
Klub chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov, Bratislava, Štefánikova 10   
 
 

S t a n o v y 
Klubu chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov. 

 
 

I. Úvodné ustanovenia: 
 

1) Klub chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov / ďalej len NKS/ je 
samostatným právnym subjektom založeným v zmysle § 2 Zákona 83/1990 
o združovaní občanov. 

2) Klub združuje chovateľov, vlastníkov a držiteľov ako aj všetkých záujemcov 
o chov a výcvik NKS. 

3) Účelom Klubu chovateľov NKS je starostlivosť o chov, zušľachťovanie 
a rozširovanie NKS a zvyšovanie jeho použiteľnosti pre potreby poľovníctva. 

 
II, Názov, sídlo a pôsobnosť klubu: 

1) združenie nesie názov – Klub chovateľov nemeckých krátkosrstých stavačov. 
2) Sídlom klubu je Bratislava I., ul. Štefánikova 10, PSČ 811 05, 
3) Klub chovateľov NKS pôsobí na území Slovenskej republiky. Prostredníctvom 

členstva v Slovenskom poľovníckom zväze a Slovenskej kynologickej jednote je 
členom Medzinárodnej kynologickej federácie – FCI.  

 
III, Cieľ a poslanie klubu: 

1) Cieľom Klubu chovateľov NKS je zveľaďovať chov NKS na Slovensku: 
a/   cieľavedomým zlepšovaním chovnej hodnoty a poľovníckej upotrebiteľnosti 
      NKS riadením chovu na základe najnovších poznatkov genetiky, 
b/   usporadúvaním špeciálnych výstav a špeciálnych skúšok, 
c/   kontrolou vrhov, odchovov, výživy a ustajnenia psov, 

2) za účelom naplnenia tohto cieľa rozpracovať chovateľský a zápisný poriadok pre 
chov čistokrvných psov plemena NKS a produkciu čistokrvných šteniat podľa 
platného štandardu FCI pri zachovaní charakteristických vlastností plemena, 
zdravia a zabezpečení jednotných podmienok chovu a registrácie NKS na 
Slovensku. Chovateľský a zápisný poriadok klubu rešpektuje  zásady 
chovateľského a zápisného poriadku FCI, SKJ a SPZ. 

3) Združovať všetkých chovateľov, majiteľov a držiteľov NKS vrátane priaznivcov 
tohto plemena. Stálym vzdelávaním svojich členov vo všetkých kynologických 
otázkach na podklade najnovších vedeckých poznatkov starať sa o zvyšovanie ich 
odbornej kynologickej úrovne. Za týmto účelom vydávať klubového spravodajcu 
a iné tlačivá s týmto poslaním. 

4) Nadviazať a udržovať kontakty so zahraničnými organizáciami zaoberajúcimi sa 
chovom NKS, zúčastňovať sa akcií, ktoré tieto organizácie organizujú, 
sprostredkovávať účasť našich chovateľov a cvičiteľov na týchto akciách a starať 
sa o dôstojnú reprezentáciu nášho chovu v zahraničí.  

 



IV, Členstvo v klube: 
1) Členom klubu môže byť každý občan Slovenskej republiky, 
2) Členstvo v klube je dobrovoľné. Majiteľ chovného jedinca nemusí byť členom 

klubu Chovný jedinec však musí splniť podmienky chovnosti stanovené klubom. 
Pri splnení podmienok chovnosti a dodržiavaní pravidiel chovu je klub povinný 
zabezpečiť mu rovnaký chovateľský servis ako členom klubu.. V cene 
poskytovaných služieb však budú zohľadnené náklady klubu vyplývajúce zo 
zabezpečovania úloh pri riadení chovu  zabezpečovaní činnosti klubu a členstva 
v SPZ. S každým majiteľom chovného jedinca, nečlenom klubu, musia byť 
vzájomné vzťahy upravené zmluvne.  

3) Členov klubu prijíma na základe písomnej prihlášky výbor chovateľského klubu. 
V prípade odopretia členstva má odmietnutý právo odvolať sa na kynologickú 
komisiu SPZ, ktorá spor rozhodne s konečnou platnosťou. 

4) Za členstvo v chovateľskom klube sa vyberá členský príspevok a zápisné, ktorého 
výšku stanoví členská schôdza klubu. Členský príspevok je povinný člen zaplatiť 
do 31.12. predošlého roku. 

