


iv. starostlivosťou  o  rozširovanie  čistokrvného  plemena  zodpovedajúceho  platnému
štandardu i v zahraničí,

v. sledovaním a usmerňovaním vývozu slovenských hrubosrstých stavačov z domácich
odchovov pre zabezpečenie dôstojného reprezentovania plemena a slovenskej ky-
nológie v zahraničí.

c. V záujme naplnenia cieľa a poslania klubu sa bude klub riadiť chovateľským a zápis-
ným poriadkom SPZ pre chov čistokrvných psov plemena slovenských hrubosrstých
stavačov, dbať na jeho dodržiavanie a produkciu čistokrvných šteniat podľa platného
štandardu FCI pri zachovaní charakteristických vlastností plemena, zdravia a zabezpe-
čení jednotných podmienok chovu a registrácie slovenských hrubosrstých stavačov na
Slovensku.

d. Zabezpečovať vzdelávanie svojich členov vo všetkých kynologických otázkach na pod-
klade najnovších vedeckých poznatkov a starať sa o zvyšovanie ich odbornej kynolo-
gickej úrovne. Za tým účelom vydávať klubového spravodajcu a iné tlačivá s týmto po-
slaním.

e. Nadviazať  a  udržovať  kontakty  so  zahraničnými  organizáciami  zaoberajúcimi  sa
chovom slovenských hrubosrstých stavačov, spoluorganizovať a zúčastňovať sa akcií,
ktoré tieto organizácie organizujú, sprostredkovávať účasť našich chovateľov a cvičite-
ľov na týchto akciách a starať sa o dôstojnú reprezentáciu nášho chovu v zahraničí.

4. ČLENSTVO V KLUBE

a. Členstvo v klube je:
vi. riadne,
vii. mimoriadne,
viii. čestné.

b. Členstvo v klube je dobrovoľné.
f. Riadnym členom klubu sa môže stať každý občan SR na základe prihlášky do klubu a

po uhradení jednorazového zápisného a členského príspevku za príslušný rok.
g. Za mimoriadneho člena klubu môže klub prijať  cudzieho štátneho príslušníka na zá-

klade prihlášky do klubu a po uhradení jednorazového zápisného a členského príspev-
ku za príslušný rok. Na mimoriadneho člena sa nevzťahuje právo uvedené        v čl. 6,
bod a, ods. i.

h. Členov  klubu  (riadnych  aj  mimoriadnych)  prijíma  výbor  klubu,  ktorý  vydá  novému
členovi preukaz o členstve. O prijatí alebo neprijatí za člena klubu rozhodne výbor na
najbližšom zasadnutí výboru od doručenia prihlášky do klubu. Proti rozhodnutiu výboru
klubu o neprijatí za člena má neprijatý záujemca o členstvo právo odvolať sa na člen-
skej schôdzi klubu, ktorá spor rozhodne s konečnou platnosťou.

i. Za členstvo v chovateľskom klube sa vyberá členský príspevok a zápisné, ktorého výš-
ku stanoví členská schôdza klubu. Členský príspevok je člen povinný zaplatiť do 31.1.
príslušného roka.

5. VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVA V KLUBE



a. Členstvo v klube vzniká rozhodnutím výboru o prijatí za člena.
j. Členstvo v klube zaniká:

i. úmrtím člena,
ii. doručením klubu písomného oznámenia člena o jeho vystúpení z klubu,
iii. nezaplatením členského príspevku (poplatku) za daný rok,

iv. rozhodnutím výboru o vylúčení člena z klubu, vydaným v disciplinárnom konaní pod-
ľa čl. 8.

6. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

a. Práva členov sú:
i. voliť a byť volený do všetkých orgánov klubu (okrem mimoriadnych členov),
v. predkladať návrhy výboru klubu na skvalitnenie činnosti klubu,
vi. podávať návrhy, námietky a sťažnosti orgánom klubu,
vii.zúčastňovať sa na všetkých akciách organizovaných klubom, ako aj na ich príprave,
viii. zúčastňovať sa a hlasovať na členských schôdzach a žiadať správy o činnosti vý-

boru klubu,
ix. obdržať klubového spravodajcu.

b. Povinnosti členov sú:
i. do 31.1. príslušného roka uhradiť  schválený členský príspevok na bežný rok a pri

vstupe do klubu aj zápisné, 

x. dodržiavať stanovy klubu, chovateľský a zápisný poriadok SPZ, ostatné predpisy vy-
dané klubom a nadriadenými orgánmi a plniť povinnosti vyplývajúce z uznesení tých-
to orgánov alebo zo zverenej funkcie.

