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KLUB  CHOVATEĽOV  WEIMARSKÝCH  STAVAČOV  
 

Štefánikova 10, 811 05 Bratislava 
 

 

S T A N O V Y 
 

§ 1  
 

ÚVODNÉ  USTANOVENIA 
 

Názov:         Klub chovateľov weimarských stavačov   
Sídlo:           Štefánikova 10, 811 05 Bratislava 
Pôsobnosť:  Slovenská republika 
 
1.   Klub chovateľov weimarských stavačov (ďalej len KCHWS) je samostatným právnym subjektom založeným 

v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 
 

2.  KCHWS prostredníctvom členstva v Slovenskom poľovníckom zväze (ďalej len SPZ) a Slovenskej 
kynologickej jednote (ďalej len SKJ) je členom Medzinárodnej kynologickej federácie – FCI. Klub združuje 
chovateľov, majiteľov a držiteľov  weimarských stavačov (ďalej len WS), ako aj ostatných záujemcov o chov, 
výcvik a propagáciu tohto plemena. 

 
§ 2 

 

POSLANIE  KLUBU 
 

1.  Hlavným poslaním KCHWS je  zveľadenie, zušľachtenie a rozšírenie chovu weimarských stavačov na 
Slovensku v súlade s platným štandardom FCI, ako aj zvyšovanie ich výkonnosti a upotrebiteľnosti.  

 

2. KCHWS tieto úlohy zabezpečuje predovšetkým:  
a) cieľavedomým zlepšovaním chovnej hodnoty WS riadením chovu na základe najnovších poznatkov vedy 

a skúseností. Za týmto účelom rozpracúva chovateľský a zápisný poriadok SPZ na podmienky klubu pre 
chov čistokrvných psov plemien WS pri rešpektovaní zásad poriadkov FCI, SKJ a SPZ. 

b) organizovaním klubových výstav, špeciálnych výstav a klubových skúšok poľovnej upotrebiteľnosti 
c) sledovaním a vyhodnocovaním výsledkov výstav ako aj úrovne skúšok poľovnej upotrebiteľnosti s cieľom 

ich zlepšenia 
d)  kontrolou vrhov, odchovov, výživy a ustajnenia psov 
e) zvyšovaním odborných vedomostí svojich členov z oblasti kynológie, všeobecne praktických skúseností 

a poznatkov z chovu a výcviku WS. 
f) nadväzovaním kontaktov so zahraničnými klubmi a organizáciami zameranými na chov WS. Účasťou na 

akciách, ktoré organizujú reprezentovať náš chov v zahraničí.   
g) vykonávaním internej vydavateľskej a publikačnej činnosti súvisiacou s jeho poslaním 
 

§ 3 
 

VZNIK  A ZÁNIK  KLUBU 
 

1.   Klub sa zriaďuje na základe rozhodnutia chovateľov, majiteľov, držiteľov a priaznivcov WS. 
 

2.   Klub zanikne, ak sa o tom uznesie konferencia klubu 3/5 počtom hlasov všetkých členov. 
 

3.  Pri zániku klubu zvolí konferencia likvidačnú komisiu, ktorá rozhodne o likvidácii majetkovej podstaty klubu.  
 

4.   Uznesenie konferencie klubu o zániku klubu sa oznámi do 15 dní SPZ a ministerstvu. 
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§ 4 
 

ČLENSTVO  V  KLUBE 
  
1.  Členom KCHWS môže byť občan Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým 

pobytom na území 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 mu klub povinný zabezpečiť rovnaký chovateľský servis ako členom klubu. V cene poskytovaných 
služieb budú zohľadnené náklady klubu vyplývajúce zo zabezpečovania úloh pri riadení chovu, 
zabezpečovaní činnosti klubu a členstva v SPZ. S každým majiteľom chovného jedinca, ktorý nie je členom 
klubu musia byť vzájomné vzťahy upravené písomnou zmluvou.  

 

3.    Členov klubu prijíma na základe písomnej prihlášky výbor klubu. V prípade neprijatia záujemcu o členstvo 
má tento právo sa odvolať na členskú schôdzu. O odvolaní rozhoduje členská schôdza nadpolovičnou 
väčšinou prítomných členov a jej rozhodnutie je konečné. 

