Stanovy
Slovenského klubu belgických ovčiakov
(SKBO)
Čl. 1
Názov, sídlo a pôsobnosť
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Názov:
Sídlo:
IČO:
Pôsobnosť:
Oficiálna skratka:
Registrácia:

Slovenský klub belgických ovčiakov
Slamkova 27A, 94907 Nitra
36 064 998
Na území Slovenskej republiky
SKBO
Register občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky
Čl. 2
Právna povaha a postavenie klubu

1. Slovenský klub belgických ovčiakov (ďalej len „SKBO“) je občianske združenie založené
v zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, ktoré združuje chovateľov,
majiteľov, držiteľov a priaznivcov plemena belgický ovčiak, zameraných na kynológiu
a rozvoj a čistokrvnú plemenitbu plemena belgický ovčiak s preukazom pôvodu.
2. SKBO je združením s právnou subjektivitou, vlastným hospodárením, ktoré sa môže vo
svojom mene zaväzovať a nadobúdať práva a nezodpovedá za záväzky svojich členov.
3. SKBO je prostredníctvom Únie kynologických klubov členom Slovenskej kynologickej
jednoty, ktorá je zastrešená Medzinárodnou kynologickou federáciou – FCI.
4. SKBO môže samostatne vstupovať do medzinárodných kynologických organizácií
zastrešených FCI, jeho členovia môžu slobodne vstupovať do všetkých takto zastrešených
klubov.
Čl. 3
Poslanie klubu a ciele činnosti klubu
1. Poslaním SKBO je zabezpečovať rozvoj, chov, výcvik, propagáciu, zvyšovanie úrovne
a kvality chovu všetkých štyroch čistokrvných variet plemena belgického ovčiaka
s preukazom pôvodu.
2. SKBO zabezpečuje riadenie a organizáciu chovu plemena belgického ovčiaka, odborný
výcvik psov, prípravu psovodov, bonitácie, organizovanie skúšok, chovateľských akcií,
výstav a ďalších kynologických aktivít, vrátane podpory a rozvoja kynologicko športových aktivít.
3. SKBO podporuje šport detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých, ich vzťah ku
psom a tým aj k životnému prostrediu a jeho ochrane.
4. SKBO prispieva k ochrane a tvorbe životného prostredia, zlepšovaniu prostredia pre chov
a držanie psov, propaguje etické normy chovu psov.
5. Vzdeláva svojich členov a širokú verejnosť v danej oblasti, organizuje odborné prednášky,
prezentácie, semináre, vedie svojich členov k dodržiavaniu etických princípov v chove
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psov ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti chovu psov a ochrany
zvierat.
6. Na dosiahnutie svojho poslania a cieľov SKBO spolupracuje s ďalšími kynologickými
klubmi, Úniou kynologických klubov, Slovenskou kynologickou jednotou a Svetovou
federáciou belgických ovčiakov – FMBB. SKBO pri svojich aktivitách postupuje v súlade
s predpismi Únie kynologických klubov, Slovenskej kynologickej jednoty a FCI.
7. SKBO má právo viesť plemennú knihu pre plemeno belgický ovčiak, alebo môže vedením
plemennej knihy poveriť určitú kynologickú organizáciu.
Čl. 4
Vznik a zánik klubu
1. SKBO vznikol dňa 27.02.1997 registráciou vykonanou Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky.
2. SKBO zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením, ak sa na tom uznesie členská schôdza 2/3 väčšinou
hlasov všetkých riadnych členov SKBO
b) zlúčením s iným občianskym združením, ak sa na tom uznesie členská schôdza 2/3
väčšinou hlasov všetkých riadnych členov
c) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho
rozpustení
d) právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní.
3. Pri zániku SKBO dobrovoľným rozpustením, zvolí členská schôdza likvidačnú komisiu,
ktorá vykoná likvidáciu a rozhodne o majetku SKBO.
Pri zániku SKBO právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
o jeho rozpustení alebo právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní vykoná
likvidáciu likvidátor určený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
Čl. 5
Členstvo v klube
Členstvo v SKBO je dobrovoľné.
