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SLOVENSKÝ KLUB ÁZIJSKÝCH A RUSKÝCH OVČIAKOV 

(SKÁaRO) 
 

 

Čl. 1. Názov, IČO, sídlo, pôsobnosť, štatutárny orgán 

 

1.1. Názov klubu: Slovenský Klub Ázijských a Ruských ovčiakov (SKÁaRO) 

1.2. Identifikačné číslo organizácie IČO :  37795414 

1.2. Sídlo:  

1.3. Pôsobnosť: Slovenská republika 

1.4. Štatutárny orgán: 

 Predseda, oprávnený konať za klub samostatne 

 Tajomník, oprávnený konať za klub samostatne 

 

 

Čl. 2. Poslanie a ciele klubu 

 

2.1. SLOVENSKÝ KLUB ÁZIJSKÝCH A RUSKÝCH OVČIAKOV ďalej len (SKÁaRO ) je 

dobrovoľné nepolitické združenie občanov založené v zmysle Zákona č. 83/1990 Zb., o 

združovaní občanov, ktoré združuje chovateľov, majiteľov, držiteľov a priaznivcov plemena 

Stredoázijský ovčiak  prípadne iných plemien, ktorých správa mu bola zverená strešnou 

organizáciou alebo rozhodnutím štátneho orgánu. 

 

2.2. SKÁaRO má právnu subjektivitu, môže sa vo svojom mene zaväzovať a nadobúdať 

práva. 

2.3. SKÁaRO môže samostatne vstupovať do medzinárodných kynologických organizácií 

zastrešených FCI (Medzinárodnej kynologickej federácie), jeho členovia môžu slobodne 

vstupovať do všetkých takto zastrešených klubov. 

2.4. Jedným z  hlavných cieľov klubu je zlepšenie genofondu, zdravia a povahových 

vlastností plemena Stredoázijský ovčiak prípadne iných plemien pri dodržiavaní stanov, 

všetkých predpisov a nariadení Slovenskej kynologickej jednoty SKJ a Medzinárodnej 

kynologickej federácie FCI  



2.5. Poslaním klubu je zabezpečovať rozvoj chovu, výcvik a propagáciu čistokrvných psov 

plemena Stredoázijský ovčiak prípadne iných plemien v súlade so štandardom FCI pre tieto 

plemená. 

2.6. SKÁaRO zabezpečuje riadenie, kontrolu a organizáciu chovu Stredoázijský ovčiak 

prípadne iných plemien, napomáha rozvoju organizovanej kynológie. Usporadúva 

celoslovenské, národné a medzinárodné kynologické podujatia najmä výstavy psov, najmä 

plemena Stredoázijský ovčiak a spolupodieľa sa na organizovaní športových a záujmových 

kynologických podujatí  a rozvoja kynologicko – športových aktivít. 

2.7. Podporuje a rozvíja vzťah detí a mládeže ku psom, najmä plemena Stredoázijský ovčiak a 

tým aj k životnému prostrediu a prírode. Vytvára v rámci svojich možností optimálne 

podmienky pre rozvoj kynologických aktivít detí a mládeže. 

2.8. Vytvára podmienky pre  spoločenské, športové záľuby svojich členov a iných záujemcov, 

vytvára podmienky na zlepšovanie ich telesného a duševného zdravia a tiež športovej 

výkonnosti. 

2.9. Podieľa sa na organizovaní, vzdelávacej, edičnej a publikačnej činnosti a popularizácii 

kynológie a popularizácii plemena Stredoázijský ovčiak prípadne iných plemien, vedie k 

dodržiavaniu etických princípov v chove psov. SKÁaRO svojou činnosťou prispieva k 

ochrane a tvorbe zdravého životného prostredia, zlepšovaniu prostredia pre chov a držanie 

psov, propaguje etické normy chovu psov. 

