Stanovy Slovenského Cavalier a King Charles Spaniel klubu
§1 Názov združenia
Slovenský Cavalier a King Charles Spaniel klub (skrátene SCKChSK)

§2 Sídlo združenia
Trnavská cesta 15, 83104 Bratislava

§3 Cieľ, pôsobnosť a úlohy klubu
1.

Slovenský Cavalier a King Charles Spaniel klub (ďalej len "klub") je dobrovoľná
chovateľská organizácia združujúca chovateľov, majiteľov a priaznivcov plemien psov
Cavalier King Charles Spaniel a King Charles Spaniel.

2.

Klub je občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov

3.

Klub vznikol na dobu neurčitú.

4.

Klub pôsobí v SR s cieľom zabezpečiť zdokonaľovanie a rozvoj chovu plemien psov
združených v klube (ďalej len klubových plemien) a oprávnené potreby a záujmy ich
majiteľov a chovateľov.

5.

Pre zdokonaľovanie a rozvoj klubových plemien plní klub hlavne nasledujúce úlohy:

6.



Zabezpečuje kontrolovaný chov zameraný na zušľachťovanie klubových plemien
v súlade so štandardom plemena, z hľadiska exteriéru, povahových vlastností, a pri
využití najnovších poznatkov biológie a genetiky. Využíva na to možnosti
organizovania chovných zvodov, bonitácií, výstav, kontrol vrhov a odchovov atď.,



Zabezpečuje vedenie potrebnej chovateľskej dokumentácie,



Spolupracuje so zahraničnými klubmi chovateľov, napr. v oblasti výmeny
chovateľských skúseností, apod.,



Úzko spolupracuje s organizáciou, prostredníctvom ktorej je zabezpečené
zastúpenie slovenskej kynológie v FCI a prostredníctvom ktorej je organizované
kynologické výstavníctvo,



Stanovuje podmienky chovu (vydáva Chovateľský a bonitačný poriadok)



Zabezpečuje propagáciu chovu psov a propagáciu klubových plemien.

Pre zabezpečovanie potrieb a záujmov členov klubu plní predovšetkým nasledujúce úlohy:


zabezpečuje odbornú výchovu a vzdelávanie svojich členov, hlavne formou
odborných školení a prednášok, zverejňovaním odborných článkov v klubovom
periodiku a na webovej stránke, zovšeobecnením a sprostredkovaním skúseností
chovateľov a majiteľov psov apod.,



zabezpečuje priebežnú informovanosť členov klubu v oblasti chovu, výstavníctva,
odborných poznatkov a plnení úloh formou klubového periodika a webovej stránky,



hospodári so zverenými prostriedkami
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§4 Členstvo v klube
1.

Členom klubu sa môže stať každý, kto súhlasí so stanovami, zaviaže sa nimi riadiť a chce
pôsobiť v klube v súlade s jeho poslaním a cieľmi.

2.

Členstvo rozlišujeme na:


členstvo riadne,



členstvo čestné



členstvo rodinné



zahraničné členstvo

3.

Riadne členstvo vzniká podaním prihlášky do klubu po zaplatení príslušných poplatkov.

4.

Na vznik členstva u záujemcov, ktorí v minulosti už boli členmi klubu, treba po splnení
podmienok uvedených v bode 3, schválenie výborom klubu.

5.

Čestné členstvo udeľuje členská schôdza klubu významným osobnostiam, zaslúžilým
členom a chovateľom apod. Čestné členstvo je ocenením, z ktorého neplynú žiadne práva
ani povinnosti vyplývajúce z členstva v klube.

6.

Rodinné členstvo je určené pre rodiny chovateľov, z ktorých sa do aktivít klubu chcú
zapojiť viac ako jeden člen. Všetci rodinní príslušníci registrovaní v klube v rámci
rodinného členstva majú hlasovacie právo. Rodinný člen má nárok na materiály
poskytované klubom v rovnakom množstve ako individuálny riadny člen, členské
príspevky ďalších členov rodiny sú znížené na 50 %.

