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STANOVY občianskeho združenia 
Slovenský klub chovateľov chrtov 

  
 

Článok I. 
Názov združenia 

  
Slovenský klub chovateľov chrtov 
Oficiálna skratka: SKCHCH 
  

Článok II. 
Sídlo združenia 

  
Demänovská 48, 831 06 Bratislava 
 
  

Článok III. 
Úvodné ustanovenia 

             
1. SKCHCH je záujmovým združením osôb zameraných na kynológiu.  
2. Pôsobnosť združenia: územie Slovenskej republiky  
3. Združenie môže vstupovať do tuzemských a zahraničných kynologických organizácií.  
4. Zastrešujúcou organizáciou združenia je Únia kynologických klubov (UKK).  
5. Činnosť klubu je podmienená vzájomnou pomocou a spoluprácou svojich členov pri organizovaní klubových akcií.  
  
 

Článok IV. 
Cieľ združenia 

 
1. Združovať dobrovoľnou formou záujemcov o kynológiu, majiteľov a  chovateľov všetkých plemien psov, hlavne 

však X. skupinu –  chrty  podľa rozdelenia FCI.  
2. Podporovať a rozvíjať vzťah detí a mládeže ku kynológii, etológii a tým k životnému prostrediu. Ďalej podporovať 

vzťah členov ku prírode a dbať na etické správanie sa k zvieratám.  
3. Počas akcií, ktoré organizuje klub, prioritne dbať na zdravie zvierat. V prípade, že je zistený nedostatok, ktorý by 

mohol viesť ku poškodeniu zdravia zvieraťa, klub je povinný tomu zabrániť.  
4. Staranie sa o rozvoj, chov a propagáciu čistokrvných chrtov, usporadúvanie výstav, dostihov, coursingov, zvodov 

a školení súvisiacich s chovom a propagáciou chrtov, vydávanie informačných materiálov o chrtoch, ročeniek a 
spravodajov, kalendárov. Organizovanie klubových spoločenských akcií. 

  
 

Článok V. 
Členstvo v združení 

  
1. Členom združenia sú fyzické osoby (nemusia nimi byť len občania SR). Členom združenia môžu byť aj 

právnické osoby.    
2. Počet členov je neobmedzený. Členstvo v klube je dobrovoľné a môže sa ním stať každý občan, ktorý má 

záujem o rozvoj chovu čistokrvných chrtov. Do združenia prijíma členov výkonný výbor na základe písomnej 
žiadosti uchádzača o členstvo. V prípade odmietnutia má uchádzač právo odvolať sa do 15 dní na členskú 
schôdzu združenia, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou.  

 
3. Členstvo v klube môže byť riadne, asociované a čestné. 

 
3.1. RIADNE ČLENSTVO 

3.3.1.1. Riadnymi členmi sú tí členovia Slovenského klubu chovateľov chrtov, ktorí sa nimi stali do 
9.3.2013. 
3.3.1.2.  Riadnym členom sa od 9.3.2013 môže stať len asociovaný člen, po dvoch rokoch 
asociovaného členstva za nasledovných podmienok: 
• Dodržiavanie stanov a chovateľského poriadku Slovenského klubu chovateľov chrtov 
• Riadni členovia majú právo hlasovať, voliť a byť volení do orgánov klubu. 
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• Riadni členovia platia ročne príspevok vo výške schválenej výročnou členskou schôdzou, 
členskou schôdzou, alebo výborom klubu. 

• Členský príspevok je na kalendárny rok a je splatný najneskôr do 31.1. príslušného kalendárneho 
roka. 

 
3.2. ASOCIOVANÉ ČLENSTVO 

3.3.2.1 Asociovaným členom sa môže stať záujemca, ktorý si podá prihlášku.  
3.3.2.2. O prijatí za asociovaného člena rozhoduje výbor Slovenského klubu chovateľov chrtov. 
V prípade neprijatia sa záujemca môže do 15 dní odvolať na členskú schôdzu Slovenského klubu 
chovateľov chrtov. 
3.3.2.3. Asociovaní členovia majú právo aktívne sa podieľať na výhodách členstva, ktoré klub 
poskytuje.  
3.3.2.4. Asociovaní členovia nemôžu byť volení do orgánov klubu, nemajú možnosť voliť, hlasovať a 
rozhodovať o dôležitých otázkach. 
3.3.2.5. Asociovaní členovia majú povinnosť dodržiavať stanovy a chovateľský poriadok klubu 
a aktívne prispievať k zveľaďovaniu plemien chrtov a Slovenského klubu chovateľov chrtov. 
3.3.2.6.  Asociovaní členovia platia ročne príspevok vo výške schválenej výročnou členskou 
schôdzou, členskou schôdzou, alebo výborom klubu. 
3.3.2.7. Členský príspevok je na kalendárny rok a je splatný najneskôr do 31.1. príslušného 
kalendárneho roka. 
3.3.2.8. Po dvoch rokoch asociovaného členstva a splnení vyššie uvedených podmienok, na základe 
písomnej žiadosti asociovaného člena, o riadnom členstve rozhoduje členská alebo výročná schôdza 
Slovenského klubu chovateľov chrtov. 