7. ORGÁNY KLUBU

Orgánmi klubu sú:
• Konferencia klubu
• Členská schôdza klubu
• Výbor klubu

• Kontrolno-revízna komisia

A. KONFERENCIA KLUBU

Konferencia sa zvoláva pred ukončením funkčného obdobia alebo na žiadosť aspoň 2/3
členov klubu. Zvoláva ju výbor klubu zaslaním písomnej pozvánky všetkým členom klubu,
najmenej 30 dní pred jej konaním. Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomných
viac ako 1⁄2 členov klubu.  



“Ak nie je pritomná nadpolovičná väčšina členov klubu konferencia sa ukončí. Po 15 minú-
tach predseda klubu zvolá novú konferenciu s rovnakým programom. Táto konferencia je
uznášaniaschopná za akéhokoľvek počtu prítomných členov.”

Úlohou konferencie je:
a. stanoviť základnú líniu pre činnosť klubu,
b. prerokovať a schváliť správu o činnosti a hospodárení klubu,
c. voliť na 5 rokov 7-členný až 9-členný výbor klubu,
d. voliť na 5 rokov 3-člennú kontrolno-revíznu komisiu,
e. voliť zástupcov do Kynologickej rady SPZ,

f. schvaľovať stanovy.

B. ČLENSKÁ SCHÔDZA KLUBU

a. Členská schôdza sa schádza podľa potreby, spravidla raz za rok.
k. Členskú  schôdzu zvoláva výbor  klubu písomne zaslaním pozvánok všetkým členom

klubu spolu s oznámením programu schôdze, najmenej 14 dní pred jej konaním.
l. Návrhy na doplnenie programu členskej schôdze musia byť  podané výboru písomne

najmenej 8 dní pred konaním členskej schôdze. O návrhoch, ktoré sú prednesené v
priebehu členskej schôdze môže byť rokované, ak sa na tom uznesie členská schôdza.

m. Mimoriadnu členskú schôdzu zvolá výbor klubu, ak o ňu požiadajú 2/3 členov klubu.
n. Členská schôdza zo svojho stredu môže voliť pracovné komisie – volebnú, mandátovú

a návrhovú komisiu, zapisovateľov a overovateľov zápisnice.
o. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí najmä:

i.  prerokovávať a schvaľovať správu výboru o činnosti a hospodárení za uplynulé ob-
dobie (zvyčajne kalendárny rok),

xi.  rokovať a uznášať sa na problémoch, ktoré predložia členskej schôdzi nadriadené
orgány,

xii.stanovovať základnú líniu pre činnosť klubu na ďalšie obdobie,
xiii. stanovovať výšku členského a zápisného,
xiv. schvaľovať zmeny a doplnky stanov,
xv. v prípade potreby v priebehu funkčného obdobia voľbou doplniť  členov výboru a

kontrolno-revíznej komisie.

g. Uznesenia členskej schôdze sú platné, ak sú schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov
z počtu prítomných členov,  ak podľa stanov nie je potrebná 3⁄4 väčšina prítomných

členov.

C.VÝBOR KLUBU

a. Výbor klubu je výkonným orgánom klubu. Štatutárnymi zástupcami klubu sú predseda a
tajomník klubu alebo iný poverený člen výboru klubu.

b. Výbor klubu je 7  až 9-členný. Výbor klubu tvoria:  predseda, podpredseda, tajomník,
poradca chovu, ekonóm, výcvikár, matrikár- tlačový referent a člen výboru.



