo sa vzdá 
svojej funkcie budú vyhlásené nové voľby.   

6. Predsedov ÚOK potvrdzuje zjazd, v období medzi zjazdmi RR SZCH.  
7. Celoslovenské aktívy jednotlivých odborností volia delegátov na zjazd na základe 

vopred schváleného kľúča RR SZCH.  
8. Aktívy odborností ako králiky, holuby, hydina by sa nemali konať v ten istý termín.  
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Článok 6 
Republikové orgány zväzu 

       1. Republikovými orgánmi zväzu sú :  
a) Zjazd, ktorý je najvyšším orgánom zväzu.  
b) Republiková rada, ktorú tvoria zástupcovia jednotlivých oblastných výborov 

         zväzu a členovia predsedníctva RR SZCH.  
c) Predsedníctvo republikovej rady, ktoré tvorí predseda, podpredseda, 

tajomník a predsedovia ÚOK SZCH.  
d) Ústredná kontrolná komisia, ktorá je najvyšším kontrolným orgánom zväzu, 

ktorú tvoria predseda a členovia ÚKK SZCH.  
  

Článok 7 

Zjazd    

1. Voľby na zjazde pripravuje zjazdová komisia, ktorú volí RR SZCH minimálne 1 rok pred 
konaním zjazdu.  

2. Volebný poriadok zjazdu, jeho zmeny a doplnky schvaľuje Zjazd.   
3. Voľby sa uskutočňujú podľa schválených Stanov SZCH a volebného poriadku.  
4. Do RR SZCH môže byť volený člen po minimálne 5 ročnom členstve vo zväze, ktorý 

minimálne jedno volebné obdobie pracoval v nižších organizačných zložkách zväzu.  
5. Do republikových orgánov SZCH nemôže byť volený kandidát, ktorý bol v minulosti 

odvolaný z funkcie, dočasne vylúčený zo zväzu alebo v prípade, ak sa preukázalo, že v 
minulosti spreneveril finančné prostriedky zväzu.  

6. Voľby sa uskutočnia tajne prostredníctvom hlasovacieho zariadenia prípadne 
hlasovacích lístkov, alebo verejne aklamáciou (t. j. zdvihnutím hlasovacieho lístku).  

7. Hlas rozhodujúci majú zvolení delegáti zjazdu. Hlas poradný majú odstupujúci štatutári a 
predseda ÚKK. Ďalej členovia zjazdovej komisie, predseda komisie pre prípravu stanov 

a kandidáti do volených funkcií P RR SZCH) – pokiaľ nemajú hlas rozhodujúci.  
8. Kandidáti na jednotlivé funkcie do P RR SZCH sa delegátom zjazdu pred voľbou osobne 

predstavia.  
9. Člen môže kandidovať do republikových orgánov zväzu len na jednu funkciu.  
10. Voľby: predsedu RR SZCH, podpredsedu RR SZCH, tajomníka RR SZCH, predsedu 

ÚKK a členov ÚKK sa vykonajú tajným hlasovaním.  
11. Delegátom s hlasom rozhodujúcim budú vydané volebné lístky resp. pridelené 

hlasovacie zariadenie.  
12. Pri voľbe predsedu, podpredsedu, tajomníka a predsedu ÚKK je potrebné na volebnom 

lístku zakrúžkovať len jedného kandidáta. Ak delegát s hlasom rozhodujúcim 
nezakrúžkuje žiadneho kandidáta, alebo zakrúžkuje viacej kandidátov jeho hlas nezíska 
žiadny kandidát. Takýto hlasovací lístok je neplatný. Zvolený bude ten kandidát, ktorý 
získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov. V prípade, že v prvom kole 
žiaden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, uskutoční sa druhé kolo volieb, 
do ktorého postupujú prví dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. V prípade rovnosti 
hlasov sa uskutoční ďalšie kolo hlasovania dovtedy, kým jeden z kandidátov nezíska 
vyšší počet hlasov.  