 
3.3. ČESTNÉ ČLENSTVO 

3.3.3.1. Členská schôdza, Výročná členská schôdza a výbor klubu môžu tých, ktorí sa mimoriadne 
zaslúžili o klub alebo o chov chrtov, navrhnúť za  čestných členov. Čestní členovia členské poplatky 
do klubu neplatia. 

 
4. Členovia združenia, ktorí sú členmi i ďalších chovateľských združení a u nich zaplatili odvod na UKK, platia 

ročne členský príspevok znížený o tento odvod.  
5. Noví členovia zaplatia okrem členského príspevku registračný poplatok, ktorý je stanovený vnútornými 

smernicami združenia.  
 
 

Článok VI. 
Práva a povinnosti členov 

 
1. PRÁVA RIADNYCH A ČESTNÝCH ČLENOV 

a) Podieľať sa na činnosti združenia. 
b) Voliť a byť volený v priamych voľbách do všetkých orgánov združenia. 
c) Zúčastňovať sa na všetkých akciách združenia. 
d) Predkladať návrhy v odborných otázkach. 
e) Obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko.  
f) Byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia. 

 
2. PRÁVA ASOCIOVANÝCH ČLENOV 

a) Podieľať sa na činnosti združenia. 
b) Zúčastňovať sa na všetkých akciách združenia. 
c) Predkladať návrhy v odborných otázkach. 
d) Obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko. 
e) Byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia. 

 
3. POVINNOSTI ČLENOV 

a) Dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy klubu a strešnej kynologickej organizácie. 
b) Pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci. 
c) Podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia. 
d) Včas zaplatiť členský príspevok. 
e) Ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia. 
f) Dodržiavať chovateľský a zápisný poriadok združenia a strešnej kynologickej organizácie. 
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g) V prípade zvolenia do funkcií, tieto vykonávať čo najlepšie, v prospech klubu. 
  
 

Článok VII. 
Zánik členstva 

  
1. Dobrovoľným vystúpením. 
2. Vylúčením v prípade závažného porušenia stanov alebo vnútorných smerníc združenia.  
3. Neuhradením členského príspevku do 31.1. daného roku. 
4. Úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby. 
5. Zánikom združenia. 

  
 

Článok VIII.  
Chovateľ nečlen 

 
1. Chovateľ nečlen je povinný po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Slovenským klubom chovateľov chrtov a 

jeho osobou dodržiavať všetky ustanovenia Stanov SKCHCH, Chovateľského poriadku, Etického kódexu 
chovateľa a samotnej Zmluvy, ako aj akékoľvek ďalšie vnútorné predpisy Klubu, ktoré sa vzťahujú k chovateľskej 
činnosti.  

2. Chovateľ nečlen má právo na poskytnutie všetkých služieb spojených s chovateľskou činnosťou na základe 
uzatvorenia Zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre nečlenov. 

3. Vzťah medzi SKCHCH a Chovateľom nečlenom začne plynúť obojstranným podpísaním Zmluvy. Zmluva sa 
uzatvára na dobu určitú - 1 rok. 

