Stanovy
ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV
1. NÁZOV, SÍDLO PÔSOBNOSŤ
1.1. NÁZOV: ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV (ÚKK)
1.2. SÍDLO: Furmanská 6711/9, 841 03 Bratislava
1.3. PÔSOBNOSŤ: územie Slovenskej republiky
2. POSLANIE A CIELE
2.1. Únia kynologických klubov (ďalej len „ÚKK“) je záujmové združenie právnických osôb, združujúca
kynologické kluby so záujmom o kynológiu, ktoré vykonávajú chov čistokrvných plemien psov,
výstavníctvo a ďalšie kynologické aktivity.
2.2. V spolupráci s kynologickými klubmi, organizáciami a Slovenskou kynologickou jednotou (ďalej len
„SKJ“), ÚKK napomáha rozvoju chovu čistokrvných plemien psov. Jedným z jej hlavných cieľov je
zlepšenie genofondu, zdravia a povahových vlastností psov pri dodržiavaní stanov, všetkých predpisov
a nariadení Slovenskej kynologickej jednoty a Medzinárodnej kynologickej federácie FCI (ďalej len „FCI“).
2.3. ÚKK má právo viesť, na základe poverenia SKJ, dielčiu plemennú knihu pre plemená psov, ktoré
prostredníctvom svojich členov zastrešuje. Plemennú knihu a vydávanie preukazov o pôvode pre
plemená psov zastrešené v ÚKK môže viesť priamo SKJ alebo iná kynologická organizácia, ktorá je
začlenená v štruktúre SKJ.
2.4. ÚKK napomáha rozvoju organizovanej kynológie. Usporadúva celoslovenské, národné a
medzinárodné kynologické podujatia najmä výstavy psov a spolupodieľa sa na organizovaní športových
a záujmových kynologických podujatí a skúšok z výkonu.
2.5. ÚKK sa v spolupráci s SKJ a jej členskými organizáciami aktívne spolupodieľa na odbornom raste
poradcov chovu, funkcionárov, členov jednotlivých subjektov ÚKK a rozhodcov všetkých kynologických
odvetví. Odborným riadením chovateľskej činnosti prispieva k spoločenskému úsiliu o tvorbu a ochranu
životného prostredia.
2.6. 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.
2.7. Podieľa sa na organizovaní, vzdelávacej edičnej a publikačnej činnosti a popularizácii kynológie.
2.8. UKK prostredníctvom svojich členov prehlbuje dôveru verejnosti voči organizovanej kynológii,
prispieva k zlepšovaniu medziľudských vzťahov a dôstojne reprezentuje slovenskú kynológiu.
2.8. ÚKK má povinnosť presadzovať vo svojej pôsobnosti oprávnené záujmy svojich členov voči orgánom
a organizáciám.
2.9. Pre dosiahnutie cieľov a poslania ÚKK spolupracuje s ostatnými kynologickými organizáciami
zastrešenými v SKJ a FCI.
3. ČLENSTVO
3.1. Členstvo môže byť riadne, pridružené, alebo asociované.
3.2. Počet členov je neobmedzený. O prijatí za riadneho člena rozhoduje valné zhromaždenie
alebo výročné valné zhromaždenie ÚKK. O pridruženom a asociovanom členstve môže rozhodnúť
prezídium. V prípade odmietnutia prezídiom je možné odvolať sa na valné zhromaždenie, ktoré
s konečnou platnosťou o členstve rozhodne.
3.3. RIADNE ČLENSTVO
3.3.1. Riadnymi členmi môžu byť len právnické osoby - kynologické kluby, zastúpené štatutárnymi
zástupcami, ktorých hlavným poslaním je chov čistokrvných plemien psov. V rámci štruktúr SKJ musia
mať tieto výhradné právo riadiť a zastrešovať príslušné plemeno (plemená) psov.