Počet členov SKBO je neobmedzený.
Členmi SKBO môžu byť majitelia, chovatelia alebo priaznivci plemena belgický ovčiak.
Členmi SKBO môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby.
Členom SKBO sa môže stať každá plnoletá fyzická osoba alebo neplnoletá fyzická osoba
po dovŕšení 15 rokov veku bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, štátnu
príslušnosť, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny
pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine alebo iné postavenie.
6. Členom SKBO sa môže stať i právnická osoba. V mene právnickej osoby v SKBO koná
jej štatutárny orgán alebo právnickou osobou splnomocnená fyzická osoba na základe
plnej moci s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa.
7. Členom SKBO nemôže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:
a) sa zaoberá komerčným chovom a predajom psov prostredníctvom obchodných
organizácií so psami alebo priekupníkov so psami alebo chovom psov bez preukazov
o pôvode,
b) bola disciplinárne potrestaná v rámci organizácií združených v FCI alebo ktorá
preukázateľne porušuje predpisy FCI,
1.
2.
3.
4.
5.
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c) už bola vylúčená zo spolkov chovateľov čistokrvných psov.
Ak sa skutočnosti uvedené v písm. a), b), c) tohto odseku Stanov zistia alebo nastanú až
po vzniku členstva dotknutého člena v SKBO, bude táto osoba dodatočne z SKBO
vylúčená. O dodatočnom vylúčení člena z SKBO rozhoduje Výbor SKBO. Rozhodnutie
Výboru SKBO o dodatočnom vylúčení člena z SKBO musí byť vylúčenému členovi
doručené formou doporučenej listovej zásielky s doručenkou. Proti rozhodnutiu Výboru
SKBO je vylúčený člen oprávnený sa písomne odvolať. Odvolanie sa podáva Výboru
SKBO a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia o
vylúčení. Lehota na podanie odvolania sa považuje za zachovanú, ak sa v posledný deň
lehoty odvolanie podá na poštovú prepravu. O podanom odvolaní rozhoduje Kontrolná
a revízna komisia SKBO, ktorej Výbor SKBO podané odvolanie postúpi bez zbytočného
odkladu po jeho doručení.
8. Členstvo v SKBO sa viaže na osobu člena, je neprevoditeľné na inú osobu a neprechádza
na právneho nástupcu.
9. Členstvo v SKBO môže byť:
a) predbežné
b) riadne
c) čestné
10. Predbežné členstvo
a) Členstvo každého nového člena je predbežné a to na obdobie minimálne dvoch rokov
od jeho vzniku.
b) Predbežné členstvo v SKBO vzniká dňom doručenia písomnej prihlášky záujemcu
o členstvo tajomníkovi SKBO, v ktorej žiadateľ vyjadrí svoj súhlas so Stanovami SKBO
a svoj záväzok riadiť sa Stanovami SKBO a všetkými ostatnými vnútornými predpismi
SKBO, predpismi Únie kynologických klubov, Slovenskej kynologickej jednoty, Svetovej
federácie belgických ovčiakov a FCI. Záujemca o členstvo v SKBO, ktorý je neplnoletou
fyzickou osobou, pri podaní písomnej prihlášky musí byť zastúpený zákonným
zástupcom, ktorý podpisuje prihlášku v mene neplnoletého záujemcu. Prílohou prihlášky
musí byť doklad preukazujúci zaplatenie členského poplatku, ktorého výšku schvaľuje
členská schôdza SKBO. Ak s doručením prihlášky za predbežného člena SKBO záujemca
nedoručí tajomníkovi SKBO doklad preukazujúci zaplatenie členského poplatku,
prihláška sa považuje za nedoručenú. Ak záujemca doručí tajomníkovi SKBO doklad
preukazujúci zaplatenie členského poplatku dodatočne po doručení prihlášky, za deň
vzniku predbežného členstva záujemcu v SKBO sa považuje deň doručenia tohto dokladu.
