STANOVY
KLUBU CHOVATEĽOV HRUBOSRTSTÝCH STAVAČOV

Všeobecné ustanovenia
§1
Názov a poslanie
1. Klub chovateľov hrubosrstých stavačov (ďalej len KCHHS) je samostatným právnym subjektom
založeným v zmysle §-u 2 zákona ž. 83/1990 Z.b. o združovaní občanov v platnom znení.
2. KCHHS je dobrovoľná záujmová organizácia, združujúca predovšetkým chovateľov, majiteľov,
držiteľov a priaznivcov plemien psov Nemecký drôtosrstý stavač (ďalej len majiteľov), Pudelpointer
a Bretónsky španiel. Je otvorenou záujmovou organizáciou aj pre ďalšie plemená psov,
registrovaných v zmysle predpisov Medzinárodnej kynologickej federácie (ďalej len F.C.I.)
3. KCHHS riadi, rozvíja a propaguje chov plemien psov vyššie uvedených v súlade s platnými
štandardami a predpismi Medzinárodnej kynologickej federácie (ďalej F.C.I.), Slovenskej kynologickej
jednoty (ďalej SKJ) a Slovenského poľovníckeho zväzu (ďalej SPZ).

§2
Pôsobnosť a sídlo
1.
2.
3.
4.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

1)

KCHHS je právnickou osobou.¹)
KCHHS pôsobí na území Slovenskej republiky.
Sídlom KCHHS je Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Identifikačné číslo: 30081736

§3
Úlohy KCHHS
KCHHS riadi, rozvíja a propaguje chov plemien psov uvedených v § 1 Stanov v súlade s platnými
štandardami a predpismi F.C.I., SKJ a SPZ.
Cieľavedome zveľaďuje chov uvedených plemien, zlepšuje ich chovnú hodnotu na základe
najnovších poznatkov genetiky a vytvára podmienky pre rozvoj chovateľskej a klubovej činnosti
KCHHS na demokratických a etických princípoch.
Usporadúva špeciálne, klubové výstavy a skúšky psov.
Vykonáva kontrolu vrhov, odchovov a ustajnenia psov.
Za účelom naplnenia vyššie uvedených úloh rozpracúva chovateľský a zápisný poriadok SPZ na
podmienky klubu pre chov čistokrvných plemien psov uvedených v § 1 Stanov a produkciu
čistokrvných šteniec podľa platného štandardu F.C.I., pri zachovaní charakteristických vlastností
plemena, zdravia a zabezpečení jednotných podmienok chovu a registrácie plemien psov združených
v KCHHS na Slovensku.
Združuje všetkých chovateľov, majiteľov a držiteľov plemien psov združených v KCHHS, vrátane
priaznivcov týchto plemien. Stálym vzdelávaním svojich členov vo všetkých kynologických otázkach
na podklade najnovších vedeckých poznatkov, sa stará o zvyšovanie ich odbornej kynologickej
úrovne.
Za účelom zvyšovania efektívnosti v činnosti KCHHS vydáva Klubového spravodajcu a vydáva interné
smernice pre jednotlivé činnosti KCHHS.
Spolupracuje s inými chovateľským klubmi psov, nadväzuje kontakty so zahraničnými chovateľskými
klubmi za účelom zvyšovania úrovne klubu a chovnej hodnoty plemien združených v KCHHS.
Podporuje dovoz kvalitných jedincov zo zahraničia za účelom zvyšovania úrovne chovu psov ako aj
vývoz do zahraničia za účelom propagácie plemien psov uvedených v § 1 stanov.
Svojou činnosťou nesleduje podnikateľské činnosti, ani iné komerčné ciele. Členovia klubu nesmú
vykonávať činnosti, ktoré sú v rozpore s predpismi F.C.I., SKJ a SPZ.
§ 18 ods. 2 Občianskeho zákonníka
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1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

