
ORGANIZAČNÝ PORIADOK BASSET KLUBU SR PRI SPZ 
 

§ 1 
Úloha klubu 

 
1. Basset klub SR (ďalej len klub) je organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu (ďalej len SPZ), ktorý je prostredníctvom 

Slovenskej Kynologickej jednoty (ďalej len SKJ) členom FCI a ktorý vedie plemennú knihu pre plemená združené 
v kynologických kluboch pri SPZ. 

 
2. Klub je združenie chovateľov, majiteľov, držiteľov alebo záujemcov o bassety. 
 
3. Jeho poslaním je zabezpečiť :  

a/ chov, zušľachťovanie, prípadne i výcvik pre poľovné upotrebenie 
b/ organizovanie klubových a špeciálnych výstav a špeciálnych skúšok 
c/ dovoz plemenných jedincov na zvyšovanie úrovne chovu 
d/ na návrh výboru alebo dozornej rady kontrola vrhov, odchovu, výživy a umiestnenia psov 
e/ informovanie členov o činnosti klubu a zámeroch v chovnej oblasti vydávaním klubového spravodaja alebo iným 
vhodným spôsobom. 
 

4. Na základe dohody môže klub spolupracovať s KCHD, resp. s ďalšími klubmi pri plnení svojich úloh a združovať na tento účel 
finančné prostriedky. 

 
5. Klub pracuje a hospodári podľa vlastného plánu činnosti, rozpočtu a v celom rozsahu zodpovedá za hospodárenie. Môže 

nadobúdať práva a zaväzovať sa prostredníctvom SPZ. 
 
6. Plemennú knihu pre plemená začlenené do SPZ, ktorých majitelia majú trvalé bydlisko na území SR (chovateľské kluby so 

sídlom pri SPZ) vedie kynologický odbor kancelárie SPZ. 
 

§ 2 
Vznik a zánik klubu 

 
1. BK SR zriaďuje SPZ na základe požiadavky chovateľov bassetov doteraz organizovaných v KCHD. Klub môže zriadiť za účelom 

užšieho styku s členskou základňou územné pobočky alebo záujmové skupiny jednotlivých plemien. Pobočky (záujmové 
skupiny) sú organizačnou súčasťou klubu bez právnej subjektivity. 

 
2. Klub zanikne : 

a/ ak sa na tom uznesie Konferencia klubu 2/3 väčšinou hlasov členov klubu 
b/ stratou členskej základne 

 
§ 3 

Názov a sídlo klubu 
 
 
1. Klub nesie názov : Slovenský poľovnícky zväz, Basset klub SR. 
 
2. Klub má sídlo v Bratislave, Štefánikova 10. 
 

§ 4 
Členstvo v klube 

 
1. Členmi klubu sú chovatelia, majitelia, držitelia alebo priaznivci bassetov, prípadne iných plemien. 
 
2. Klub združuje členov riadnych a mimoriadnych. 
 
3. Riadnym členom klubu môžu byť občania s trvalým pobytom na území SR. 
 
4. Mimoriadnym členom môže byť čestný člen, hosťujúci člen a cudzí štátny príslušník. 
 
5. Riadnym členom je povinne majiteľ (držiteľ) chovného jedinca, ak ho chce používať na chov. 
 
6. Členov klubu prijíma na základe písomnej prihlášky výbor klubu, ktorý vydá členský preukaz. 
 
7. Za členstvo v klube sa vyberá členský príspevok, ktorého výšku stanoví konferencia klubu. 
 
8. Príspevok je člen povinný zaplatiť do 31.12. predchádzajúceho roku. Člen mladší ako 18 rokov platí polovicu schváleného 

členského príspevku. 
 
9. Členom klubu nemôže byť ten, kto sa zaoberá komisionálnym predajom psov alebo chovom psov bez preukazu o pôvode. 



 
10. Členstvo v klube zaniká : 

a/ smrťou člena 
b/ vystúpením člena na základe písomnej žiadosti 
c/ neplatením členského príspevku v stanovenej lehote 
d/ dočasným alebo trvalým vylúčením člena z klubu pre porušenie chovateľskej a členskej disciplíny. 
 

11. Na mimoriadnych členov sa nevzťahujú práva uvedené v §5, bod 1 písm. a/. 
 

§ 5 
Práva a povinnosti členov 

 
1. Členovia majú právo :  

a/ voliť a byť volení do orgánov klubu 
b/ používať všetky výhody poskytované klubom, ak splnia podmienky, ktoré sú stanovené pre udeľovanie týchto výhod 
c/ vznášať námietky, podávať návrhy, námety a sťažnosti orgánom klubu 
d/ požadovať na schôdzach pravidelné správy o činnosti klubu 
e/ zúčastňovať sa na všetkých akciách organizovaných klubom 
f/  dostať klubový spravodaj 
 

2. Členovia majú tieto povinnosti : 
a/ platiť členské príspevky 
b/ riadiť sa organizačným poriadkom, dodržiavať ustanovenia chovateľského poriadku a ostatných predpisov vydaných 
nadriadenými orgánmi a plniť povinnosti vyplývajúce z uznesení orgánov a organizačných zložiek alebo zo zverenej 
funkcie 
c/ hlásiť do 14 dní akúkoľvek zmenu, ktorá má vplyv na členstvo  v klube (zmena adresy, vylúčenie zo zväzu a pod) 
d/ zachovávať členskú disciplínu 

 
§ 6 

Orgány klubu 
1. Orgánmi klubu sú : 

a/ konferencia klubu 
b/ výbor klubu 
c/ dozorná rada 

 
§ 7 

Konferencia klubu 
 

1. Konferencia klubu sa koná každých päť rokov. zvoláva ju výbor. Počet delegátov určuje výbor klubu. Konferencia sa musí 
zvolať písomnými pozvánkami najmenej 15 dní vopred s uvedením programu rokovania. 

