STANOVY
SLOVENSKÉHO DOSTIHOVÉHO A COURSINGOVÉHO ZVÄZU

Článok I.
Názov, sídlo, pôsobnosť
1. Názov: Slovenský dostihový a coursingový zväz; skratka SDCZ.
2. Sídlo: Tesáre 344, 956 21 Tesáre
3. Pôsobnosť zväzu sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.

Článok II.
Právna povaha a postavenie zväzu
1. Slovenský dostihový a coursingový zväz je dobrovoľným občianskych združením, ktoré
vzniklo na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
2. Slovenský dostihový a coursingový zväz môže vstupovať do tuzemských a zahraničných
kynologických organizácií.
3. Činnosť SDCZ je podmienená vzájomnou pomocou a spoluprácou svojich členov pri
organizovaní klubových akcií.

Článok III.
Poslanie a ciele zväzu
1. SDCZ prostredníctvom svojich členov dobrovoľnou formou združuje majiteľov všetkých
plemien psov, hlavne však X. skupiny – chrty podľa rozdelenia FCI, ktorí majú záujem
o dostihy a coursing.
2. Usporadúva a spolupodieľa sa na organizovaní dostihov, coursingov a súťaží chrtov.
Usporadúva školenia, tréningy a iné aktivity súvisiace s dostihom alebo coursingom
a propagáciou chrtov. Vydáva informačné materiály, ročenky, spravodaje, kalendáre.
Organizuje klubové spoločenské akcie.
3. Počas akcií, ktoré organizuje SDCZ, sa prioritne dbá na zdravie zvierat. V prípade, že je
zistený nedostatok, ktorý by mohol viesť k poškodeniu zdravia zvieraťa, klub je povinný tomu
zabrániť.
4. Podporuje a rozvíja vzťah detí a mládeže ku psom a tým aj k životnému prostrediu a prírode.
Vytvára v rámci svojich možností najoptimálnejšie podmienky pre rozvoj kynologických
aktivít mládeže.
5. Presadzuje vo svojej pôsobnosti oprávnené záujmy členov voči orgánom a organizáciám.
6. Pre dosiahnutie cieľov a poslania zväz spolupracuje s ostatnými organizáciami doma
i v zahraničí.
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Článok IV.
Členstvo
1. Členstvo v SDCZ je dobrovoľné a môže byť riadne a asociované. Počet členov je
neobmedzený.
2. RIADNE ČLENSTVO
a) Riadnym členom sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá súhlasí s poslaním a cieľmi
SDCZ alebo právnická osoba, ktorá musí byť zastupovaná štatutárom, alebo štatutárom
písomne povereným zástupcom.
b) Riadni členovia majú hlasovacie právo, môžu voliť orgány SDCZ a môžu byť do nich
volení.
c) O prijatí za riadneho člena rozhoduje výbor SDCZ na základe podanej prihlášky
uchádzača o riadne členstvo. V prípade zamietnutia sa môže uchádzač odvolať do 15 dní
na členskú schôdzu združenia, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou.
3. ASOCIOVANÉ ČLENSTVO
a) Asociovaným členom sa môže stať každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
spĺňa stanovené podmienky na riadneho člena. Právnická osoba musí byť zastupovaná
štatutárom, alebo štatutárom písomne povereným zástupcom.
b) O prijatí za asociovaného člena rozhoduje výbor SDCZ na základe podanej prihlášky
uchádzača o asociované členstvo. V prípade zamietnutia sa môže uchádzač odvolať na
členskú schôdzu, ktorá rozhodne s definitívnou platnosťou.
c) Asociovaní členovia môžu využívať všetky výhody riadneho člena, nemôžu byť volení
a nemajú možnosť voliť, hlasovať a rozhodovať o dôležitých otázkach.
d) Asociovaný člen má právo po troch rokoch asociovaného členstva v SDCZ a riadnom
plnení povinností člena podať žiadosť výboru SDCZ o prijatie za riadneho člena.
4. ČLENSTVO ZANIKÁ
a) Dobrovoľným písomným odhlásením.
b) Nezaplatením členského príspevku do 31. marca príslušného kalendárneho roka.
c) Vylúčením, o ktorom rozhoduje výbor SDCZ. Vylúčený má právo odvolať sa do 15 dní na
členskú schôdzu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou s nadpolovičnou väčšinou
prítomných členov.
d) Zánikom právnickej osoby, resp. úmrtím fyzickej osoby.
e) Zánikom SDCZ.
Zánikom členstva v SDCZ nezanikajú prípadné pohľadávky voči bývalému členovi.