§4
Vznik a zásady organizácie
KCHHS je priamym pokračovateľom klubu, ktorý bol založený v r. 1965 a organizačne začlenený do
SPZ. V dôsledku organizačných zmien v štruktúrach SPZ, sa schválením členskou schôdzou dňa 6.
mája 2000 stal samostatným subjektom.
KCHHS je budovaný na humanitných a demokratických zásadách. Orgány klubu sú volené
demokratickým spôsobom a sú im za svoju činnosť zodpovedné. Orgány klubu sú povinné
prerokovávať a včas riešiť iniciatívne návrhy, pripomienky a sťažnosti členov klubu, dodržiavať
všeobecne záväzné právne predpisy a interné predpisy.
Štatutárnym orgánom klubu je výbor KCHHS. Navonok menom výboru koná predseda a tajomník
klubu jednotlivo alebo výborom poverený iný člen výboru klubu.
Funkcie volených orgánov KCHHS sú bezplatné a čestné. Funkcionárom však patrí náhrada výdavkov
spojených s výkonom funkcie v KCHHS podľa platných právnych predpisov.
Orgány KCHHS sa môžu uznášať, ak je prítomná viac ako polovica ich členov alebo delegátov. Ak sa
na daný termín rokovania orgánu KCHHS nedostaví nadpolovičná väčšina členov klubu z celkového
počtu členov klubu, zvolá predseda klubu alebo poverený člen výboru KCHHS po 15 minútach od
pôvodne určeného začiatku rokovania orgánu klubu, opäť zasadnutie orgánu, ktorý má rokovať
(snem klubu, členská schôdza, výborová schôdza) s počtom prítomných členov. Výbor klubu môže
takto rokovať pri prítomnosti najmenej 4 členov výboru klubu.
Pre platnosť uznesenia je potrebné viac ako polovica hlasov prítomných členov alebo delegátov
orgánu klubu. Pri rovnosti hlasov pri rokovaní výboru rozhoduje hlas predsedu.
Výbor klubu môže rozhodovať aj hlasovaním prostredníctvom internetu (ďalej len „per rollam“), ak
je to potrebné a účelné z časového alebo ekonomického hľadiska. Hlasovanie per rollam je platné,
ak sú na takéto hlasovanie vyzvaní všetci členovia výboru klubu a ak na základe zaslaných
podkladových materiálov nadpolovičná väčšina výboru vyjadrí rovnaké stanovisko. Výsledok
hlasovania per rollam sa archivuje vo vytlačenej podobe. Hlasovať per rollam nie je možné, ak
rozhodnutie výboru vyžaduje kvalifikovanú väčšinu.
O svojich rokovaniach a uzneseniach musia orgány klubu do 15 dní od rokovania spísať zápisnicu.
Zápisnicu z rokovaní dostanú všetci členovia výboru KCHHS a Dozorná rada KCHHS.
Kumulácia funkcií vo výbore KCHHS je nezlučiteľná vo vzájomnej podriadenosti (okrem poradcu
chovu s inými funkciami).
Proti prvostupňovému rozhodnutiu orgánu KCHHS môže člen KCHHS, ktorého sa rozhodnutie týka
podať odvolanie. Riadne podané odvolanie má odkladný účinok.
Funkčné obdobie orgánov klubu je päťročné.

§5
Členstvo v klube
1.
a)
b)
c)
d)

Členmi KCHHS môžu byť:
občania s trvalým pobytom na území SR - riadni členovia
občania iného štátu - hosťujúci členovia
právnické osoby v SR
čestní členovia