3.3.2. Za riadneho člena nemôže byť prijatý ten chovateľský klub, ktorý nemá v rámci SKJ výhradné
právo spravovať plemeno psov a toto je zastrešené v inej kynologickej organizácii. Správcom plemena,
alebo viacerých plemien, v rámci SKJ, môže byť len jeden chovateľský klub. Žiadne plemeno nemôže byť
súčasne spravované viacerými chovateľskými klubmi.
3.3.3. Riadny člen musí byť zastupovaný vo vzťahu k ÚKK štatutárom, alebo štatutárom písomne
povereným zástupcom.
3.3.4. Riadni členovia majú hlasovacie právo, ich zástupcovia môžu voliť orgány ÚKK a môžu byť do nich
volení.
3.3.5. Riadni členovia ÚKK môžu poveriť vedením plemennej knihy pre plemeno(á) psov, ktorého sú
správcami, ÚKK, priamo SKJ alebo inú kynologickú organizáciu v rámci štruktúr SKJ.
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3.4. PRIDRUŽENÉ ČLENSTVO
3.4.1. Pridruženými členmi môžu byť občianske združenia a iné právnické osoby. O prijatí rozhoduje
prezídium ÚKK. V prípade zamietnutia sa môže záujemca odvolať na valné zhromaždenie, alebo
výročné valné zhromaždenie, ktoré rozhodne s definitívnou platnosťou.
3.4.2. Pridružený člen musí byť zastupovaný štatutárom alebo osobou štatutárom písomne poverenou.
3.4.3. Pridružení členovia nemajú hlasovacie právo, ich zástupcovia nemôžu voliť orgány ÚKK a môžu
byť do nich volení len do odborných komisií ÚKK.
3.4.4. Pridružení členovia, ktorí nemajú v rámci SKJ výhradné právo spravovať plemeno (plemená) psov,
nemôžu ÚKK, ani žiadnu inú organizáciu, požiadať o vedenie plemennej knihy.
3.5. ASOCIOVANÉ ČLENSTVO
3.5.1 Asociovaným členom sa môže stať občianske združenie, ktoré spĺňa stanovené podmienky na
riadneho člena.
3.5.2. O prijatí za asociovaného člena rozhoduje prezídium ÚKK na základe podanej prihlášky.
V prípade zamietnutia sa môže záujemca odvolať na valné zhromaždenie, ktoré rozhodne s definitívnou
platnosťou.
3.5.3. Asociovaní členovia môžu využívať všetky výhody riadneho člena, ich zástupcovia môžu byť volení
len do odborných komisií ÚKK a nemajú možnosť voliť, hlasovať a rozhodovať o dôležitých otázkach.
3.5.4. Asociovaný člen má právo požiadať valné zhromaždenie alebo výročné valné zhromaždenie,
o prijatie za riadneho člena.
3.6. ČLENSTVO ZANIKÁ
3.6.1. Dobrovoľným písomným odhlásením.
3.6.2. Nezaplatením členského príspevku do 31. marca príslušného
kalendárneho roka
alebo nezaslaním zoznamu členov riadny člen stráca štatút riadneho člena a stáva sa asociovaným
členom. O jeho opätovnom prijatí za riadneho člena na základe podanej žiadosti rozhoduje Valné
zhromaždenie ÚKK alebo Výročné valné zhromaždenie ÚKK na svojom najbližšom zasadnutí.
3.6.3. Nezaplatením členského príspevku ako aj nezaslaním zoznamu členov do 31. marca príslušného
kalendárneho roka sa asociovaný a pridružený člen sa dopúšťa disciplinárneho previnenia.
3.6.4 Nezaplatením členského príspevku do 30. júna príslušného kalendárneho roka alebo nezaslaním
zoznamu členov členstvo k tomuto dňu zaniká.