13. Neúspešní kandidáti na predsedu ÚKK môžu ďalej kandidovať (byť zaradení do voľby) 
za člena ÚKK.    

14. Pri voľbe 4 členov ÚKK je potrebné zakrúžkovať maximálne štyroch kandidátov. Zvolení 
budú štyria členovia, ktorí získali v poradí najvyšší počet hlasov. V prípade rovnosti 
hlasov sa uskutoční ďalšie kolo hlasovania dovtedy, kým jeden z kandidátov nezíska 
vyšší počet hlasov.  

15. Voľby riadi predseda volebnej komisie a delegátom zjazdu oznamuje výsledky volieb.   
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16. Zjazd zvolí:  
a) 8 – členné pracovné predsedníctvo. Návrh na predsedu a siedmich  členov 
pracovného predsedníctva predloží súčasný predseda SZCH. Odporúča sa, aby 
súčasťou pracovného predsedníctva bol predseda zjazdovej, komisie pre stanovy, 
mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, predseda ÚKK, súčasný predseda a 
tajomník zväzu. Pracovné predsedníctvo volia delegáti s hlasom rozhodujúcim 
aklamáciou*  zdvihnutím hlasovacieho lístku, alebo použitím hlasovacieho 
zariadenia. Zvolený je ten delegát, ktorý dostal najvyšší počet hlasov delegátov s 
hlasom rozhodujúcim.   

b) 3 – člennú mandátovú komisiu.  Návrh  na voľbu predsedu a dvoch členov 
mandátovej  komisie   predkladá  predseda  pracovného   predsedníctva. Mandátovú   
komisiu  volia   delegáti  s   hlasom   rozhodujúcim   aklamáciou zdvihnutím 
hlasovacieho   lístku,    alebo   použitím   hlasovacieho    zariadenia.  Zvolený  je  ten 

                 delegát, ktorý dostal najvyšší počet hlasov delegátov s hlasom rozhodujúcim. 
                  Pred  uskutočnením   volieb  podá  predseda  mandátovej  komisie  správu  o  účasti 
                 delegátov s hlasom rozhodujúcim.  

c) 5 – člennú volebnú komisiu. Návrh  na voľbu predsedu a štyroch členov 
volebnej  komisie predkladá  predseda pracovného  predsedníctva. Volebnú komisiu     

                  volia  delegáti   hlasom  rozhodujúcim   aklamáciou  zdvihnutím  hlasovacieho lístku,  
                  alebo  použitím  hlasovacieho   zariadenia.   Zvolený  je   ten  delegát,  ktorý   dostal  
                  počet  hlasov  delegátov s  hlasom rozhodujúcim. Členom  volebnej komisie nemôže 
                 byť volený kandidát.  

d) 5 - člennú  návrhovú  komisiu.  Návrh  na   voľbu  predsedu  a  štyroch   členov  
návrhovej komisie predkladá predseda pracovného predsedníctva. Návrhovú 
komisiu volia delegáti s hlasom rozhodujúcim aklamáciou zdvihnutím hlasovacieho 
lístku, alebo použitím hlasovacieho zariadenia. Zvolený je ten delegát, ktorý získal 
nadpolovičnú väčšinu hlasov.   

e) predsedu RR SZCH  
f) podpredsedu RR SZCH  
g) tajomníka RR SZCH  
h) predsedu ÚKK  
i) štyroch členov ÚKK 

17. Kandidátov na funkciu predsedu RR SZCH, podpredsedu RR SZCH, tajomníka RR 
SZCH,  predsedu ÚKK SZCH a štyroch členov ÚKK navrhujú:  

           a) oblastné konferencie,   
        b) celoslovenské aktívy odborností. 
  

18. Zjazd potvrdzuje:  
Členov predsedníctva RR zvolených na celoslovenských  aktívoch  odborností a členov  
RR SZCH zvolených na oblastných konferenciách za OV SZCH. Potvrdenie zástupcov 
sa vykoná aklamáciou (t.j. verejným hlasovaním zdvihnutím ruky).  

   
Článok 8 

Záverečné ustanovenie 
Tento volebný poriadok bol schválený dňa................. uznesením RR SZCH č. ............ a nadobúda 
účinnosť dňa ................ 2022  
Zároveň ruší volebný poriadok SZCH  zo dňa:............. schválený uznesením RR SZCH  č. ......................   
 
 