7.

Zahraniční členovia sú členovia, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky.

8.

Čestní a zahraniční členovia klubu nemajú hlasovacie ani volebné právo.

9.

Výbor klubu má právo odmietnuť prijatie do klubu.
V prípade odmietnutia členstva má uchádzač právo odvolať sa proti rozhodnutiu výboru
klubu do 15 dní od doručenia rozhodnutia na členskú schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou
platnosťou.

10.

Zánik členstva:

11.



Vystúpením oznámeným výboru klubu písomne,



Nezaplatením členského príspevku do konca kalendárneho roku



Rozhodnutím výboru klubu



V prípade odvolania proti rozhodnutiu výboru o zániku členstva rozhodnutím
členskej schôdze.



Ak bol člen právoplatne odsúdený vo veci spáchania trestného činu či prečinu
v oblasti, ktorá by mohla byť v rozpore s §3 týchto stanov



Úmrtím člena



Zánikom klubu

Pozastavenie členstva:


Členovi klubu, ktorý nemá k 1. marcu zaplatený členský príspevok na aktuálny
kalendárny rok, je pozastavené členstvo a nemá nárok na uplatňovanie práv a
výhod člena klubu.
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Ak je proti členovi vedené vyšetrovanie vo veci podozrenia zo spáchania trestného
činu či prečinu v oblasti ktorá by mohla byť v rozpore s §3 týchto stanov a to až do
zastavenia vyšetrovania alebo vynesenia rozsudku



Riadne členstvo sa obnovuje zaplatením členského príspevku a zápisného poplatku
pre aktuálny kalendárny rok.

§5 Práva a povinnosti členov
Práva členov klubu:
1.

zúčastňovať sa všetkých akcií organizovaných klubom

2.

využívať všetky výhody vyplývajúce z členstva v klube

3.

požadovať a získavať potrebné informácie na zvyšovanie svojich odborných znalostí v
odbore chovu klubových plemien,

4.

zúčastňovať sa členských schôdzí

5.

od veku 15 rokov hlasovať a voliť na členských schôdzach (s výnimkou čestných
a zahraničných členov)

6.

od veku 18 rokov byť volení do výboru klubu (s výnimkou čestných a zahraničných
členov)

7.

odvolať sa na členskú schôdzu proti rozhodnutiu výboru klubu týkajúcich sa jeho osoby a
to do 15 dní od doručenia rozhodnutia,

8.

Predkladať návrhy týkajúce sa chovu plemien zastrešených klubom a pôsobenia klubu

9.

Obracať sa s návrhmi, otázkami a sťažnosťami na orgány klubu.

10.

Byť informovaný o činnosti a hospodárení klubu.

11.

Požadovať podrobné informácie o všetkých otázkach činnosti a hospodárení klubu. Výbor
klubu je povinný poskytnúť odpoveď elektronickou alebo písomnou formou do jedného
mesiaca od doručenia žiadosti.

Povinnosti členov klubu:
1.

Dodržiavať stanovy klubu, uznesenia členskej schôdze, riadiť sa uzneseniami výboru
klubu a dodržiavať ostatné predpisy a nariadenia strešných kynologických organizácií.

2.

Dodržiavať chovateľský a zápisný poriadok klubu, SKJ a FCI.

3.

dodržovať predpisy o ochrane prírody a zvierat, dbať na ich ochranu a podľa svojich
možností pomáhať ich zabezpečovať,

4.

Zaplatiť členský príspevok v určenej výške a v termíne určenom stanovami klubu

5.

Nahlásiť výboru akúkoľvek zmenu, ktorá súvisí s členstvom v klube a chovom plemena
(zmena mena, adresy, e-mailu, informácie o psoch v jeho vlastníctve atď.).

6.

Povinnosti členov sa nevzťahujú na čestných členov klubu.

§6 Orgány klubu
1.