2) Riadnym členom klubu sa môže stať každý občan SR, alebo organizácia so sídlom v SR na základe prijatia
výborom klubu po predložení písomnej prihlášky, po úhrade jednorazového zápisného a členského
príspevku do klubu.
3) Hosťujúcim členom klubu sa môže stať občan iného štátu. Hosťujúci člen sa môže zúčastňovať všetkých
akcií klubu, nemá hlasovacie právo s hlasom rozhodujúcim, ale hlasovacie právo s hlasom poradným
a môže dobrovoľne prispievať na činnosť klubu.
4) V prípade odmietnutia členstva výborom klubu, má odmietnutý právo podať opravný prostriedok
(odvolanie) proti rozhodnutiu výboru. O odvolaní rozhoduje členská schôdza nadpolovičnou väčšinou
hlasov prítomných členov na členskej schôdzi. Postup výboru klubu pri zamietnutí prijatia za člena klubu
preverí dozorná rada klubu a výsledok preverenia so svojim stanoviskom predloží členskej schôdzi, pred
rozhodovaním o odvolaní.
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5) Výšku členského príspevku a zápisného schvaľuje členská schôdza. Členský príspevok musí byť uhradený
do 31. decembra príslušného roku na nasledujúci kalendárny rok. Člen, ktorý si túto povinnosť nesplní,
je povinný znova zaplatiť zápisné. Novoprijatí členovia hradia poplatky v plnej výške bez zreteľa na to,
v ktorej časti roka boli prijatí za členov klubu.
6) Ak je majiteľom alebo držiteľom chovného jedinca občan, ktorí nie je členom KCHHS, je povinný splniť
a dodržiavať podmienky chovnosti schválené KCHHS. Poplatky súvisiace s uchovnením jedinca a chovom
pre takéhoto občana schvaľuje členská schôdza KCHHS a tieto nesmú byť diskriminačné v porovnaní
s poplatkami schválenými pre členov KCHHS.
7) Výbor klubu môže udeliť čestné členstvo významným osobnostiam v kynológii alebo priaznivcom klubu,
ktorí významným spôsobom klubu pomáhajú. Čestné členstvo môže byť udelené aj príslušníkom iných
štátov.
8) Výbor klubu môže oslobodiť od poplatkov členov klubu, ktorí dosiahli vek 65 rokov a nie sú držiteľmi
chovných jedincov používaných v chove.
9) Výbor klubu môže pozastaviť členstvo v klube alebo vylúčiť člena za hrubé porušenie stanov klubu, za
porušenie chovateľského a zápisného poriadku SPZ, zápisného a chovateľského poriadku KCHHS alebo
ak člen aj napriek výzve a upozorneniam neplní povinnosti člena klubu a koná v rozpore so záujmami
a poslaním klubu.
10) Členom klubu nemôže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá obchoduje so psami, ktoré sama
neodchovala alebo sprostredkuje obchod za odmenu, vedome predáva psov cez obchodné organizácie
bez súhlasu KCHHS alebo odchováva a predáva psov bez preukazu o pôvode psov.
11) Členstvo v klube zaniká:
a) vystúpením člena, dňom doručenia písomného oznámenia o zrušení členstva
b) nezaplatením členského príspevku v určenom termíne
c) vylúčením člena, ak člen opakovane a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti alebo z iných
dôležitých dôvodov
d) úmrtím člena
e) člen, ktorého členstvo zaniklo, nemá nárok na vrátenie členského príspevku za bežný rok a nemá
nárok na alikvotnú časť majetku klubu

§6
Práva a povinnosti členov
1. Členovia klubu majú právo:
a) voliť a byť volení do orgánov klubu (okrem členov mladších do 18 rokov a právnických osôb)
b) využívať výhody klubu, pokiaľ spĺňajú podmienky, ktoré sú na udelenie týchto výhod stanovené.
c) zúčastňovať sa členských schôdzí a byť informovaní o činnosti výboru a klubu
d) hlasovať na členských schôdzach, podávať námety, návrhy a sťažnosti orgánom klubu
e) nosiť klubový odznak
f) dostávať Klubového spravodajcu
2. Členovia klubu majú povinnosti:
a) platiť včas povinné poplatky klubu
b) dodržiavať stanovy klubu, chovateľský a zápisný poriadok SPZ a klubu CHHHS a ďalšie platné
zákony a predpisy súvisiace s kynologickou činnosťou a činnosťou klubu
c) plniť uznesenia členskej schôdze a výboru
d) svojim vystupovaním a činnosťou hájiť dobré meno klubu na verejnosti, udržiavať dobré
medziľudské vzťahy a plniť zodpovedne úlohy zverenej funkcie klubu
e) akúkoľvek zmenu, ktorá má vplyv na členstvo v klube (zmena adresy pobytu, zmena názvu
chovateľskej stanice, údaje o chovných jedincoch a pod.) nahlásiť do 14 dní výboru klubu alebo
konkrétnemu členovi výboru klubu, zodpovednému za vedenie príslušnej administratívy

