STANOVY
SLOVENSKÉHO KLUBU CHOVATEĽOV JAZVEČÍKOV

§1
Názov, sídlo, pôsobnosť
Názov:
Slovenský klub chovateľov jazvečíkov
Oficiálna skratka:
SKCHJ
Sídlo:
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Pôsobnosť:
Slovenská republika
(ďalej len „SKCHJ“ alebo „Klub“)
§2
Právna povaha a postavenie Klubu
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

SKCHJ je záujmový klub Slovenského poľovníckeho zväzu (ďalej len „SPZ“) a združuje
chovateľov, majiteľov, držiteľov a priaznivcov plemien jazvečíkov, ktoré patria
do IV. skupiny Medzinárodnej kynologickej federácie – Fédération Cynologique
Internationale (ďalej len „FCI“).
SKCHJ je organizačnou zložkou SPZ.
SKCHJ má právnu subjektivitu, môže vo svojom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa.
Prostredníctvom SPZ je SKCHJ členom Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej len „SKJ“),
ktorá zastupuje Slovenskú republiku v FCI.
SKCHJ môže samostatne vstupovať do medzinárodných kynologických organizácií
zastrešených FCI, jeho členovia môžu vstupovať do zahraničných klubov.
Štatutárnymi zástupcami SKCHJ sú predseda a tajomník, konajúci každý samostatne,
prípadne iný Výborom klubu poverený člen Výboru klubu.
§3
Poslanie a náplň činnosti Klubu

(1)

(2)

(3)
(4)

SKCHJ zabezpečuje riadenie zdravého chovu plemien jazvečíkov, s cieľom zveľadiť
a zušľachtiť ich úroveň v súlade s platnými štandardmi a predpismi. Tieto úlohy bude
zabezpečovať najmä:
a) cieľavedomým zlepšovaním chovnej hodnoty a poľovnej upotrebiteľnosti plemien
jazvečíkov na základe najnovších poznatkov genetiky a praxe; na tento účel stanoví
podmienky pre zaradenie jedincov do chovu,
b) organizovaním výstav, skúšok a ďalších kynologických akcií,
c) kontrolou vrhov, výživy a ustajnenia chovných jedincov,
d) zvyšovaním vedomostí členov z oblasti kynológie.
Klub dbá o zachovanie tradícií a kultúrnych hodnôt kynológie ako súčasti kultúrneho
dedičstva našich predkov a o zachovávanie prirodzených vlôh všetkých plemien
jazvečíkov.
Klub je proti týraniu a zlému zaobchádzaniu s jedincami plemien jazvečíkov.
Na základe dohody môže Klub spolupracovať s ostatnými klubmi a združovať s nimi
finančné prostriedky.

(5)

Klub udržiava kontakty so zahraničnými chovateľskými klubmi, kynológmi a rozhodcami
pre exteriér i výkon a získané skúsenosti využíva vo svojej činnosti.
(6) Klub predkladá návrhy na zmeny kynologických predpisov a spolupracuje s Kynologickou
radou SPZ na ich tvorbe.
(7) Klub podporuje dovoz kvalitných jedincov zo zahraničia, ako aj párenie so zahraničnými
psami, za účelom zlepšenia kvality chovu plemien jazvečíkov.
(8) Klub vykonáva internú vydavateľskú a publikačnú činnosť súvisiacu s činnosťou
a poslaním Klubu.
(9) SKCHJ hospodárne a účelne nakladá s majetkom Klubu.
(10) Klub vedie zoznam členov SKCHJ.
§4
Vznik a zánik Klubu
(1)

(2)

SKCHJ bol založený na Ustanovujúcej konferencii konanej dňa 16.08.1992, kde bol
schválený Organizačný poriadok a do organizačnej štruktúry SPZ bol začlenený
podľa § 5 ods. 3 a § 10 Stanov SPZ.
Klub zanikne, ak sa na tom uznesie Konferencia klubu 2/3 väčšinou hlasov prítomných
riadnych členov, pri minimálnej účasti 50 % všetkých riadnych členov Klubu alebo
rozhodnutím súdu. Pri zániku Klubu sa postupuje podľa Stanov SPZ.
§5
Členstvo v Klube

