ORGANIZAČNÝ PORIADOK
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Názov: Klub chovateľov weimarských stavačov - skratka KCHWS
Sídlo: Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
1. Klub chovateľov weimarských stavačov (ďalej len KCHWS) je občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
2. KCHWS je organizačnou zložkou SPZ. Klub združuje chovateľov, majiteľov a držiteľov weimarských stavačov, ako aj
ostatných záujemcov o chov, výcvik a propagáciu tohto plemena.
§2

ORGÁNY KCHWS
1.
2.
3.
4.

Konferencia klubu
Členská schôdza klubu
Výbor klubu
Kontrolór klubu

§3
KONFERENCIA KLUBU
1. Konferencia je najvyšším orgánom klubu, zvoláva sa po ukončení funkčného obdobia, spravidla každých 5 rokov, alebo
ak o jej zvolanie požiada 1/3 členov klubu, alebo nadriadené orgány.
2. Konferenciu klubu zvoláva výbor klubu písomne, najneskôr 10 dní pred jej konaním.
3. Konferencia môže prijímať platné uznesenia, ak sú schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných členov
4. Do pôsobnosti konferencie patrí najmä:
a) prerokovať a schváliť správu o činnosti a hospodárení klubu za predchádzajúce obdobie
b) určiť zásady pre činnosť klubu na ďalšie funkčné obdobie
c) zvoliť na ďalšie päťročné funkčné obdobie výbor klubu a kontrolóra klubu
d) zvoliť zástupcov klubu do kynologickej rady SPZ
e) určiť výšku zápisného, členského príspevku a poplatkov z chovateľskej činnosti
f) rozhodovať o zmene stanov klubu
g) rozhodovať o zániku klubu
§4
ČLENSKÁ SCHODZA KLUBU
1. Členská schôdza zabezpečuje plnenie uznesení prijatých na konferencii a uznesení orgánov SPZ. Zvoláva sa v období
medzi dvoma konferenciami podľa potreby, najmenej jedenkrát ročne.
2. Členskú schôdzu zvoláva výbor klubu písomne, najneskôr 10 dní pred jej konaním.
3. Členská schôdza môže prijímať platné uznesenia, ak sú schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
4. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí najmä:
a) prerokovať a schváliť správu o činnosti a hospodárení klubu za predchádzajúce obdobie.
b) v prípade finančnej naliehavosti môže zmeniť výšku zápisného, členského príspevku a poplatkov z chovateľskej
činnosti.
c) schvaľuje plán činnosti klubu a rozpočet na ďalší rok.
d) schvaľuje zmeny podmienok chovnosti.
e) rozhoduje o odvolaniach voči rozhodnutiu výboru klubu.
f) v nevyhnutných prípadoch schvaľuje dočasné zmeny členov výboru.
§5
VÝBOR KLUBU
1. Výbor klubu je výkonným orgánom klubu. Štatutárnymi zástupcami klubu sú predseda a tajomník klubu, alebo iný
poverený člen výboru.
2. Výbor klubu tvoria: predseda, tajomník, poradca chovu, ekonóm, výcvikár, matrikár, dôverník pre východné
Slovensko.
3. Výbor riadi činnosť klubu medzi konferenciami a členskými schôdzami.
4. Výbor klubu sa schádza podľa potreby a zvoláva ho tajomník na pokyn predsedu najneskôr 10 dní pred zasadnutím.
5. Zasadanie výboru riadi predseda klubu.
6. Výbor klubu je uznášania schopný, ak je prítomná viac ako polovica členov. Výbor sa uznáša väčšinou hlasov. V
prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
7. Výbor klubu zo svojich zasadnutí vyhotovuje zápisnice, ktoré obdrží každý člen výboru. Na základe týchto zápisníc
tajomník klubu informuje v spravodaji členskú základňu o činnosti výboru klubu.
8. Úlohou výboru klubu je najmä:
a) realizovať poslania klubu podľa § 2 stanov
b) zabezpečovať činnosť klubu
c) zvolávať a zabezpečovať konanie členských schôdzí a konferencie
d) navrhovať zmeny podmienok chovnosti, prípadne v odôvodnených prípadoch schvaľovať na podnet poradcu chovu
výnimky z podmienok
e) vypracovávať plán činnosti a rozpočet na príslušný rok a zabezpečovať ich plnenie
f) schvaľovať akcie klubu z hľadiska čerpania finančných prostriedkov
g) prijímať nových členov
h) navrhovať zmeny výšky zápisného, členského príspevku a poplatkov z chovateľskej činnosti.

