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BULLMASTIFF KLUB SK  , občianske združenie  
 

 sídlo : Kosorín 39, 966 24 Kosorín, okres : Žiar nad Hronom , Slovenská republika 

 IČO :   bude pridelené po registrácii  ,  

 registrácia : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – číslo :  pridelené po podaní návrhu na registráciu    

 
 

PREAMBULA . 
 

1. BULLMASTIFF KLUB SK , občianske združenie (ďalej len „ združenie „ v príslušnom gramatickom tvare  )  bolo založené 
na neformálnom zakladajúcom valnom zhromaždení dňa : 24.04 2015  rozhodnutím zakladateľov a zároveň členov 
prípravného výboru , ktorí sa rozhodli založiť občianske združenie a prijali jeho stanovy v nasledovnom znení :  

 

 Zakladajúci členovia , zároveň členovia prípravného výboru a členovia prvých orgánov občianskeho združenia :  
  

1. Meno a priezvisko :  Martin ŠIPKOVSKÝ , rodený : Šipkovský  

 Dátum narodenia :   29.01.1976 , rodné číslo : 760129/8364 , štátny občan SR 

 Trvalé bydlisko :   SNP 596/143, 965 01 Žiar nad Hronom .   
 

2. Titul, meno a priezvisko :  Karol ŠIPKOVSKÝ , rodený :  Šipkovský    

 Dátum narodenia  :   11.11.1951 , rodné číslo : 511111/235 , štátny občan SR 

 Trvalé bydlisko :   ulica A. Dubčeka 17/12 , 965 01 Žiar nad Hronom . 
 

3. Meno a priezvisko :  Mgr. Róbert ŠTEFÁNIK, PhD. , rodený : Štefánik  

 Dátum narodenia :   13.10.1970 , rodné číslo : 701013/7233 , štátny občan SR 

 Trvalé bydlisko :   Partizánska 826/52, 911 01 Trenčín .   
 

4. Meno a priezvisko :  Ing. Erika ŠTEFÁNIKOVÁ , rodená : Horňáková   

 Dátum narodenia :   26.07.1970 , rodné číslo : 705726/6788 , štátny občan SR 

 Trvalé bydlisko :   Partizánska 826/52, 911 01 Trenčín .   
 

5. Meno a priezvisko :  Ing. Jana PÁLKOVÁ , rodená : Pálková   

 Dátum narodenia :   07.02.1975 , rodné číslo : 755207/7533 , štátny občan SR 

 Trvalé bydlisko :   Banská Hodruša 645, 966 61 Hodruša - Hámre .   
 

2. Občianske združenie vznikne na základe registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona číslo 
83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení.  
 

3. Zakladatelia a zároveň členovia prípravného výboru sa dohodli , že pre účely podania návrhu na registráciu združenia 
bude splnomocnencom oprávneným konať v ich mene :  Martin ŠIPKOVSKÝ , ID údaje tak ako je uvedené vyššie .   

 

S T A N O V Y 
občianskeho združenia v úplnom znení . 

 
ČASŤ I. 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA . 
 

ČLÁNOK 1. 
IDENTIFIKÁCIA ZDRUŽENIA . 

 
1. Názov občianskeho združenia  :  BULLMASTIFF KLUB SK , občianske združenie    

    

2. Sídlo občianskeho združenia  : Kosorín 39, 966 24 Kosorín, okres : Žiar nad Hronom. 

 

 IČO :      Bude pridelené po registrácii združenia  

príslušným pracoviskom Štatistického úradu Slovenskej republiky . 

 Registrácia :    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky . 

