
 

 

Stanovy klubu 

RACING HOUNDS SLOVAKIA - RHS 

 
 
 

Článok 1 
Názov, sídlo, právna forma a pôsobnosť klubu 

 
Názov klubu: RACING HOUNDS SLOVAKIA - RHS 
Oficiálna skratka klubu: RHS 
Sídlo klubu: Jána Čajdu 1, 010 04 Žilina 
Právna forma: občianske združenie 
Pôsobnosť: územie Slovenskej republiky 
 
 

Článok 2 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Hlavnou náplňou klubu RACING HOUNDS SLOVAKIA - RHS je organizácia a propagácia 

coursingového a dostihového športu pre psov, vytváranie pozitívneho vzťahu členov, detí 
a mládeže k prírode a k ochrane životného prostredia. Vytvára možnosti pre trávenie 
voľného času pre deti, mládež a širokú verejnosť. 

2. Činnosť klubu je podmienená vzájomnou pomocou a spoluprácou svojich členov pri 
organizovaní klubových akcií. 

3. Klub vykonáva svoje aktivity v súlade s pravidlami zastrešujúcej organizácie. 
 
 

Článok 3 
Ciele a poslanie 

 
1. Združovať dobrovoľnou formou záujemcov o kynológiu, majiteľov a chovateľov všetkých 

plemien psov, hlavne však X. skupinu – chrty, podľa rozdelenia FCI. 
2. Podporovať a rozvíjať vzťah detí, mládeže a širokej verejnosti ku kynológii, etológii a tým aj 

k životnému prostrediu. Ďalej podporovať vzťah k prírode a dbať na etické správanie sa 
k zvieratám. 

3. Počas akcií, ktoré organizuje klub, prioritne dbať na zdravie zvierat. V prípade, že je zistený 
nedostatok, ktorý by mohol viesť k poškodeniu zdravia zvieraťa, klub je povinný tomu 
zabrániť. 

4. Hájiť a presadzovať vo svojej pôsobnosti záujmy svojich členov, vystupovať v ich mene 
a podporovať spoluprácu s inými organizáciami na Slovensku, ako aj s organizáciami 
v zahraničí. 
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5. Zabezpečovať, podporovať a realizovať odborný výcvik psov a organizovať skúšky psov. 
6. Usporadúvať kynologické podujatia, klubové akcie, súťaže a preteky s hlavným zameraním 

na coursingový a dostihový šport ako pre členov klubu, tak aj pre ostatných záujemcov 
a širokú verejnosť. 

7. Zabezpečovať odbornú teoretickú a praktickú prípravu rozhodcov. 
8. Publikovať kynologické publikácie, materiály a texty, ktoré prispejú k zvýšeniu 

informovanosti členov klubu a verejnosti o témach vyplývajúcich z poslania klubu, 
vykonávať kurzy a školenia. 

9. Zabezpečovať, podporovať a realizovať osvetu pre členov klubu i verejnosť v oblasti 
dostihov a coursingu, chovateľstva, ochrany zdravia zvierat a ľudí pri vykonávaní 
kynologických aktivít. 

10. Vytvárať podmienky pre odborný rast svojich členov za účelom získania kvalifikácie 
vykonávania úloh funkcionárov definovaných v FCI a v Medzinárodnom a Národnom 
dostihovom a coursingovom poriadku. 

 
 

Článok 4 
Členstvo v klube 

 
1. Členstvo v klube je dobrovoľné. Členstvo v klube môže byť riadne a čestné. 

a) Riadnymi členmi sú tí členovia, ktorí boli do klubu prijatí podľa čl. 4 bodu 3 stanov. 
b) Členská schôdza alebo výkonný výbor klubu môže tých, ktorí sa mimoriadne zaslúžili 

o rozvoj klubu, navrhnúť za čestných členov. O získaní čestného členstva rozhoduje 
členská schôdza. Čestní členovia členské príspevky neplatia a majú všetky práva 
a povinnosti riadneho člena klubu. 

2. Členom klubu sa môže stať každá: 
a) fyzická osoba po dovŕšení 15. roku veku, 
b) právnická osoba, ktorá súhlasí s poslaním a cieľmi klubu. 

