
 
ORGANIZAČNÝ PORIADOK 

Slovenského klubu chovateľov jazvečíkov 

 

 

Preambula: 

Tento Organizačný poriadok dočasne nahrádza funkciu stanov klubu do doby riadne schválených a 
účinných stanov Slovenského klubu chovateľov jazvečíkov. Dňom účinnosti Stanov SKCHJ tento 

Organizačný poriadok stráca platnosť. Následne klub vypracuje a predloží na schválenie členskej 

schôdzi riadny Organizačný a rokovací poriadok, v súlade s článkom 1 ods. 1 písm. a) a b) 

Organizačného a rokovacieho poriadku SPZ. 

 
Slovenský klub chovateľov jazvečíkov (SKCHJ) je organizačnou zložkou Slovenského poľovníckeho 

zväzu (SPZ). Sídlo má totožné so sídlom SPZ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, Slovenská 

republika.  

 

§ 1 

Úlohy klubu 

 

1. Klub združuje Členov SPZ, ktorí sú chovateľmi, vlastníkmi a držiteľmi jazvečíkov, prípadne 

záujemcov o ne. Stará sa o ich zveľaďovanie a rozširovanie, o zvýšenie ich použiteľnosti pre potreby 
poľovníctva a o ich zušľachtenie, najmä:  

a) cieľavedomým zlepšovaním chovnej hodnoty a poľovníckej upotrebiteľnosti,  

b)organizovaním klubových a špeciálnych klubových výstav a špeciálnych, klubových a 

medzinárodných skúšok,   
c) dovozom plemenných jedincov na zvýšenie úrovne,  
d) kontrolou vrhov, odchovov, výživy a umiestnenia psov,  

e) informovaním členov o činnosti klubu a zámeroch v chovateľskej oblasti vydávaním klubového 

spravodaja alebo iným vhodným spôsobom.  

2. Klub pracuje a hospodári podľa vlastného plánu činnosti a rozpočtu a za hospodárenie zodpovedá 
členskej základni. Má právnu subjektivitu, môže sa vo svojom mene zaväzovať a nadobúdať práva. 

Prostredníctvom SPZ je členom Slovenskej kynologickej jednoty, ktorá je členom FCI. Môže 

samostatne vstupovať do medzinárodných kynologických organizácií zastrešených FCI, jeho členovia 
môžu vstupovať do zahraničných klubov. 

 

§2 

Vznik a zánik klubu 

  

1. Klub vznikol na základe požiadavky väčšiny chovateľov jazvečíkov zo Slovenskej republiky na 

ustanovujúcej konferencii 16.8.1992 v Nitre.  

2. Klub zanikne, ak sa na tom uznesie konferencia klubu 3/4 väčšinou hlasov delegátov alebo 

nadpolovičnou väčšinou všetkých členov klubu, stratou členskej základne alebo rozhodnutím 

súdu. Po odhlasovaní zániku klubu sa postupuje podľa stanov SPZ.   
  

§3 

Členstvo v klube 
 

1. Klub združuje členov riadnych a mimoriadnych.  

2. Riadnym členom klubu môže byt' len člen SPZ, za mimoriadneho člena sa považuje (v zmysle bodu 

9) čestný člen, hosťujúci člen a cudzí štátny príslušník, ak nie je členom SPZ.  
3. Členom klubu môže byt' aj právnická osoba.  

4. Členov klubu prijíma na základe písomnej prihlášky výbor chovateľského klubu, (u riadnych členov 

doloženej potvrdením okresnej organizácie SPZ).  



5. Členské preukazy pre kolektívnych členov SPZ vydáva výbor klubu.  

6. Za členstvo v klube sa vyberá zápisné a členský príspevok, ktorého výšku stanovila konferencia 
klubu. Príspevok je člen povinný zaplatiť do 31. 12. predchádzajúceho roka.  

7. Členstvo v klube zaniká:  

a) smrťou člena,  

b) vystúpením člena na základe písomnej žiadosti,  
c) nezaplatením členského príspevku v stanovenej lehote,  

d) dočasným alebo trvalým vylúčením člena z klubu pre porušenie členskej disciplíny.  

8. Výbor klubu môže udeliť vo výnimočných prípadoch zvlášť významným pracovníkom v kynológii 
alebo zaslúžilým členom klubu čestné členstvo. Z čestného členstva nevyplývajú povinnosti uvedené v 

bode 5. Za člena klubu možno prijať i cudzieho štátneho príslušníka. Členom klubu sa môže stať i 

nečlen SPZ - hosťujúci člen - priaznivec plemien jazvečíkov. Na čestných členov, cudzích štátnych 
príslušníkov a hosťujúcich členov sa nevzťahujú práva uvedené v § 4, bod 1, písm. a) a povinnosti 

uvedené v § 4, bod 2.  

