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SLOVENSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA  
Furmanská 9 ,  841 03 Brat is lava  

 
 

VNÚTORNÁ SMERNICA PRE VZNIK NOVÉHO 
CHOVATEĽSKÉHO KLUBU 

 
I) Chovateľský klub pre plemeno, ktoré zatiaľ nie je zastrešené v žiadnej organizácii 
SKJ, môže byť prijatý sa člena niektorej z členských organizácii SKJ za dodržania 
nasledovných podmienok: 

 
1. Novovzniknutý subjekt musí mať minimálne 40 členov 
2. Platné registrované stanovy na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 
3. Pridelené IČO a DIČ 
4. Chovateľský a zápisný poriadok klubu 
5. Funkčnú webovú stránku 
6. Predbežný súhlas kynologickej organizácie, člena SKJ, o prijatí za člena  
 
II) Chovateľský klub pre plemeno, ktoré už bolo zastrešené v inom chovateľskom 
klube, združujúcom dve a viac plemien, môže vzniknúť a byť prijatý za člena 
niektorej z členských organizácii SKJ za dodržania nasledovných podmienok: 

 
1. O odčlenení plemena a vzniku nového samostatného chovateľského klubu 

rozhodnú členovia klubu v referende vypísanom výborom (prezídiom) klubu.  
Referendum musí byť vypísané ak o to písomne, alebo na členskej 
schôdzi, požiada minimálne 1/3 riadnych členov klubu majiteľov jedincov 
daného plemena. Výbor (alebo prezídium) klubu je povinné uskutočniť 
referendum do 150 dní od obdržania žiadosti.  
Účastníkmi referenda môžu byť všetci majitelia jedincov daného plemena – 
riadni členovia klubu ku dňu konania referenda. 
 
Odčlenenie plemena a vznik nového klubu v referende musia podporiť 
minimálne 2/3 účastníkov referenda. O priebehu a vyhodnotení referenda 
musí byť povereným členom výboru spísaná zápisnica overená notárom alebo 
minimálne tromi členmi klubu. Nové referendum o odčlenení plemena a vzniku 
samostatného chovateľského klubu sa môže opätovne konať najskôr tri roky 
po uskutočnení referenda. 
 

2. Novovzniknutý klub podá žiadosť o zastrešenie členskou organizáciou SKJ. K 
žiadosti je potrebné doložiť: 

2.1. Zoznam všetkých riadnych členov pôvodného klubu zastupujúcich 
plemeno, pre ktorý sa má nový chovateľský klub vytvoriť a to ku dňu 
referenda. 

2.2. Zoznam členov podporujúcich vznik nového chovateľského klubu 
spĺňajúcich podmienky uvedené v bode 1 

2.3. Zápisnicu z ustanovujúcej členskej schôdze s prezenčnou listinou  
overenou overovateľmi zápisnice /vrátane plných mocí na 
zastupovanie/. 
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2.4. Zápisnicu z referenda. 
2.5. V prípade, že dochádza k zmene strešnej organizácie musí žiadosť 

o prijatie za člena v novej členskej organizácii doložiť stanoviskom 
pôvodnej členskej organizácie, v ktorom je uvedené, že klub nemá 
žiadne podlžnosti voči pôvodnej členskej organizácii a že odčlenenie 
klubu prebehlo v zmysle stanov pôvodného klubu a boli dodržané 
všetky ustanovenia tejto smernice. 

 
3. Novovzniknutý subjekt musí spĺňať nasledovné podmienky:  

a. má minimálne 40 členov 
b. platné registrované stanovy na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 
c. pridelené IČO a DIČ 
d. chovateľský a zápisný poriadok klubu 
e. funkčnú webovú stránka 

 
III) Ďalšie ustanovenia: 

1. Chovateľský servis je povinný do dňa prijatia nového subjektu za člena 
kynologickej organizácie, poskytovať pôvodný chovateľský klub bez 
akýchkoľvek obmedzení a v plnom rozsahu. Dňom prijatia 
novovzniknutého chovateľského klubu za člena kynologickej organizácie, 
pôvodný chovateľský klub prestáva plemeno zastrešovať a poskytovať 
mu servis. 

2. Chovateľským klubom nie je dovolené vo svojich stanovách určovať 
zastrešenie plemien, ktoré sa na území Slovenska nenachádzajú 
a nechovajú.  

3. Chovateľský klub môže v rámci svojich klubom organizovaných výstav, 
organizovať CAC výstavy aj pre plemená, ktoré na území Slovenska nie 
sú kryté iným chovateľským klubom zastrešeným SKJ, resp. sa na území 
Slovenska nenachádzajú a nechovajú, ak o to klub vopred požiada SKJ 
a zahrnie túto akciu do plánu výstav na príslušný rok. 

 
Schválené valným zhromaždením SKJ dňa 14.4.2015. 
Táto smernica pre vznik nového chovateľského klubu je platná od 1.5.2015. 
 
Zmeny sú vyznačené podčiarknutým textom. 
 