Článok V.
Práva a povinnosti členov
1. PRÁVA RIADNYCH ČLENOV
a) Podieľať sa na činnosti SDCZ.
b) Zúčastňovať sa rokovania a rozhodovania na zasadaniach členskej schôdze.
c) Voliť a byť volení do orgánov SDCZ.
d) Zúčastňovať sa na všetkých akciách SDCZ.
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e) Predkladať návrhy, podnety a sťažnosti orgánom SDCZ a žiadať o stanovisko.
f) Byť informovaní o činnosti a rozhodnutiach orgánov SDCZ.
g) Využívať výhody vyplývajúce z členstva v SDCZ.
2. PRÁVA ASOCIOVANÝCH ČLENOV
a) Podieľať sa na činnosti SDCZ.
b) Zúčastňovať sa na zasadaniach členskej schôdze.
c) Zúčastňovať sa na všetkých akciách SDCZ.
d) Predkladať návrhy, podnety a sťažnosti orgánom SDCZ a žiadať o stanovisko.
e) Byť informovaní o činnosti a rozhodnutiach orgánov SDCZ.
f) Využívať výhody vyplývajúce z členstva v SDCZ.
3. POVINNOSTI ČLENOV
a) Včas zaplatiť členský príspevok.
b) Dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy SDCZ a strešnej kynologickej organizácie.
c) Dodržiavať Medzinárodný dostihový a coursingový poriadok FCI, Národný dostihový
poriadok a nariadenia Dostihovej a coursingovej komisie.
d) V prípade zvolenia do funkcií, tieto vykonávať čo najlepšie, v prospech SDCZ.
e) Pomáhať pri plnení cieľov SDCZ a aktívne sa podieľať na jeho práci.
f) Podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom SDCZ.
g) Ochraňovať a zveľaďovať majetok SDCZ.
h) Správať sa v súlade s etickými a športovými normami.
4. ČLENSKÝ PRÍSPEVOK
a) Členský príspevok pre členov SDCZ určuje každoročne členská schôdza. Ak nie je
členskou schôdzou zmenený, zostáva z predchádzajúceho kalendárneho roka.
b) Členské príspevky zaplatené za bežný kalendárny rok sa pri zániku členstva nevracajú.

Článok VI.
Orgány SDCZ
Orgánmi SDCZ sú Členská schôdza, Výbor a Kontrolór.

A. ČLENSKÁ SCHODZA
1. Členská schôdza je najvyšším orgánom a zvoláva ju výbor podľa potreby, minimálne raz
za kalendárny rok.
2. Členská schôdza je tvorená všetkými riadnymi členmi SDCZ. Výbor rozpošle všetkým
členom pozvánky s presným programom rokovania najmenej 14 dní vopred. Mimoriadna
členská schôdza sa zvoláva aj vtedy, ak o to písomne požiada aspoň 30 % riadnych
členov.
3. Návrhy na členskú schôdzu je potrebné podať písomne najmenej 7 dní vopred.
O návrhoch, ktoré sa prednesú ústne počas rokovania členskej schôdze sa bude jednať len
vtedy, ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných riadnych členov.
4. Hlasovacie právo majú iba riadni členovia.
5. Členskú schôdzu riadi predseda alebo podpredseda.
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6. Členská schôdza je schopná uznášania pri nadpolovičnej väčšine prítomných riadnych
členov.
7. Do pôsobnosti členskej schôdze patrí:
a) Prerokúvať a schvaľovať plán činnosti a výročnú správu.
b) Prerokúvať a schvaľovať rozpočet, správu kontrolóra, správu o hospodárení
a použitie výnosu z hospodárenia alebo úhrade straty za uplynulý rok.
c) Ustanoviť všeobecné zásady pre činnosť.
d) Voliť na trojročné funkčné obdobie členov výboru a kontrolóra.
e) Stanovovať výšku členských príspevkov.
f) Rokovať a uznášať sa o správach a návrhoch výboru a členov.
g) Voliť zástupcov SDCZ do orgánov iných organizácií.
h) Schvaľovať prijatie riadnych členov.
i) Rozhodovať o sťažnostiach alebo odvolaniach členov proti rozhodnutiam orgánov
SDCZ.
j) Prerokúvať a schvaľovať stanovy, ich zmeny a doplnky.
k) Ustanovovať odborné a pracovné komisie.
l) Rozhodovať o zániku.