2.10. SKÁaRO prostredníctvom svojich členov prehlbuje dôveru verejnosti voči 

organizovanej kynológii, prispieva k zlepšovaniu medziľudských vzťahov a dôstojne 

reprezentuje slovenskú kynológiu. 

2.11. SKÁaRO má povinnosť presadzovať vo svojej pôsobnosti oprávnené záujmy svojich 

členov voči orgánom a organizáciám. 

2.12. Pre dosiahnutie cieľov a poslania SKÁaRO spolupracuje s ostatnými kynologickými 

organizáciami zastrešenými v SKJ a FCI. 

 

Čl. 3. Členstvo v klube 

3.1. Členstvo v klube je dobrovoľné.  Na členstvo v klube nie je právny nárok. Môže byť 

riadne, čestné alebo asociované. 

3.2.  Počet členov je neobmedzený.  

3.3. Členmi klubu môžu byť majitelia, chovatelia alebo priaznivci plemena Stredoázijský 

ovčiak prípadne iných plemien, ktorí sú obyvatelia SR. 

3.4.  Členom klubu môžu byť osoby odlišné od obyvateľov SR a mladistvé osoby vo veku od 

15 do 18 rokov (tieto iba s písomným, úradne overeným súhlasom zákonného zástupcu), títo 

členovia však nemajú  právo voliť ani právo byť volení do orgánov klubu, toto právo majú iba 

riadni členovia ktorí sú občanmi SR, alebo majú na území  SR trvalý pobyt.  



3.5. Členov klubu prijíma na základe písomnej prihlášky výbor klubu. V prípade 

odôvodneného neprijatia uchádzača o členstvo v klube má neprijatý uchádzač právo odvolať 

sa na členskú schôdzu, rozhodnutie ktorej je definitívne. Členstvom v klube, člen klubu 

prejavuje svoj súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám vyjadrených týmito stanovami, 

ako aj rozhodnutiam príslušných orgánov klubu vydávaných v súlade so stanovami klubu. 

3.6. Členstvo v SKÁaRO nie je podmienkou pre majiteľov chovných jedincov, v prípade, že 

ich chcú využívať na reprodukciu. Títo však musia splniť všeobecné podmienky chovu a 

vzájomné vzťahy s klubom musia byť zmluvne upravené. 

3.7. Členstvo v klube je podmienené  zaplateným jednorazovým zápisným poplatkom a 

každoročne splatným ročným členským príspevkom, ktorých výšku schvaľuje členská 

schôdza, alebo Výročná členská schôdza klubu na návrh výboru. 

3.8. Každý člen je povinný uhradiť ročný členský poplatok do 31. januára príslušného roka, 

v prípade neuhradenia členského poplatku do uvedeného termínu je člen povinný opäť podať 

prihlášku do klubu a zaplatiť aj zápisný poplatok. Pri neskoršom vzniku členstva v priebehu 

kalendárneho roka je zápisný poplatok a členský poplatok splatný do 15 dní od oznámenia o 

prijatí za člena. 

3.9. Výbor klubu môže udeliť vo výnimočných prípadoch osobám a kynológom, ktorí sa 

významne zaslúžili o rozvoj, propagáciu plemena, alebo z iných dôležitých dôvodov čestné 

členstvo v klube. Čestné členstvo môže byť udelené aj príslušníkom iných štátov. Čestný člen 

neplatí členské poplatky, nemôže voliť a byť volený do orgánov klubu, má však ostatné 

členské práva. Čestný člen obdrží plaketu a certifikát  o čestnom členstve.  

3.10.  Riadnym členom sa môže stať  len asociovaný člen, ak si podá žiadosť o prijatie za 

riadneho člena klubu. Výbor klubu žiadosť posúdi a v prípade splnenia všetkých podmienok 

asociovaného členstva žiadosti vyhovie. V prípade, že výbor  žiadosť uchádzača o riadne 

členstvo  po posúdení zamietne, uchádzač o riadne členstvo môže  opätovne o riadne členstvo 

žiadať až v nasledujúcom kalendárnom roku. Uchádzač  o riadne členstvo má právo v prípade 

zamietnutia jeho žiadosti  odvolať sa na členskú schôdzu, ktorej rozhodnutie  je definitívne.  