 
3. Cieľ činnosti združenia - kynológia , v súlade s platnými právnymi predpismi naplnenie a realizácia práva členov klubu 

– majiteľov,  chovateľov a sympatizantov čistokrvných psov plemena BULLMASTIFF slobodne sa združovať 
v dobrovoľnom , neziskovom a apolitickom občianskom združení , ktorého činnosť považujú za zmysluplné 
a prospešné trávenie voľného času najmä : 
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a/ v maximálnej miere prispievať k čo najkvalitnejšiemu chovu čistokrvných jedincov plemena Bullmastiff 
členmi klubu na Slovensku bez znakov kríženia a so zodpovedajúcim zdravotným stavom , temperamentom 
a pevným nervovým systémom. Za týmto účelom bude klub : 

 

 usporadúvať výstavy a bonitácie podľa platných štandardov FCI 

 hľadať možnosti upevnenia zdravia a povahových a pracovných vlôh plemena psov Bullmastiff  

 koordinovať chov viesť príslušné evidencie chovných jedincov a doporučovať chovateľom vhodných jedincov ku krytiu 

 Poskytovať členom informácie a odbornú pomoc pri podpore chovu a propagácii plemena Bullmastiff  

 V potrebnej miere spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy , inými občianskymi združeniami , najmä zo 
vzťahom ku kynológii a chovu čistokrvných psov a s Medzinárodnou kynologickou federáciou  (  Fédération 
Cynologique Internationale, skratka „ FCI „ ) , ako z celosvetovou uznávanou kynologickou organizáciou medzi 
základné úlohy ktorej patrí vytváranie a úprava štandardov jednotlivých plemien psov a tvorba predpisov pre chov. 

 
b/ Dobrovoľná nekomerčná a nezisková svojpomoc medzi klubom a jeho jednotlivými členmi . 

 
4. O rozšírení , alebo zmene činnosti združenia rozhoduje valné zhromaždenie v súlade s týmito stanovami.  

 
5. Orgány združenia , spôsob ich ustanovovania , určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia,  

 sú upravené v časti IV. stanov .  
  

6. Charakter občianskeho združenia a časové trvanie  :        Dobrovoľné združenie fyzických a právnických osôb v zmysle 
zákona číslo : 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení. Občianske združenie je založené na dobu neurčitú. 
 

7. Organizačné jednotky : Občianske združenie nezriaďuje žiadne organizačné jednotky.   
 

8. Zásady hospodárenia : sú upravené v časti II. stanov .  
 

ČASŤ II. 
MAJETOK A ZÁSADY HOSPODÁRENIA ZDRUŽENIA . 

 
ČLÁNOK 2. 

MAJETOK A ZÁSADY HOSPODÁRENIA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA. 
 

1. Majetok združenia je súbor vecí, práv a oceniteľných hodnôt a je tvorený z nasledovných položiek :  
 
a/ Vstupné členské vklady a ročné členské príspevky riadnych členov v zmysle stanov ,  
b/ Peňažné a nepeňažné dary a sponzorské príspevky fyzických a právnických osôb,   
c/ Peňažné prostriedky, veci a oceniteľné práva získané v rámci činnosti občianskeho združenia, 

 
2. Základnými zásadami hospodárenia občianskeho združenie sú :  

 
a/ Majetok združenia je evidovaný a účtovaný v súlade s platnými právnymi predpismi a môže byť použitý 

výlučne na plnenie účelu združenia a v prospech jeho členov. 
b/ O použití majetku rozhoduje podľa potreby štatutárny orgán klubu v medziach zákona a stanov združenia .  

 
3. Účtovným obdobím združenia je kalendárny rok. Vedenie účtovníctva zabezpečuje štatutárny orgán klubu. 

 
4. Združenie vedie účtovníctvo, spracováva a štátnym orgánom poskytuje výkazy a informácie o svojej činnosti podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov. Ročná účtovná závierka sa zostavuje po uplynutí účtovného obdobia v čase 
a spôsobom upraveným právnymi predpismi a predkladá sa spolu s návrhom na prípadné použitie a rozdelenie zisku 
na schválenie valnému zhromaždeniu  . Účtovná závierka sa archivuje počas celej doby trvania združenia . 
 

5. Združenie môže na základe rozhodnutia valného zhromaždenia  vytvoriť rezervný fond, ktorý možno použiť na krytie 
prípadných strát, alebo mimoriadnych výdavkov združenia . O použití  rezervného fondu  rozhoduje štatutárny orgán 
klubu. Rezervný fond sa bude v prípade jeho vzniku dopĺňať podľa rozhodnutia valného zhromaždenia . 

 
ČASŤ III. 

POSTAVENIE , PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV ZDRUŽENIA . 
 

