
 

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA  

DOBERMANN KLUB SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

1. NÁZOV, SÍDLO A PÔSOBNOSŤ 

1.1 Názov:  DOBERMANN KLUB SLOVENSKEJ REPUBLIKY   

1.2    oficiálna skratka DKSR 

1.3 Sídlo: Sasinkova 14, 811 08 Bratislava I., Staré mesto 

 Pôsobnosť: Územie Slovenskej republiky 

 IČO: 31806171 

1.4 FUNKCIONÁRI DOBERMANN KLUBU SLOVENSKEJ REPUBLIKY:  

 Prezident a štatutár oprávnený konať v mene klubu   

  I. Viceprezident 

 II. Viceprezident  

 Tajomník a štatutár oprávnený konať v mene klubu  

Poradca pre chov 

 Poradca pre výkon  

 Pokladník  

Referent pre propagáciu plemena 

 

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

2.1 DKSR je záujmovým združením osôb zameraných na kynológiu. 

2.2 Združenie môže vstupovať do tuzemských a zahraničných kynologických organizácií. 

2.3 Zastrešujúcou organizáciou je Slovenská kynologická jednota ( SKJ ). 

 

3. CIELE A POSLANIE KLUBU 

3.1 Cieľom klubu je starať sa rozvoj, chov, výcvik a propagáciu čistokrvných 

dobermannov.. 

3.2 Podporovať a rozvíjať vzťah detí a mládeže ku psom a tým aj k životnému prostrediu 

vôbec. 

3.3 Zabezpečovať organizovanie chovateľských akcií, výstav, zvodov, bonitácií, odborný 

výcvik psov, organizovať skúšky a športové kynologické podujatia a zabezpečovať 

účasť svojich členov na kynologických akciách rôzneho druhu a stupňa. 

 

4. ČLENSTVO 

4.1 Členstvo je dobrovoľné a vzniká na základe prihlášky, úhrady členského príspevku a 

rozhodnutia výboru o prijatí. Členom klubu sa môže stať každý občan SR alebo občan 

cudzieho štátu, ktorý má záujem o rozvoj chovu čistokrvných dobermannov . Počet 

členov je neobmedzený. V prípade odmietnutia má uchádzač právo odvolať sa do 15 dní 

na Výročnú členskú schôdzu klubu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou. 

4.2 Členstvo v klube môže byť riadne a čestné. 

4.3 RIADNE ČLENSTVO 

4.3.1 Riadni členovia platia ročne príspevok vo výške, ktorú stanoví Výročná členská 

schôdza. 

4.3.2 Príspevok uhradia do 28.2. príslušného roka. 

4.3.3 Po prijatí za člena do 30.6. plnú výšku členského príspevku. 

4.3.4 Od 1.7. polovicu členského príspevku. 

4.3.5 Noví členovia zaplatia okrem členského príspevku aj registračný poplatok určený 

Výročnou členskou schôdzou. 
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4.4 ČESTNÉ ČLENSTVO 

4.4.1 Výbor, Členská schôdza, alebo Výročná členská schôdza môže tých, ktorí sa 

mimoriadne zaslúžili o klub, chov alebo výcvik dobermannov navrhnúť za čestných 

členov. Môžu to byť aj osoby, ktoré nemajú trvalé bydlisko na území SR. Návrh musí 

schváliť nadpolovičná väčšina členskej schôdze. 

4.4.2 Čestní členovia neplatia členské príspevky. 

4.4.3 Čestní členovia nemajú právo voliť a byť volení do všetkých orgánov klubu. 

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV KLUBU 

5.1 PRÁVA ČLENOV KLUBU 

5.1.1 Voliť a byť volení do všetkých orgánov klubu. 

 Toto právo majú len členovia, ktorí sú občanmi SR alebo majú trvalé bydlisko v SR 

5.1.2 Predkladať návrhy v odborných otázkach. 

5.1.3 Obracať sa s dopytmi na orgány klubu. 

5.1.4 Obracať sa na orgány klubu s námetmi a sťažnosťami. 

5.1.5 Požívať všetky výhody poskytované klubom. 

5.1.6 Zúčastňovať sa na všetkých akciách poriadaných klubom. 

5.1.7 Byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov klubu. 

5.2 POVINNOSTI ČLENOV KLUBU 

5.2.1 Dodržiavať Stanovy klubu a Stanovy strešnej organizácie - Slovenskej kynologickej 

jednoty. 