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

Členmi Klubu môžu byť chovatelia, majitelia, držitelia a priaznivci plemien jazvečíkov.
Členstvo v Klube je podmienené členstvom v SPZ prostredníctvom okresných alebo
regionálnych organizácií SPZ (riadny člen), alebo prostredníctvom Klubu (kolektívny
člen).
Členov Klubu prijíma na základe písomnej prihlášky Výbor klubu. V prípade neprijatia má
záujemca právo odvolať sa voči rozhodnutiu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia
o neprijatí. O odvolaní rozhoduje Dozorná rada, rozhodnutie ktorej je konečné.
Členom Klubu môžu byť i cudzí štátni príslušníci, mladistvé osoby vo veku
od 15 do 18 rokov; na týchto sa nevzťahuje povinnosť členstva v SPZ.
Za členstvo v Klube sa vyberá jednorazové zápisné a ročný členský príspevok, ktorých
výšku schvaľuje Konferencia klubu alebo Členská schôdza klubu. Príspevok na príslušný
rok sa vyberá vopred a musí byť riadne uhradený do 31.12. predchádzajúceho
kalendárneho roka. Kolektívny člen je povinný uhradiť Klubu aj členský príspevok do SPZ
na príslušný rok. Členské príspevky za kolektívnych členov odvádza Klub ústrediu SPZ.
Výbor klubu vydá členom Klubu členský preukaz SKCHJ a kolektívnym členom členský
preukaz kolektívneho člena SPZ. Pre kolektívnych členov SPZ Klub objednáva a rozosiela
členské známky SPZ na príslušný rok.
Výbor klubu môže udeliť významným kynológom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj plemien
jazvečíkov, čestné členstvo v Klube. Čestné členstvo môže byť udelené aj príslušníkom
iných štátov. Čestný člen je oslobodený od platenia členského príspevku a nemá právo
voliť a byť volený do orgánov Klubu.
Dlhoroční zaslúžilí členovia Klubu starší ako 70 rokov nemusia rozhodnutím Výboru klubu
platiť členské príspevky. Ich ostatné práva a povinnosti ostávajú nedotknuté.

(9)

(10)

(11)
(12)

(13)

Členstvo v Klube zaniká:
a) nezaplatením členského príspevku podľa § 5 ods. 5,
b) vystúpením člena na základe písomného oznámenia o vystúpení z Klubu,
c) úmrtím člena,
d) vylúčením člena za porušenie predpisov SKCHJ a smerníc Výboru klubu.
Zánik členstva podľa písm. a) je účinný k 1.1. roku za ktorý nebol členský príspevok riadne
a včas uhradený.
Zánik členstva podľa písm. b) je účinný odo dňa doručenia písomného oznámenia Klubu.
Vystupujúci člen nemá nárok na vrátenie alikvotnej časti členského príspevok za zvyšnú
časť roka.
O zániku členstva podľa písm. d) rozhoduje Disciplinárna komisia rozhodnutím,
proti ktorému je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia.
O odvolaní rozhoduje Výbor klubu, ktorého rozhodnutie je konečné.
Ak členstvo zaniklo podľa § 5 ods. 9 písm. a) je možné členstvo obnoviť riadnym
uhradením zápisného a členského príspevku do 30.4. roku nasledujúcom po roku, kedy bol
splatný členský príspevok za príslušný rok. Po tomto termíne je možné členstvo opäť
získať iba riadnym podaním prihlášky.
Ak členstvo zaniklo podľa § 5 ods. 9 písm. d) je možné členstvo obnoviť na základe
žiadosti najskôr po 5 rokoch odo dňa vylúčenia.
Členom Klubu nemôže byť osoba zaoberajúca sa komerčným chovom a predajom psov
prostredníctvom obchodných organizácií so psami alebo prostredníctvom priekupníkov
so psami, ako aj chovom psov bez preukazov o pôvode. Členom tiež nemôže byť osoba,
ktorá obchoduje so psami, ktoré sama neodchovala, alebo sprostredkúva takýto obchod
za odmenu.
Záujemcovia o chov nesmú byť nútení k členstvu v Klube. Klub poskytuje nečlenom Klubu
chovateľský servis, ktorý podrobne upravuje Smernica SKCHJ o poskytovaní
chovateľského servisu.
§6
Práva a povinnosti členov Klubu