ČLÁNOK 3. 
ČLENSTVO V OBČIANSKOM ZDRUŽENÍ . 

 
1. Riadnymi členmi združenia môžu byť majitelia , chovatelia a sympatizanti chovu čistokrvného plemena Bullmastiff  : 

 
a/ fyzické osoby ktoré dovŕšili 18 rok veku a sú plne spôsobilé na právne úkony. 
b/ právnické osoby .  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kynol%C3%B3gia
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2. Záujemca o členstvo v občianskom združení musí vyplniť , podpísať a doručiť štatutárnemu orgánu klubu písomnú 
prihlášku . Spolu s prihláškou je záujemca povinný zaplatiť do pokladne, alebo na účet združenia : 
 
a/ Vstupný vklad vo výške :        10,- EUR a  
b/ ročný členský príspevok vo výške určenej pre prvý rok existencie klubu vo výške :  20 ,- EUR , 

a pre každý ďalší príslušný kalendárny rok vo výške určenej rozhodnutím valného zhromaždenia.  
 

3. Na prijatie za člena nemá záujemca právny nárok a toto je iba vecou združenia a jeho členov .  
 

4. Proces prijatia za člena klubu prebieha nasledovne :  
 

a/ O prijatí záujemcu za člena Predstavenstvo klubu rozhodne do : 30 dní odo dňa doručenia prihlášky v zmysle stanov 
a v prípade kladného rozhodnutia mu zašle osvedčenie o prijatí a zápise zo zoznamu členov vedeného klubom . 

 
b/ V prípade ak Výbor klubu zamietne žiadosť záujemcu o členstvo v združení , oznámi mu túto skutočnosť  do : 30 dní 

odo dňa podania prihlášky a vráti mu vykonané platby .  
 
5. Výkon práv člena združenia môže byť obmedzený alebo pozastavený len na základe stanov a rozhodnutia valného 

zhromaždenia v súlade s právnymi predpismi , alebo na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia súdu.   
 
6. Člen združenia nesmie vykonávať práva na ujmu  práv a oprávnených záujmov ostatných členov združenia a občianske 

združenie a jeho orgány musia zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými členmi rovnako. 
 

7. Na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu klubu môže byť udelené neformálne Čestné členstvo v združení : 
 

a/ fyzickej osobe ktorá dovŕšila 18 rok veku a je plne spôsobilá na právne úkony. 
b/ právnickej osobe. 

 
8. Čestný člen združenia sa môže zúčastňovať na činnosti združenia, nemá však žiadne práva ani povinnosti riadneho 

člena v zmysle Stanov občianskeho združenia. Udelené čestné členstvo môže byť odobraté na základe rozhodnutia 
valného zhromaždenia a zaniká dňom, kedy bude oznámenie o takejto skutočnosti doručené dotknutej osobe.  
 

9. Členstvo v združení zaniká :  
 
a/ Dobrovoľným vystúpením , dňom doručenia takéhoto oznámenia člena predstavenstvu klubu. 
b/ Smrťou , dňom úmrtia člena klubu . Členstvo v klube nie je možné zdediť.  
c/ Dňom právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení člena v disciplinárnom konaní pre hrubé alebo opakované 

porušenie stanov alebo vnútorných noriem združenia . 
d/ Nezaplatením členského na príslušný kalendárny rok najneskôr do posledného kalendárneho dňa 
 mesiaca marec bežného roka.  
e/ Zánikom združenia . 

ČLÁNOK 4. 
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV ZDRUŽENIA. 