9. Dlhoroční zaslúžilí členovia SKCHJ starší ako 70 rokov nemusia rozhodnutím výboru klubu platiť 

členské príspevky. Ich ostatné povinnosti a práva ostávajú nedotknuté.  
10. Členom klubu nemôže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaoberá obchodovaním so 

psami, čiže predáva psy, ktoré sama neodchovala, alebo sprostredkováva takýto obchod. Členom 

klubu nemôže byť ani člen, ktorý vedome predáva psy cez obchodné organizácie so psami alebo ich 
sprostredkovateľov. 

 

§4 

Práva a povinnosti členov 

 

1. Členovia majú právo:  

a) voliť a byť volený do orgánov klubu,  
b) požívať všetky výhody poskytované klubom, ak splnia podmienky, ktoré sú stanovené pre 

udeľovanie týchto výhod,  

c) vznášať dopyty, podávať návrhy, námety a sťažnosti orgánom klubu,  
d) požadovať na schôdzach pravidelné správy o činnosti klubu,  

e) zúčastňovať sa na všetkých akciách organizovaných klubom,  

f) dostať klubový spravodaj.  

2. Členovia majú tieto povinnosti:  
a) platiť členské príspevky,  

b) riadiť sa organizačným poriadkom, dodržiavať ustanovenia stanov a ostatných predpisov vydaných 

nadriadenými orgánmi a plniť povinnosti vyplývajúce z uznesení orgánov a organizačných zložiek 
alebo zo zverenej funkcie,  

c) hlásiť do 14 dní akúkoľvek zmenu, ktorá má vplyv na členstvo v klube (zmenu adresy, vylúčenie zo 

zväzu ap.),  
d) zachovávať členskú disciplínu.  

 

§5 

Orgány klubu 
  

Orgánmi klubu sú:  

a) konferencia klubu,  
b) členská schôdza klubu, 

c) výbor chovateľského klubu, 

d) dozorná rada klubu. 

§6 

Konferencia klubu 

  

1. Konferencia klubu sa koná každých päť rokov, v roku keď sa koná snem SPZ. Zvoláva ju výbor 

klubu. Počet delegátov určuje výbor klubu. Konferencia sa musí zvolať písomnými pozvánkami 



najmenej 10 dni vopred s uvedením programu rokovania. Pod adresou sa rozumie aj adresa 

emailovej schránky. 
2. Mimoriadnu konferenciu zvolá výbor klubu, ak sa na tom uznesú 2/3 členov klubu alebo na základe 

rozhodnutia SPZ.  

3. Pre vedenie konferencie klubu volia delegáti pracovné predsedníctvo. Konferencia sa môže uznášať, 
ak je prítomných viac ako polovica zvolených delegátov.  

4. Do pôsobnosti konferencie patrí najmä:  

a) prerokovávať a schvaľovať správu výboru o činnosti a hospodárení za uplynulé volebné obdobie,  
b) prerokovávať' a schvaľovať správu dozornej rady,  

c) prerokovávať a schvaľovať interné dokumenty klubu, rokovať a uznášať sa o veciach, ktoré 

predložia konferencii orgány a organizácie SPZ,  
d) určiť zásadnú líniu pre činnosť klubu v budúcom období,  

e) určiť sumu členského príspevku a zápisného,  

f) voliť na volebné obdobie predsedu klubu, podpredsedu/ov, tajomníka, matrikára, výcvikára, 

tlačového referenta, ekonóma a prípadne ďalších členov výboru,  

g) voliť na volebné obdobie voliť na volebné obdobie predsedu dozornej rady a dvoch členov 

dozornej rady, 

h) voliť na volebné obdobie delegátov klubu do kynologickej rady SPZ, 

i) voliť na volebné obdobie delegátov klubu do medzinárodných združení, v ktorých je 

SKCHJ členom. 

5. V medziobdobí medzi konferenciami sa schádza členská schôdza spravidla raz ročne 

s právomocami zverenými konferencii. 
   

§7 

Výbor klubu 
 

1. Funkčné obdobie výboru je päťročné. Končí sa dňom konania konferencie klubu. Konkrétne 

povinnosti a úlohy jednotlivým členom určí výbor klubu.  

2. Štatutárnym orgánom klubu je predseda a/alebo tajomník alebo iný poverený člen výboru 

SKCHJ.  