§7
Orgány klubu
Orgánmi klubu sú:
1) snem klubu
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2) členská schôdza
3) výbor klubu
4) dozorná rada
1) Snem klubu
Je najvyšším orgánom KCHHS. Riady snem zvoláva výbor klubu raz za päť rokov s označením miesta,
dátumu konania a programom rokovania. Snem KCHHS sa zvoláva pred rokovaním snemu vyššieho
orgánu ( Kynologická rada SPZ- ďalej KR SPZ). Zúčastňujú sa ho všetci členovia KCHHS ( § 5 stanov).
2) Členská schôdza
a) Je po sneme KCHHS najvyšším orgánom klubu. Schádza sa podľa potreby, spravidla raz za rok,
prípadne z mimoriadnych dôvodov na požiadanie dozornej rady alebo na požiadanie ⅔ všetkých
členov klubu.
b) Členskú schôdzu zvoláva výbor klubu písomne alebo prostredníctvom Klubového spravodajcu
najmenej 14 dní pred jej rokovaním, s uvedením miesta a dátumu konania členskej schôdze a
navrhovaného programu rokovania členskej.
c) Návrhy na doplnenie programu členskej schôdze musia byť podané výboru KCHHS písomne
najmenej 7 dní pred konaním členskej schôdze. O návrhoch, ktoré sú prednesené v priebehu
členskej schôdze môže byť rokované ak sa na tom uznesenie členská schôdza.
d) Členská schôdza prijíma uznesenia, za ktoré hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov
KCHHS.
e) Ak sa na určený termín rokovania členskej schôdze nedostaví nadpolovičná väčšina
registrovaných členov KCHHS, zvolá predseda, alebo poverený člen výboru klubu po 15
minútach od pôvodne určeného času na začiatok členskej schôdze opakovane členskú schôdzu
z prítomných členov KCHHS.
f) Rokovania členských schôdzí riadi spravidla predseda klubu alebo výborom klubu poverený člen
výboru klubu.
g) Do pôsobnosti členskej schôdze patrí hlavne:
prerokovávať a schvaľovať správu výboru o činnosti a hospodárení za uplynulé obdobie
(spravidla za predchádzajúci rok). Správa musí byť spracovaná v písomnej forme.
- rokovať a uznášať sa na riešení otázok, ktoré predložia klubu nadriadené orgány
- schvaľovať zásadnú líniu činnosti klubu na nastávajúce obdobie
- schvaľovať Stanovy KCHHS, chovateľský a zápisný poriadok KCHHS, rokovací a organizačný
poriadok KCHHS
- schvaľovať podmienky chovnosti psíkov začlenených do KCHHS a ich zmeny
- schvaľovať plán činnosti klubu
- schvaľovať výšku členských príspevkov a iných poplatkov za úkony poskytované klubom
- voliť členov výboru KCHHS a členov dozornej rady KCHHS.
- rozhodovať ako odvolací orgán v konaní proti rozhodnutiam výboru KCHHS
h) Z rokovania členskej schôdze sa najneskôr do 15 dní od skončenia rokovania schôdze spíše
zápisnica, ktorá okrem stručného popisu priebehu a vystúpení diskutujúcich obsahuje
uznesenia.
i) Zápisnicu z rokovaní členských schôdzí podpisuje predseda klubu, tajomník alebo poverený
zapisovateľ zápisnice zo schôdze a dvaja overovatelia zápisnice.

