ŠTATÚT KR SPZ
§1
Všeobecné ustanovenia
Slovenský poľovnícky zväz (ďalej len SPZ)na úseku kynológie vytvára podmienky pre chov čistokrvných
plemien psov pre realizáciu selekcie potrebnej pre zvyšovanie výkonnosti psov poľovných plemien. Podieľa
sa na organizovaní výcviku poľovných psov, organizácii skúšok poľovnej upotrebiteľnosti a tým aj na
zabezpečovaní dostatočného počtu poľovne upotrebiteľných psov v poľovných revíroch, na výchove,
skúškach, menovaní a delegovaní kynologických rozhodcov na akcie SPZ, tvorbe skúšobných poriadkov
a iných kynologických predpisov.
Na základe poverenia Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej len SKJ) vedie čiastkovú plemennú knihu pre
plemená združené v kynologických kluboch zastrešených SPZ. Organizuje výstavy psov, skúšky psov
poľovných, ovčiarskych a pracovných plemien, zabezpečuje výchovu kynologických rozhodcov pre
posudzovanie exteriéru a výkonu psov, metodicky usmerňuje a koordinuje činnosť kynologických klubov
a kynologickú činnosť organizačných zložiek SPZ, spolupracuje s ďalšími organizáciami zaoberajúcimi sa
kynológiou.
Plnenie týchto úloh zabezpečuje prostredníctvom kynologickej rady SPZ (ďalej len KR SPZ), ktorá je
odborným výkonným orgánom pre oblasť kynológie a súčasťou ústredia SPZ. Kynologická rada sa vo svojej
činnosti riadi vlastným štatútom.
SPZ je prostredníctvom kynologickej rady SPZ členom SKJ a medzinárodnej kynologickej federácie (FCI).
SPZ sa vstupom do SKJ a FCI zaviazal rešpektovať ich stanovy, osobitosti poslania druhých členov SKJ
a v súčinnosti, prostredníctvom SKJ, riešiť požiadavky a záujmy kynológie celej členskej základne v SR vo
vzťahu k medzinárodným organizáciám.
Pre rozhodovanie v orgánoch KR SPZ platia ustanovenia § 4, bod 5 stanov SPZ.
§2
Úlohy kynologickej rady SPZ
1. Kynologická rada SPZ je vrcholným orgánom kynológov združených v SPZ.
2. Kynologická rada:
a) Zastupuje kynológov združených v SPZ v SKJ a v medzinárodných organizáciách.
b) Na základe poverenia SKJ vedie čiastkovú plemennú knihu pre plemená združené v SPZ.
c) Riadi chov, výcvik poľovných plemien psov ako aj ďalších plemien združených v SPZ, koordinuje skúšky
poľovných psov organizované klubmi a ďalšími organizačnými zložkami SPZ .
d) Riadi a koordinuje činnosť chovateľských a záujmových klubov zastrešených v SPZ.
e) Predkladá prezídiu SPZ návrhy na prijatie či neprijatie kynologických klubov do SPZ, ako aj návrhy na
vylúčenie klubov, ktorých členovia sa zaoberajú činnosťou nezlučiteľnou s úlohami a poslaním
chovateľského klubu v zmysle reglementu FCI, alebo sa stali nefunkčnými, prípadne ich činnosť je
v rozpore s predpismi SPZ.
f) Odborne a metodicky usmerňuje činnosť organizačných zložiek SPZ na úseku kynológie.
g) Stará sa o udržanie, rozvoj a propagáciu národných plemien.
h) Navrhuje svojich zástupcov do odborných komisií FCI a zabezpečuje prenos informácií z týchto úsekov
medzi FCI a SPZ.
i) Spolupracuje doma i v zahraničí s ďalšími organizáciami zaoberajúcimi sa kynológiou.
j) Vytvára podmienky pre ďalšie šľachtenie poľovných i nepoľovných plemien, najmä na úseku zvyšovania
ich exteriérovej a výkonnostnej úrovne.
k) Úzko spolupracuje s kynologickou radou SPK pri tvorbe skúšobných poriadkov a ďalších predpisov pre
zabezpečenie výcviku, skúšok a používania poľovne upotrebiteľných psov, ako aj pre výchovu,
vzdelávanie, skúšky a menovanie rozhodcov pre posudzovanie výkonu poľovných plemien.
l) Podieľa sa na organizovaní skúšok poľovnej upotrebiteľnosti psov a zabezpečovaní dostatočného počtu
poľovne upotrebiteľných psov.
m) Organizuje oblastné, celoštátne, národné a medzinárodné výstavy psov, organizuje vrcholové národné
a medzinárodné kynologické podujatia pre psy poľovných i nepoľovných plemien.

