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Občianske združenie 
 

KYNOLOGICKÝ KLUB STARÉ IHRISKO 
 
 
 

STANOVY 
 
 
 
 
 
 
 

Článok 1 
Základné údaje o kynologickom klube 

 
(1) Názov občianskeho združenia je Kynologický klub Staré ihrisko (ďalej len „KKSI“) 
 
(2) KKSI je dobrovoľným občianskym združením, ktoré je založené a vykonáva svoju 

činnosť na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších 
predpisov 

 
(3) KKSI je dobrovoľnou neziskovou organizáciou, ktorá podlieha registrácií a je zapísaná 

do registra združení občanov vedeného na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 
(ďalej len „ministerstvo“). 

 
(4) Sídlo KKSI je na adrese Príjazdná 18, 831 07 Bratislava. 
 
 

Článok 2 
Ciele a činnosť KKSI 

 
(1) Hlavným cieľom činnosti KKSI je získavanie a rozvíjanie pozitívneho vzťahu                     

k zvieratám formou rozvoja a podpory kynológie so zameraním na výchovu a výcvik 
psov všetkých plemien s preukazom pôvodu aj bez neho. 

 
(2) KKSI združuje chovateľov, majiteľov a priateľov psov a zastupuje ich záujmy navonok. 

KKSI podporuje, propaguje a rozvíja všetky činnosti, súvisiace s výchovou, výcvikom 
psov, ich športovým a pracovným využitím. KKSI podporuje, propaguje a rozvíja 
športovú kynológiu formou príprav psov na skúšky a preteky podľa platných národných 
a medzinárodných skúšobných poriadkov. KKSI propaguje svoju činnosť na verejnosti. 
KKSI podporuje kynologickú činnosť mládeže. 

 
(3) Pre naplnenie vyššie uvedených cieľov KKSI, prostredníctvom svojich orgánov                       

a členov, spolupracuje s ostatnými domácimi a zahraničnými kynologickými                              
a spoločenskými organizáciami a vyvíja ďalšie aktivity v oblasti podpory a rozvoja 
kynológie. 
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Článok 3 
Orgány KKSI 

 
KKSI je navonok zastúpený štatutárom - predsedom klubu, ktorý je oprávnený záväzne 

vystupovať v mene KKSI voči všetkým štátnym orgánom Slovenskej republiky, pričom je 
povinný dodržiavať  zákony, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a povinnosti, ktoré 
mu z tejto funkcie vyplývajú. Právny úkon v zastúpení klubu je platný, ak je podpísaný 
predsedom a vopred odsúhlasený Radou. 
 
Orgánmi KKSI sú: 

1. Členská schôdza 
2. Rada 
3. predseda klubu 

 
(1) ČLENSKÁ SCHÔDZA 

 
a) Členská schôdza   

1. je najvyšším orgánom KKSI a zúčastňujú sa jej členovia KKSI, 
2. schádza sa minimálne raz ročne a zvoláva ju predseda klubu alebo ním poverený 

člen Rady, 
3. je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina z celkového počtu 

členov KKSI s hlasovacím právom. 
b) na prijatie uznesenia z členskej schôdze je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných 

členov klubu, 
c) ak riadne zvolaná členská schôdza nie je uznášaniaschopná, do 14 dní musí byť zvolaná 

náhradná členská schôdza, 
d) členskú schôdzu vedie predseda klubu alebo ním poverený člen Rady, 
e) predseda klubu má povinnosť na výročnú členskú zabezpečiť vypracovanie správy 

o hospodárení klubu za príslušný rok, 
f) závery z členskej schôdze sú záväzné a musia byť spracované zápisnične, 
g) zápisnicu z členskej schôdze zašle jej spracovateľ do 7 dní od konania členskej schôdze 

mailom na schválenie členom Rady a predsedovi klubu; po schválení zápisnice radou 
potvrdí predseda klubu na jej písomnej forme platnosť zápisnice svojim podpisom 
a najneskôr do 30 dní od jej podpisu zabezpečí jej zaslanie mailom všetkým členom 
klubu, 

