
 

SAMOJED KLUB SLOVENSKO 

STANOVY  KLUBU  

Článok 1 
Základné ustanovenia, cieľ činnosti klubu 

 
SAMOJED KLUB SLOVENSKO (ďalej len SKS) je spoločenskou záujmovou organizáciou s pôsobnosťou na 
území Slovenskej republiky. 
 
Ciele SKS:  
1. Cieľom je združovať chovateľov, majiteľov a priateľov plemena samojed, usilovať sa o zveľadenie či rozšírenie 
chovu tohto výnimočného severského  plemena, propagáciu medzi záujemcami i širokou verejnosťou, ale i 
prezentáciu slovenského chovu v zahraničí.  
2. Cieľom klubu je aj uspokojovať spoločenské, športové a canisterapeutické záujmy, ale i záľuby členov a iných 
záujemcov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich telesného a duševného zdravia a/alebo športovej výkonnosti. 
3. SKS podporuje a rozvíja spoluprácu s inými klubmi i organizáciami v zahraničí, ako aj s orgánmi štátnej správy, 
spoločenskými a zdravotníckymi organizáciami, združeniami, podnikateľskými subjektami i inštitúciami v rámci 
SR, čím  vytvára reálne partnerstvo medzi štátnym a tretím sektorom. 
4. Cieľom SKS je aj ochrana a tvorba zdravého životného prostredia,  zlepšovanie prostredia pre chov,  držanie 
psov, propagácia etických noriem chovu psov i spolupráca s organizáciami na ochranu zvierat. 
 
Svoje ciele plní klub najmä týmito spôsobmi: 

- usporadúva výstavy uvedeného plemena a to minimálne 2x ročne 

- vydáva informačný klubový spravodaj a ročenku  
- vydáva a distribuuje informačné a propagačné materiály 
- poriada zvody mladých jedincov,  tábory, dni samojedov 
- zúčastňuje sa a organizuje odborné prednášky,  prezentácie aj semináre 
- vykonáva učebno-metodickú činnosť, kurzy, školenia a poradenské služby 
- pripravuje a realizuje zámery, projekty 
- kontroluje podmienky chovu psov, propaguje a dodržiava etické princípy chovu psov 
- stará sa o realizáciu rôznych foriem canisterapie pre rôzne skupiny (zdravotne a mentálne postihnutých 

ľudí, mládež s osobitnými potrebami, dôchodcov, a ďalších), čím im pomáha zlepšiť telesné aj duševné 
zdravie a zlepšiť ich celkovú kvalitu života 

- zúčastňuje sa a organizuje  rôzne športové súťaže (agility, weight-pulling, záprahové preteky, canicross, 
tanec so psom, obedience a ďalšie), a to ako pre členov klubu, tak aj pre ostatných záujemcov  a širokú 
verejnosť 

 

Článok 2 
Názov, sídlo a územná pôsobnosť  

 
1. Názov klubu: SAMOJED KLUB SLOVENSKO (SKS).  Vznikol a svoju činnosť rozvíja v súlade s právnym 
poriadkom Slovenskej republiky.  
2. SKS pôsobí na území Slovenskej republiky.  
3. Sídlo SKS je Koplotovce 106, 92001, Slovenská republika. 
4. SKS je združenie občanov založené v zmysle Zákona č. 83/1990 Zb., o združovaní občanov, ktoré združuje 
chovateľov, majiteľov, držiteľov a priaznivcov plemena samojed. 

 

 
Článok 3 

Vznik členstva 
 

1. Členom SKS sa môže stať každý majiteľ, chovateľ a priateľ psov plemena samojed, ktorý dovŕšil 18 rokov, 
hlási sa k Stanovám klubu a k platnému Chovateľskému a bonitačnému poriadku klubu formou písomne 



vyplnenej prihlášky a zaplatením členského poplatku. Členom sa môže stať aj osoba mladšia ako 18 rokov 
v zastúpení svojho zákonného zástupcu. 
2. Nových členov schvaľuje výbor SKS. V prípade odmietnutia  má uchádzač právo odvolať sa do 15 dní od 
obdržania odmietnutia na členskú schôdzu SKS, ktorá  rozhodne s konečnou platnosťou. Počet členov je 
neobmedzený.  
3. Člen klubu súhlasí so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, 
telefónne číslo, e-mail – pre vnútorné potreby klubu a dokumentáciu splnenia poplatkovej povinnosti voči strešnej 
organizácii (ÚKK). 
4. Člen klubu súhlasí so zverejnením údajov na webovej stránke klubu, vo výstavnom katalógu, odbornom 
časopise, klubovom spravodaji v rozsahu, meno, priezvisko, obec, dosiahnuté výsledky na súťažiach 
a chovateľských akciách, s činnosťou súvisiaci fotografický materiál a to na účely propagácie, dokumentaristiky 
a zaznamenávania histórie. 
5. Členstvo sa delí na: 
a/ riadne - členom môže byť fyzická osoba, každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v Slovenskej 
republike. Podmienkou je, aby bol vlastníkom aspoň jedného psa plemena zastrešeného v tomto klube. Riadni 