 

4.   Členom klubu môže byť aj cudzí štátny príslušník. 
 

5.  Za členstvo v klube sa vyberá jednorazové zápisné a ročný členský príspevok, ktorých  výšku stanovuje 
konferencia klubu, resp. členská schôdza. Členstvo nadobúda platnosť dňom prijatia a účinnosť po zaplatení 
zápisného a členského príspevku. Novo prijatí členovia hradia tieto poplatky na kalendárny rok v plnej výške 
bez ohľadu na termín prijatia. Člen, ktorého členstvo trvá je povinný členský príspevok uhradiť v termíne do 
31.3. kalendárneho roka. V prípade neuhradenia členského príspevku v stanovenom termíne je povinný 
zaplatiť opätovne aj zápisné. Výška členského príspevku pre členov klubu, ktorí nie sú členmi SPZ sa navýši 
o čiastku predstavujúcu poplatok kolektívneho člena SPZ (organizačný poplatok), ktorého výšku určuje Rada 
SPZ. V prípade ak je nečlen SPZ členom viacerých kynologických klubov, organizačný poplatok uhradí len 
v jednom z nich. Za kolektívnych členov odvádza organizačný poplatok klub. Za osoby, ktoré nemôžu byť 
členom SPZ v zmysle stanov SPZ, sa organizačný poplatok neuhrádza.    

 

6.   Za mimoriadne zásluhy o rozvoj WS stavačov, prípadne významným osobnostiam v oblasti kynológie môže 
výbor klubu vo výnimočných prípadoch udeliť čestné členstvo v KCHWS. Čestné členstvo je možné 
v odôvodnených prípadoch udeliť aj cudziemu štátnemu príslušníkovi. Čestní členovia nie sú  povinní platiť 
zápisné a členské príspevky. 

  
7.   Členstvo v klube sa preukazuje členským preukazom. Príslušný preukaz o členstve vydáva matrikár klubu. 
 

8.   Členstvo v klube zaniká: 
       a) nezaplatením členského príspevku v stanovenom termíne 
       b) vystúpením člena (písomne oznámeným výboru klubu) 
       c) vylúčením člena disciplinárnym, alebo kárnym  konaním 
       d) úmrtím člena 
 

10. Členom klubu nemôže byť osoba zaoberajúca sa obchodovaním so psami, alebo osoba ktorá 
sprostredkováva obchodovanie so psami za účelom zisku prípadne vedome dodáva psov osobám, ktorí túto 
činnosť prevádzkujú, alebo osoba ktorá odchováva psov bez preukazov o pôvode psov.      

 

11. Člen, ktorého členstvo zaniklo nemá nárok na vrátenie členského príspevku za bežný rok a nemá nárok na 
alikvotnú časť majetku klubu.   

 
§ 5 

 

PRÁVA  A  POVINNOSTI  ČLENOV 
 

1. Členovia klubu majú právo: 
     a)  voliť a byť volení do všetkých orgánov klubu ( okrem cudzích štátnych príslušníkov 
          a členov do 18 rokov veku). 
     b)  využívať výhody klubu, ak spĺňajú podmienky stanovené na udelenie týchto výhod. 
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     c)  podávať návrhy na skvalitnenie činnosti, vznášať dotazy, alebo námietky a podávať 
          sťažnosti orgánom klubu. 
     d)  zúčastňovať sa na všetkých podujatiach organizovaných klubom. 
     e)  na klubových schôdzach žiadať správy o činnosti klubu a výboru klubu. 
     f)  nosiť klubový odznak 
     g)  dostávať klubový spravodaj 
 

2. Členovia klubu sú povinní:  
     a)  uhradiť zápisné, členské príspevky ako aj poplatky súvisiace s chovateľskou činnosťou 
          v stanovených termínoch. 
     b) dodržiavať stanovy KCHWS, chovateľský a zápisný poriadok SPZ a KCHWS a  ostatné  
          platné predpisy vydané klubom a nadriadenými orgánmi SPZ, SKJ a FCI. 
     c)  plniť povinnosti vyplývajúce z uznesení orgánov klubu a inštitúcií klubu nadriadených,  
          alebo zo zverenej funkcie.  
     d)  nahlásiť matrikárovi klubu zmenu trvalého bydliska a ďalšie informácie, ktoré majú  
          vplyv na členstvo v klube najneskôr do 14 dní.  
     e)  poradcovi chovu ihneď nahlásiť úhyn, stratu alebo zmenu majiteľa chovného jedinca. 
     f)  aktívne sa zapájať do klubovej činnosti 
     g)  zdržať sa činnosti, ktorá by poškodzovala alebo mohla poškodiť záujmy alebo dobré   
          meno KCHWS.  