c) Výbor SKBO má právo výnimočne odmietnuť záujemcu o členstvo v SKBO aj bez
uvedenia dôvodov a to v lehote jedného mesiaca odo dňa vzniku predbežného členstva
záujemcu. Výbor SKBO je povinný oznámenie o odmietnutí záujemcovi oznámiť
písomne formou doporučenej listovej zásielky s doručenkou v lehote uvedenej
v predchádzajúcej vete. Lehota sa považuje za zachovanú, ak sa v posledný deň lehoty
oznámenie o odmietnutí podá na poštovú prepravu. Proti rozhodnutiu Výboru SKBO
o odmietnutí záujemcu o členstvo nie je prípustný opravný prostriedok, toto rozhodnutie
je konečné. Ak Výbor SKBO rozhodne o odmietnutí záujemcu o členstvo, SKBO vráti
odmietnutému záujemcovi zaplatený členský poplatok bez zbytočného odkladu po prijatí
rozhodnutia Výboru SKBO o odmietnutí záujemcu o členstvo.
d) Predbežný člen má právo sa aktívne podieľať na výhodách, ktoré poskytuje členstvo
v SKBO. SKBO je povinný každému novému predbežnému členovi odovzdať, resp.
doručiť v tlačenej forme štandard plemena, Stanovy klubu, Chovateľský poriadok,
Bonitačný poriadok, Disciplinárny poriadok a propozície k povahovému testu.
e) Predbežný člen nemá právo voliť a byť volený do orgánov SKBO ani právo hlasovať na
členskej schôdzi SKBO.
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f) Predbežný člen platí ročný členský poplatok vo výške schválenej členskou schôdzou,
ktorého podmienky splatnosti a dôsledky nezaplatenia sú rovnaké ako u riadneho člena.
11. Riadne členstvo
a) Nárok na vznik riadneho členstva v SKBO nevzniká predbežnému členovi po uplynutí
dvojročného obdobia predbežného členstva automaticky. Po uplynutí dvoch rokov
predbežného členstva v SKBO je predbežný člen oprávnený písomne požiadať SKBO
o prijatie za riadneho člena, ak spĺňa nasledovné podmienky:
- počas obdobia predbežného členstva a to v každom roku trvania predbežného
členstva sa aktívne zúčastnil (chovateľská, výstavná, športová, organizačná účasť)
aspoň na jednom podujatí organizovanom SKBO,
- počas obdobia predbežného členstva dodržiaval Stanovy SKBO a všetky ostatné
vnútorné predpisy SKBO, predpisy Únie kynologických klubov, Slovenskej
kynologickej jednoty, Svetovej federácie belgických ovčiakov a FCI,
- v deň podania žiadosti je plnoletý, ak ide o predbežného člena, ktorý je fyzickou
osobou.
b) O žiadosti predbežného člena SKBO o prijatie za riadneho člena rozhoduje Výbor
SKBO do 60 dní od doručenia žiadosti.
12. Čestné členstvo
a) Členská schôdza SKBO môže vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o udelení
čestného členstva v SKBO kynológovi, ktorý sa významne zaslúžil o rozvoj, propagáciu
plemena alebo z iných dôležitých dôvodov.
b) Čestný člen SKBO neplatí členské poplatky.
c) Čestný člen SKBO nemá právo voliť a byť volený do orgánov SKBO, ani právo
hlasovať na členskej schôdzi SKBO.
13. Členstvo v SKBO zaniká:
a) dobrovoľným vystúpením člena a to dňom doručenia písomného oznámenia člena
o vystúpení z SKBO na adresu sídla SKBO
b) úmrtím člena SKBO – fyzickej osoby, alebo vyhlásením za mŕtveho
c) zánikom člena SKBO – právnickej osoby
d) nezaplatením členského poplatku do 31. januára príslušného roka
e) vylúčením člena z SKBO z dôvodu porušenia Stanov, ostatných predpisov a uznesení
SKBO alebo z dôvodu porušenia predpisov Únie kynologických klubov, Slovenskej
kynologickej jednoty, Svetovej federácie belgických ovčiakov a FCI
f) vylúčením člena z SKBO podľa čl. 5 ods. 7 Stanov
g) zánikom SKBO.