B. VÝBOR
1. Výbor je volený v trojročných cykloch a to na členskej schôdzi.
2. Výbor riadi činnosť SDCZ. Je trojčlenný, v zložení: predseda, podpredseda, a člen výboru,
ktorý môže byť poverený vykonávaním určitej konkrétnej funkcie.
3. Výbor SDCZ sa schádza podľa potreby, najmenej však 2x do roka. Zasadnutia výboru
zvoláva predseda najmenej 14 dní vopred s uvedením programu rokovania. V prípade
nezvolania zasadnutia výboru predsedom SDCZ, môže byť zvolané podpredsedom. Výbor
je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. V prípade rovnosti
hlasov, je rozhodujúci hlas predsedu. O rokovaniach a uzneseniach sa píše zápisnica.
4. Výbor môže rokovať aj konferenčným a korešpondenčným spôsobom s využitím techniky
za predpokladu, že je riadne spísaná zápisnica.
5. Výbor je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi:
a) Uskutočňuje poslanie SDCZ.
b) Volí spomedzi seba a odvoláva predsedu a podpredsedu SDCZ.
c) Prerokúva a rozhoduje o návrhoch na prijatie a vylúčenie členov a predkladá prípadné
odvolania členskej schôdzi.
d) Uskutočňuje schválený plán činnosti a uznesenie členskej schôdze.
e) Pripravuje a zvoláva členskú schôdzu.
f) Plánuje činnosť a navrhuje finančný rozpočet.
g) Menuje členov organizačných tímov organizovaných podujatí.
h) Vydáva vnútorné predpisy.
i) Pripravuje návrh plánu činnosti.
C. ŠTATUTÁRNE ORGÁNY
1. Štatutárnymi orgánmi SDCZ sú predseda a podpredseda.
2. Predseda a podpredseda zastupujú SDCZ navonok a jednajú v jeho mene. Rozhodujú,
konajú a podpisujú samostatne. O takto konaných opatreniach informujú výbor.
3. Predseda SDCZ zvoláva zasadnutie výboru. Zodpovedá členskej schôdzi.
4. Štatutárne orgány volí výbor.
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D. KONTROLÓR
1. Je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.
2. Kontroluje činnosť a hospodárenie SDCZ a jeho orgánov.
3. Kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.
4. Prejednáva sťažnosti členov, upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich
odstránenie.
5. Členstvo kontrolóra je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.
Článok VII.
Zásady hospodárenia
1. Hospodárenie SDCZ sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
2. Majetok SDCZ slúži na zabezpečenie poslania a rozvoj SDCZ.
3. Príjmy SDCZ tvoria členské príspevky, dary, dotácie a granty, finančné príspevky zo štátneho
rozpočtu, rozpočtu vyšších územných celkov a obcí, výnosy z majetku združenia, príjmy
z činnosti pri napĺňaní cieľov SDCZ, ďalšie zdroje.
4. SDCZ môže vykonávať hospodársku činnosť v súlade s platnými právnymi predpismi za
účelom dosiahnutia stanovených cieľov a skvalitnenia činnosti SDCZ.
5. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov SDCZ.
6. Hospodárenie a účtovanie SDCZ sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Článok VIII.
Zánik SDCZ
1. SDCZ zanikne dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením alebo
právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.
2. O zániku združenia rozhoduje členská schôdza trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých
riadnych členov, ktoré zároveň vymenuje likvidátora.
3. Likvidácia majetku SDCZ sa vykoná podľa všeobecne platných právnych predpisov.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1. Zmena stanov bola schválená dňa 27.07.2015 a je účinná odo dňa ich zaregistrovania.
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