5) Členstvo v klube zaniká: 
a/ úmrtím člena 
b/ vystúpením člena z klubu na základe písomného oznámenia, 
c/ nezaplatením členského v stanovenej dobe, 

6) Výbor klubu môže vo výnimočných prípadoch, zvlášť významným pracovníkom 
v oblasti kynológie alebo zaslúžilým chovateľom udeliť čestné členstvo. Čestné 
členstvo môže byť udelené aj príslušníkom iných štátov. Z čestného členstva 
neplynú povinnosti uvedené v časti V. 

 
V, Práva a povinnosti členov: 
      1) Členovia majú právo: 
 a/ voliť a byť volený do orgánov klubu, 

b/ používať všetky výhody poskytované klubom pokiaľ splnia podmienky, 
 ktoré sú pre udelenie týchto výhod stanovené. 
c/ podávať návrhy, vznášať dotazy, podávať námietky a sťažnosti orgánom klubu, 
d/ požadovať na schôdzach pravidelné správy o činnosti klubu, 
e/ zúčastňovať sa všetkých akcií organizovaných klubom, 
f/ dostávať „Klubového spravodajcu“, 

      2) Členovia majú tieto povinnosti: 
 a/ platiť členský príspevok, 
 b/ riadiť sa organizačným poriadkom, dodržiavať ustanovenia stanov a ostatných  

predpisov vydaných klubom a nadriadenými orgánmi a plniť povinnosti 
 vyplývajúce z uznesení týchto orgánov a organizačných zložiek, alebo zo 
zverenej funkcie. 

 
VI. Orgány klubu: 

1) Orgánmi klubu sú: 
a/ členská schôdza, 
b/ výbor klubu, 
c/ kontrolným orgánom je : kontrolná komisia, 



2) Klub môže za účelom užšieho styku s členskou základňou zriadiť územné 
pobočky, 

 
VII. Členská schôdza: 

1) Členská schôdza sa koná najmenej raz za rok. Zvoláva ju výbor klubu. Členská 
schôdza musí byť zvolané písomnými pozvánkami alebo oznamom na webovej 
stránke klubu najmenej 14 dní dopredu s uvedením programu schôdze, 

2) Návrhy na doplnenie programu členskej schôdze musia byť podané výboru 
písomne najmenej 8 dní pred konaním členskej schôdze. O návrhoch, ktoré sú 
prednesené v priebehu členskej schôdze môže byť rokované ak sa na tom uznesie 
členská schôdza. 

3) Mimoriadna členská schôdza je zvolaná výborom klubu ak o ňu požiadajú 2/3 
členov klubu, 

4) Pre riadenie členskej schôdze volia členovia pracovné predsedníctvo. 
5) Do pôsobnosti členskej schôdze patrí hlavne: 

a/ prerokovávať a schvaľovať správu výboru o činnosti a hospodárení za uplynulé 
obdobie/ zvyčajne kalendárny rok/. 
b/ rokovať a uznášať sa na problémoch, ktoré predložia členskej schôdzi 
nadradené orgány. 
c/ stanovovať zásadnú líniu pre činnosť klubu na ďalšie obdobie, 
d/ stanovovať výšku členského a zápisného, schvaľovať stanovy a ich zmeny, 
e/ voliť deväťčlenný výbor a náhradníkov, 
f/ voliť trojčlennú kontrolnú komisiu, 

 
VIII, Výbor klubu: 

1) Výbor klubu je výkonným orgánom klubu. 
2) Štatutárnym zástupcom klubu je predseda  alebo iný poverený člen výboru, ktorý 

rozhoduje v mene výboru medzi zasadnutiami výboru.  Rokuje navonok  v mene 
klubu. 

3) Výbor klubu je deväťčlenný. Je volený na obdobie 5 – rokov. Bezprostredne po 
ukončení členskej schôdze, na ktorej bol výbor zvolený, sa stretne výbor na 
ustanovujúcej schôdzi, na ktorej spomedzi svojich členov zvolí: 

- predsedu 
- tajomníka 
- ekonóma 
- matrikára 
- poradcu chovu 
- výcvikára, 

4) Výbor klubu riadi činnosť v klube medzi členskými schôdzami a do jeho 
pôsobnosti patrí hlavne: 
a/ zabezpečovať plnenie uznesení členskej schôdze a nadriadených orgánov, 
b/ zabezpečovať všetky činnosti klubu pokiaľ nie sú vyhradené členskej schôdzi, 
c/ prijímať členov klubu a viesť evidenciu členov, 
d/ pripravovať a zvolávať členskú schôdzu, 
e/ plánovať činnosť klubu a predkladať finančný rozpočet klubu na ročné obdobie 
členskej schôdzi, 



f/ podávať návrhy na menovanie čakateľov na funkciu rozhodcov pre 
posudzovanie exteriéru psov, 
g/ navrhovať zbor rozhodcov na klubové akcie, 
h, navrhovať podmienky chovnosti, 
i/ uskutočňovať všetky ďalšie činnosti ktoré vedú k naplneniu poslania klubu 
uvedeného v časti III. 