n) V spolupráci s SKJ sa podieľa na výchove a vzdelávaní rozhodcov pre skúšky pastierskych a pracovných
plemien.
o) V spolupráci s SKJ vytvára podmienky pre prípravu čakateľov na funkciu rozhodcov pre exteriér,
zabezpečuje ich výchovu a vzdelávanie, ako aj rozširovanie kvalifikácie rozhodcov pre exteriér pre
plemená zastrešené SPZ.
p) Prostredníctvom SKJ zabezpečuje styk s FCI, so zahraničnými kynologickými organizáciami, účasť
zahraničných rozhodcov na skúškach a súťažiach psov, chránenie názvov chovateľských staníc, ako aj
účasť našich rozhodcov na skúškach a súťažiach v zahraničí, schválenie medzinárodných podujatí
s udeľovaním CACIT v FCI.
§3
Organizačná štruktúra KR SPZ
1. Orgánmi KR SPZ sú:
a) konferencia kynologickej rady SPZ,
b) plénum kynologickej rady SPZ
c) predsedníctvo kynologickej rady SPZ,
d) dozorná sekcia KR SPZ,
e) sekcie a komisie KR SPZ.
2. Funkčné obdobie orgánov KR SPZ je totožné s funkčným obdobím orgánov SPZ.
§4
Konferencia kynologickej rady SPZ
1. Konferencia KR SPZ je jej vrcholným orgánom. Konferenciu KR SPZ zvoláva plénum KR SPZ raz za 5 rokov,
minimálne 14 dní vopred, s uvedením miesta, dátumu konania a programu rokovania.
2. Na konferencii KR SPZ sa zúčastňujú s hlasom rozhodujúcim delegáti chovateľských klubov SPZ podľa
kľúča určeného plénom KR SPZ alebo ich náhradníci. S hlasom poradným sa na konferencii zúčastňujú
zástupcovia orgánov SPZ, členovia pléna KR SPZ, ak neboli zvolení za delegátov na konferenciu, ako aj
zástupcovia športových kynologických klubov. Aktívne volebné právo, ako aj právo podieľať sa na
rozhodovaní konferencie majú len delegáti s hlasom rozhodujúcim.
3. Konferencia KR SPZ:
a) schvaľuje štatút KR SPZ a jeho zmeny,
b) volí pracovné predsedníctvo,
c) schvaľuje volebný a rokovací poriadok konferencie,
d) volí na funkčné obdobie 9-členné predsedníctvo a dozornú sekciu; menovite predsedu, podpredsedu
a predsedu dozornej sekcie. Dve tretiny členov predsedníctva musia byť riadnymi členmi SPZ.
e) volí a odvoláva zástupcov SPZ vo vrcholných orgánoch SKJ,
f) poveruje členov predsedníctva KR SPZ vedením sekcií KR SPZ,
g) berie na vedomie nomináciu zástupcov klubov do pléna KR SPZ,
h) prerokúva a schvaľuje správy a návrhy pléna a dozornej sekcie KR SPZ.
4. Mimoriadna konferencia sa môže uskutočniť na podnet pléna KR SPZ, alebo ak o to požiada viac ako
polovica chovateľských klubov, a to do 3 mesiacov od podania návrhu.
§5
Plénum kynologickej rady SPZ
1. Plénum KR SPZ tvorí zbor zástupcov chovateľských a športovo-kynologických klubov SPZ. S hlasom
poradným sa na Pléne KR SPZ zúčastňujú zástupcovia orgánov ako aj zástupcovia záujmových,
kynologicko-športových klubov.
2. Zasadá spravidla raz za rok. Zvoláva ho predseda KR SPZ na základe rozhodnutia predsedníctva 14 dní
vopred.