3.11. Asociované členstvo 

 Trvá minimálne 2 roky  

 O prijatí za asociovaného člena rozhoduje výbor SKÁaRO. V prípade neprijatia sa 

uchádzač môže do 15. dní odvolať na členskú schôdzu klubu. 

 Asociovaným členom klubu sa stáva uchádzač po schválení jeho prihlášky výborom 

až dňom zaplatenia zápisného poplatku a ročného členského príspevku. Prvým dňom  

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po registrácii začína plynúť 24 mesačná 

skúšobná lehota počas ktorej má asociovaný člen postavenie „člena čakateľa“, 

v prípade zániku členstva z akéhokoľvek dôvodu sa táto lehota prerušuje a po 

opätovnom vstupe do klubu začne plynúť nová 24 mesačná lehota.  

 Asociovaní členovia majú právo aktívne sa podieľať na výhodách členstva, ktoré klub 

poskytuje pre túto kategóriu členstva. 

 Asociovaní členovia nemôžu byť volení do orgánov klubu, nemajú možnosť voliť, 

navrhovať kandidátov na volenú alebo ustanovenú funkciu, hlasovať a rozhodovať o 

dôležitých otázkach.. 



 Asociovaní členovia majú povinnosť dodržiavať stanovy a chovateľský poriadok 

klubu a aktívne prispievať k zveľaďovaniu plemena Stredoázijský ovčiak prípadne 

iných plemien a klubu. 

 Asociovaní členovia majú povinnosť aktívne sa zúčastňovať klubových akcií 

minimálne jeden krát v roku. 

 Asociovaní členovia platia ročne príspevok vo výške schválenej Výročnou členskou 

schôdzou, alebo členskou schôdzou, splatnosť, podmienky a dôsledky nezaplatenia sú 

rovnaké akou riadneho člena. 

 Členský príspevok sa uhrádza pre obdobie jedného kalendárneho roka a je splatný 

najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka. 

 Po uplynutí skúšobnej lehoty asociovaného členstva a splnení si svojich povinností 

vyplývajúcich mu z asociovaného členstva, má asociovaný člen právo na podanie 

písomnej žiadosti o prijatí za riadneho člena, o ktorej rozhoduje výbor SKÁaRO. 

3.12. Zánik členstva : 

 nezaplatením členského príspevku na príslušný rok v stanovenom termíne, 

 vystúpením člena na základe písomného (aj elektronicky)  alebo ústneho oznámenia, 

ku dňu jeho doručenia tajomníkovi SKÁaRO. Vystúpenie z klubu nezbavuje člena 

klubu povinnosti vyrovnať jeho finančné záväzky alebo iné záväzky voči klubu alebo 

členom klubu, po vystúpení z klubu člen nemá nárok na vrátenie už zaplateného 

členského ani jeho časti, 

 vylúčením člena– bez nároku na vrátenie uhradeného členského poplatku prípadne 

iných klubových poplatkov, 

 úmrtím člena. 

3.13. Členstvo v klube bude odmietnuté  osobe zaoberajúcej sa preukázateľne  

priekupníctvom som psami a chovom zvierat na komerčné účely a tiež produkovaním zvierat 

bez preukazov pôvodu, taktiež osobe ktorá sa preukázateľne zúčastňuje a podporuje psie 

zápasy na území Slovenskej republiky, či schvaľuje činnosti, ktoré sú v rozpore s dobrými 

mravmi a cieľmi organizovanej kynológie a tiež zákonmi Slovenskej republiky. 