Základnými orgánmi klubu sú:
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2.

3.

4.



členská schôdza,



výbor



dozorná rada

Členská schôdza je najvyšším orgánom klubu.


Zvoláva ju výbor klubu minimálne 1x ročne.



Ak o zvolanie členskej schôdze požiada písomne aspoň 30 % riadnych členov, výbor
klubu je povinný zvolať schôdzu do 1 mesiaca. Návrh na mimoriadnu členskú
schôdzu treba podať písomne aj s navrhovaným programom predsedovi alebo
tajomníkovi klubu.



Konanie členskej schôdze musí výbor klubu oznámiť členom minimálne 2 týždne
pred jej konaním, pričom uvedie miesto a dátum konania a program schôdze.



Členskú schôdzu riadi predseda alebo poverený člen výboru klubu.



O rokovaní a uzneseniach členskej schôdze spíše tajomník zápisnicu, ktorú
podpisuje predseda a tajomník klubu a do 15 dní od konania schôdze zabezpečí jej
zverejnenie.

Členská schôdza prejednáva a schvaľuje hlavne:


Štruktúru klubu, stanovy klubu a ich prípadné zmeny,



Chovateľský, bonitačný a zápisný poriadok, rokovací poriadok orgánov klubu a ich
prípadné zmeny, pokiaľ k tomu nezmocní výbor klubu,



Výšku členských príspevkov a ďalších poplatkov



Plán práce klubu a návrh rozpočtu,



Hospodárenie klubu



Plnenie plánu práce a finančného rozpočtu,



Volí, menuje a prípadne odvoláva jednotlivých členov výboru



Zásadné opatrenia v činnosti klubu a zásady koncepcie rozvoja klubovej činnosti.



Rozhoduje o odvolaniach sa uchádzačov proti neprijatiu do klubu a o odvolaniach
proti kárnym opatreniam a vylúčeniu z klubu



Prerokovať a schvaľovať výročnú správu klubu, rokovať a uznášať sa o činnosti a
hospodárení klubu podľa plánu činnosti a rozpočtu.



Volenie členov výboru klubu



Uznášať sa o zániku klubu a naložení s jeho majetkom.

Hlasovanie na členskej schôdzi:


Členská schôdza je uznášaniaschopná v prítomnosti nadpolovičného počtu
členov. V prípade prítomnosti menšieho počtu členov je možné po polhodinovej
čakacej dobe pokračovať s aktuálnym počtom prítomných členov.



Hlasovanie o návrhoch je schválené, ak sa za schválenie vyjadrí nadpolovičná
väčšina prítomných členov.



Prenos hlasovacieho práva na inú osobu ani hlasovanie v zastúpení nie je možné.
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5.

Volebná komisia – sčítanie hlasov na členskej schôdzi vykonáva volebná komisia, ktorá je
volená na začiatku schôdze. Má minimálne jedného člena. Členom volebnej komisie
nemôže byť člen výboru ani kandidát na členstvo vo výbore.

6.

Výbor klubu je štatutárnym orgánom klubu. Navonok jeho menom jedná predseda alebo
členovia výboru v rozsahu poverení schválených výborom klubu. Na prejednanie a
zabezpečenie čiastkových organizačných záležitostí môže výbor poveriť a splnomocniť
členov výboru alebo jednotlivých členov klubu.

7.



Výbor je volený členskou schôdzou na dvojročné obdobie. Riadi činnosť klubu medzi
členskými schôdzami.



Členmi výboru klubu sú: predseda, tajomník, hospodár a ďalší členovia (napr.
poradcovia chovu).



Schôdza výboru sa zvoláva podľa plánu práce a podľa praktických potrieb, najmenej
však dvakrát ročne.



Schôdze zvoláva predseda alebo tajomník najmenej 7 dní vopred s uvedením
programu rokovania. O rokovaní spíše tajomník klubu zápisnicu, ktorá musí byť
zverejnená do 15 dní od konania schôdze výboru.