členovia platia ročne príspevok  vo výške stanovenej v Chovateľskom a bonitačnom poriadku SKS. 
b/ mimoriadne - členom je fyzická osoba, ktorá nemá trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky alebo občan 
Slovenskej republiky, ktorý nevlastní ani jedného psa plemena zastrešeného v tomto klube. Mimoriadni členovia 
platia ročne príspevok  vo výške stanovenej v Chovateľskom a bonitačnom poriadku SKS. 
d/ čestné - výbor klubu navrhuje čestných členov. Čestní členovia neplatia členské poplatky, nemajú právo 
hlasovať a nemôžu byť volení do VK. 
 
 

 
Článok 4 

Práva a povinnosti člena  
 
1. Práva člena:  
a/ voliť a byť volený do všetkých orgánov klubu (platí pre riadnych členov) 
b/ predkladať návrhy o činnosti klubu  
c/ obracať sa so sťažnosťami a námetmi na orgány klubu a žiadať ich stanovisko 
d/ používať výhody poskytované klubom, podieľať sa na činnosti klubu 
e/ zúčastňovať sa na všetkých akciách usporiadaných klubom                                                    
f/  byť informovaný o činnosti SKS a rozhodnutiach orgánov SKS prostredníctvom klubového spravodaja. 
2. Povinnosti člena:  
a/ platiť členský príspevok. Výšku a termín splatnosti členského poplatku upravuje Chovateľský a bonitačný    
poriadok SKS 
b/ dodržiavať Stanovy a predpisy SKS 
c/ dodržiavať Chovateľský a bonitačný poriadok SKS    
d/ dodržiavať Etický kódex chovu a držania psov   
e/ dodržiavať predpisy strešných kynologických organizácií SKS                                                                                                                                               
f/  podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom SKS pri plnení jeho cieľov. 
 

 

 
Článok 5 

Zánik členstva  
 

1. Členstvo zaniká vystúpením, zrušením členstva, úmrtím člena alebo zánikom SKS.  
2. Vystúpenie z SKS sa vykoná doručením písomného oznámenia výboru klubu.  
3. Členstvo v klube sa ruší, ak člen opakovane vážne porušil stanovy klubu, rozhodnutím výboru klubu 
a schválením VČS, a to dňom schválenia VČS.  
4. Zánikom členstva stráca bývalý člen práva voči SKS, ktoré vyplynuli z jeho členstva.  
5. Členstvo zaniknuté podľa čl. 5, ods. 3 môže opäť vzniknúť najskôr po dvoch rokoch.  
6. Členstvo sa ruší aj v prípade, že člen nezaplatil členský poplatok za daný kalendárny rok, najneskôr do konca 
februára príslušného roku. Členstvo sa obnoví po úhrade členského poplatku, dňom schválenia výborom klubu. 
7. Členom klubu nemôže byť osoba zaoberajúca sa komerčným chovom a predajom psov prostredníctvom 
obchodných organizácii so psami alebo prostredníctvom priekupníkov so psami, ako aj chovom psov bez 
preukazov o pôvode. 

 
Článok 6 

Organizačná štruktúra SKS 



 

Orgánmi SKS sú: 
1. Výročná členská schôdza SKS (ďalej len VČS) 
2. Členská schôdza SKS (ďalej len ČS) 
3. Výbor SKS (ďalej len VK) 
4. Kontrolná a revízna komisia SKS (ďalej len KRK). 

 

Článok 7 
Výročná členská schôdza 

1. Najvyšším orgánom klubu je výročná členská schôdza.  
2. VČS sa zvoláva raz za 1 rok. VČS zvoláva VK na základe pozvánky s presným programom schôdze, a to 
najneskôr 14 dní pred termínom jej konania. 
3. VČS je schopná uznášania za prítomnosti akéhokoľvek počtu členov klubu aspoň nadpolovičnou väčšinou 
hlasov riadnych členov SKS. 
4. VČS riadi predseda alebo podpredseda. O jednaní a uznesení sa spíše zápisnica, ktorú overia a  podpíšu traja 
členovia VK, teda predseda klubu, podpredseda klubu, člen výboru a zapisovateľ. Táto bude zverejnená 
v klubovom spravodaji. 
5. VČS schvaľuje výročnú správu SKS, plánovaný rozpočet SKS, navrhuje a schvaľuje čestných členov klubu, 
Stanovy, Chovateľský a bonitačný poriadok, ich zmeny a doplnky, navrhuje, volí ale i odvoláva členov VK a KRK, 
upravuje výšku členských príspevkov,  účelových poplatkov, ale rieši i aktuálne otázky chodu SKS. 