h) ak členská schôdza nemôže byť zvolaná predsedom klubu ani žiadnym členom Rady, 
môže členskú schôdzu zvolať ktorýkoľvek člen klubu, 

i) podnet na odvolanie predsedu klubu alebo člena Rady je možné podať najneskôr                 
do 1. 12. kalendárneho roka, 

j) podnet predsedu klubu alebo člena Rady, ktorý sa chce vzdať funkcie musí byť podaný 
najneskôr do 1. 12. kalendárneho roka; v takomto prípade je povinným bodom 
programu členskej schôdze zvolenie nového predsedu klubu alebo nového člena Rady; 
ak nie je na členskej schôdzi predseda klubu alebo Rada v plnom počte zvolená, musí 
byť za týmto účelom zvolaná mimoriadna schôdza v najbližšom možnom termíne, 
najneskôr však do 14 dní. 
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Do právomoci členskej schôdze patrí 
a) voliť a odvolávať predsedu klubu, 
b) voliť a odvolávať členov Rady, 
c) rozhodovať o návrhu na prijatie člena do KKSI, 
d) rozhodovať o vylúčení člena z KKSI, 
e) rozhodovať o zmene a doplnení Stanov, 
f) rozhodovať o výške členských príspevkov,   
g) rozhodovať o činnosti klubu v súlade so Stanovami, 
h) rozhodovať o hospodárení s finančnými prostriedkami klubu,, 
i) rozhodovať o nakladaní s majetkom klubu počas existencie klubu, 
j) rozhodnúť o zániku KKSI alebo jeho zlúčení s inou organizáciou. 

 
Členská  schôdza môže byť 

1. výročná 
2. mimoriadna 
3. náhradná 

 
1. Výročná členská schôdza 

Výročnú členskú schôdzu zvoláva predseda klubu alebo ním poverený člen Rady raz 
ročne, zvyčajne v mesiaci december. Zvolaná je zaslaním mailu členom klubu 
minimálne 14 dní pred termínom jej konania.  

 
2. Náhradná členská schôdza 

Náhradnú členskú schôdzu zvoláva predseda klubu, alebo ním poverený člen Rady 
najneskôr do 14 dní od schôdze, ktorá nebola uznášaniaschopná. Zvolaná je zaslaním 
mailu členom klubu minimálne 7 dní pred termínom jej konania.  

 
3. Mimoriadna členská schôdza  

a) mimoriadna členská schôdza môže byť zvolaná z podnetu: 
1. členov klubu - podnet na zvolanie mimoriadnej  členskej schôdze musí byť 

podaný písomnou formou alebo mailom predsedovi klubu viac ako jednou 
tretinou z celkového počtu členov KKSI - podnet musí obsahovať zoznam členov, 
ktorí o zvolanie schôdze žiadajú a jeho zdôvodnenie,   

2. predsedu klubu, ktorý sa chce vzdať funkcie – dobrovoľné odstúpenie musí 
oznámiť písomne alebo mailom všetkým členom klubu najneskôr do 1. 12 
kalendárneho roka, 

3. člena Rady, ktorý sa chce vzdať funkcie -  dobrovoľné odstúpenie musí člen Rady 
oznámiť písomnou formou alebo mailom predsedovi klubu najneskôr  do 1. 12. 
kalendárneho roka, 

b) predsedu klubu – v prípadoch ak členskou schôdzou musí byť schválená vec, ktorá 
neznesie odklad. Predseda klubu je povinný informovať mailom všetkých členov klubu 
o konaní mimoriadnej schôdze minimálne 7 dní pred termínom konania, 

c) ak je  zvolanie mimoriadnej členskej schôdze požadované z podnetu členov klubu, 
rozhodne Rada v lehote do 7 dní od podania podnetu, či podaný podnet spĺňa všetky 
podmienky na zvolanie mimoriadnej členskej schôdze. Ak Rada rozhodne, že 
podmienky neboli splnené, podnet na zvolanie mimoriadnej členskej schôdze zamietne 
a oznámi to do 2 dní od rozhodnutia predsedovi klubu. Predseda klubu obratom oznámi 
mailom rozhodnutie Rady a dôvody zamietnutia podaného podnetu predkladateľom 
podnetu, 