14. Ak bývalý riadny člen SKBO písomne požiada SKBO o opätovné prijatie za riadneho
člena v lehote jedného roka od zániku jeho riadneho členstva, je Výbor SKBO oprávnený
rozhodnúť o opätovnom prijatí záujemcu za riadneho člena SKBO. Proti rozhodnutiu
Výboru SKBO o neschválení opätovného prijatia za riadneho člena nie je prípustný
opravný prostriedok.
Bývalý člen SKBO:
a) ktorý písomne požiadal SKBO o prijatie za riadneho člena SKBO v lehote jedného
roka od zániku jeho riadneho členstva, avšak Výbor SKBO neschválil jeho opätovné
prijatie za riadneho člena,
b) ktorému zaniklo riadne členstvo v SKBO a má záujem sa opätovne stať členom SKBO
po uplynutí viac ako jedného roka od zániku jeho riadneho členstva v SKBO,
c) ktorému zaniklo predbežné členstvo v SKBO,
sa môže stať členom SKBO len ako nový člen SKBO spôsobom uvedeným v čl. 5 ods.10
Stanov.
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15. Člen SKBO súhlasí so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, dátum
narodenia, adresa a telefonický a emailový kontakt - pre vnútorné potreby SKBO,
administratívu SKBO, dokumentáciu splnenia poplatkovej povinnosti voči strešnej
organizácii (UKK).
16. Člen SKBO súhlasí so zverejnením osobných údajov na webovej stránke SKBO, vo
výstavnom katalógu alebo odbornom spravodaji, resp. časopise v rozsahu: meno,
priezvisko, obec, dosiahnuté výsledky na súťažiach a chovateľských akciách, s činnosťou
súvisiaci fotografický materiál a to na účely propagácie, dokumentaristiky a zaznamenania
histórie.
Čl. 6
Práva a povinnosti členov
1. Práva člena SKBO:
a) voliť a byť volený do orgánov SKBO (okrem predbežných a čestných členov),
b) využívať výhody členstva v SKBO, ak člen spĺňa podmienky stanovené na udelenie
týchto výhod,
c) predkladať návrhy v odborných otázkach, pripomienky a sťažnosti orgánom SKBO
a požadovať ich stanovisko, prípadne riešenie,
d) zúčastňovať sa na všetkých podujatiach organizovaných SKBO,
e) zúčastňovať sa na členských schôdzach a žiadať na schôdzach predkladanie správ
o činnosti Výboru SKBO a hospodárení SKBO,
f) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov SKBO, ktoré sa člena týkajú.
2. Povinnosti člena SKBO:
a) ak chová psa, je povinný držať a chovať ho v hygienicky vyhovujúcom prostredí
a nespôsobovať mu nevhodnými podmienkami fyzickú alebo psychickú ujmu,
b) riadne a včas platiť členský poplatok, ktorého výšku určuje členská schôdza,
c) dodržiavať Stanovy SKBO, ostatné vnútorné predpisy SKBO, predpisy Únie
kynologických klubov, Slovenskej kynologickej jednoty, Svetovej federácie
belgických ovčiakov a FCI a správať sa tak, aby nepoškodzoval dobré meno SKBO,
d) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane a chove zvierat,
e) plniť povinnosti vyplývajúce z uznesení orgánov SKBO a Únie kynologických
klubov, alebo zo zverenej funkcie,
f) aktívne prispievať k zveľaďovaniu plemena belgický ovčiak,
g) chrániť a zveľaďovať majetok SKBO,
h) aktívne sa zapájať do klubovej činnosti a dodržiavať klubovú disciplínu, zabezpečovať
plnenie cieľov SKBO,
i) informovať tajomníka SKBO o zmenách súvisiacich s členstvom v klube (napr. zmena
adresy, mena a pod.), resp. zmenách, ktoré môžu mať vplyv na členstvo v klube
a hlavného poradcu chovu SKBO o zmenách týkajúcich sa psov (napr. výsledky
skúšok, pretekov, výstav, zmena v majiteľstve psov a pod.).