3. Plénum kynologickej rady:
a) prerokováva žiadosti a predkladá orgánom SPZ návrh na začlenenie nových klubov do organizačnej
štruktúry SPZ,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

schvaľuje zloženie odborných sekcií a komisií,
navrhuje zástupcov do odborných komisii FCI,
berie na vedomie plán práce a rozpočet KR SPZ na príslušný rok,
schvaľuje kalendár kynologických akcií SPZ na príslušný rok,
schvaľuje správy o činnosti jednotlivých sekcií a komisií za uplynulý rok,
schvaľuje interné kynologické predpisy SPZ, prerokováva a podáva návrhy na zmenu predpisov SKJ,
berie na vedomie zmenu zástupcov klubov delegovaných do pléna KR SPZ,
predkladá do orgánov SPZ odporúčajúce stanoviská k problematike podliehajúcej schváleniu
v orgánoch SPZ.
4. Plénum KR SPZ preskúmava právoplatné rozhodnutie a uznesenie nižšieho orgánu. Je oprávnené
v záujme dodržiavania interných predpisov KR SPZ preskúmať, z vlastnej iniciatívy alebo na základe
podnetu právoplatné rozhodnutie a uznesenie nižšieho orgánu, ak je podozrenie, že pri jeho vydaní
alebo prijatí došlo k porušeniu interného predpisu. Takéto rozhodnutie môže zrušiť alebo zmeniť.
§6
Predsedníctvo KR SPZ
1. Predsedníctvo KR SPZ riadi činnosť kynologickej rady SPZ medzi zasadnutiami pléna KR SPZ. Zabezpečuje
plnenie uznesení pléna KR SPZ a orgánov SPZ, rieši úlohy kynológie a háji jej záujmy na všetkých
stupňoch rokovaní.
2. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, minimálne dva razy za rok, zvoláva ho predseda KR SPZ
minimálne 8 dní vopred, alebo ním poverený podpredseda. Na zasadnutiach predsedníctva sa
zúčastňuje aj predseda dozornej sekcie KR SPZ s hlasom poradným.
3. V neodkladných prípadoch môže predseda riešiť naliehavé úlohy prostredníctvom korešpondenčného
(per rollam) zasadnutia predsedníctva KR SPZ. Pri korešpondenčnom zasadnutí musia členovia
predsedníctva oznámiť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovanými opatreniami elektronicky (mailom).
Nezaslanie stanoviska sa pokladá za nesúhlas. Na hlasovanie per rollam sa vzťahuje § 4 ods. 6 stanov
SPZ.
4. Predsedníctvo KR SPZ zostavuje kalendár kynologických podujatí SPZ a koordinuje organizovanie
vrcholových kynologických akcií.
5. Schvaľuje organizovanie podujatí s udeľovaním čakateľstva na medzinárodného i národného šampióna
práce a krásy; prostredníctvom SKJ zabezpečuje schválenie medzinárodných kynologických podujatí v
FCI.
6. Spracováva plán práce KR SPZ, návrh rozpočtu KR SPZ a výšku členského príspevku pre členov klubov,
ktorí nie sú riadnymi členmi SPZ a predkladá ich na schválenie plénu KR SPZ a do orgánov SPZ.
7. Dohliada na delegovanie rozhodcov pre exteriér i výkon podľa návrhov chovateľských klubov
a organizačných zložiek SPZ.
8. Vyjadruje sa k žiadostiam čakateľov o funkciu rozhodcu pre exteriér a rozhodcov pre posudzovanie
exteriéru o rozšírenie kvalifikácie.
9. Spracováva a predkladá do orgánov SPZ, a prostredníctvom nich do orgánov SPK, návrhy na zmeny
skúšobných poriadkov pre skúšky poľovných plemien psov.
10.Schvaľuje skúšobné poriadky pre skúšky s udeľovaním CACIT a dohliada na súlad skúšobných poriadkov
na skúškach a súťažiach s udeľovaním CACT s pravidlami FCI.
11.Zabezpečuje styk medzi SPZ a SKJ a prostredníctvom nej i s FCI.
12. Predkladá prezídiu SPZ návrh na menovanie organizačných výborov celoštátnych, národných
a medzinárodných výstav psov v súlade s kalendárom výstav schváleným SKJ.