 
 

Článok IX. 
Orgány združenia 

  
1. Najvyšší orgán: Členská schôdza 

1. Je to najvyšší orgán združenia a tvoria ho všetci členovia. 
2. Rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením. 
3. Schvaľuje stanovy, vnútorné predpisy, ich zmeny a doplnky. 
4. Schvaľuje Plán činnosti a Výročnú správu. 
5. Schvaľuje rozpočet a Správu o hospodárení, 
6. Volí a odvoláva členov výkonného orgánu a kontrolný orgán, 
7. Rokuje a uznáša sa o správach a návrhoch výkonného výboru, kontrolnej a revíznej komisie a členov 

združenia, 
8. Členská schôdza sa zvoláva pravidelne raz za 3 roky. Výkonný výbor rozpošle všetkým členom pozvánky s 

presným programom rokovania najmenej 10 dní vopred. 
9. Mimoriadna členská schôdza sa zvoláva  vtedy, ak o to písomne požiada aspoň 25 členov združenia.  
10. Návrhy na členskú schôdzu treba podať písomne najmenej 7 dní vopred. O návrhoch, ktoré sa prednesú 

ústne počas rokovania  členskej schôdze, sa bude rokovať vtedy, ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšina 
prítomných členov.  

11. Členskú schôdzu riadi predseda, prípadne podpredseda.  
12. Členská schôdza je schopná uznášania sa pri prítomnosti najmenej 10% z celkového počtu členov združenia.  
13. Hlasovacie právo môžu využiť len riadni členovia prítomní na členskej schôdzi. 
14. Členská schôdza rozhoduje o odvolaní sa uchádzačov proti neprijatiu do združenia a vylúčeniu zo združenia.  

 
2. Výkonný orgán: Výkonný výbor 

1. Výkonný výbor riadi činnosť združenia v období medzi členskými schôdzami.  
2. Volí spomedzi seba a odvoláva predsedu. 
3. Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze a pripravuje základné materiály na tieto rokovania. 
4. Je 5 alebo 7-členný v zložení: predseda, podpredseda, tajomník, pokladník, registrátor chovných jedincov, 

poradcovia chovu a členovia. Niektoré funkcie môžu byť zlúčené, okrem funkcií predseda, podpredseda a 
tajomník.   

5. Výkonný výbor sa schádza podľa potreby, najmenej však 6-krát do roka. Schôdze zvoláva predseda alebo 
tajomník najmenej 7 dní vopred. Výkonný výbor o svojich rokovaniach píše zápisnice.  

6. Neodkladné veci môže vybaviť predseda s tajomníkom. Ich opatrenia však musí dodatočne prejednať 
výkonný výbor.  
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7. Do pôsobnosti výkonného výboru patrí:  
a) uskutočňovať poslanie klubu,  
b) prerokovávať návrhy na prijatie a vylúčenie členov klubu a predkladať prípadné odvolanie členskej 

schôdze,  
c) uskutočňovať schválený plán činnosti a uznesenie členskej schôdze,  
d) plánovať činnosť združenia a navrhovať finančný rozpočet,  
e) menovať členov organizačných výborov akcií združenia, 
f) navrhovať adeptov na posudzovateľov exteriéru psov a adeptov na dostihových rozhodcov,  
g) podávať odborné vyjadrenie k chovateľským otázkam a je povinný odpovedať na žiadosti, sťažnosti a 

podnety v lehote do 14 dní po najbližšom zasadnutí výboru,  
h) hospodárenie sa uskutočňuje podľa výborom schváleného rozpočtu. 

 
 
3. Štatutárne orgány:  

1. Štatutárnymi orgánmi sú: predseda, podpredseda, pokladník, tajomník (v rovine funkcií), ktorí konajú a 
podpisujú samostatne. 

 
4. Kontrolný orgán: Kontrolná a revízna komisia 

1. Kontrolná a revízna komisia je 3-členná a jej členovia sa volia na členskej schôdzi. 
2. Je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. Členstvo v kontrolnom 

orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia. 
3. Kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich 

odstránenie. 
4. Kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov. 

  
 

Článok X. 
Zásady hospodárenia 

  
1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. 
2. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. 
3. Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb. 
4. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia. V záujme vytvárania 

vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú 
činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia, a v súlade so všeobecne záväznými 
predpismi a stanovami.  

  
  

Článok XI. 
Zánik združenia 

  
1. Združenie zanikne, ak sa na tom uznesie členská schôdza 3/4 väčšinou hlasov všetkých prítomných riadnych 

členov.  
2. Dobrovoľným rozpustením.  
3. Zlúčením s iným občianskym združením. 
4. Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.  
5. Likvidácia majetku sa uskutoční v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

 
 

Článok XII. 
Záverečné ustanovenia 

  
1. Všetko tu nezahrnuté upravujú stanovy Únie kynologických klubov (UKK), Chovateľský a zápisný poriadok 

združenia, doplňujúce dokumenty a vnútorné predpisy združenia.  
 
 
 
 
V Bratislave dňa 14. 3. 2015  