d) ak Rada schváli zvolanie mimoriadnej členskej schôdze na základe podnetu členov 
klubu, oznámi svoje rozhodnutie do 2 dní predsedovi klubu. Mimoriadna členská 
schôdza sa musí konať najneskôr do 14 dní od rozhodnutia Rady. Predseda klubu je 
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povinný informovať mailom všetkých členov klubu o konaní mimoriadnej schôdze 
minimálne 7 dní pred termínom konania, 

e) povinným bodom programu mimoriadnej členskej schôdze zvolanej z dôvodu 
odstúpenia alebo odvolania predsedu, resp. člena Rady, je zvolenie nového predsedu 
alebo nového člena Rady. Ak na mimoriadnej schôdzi nie je predseda klubu alebo Rada 
v plnom počte zvolená, musí byť zvolaná ďalšia mimoriadna schôdza v najbližšom 
možnom termíne, najneskôr do 14 dní.    

 
 
(2) RADA 

Rada je najvyšší výkonný orgán KKSI a má 3 členov. Členovia Rady sú volení alebo 
odvolávaní z funkcie len na členskej schôdzi. Rada zabezpečuje činnosť KKSI medzi 
jednotlivými členskými schôdzami v súlade so Stanovami a schválenými uzneseniami 
z členských schôdzí. Volebné obdobie Rady je 3 roky. 
 

Do pôsobnosti Rady ďalej patrí 
a) zabezpečovať a rozvíjať hlavné ciele KKSI, 
b) zabezpečovať realizáciu uznesení členskej schôdze, 
c) predkladať členskej schôdzi na schválenie žiadosti o prijatie nových členov KKSI, 
d) na vlastný podnet alebo podnet ostatných členov klubu navrhovať zrušenie členstva,  

navrhovať vylúčenie člena z KKSI, 
e) navrhovať plán činnosti KKSI na príslušný kalendárny rok, 
f) viesť evidenciu o hospodárení s majetkom KKSI v zmysle platných predpisov. 

 
(3) PREDSEDA KLUBU 

Predseda klubu riadi činnosť klubu, zvoláva a vedie zasadania Rady, zvoláva a vedie 
členskú schôdzu. Vo výnimočných prípadoch môže poveriť zvolaním a vedením členskej 
schôdze člena Rady. Pri svojej činnosti sa riadi Stanovami a uzneseniami členskej 
schôdze.  Prijíma  a eviduje žiadosti o prijatie za člena KKSI, žiadosti o prerušenie alebo 
o ukončenie členstva v KKSI. Prijaté žiadosti predkladá Rade a členskej schôdzi. Je 
zodpovedný za evidenciu zápisníc z členských schôdzí a správ o hospodárení klubu, za 
evidenciu členov klubu a vedenie ďalšej agendy spojenej s činnosťou klubu. Predseda 
klubu môže byť volený alebo odvolaný z funkcie len na  členskej schôdzi. Volebné 
obdobie predsedu je 3 roky. 

 
 

Článok 4 
Členstvo v KKSI 

 
(1) Členstvo v KKSI je dobrovoľné. Členom môže byť každá plnoletá fyzická osoba, ktorá 

súhlasí so Stanovami. 
 
(2) Členstvo v KKSI vzniká na základe žiadosti uchádzača o členstvo, po odsúhlasení 

výročnou členskou schôdzou a zaplatení členského príspevku za kalendárny rok, v ktorom 
mu členstvo vzniklo. Členstvo novoprijatému členovi vzniká od 1. 1. nasledujúceho 
kalendárneho roka. 

 
(3) Členstvo v KKSI zaniká  

a) k 31. 12 príslušného kalendárneho roka - dobrovoľným zrušením členstva na základe 
písomne, alebo mailom zaslaného oznámenia predsedovi klubu -  oznámenie musí byť 
zaslané najneskôr do 1. 12. príslušného kalendárneho roka, 
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b) ak člen klubu nepožiadal o prerušenie členstva v klube a v stanovenom termíne 
nezaplatil členský príspevok – členstvo v klube mu zaniká k 1. 1. nasledujúceho 
kalendárneho roka, 

c) okamžite - úmrtím člena, 
d) okamžite - vylúčením člena členskou schôdzou, 
e) ak člen po uplynutí 5 rokoch od prerušenia členstva nepožiada o jeho obnovenie. 