 
1. Každý riadny člen združenia má  najmä tieto práva :  
 

a/ Podieľať sa na činnosti občianskeho združenia , navrhovať kandidátov, voliť a byť volený do orgánov 
združenia a navrhovať orgánom združenia všetko, čo považuje za potrebné na ochranu  svojich záujmov 
a zlepšenie činnosti združenia , zúčastňovať sa na valnom zhromaždení  , uplatňovať na  ňom návrhy , 
hlasovať , požadovať  informácie  týkajúce  sa  záležitostí  združenia.   

 
b/ Požadovať od orgánov združenia informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia zo združením . Ak orgán  združenia 

nemôže poskytnúť informáciu ústne , alebo ak o to člen združenia požiada, je povinný poskytnúť mu 
informácie písomne do : 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Informáciu zasiela orgán združenia členovi na 
jeho náklady na ním požadovanú adresu , ústne informácie poskytne v sídle združenia. Orgány združenia 
môžu odmietnuť poskytnúť  informácie iba v rozsahu a spôsobom stanovenom zákonom. 

 
c/ Ak člen združenia považuje rozhodnutie jeho orgánov,  proti  ktorému  už  nemožno  podľa  stanov podať 

opravný prostriedok, za nezákonné alebo odporujúce  stanovám, môže do : 30 dní odo dňa, keď sa o ňom 
dozvedel, najneskôr však do : 6 mesiacov od rozhodnutia požiadať príslušný okresný súd o jeho preskúmanie 
v súlade s § 15 zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní  občanov . 

 
d/ Po zrušení združenia s  likvidáciou má člen právo na podiel na likvidačnom zostatku podľa stanov. 
 



Strana 4 z 10 
 

2. Každý člen združenia má  najmä tieto povinnosti :  
 

a/ Zaplatiť do pokladne , alebo na účet združenia vstupný vklad vo výške určenej stanovami alebo 
 rozhodnutím valného zhromaždenia schôdze a riadne a včas platiť ročné členské príspevky . 

 
b/ Rešpektovať rozhodnutia orgánov združenia a práva a záujmy ostatných členov  združenia a pri  svojej 

činnosti v rámci združenia postupovať v súlade s jej stanovami , vnútornými pravidlami a platnými právnymi 
predpismi a rozhodnutiami jeho orgánov a v rámci svojich možností a schopností sa podieľať na  tvorbe     
a zveľaďovaní majetku , chrániť a udržiavať majetok združenia, ktorý mu bol zverený , 

 
c/ Spolupracovať s orgánmi združenia a upozorňovať ich na každú skutočnosť, ktorá by mohla mať za následok 

škodu na majetku združenia alebo inú ujmu.  
 

3. Všeobecné ustanovenie .  Každý člen združenia má okrem práv upravených stanovami všetky ďalšie práva a 
povinnosti stanovené najmä zákonom číslo : 83/1990 Zb. o združovaní občanov a ostatnými platnými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky. 

ČASŤ IV. 
ORGÁNY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA . 

 
ČLÁNOK 5. 

ORGÁNY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA : 
 
1. Prvé orgány združenia na prvé funkčné obdobie určili zakladatelia pri založení občianskeho združenia. Ďalšie 

orgány a ich členov volí a odvoláva valné zhromaždenie v zmysle stanov združenia.  
 

2. Orgánmi občianskeho združenie , ktorých právomoci a spôsob rozhodovania určujú stanovy sú :  
 

a/ Valné zhromaždenie ,  
b/ Predstavenstvo klubu , 
c/ Kontrolór klubu .  

ČLÁNOK 6. 
VALNÉ ZHROMAŽDENIE . 

 
1. Najvyšším  orgánom  občianskeho združenia je  valné zhromaždenie  ( ďalej len „ VZ „  ) jeho členov.  Člen združenia 

sa zúčastňuje VZ osobne alebo v zastúpení iným členom na základe písomnej plnej moci.  
 
2. Na VZ sa okrem členov združenia zúčastňujú : predstavenstvo a kontrolór klubu . 

Na VZ sa môžu na pozvanie výboru klubu zúčastniť aj čestní členovia, alebo iné osoby. 
 

3. Do pôsobnosti VZ patrí najmä :  
 

a/ rozhodovanie o zmene stanov, 
b/ voľba a odvolanie orgánov občianskeho združenia , ( s výnimkou prvých orgánov určených zakladateľmi )  
c/ schválenie účtovnej závierky , rozhodnutie o rozdelení zisku , prípadne úhrade strát združenia ,  
d/ rozhodnutie o zrušení občianskeho združenia , 
e/ schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov združenia , resp. osôb činných pre združenie,  
f/ Rozhodnutie v 2. stupni vo veciach odvolaní v disciplinárnych konaniach voči členom klubu ,    
g/ Rozhodnutie v 2 stupni o odvolaniach členov združenia voči iným rozhodnutiam orgánov klubu , 
h/ Rozhodnutie o prijatí Chovateľského poriadku a bonitačného poriadku. 
i/ rozhodovať aj o iných zásadných otázkach . Rozhodnutie VZ je záväzné pre všetky orgány združenia. 