 
§ 6 

 

ORGÁNY  KLUBU 
 

1. Konferencia klubu 
 

2. Členská schôdza klubu 
 

3. Výbor klubu 
 

4. Kontrolór klubu 
§ 7 

 

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 všetkých členov klubu, alebo nadriadené orgány.  

 

2. Konferenciu klubu zvoláva výbor klubu písomne, alebo e - mailom najneskôr 10 dní pred jej konaním 
s uvedením navrhovaného programu. 

 

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 
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§ 8 
 

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, alebo e - mailom najneskôr 10 dní pred jej konaním 
s uvedením navrhovaného programu. 

 

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.  
 d)  rozhoduje o odvolaniach voči rozhodnutiu výboru klubu. 
 e)  v nevyhnutných prípadoch schvaľuje dočasné zmeny členov výboru. 
      

§ 9 
 

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. Funkcie vo výbore môžu byť zlučované.  

 

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 WS 
j)  navrhovať čakateľov na rozhodcov pre posudzovanie výkonu 
k) navrhovať rozhodcov na výstavy a skúšky organizované klubom 
l)  rozhodovať v rámci kárneho konania 
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m) zabezpečovať vydanie klubového spravodaja 
n) zabezpečuje spoluprácu so zahraničnými klubmi WS  
 

9. Neodkladné záležitosti medzi zasadnutiami výboru vybavuje predseda s tajomníkom. Ich rozhodnutia 
dodatočne schvaľuje výbor klubu. 

 

10.  Úlohy pre jednotlivých funkcionárov klubu určí výbor v organizačnom poriadku klubu. 
 

11.  Výbor za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi a konferencii. 
 

§ 10 
 

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. Výbor klubu je povinný predložiť kontrolórovi na kontrolu všetky požadované doklady. 
 

5. Kontrolór zodpovedá za svoju činnosť konferencii klubu, ktorej predkladá správu za uplynulé obdobie. Medzi 
zasadnutiami konferencie predkladá kontrolór správu za jednotlivé roky členskej schôdzi klubu. 

 
§ 11 

 

ČLENSKÁ  DISCIPLÍNA 
 

1. Porušenie členskej disciplíny členom klubu je riešené v súlade s Kárnym poriadkom KCHWS. 
 
2. Kárny poriadok KCHWS je interným klubovým predpisom schváleným členskou schôdzou, ktorá  je v súlade 

s Kárnym poriadkom SPZ, ako aj inými záväznými normami. Upresňuje a špecifikuje niektoré ustanovenia 
podľa vlastných podmienok KCHWS.  

 
§ 12 

 

HOSPODÁRENIE  KLUBU 
 

1.   Klub hospodári so zverenými prostriedkami v zmysle všeobecne platných predpisov a členskou schôdzou 
schváleným plánom pre príslušný rok. 

 

2. Zdrojom príjmov klubu sú zápisné, členské príspevky, poplatky z chovateľskej činnosti,  dotácie, dary a iné 
príjmy vyplývajúce z klubovej činnosti . 

 

3.  Funkcie v orgánoch klubu sú čestné. Členovia orgánov klubu majú právo na uhradenie nevyhnutných 
výdavkov spojených s výkonom funkcie v zmysle platných predpisov. 

 
§ 13 

 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 

1.   Činnosť KCHWS koordinuje kynologická rada SPZ 
 

2.  Tieto stanovy schválila konferencia klubu vo Veľkom Grobe dňa 5.3.2017 a nadobúdajú platnosť dňom 
registrácie na Ministerstve vnútra SR.   

 

3.   Dňom registrácie týchto stanov na MV SR strácajú platnosť stanovy KCHWS registrované na MV SR pod 
číslom spisu VUS / 1 – 900 / 90- 28931 zo dňa 21.5.2007.    

                                                                                                                                                                                         