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Čl. 7
Členské poplatky
1. Riadne a predbežné členstvo v SKBO je podmienené zaplatením ročného členského
poplatku.
2. Výšku ročného členského poplatku za riadne a predbežné členstvo v SKBO určuje členská
schôdza SKBO.
3. Ročný členský poplatok je splatný do 31. januára príslušného kalendárneho roka.
4. Člen, ktorému vznikne členstvo v SKBO v priebehu kalendárneho roka, platí členský
poplatok v neskrátenej výške.
Čl. 8
Orgány SKBO
1. Orgánmi SKBO sú:
a) Členská schôdza
b) Výbor
c) Kontrolná a revízna komisia
d) Chovateľská komisia.
e) Disciplinárna komisia
2. Funkcia vo volených orgánoch SKBO zaniká zánikom členstva zvoleného funkcionára
v SKBO, uplynutím funkčného obdobia alebo odvolaním členskou schôdzou SKBO.
3. SKBO môže podľa aktuálnej potreby zriaďovať pracovné komisie ( napr. výstavná
komisia ).
Čl. 9
Členská schôdza SKBO
1. Členská schôdza SKBO je najvyšším orgánom SKBO.
2. Členská schôdza SKBO je tvorená zhromaždením všetkých členov SKBO.
3. Riadnu členskú schôdzu zvoláva Výbor SKBO najmenej jedenkrát ročne. Výbor SKBO
zvoláva riadnu členskú schôdzu minimálne 14 dní pred jej konaním zverejnením
pozvánky na zasadnutie členskej schôdze spolu s jej programom na webových stránkach
SKBO.
4. Na základe písomnej žiadosti najmenej 51 % riadnych členov SKBO musí byť zvolaná
mimoriadna členská schôdza. Žiadosť musí obsahovať dôvod konania mimoriadnej
členskej schôdze a jej program. Výbor SKBO je povinný mimoriadnu členskú schôdzu
zvolať do 15 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti. Ak Výbor SKBO v uvedenej lehote
mimoriadnu členskú schôdzu nezvolá, je oprávnený ju zvolať ktorýkoľvek z riadnych
členov SKBO, ktorí požiadali o jej zvolanie.
5. Zasadnutia členskej schôdze sa môžu zúčastniť všetci členovia SKBO, avšak hlasovať na
nej sú oprávnení iba riadni členovia SKBO.
6. Členovia sa na členskej schôdzi zúčastňujú osobne.
7. Žiadosť o zaradenie členom určenej záležitosti na program rokovania členskej schôdze,
musí byť doručená predsedovi SKBO najneskôr 7 dní pred konaním členskej schôdze.
Doplnenie programu rokovania členskej schôdze zverejní Výbor SKBO bez zbytočného
odkladu na webových stránkach SKBO. O záležitostiach, ktoré boli prednesené ústne na
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zasadnutí členskej schôdze, bude členská schôdza rokovať len vtedy, ak ich prerokovanie
odsúhlasí nadpolovičná väčšina prítomných riadnych členov SKBO.
8. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí:
a) schvaľovať Stanovy SKBO, ich zmeny a doplnky,
b) uznášať sa o zániku SKBO dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným
občianskym združením, uznášať sa o ustanovení likvidačnej komisie (v súlade s čl. 4
týchto Stanov),
c) voliť a odvolávať členov Výboru SKBO,
d) voliť a odvolávať členov Kontrolnej a revíznej komisie SKBO,
e) prerokovať a schvaľovať výročnú správu Výboru SKBO a výsledok hospodárenia za
uplynulé obdobie,
f) prerokúvať a schvaľovať správu Kontrolnej a revíznej komisie
g) schvaľovať výšku členského poplatku,
h) schvaľovať rozpočet SKBO na nasledujúci kalendárny rok,
i) schvaľovať všeobecné zásady pre činnosť SKBO,
j) schvaľovať Chovateľský poriadok, Bonitačný poriadok, Disciplinárny poriadok
a ďalšie vnútorné predpisy SKBO a ich zmeny a doplnky,
k) schvaľovať podmienky pre zaradenie do chovu a zápis narodených šteniat,
l) schvaľovať plán činnosti a akcií SKBO na nasledujúci kalendárny rok,
m) rozhodovať o udelení čestného členstva v SKBO,
n) schvaľovať zástupcov SKBO do odborných komisií a iných orgánov strešných
organizácií,
o) prijímať ďalšie rozhodnutia zásadného významu pre existenciu a činnosť SKBO.