3. O členstvo v klube sa kandidát uchádza podaním prihlášky a zaplatením príspevku vo výške 
členského poplatku. Prijatie za člena podlieha schváleniu výkonným výborom. V prípade 
zamietnutia členstva výkonným výborom klubu, má odmietnutý uchádzač právo sa písomne 
odvolať do 15 dní na členskú schôdzu, ktorá na svojom najbližšom zasadnutí rozhodne 
s konečnou platnosťou. 

4. Členstvo v klube zaniká: 
a) dobrovoľným vystúpením, 
b) neuhradením členského príspevku, 
c) úmrtím fyzickej osoby, resp. dňom zániku právnickej osoby, 
d) vylúčením, o ktorom rozhodne členská schôdza, 
e) zánikom klubu. 

5. Vylúčením môže členstvo zaniknúť v prípade, ak člen: 
a) závažne poruší stanovy, vnútorné smernice klubu alebo dobré mravy, 
b) poruší Zákon o ochrane zvierat. 
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Článok 5 

Práva a povinnosti členov 
 

1. Práva členov: 
a) podieľať sa na činnosti klubu, 
b) zúčastňovať sa na všetkých akciách klubu, 
c) využívať výhody, ktoré svojim členom klub poskytuje, 
d) podávať návrhy, podnety a sťažnosti orgánom klubu a žiadať ich o stanovisko, 
e) voliť a byť volený do orgánov klubu. Právo byť volený vzniká členom, ktorí dovŕšili 21. 

rok veku, 
f) zúčastňovať sa rokovania a rozhodovania na zasadaniach členskej schôdze, 
g) byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov klubu. 

 
2. Povinnosti členov: 

a) dodržiavať stanovy a vnútorné smernice klubu, 
b) plniť rozhodnutia orgánov klubu, 
c) v prípade reprezentácie klubu na podujatí usporiadanom inou organizáciou dodržiavať 

pokyny usporiadateľov, 
d) aktívne sa podieľať na činnosti a plnení cieľov klubu, 
e) riadne a včas platiť členské príspevky (okrem čestných členov, ktorí členský príspevok 

neplatia), 
f) v prípade zvolenia do funkcie, túto vykonávať čo najlepšie, v prospech klubu, 
g) ochraňovať a zveľaďovať majetok klubu, 
h) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom klubu. 

 
 

Článok 6 
Orgány klubu 

 
6.1 Členská schôdza 
1. Členská schôdza je najvyšším orgánom klubu, tvoria ju všetci členovia klubu. 
2. Zvoláva sa pravidelne raz za rok. Výkonný výbor klubu rozpošle pozvánky s programom 

rokovania najmenej 10 dní vopred všetkým členom. 
3. Mimoriadna členská schôdza sa zvoláva vtedy, ak o to písomne požiada aspoň 10 členov 

klubu alebo väčšina členov výkonného výboru klubu alebo väčšina členov kontrolnej 
a revíznej komisie. 

4. Členskú schôdzu riadi predseda, prípadne podpredseda; pri ich neprítomnosti, ktorýkoľvek 
člen výkonného výboru po odsúhlasení nadpolovičnou väčšinou prítomných. 

5. Je uznášaniaschopná za prítomnosti najmenej 11 členov vrátane poverených podľa článku 
6.1 bodu 7 stanov. 

6. Hlasovanie na členskej schôdzi je verejné. Pred niektorými hlasovaniami môže člen požiadať 
o tajné hlasovanie prostredníctvom lístočkov. Tajné hlasovanie musí schváliť väčšina 
prítomných členov. 

7. Ak sa člen nemôže zúčastniť členskej schôdze, má možnosť hlasovať prostredníctvom ním 
poverenej prítomnej osoby. Poverenie sa vykoná spôsobom: 
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a) člen oznámi trom ľubovoľným členom výkonného výboru, ktorá osoba dostáva od neho 

poverenie a zároveň napíše vlastnoručne podpísané poverenie, ktoré odovzdá 
poverenej osobe, alebo 

b) člen hlasuje prostredníctvom ním poverenej prítomnej osoby, ktorá má neprítomným 
členom vlastnoručne podpísané a úradne overené poverenie. 