Schôdze výboru klubu sa zúčastňujú aj poradcovia chovu (s hlasovacím právom)
a predseda dozornej rady (s hlasom poradným).



Neodkladné záležitosti môže vybaviť predseda s tajomníkom, prípadne s iným člen
výboru. Tieto záležitosti, pokiaľ nepodliehajú schváleniu členskej schôdzi, musia byť
dodatočne prejednané vo výbore.



Člen výboru klubu sa môže svojej funkcie vzdať písomným vyhlásením
adresovaným ostatným členom výboru klubu.



Členovia výboru môžu byť odvolaní členskou schôdzou v odôvodnených prípadoch,
návrh na odvolanie člena výboru musí písomne podať aspoň 30 % členov klubu. O
odvolaní rozhodne členská schôdza.



Členovia výboru sú pri výkone svojej funkcie povinní jednať v súlade so záujmami
klubu.

Do pôsobnosti výboru klubu patrí:


Uskutočňovať kroky vedúce k naplneniu poslania klubu.



Pripravovať a zvolávať členské schôdze klubu,



Zabezpečovať plnenie uznesení členských schôdzí a plnenie schváleného plánu
práce klubu,



navrhovať zásadné chovateľské opatrenia,



Rozhodovať o záležitostiach súvisiacich s členstvom



Viesť zápisy z členských schôdzí a schôdzí výboru



Pripravovať návrh plánu činnosti



Viesť evidenciu členov, zabezpečovať členskú agendu (vystavovanie preukazov,
výber členských príspevkov a pod.)



Navrhovať členské príspevky a ďalšie poplatky,



Zabezpečovať riadne hospodárenie klubu a vedie účtovnú evidenciu,
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8.



Spolupracovať s príslušným kynologickým zväzom prípadne inou organizáciou,
ktorá zabezpečuje zastúpenie slovenskej kynológie v FCI a s ďalšími chovateľskými
klubmi na Slovensku a v zahraničí,



Riešiť prípadné spory v klube, porušenie stanov, chovateľského, bonitačného a
zápisného poriadku klubu a rozhoduje o kárnych opatreniach,



Starať sa o propagáciu klubových plemien



Zabezpečovať prípadnú hospodársku činnosť klubu,



Prerokúvať návrhy na vylúčenie členov z klubu a predkladať prípadné odvolania
členskej schôdzi.



Menovať členov organizačných výborov klubových akcií.



Schvaľovať rozšírenie aprobácii žiadateľov z radov posudzovateľov exteriéru psov



Podávať odborné vyjadrenia k chovateľským otázkam.



Informovať členov o činnosti klubu na členských schôdzach a prostredníctvom
ďalších médií

Predseda klubu vedie činnosť klubu.


Predsedu volí tajnou voľbou členská schôdza nadpolovičným počtom hlasov
prítomných riadnych členov.



Je štatutárnym zástupcom klubu.

9.

Tajomník klubu vedie písomnú agendu klubu, evidenciu členov.

10.

Poradca chovu zabezpečuje rozvoj chovu klubových plemien podľa najnovších poznatkov
biológie a genetiky. Pri tom hlavne:


zabezpečuje kontrolovaný chov klubových plemien, vedie príslušnú chovateľskú
dokumentáciu a spolupracuje s organizáciou, ktorá zabezpečuje vedenie plemennej
knihy a vydávanie preukazov o pôvode,



spolupracuje so zahraničnými chovateľskými klubmi a výmeny chovateľských
poznatkov a skúseností,



zovšeobecňuje skúsenosti a informácie získané z chovu a kontroly chovných
jedincov a jednotlivých odchovov a vhodnou formou zabezpečuje ich zverejnenie
pre potreby všetkých členov klubu,



zabezpečuje poradenskú službu pre chovateľov a majiteľov klubových plemien.



Predkladá členskej schôdzi informácie o stave chovu plemien za uplynulé obdobie.