3.6.5. Vylúčením, o ktorom rozhoduje prezídium ÚKK. Vylúčený má právo odvolať sa do 15 dní na valné
zhromaždenie, alebo výročné valné zhromaždenie, ktoré rozhodne s konečnou platnosťou a môže
vylúčenie potvrdiť najmenej s trojštvrtinovou väčšinou prítomných členov.
3.6.6. Vyslovením nedôvery štyrmi z piatich členov prezídia. Člen, ktorému bola vyslovená nedôvera má
právo sa do 15 dní odvolať na valné zhromaždenie, alebo výročné valné zhromaždenie, ktoré rozhodne s
konečnou platnosťou. V dôsledku nedôvery, vyslovenej najmenej štvorpätinovou väčšinou prítomných
členov, členstvo k tomuto dňu zaniká.
3.6.7. Zánikom právnickej osoby.
3.6.8. Zánikom ÚKK.
4. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV
4.1. PRÁVA RIADNYCH ČLENOV:
4.1.1. Zástupcovia riadnych členov majú právo voliť a byť volení do všetkých orgánov ÚKK.
4.1.2. Predkladať návrhy prezídiu ÚKK, valnému zhromaždeniu a mimoriadnemu valnému zhromaždeniu.
4.1.3. Obracať sa s dopytmi a so sťažnosťami na prezídium ÚKK.
4.1.4. Byť informovaný o rozhodnutiach orgánov UKK.
4.1.5. Zúčastňovať sa na všetkých podujatiach ÚKK.
4.1.6. Podieľať sa na činnosti ÚKK.
4.1.7. Poveriť vedením plemennej knihy psov a vydávaním preukazov pôvodu ÚKK.
4.2. PRÁVA PRIDRUŽENÝCH A ASOCIOVANÝCH ČLENOV
4.2.1. Predkladať návrhy prezídiu ÚKK, valnému zhromaždeniu a mimoriadnemu valnému zhromaždeniu.
4.2.2. Obracať sa s dopytmi a sťažnosťami na prezídium ÚKK.
4.2.3. Byť informovaný o rozhodnutiach orgánov UKK..
4.2.4. Zúčastňovať sa na všetkých podujatiach ÚKK.
4.2.5. Podieľať sa na činnosti ÚKK.
4.3. POVINNOSTI ČLENOV
4.3.1. Zaplatiť členský príspevok a zaslať zoznam členov do 31. marca príslušného kalendárneho roka.
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Sankcie za nesplnenie tejto povinnosti sú uvedené v bode 3.6.2 a 3.6.3. a 3.6.4.
4.3.2. Za nových alebo opätovne prijatých členov zaplatiť členský poplatok a zaslať zoznam členov do
konca príslušného štvrťroka. Nesplnenie si tejto povinnosti bude považované za disciplinárne previnenie.
4.3.3. Dodržiavať stanovy ÚKK, SKJ a FCI.
4.3.4. Dodržiavať chovateľský, zápisný poriadok, všetky predpisy a nariadenia ÚKK, SKJ a FCI.
4.3.5. V prípade zvolenia zástupcov do funkcií ÚKK a SKJ dbať o to aby tieto vykonávali čo najlepšie, v
prospech ÚKK.
4.3.6. Pomáhať pri plnení cieľov ÚKK a aktívne sa podieľať na jeho práci.
4.3.7. Podľa svojich možností a schopností pomáhať orgánom ÚKK.
4.3.8. Prehlbovať dôveru medzi členmi a kynologickou verejnosťou, prispievať k zlepšovaniu
medziľudských vzťahov a v rámci svojho poslania dôstojne reprezentovať slovenskú kynológiu.
4.3.8. Ochraňovať a zveľaďovať majetok ÚKK.
4.4. ČLENSKÝ PRÍSPEVOK
4.4.1. Členský príspevok pre riadnych, pridružených i asociovaných členov určuje každoročne valné
zhromaždenie, alebo výročné valné zhromaždenie. Ak nie je valným zhromaždením zmenený, zostáva v
platnosti výška členského príspevku z predchádzajúceho kalendárneho roka.