13.Vymenúva čakateľov a rozhodcov pre posudzovanie výkonu psov nepoľovných plemien.
14.Predkladá prezídiu SPZ návrhy na udelenie poľovníckych vyznamenaní významným kynológom.
15. Rozhoduje o návrhoch dozornej sekcie KR SPZ na riešenie predkladaných problémov.
16.Člen predsedníctva KR nesmie byť plateným pracovníkom kancelárie SPZ.
17.Ak niektorý z členov KR SPZ z funkcie odstúpi, klub ho odvolá ako svojho zástupcu v pléne KR SPZ,
prípadne z iných dôvodov nemôže túto funkciu vykonávať, plénum KR SPZ na svojom najbližšom
zasadnutí zvolí nového člena predsedníctva KR SPZ zo skupiny plemien, ktoré z uvedeného dôvodu nie
sú zastúpené v predsedníctve KR SPZ.
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18.Dohliada na správne vedenie plemennej knihy pre plemená začlenené v chovateľských kluboch
združených v SPZ v súlade s predpismi FCI a zmluvou uzatvorenou s SKJ; plemennú knihu vedie
kynologický odbor SPZ.
19.Tajomníkom predsedníctva KR SPZ je vedúci kynologického odboru kancelárie SPZ.
§7
Sekcie a komisie KR SPZ
1. Na zabezpečenie svojich cieľov zriaďuje KR SPZ odborné poradné orgány – sekcie a komisie. V čele
jednotlivých sekcií sú spravidla členovia predsedníctva KR SPZ.
2. KR SPZ zriaďuje:
a) sekciu pre psy poľovných plemien,
aa) komisiu pre stavače,
ab) subkomisia pre field trial,
b) sekciu pre psy spoločenských a pracovných plemien,
c) sekciu rozhodcov pre posudzovanie výkonu psov a výstavy.
3. Sekcie sú spravidla 5-členné. Členmi sekcie sú členovia pléna KR SPZ, prípadne ďalší prizvaní odborníci
pre príslušnú oblasť kynológie. Sekcie zvoláva na návrh predsedu sekcie predseda KR SPZ.
4. Sekcie pripravujú návrhy a pripomienky ku kynologickým predpisom na rokovanie predsedníctva KR SPZ.
5. Pre výkon svojej činnosti môže KR SPZ ustanoviť ďalšie sekcie, komisie a subkomisie.
§8
Dozorná sekcia KR SPZ
1. Dozorná sekcia je kontrolný a poradný orgán a jeho vzťah k predsedníctvu kynologickej rady SPZ
vymedzujú príslušné ustanovenia § 8 tohto štatútu. Dozorná sekcia sa skladá z predsedu a konferenciou
zvoleného počtu členov.
2. Predsedu a členov dozornej sekcie volí konferencia kynologickej rady SPZ.
3. Dozorná sekcia KR SPZ:
a) sleduje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov SPZ a SKJ
v oblasti kynológie,
b) zaoberá sa sťažnosťami klubov, chovateľov, dáva podnet na riešenie pri porušení ustanovení štatútu
KR SPZ, ako aj porušení stanov, smerníc, pokynov alebo opatrení, prípadne iných interných predpisov
vydaných SPZ alebo SKJ, ktoré sa na nich vzťahujú, ustanovení skúšobných poriadkov, priestupkov
rozhodcov, predsedníctvu KR SPZ, resp. príslušným orgánom SPZ,
c) predkladá každoročne plénu KR SPZ správu o svojej činnosti so stanoviskom a návrhom nápravných
opatrení,
d) schádza sa najmenej dva razy do roka a zvoláva ju predseda dozornej sekcie.
4. Predseda dozornej sekcie sa zúčastňuje zasadnutí predsedníctva KR SPZ s hlasom poradným.
§9
Chovateľské a záujmové kynologické kluby
1. Kluby SPZ sa vytvárajú na základe dobrovoľného združenia občanov so záujmom o chov psov alebo
športovo-kynologickú činnosť. Kluby sú samostatné právne subjekty.