Poradcov chovu volí výbor klubu.



Poradca chovu sa zúčastňuje schôdzí výboru klubu a má hlasovanie právo.

11.

Hospodár klubu vedie hospodárenie a ekonomickú agendu klubu. Výboru a členskej
schôdzi predkladá správu o hospodárení a majetku klubu.

12.

Dozorná rada (kontrolná a revízna komisia)


Dozorná rada je spravidla 3-členná.



Predsedu dozornej rady volí členská schôdza na dvojročné obdobie.



Predseda dozornej rady si vyberá ďalších členov rady k jednotlivým prípadom.
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Žiadny z členov dozornej rady nesmie byť členom výboru ani v priamom
príbuzenskom pomere s členom výboru.



Právomoci a povinnosti dozornej rady:
-

Kontrolovať činnosť výboru klubu

-

Kontrolovať hospodárenie a nakladanie s majetkom klubu

-

Prejednať sťažnosti členov a predkladať návrhy riešenia orgánom klubu.

-

Členovia dozornej rady sa môžu zúčastňovať zasadnutí výboru klubu, nemajú
však hlasovacie právo

-

Predkladať členskej schôdzi správu a stanovisko o hospodárení a nakladaní
s majetkom.

§7 Kárne opatrenia
1.

Za neplnenie povinností člena klubu môže byť udelené niektoré z nasledujúcich kárnych
opatrení:


napomenutie,



odvolanie z funkcie



dočasné alebo trvalé vylúčenie z klubu.

2.

Kárne konanie vykonáva výbor klubu a konanie o prípadnom odvolaní proti rozhodnutiu
výboru rozhoduje členská schôdza.

3.

Odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie odvolacieho orgánu (členskej schôdze) je
konečné.

§8 Majetok a hospodárenie klubu
1.

Všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok získaný za klubové finančné prostriedky alebo z
darov je majetkom klubu. Majetkom klubu je taktiež celá chovateľská a klubová
dokumentácia, ktorá vznikla činnosťou orgánov alebo jednotlivých funkcionárov klubu.

2.

Správu tohoto majetku zabezpečuje výbor klubu.

3.

V prípade rozdelenia alebo zániku klubu je potrebné vykonať majetkové vyrovnanie.

4.

Združenie si vytvára vlastnú materiálnu základňu.

5.

Finančné zdroje klubu tvoria:


zápisné poplatky



členské príspevky



výnosy za poskytovanie služieb členom i nečlenom klubu



zisk z výstav



výnosy z hospodárskej činnosti klubu



príspevky, subvencie, dary, odkazy



úroky z konta klubu
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hnuteľný a nehnuteľný majetok klubu.

6.

Funkcionári klubu majú právo na poskytovanie náhrady výdavkov spojených s výkonom
funkcie podľa platných predpisov.

7.

Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá klub svojím majetkom.

8.

Členovia klubu neručia za záväzky klubu.

§9 Zánik klubu
1.

K zániku klubu dôjde v niektorom z nasledovných dôvodov:


ak sa na zániku uznesie členská schôdza dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých
riadnych členov.



stratou členskej základne.

2.

Pri zániku klubu vykoná likvidáciu jeho majetkovej podstaty likvidačná komisia, ktorú
ustanoví členská schôdza. Členská schôdza taktiež rozhodne o majetkovom vyrovnaní. To
isté platí v prípade rozdelenia klubu.

3.

Likvidačná komisia najskôr uhradí dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa
rozhodnutia členskej schôdze.

4.

Po ukončení likvidácie do 15 dní oznámi predseda klubu zánik združenia Ministerstvu
vnútra SR.

§10 Záverečné ustanovenie
Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené týmito stanovami, sa riadia všeobecne záväznými
právnymi predpismi, Chovateľským a Zápisným poriadkom klubu a stanovami nadriadenej
kynologickej organizácie.

Schválené členskou schôdzou klubu, 31. 1. 2015
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