 
(4) Prerušenie členstva v KKSI  

a) členstvo v klube môže byť členovi klubu dočasne prerušené maximálne na dobu                
5 rokov na základe žiadosti o prerušenie členstva, 

b) žiadosť o prerušenie musí byť mailom alebo písomne doručená predsedovi klubu 
najneskôr do 1. 12. príslušného kalendárneho roka - členstvo sa preruší k 1. 1. 
nasledujúceho kalendárneho roka, 

c) člen, ktorý má prerušené členstvo v klube, môže o  obnovenie členstva požiadať 
mailom alebo písomne predsedu klubu, 

d) člen klubu v období prerušenia členstva nemá právo hlasovať na členských schôdzach 
ani právo využívať výcvikový priestor, 

e) člen klubu v období prerušenia členstva je oslobodený od platenia členského 
príspevku. 

 
 

Článok 5 
Práva a povinnosti člena KKSI 

 
(1) Člen KKSI  má právo 

a) zúčastňovať sa na členských schôdzach, 
b) voliť, hlasovať a podieľať sa na činnosti klubu a využívať jeho majetok, 
c) podávať podnety, námety, sťažnosti a otázky Rade, ktorá je povinná o výsledku riešenia 

informovať podávajúceho do 30 dní,  
d) zúčastňovať sa na všetkých akciách organizovaných klubom, 

 
(2) Člen KKSI má povinnosť 

a) dodržiavať Stanovy a uznesenia členských schôdzí, 
b) zaplatiť ročný členský príspevok najneskôr do 15. 12. predchádzajúceho kalendárneho 

roka, 
c) oznámiť na mailovú adresu klubu svoju aktuálnu mailovú adresu, pre potreby mailovej 

komunikácie ohľadom činnosti KKSI - ak si túto povinnosť nesplní, klub nepreberá  
zodpovednosť za neinformovanosť člena touto formou,   

d) podľa svojich možností prispievať k rozvoju kynológie, rozvoju a propagácii KKSI, 
k presadzovaniu, podporovaniu a  napĺňaniu hlavných cieľov KKSI. 

 
 
 
 

 
Článok 6  

Zásady hospodárenia KKSI 
 
(1) KKSI vedie evidenciu o svojom hospodárení v súlade so zákonmi a ostatnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a Stanovami. Príjmy KKSI tvoria členské príspevky, 
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dotácie, granty, dary a iné príjmy získané v súlade so Stanovami, zákonmi a ostatnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 
(2) Príjmy vymedzené v ods. l tohto článku môžu byť použité iba na dosahovanie cieľov KKSI 

a na zabezpečenie vlastnej činnosti KKSI. 
 
 

Článok 7  
Zánik KKSI 

 
 
(1) KKSI môže zaniknúť: 

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením. Uznesenie 
o zániku KKSI môže prijať iba členská schôdza. Dobrovoľné zrušenie alebo zlúčenie 
musí byť uskutočnené v súlade so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 

b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení. 
 

(2) Pri zániku KKSI sa vykoná majetkové vyrovnanie. Ak o zániku KKSI rozhodla členská 
schôdza, táto menuje aj likvidačnú komisiu, pričom v procese likvidácie sa uhradia dlhy    
a záväzky KKSI. Ak zrušenie vzniká na základe právoplatného rozhodnutia ministerstva                  
o rozpustení občianskeho združenia, majetkové vyrovnanie vykoná likvidátor určený 
ministerstvom.  

 
 

Článok 8  
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Tieto Stanovy KKSI boli prerokované a schválené na členskej schôdzi dňa 12.12.2020     

a nadobudli platnosť a účinnosť dňom schválenia. 
 

(2) Stanovy, vrátane všetkých zmien a doplnkov podliehajú registrácií v súlade so zákonmi 
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 
 

 