 
2. Mimoriadnu konferenciu zvolá výbor klubu, ak sa na tom uznesie 2/3 členov klubu. 
 
3. Pre vedenie konferencie klubu volia delegáti pracovné predsedníctvo. Konferencia sa môže uznášať ak je prítomných viac ako 

polovica zvolených delegátov. 
 
4. V prípade ak nie je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov sa konferencia vyhlási za neuznášaniaschopnú. Na náhradnej 

konferencii, ktorá sa vyhlási o 1 hodinu neskôr hlasuje kvalifikovaná väčšina delegátov. 
 
5. Konferencia klubu : 

a/ schvaľuje organizačný poriadok a podmienky chovnosti 
b/ prerokováva a schvaľuje správu o činnosti a hospodárení za uplynulé volebné obdobie  
c/ prerokováva a schvaľuje správu dozornej rady 
d/ určuje zásadnú líniu pre činnosť klubu v budúcom období 
e/ určuje sumu členského príspevku 
f/  volí na volebné obdobie výbor klubu a dozornú radu 
g/ prerokováva návrhy členov klubu, vyšších orgánov a organizácií 

 
§ 8 

Výbor klubu 
 

1. Výbor klubu je 9 - členný (predseda, podpredseda, tajomník, ekonóm, matrikár, poradca chovu, výcvikár, predseda redakčnej 
rady, zástupca iných plemien). 

 
2. Výbor na svojom prvom zasadnutí zvolí zo svojho stredu predsedu a poverí ďalších členov zodpovednosťou za jednotlivé 

úseky činnosti klubu. Schádza sa podľa potreby, najmenej 2 - x do roka. Schôdze zvoláva predseda klubu. 
 
3. Výbor je štatutárnym orgánom klubu. Navonok ho zastupujú predseda, tajomník alebo iný poverený člen výboru. 



 
4. Výbor klubu riadi činnosť v klube v období medzi konferenciami a prináleží mu spravidla : 

a/ pripravovať a zabezpečovať konferenciu klubu 
b/ zabezpečiť plnenie uznesení konferencie klubu, prípadne vyšších orgánov zväzu 
c/ plánovať činnosť klubu a zostavovať finančný rozpočet na príslušný rok 
d/ schvaľovať podmienky chovnosti pre plemená riadené klubom 
e/ prijímať členov klubu, vydávať im členské preukazy a viesť evidenciu členov, zabezpečovať styk s členskou základňou 
f/  podávať návrhy na menovanie čakateľov na funkciu rozhodcov pre posudzovanie exteriéru psov 
g/ zabezpečovať podujatia klubu 
h/ navrhovať rozhodcov pre posudzovanie psov na výstavách a podujatiach klubu 
ch/zastupovať klub pri rokovaniach s vyššími orgánmi SPZ, s inými domácimi a zahraničnými organizáciami 
i/  podávať návrhy v oblasti chovu a výcviku vyšším orgánom 
j/  v prípade potreby zvolať členskú schôdzu alebo mimoriadnu konferenciu klubu 
k/ uhradiť členský poplatok SPZ za členov, ktorí nie sú členmi SPZ 
l/  výbor klubu za svoju činnosť zodpovedá konferencii klubu 
 

5. Výbor sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov a môže sa uznášať, ak je prítomná aspoň polovica členov výboru.   V prípade 
rovnosti hlasov rozhodne predseda. 

 
6. Výbor klubu robí zo svojich rokovaní zápisnicu, ktorú bude uvádzať v klubovom spravodaji. 
 

§ 9 
Členská disciplína 

 
    Klub sa stará o dodržiavanie členskej disciplíny najmä v chovateľských veciach. Za závažné porušenie chovateľskej disciplíny 
môže klub člena dočasne alebo trvale vylúčiť, vydať zákaz chovu na určitý čas, prípadne predloží návrh na riešenie KR SPZ, resp. 
štátnemu orgánu. 
 

§ 10 
Kontrolná rada 

 
1. V spolupráci s výborom klubu rieši sťažnosti členov klubu. 
 
2. Kontroluje plnenie uznesení konferencie klubu, dodržiavanie organizačného poriadku klubu. 
 
3. Kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami klubu. 
 
4. Predkladá výboru klubu a konferencii návrhy opatrení. 
5. Za svoju činnosť zodpovedá konferencii klubu, ktorej predkladá správu. 
 

§ 11 
Hospodárske zabezpečenie 

 
1. Klub hospodári podľa vlastného finančného plánu. 
 
2. Zdrojom príjmov klubu sú : členské príspevky, poplatky za činnosť súvisiacu s chovateľstvom, dary, subvencie, prípadne iné 

príjmy z činnosti klubu. Klub môže požiadať SPZ o účelovú dotáciu. 
 

§ 12 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Činnosť klubu riadi SPZ prostredníctvom Kynologickej rady SPZ. Riadi sa ustanoveniami stanov SPZ, štatútom KR SPZ 

a vnútrozväzovými predpismi a uzneseniami orgánov SPZ prijatými či schválenými pre oblasť kynológie a všeobecne 
záväznými predpismi. 

 
2. Tento organizačný poriadok pre Basset klub SR nadobúda účinnosť dňom 5. jún 2004. 
 
 