9. Každý riadny člen SKBO má na členskej schôdzi jeden hlas.
10. Ak ďalej nie je ustanovené inak, členská schôdza je schopná uznášať sa, ak je prítomných
viac ako šesť riadnych členov SKBO a na prijatie rozhodnutia členskej schôdze je
potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných riadnych členov SKBO.
11. Na schválenie Stanov SKBO, ich zmien a doplnkov je potrebná dvojtretinová väčšina
hlasov prítomných riadnych členov SKBO.
12. Rokovanie členskej schôdze riadi predseda SKBO, ak nie je predseda SKBO na zasadnutí
členskej schôdze prítomný, riadi zasadnutie iný riadny člen SKBO zvolený členskou
schôdzou na začiatku zasadnutia do funkcie predsedu členskej schôdze. Na začiatku
zasadnutia členskej schôdze členská schôdza zvolí z prítomných riadnych členov dvoch
overovateľov zápisnice.
13. Predseda SKBO zabezpečí vyhotovenie zápisnice zo zasadnutia členskej schôdze do 15
dní odo dňa konania zasadnutia. Ak predseda nebol na rokovaní členskej schôdze
prítomný, zabezpečí vyhotovenie zápisnice ten, kto predsedal členskej schôdzi. Zápisnica
musí obsahovať:
a) miesto a čas konania členskej schôdze,
b) údaj o tom, kto členskú schôdzu zvolal,
c) meno osoby, ktorá predsedala členskej schôdzi, mená overovateľov zápisnice,
d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu,
e) rozhodnutia členskej schôdze s uvedením výsledku hlasovania,
f) podpis predsedajúcej osoby a overovateľov zápisnice.
Prílohou zápisnice je prezenčná listina prítomných členov SKBO na zasadnutí členskej
schôdze.
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Čl. 10
Výbor SKBO
Výbor SKBO je výkonným orgánom SKBO.
Výbor SKBO riadi činnosť SKBO medzi členskými schôdzami.
Členov Výboru volí členská schôdza SKBO na funkčné obdobie 4 rokov.
Výbor SKBO má päť členov, ktorými sú:
- predseda SKBO
- tajomník SKBO
- ekonóm SKBO
- hlavný poradca chovu SKBO
- výcvikár SKBO.
5. Členovia Výboru, ktorých počet neklesol pod polovicu, môžu kooptovať náhradných
členov Výboru z riadnych členov SKBO do najbližšieho zasadnutia členskej schôdze.
6. Výbor SKBO sa schádza podľa potreby, minimálne 4x do roka. Schôdze Výboru zvoláva
predseda SKBO alebo tajomník SKBO najmenej sedem dní vopred. Schôdzu Výboru
vedie predseda SKBO alebo iný poverený člen Výboru. Na zasadnutí Výboru sa má právo
zúčastniť predseda Kontrolnej a revíznej komisie alebo ním poverený člen Kontrolnej a
revíznej komisie s hlasom poradným.
7. Výbor je uznášaniaschopný, pokiaľ je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov
a rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci
hlas Predsedu SKBO.
8. Z rokovaní Výboru SKBO sa spíše zápisnica, ktorú podpisuje predseda SKBO a tajomník
SKBO. Zápisnica zo zasadnutia Výboru sa zverejňuje na webových stránkach SKBO.