5.2.2 Dodržiavať Chovateľský poriadok, Bonitačný poriadok a Poriadok zvodu. 

5.2.3 Pomáhať pri plnení cieľov klubu a aktívne sa podieľať na jeho práci. 

5.2.4 Včas platiť členské príspevky. 

5.2.5 V prípade zvolenia do funkcií, tieto vykonávať čo najlepšie a v prospech klubu. 

 

6. ZÁNIK ČLENSTVA 

6.1 Dobrovoľným vystúpením. 

6.2 Vylúčením v prípade závažného porušenia Stanov, Chovateľského poriadku, alebo 

vnútorných smerníc klubu. O vylúčení z klubu rozhoduje výbor. Vylúčený má právo 

odvolať sa do 15 dní na členskú schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou. 

6.3 Neuhradením členského príspevku do 28.2. 

6.4 Úmrtím. 

6.5 Zánikom klubu. 

 

7. ORGÁNY KLUBU 

7.1 Výročná členská schôdza, ktorá je najvyšším orgánom klubu a tvoria ju všetci členovia.  

7.2 Členská schôdza 

7.3 Výkonný výbor klubu. 

7.4 Kontrolná a revízna komisia. 

 

7.1. VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA 

7.1.1 Výročná členská schôdza sa zvoláva pravidelne raz za tri roky. Výbor rozpošle všetkým 

členom pozvánky s presným programom rokovania najmenej 14 dní vopred.  

Mimoriadna členská schôdza sa zvoláva vtedy, ak o to písomne požiada aspoň 30 % 

členov klubu, alebo o zvolaní rozhodne vyšší orgán - Slovenská kynologická jednota 

7.1.2 Hlasovacie právo majú iba členovia klubu, ktorí sú občanmi SR alebo majú trvalé 

bydlisko v SR. 

7.1.3 Výročnú členskú schôdzu riadi prezident, viceprezident, alebo tajomník klubu.  

O rokovaní sa píše zápisnica, ktorú podpisuje prezident a tajomník klubu. 
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7.1.4 Výročná členská schôdza je schopná uznášania za prítomnosti akéhokoľvek počtu 

členov. 

7.1.5 Do pôsobnosti Výročnej členskej schôdze patrí: 

a) schvaľovať stanovy, Bonitačný poriadok, Poriadok zvodu, zmeny a ich doplnky 

b) schvaľovať výročnú správu a plán činnosti 

c) schvaľovať rozpočet a správu o hospodárení 

d) voliť členov výkonného výboru a troch členov kontrolnej a revíznej komisie 

e) rokovať a uznášať sa o správach a návrhoch výboru a členov klubu 

f) ustanoviť všeobecné zásady pre činnosť klubu 

g) schvaľovať čestných členov klubu 

h) rozhodovať o odvolaní sa uchádzačov proti neprijatiu do klubu a vylúčeniu z klubu 

 

7.2. ČLENSKÁ SCHÔDZA 

7.2.1. Členskú schôdzu zvoláva výkonný výbor podľa potreby členov, alebo ak o to písomne 

požiada aspoň 30 % členov klubu a je otvorená všetkým členom Dobermann klubu. 

7.2.2. Hlasovacie právo majú iba členovia klubu, ktorí sú občanmi SR alebo majú trvalé 

bydlisko v SR. 

7.2.3. Členskú schôdzu riadi prezident, viceprezident, alebo tajomník klubu.   

O rokovaní sa píše zápisnica, ktorú podpisuje prezident a tajomník klubu. 

7.2.4. Členská schôdza je uznášania schopná za prítomnosti akéhokoľvek počtu členov. 

7.2.5. Do pôsobnosti Členskej schôdze patrí: 

a) schvaľovať výročnú správu o činnosti klubu a plán činnosti klubu 

b) schvaľovať rozpočet a správu o hospodárení 

c) rokovať a uznášať sa o správach a návrhoch výboru a členov klubu 

d) ustanoviť všeobecné zásady pre činnosť klubu 

e) schvaľovať čestných členov klubu 

f) rozhodovať o odvolaní sa uchádzačov proti neprijatiu do klubu a vylúčeniu z klubu 

 

7.3. VÝKONNÝ VÝBOR 

7.3.1. Riadi činnosť klubu medzi Výročnými členskými schôdzami. Výbor je 8 členný a 

pracuje v zložení: prezident, I. viceprezident, II. viceprezident, tajomník, pokladník, 

poradca pre chov, poradca pre výcvik a referent pre propagáciu plemena. 