8. O návrhoch, ktoré sa prednesú ústne počas rokovania členskej schôdze sa bude rokovať 
vtedy, ak sa o tom uznesie väčšina prítomných. 

9. Členská schôdza hlasovaním: 
a) prerokúva a schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, 
b) volí a odvoláva predsedu klubu, členov výkonného výboru klubu, členov kontrolnej a 

revíznej komisie, 
c) rozhoduje o činnosti a hospodárení klubu, 
d) rozhoduje o zániku zlúčením s iným občianskych združením alebo dobrovoľným 

rozpustením klubu, 
e) rokuje a uznáša sa o správach a návrhoch výkonného výboru, kontrolnej a revíznej 

komisie a členov klubu, 
f) s konečnou platnosťou rozhoduje o odvolaní sa uchádzačov proti neprijatiu do klubu, 
g) rozhoduje o vylúčení člena z klubu, 
h) rozhoduje o sťažnostiach alebo odvolaniach členov proti rozhodnutiam orgánov klubu. 

10. O rokovaniach a uzneseniach členskej schôdze spíše zapisovateľ zápisnicu, ktorú podpisujú 
dvaja overovatelia. Zapisovateľ a overovatelia sú volení spomedzi prítomných členov 
členskej schôdze väčšinovým hlasovaním prítomných členov. Zapisovateľ je povinný spísať 
zápisnicu do 7 dní odo dňa konania členskej schôdze a doručiť ju overovateľom. 
Overovatelia sú povinní overiť zápisnicu, resp. vyriešiť všetky prípadné námietky so 
zapisovateľom do 7 dní od obdržania zápisnice od zapisovateľa a bezodkladne ju zaslať 
poverenému štatutárovi. 

 
6.2 Výkonný výbor 
1. Je výkonný orgán združenia a je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi. 
2. Je volený členskou schôdzou na obdobie 3 rokov. 
3. Riadi činnosť klubu v období medzi zasadnutiami členskej schôdze. 
4. Výkonný výbor hlasovaním rozhoduje o všetkých zásadných otázkach klubu, ktoré nie sú 

výlučne v kompetencii členskej schôdze alebo kontrolnej a revíznej komisie. 
5. Funkcie členov výkonného výboru: 

1) predseda, 
2) podpredseda, 
3) člen pre financie, 
4) regionálny zástupca pre východné Slovensko, 
5) regionálny zástupca pre stredné Slovensko, 
6) regionálny zástupca pre západné Slovensko. 

 
Výkonný výbor je 5 členný. Každý regionálny zástupca je zároveň aj zástupca pre nechrty. 
Funkcia podpredsedu je kumulovaná s funkciou jedného z regionálnych zástupcov. 
Podpredsedu volí členská schôdza spomedzi regionálnych zástupcov na návrh predsedu 
a regionálnych zástupcov. Ostatné funkcie nemôžu byť kumulované. Pri hlasovaní členov 
výkonného výboru, v prípade nerozhodného počtu hlasov, sa hlas predsedu počíta ako dva 
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hlasy. V prípade člena vo funkcii podpredsedu a regionálneho zástupcu sa hlas osoby 
zodpovednej za tieto funkcie vo výkonnom výbore počíta pri hlasovaní vždy iba za jeden hlas. 
 

6. Výbor z každého svojho rokovania a hlasovania spíše zápisnicu, ktorú zverejní na klubovej 
internetovej stránke. 

7. Do pôsobnosti výkonného výboru patrí najmä: 
a) uskutočňovať ciele a poslanie klubu, 
b) navrhovať a schvaľovať vnútorné smernice klubu 
c) rozhodovať   o schválení žiadostí o prijatie za člena klubu a predkladať prípadné návrhy 

na odvolanie člena klubu členskej schôdzi, 
d) uskutočňovať schválený plán činnosti a uznesenia členskej schôdze, 
e) plánovať činnosť združenia a navrhovať finančný rozpočet, 
f) menovať vedúcich a členov organizačných výborov akcií klubu, 
g) navrhovať adeptov na rozhodcov, 
h) odpovedať na žiadosti, sťažnosti a podnety v lehote do 14 dní od ich doručenia, 
i) uskutočňovať hospodárenie podľa schváleného rozpočtu, 
j) starať sa o dodržiavanie členskej disciplíny, 
k) zvolávať a obsahovo pripravovať rokovania členskej schôdze a pripravovať základné 