(1)

(2)

Členovia Klubu majú právo:
a) voliť a byť volení do orgánov Klubu (nevzťahuje sa na cudzích štátnych príslušníkov,
mladistvých, čestných členov),
b) zúčastňovať sa na Konferencii klubu a Členskej schôdzi klubu,
c) podávať návrhy, námietky a sťažnosti orgánom Klubu,
d) byť informovaní o činnosti orgánov Klubu,
e) zúčastňovať sa na všetkých podujatiach organizovaných Klubom a podieľať sa
na činnosti Klubu,
f) využívať výhody poskytované Klubom, za splnenia podmienok stanovených
na udelenie týchto výhod,
g) dostať minimálne raz za rok klubového spravodajcu v tlačenej forme,
h) nosiť klubový odznak, ktorý získali po splnení podmienok.
Členovia Klubu majú povinnosti:
a) riadne a včas uhradiť zápisné a ročný členský príspevok, ako aj ostatné poplatky
schválené Konferenciou klubu, Členskou schôdzou klubu alebo Výborom klubu,

b)

dodržiavať Stanovy SKCHJ a ďalšie platné predpisy SKCHJ, SPZ, SKJ a FCI ako aj platné
právne predpisy Slovenskej republiky,
c) plniť povinnosti vyplývajúce z uznesení orgánov Klubu a SPZ alebo zo zverenej
funkcie,
d) aktívne sa zapájať do klubovej činnosti a dodržiavať klubovú disciplínu,
e) nahlásiť Výboru klubu zmenu priezviska, bydliska, kontaktných údajov alebo iných
údajov, ktoré majú vplyv na členstvo v Klube, a to do 30 dní odo dňa zmeny.
§7
Orgány Klubu
(1)

(2)

Orgánmi Klubu sú:
a) Konferencia klubu,
b) Členská schôdza klubu,
c) Výbor klubu,
d) Dozorná rada,
e) Chovateľská rada,
f) Disciplinárna komisia.
Funkčné obdobie volených orgánov podľa § 7 ods. 1 písm. c) až f) sa končí dňom konania
Konferencie klubu. V prípade konania sa opakovanej Konferencie klubu, funkčné obdobie
týchto orgánov končí dňom jej konania.
§8
Konferencia klubu

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

Konferencia klubu je najvyšší orgán Klubu, zvoláva sa spravidla každých 5 rokov (v roku
konania snemu SPZ) alebo mimoriadne na písomnú žiadosť viac ako 1/3 všetkých členov
Klubu s hlasovacím právom (ďalej len „riadny člen“).
Konferenciu klubu zvoláva Výbor klubu pozvánkou zaslanou písomne, najmenej 10 dní
pred jej konaním s uvedením dátumu, času, miesta konania a programu. Za písomnú formu
sa považuje aj zaslanie na e-mailovú adresu uvedenú jednotlivými členmi. Súčasne Výbor
klubu v rovnakej lehote zverejní pozvánku na webovej stránke Klubu.
Konferencia klubu je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastní viac ako 10 % riadnych členov.
V prípade, že Konferencia klubu nie je uznášaniaschopná, Výbor klubu je povinný
do 2 týždňov zvolať opakovanú Konferenciu klubu s rovnakým programom, ktorá bude
uznášaniaschopná bez ohľadu na počet prítomných riadnych členov.
Rozhodnutia Konferencie klubu sú platné, ak za ne hlasovala nadpolovičná väčšina
prítomných riadnych členov. Hlasovanie je verejné, v prípade rozhodnutia nadpolovičnej
väčšiny prítomných riadnych členov, môže byť tajné.
Úlohou Konferencie klubu je najmä:
a) stanoviť základnú líniu pre činnosť Klubu,
b) schvaľovať Stanovy SKCHJ, resp. ich zmeny,
c) schvaľovať Organizačný a rokovací poriadok SKCHJ, resp. jeho zmeny,
d) schvaľovať Chovateľský a zápisný poriadok SKCHJ, resp. jeho zmeny,
e) schvaľovať podmienky pre zaradenie do chovu a zápis narodených šteniat,
f) schvaľovať Disciplinárny poriadok SKCHJ, resp. jeho zmeny,
g) schvaľovať iné dokumenty SKCHJ, resp. ich zmeny,

h)
i)
j)
k)
l)
m)