9. Do pôsobnosti Výboru SKBO patrí:
a) zvolávať členskú schôdzu SKBO, zúčastňovať sa jej zasadnutí, zabezpečiť plnenie
uznesení členskej schôdze a uchovávať zápisnice zo zasadnutí členskej schôdze,
b) zostavovať plán činnosti a rozpočet SKBO na nasledovný rok a predkladať ho na
schválenie členskej schôdzi, zabezpečiť vedenie účtovníctva, evidenciu príjmov
a výdavkov SKBO, vyhotoviť výročnú správu a predkladať ju spolu so správou
o výsledku hospodárenia na schválenie členskej schôdzi,
c) schvaľovať akýkoľvek finančný výdaj SKBO,
d) menovať členov organizačných výborov akcií organizovaných SKBO,
e) navrhovať čakateľov na funkciu rozhodcov pre exteriér psov,
f) navrhovať rozhodcov na výstavy,
g) podávať odborné vyjadrenia k chovateľským otázkam,
i) menovať poradné komisie,
j) rozhodovať o dodatočnom vylúčení člena podľa čl. 5 ods.7 Stanov,
k) rozhodovať o odmietnutí predbežného členstva podľa čl. 5 ods.10 písm. c) Stanov,
l) rozhodovať vo veciach porušenia disciplíny.
10. Neodkladné záležitosti patriace do pôsobnosti Výboru je oprávnený vybaviť predseda
SKBO po porade s tajomníkom SKBO. Ich opatrenia však musí dodatočne schváliť Výbor
SKBO na svojom najbližšom zasadnutí.
11. Navonok v mene SKBO konajú ako štatutárni zástupcovia SKBO:
a) predseda SKBO
b) tajomník SKBO.
c) ekonóm SKBO
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti SKBO podpisuje predseda SKBO a ekonóm
SKBO spoločne alebo predseda SKBO a tajomník SKBO spoločne.
1.
2.
3.
4.
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Čl. 11
Kontrolná a revízna komisia SKBO
1. Kontrolná a revízna komisia SKBO je kontrolným orgánom SKBO.
2. Kontrolná a revízna komisia SKBO je trojčlenná a pozostáva z predsedu Kontrolnej
a revíznej komisie a dvoch členov.
3. Členov Kontrolnej a revíznej komisie SKBO volí členská schôdza SKBO z riadnych
členov SKBO na funkčné obdobie jedného roka. Funkcia člena Kontrolnej a revíznej
komisie je nezlučiteľná s funkciou člena Výboru SKBO.
4. Ak počet členov Kontrolnej a revíznej komisie neklesol pod polovicu, môže Výbor SKBO
určiť náhradného člena Kontrolnej a revíznej komisie do najbližšieho zasadnutia členskej
schôdze.
5. Do pôsobnosti Kontrolnej a revíznej komisie patrí:
a) vykonávanie finančnej kontroly a kontroly hospodárenia SKBO - správu o výsledku
kontroly predkladá členskej schôdzi SKBO,
b) vykonávanie kontroly dodržiavania Stanov SKBO, ostatných vnútorných predpisov
SKBO,
c) rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam Výboru SKBO v disciplinárnom
konaní,
d) rozhodovanie o odvolaniach proti rozhodnutiam Výboru SKBO o dodatočnom vylúčení
člena podľa čl. 5. ods.7 Stanov.
6. Po zvolení si na členskej schôdzi Kontrolná a revízna komisia volí zo svojich členov
predsedu.
Čl.12
Chovateľská komisia
1. Chovateľská komisia je najvyšší odborný orgán klubu, ktorého hlavnou
zodpovednosťou je odborné riadenie a smerovanie chovu belgických ovčiakov na
Slovensku.
2. Chovateľská komisia pracuje pod vedením poradcu chovu v zložení: poradca chovu
a 2-3 skúsení chovatelia ( musí byť riadny člen ) zvolení do Komisie na členskej
schôdzi .