Článok 8 
Členská schôdza  

1. Členskú schôdzu zvoláva VK podľa potreby, väčšinou 1 krát ročne alebo ak o to písomne požiada aspoň 30% 
členov SKS.  ČS zvoláva VK na základe pozvánky s presným programom schôdze, a to najneskôr 14 dní pred 
termínom jej konania.                  
2. ČS je schopná uznášania za prítomnosti akéhokoľvek počtu členov klubu aspoň nadpolovičnou väčšinou 
hlasov členov SKS.  
3. ČS riadi predseda alebo podpredseda. O jednaní sa spíše zápisnica, ktorú overia a podpíšu traja členovia VK, 
teda predseda, podpredseda, člen výboru a zapisovateľ. Táto bude zverejnená v klubovom spravodaji. 
4. ČS rieši, doporučuje, schvaľuje a rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa SKS okrem tých, ktoré patria 
výročnej členskej schôdzi SKS. Rozhoduje aj o odvolaní sa uchádzačov proti neprijatiu do klubu, o vylúčení z 
klubu. 

Článok 9 
Výbor klubu  

 

1. Výbor klubu má 6 členov. Skladá sa z predsedu, podpredsedu s funkciou poradcu chovu, ekonóma, 
propagačného referenta, referenta pre šport a canisterapiu a jedného člena. Členom VK sa môže stať iba riadny 
člen SKS. 
2. Voľba členov a funkcionárov VK a ich odvolanie sa vykonáva priamym hlasovaním členov na VČS aspoň 2/3 
hlasov. 
3. VK je výkonným orgánom klubu, riadi jeho činnosť a pôsobnosť v období medzi zasadaniami ČS v záujme 
dosiahnutia vytýčených cieľov klubu.  
4. Predseda a podpredseda sú štatutárnymi zástupcami SKS, sú oprávnení konať v mene klubu nezávisle od 
seba.  
5. VK sa schádza podľa potreby, najmenej však 2x do roka. Schôdzu zvoláva predseda alebo podpredseda VK 
minimálne 7 dní vopred.  
6. VK je schopný uznášania, ak sa zídu najmenej 3 členovia, pričom jedným z nich je predseda alebo 
podpredseda SKS, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, 
v jeho neprítomnosti podpredsedu SKS. Neodkladné veci môže vybaviť predseda s podpredsedom. Ich 
rozhodnutie však musí dodatočne schváliť VK SKS.  
7. Do pôsobnosti VK patrí: 
   a/ prejednať prijatie a prešetriť a navrhnúť vylúčenie členov klubu  
   b/ uskutočňovať schválený plán činnosti a uznesenia VČS a ČS  
   c/ pripravovať a zvolávať VČS a ČS  
   d/ navrhnúť plán činnosti a finančný rozpočet a plán klubu  
   e/ menovať rozhodcov a členov organizačného výboru klubových akcií  
   f/ navrhovať adeptov na posudzovanie exteriéru psov  
   g/ v rámci disciplinárnej komisie prejednávať a navrhovať  rozhodnutia ohľadne priestupkov členov proti      
Stanovám, Chovateľskému a bonitačnému poriadku klubu  
  h/ schvaľovať  vnútorné predpisy SKS, poskytovať informácie o činnosti klubu a vydávať klubový spravodaj 



   i/ operatívne riešiť problémy týkajúce sa činnosti SKS 
   j/ riešiť priestupky voči etickému kódexu chovu a držania psov, a to buď osobným pohovorom s chovateľom, 
alebo kontrolou u chovateľa.  
8. V prípade, že sa člen VK vzdá svojej funkcie na základe písomného vyjadrenia, túto funkciu zastáva náhradne 
zvolený člen VK nadpolovičným počtom hlasov všetkých členov VK do konania najbližšej VČS. 

 

Článok 10 
Kontrolná a revízna komisia 

 
1. Kontrolná a revízna komisia je kontrolný orgán klubu, ktorý za svoju činnosť odpovedá VČS.  
2. KRK je dvojčlenná a jej členov volí VČS. Členovia KRK musia byť  prítomní na každom zasadnutí VK.  
3. Člen KRK nemôže byť zároveň členom VK SKS, okrem situácie v článku 9 týchto stanov, odsek 8.  
4. KRK kontroluje činnosť VK, hospodárenie klubu, plnenie plánov klubu, prevádza revíziu pokladne, príjem a 
čerpanie finančných prostriedkov, upozorňuje orgány klubu na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich 
odstránenie. Kontroluje aj dodržiavanie Stanov, Chovateľského a bonitačného poriadku a doplňujúcich 
vnútorných predpisov SKS.                                                                                                                                            
5. Raz ročne predkladá VK a VČS správu o svojej činnosti. 
6. V prípade, že sa člen  KRK vzdá svojej funkcie na základe písomného vyjadrenia, táto funkcia bude obsadená 
na najbližšej VČS. 