(7)
(8)

určiť výšku zápisného a členského príspevku do Klubu a iných poplatkov,
voliť predsedu a ďalších členov Výboru klubu,
voliť predsedu a ďalších členov Dozornej rady,
voliť predsedu a ďalších členov Disciplinárnej komisie,
voliť zástupcov Klubu do Kynologickej rady SPZ,
voliť zástupcu do medzinárodných organizácií pre jazvečíky, v ktorých je SKCHJ
členom,
n) navrhovať zástupcu do odborných komisií FCI,
o) prerokovávať návrhy Výboru klubu a členov Klubu,
p) v roku, kedy sa nekoná Členská schôdza klubu:
1. prerokovať a schváliť správu o činnosti a hospodárení Klubu za uplynulé funkčné
obdobie,
2. schváliť návrh na hospodárenie Klubu pre nasledujúce obdobie,
3. rozhodovať o odvolaniach a dovolaniach členov Klubu, pokiaľ Stanovy SKCHJ
neurčujú inak.
Funkčné obdobie voleného zástupcu podľa § 8 ods. 6 písm. m) sa končí dňom konania
Konferencie klubu.
O rokovaní a uzneseniach prijatých Konferenciou klubu sa spíše zápisnica, ktorú podpisuje
predsedajúci a dvaja overovatelia zápisnice.
§9
Členská schôdza klubu

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Členská schôdza klubu sa koná spravidla raz za rok, vždy do 30.04. príslušného roka,
s výnimkou roka, kedy sa koná Konferencia klubu.
Výbor klubu je povinný zvolať Členskú schôdzu klubu aj v inom termíne, ak o to písomne
požiada minimálne 10 % riadnych členov Klubu, alebo nadpolovičná väčšina Výboru klubu
alebo Dozorná rada.
Členskú schôdzu klubu zvoláva Výbor klubu pozvánkou zaslanou písomne, najmenej
10 dní pred jej konaním s uvedením dátumu, času, miesta konania a programu.
Za písomnú formu sa považuje aj zaslanie na e-mailovú adresu uvedenú jednotlivými
členmi. Súčasne Výbor klubu v rovnakej lehote zverejní pozvánku na webovej stránke
Klubu. Rozhodnutia Členskej schôdze klubu sú platné, ak za ne hlasovala nadpolovičná
väčšina prítomných riadnych členov. Hlasovanie je verejné, v prípade rozhodnutia
nadpolovičnej väčšiny prítomných riadnych členov, môže byť tajné.
Členská schôdza klubu najmä:
a) prerokováva a schvaľuje správu o činnosti Klubu za uplynulé obdobie,
b) prerokováva a schvaľuje správu o hospodárení Klubu,
c) rozhoduje o odvolaniach a dovolaniach členov Klubu, pokiaľ Stanovy SKCHJ neurčujú
inak,
d) prerokováva a schvaľuje plán činnosti a rozpočet Klubu na ďalší rok,
e) v medziobdobí zasadnutí Konferencie klubu v neodkladných prípadoch rozhoduje
o veciach v právomoci Konferencie klubu, ktoré sú uvedené v § 8 ods. 6 písm. b) až h)
a v § 8 ods. 6 písm. i) až n) v rozsahu doplňujúcich volieb.
O rokovaní a uzneseniach prijatých na Členskej schôdzi klubu sa spíše zápisnica, ktorú
podpisuje predsedajúci a dvaja overovatelia zápisnice.