2. Kluby do organizačnej štruktúry SPZ začleňuje prezídium SPZ na základe odporúčania pléna KR SPZ.
3. Chovateľské kluby združujú chovateľov, majiteľov, držiteľov alebo záujemcov o určité plemená. Ich
poslaním je zabezpečovať chov, zošľachťovanie, prípadne výcvik plemien, ktoré riadia. Zástupcovia
chovateľských klubov sú členmi kynologickej rady SPZ s hlasom rozhodujúcim.
4. Chovateľské kluby sú organizačnými zložkami SPZ na základe združenia individuálnych členov SPZ.
Členom klubu môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom SPZ. Za členov klubu, ktorí nie sú riadnymi
členmi SPZ, odvádza klub členský príspevok do SPZ (formou zakúpenia členských známok SPZ). Výšku
tohto členského príspevku určuje prezídium SPZ na návrh predsedníctva KR SPZ.
5. Záujmové kynologicko-športové kluby združujú záujemcov a športovú kynologickú činnosť. Sú
organizačnými zložkami SPZ na základe združenia individuálnych členov SPZ, ich zástupcovia sú členmi
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kynologickej rady s hlasom poradným. Záujmové kluby sa zaoberajú športovými aktivitami, nesmú sa
zaoberať chovom jednotlivých plemien. Názov záujmového kynologicko-športového klubu nesmie
vyvolávať dojem chovateľského klubu a nesmie byť podobný už existujúcim chovateľským klubom.
6. Kluby riadia svoju činnosť podľa vlastných organizačných poriadkov alebo stanov, ktoré nesmú byť
v rozpore s predpismi FCI a platnými stanovami SPZ.
7. Plemennú knihu pre plemená začlenené do SPZ vedie kynologický odbor kancelárie SPZ.
8. Kluby hospodária s prostriedkami získanými z vlastných zdrojov. SPZ môže poskytnúť klubom účelové
dotácie.
9. Funkčné obdobie orgánov klubov je spravidla totožné s funkčným obdobím KR SPZ.
10.V odôvodnených prípadoch môže plénum KR SPZ odporučiť prezídiu SPZ návrh na zrušenie pôsobenia
klubu v SPZ.
§ 10
Členstvo v kluboch
1. Členmi klubu môžu byť chovatelia, majitelia, držitelia alebo priaznivci príslušných plemien, a to:
a) občania s trvalým pobytom na území SR,
b) občania iných štátov (hosťujúci členovia),
c) čestní členovia.
2. Členov klubu prijíma klub na základe písomnej prihlášky, prijatému členovi vydá klub členský preukaz.
3. Za členstvo v klube sa vyberá členský poplatok.
4. Práva a povinnosti členov klubu upravujú interné klubové predpisy.
5. Členom klubu sú predovšetkým majitelia chovných jedincov, ktorí sa zaoberajú čistokrvným chovom
psov daného plemena.
6. Záujemca o chov nesmie byť nútený k členstvu v chovateľskom klube, ktorý dané plemeno zastrešuje.
Chovný jedinec však musí splniť podmienky chovnej spôsobilosti stanovené chovateľským klubom bez
ohľadu na to, či majiteľ chovného jedinca je alebo nie je členom klubu. Pri splnení podmienok chovnej
spôsobilosti a dodržiavaní pravidiel chovu stanovených klubom je chovateľský klub povinný zabezpečiť
rovnaký servis členom i nečlenom. V prípade poskytovania služieb nečlenom klubu môžu byť v cene
služieb zohľadnené náklady klubu vyplývajúce zo zabezpečovania úloh pri riadení chovu
a zabezpečovania činnosti klubu a členstva v SPZ. Ceny služieb pre nečlenov klubu však nesmú byť
likvidačné. Odporúča sa chovateľským klubom upraviť si vzťahy s chovateľmi - nečlenmi zmluvne.
7. Členom klubu nemôže byť ten, kto sa zaoberá komisionálnym predajom psov alebo chovom psov bez
preukazov o pôvode.
§ 11
Disciplinárne previnenia
1. Vo vzťahu k štatútu KR SPZ sa disciplinárne previnenia vzťahujú na:
a) členov SPZ – chovateľov, vystavovateľov, súťažiacich, účastníkov skúšok, rozhodcov, usporiadateľov
a ďalšie osoby, ktoré sú členmi SPZ alebo klubu, ktorý je členom SPZ (fyzické osoby).
b) kynologické kluby (právnické osoby).