§8
Výbor klubu
1) Výbor klubu je štatutárnym orgánom klubu. Navonok koná jeho menom predseda a tajomník
jednotlivo, alebo iný člen poverený výborom klubu.
2) Výbor klubu je prvostupňovým disciplinárnym orgánom klubu. Je povinný z podnetu alebo na
základe vlastného zistenia bezodkladne začať disciplinárne konanie proti členovi KCHHS, ktorý
porušil interné predpisy, organizačnú disciplínu, narušil medziľudské vzťahy alebo koná proti
záujmom KCHHS, ak od skutku neuplynuli tri roky. Ak sa skutok týka člena výboru KCHHS, odstúpi
vec na riešenie dozornej rade KCHHS.
3) Výbor klubu je sedemčlenný.
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4) Výbor klubu na svojej prvej schôdzi po zvolení spomedzi svojich členov volí:
- predsedu (volí sa tajným hlasovaním)
- tajomníka
- ekonóma
- matrikára
- poradcu chovu
- výcvikára
- člen výboru
5) Výbor klubu riadi činnosť klubu medzi členskými schôdzami a do jeho pôsobnosti patrí hlavne:
- zabezpečovať plnenie uznesení snemu, členskej schôdze a nadriadených orgánov,
- zabezpečovať všetky činnosti klubu, pokiaľ nie sú vyhradené do pôsobnosti členskej schôdze
- prijímať členov klubu, viesť evidenciu členov a podávať návrhy členskej schôdzi na
vylúčenie členov klubu
- pripravovať a zvolávať snem klubu a členskú schôdzu
- plánovať činnosť klubu a predkladať členskej schôdzi návrh finančného rozpočtu na ročné
obdobie,
- podávať
návrhy
na
menovanie
čakateľov
na
funkciu
rozhodcov
pre
posudzovanie exteriéru a na čakateľov na rozhodcov z výkonu psov,
- navrhovať zbor rozhodcov na klubové akcie,
- podávať návrhy na zmenu podmienok chovnosti, návrhy na usporiadanie klubových akcií
klubu a navrhovať chovateľskej rade výnimky v chove
- riadi koncepciu chovu plemien združených v klube
- vykonávať všetky ďalšie činnosti, ktoré vedú k naplneniu poslania klubu,
- zabezpečuje vydávanie Klubového spravodajcu a komunikáciu s členmi klubu
6) Výbor klubu sa schádza podľa potreby, najmenej štyri krát ročne. Za riadne zvolanie rokovania
výboru je zodpovedný predseda klubu.
7) V ojedinelých prípadoch má oprávnenie na kooptovanie členov výboru. Kooptovanie člena výboru
podlieha následnému schváleniu najbližšej členskej schôdze.
8) Výbor za svoju činnosť zodpovedá snemu, členskej schôdzi a nadriadeným orgánom v oblasti
kynológie.
9) Funkcie vo výbore sú čestné, náklady na činnosť výboru sú hradené z rozpočtu klubu podľa
platných predpisov.
10) Členovia výboru klubu sú povinní na vyžiadanie Dozornej rady klubu predložiť požadované
dokumenty ku kontrole v termíne určenom DR KCHHS.