5. ORGÁNY ÚKK
5.1 Výročné valné zhromaždenie
5.2.Valné zhromaždenie
5.3. Prezídium.
5.4. Dozorná rada
5.5 Odborné komisie
5.1.VÝROČNÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE
1. Výročné valné zhromaždenie je orgánom ktoré zvoláva prezídium raz za štyri roky. Je tvorené
štatutárnymi zástupcami, alebo štatutárnymi zástupcami písomne poverenými osobami všetkých
riadnych členov ÚKK. Prezídium rozpošle všetkým členom pozvánky s navrhovaným programom
rokovania najmenej 14 dní vopred. Mimoriadne výročné valné zhromaždenie sa zvoláva aj vtedy, ak o to
písomne požiada aspoň 30 % riadnych členov.
2. Návrhy na výročné valné zhromaždenie je potrebné podať písomne najmenej 7 dní vopred. O
návrhoch, ktoré sa prednesú ústne počas rokovania výročného valného zhromaždenia sa bude jednať
len vtedy, ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných riadnych členov.
3. Hlasovacie právo majú iba zástupcovia riadnych členov.
4. Výročné valné zhromaždenie riadi prezident alebo viceprezident.
5. Výročné valné zhromaždenie je schopné uznášania pri akomkoľvek počte prítomných zástupcov
riadnych členov.
6. Do pôsobnosti výročného valného zhromaždenia patrí:
A) Prerokúvať a schvaľovať výročnú správu prezídia, rokovať a uznášať sa o činnosti a hospodárení,
podľa plánu činnosti a rozpočtu.
B) Ustanoviť všeobecné zásady pre činnosť.
C) Rokovať a uznášať sa o správach a návrhoch prezídia a členov.
D) Odvolávať a voliť členov prezídia a dozornej rady ÚKK.
E) Voliť zástupcov ÚKK do prezídia a valného zhromaždenia SKJ alebo iných organizácií.
F) Prijímať riadnych členov.
G) Meniť stanovy.
H) Poverovať vytvorením vnútorných predpisov, schvaľovať vnútorné predpisy.
CH) Ustanovovať odborné a pracovné komisie.
I) Je odvolacím orgánom v konaniach, kde prvostupňové rozhodnutia vydáva Prezídium ÚKK.
J) Uznášať sa o zániku.
5.2.VALNÉ ZHROMAŽDENIE
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom a zvoláva ho prezídium podľa potreby, minimálne raz za
kalendárny rok. V kalendárnom roku, v ktorom sa uskutoční výročné valné zhromaždenie, valné
zhromaždenie nemusí byť zvolané.
Valné zhromaždenie je tvorené štatutárnymi zástupcami, alebo štatutárnymi zástupcami písomne
poverenými osobami všetkých riadnych členov ÚKK. Prezídium rozpošle všetkým členom pozvánky s
navrhovaným programom rokovania najmenej 14 dní vopred. Mimoriadne valné zhromaždenie sa
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zvoláva vtedy, ak o to písomne požiada aspoň 30 % riadnych členov.
2. Návrhy na valné zhromaždenie je potrebné podať písomne najmenej 7 dní vopred. O návrhoch, ktoré
sa prednesú ústne počas rokovania výročného valného zhromaždenia sa bude jednať len vtedy, ak sa o
tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných zástupcov riadnych členov.
3. Hlasovacie právo majú iba zástupcovia riadnych členov.
4. Valné zhromaždenie riadi prezident alebo viceprezident.
5. Valné zhromaždenie je schopné uznášania pri akomkoľvek počte prítomných zástupcov riadnych
členov.
6. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
A) Prerokúvať a schvaľovať správu prezídia, rokovať a uznášať sa o činnosti a hospodárení, podľa plánu
činnosti a rozpočtu.
B) Ustanoviť všeobecné zásady pre činnosť.