2. Disciplinárneho priestupku vo vzťahu k činnosti KR SPZ a zastrešujúcej organizácii (SKJ) sa dopustí člen
SPZ, ktorý:
a) úmyselne alebo z nedbanlivosti poruší stanovy, smernice, pokyny alebo opatrenia, prípadne iné
interné predpisy vydané SPZ alebo SKJ, ktoré sa na neho vzťahujú,
b) sa dopustí protiprávneho konania na kynologických akciách organizovaných SPZ alebo organizačných
zložiek SPZ,
c) sa dopustí ublíženia na cti urážkou alebo vyhrážaním, ujmou na zdraví alebo iným hrubým správaním,
d) sa dopustí úmyselne konania znevažujúceho dobré meno SPZ, SKJ alebo členov SKJ.
3. Disciplinárne previnenia v zmysle tohto štatútu sa riešia podľa disciplinárneho poriadku SPZ.
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§ 12
Sankcie
1. Predsedníctvo KR SPZ má právo voči kynologickým klubom pri závažnom porušení štatútu KR SPZ,
chovateľského a zápisného poriadku SPZ, resp. neplnení základných úloh riadenia chovu daného
plemena použiť sankcie:
a) napomenutie,
b) dočasné vylúčenie z činností KR SPZ, resp. podujatí konaných pod patronátom SPZ, SKJ a FCI.
2. Predsedníctvo KR SPZ môže navrhnúť prezídiu SPZ:
a) degradovanie členstva klubu v SPZ z riadneho na asociované,
b) vylúčenie klubu z členstva v SPZ.
3. Voči jednotlivcom, členom SPZ, môže disciplinárny orgán uložiť jedno z týchto disciplinárnych opatrení:
a) písomné pokarhanie,
b) odvolanie z volenej funkcie,
c) zákaz výkonu niektorej z činností v KR SPZ, príp. v SKJ (napr. zákaz výkonu rozhodcovskej činnosti,
chovateľskej činnosti) na dobu až 5 rokov,
d) dočasné vylúčenie z členstva v SPZ na dobu až 5 rokov.
4. Vo všetkých prípadoch má člen právo na odvolanie sa voči rozhodnutiu.
§ 13
Zánik členstva klubu v SPZ
Členstvo v SPZ zaniká:
1. Zánikom klubu.
2. Dobrovoľným vystúpením klubu z SPZ (kynologický klub môže vystúpiť z SPZ s účinnosťou od konca
kalendárneho roku).
3. Vylúčením klubu:
a) pre závažné porušenie stanov SPZ, predpisov a uznesení KR SPZ alebo ďalších interných predpisov
SPZ, SKJ a FCI,
b) pre nezaplatenie členských príspevkov na príslušný rok za členov klubu, ktorí nie sú riadnymi
členmi SPZ (držiteľmi poľovných lístkov),
c) ak klub SPZ zastreší plemeno alebo plemená, ktoré sú registrované v inom klube SPZ, alebo v inej
členskej organizácii SKJ,
d) ak poškodzuje záujmy a dobré meno SPZ, SKJ a slovenskej kynológie.
§ 14
Kynologické komisie OkO-RgO SPZ
KR SPZ spolupracuje s OkO–RgO SPZ najmä pri zabezpečovaní výcviku, skúšok a vrcholových
kynologických podujatí SPZ. Podľa potreby zvoláva aktívy predsedov kynologických komisii OkO-RgO SPZ
zamerané na metodické usmernenie činnosti OkO-RgO SPZ na úseku kynológie, najmä pri zmene
kynologických predpisov.
§ 15
Záverečné ustanovenia
1. Výkon činnosti KR SPZ zabezpečuje kynologický odbor SPZ, ktorý je zároveň aj sekretariátom KR SPZ.
2. Tento štatút je vykonávacím predpisom SPZ pre úsek poľovníckej kynológie, zosúladený s platnými
predpismi SPZ.
3. Štatút schválilo plénum KR SPZ 11.2.2017 a prezídium SPZ na zasadnutí 28.2.2017. Týmto dňom stráca
platnosť štatút KR SPZ schválený prezídiom SPZ 25.7.2016.
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