 

Čl. 4. Práva a povinnosti členov 

 

4.1. Práva člena: 

 voliť a byť volený do orgánov klubu, navrhovať kandidátov na volené funkcie do 

orgánov klubu a hlasovať a rozhodovať o dôležitých otázkach klubu -patrí výlučne 

riadnemu členovi, 

 byť zastúpený na členskej schôdzi a výročnej členskej schôdzi iným písomne 

splnomocneným členom klubu, zastúpenie musí byť v splnomocnení na zastupovanie 

presne definované v ktorých bodoch a ako môže zástupca v jeho mene hlasovať, 

volebné právo do orgánov klubu je neprenosné, 

 využívať výhody klubu, ak spĺňa podmienky stanovené na udelenie týchto výhod, 

 podávať návrhy, námety a sťažnosti orgánom klubu, 

 zúčastňovať sa na všetkých podujatiach organizovaných klubom, 



 zúčastňovať sa na členských schôdzach na schôdzach výboru a žiadať správy o 

činnosti výboru klubu, 

 byť informovaný o rozhodnutiach orgánov klubu, o nakladaní s prostriedkami klubu 

a hospodárení klubu, o koncepcii ďalšieho rozvoja klubu. 

 

4.2. Povinnosti člena: 

 riadne a včas uhradiť zápisné a ročný členský príspevok do klubu, ako aj ostatné 

poplatky schválené členskou schôdzou , 

 riadiť sa vo svojej činnosti stanovami klubu, dodržiavať stanovy, predpisy klubu, 

rozhodnutia orgánov klubu,  platné predpisy a poriadky UKK, SKJ a FCI, a zákony 

SR, 

 čestne a zodpovedne vykonávať zverené funkcie 

 dodržiavať podmienky pre zaradenie jedincov do chovu a pre zápis narodených 

šteniat, 

 plniť povinnosti vyplývajúce z uznesení orgánov klubu a UKK, alebo zo zverenej 

funkcie, 

 aktívne sa zapájať do činnosti klubu a dodržiavať členskú disciplínu, resp. povinnosti 

člena, 

 bezodkladne nahlásiť výboru klubu akékoľvek zmeny, ktoré majú vplyv na členstvo v 

klube a chov, 

 zdržať sa akéhokoľvek konania ktoré by poškodzovalo dobré meno SKÁaRO, SKJ 

a ÚKK a zastrešovaného plemena. Najmä priekupníctva so psami a chovom zvierat na 

komerčné účely a tiež produkovaním zvierat bez preukazov pôvodu, taktiež  

zúčastňovať sa a podporovať psie zápasy na území Slovenskej republiky, či 

schvaľovať činnosti, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a cieľmi organizovanej 

kynológie a tiež zákonmi Slovenskej republiky. 

4.3. Porušenie povinností člena klubu vyplývajúcich z týchto stanov alebo rozhodnutí orgánov 

klubu je disciplinárnym previnením, ktoré je možné postihovať uložením disciplinárneho 

opatrenia.  

 

Čl. 5. Orgány klubu 

5.1. Orgánmi klubu sú: 

 Výročná členská schôdza  

 Členská schôdza 

 Výbor klubu 

 Kontrolná a revízna komisia klubu 

 Ďalšie orgány ustanovené rozhodnutím výročnej členskej schôdze 

5.2. Výročná členská schôdza  

 Je najvyšším orgánom klubu. 



 Výročná členská schôdza sa obligatórne zvoláva raz za 4 roky alebo fakultatívne na 

žiadosť 30 %  riadnych členov klubu. Výročná členská schôdza musí byť zvolaná 

písomne najneskôr mesiac pred jej uskutočnením spolu so zverejnením jej programu. 

Zvoláva ju predseda klubu. 

 Návrhy bodov programu na výročnú členskú schôdzu sa podávajú písomne a to 

najmenej 15dní vopred. Návrhy programu, ktoré neboli podané písomne v stanovenej 

lehote a sú prihlásené ústne pri schvaľovaní programu na výročnej členskej schôdzi, 

budú zaradené do programu, ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných 

členov s právom hlasovať. 