 

Článok 11 
Disciplinárne konanie 

 
1. V disciplinárnom konaní sa rozhoduje o členovi, ktorý:  
   a/ vážne poškodil záujmy SKS alebo jeho strešných kynologických organizácií. 
   b/ koná v rozpore s platnými uzneseniami orgánov klubu alebo  vnútornými predpismi SKS,  
   c/ porušuje Stanovy alebo Chovateľský a bonitačný poriadok SKS 
   d/ koná v rozpore s etickými kódexmi chovu a držania psov.  
2. Disciplinárnym orgánom je VK, ktorý sa stará o dodržiavanie členskej disciplíny.  Návrh na disciplinárne 
konanie musí byť podaný písomne na VK alebo KRK. VK eviduje  a hodnotí priestupky proti členskej disciplíne. 
Postupuje ich spolu s  vyjadrením výročnej členskej schôdzi SKS. Proti rozhodnutiu VK sa člen môže odvolať do 
15 dní od doručenia písomného vyjadrenia na členskú schôdzu SKS, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou.  
3. Disciplinárna komisia koná tak, aby začala konať do 30 dní odo dňa, v ktorom dostala podnet na disciplinárne 
konanie.  
4. Opatrenia, ktoré možno uložiť v disciplinárnom konaní sú:  
   a/ pokarhanie  
   b/ pokarhanie s výstrahou 
   c/ pokarhanie s finančnou pokutou                                                                                                                                                                                                
   d/ pozastavenie výkonu funkcie alebo chovu na určitú dobu  
   e/ zrušenie členstva,  
pričom opatrenia zodpovedajú priestupku, t.j. nemusí byť dodržaná ich následnosť. 
 

 
 

Článok 12 
Zásady hospodárenia 

SKS hospodári na základe ročného finančného rozpočtu a plánu, ktorý je predkladaný, schvaľovaný a spätne 
kontrolovaný na VČS, pričom evidencia a účtovníctvo SKS sa vedú spôsobom zodpovedajúcim všeobecne 
záväzným právnym predpisom Slovenskej republiky. 

1. Zdrojom príjmu sú:  
  a/ členské poplatky  
  b/ poplatky za výstavy a bonitácie poriadané klubom  
  c/ dary od fyzických osôb  
  d/ dotácie a granty 

2. Príjmy klubu sú určené len na činnosť a rozvoj klubu. Príjem a výdaj je pravidelne kontrolovaný revíznou 
komisiou, pokladník klubu predkladá ročné zúčtovanie k 31.12., ktoré bude prednesené členom SKS na VČS a 
zverejnené v klubovom spravodaji.  
 



 

Článok 13 

Záverečné ustanovenia 

1. Volebné obdobie funkcionárov a členov VK a  KRK je 4 roky.  
2. O zániku klubu jeho zlúčením alebo rozpustením rozhoduje VČS ako najvyšší orgán SKS aspoň 2/3 hlasov 
riadnych členov. Pri zániku SKS vykoná likvidáciu jeho majetkovej podstaty  likvidačná komisia, ktorú stanoví 
VČS. 
3. Všetko tu nezahrnuté upravujú stanovy a predpisy Únie Kynologických klubov, Slovenskej kynologickej jednoty, 
Féderation Cynologique Internationale – FCI, Únie kynologických klubov, Chovateľský a bonitačný poriadok SKS 
a doplňujúce vnútorné predpisy SKS.  
4. Stanovy klubu boli schválené na zakladajúcej členskej schôdzi v Ružinej 21.10. 2006 a nadobúdajú účinnosť 
dňom ich schválenia prvou členskou schôdzou  konanou dňa 4.11. 2006 v Nitre. 
5. Upravené stanovy klubu boli schválené na výročnej členskej schôdzi v Skalici 3.5. 2008 a nadobúdajú účinnosť 
dňom ich schválenia. 
6. Aktualizované stanovy klubu boli schválené na výročnej členskej schôdzi v Skalici 3.5. 2015 a nadobúdajú 
účinnosť dňom ich schválenia. 
7. Aktualizované stanovy klubu boli schválené na výročnej členskej schôdzi v Skalici 31.8.2018 a nadobúdajú 
platnosť 1.1.2019. 