materiály na tieto rokovania, 
l) určovať výšku členského príspevku a ostatných klubových poplatkov, schvaľovať 

a menovať zástupcov klubu do akýchkoľvek komisií a orgánov v rámci klubu ako aj 
mimo neho, 

m) schvaľovať plánovaný rozpočet jednotlivých akcií organizovaných klubom, ako aj tých 
akcií, na ktorých sa klub organizačne spolupodieľa, 

n) schvaľovať využívanie a prípadné zapožičanie majetku klubu iným osobám mimo klubu 
a iným subjektom. 

 
6.3 Štatutárni zástupcovia klubu 
1. Štatutárni zástupcovia klubu sú predseda, podpredseda a člen pre financie. 
2. Štatutárni zástupcovia majú samostatné podpisové právo. 
3. Štatutárni zástupcovia konajú a podpisujú výlučne na základe predchádzajúceho poverenia 

od výkonného výboru a v súlade s rokovaním, resp. hlasovaním výkonného výboru. 
4. V prípade, ak štatutárny zástupca koná alebo podpisuje svojvoľne bez predchádzajúceho 

poverenia od výkonného výboru, automaticky stráca členstvo vo výbore a výbor klubu 
následne do 14 dní zvolá mimoriadnu členskú schôdzu, na ktorej bude zvolený nový 
štatutárny zástupca. 

 
6.4 Kontrolná a revízna komisia 
1. Kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov klubu. 
2. Kontroluje činnosť a hospodárenie klubu a jeho orgánov, upozorňuje orgány na nedostatky 

a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. 
3. Je kontrolným orgánom klubu, ktorý je 3-členný. Členov kontrolnej a revíznej komisie volí 

a odvoláva členská schôdza na obdobie 3 rokov. 
4. Za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezlučiteľné 

s členstvom vo výkonnom výbore. 
5. Členovia kontrolnej a revíznej komisie si po svojom vymenovaní zvolia spomedzi seba 

predsedu väčšinovým hlasovaním. 
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Článok 7 

Hospodárenie klubu 
 
1. Majetok združenia tvorí hmotný a nehmotný majetok, ku ktorému má združenie vlastnícke 

alebo iné majetkové právo. 
2. Finančnými zdrojmi na činnosť združenia sú: členské príspevky, dobrovoľné príspevky, dary 

od fyzických a právnických osôb; dotácie a granty od právnických osôb; dotácie, granty 
a finančné príspevky zo štátneho rozpočtu, rozpočtu vyšších územných celkov a obcí; podiel 
zaplatenej dane podľa osobitného zákona; výnosy z majetku združenia; príjmy z činnosti pri 
napĺňaní cieľov združenia; ďalšie zdroje. 

3. Združenie môže vykonávať hospodársku činnosť v súlade s platnými právnymi predpismi za 
účelom dosiahnutia stanovených cieľov a skvalitnenia činnosti združenia. 

4. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov a poslania 
klubu. 

 
 

Článok 8 
Zánik klubu 

 
1. Racing Hounds Slovakia - RHS zanikne dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným 

občianskych združením alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho 
rozpustení. 

2. O zániku klubu rozhoduje členská schôdza nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov, 
ktorá zároveň vymenuje likvidátora. 

3. Likvidácia majetku sa uskutoční v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 
 
 

Článok 9 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom vzatia zmeny stanov Ministerstvom vnútra na 

vedomie a nahrádzajú stanovy vzaté na vedomie dňa 3.3.2015 pod  
       č. VVS/1-900/90-17048-4. 
2. Stanovy schválila členská schôdza na zasadaní v Lietavskej Lúčke dňa  18. 10. 2015. 
3. Štatutárny zástupca určený členskou schôdzou klubu je povinný zaregistrovať stanovy do 30 

dní od obdržania overenej zápisnice. 