 Hlasovacie právo majú iba riadni členovia klubu, hlasovanie je verejné. 

 Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov s 

právom hlasovať. O rokovaní a uzneseniach predsedajúci alebo ním poverená osoba 

spíše zápisnicu.  

 Výročnú členskú schôdzu riadi predseda alebo ním poverený člen klubu s právom 

hlasovať. 

 Výročná členská schôdza je uznášania schopná ak je prítomných okrem členov výboru 

minimálne 10 %  členov klubu s právom hlasovať. 

 Výročná členská schôdza určuje rozsah a prijatie vnútorných predpisov a stanov 

klubu,  schvaľuje podmienky pre zaradenie do chovu a zápis narodených šteniat, 

rozhoduje o akýchkoľvek iných otázkach, o ktorých môže rozhodovať členská 

schôdza a výbor.  

 Výročná členská schôdza priamo volí na 4 ročné funkčné obdobie  predsedu, 

tajomníka klubu, hlavného poradcu chovu klubu a ďalších dvoch členov výboru. V 

prípade potreby na návrh výboru schvaľuje  doplnenie a volí ďalších členov výboru 

klubu. 

 Výročná členská schôdza  volí na 4 ročné funkčné obdobie 3-člennú kontrolnú a 

revíznu komisiu klubu. 

 Výročná členská schôdza  2/3 väčšinou všetkých členov s právom hlasovať rozhoduje 

o zlúčení klubu s iným záujmovým združením. 

 Výročná členská schôdza  2/3 väčšinou prítomných členov s právom hlasovať, môže  

delegovať právomoc vyplývajúcu z uznesenia výročnej členskej schôdze výkonnému 

orgánu klubu alebo členskej schôdzi, súčasne vo svojom rozhodnutí uvedie rozsah 

a podmienky delegovanej právomoci. 

 Uznesenia z výročnej členskej schôdze sú platné, ak sú schválené nadpolovičnou 

väčšinou prítomných  členov klubu s právom hlasovať. 

5.3 Členská schôdza  

 Členská schôdza sa schádza podľa potreby, minimálne raz za rok, alebo na žiadosť 1/3 

členov klubu s právom hlasovať. Zvoláva ju výbor klubu. Členská schôdza musí byť 

zvolaná písomne najneskôr mesiac pred jej konaním, so zaslaním programu. 

 Návrhy bodov programu na  členskú schôdzu sa podávajú písomne a to najmenej 15 

dní vopred. Návrhy programu, ktoré neboli podané písomne v stanovenej lehote a sú 

prihlásené ústne pri schvaľovaní programu na členskej schôdzi, budú zaradené do 

programu, ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných členov s právom 

hlasovať. 

 Hlasovacie právo majú iba riadni členovia klubu, hlasovanie je verejné. 

 Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov 

s právom hlasovať. O rokovaní a uzneseniach predsedajúci alebo ním poverená osoba 

spíše zápisnicu.  



 Členskú schôdzu riadi predseda alebo ním poverený člen klubu s právom hlasovať. 

 Členská schôdza je uznášania schopná ak je prítomných minimálne 10 %  členov 

klubu s právom hlasovať. 

 Členská schôdza navrhuje zástupcov klubu do odborných komisií, alebo do orgánov  

strešných organizácií. 

 V prípade potreby schvaľuje doplnenie výboru o ďalších členov, v prípade uvoľnenia 

zastávanej funkcie  niektorého zo  štatutárov, volí kandidáta na uvoľnenú funkciu 

štatutára klubu. 