3. Výbor klubu riadi činnosť v klube v období medzi konferenciami a prináleží mu najmä:  

a) uskutočňovať poslanie klubu uvedené v § 1, ods. 1,  

b) plniť uznesenia konferencie klubu a vyšších orgánov,  
c) vybavovať všetky záležitosti klubu, ak nie sú vyhradené vyšším orgánom klubu,  

d) pripravovať a zvolávať členské schôdze klubu,  

e) zabezpečovať plánované skúšky a výstavy,  
f) pripravovať a zvolávať konferenciu klubu,  

g) prijímať členov klubu, vydávať im členské preukazy a viesť evidenciu členov,  

h) plánovať činnosť klubu a predkladať finančný rozpočet klubu na ročné obdobie,  

ch) ustanoviť si chovateľskú radu, 
i) schvaľovať a odvolávať poradcov chovu,  

j) podávať návrhy na prepožičanie poľovníckych vyznamenaní,  

k) udeľovať klubové vyznamenania a ocenenia,  
l) podávať návrhy na menovanie čakateľov na funkciu rozhodcov pre posudzovanie  

exteriéru a výkonu poľovných psov,  

m) navrhovať rozhodcov na klubové podujatia,  
n) podľa požiadaviek upravovať podmienky chovnosti,  

o) podávať odborné vyjadrenia pre disciplinárne orgány v chovateľských veciach,  

p) zvolávať podľa potreby členov klubu na členské schôdze spravidla raz ročne v rokoch keď sa 

nekoná snem SPZ,  

r) určovať členské príspevky pre cudzích štátnych príslušníkov a hosťujúcich členov,  

s) menovať a riadiť aktivistov klubu,  
š) vydávať spravidla dva razy za rok klubový spravodaj,  



t) vydať zoznam chovných psov a priebežne ho aktualizovať,  

u) informovať členskú základňu prostredníctvom spravodaja o činnosti výboru a  

poskytovať členom informácie o zmenách v zásadných otázkach chovu a členstva v  
klube,  

v) navrhnúť vyššiemu orgánu zmenu výšky členského príspevku.  

4. Výbor klubu sa schádza podľa potreby. Schôdze výboru zvoláva predseda, alebo tajomník, 

alebo iný poverený člen výboru. Ak je to potrebné a účelné z časového alebo ekonomického 

hľadiska môže výbor rozhodovať aj hlasovaním prostredníctvom internetu (per rollam) v 

zmysle stanov SPZ.  
5. Výbor klubu sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov, a môže sa uznášat', ak je prítomná aspoň 

polovica členov. V prípade rovnosti hlasov rozhodne predseda.  

6. Výbor klubu robí zo svojich rokovaní zápisnice, z ktorých jeden výtlačok pošle SPZ.  

7. Za svoju činnosť zodpovedá výbor klubu vyšším orgánom klubu. 
 

§8 

Členská disciplína 
 

Výbor klubu sa stará o dodržiavanie členskej disciplíny najmä v chovateľských veciach. Za porušenie 

členskej disciplíny môže výbor člena dočasne alebo trvale vylúčiť. Za závažné previnenia členskej 
disciplíny v chovateľských veciach podá výbor klubu príslušnému orgánu SPZ návrh na disciplinárne 

stíhanie. Príslušnosť na stíhanie previnení sa riadi ustanoveniami stanov SPZ.  

 

§9 

Dozorná rada 

 

1. Dozornú radu tvoria spravidla predseda a dvaja členovia. Za svoju činnosť zodpovedá vyšším 

orgánom klubu. Funkčné obdobie dozornej rady klubu je päťročné a končí sa dňom konania 

konferencie klubu. 
2. Dozorná rada plní úlohu kontrolného orgánu. Zabezpečuje kontrolu plnenia úloh určených výboru 

klubu, rieši spory a sťažnosti členov klubu.  

 

§10 

Hospodárske zabezpečenie 

 
1. Klub hospodári podľa vlastného finančného plánu.  

2. Zdrojom príjmov klubu sú: členské príspevky, zápisné a poplatky za činnosť súvisiacu s 

chovateľstvom, dary, prípadne iné príjmy z činnosti klubu. Klub môže požiadať SPZ o účelovú 

dotáciu. Druhy a výšku poplatkov stanovuje výbor klubu.  
 

§11 

Záverečné ustanovenia 

 

Tento Organizačný poriadok Slovenského klubu chovateľov jazvečíkov bol schválený na konferencii 

klubu v Sielnici dňa 28.4.2017 a týmto dňom aj nadobudol účinnosť. 

    

 
                                                                                                                   Ing. et Ing. Ján Dobšinský v.r. 

                                                                                                                            Predseda SKCHJ 