Výbor sa schádza podľa potreby. Schôdze zvoláva prezident, alebo tajomník najmenej 7 

dní vopred s uvedením programu rokovania. Výbor je uznášania schopný ak je 

prítomných viac ako nadpolovičná väčšina členov výboru. V prípade rovnosti hlasov, je 

rozhodujúcim hlasom hlas prezidenta. O rokovaniach a uzneseniach sa píše zápisnica. 

Neodkladné veci môže vybaviť predseda s tajomníkom. Návrhy však musia byť pred 

rozhodnutím konzultované s členmi výboru. 

7.3.2. Do pôsobnosti výboru patrí: 

a) Uskutočňovať poslanie klubu. 

b) Prerokúvať návrhy na prijatie a vylúčenie členov z klubu a predkladať prípadné 

odvolania Výročnej členskej schôdzi. 

c) Uskutočňovať schválený plán činnosti a uznesenie Výročnej členskej schôdze. 

d) Pripravovať a zvolávať Výročnú členskú schôdzu a Členskú schôdzu. 

e) Pripravovať návrh plánu činnosti a navrhovať finančný rozpočet. 

f) Menovať členov organizačných výborov akcií poriadaných klubom. 

g) Navrhovať adeptov na posudzovanie exteriéru psov, rozhodcov na Špeciálnu 

výstavu a Klubovú výstavu. 

h) Podávať odborné vyjadrenia k chovateľským otázkam. 

i) Odpovedať na žiadosti, podnety, sťažnosti v lehote 15 dní po najbližšom zasadnutí 

výboru.. 
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7.4. KONTROLNÁ A REVÍZNA KOMISIA 

7.4.1. Kontrolná a revízna komisia je trojčlenná a jej členovia sa volia na Výročnej členskej 

schôdzi. Predseda revíznej komisie je volený z radu členov Revíznej komisie. 

7.4.2. Je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. 

7.4.3. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch klubu. 

7.4.4. Činnosť kontrolnej a revíznej komisie upravujú stanovy Slovenskej kynologickej 

jednoty. 

7.4.5. Právomoci Kontrolnej a revíznej komisie: 

a) Kontrolovať hospodárenie klubu. 

b) Kontrolovať finančný a fyzický majetok klubu. 

c) Podávať Výročnej členskej schôdzi návrhy na odvolanie členov výkonného výboru. 

 

8. ŠTATUTÁRNE ORGÁNY 

8.1 Štatutárnymi orgánmi sú: prezident a tajomník (v rovine funkcií), ktorí zastupujú 

Občianske združenie v styku s úradmi, inštitúciami a v styku s verejnosťou v celom 

rozsahu. 

 

9. ČLENSKÁ DISCIPLÍNA 

9.1 Výkonný výbor sa stará o dodržiavanie členskej disciplíny. Výbor eviduje priestupky 

proti členskej disciplíne a tieto hodnotí. Odstupuje ich spolu s vyjadrením príslušnému 

orgánu SKJ. 

9.2 Disciplinárnym orgánom pre členov klubu je výkonný výbor. Proti rozhodnutiu výboru 

sa člen môže odvolať na Výročnú členskú schôdzu. 

 

10. ZÁSADY HOSPODÁRENIA 

10.1 Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. 

10.2 Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, ktorý slúži na 

zabezpečenie poslania a rozvoj združenia. 

10.3 Zdrojmi príjmov sú členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od 

právnických osôb. 

10.4 Hospodárenie a účtovanie združenia sa riadi v súlade s platným právnym poriadkom 

Slovenskej republiky. 

 

11. ZÁNIK KLUBU 

11.1 Klub zanikne ak sa o tom uznesie Výročná členská schôdza trojštvrtinovou väčšinou 

hlasov všetkých členov. 

11.2 Dobrovoľným rozpustením. 

11.3 Zlúčením s iným občianskym združením. 

11.4 Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení. 

11.5 Pri zániku vykoná likvidáciu majetku združenia likvidačná komisia, ktorú ustanoví 

Výročná členská schôdza klubu. V prípade zániku klubu dobrovoľným rozpustením, sa 

vykoná likvidácia majetku klubu podľa všeobecne platných právnych predpisov. 

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

12.1 Všetko tu nezahrnuté upravujú Stanovy SKJ, Chovateľský poriadok, Bonitačný 

poriadok a Poriadok zvodu. 

 

Zmenu stanov schválila Výročná členská schôdza dňa 11. 02. 2012 

Stanovy schválené MVSR dňa 4.5.2012 pod číslom: VVS/1-900/90-2912 

 