 Členská schôdza prijíma opatrenia na dosahovanie cieľov a plnenie poslania klubu 

vrátane zriaďovania odborných komisií,  schvaľuje správu o činnosti klubu za 

uplynulé obdobie, hospodárenie a čerpanie finančných prostriedkov klubu, v prípade 

potreby schvaľuje nové členské poplatky, a poplatky za poskytovanie chovateľského 

servisu nečlenom klubu, rozhoduje o odvolaniach členov voči rozhodnutiam výboru 

klubu, schvaľuje plán činnosti a rozpočet na nasledujúci rok,. v prípade potreby 

zosúladenia stanov so zastrešujúcimi organizáciami, prípadne inými záväznými 

právnymi predpismi schvaľuje dodatky k stanovám klubu. 

 Uznesenia z členskej schôdze sú platné, ak sú schválené nadpolovičnou väčšinou 

prítomných  členov klubu s právom hlasovať. 

5.4.  Výbor klubu 

 Výbor klubu je výkonným orgánom klubu. 

 Výbor klubu má nepárny počet členov a je minimálne päťčlenný. 

 Tvoria ho: predseda, - je najvyššou volenou výkonnou funkciou, zvoláva výročnú 

členskú schôdzu, v prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní má rozhodujúci hlas,  

 tajomník zastupuje predsedu v plnom rozsahu v prípade nemožnosti výkonu jeho 

funkcie (nezvestnosť, strata zdravotnej spôsobilosti, ukončenie výkonu funkcie alebo 

iná udalosť, pre ktorú objektívne predseda nemôže vykonávať svoju funkciu), 

právomoci predsedu klubu vykonáva do zvolenia nového predsedu, plní úlohy 

v zmysle stanov a pokynov predsedu, pri hlasovaní má jeden platný hlas, 

 hlavný poradca chovu – vedie agendu klubovej plemennej knihy, po splnení 

podmienok chovnosti eviduje a vyznačuje chovnosť zvierat v preukazoch pôvodu, 

vystavuje a eviduje prepúšťacie povolenia, a plní ďalšie úlohy  plynúce z jeho funkcie  

, pri hlasovaní ma 1 platný hlas 

 v prípade potreby ďalší členovia schválení výročnou členskou alebo členskou 

schôdzou. 

 Kandidáti na  funkciu  predsedu,  tajomníka hlavného poradcu chovu sú volení 

priamo, výročnou členskou schôdzou na 4 ročné funkčné obdobie. 

 Doplnenie výboru o ďalších členov  a funkcie schvaľuje výročná členská schôdza 

alebo členská schôdza na návrh výboru. 

 Výkon funkcie vo výbore sa ukončuje, uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa 

funkcie, úmrtím, zánikom členstva v klube. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom 

doručenia písomného oznámenia (aj elektronicky) o vzdaní sa funkcie predsedovi 

klubu. 

 Výbor riadi činnosť klubu medzi členskými schôdzami a výročnou členskou 

schôdzou.  

 Úlohou výboru je: realizovať poslanie klubu, zabezpečovať činnosť klubu, zvolávať 

schôdze výboru klubu, členské schôdze, prijímať a evidovať nových členov, 

vypracovávať plán činnosti a rozpočet na príslušný rok a zabezpečovať ich plnenie, 



navrhovať čakateľov na funkciu rozhodcov pre exteriér plemien združených v klube, 

navrhovať rozhodcov na výstavy, navrhovať zmeny podmienok zaradenia jedincov do 

chovu, menovať a odvolávať poradcov chovu a kontrolórov vrhov podľa potrieb 

klubu,  

 Určuje úlohy pre jednotlivých funkcionárov klubu. 

 Výbor klubu sa schádza podľa potreby a zvoláva ho tajomník na návrh nadpolovičnej 

väčšiny výboru klubu minimálne jedenkrát ročne, výbor môže rokovať aj konferenčne 

a korešpondenčne s využitím techniky za predpokladu, že je riadne spísaná zápisnica. 

Neodkladné  veci môžu vybaviť štatutári, ich opatrenia však musí dodatočne schváliť 

výbor. 

 Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná viac ako polovica členov. V prípade 

rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. 