3. Práva komisie
a) rozhodovať o oprávnenosti žiadosti o medzivarietné kríženie
b) vykonávať kontroly vrhov
c) rozhodovať o postúpení požiadavky poradcu chovu neuznať vrh na Plemennú
knihu UKK, pokiaľ je dôvodná pochybnosť o jeho pôvode
d) rozhodovať o delegovaní rozhodcov na špeciálne a klubové výstavy
e) podávať organizátorom výstav návrhy na delegovanie rozhodcov na jednotlivé
národné a medzinárodné výstavy konané na Slovensku tak, aby bola zabezpečená
čo možno najvyššia diverzita rozhodcov pri zachovaní kvality posudzovania
4. Povinnosti komisie
a) zabezpečovať organizáciu chovateľských podujatí ( bonitáciu ) a ich následné
vyhodnotenie
b) neustále odborné samovzdelávanie, aby boli maximálne nápomocní chovu
a členskej základni v odborných otázkach
c) úzko spolupracujú s organizačnými výbormi jednotlivých klubových akcií.
5. Ďalšie práva a povinnosti Chovateľskej komisie špecifikuje Chovateľský poriadok
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Čl.13
Disciplinárna komisia
1. Disciplinárna komisia je jedným z orgánov SKBO. Jej úlohou je podľa platného
Disciplinárneho poriadku definovať priestupky členov SKBO, stanoviť postup pri
riešení priestupkov, zisťovanie skutočného stavu veci, objektívne posúdenie miery
zavinenia a spravodlivé postihnutie previnilých členov.
2. Disciplinárnu komisiu tvoria najmenej 3 riadni členovia, zvolení do Komisie na
členskej schôdzi.
3. Všetky ďalšie práva a povinnosti Disciplinárnej komisie špecifikuje Disciplinárny
poriadok SKBO
Čl.14
Členská disciplína
1. Starostlivosť o dodržiavanie členskej disciplíny členmi SKBO patrí do kompetencie
Výboru SKBO. Výbor SKBO je prvostupňovým disciplinárnym orgánom. Eviduje
priestupky proti disciplíne členov SKBO, tieto posudzuje a vyhodnocuje v súlade
s Disciplinárnym poriadkom SKBO.
2. Proti rozhodnutiu Výboru SKBO v disciplinárnom konaní môže člen SKBO podať
odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. O podanom odvolaní rozhoduje
Kontrolná a revízna komisia SKBO.
3. Podrobnosti týkajúce sa disciplinárneho konania voči členom SKBO upravuje
Disciplinárny poriadok SKBO.
Čl. 15
Ekonomické zabezpečenie SKBO
1. Hospodárenie SKBO sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
2. Finančný rozpočet SKBO obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky, pričom sa
zostavuje a schvaľuje na obdobie kalendárneho roka. Zdrojmi príjmov sú členské
poplatky, dary od fyzických alebo právnických osôb, dotácie, granty a podiel zaplatenej
dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb (2%). Výnosy z majetku a vlastnej
činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov a poslania SKBO.
3. Finančné prostriedky SKBO slúžia predovšetkým na zabezpečenie činnosti SKBO,
administratívy súvisiacej s členmi SKBO a úhradu členského poplatku do strešnej
organizácie.
4. Za finančné hospodárenie SKBO je zodpovedný ekonóm SKBO.
5. Finančné hospodárenie SKBO pravidelne kontroluje a raz ročne vyhodnocuje Kontrolná
a revízna komisia SKBO.
Čl. 16
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Stanovy SKBO v tomto znení boli schválené členskou schôdzou SKBO dňa 26.11.2017,
týmto dňom nadobúdajú platnosť.
2. Dňom platnosti týchto Stanov strácajú platnosť Stanovy SKBO zo dňa 25.04.2014.
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3. Ak člen SKBO, ktorý je ku dňu 26.11.2017 čestným členom SKBO, písomne neoznámi
najneskôr do 31.12.2017 tajomníkovi SKBO, že chce naďalej zostať členom SKBO
s čestným členstvom, jeho členstvo v SKBO sa ku dňu 1.1.2018 neniť nebude. Ak chce
členstvo zmeniť ( z čestného na riadne ), je potrebné tento fakt písomne nahlásiť
tajomníkovi klubu najneskôr do 31.12.2017
V Malom Lapáši, dňa 26.11.2017
Štatutárni zástupcovia SKBO:

______________________
Alojz Pristach
predseda SKBO

_____________________
PaedDr. Katarína Filipová
tajomník SKBO
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______________________
Ivana Pellegrini
ekonóm SKBO