i) navrhovať čakateľov na rozhodcov pre posudzovanie exteriéru weimarských stavačov
j) navrhovať čakateľov na rozhodcov pre posudzovanie výkonu
k) navrhovať rozhodcov na výstavy a skúšky organizované klubom
l) rozhodovať v rámci kárneho konania
m) zabezpečovať vydanie klubového spravodaja
n) zabezpečuje spoluprácu so zahraničnými klubmi weimarských stavačov
9. Výbor za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi a konferencii.
§6
POVINNOSTI FUNKCIONÁROV KCHWS

Predseda klubu:
a) zastupuje klub pred úradmi a koná v mene KCHWS
b) podpisuje písomnosti klubu
c) spolu s tajomníkom vybavuje neodkladné záležitosti, o ktorých musí podať správu na najbližšej schôdzi výboru klubu
d) riadi schôdze výboru klubu
e) sleduje a kontroluje plnenie uznesenia orgánov klubu
f) zodpovedá spolu s výborom za riadne hospodárenie s prostriedkami klubu
g) archivuje dokumenty, dotýkajúce sa činnosti predsedu KCHWS
h) predkladá orgánom klubu informácie o činnosti klubu
Tajomník klubu:
a) zastupuje predsedu klubu v čase jeho neprítomnosti
b) zastupuje spolu s predsedom KCHWS a jedná menom klubu
c) po dohode s predsedom klubu vybavuje neodkladné záležitosti
d) vybavuje písomnú agendu KCHWS
e) na pokyn predsedu klubu zaisťuje konanie schôdzí výboru, členských schôdzí a konferencie klubu
f) archivuje spravodaje KCHWS
Ekonóm klubu:
a) sleduje čerpanie rozpočtu klubu a predkladá orgánom klubu správy o finančnom hospodárení
b) zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych noriem pre finančné hospodárenie
c) vedie pokladničnú knihu, vystavuje príjmové a výdavkové doklady
d) zostavuje návrh ročného rozpočtu klubu
e) zaisťuje likvidáciu finančných účtov podľa rozhodnutia výboru klubu, v naliehavých prípadoch po dohode s predsedom
f) sleduje platenie členských príspevkov
g) archivuje príslušné materiály podľa platných predpisov
Poradca chovu :
a) podáva návrhy pre jednanie výboru v otázkach chovu
b) sleduje zápisy vrhov do plemennej knihy
c) vykonáva rozbor výsledkov výstav a skúšok a na základe týchto rozborov vyhodnocuje chovnú kvalitu jednotlivých
chovných psov
d) vedie evidenciu chovných jedincov
e) predkladá orgánom klubu informácie o stave chovu
f) archivuje materiály týkajúce sa chovu
Výcvikár klubu :
a) zaisťuje klubové skúšky a výcvikové akcie
b) sleduje a vyhodnocuje výkony weimarských stavačov na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti
c) predkladá orgánom klubu informácie v oblasti výcviku
d) archivuje materiály týkajúce sa výcvikovej agendy
Matrikár klubu :
a) vedie presnú evidenciu členov
b) vystavuje nové a prijíma vrátené členské preukazy
c) zodpovedá za odoslanie členských známok SPZ na bežný rok pre kolektívnych členov
d) sleduje životné jubilea členov a dĺžku členstva
e) archivuje materiály týkajúce sa agendy matrikára
Dôverník pre východné Slovensko :
Funkcia je zriadená za účelom lepšej spolupráce s členskou základňou na východnom Slovensku. V tejto oblasti
Slovenska:
a) sa podieľa na kontrolách vrhov a dodržiavaní chovateľského poriadku
b) organizuje klubové kynologické akcie
c) zabezpečuje propagáciu plemena
d) vykonáva aktivity vo vzťahu k rozširovaniu členskej základne
e) poskytuje informácie a rady novým členom klubu
§7
KONTROLÓR KLUBU
1. Kontrolór klubu je nezávislý kontrolný orgán klubu, ktorého volí konferencia klubu.
2. Kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach výboru klubu s hlasom poradným.
3. Kontrolór má právo kontroly všetkej činnosti klubu.
4. Kontrolór zodpovedá za svoju činnosť konferencii klubu, ktorej predkladá správu za uplynulé obdobie. Medzi
zasadnutiami konferencie kontrolór predkladá správu za jednotlivé roky členskej schôdzi klubu.
5. Kontrolór sa riadi platnými predpismi pre činnosť kontrolných orgánov SPZ.
6. Archivuje materiály týkajúce sa agendy kontrolóra klubu.

§8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tento organizačný poriadok KCHWS bol schválený konferenciou klubu a nadobúda platnosť dňom 4.3.2007. Je záväzný
pre všetkých dotknutých členov KCHWS.