 Výbor zo svojich zasadnutí vyhotovuje zápisnicu, ktorá je do 15 dní zaslaná každému 

členovi výboru klubu. 

 Výbor klubu je povinný svoju činnosť vykonávať s náležitou starostlivosťou a pri 

rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontrolnej a revíznej komisie. V prípade 

rozhodnutia v rozpore so stanoviskom kontrolnej a revíznej komisie je výbor klubu 

povinný zverejniť dôvod rozporného rozhodnutia spolu s predmetným  stanoviskom  

kontrolnej a revíznej komisie. 

 V prípade, že výkon funkcie niektorého z členov výboru zanikne pred uplynutím 

funkčného obdobia kompetencie plynúce z výkonu danej funkcie preberá výbor, až do 

zvolenia nového člena výboru. 

 V prípade, že ani po uplynutí funkčného obdobia členov výboru nebudú zvolení noví 

členovia výboru, funkčné obdobie predchádzajúcich členov výboru sa predlžuje až do 

zvolenia nových členov výboru. 

 Výbor za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi a výročnej členskej schôdzi. 

 Mandát predsedu, tajomníka, hlavného poradcu chovu a ďalších členov výboru vzniká 

vyhlásením výsledkov voľby do týchto funkcií, pričom nahrádza mandát 

predchádzajúcich členov výboru. 

5.5. Kontrolná a revízna komisia 

 Kontrolná a revízna komisia vykonáva a zabezpečuje nezávislý výkon vnútornej 

kontroly klubu a je kontrolným orgánom klubu. 

 Kontrolnú a revíznu činnosť v klube zabezpečuje 3-členná revízna komisia v zložení: 

predseda a dvaja členovia. 

 Funkčné obdobie kontrolnej a revíznej komisie je 4 roky a je volená výročnou 

členskou schôdzou. 

 Funkcia člena kontrolnej a revíznej komisie je nezlučiteľná s funkciou v iných 

orgánoch klubu. 

 Predseda kontrolnej a revíznej komisie alebo ním poverený člen komisie sa zúčastňuje 

na zasadnutiach výboru klubu s hlasom poradným.  

 Kontrolná a revízna komisia sa schádza podľa potreby, zvoláva ju predseda RK 

najmenej raz za rok za účelom kontroly činnosti a hospodárenia klubu.  

 Kontrolná a revízna komisia vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo 

zasadnutí výboru klubu, výročnej členskej schôdze a členskej schôdze a ich riadneho 

zverejňovania. 

 Kontrolná a revízna komisia dohliada na dodržiavanie stanov klubu a všetkých 

predpisov a nariadení Slovenskej kynologickej jednoty a Medzinárodnej kynologickej 



federácie FCI (ďalej len „FCI“), v prípade zistenia porušenia týchto predpisov podáva 

podnety výboru spolu s  návrhom riešenia. 

 Kontrolná a revízna komisia sa vo svojej činnosti riadi aj usmerneniami SKJ a UKK 

v oblasti vykonávania kontrol 

 Pri zistení závažných nedostatkov navrhuje preventívne a nápravné opatrenia a určuje 

lehoty na ich odstránenie.  

 Členovia klubu a výbor klubu sú v dohodnutej lehote povinní poskytnúť revíznej 

komisii potrebnú súčinnosť. 

 Podnetmi kontrolnej a revíznej komisie o porušení týchto predpisov je výbor povinný 

sa zaoberať bezodkladne. 

 Vykonáva dozor nad riadnym priebehom volieb členov klubu do orgánov klubu. 

 Revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť členskej, alebo výročnej členskej 

schôdzi, ktorej predkladá správu o kontrole za jednotlivý rok a ďalej podľa potreby 

klubu, správu na základe vzniknutej, konkrétnej situácie. 