C) Rokovať a uznášať sa o správach a návrhoch prezídia a členov.
D) V prípade potreby môže odvolávať a voliť jednotlivých členov prezídia ÚKK a dozornej rady.
E) V prípade potreby môže voliť zástupcov ÚKK do prezídia a valného zhromaždenia SKJ alebo iných
organizácií.
F) Prijímať riadnych členov.
G) Meniť stanovy.
H) Poverovať vytvorením vnútorných predpisov, schvaľovať vnútorné predpisy.
CH) Ustanovovať odborné a pracovné komisie.
I) Je odvolacím orgánom v konaniach, kde prvostupňové rozhodnutia vydáva Prezídium ÚKK.
J) Uznášať sa o zániku.
5.3. PREZÍDIUM
1. Prezídium je volené v štvorročných cykloch a to na výročnom valnom zhromaždení ÚKK. Jednotliví
členovia prezídia v prípade potreby môžu byť volení aj na valnom zhromaždení.
2. Štatutárnymi zástupcami ÚKK sú prezident a viceprezident, ktorí sú oprávnení konať v mene ÚKK
každý samostatne.
Prezídium riadi činnosť medzi výročnými valnými zhromaždeniami a valnými zhromaždeniami. Je päť
členné, v zložení: prezident, viceprezident, a členovia prezídia, ktorí môžu byť poverení vykonávaním
určitej konkrétnej funkcie.
3. Výkon funkcie v prezídiu ÚKK sa ukončuje v prípade vzdania sa funkcie, úmrtia, neobnovenia členstva
do 31.3. bežného kalendárneho roka v členskej organizácii ÚKK.
4. Prezídium ÚKK sa schádza podľa potreby, najmenej však 4x do roka. Zasadnutia prezídia zvoláva
prezident najmenej 14 dní vopred s uvedením programu rokovania. V prípade nezvolania zasadnutia
prezídia prezidentom ÚKK, môže byť zvolané viceprezidentom. Prezídium je uznášania schopné, ak je
prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. V prípade rovnosti hlasov, je rozhodujúci hlas prezidenta. O
rokovaniach a uzneseniach sa píše zápisnica.
5. Prezídium môže rokovať aj konferenčným a korešpondenčným spôsobom s využitím techniky za
predpokladu, že je riadne spísaná zápisnica.
6. Neodkladné veci môžu vybaviť štatutári. Ich opatrenia však musí dodatočne schváliť prezídium.
7. Do pôsobnosti prezídia patrí:
A) Uskutočňovať poslanie ÚKK.
B) Prerokúvať návrhy na prijatie a vylúčenie členov a predkladať prípadné odvolania výročnému valnému
zhromaždeniu a valnému zhromaždeniu.
C) Uskutočňovať schválený plán činnosti a uznesenie valného zhromaždenia.
D) Pripravovať a zvolávať valné zhromaždenie a výročné valné zhromaždenie.
E) Plánovať činnosť a navrhovať finančný rozpočet.
F) Menovať členov organizačných výborov usporiadaných podujatí.
G) Podávať odborné vyjadrenia k otázkam.
H) Pripravovať návrh plánu činnosti.
Ch) Je odvolacím orgánom v konaniach, kde prvostupňové rozhodnutia vydávajú komisie ÚKK.
5.4. DOZORNÁ RADA
1. DOZORNÁ RADA je 3 členná a je volená na výročnom valnom zhromaždení. Jednotliví členovia
dozornej rady v prípade potreby môžu byť volení aj na valnom zhromaždení.
2. Predseda dozornej rady je zvolený samostatne.
3. Výkon funkcie v dozornej rade ÚKK sa ukončuje v prípade vzdania sa funkcie, úmrtia, neobnovenia
členstva do 31.3. bežného kalendárneho roka v členskej organizácii ÚKK.
4. Právomoci a povinnosti dozornej rady:
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A) Kontrolovať činnosť prezídia ÚKK.