1)

2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)

§9
Dozorná rada
Dozorná rada KCHHS je kontrolný a disciplinárny orgán KCHHS, nezávislý na výbore klubu. Dozorná
rada je trojčlenná. Je volená na členskej schôdzi na päťročné volebné obdobie. Na prvej schôdzi
dozornej rady si zo svojho stredu volí predsedu .
Vykonáva kontrolu všetkej činnosti klubu, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných predpisov KCHHS, orgánov pre riadenie kynológie, kontroluje plnenie uznesení
orgánov kynológie. Kontroluje včasné a správne vybavovanie sťažností, pripomienok a podnetov
členov KCHHS.
Je prvostupňový disciplinárny orgán v previnení členov výboru KCHHS (§ 8 ods. 2 Stanov)
Vykonáva kontrolu plnenia úloh členov výboru KCHHS, o plnení úloh predkladá správu členskej
schôdzi. Pri zistení závažného alebo opakovaného neplnenia úloh a povinností konkrétneho člena
výboru, môže pozastaviť výkon jeho funkcie vo výbore do rokovania najbližšej členskej schôdze a so
správou s odôvodnením predloží členskej schôdzi. Pri pozastavení výkonu funkcie člena výboru, poverí
jeho povinnosťami iného člena výboru alebo člena KCHHS.
Preveruje finančné hospodárenie KCHHS a za tým účelom vykonáva kontrolu celkového hospodárenia.
Predkladá členskej schôdzi správu o kontrole činnosti a hospodárení so svojim stanoviskom a návrhom
opatrení. Za celé funkčné obdobie predkladá správu snemu KCHHS.
Za svoju činnosť zodpovedá snemu a členskej schôdzi KCHHS.
Predseda dozornej rady KCHHS sa zúčastňuje rokovaní výboru s hlasom poradným.
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9) Funkcie v dozornej rade sú čestné, výdavky na činnosť dozornej rady sú hradené z rozpočtu klubu
podľa platných predpisov
§ 10
Členská disciplína
Výbor klubu zabezpečuje členskú disciplínu najmä v chovateľských záležitostiach. Porušenia a previnenia
prehodnocuje, rieši v rámci svojej kompetencie, prípadne predkladá na posúdenie členskej schôdzi. Závažné
priestupky proti stanovám klubu, chovateľskému a zápisnému poriadku SPZ, chovateľskému a zápisnému
poriadku KCHHS, ktorými člen klub poškodzuje, rieši výbor okamžite. O výsledkoch informuje členskú
schôdzu. Proti rozhodnutiu členskej schôdze môže člen podať odvolanie. Odvolanie má odkladný účinok
a toto rieši členská schôdza. Pri riešení porušení a previnení sa primerane použijú predpisy SPZ.
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§ 11
Hospodárenie klubu
Klub hospodári podľa vypracovaného a členskou schôdzou schváleného finančného plánu.
Zdrojom klubu sú členské príspevky, zápisné, poplatky za činnosť súvisiacu s chovateľstvom,
prípadne iné príjmy z činnosti klubu alebo dotácie a dary.
Finančné prostriedky môžu byť použité len na činnosti spojené so zabezpečením poslania, cieľov
a úloh klubu a jeho prezentáciu.
Všetky funkcie v klube sú čestné a funkcionári klubu majú právo na poskytnutie náhrady výdavkov
spojených s výkonom funkcie podľa platných smerníc.

§ 12
Zánik klubu
Právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení
Zlúčením s iným združením alebo dobrovoľným rozpustením
Ak sa na tom uznesie členská schôdza 3/5 počtom hlasov všetkých členov.
Pri zániku klubu vykoná likvidáciu jeho majetkovej podstaty likvidačná komisia, ktorú ustanoví výbor
klubu po dohode s Dozornou radou klubu.

§ 13
Záverečné ustanovenia
1. Činnosť klubu zodpovedá platnej legislatíve SR, reglementu F.C.I., predpisom SPZ, SKK a SKJ.
2. Tieto stanovy boli schválené členskou schôdzou klubu dňa 14. apríla 2013 a nadobúdajú platnosť
dňom registrácie na MV SR s účinnosťou od 1. septembra 2013
3. Dňom registrácie týchto stanov na MV SR strácajú platnosť stanovy KCHHS registrované na MV SR
pod č. VSS/1-900/90-17821 zo dňa 19.12.2000.

Predseda KCHHS:
Ladislav Józsa

Tajomník KCHHS:
Ing. Pavol Dynka
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