 Ukončenie a vznik funkcie v kontrolnej a revíznej komisii je rovnaké ako vo 

výkonnom orgáne 

 

Čl. 6. Členská disciplína 

 Výbor klubu dohliada na dodržiavanie povinností členov SKÁaRO, eviduje porušenia 

povinností členov a tieto vyhodnocuje. 

 Pravidlá disciplinárneho konania, sankcie a opatrenia, ktoré je možné v súvislosti 

s porušením členských povinností uložiť upravujú stanovy klubu alebo Disciplinárny 

poriadok. 

 O závažnosti porušenia členských povinností rozhoduje výbor klubu ako 

prvostupňový disciplinárny orgán klubu, v  prípade porušenia povinnosti člena výboru 

preberá funkciu prvostupňového disciplinárneho orgánu revízna komisia. 

 Najzávažnejším disciplinárnym opatrením je vylúčenie člena, ktoré môže byť uložené 

v prípade hrubého, prípadne opakovaného porušenia stanov, predpisov a uznesení 

klubu alebo zastrešujúcich organizácii, podporovania a schvaľovania činností, ktoré sú 

v rozpore s dobrými mravmi a zákonmi Slovenskej republiky. 

 Proti rozhodnutiu výboru klubu, alebo revíznej komisie ako prvostupňového 

disciplinárneho orgánu, možno do 15 dní od jeho doručenia podať odvolanie členskej, 

alebo výročnej členskej schôdzi klubu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou.  Včas 

podané odvolanie má odkladný účinok. 

 

Čl. 7. Hospodárenie klubu 

Klub hospodári podľa rozpočtu na príslušný  kalendárny rok schváleného členskou schôdzou. 

Zdrojom príjmov sú: 

 členské príspevky, zápisné 

 poplatky za chovateľskú činnosť 

 výťažok z akcií organizovaných klubom 

 príspevky od iných občianskych združení, 

 dotácie z rozpočtu verejnej správy 



 príjmy so zmlúv o reklame 

 príjmy z finančných darov 

 peňažné pokuty uložené v disciplinárnom konaní 

 podiely zo zaplatenej dane fyzických alebo právnických osôb podľa § 50 

a nasledujúcich Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov 

 

Čl. 8.  Zánik klubu 

  Klub zanikne, ak sa na tom uznesie Výročná členská schôdza 3/4 väčšinou hlasov 

všetkých členov s právom hlasovať, stratou členskej základne alebo rozhodnutím 

súdu.  

 Pri zániku klubu zvolí výročná členská schôdza likvidačnú komisiu, ktorá vykoná 

likvidáciu a rozhodne o majetku klubu. 

 Zánik klubu je potrebné oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra 

SR a zastrešujúcej organizácii. 

 

Čl. 9.  Záverečné a prechodné ustanovenia 

 

9.1.  Tieto stanovy schválila Výročná členská schôdza SKÁaRO dňa 06.09.2019 

9.2. Veci neupravené v týchto stanovách sa riadia stanovami nadriadených organizácií 

a zákonmi Slovenskej republiky, výklad stanov je oprávnený vykonávať výbor klubu. 

9.3.  Lehoty pri činnostiach a úkonoch klubu ako aj  jeho členov pokiaľ nie sú výslovne 

uvedené v stanovách klubu sa spravujú analogicky lehotami podľa zákona o správnom konaní 

v jeho platnom znení. 

9.4.  Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia, účinnosť nadobúdajú dňom registrácie 

na Ministerstve vnútra SR. 

9.5.  Zmenu stanov oznámi Ministerstvu štatutár v súlade s § 11 ods.1 Zákona č. 83/1990 Zb. 

o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 

9.6.  Doterajšie stanovy klubu strácajú platnosť nadobudnutím účinnosti týchto stanov. 

9.7. Členstvo členov klubu SKÁaRO platné ku dňu schválenia týchto stanov sa prijatím 

týchto stanov transformuje na riadne členstvo. 

 

 

V ..................................., dňa 06.09.2019 

 