B) Kontrolovať hospodárenie a majetok ÚKK, dodržiavanie Stanov, vnútorných predpisov a všeobecne
záväzných predpisov.
C) Podávať valnému zhromaždeniu a výročnému valnému zhromaždeniu návrhy na odvolanie členov
prezídia.
D) Prerokovať sťažnosti členov a predkladať návrhy riešenia orgánom ÚKK.
E) V prípade rozporov, alebo konfliktu záujmov jednotlivých orgánov (prezídium, komisie), alebo rozporu
medzi členom a prezídiom plní funkciu rozhodcovského orgánu.
5.5. ODBORNÉ KOMISIE
1. Sú zriaďované za účelom skvalitnenia činnosti ÚKK.
2. Do odborných komisií môžu byť zvolené len osoby, ktoré boli navrhnuté zástupcom členského
subjektu ÚKK. Minimálny počet členov v jednotlivých komisiách je tri, maximálny nie je stanovený.
3. Odborné komisie riadia svoju činnosť na základe interných predpisov - štatútov, ktoré vypracúva
príslušná komisia a schvaľuje ich Valné zhromaždenie alebo Výročné valné zhromaždenie ÚKK.
V prípade zmien môže novelizovaný štatút komisie schváliť Prezídium ÚKK.
4. Výkon funkcie v odbornej komisii sa ukončuje v prípade vzdania sa funkcie, úmrtia, neobnovenia
členstva do 31.3. bežného kalendárneho roka v členskej organizácii ÚKK, alebo uplynutím stanoveného
času.
6. ČLENSKÁ DISCIPLÍNA
6.1. Prezídium sa stará o dodržiavanie disciplíny v ÚKK vrátane členskej disciplíny, eviduje priestupky
proti disciplíne a tieto hodnotí. Odstupuje ich spolu s vyjadrením príslušnému orgánu.
6.2. Disciplinárnym orgánom je disciplinárna komisia. V prípade stíhania člena disciplinárnej komisie
alebo prezídia, prevezme právomoc disciplinárneho orgánu dozorná rada.
Proti rozhodnutiu
disciplinárnej komisie, alebo dozornej rady sa môže člen odvolať na valné zhromaždenie do 15 dní od
doručenia rozhodnutia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.
7. HOSPODÁRENIE
7.1. ÚKK hospodári podľa schváleného rozpočtu.
Majetok ÚKK slúži na zabezpečenie poslania a rozvoj ÚKK. Zánikom členstva okrem zániku podľa bodu
3.6.7. členovi nevzniká nárok na majetkové vysporiadanie.
Príjmy ÚKK tvoria členské príspevky, príspevky na činnosť, dary, dotácie a granty od fyzických osôb
a právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia ako aj príjmy z činností ktoré vyplývajú z cieľov a poslania
ÚKK.
7.2. Hospodárenie a účtovanie ÚKK sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
8. ZÁNIK ÚKK
8.1. ÚKK zaniká
a) rozhodnutím valného zhromaždenia o zániku a to trojpätinovou väčšinou riadnych členov
b) právoplatným rozhodnutím orgánu príslušného na registráciu ÚKK o jeho rozpustení
8.2. Ak sa do jedného roka od predloženia návrhu prezidenta alebo prezídia na zánik ÚKK, nepodarí
zvolať členov na valné zhromaždenie tak, aby bolo uznášania schopné, pre prijatie takéhoto
rozhodnutia, je o zániku oprávnené rozhodnúť prezídium.
8.3. Pri zániku dobrovoľným rozpustením, vykoná sa likvidácia majetku ÚKK podľa všeobecne platných
právnych predpisov.
9. ÚČINNOSŤ
Tieto novelizované Stanovy ÚKK boli schválené 11.06.2017 a sú účinné odo dňa ich zaregistrovania na
Ministerstve vnútra SR.
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