§ 10
Výbor klubu
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

Výbor klubu je výkonným orgánom Klubu.
Výbor klubu tvoria: predseda, tajomník, hlavný poradca chovu (ktorý je súčasne
podpredseda), ekonóm, matrikár, výcvikár a tlačový referent.
Predsedom, hlavným poradcom chovu a výcvikárom môže byť iba taký člen Klubu, ktorý je
odborne spôsobilý.
Členstvo vo Výbore klubu je nezlučiteľné s členstvom v Dozornej rade a Disciplinárnej
komisii.
Výbor klubu riadi činnosť Klubu medzi Konferenciami klubu a Členskými schôdzami
klubu.
Úlohou Výboru klubu je najmä:
a) realizovať poslania Klubu,
b) zabezpečovať činnosť Klubu,
c) zabezpečovať plnenie uznesení Konferencie klubu, Členských schôdzí klubu
a orgánov SPZ,
d) zvolávať schôdze Výboru klubu, Členské schôdze klubu a Konferenciu klubu,
e) predkladať Členskej schôdzi klubu, resp. Konferencii klubu správy o činnosti
a hospodárení Klubu,
f) vypracovávať plán činnosti a rozpočet Klubu na príslušný rok a zabezpečovať ich
plnenie,
g) navrhovať čakateľov na funkciu rozhodcov pre exteriér plemien združených v Klube,
h) navrhovať rozhodcov na výstavy a skúšky organizované Klubom,
i) navrhovať zmeny podmienok zaradenia jedincov do chovu,
j) menovať a odvolávať členov Chovateľskej rady (poradcov chovu pre jednotlivé
plemená a administrátorov),
k) viesť evidenciu členov Klubu,
l) rozhodovať o prijatíčlena,
m) rozhodovať o disciplinárnych opatreniach ako druhostupňový orgán,
n) vypracovávať a schvaľovať smernice Klubu (napr. účtovnú, o poplatkoch, archivácii,
chovateľskom servise pre nečlenov Klubu a pod.),
o) vypracovávať a schvaľovať plán klubových akcií na príslušný kalendárny rok
a uverejniť ho na webovej stránke Klubu bezprostredne po schválení v kynologických
orgánoch,
p) zriadiť a viesť poradné orgány Výboru klubu účelné pre výkon funkcií jednotlivých
členov Výboru klubu,
q) zabezpečovať spracovanie a vydanie klubového spravodajcu minimálne 1-krát ročne
do termínu konania Členskej schôdze klubu,
r) v medziobdobí zasadnutí Konferencie klubu a Členskej schôdze klubu v neodkladných
prípadoch rozhoduje o veciach v právomoci Konferencie klubu a Členskej schôdze
klubu, ktoré sú uvedené v § 8 ods. 6 písm. b) až h) a v § 8 ods. 6 písm. i) až n)
v rozsahu doplňujúcich volieb.
Výbor klubu sa schádza podľa potreby, minimálne raz za štvrťrok a zvoláva ho tajomník
na pokyn predsedu Klubu alebo nadpolovičnej väčšiny členov Výboru klubu, súčasne
Výbor klubu v rovnakej lehote zverejní pozvánku na webovej stránke Klubu.

(8)

Výbor klubu je uznášaniaschopný, ak je prítomná minimálne polovica jeho členov.
V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
(9) Zasadnutiam predsedá predseda Klubu, resp. tajomník, alebo poverený člen Výboru klubu
podľa § 2 ods. 6. O priebehu zasadnutia sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje predsedajúci
a zvolený zapisovateľ. Predsedajúci je povinný do 14 dní odo dňa konania zasadnutia
doručiť zápisnicu predsedovi a všetkým členom Výboru klubu, zverejniť ju na webovej
stránke Klubu a doručiť ku dňu uzávierky klubového spravodajcu k uverejneniu.
(10) Ak je to potrebné a účelné z časového alebo ekonomického hľadiska môže Výbor klubu
rozhodovať aj hlasovaním prostredníctvom internetu (per rollam) podľa Stanov SPZ.
Hlasovanie jednotlivých členov formou internetu musí byť priložené k zápisnici
z hlasovania.
(11) Výbor klubu za svoju činnosť zodpovedá Členskej schôdzi klubu a Konferencii klubu.
(12) Organizácii, ktorej je Klub organizačnou zložkou, zasiela zápisnice z Členskej schôdze
klubu, resp. Konferencie klubu, a to v lehote 14 dní odo dňa ich konania.
§ 11
Dozorná rada
(1)