c. Výbor klubu riadi činnosť klubu medzi členskými schôdzami klubu.
Do pôsobnosti výboru klubu patrí najmä:

i.  zabezpečovať plnenie uznesení členskej schôdze a nadriadených orgánov,
ix.  zabezpečovať všetky činnosti klubu, pokiaľ nie sú vyhradené členskej schôdzi,
x.  prijímať členov klubu, vydávať členské preukazy a viesť evidenciu členov,
xi.  pripraviť a zvolávať členskú schôdzu,
xii.  plánovať  činnosť  klubu a predkladať  finančný rozpočet klubu na ročné obdobie

členskej schôdzi,
xiii.  podávať návrhy na menovanie čakateľov na funkciu rozhodcov pre posudzovanie

exteriéru psov,
xiv. navrhovať zbor rozhodcov na klubové akcie,
xv. navrhovať podmienky chovnosti,
xvi. uskutočňovať  všetky ďalšie činnosti,  ktoré vedú k naplneniu poslania klubu uve-

deného v čl. 3.
d. Výbor klubu sa schádza podľa potreby, najmenej však 4 krát ročne. Schôdze zvoláva

predseda.
p. Výbor klubu sa uznáša väčšinou hlasov a môže sa uznášať, ak je prítomná viac ako

polovica členov výboru. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
q. Výbor spracováva o každej schôdzi zápis.
r. Neodkladné záležitosti vybavuje medzi schôdzami výboru predseda alebo ním povere-

ný člen výboru. Ich opatrenie prejedná výbor klubu na svojej najbližšej schôdzi.

s. Za svoju činnosť zodpovedá výbor klubu členskej schôdzi, prípadne organizácii, ktorá
klub navonok zastrešuje.

D.KONTROLNO- REVÍZNA KOMISIA

a. Kontrolnú a revíznu činnosť v klube zabezpečuje 3-členná kontrolno-revízna komisia.
b. Kontrolno-revízna  komisia  pracuje  v  zložení:  predseda  kontrolno-revíznej  komisie  a

dvaja členovia. Predseda kontorlno-revíznej komisie sa zúčastňuje na schôdzach vý-
boru klubu s hlasom poradným. Kontrolno-revízna komisia sa schádza podľa potreby,
zvoláva ju predseda spravidla raz za rok za účelom kontroly činnosti a hospodárenia
klubu. Členstvo v kontrolno-revíznej komisie je nezlúčiteľné s členstvom vo výbore klu-
bu.

c. Kontrolno-revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť  členskej schôdzi, ktorej pred-
kladá správu za uplynulé funkčné obdobie.

d. Sleduje dodržiavanie dokumentov klubu,  kontroluje plnenie uznesení orgánov klubu,
vykonáva revíziu hospodárenia a činnosti klubu a všetky kontroly sú podložené zápi-
som.

8. DISCIPLINÁRNE KONANIE



a. O závažnosti porušenia členskej disciplíny, t.j. najmä porušenia povinností vyplývajúcich
zo stanov, chovateľského a zápisného poriadku, rozhoduje výbor klubu ako prvostupňový
kárny orgán klubu a má právo udeliť členovi primeraný trest, ktorým je:

i. napomenutie,
ii. podmienečné vylúčenie,
iii. trvalé vylúčenie.

e. Proti rozhodnutiu výboru klubu možno podať odvolanie členskej schôdzi.

9. HOSPODÁRENIE KLUBU

a. Klub hospodári podľa vypracovaného finančného plánu.
f. Zdrojom príjmov klubu sú: zápisné, členské príspevky, poplatky z chovateľskej činnosti,

dotácie, dary.

g. Funkcie v orgánoch klubu sú čestné. Členovia orgánov klubu majú právo na uhradenie
nevyhnutných výdavkov spojených s výkonom funkcie v zmysle platných predpisov.

10. ZÁNIK KLUBU

a. Klub zanikne:
i. Dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,  ak o tom rozhodne

členská  schôdza klubu 3/4 väčšinou prítomných členov. Členská  schôdza oznámi
zánik združenia do 15 dní príslušnému ministerstvu.

iv. Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení podľa zákona č.
83/1990 Zb.

b. Pri zániku klubu vykoná majetkové vysporiadanie likvidačná komisia menovaná člen-
skou schôdzou.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmeny stanov boli schválené na konferencii klubu dňa 25.03.2017. Týmto dňom nadobú-
dajú účinnosť.