5) Výbor klubu sa schádza podľa potreby, najmenej však 4x ročne. Schôdze zvoláva 
predseda, 

6) Výbor klubu sa uznáša väčšinou hlasov a môže sa uznášať ak je prítomná aspoň 
polovica členov výboru. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, 

7) Výbor spracováva o každej schôdzi zápis, 
8) Za svoju činnosť zodpovedá výbor klubu členskej schôdzi a nadriadeným 

organizáciám v oblasti kynológie. 
 
IX. Pobočky chovateľského klubu: 

1) Pobočky sú organizačné súčasti klubu bez právnej subjektivity, 
2) Pobočka združuje členov klubu podľa miesta ich pobytu, 
3) Pobočky zriaďuje výbor klubu z dôvodu zabezpečenia bezprostrednejšieho styku 

s členskou základňou v určitých oblastiach. 
4) Pobočky zriaďuje výbor iba v prípade potreby a ich zriadenie musí byť 

odsúhlasené členskou schôdzou, 
5) Pobočky nesú názov klubu s pripojením miesta pôsobnosti, 
6) Činnosť pobočky je napojená na rozpočet klubu, 
7) Činnosť pobočky riadi výbor chovateľského klubu, 
8) Pobočka zanikne uznesením členskej schôdze, 

 
X. Kontrolná komisia: 
      1)  Členmi kontrolnej komisie sú predseda a dvaja členovia. 
      2)  Predseda kontrolnej komisie sa zúčastňuje zasadnutí výboru s hlasom poradným 
      3)  Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť klubu a prerokúva 
           sťažnosti členov klubu. Zodpovedá iba členskej schôdzi a je nezávislá od  
           ostatných orgánov klubu, 

4) Kontrolná komisia sa vyjadruje k ročnej uzávierke hospodárenia klubu a k správe 
   o činnosti klubu. 
5) Výbor klubu je povinný bez zbytočného odkladu predložiť všetky doklady, ktoré 

požaduje kontrolná komisia, 
6) Kontrolná komisia upozorňuje na zistené nedostatky výboru klubu a vyžaduje 

uskutočnenie nápravy. 
7) Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát ročne, 

 
XI, Disciplinárne konanie: 
 Výbor klubu venuje maximálnu pozornosť hlavne dodržiavaniu členskej 

 disciplíny vo veciach chovateľských. Postup klubu v prípade porušenia  
chovateľskej disciplíny určuje chovateľský a zápisný poriadok. Postup klubu 
 v prípade porušenia stanov určuje disciplinárny poriadok SPZ. 

 



XII. Hospodárenie klubu: 
1) klub hospodári podľa vypracovaného finančného plánu, 
2) Zdrojom príjmov klubu sú členské príspevky, zápisné, poplatky za činnosť 

súvisiacu s chovateľstvom, prípadne iné príjmy z činnosti klubu alebo dotácie 
a dary, 

3) Všetky funkcie v klube sú čestné a funkcionári klubu majú právo na poskytnutie 
náhrady výdavkov spojených s výkonom funkcie podľa platných smerníc. 

 
XIII, Zánik klubu: 

1) Klub chovateľov zaniká ak sa o tom uznesie členská schôdza 3/5 počtom hlasov 
všetkých členov, 

2) Pri zániku klubu vykoná likvidáciu jeho majetkovej podstaty likvidačná komisia, 
ktorú ustanoví výbor klubu, 

 
XIV, Záverečné ustanovenia: 

1) Činnosť klubu je riadená SPZ prostredníctvom Kynologickej rady SPZ. 
2) Tieto stanovy schválila Členská schôdza klubu  na svojom zasadnutí 10.III.2013. 
3) Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie  na Ministerstve vnútra 

Slovenskej republiky. 
 
Pôvodné Stanovy klubu sú registrované na MV SR pod registračným číslom – VVS/1-
900/90.7781. 
 
Novelizácia Stanov bola schválená na VČS KCH NKS dňa 10.03.2013 a zaregistrované 
na MV SR dňa 24.05.2013 pod registračným číslom VVS/1-900/90-7781-1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