(2)

(3)
(4)

Kontrolnú a revíznu činnosť v Klube zabezpečuje 3-členná Dozorná rada v zložení:
predseda a dvaja členovia. Predseda Dozornej rady sa zúčastňuje na zasadnutiach Výboru
klubu s hlasom poradným. Dozorná rada sa schádza podľa potreby, zvoláva ju predseda
Dozornej rady minimálne 2-krát za rok, z toho raz pred konaním Konferencie klubu alebo
Členskej schôdze klubu za účelom kontroly činnosti a hospodárenia Klubu.
Dozorná rada kontroluje činnosť Klubu, hospodárenie Klubu, dodržiavanie Stanov SKCHJ,
uznesení Klubu a platných právnych predpisov (rozhoduje o odvolaniach voči rozhodnutiu
Výboru klubu o prijatí resp. neprijatí žiadateľa za člena Klubu).
Dozorná rada zodpovedá za svoju činnosť Konferencii klubu alebo Členskej schôdzi klubu,
ktorej predkladá správu za uplynulé funkčné obdobie.
Členstvo v Dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo Výbore klubu a Disciplinárnej
komisii.
§ 12
Chovateľská rada

(1)
(2)

Chovateľská rada riadi činnosť Klubu vo veciach chovu, je zodpovedná za riadenie,
poradenskú činnosť v chove, kontrolu a evidenciu chovu jazvečíkov.
Pôsobnosť Chovateľskej rady je ustanovená Chovateľským a zápisným poriadkom SKCHJ.
§ 13
Disciplinárna komisia

(1)
(2)
(3)

Disciplinárna komisia je disciplinárny orgán Klubu, ktorého kompetenciou je riešiť
disciplinárne previnenia členov Klubu.
Pôsobnosť Disciplinárnej komisie je ustanovená v Disciplinárnom poriadku SKCHJ.
Členstvo v Disciplinárnej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo Výbore klubu a Dozornej
rade.

§ 14
Členská disciplína
(1)
(2)
(3)

Každý člen je povinný dodržiavať interné predpisy SKCHJ a smernice Výboru klubu.
O závažnosti porušenia predpisov SKCHJ a smerníc Výboru klubu rozhoduje Disciplinárna
komisia ako prvostupňový disciplinárny orgán Klubu.
Pri riešení porušenia predpisov SKCHJ a smerníc Výboru klubu sa postupuje
podľa Disciplinárneho poriadku SKCHJ.
§ 15
Chov jazvečíkov

(1)
(2)

Chov jazvečíkov sa riadi Chovateľským a zápisným poriadkom SKCHJ.
Podmienky pre zaradenie jedincov do chovu budú uverejnené v každom klubovom
spravodajcovi a na webovej stránke Klubu.
§ 16
Hospodárenie Klubu

(1)
(2)
(3)

S finančnými a hmotnými prostriedkami SKCHJ nakladá podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov a zásad hospodárnosti.
Klub hospodári podľa rozpočtu schváleného na príslušný rok.
Zdrojom príjmov sú najmä:
a) členské príspevky,
b) poplatky za chovateľskú činnosť,
c) poplatky za akcie organizované Klubom,
d) výnosy z akcií organizovaných Klubom,
e) výnosy z predaja reklamných predmetov,
f) účelové dotácie,
g) príspevky a dary.
§ 17
Záverečné ustanovenia

(1)

(2)

Stanovy SKCHJ sú záväzné pre všetkých členov Klubu. V prípade, ak Stanovy SKCHJ
neupravujú inak, platia ustanovenia Stanov SPZ s výnimkou úpravy týkajúcej sa iných
organizačných zložiek SPZ.
Stanovy SKCHJ schválila Členská schôdza klubu dňa 24. marca 2018 a týmto dňom
nadobúdajú platnosť, účinnosť nadobúdajú po registrácii orgánom SPZ.

Ing. et. Ing. Ján Dobšinský
predseda SKCHJ