 
4. Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok ( spravidla do konca mesiaca jún bežného roka ) a zvoláva ho 

predstavenstvo klubu písomnou pozvánkou zasielanou všetkým členom združenia . Pozvánka sa zasiela členom 
najmenej : 15 dní pred  konaním VZ na adresu podľa zoznamu členov.  
 

5. Pozvánka na VZ musí okrem identifikačných údajov združenia obsahovať aj :  
a/ miesto, dátum a hodinu konania VZ  , 
b/ program rokovania VZ , 
c/ ak je v programe VZ zmena stanov, pozvánka musí obsahovať podstatu navrhovaných zmien, 

 
6. Predstavenstvo klubu zvolá mimoriadne VZ : 

 
a/ ak o to požiadajú písomne členovia s najmenej 1/3 hlasov tak, aby sa konalo najneskôr do : 45 dní odo dňa, 

keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie, 
b/ ak ho o to písomne a s odôvodnením požiada kontrolór združenia .  
c/ ak si to naliehavo vyžadujú potreby združenia .    
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7. Ak predstavenstvo klubu v pozvánke neurčí iné vhodné miesto,  VZ sa koná v sídle združenia .  
 
8. Veci , ktoré neboli zaradené do programu VZ , možno rozhodnúť len so súhlasom všetkých na ňom prítomných členov. 

 
ČLÁNOK 7. 

UZNÁŠANIA SCHOPNOSŤ A PLATNOSŤ ROZHODNUTÍ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA . 
 

1. VZ si štandardne vyžaduje pre svoju uznášania schopnosť a platnosť uznesení prítomnosť nadpolovičnej väčšiny 
všetkých členov združenia a rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov , okrem prípadov, 
kde tieto stanovy vyžadujú dvojtretinovú väčšinu všetkých hlasov.  
 

2. V záujme zabezpečenia riadneho výkonu priebehu a rozhodovania VZ, v prípade ak pozvánky na VZ boli riadne 
odoslané všetkým členom avšak ani do : 1 hodiny po v pozvánke uvedenom čase nebude v mieste konania prítomná 
nadpolovičná väčšina členov združenia  platí , že VZ je uznášania schopné ak je prítomných aspoň : 30 % všetkých 
členov združenia . VZ v takomto prípade rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov .   

 
3. Na  prijatie rozhodnutia  VZ o zmene stanov alebo o zrušení združenia je vždy potrebná dvojtretinová väčšina hlasov 

všetkých členov .   
ČLÁNOK 8. 

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE A PRIEBEH VALNÉHO ZHROMAŽDENIA . 
 

1. Prípravu a všetky úkony potrebné pre úspešný priebeh VZ organizačne zabezpečuje predstavenstvo klubu . 
 

2. Prezentácia členov sa začína 60 minút pred časom začiatku konania VZ. 
 

3. Člen združenia  – fyzická osoba musí predložiť : 

 platný preukaz totožnosti a  

 doklad o zaplatení ročného členského príspevku .  
 

4. Člen združenia  –  právnická osoba musí predložiť: 

 Platný preukaz totožnosti osoby oprávnenej konať v jeho mene ,  

 originál alebo úradne overenú kópiu výpisu člena z obchodného alebo iného registra, nie starší ako 15 dní  

 doklad o zaplatení ročného členského príspevku  
 

5. splnomocnenec člena združenia , ktorým môže byť výlučne člen združenia na VZ musí predložiť  : 

 písomnú plnú moc s úradne overeným podpisom člena/ členov združenia, ktorého/ ktorých  zastupuje,  

 platný preukaz totožnosti splnomocnenca a  

 doklad o zaplatení ročného členského príspevku splnomocniteľa , 
 

6. Splnomocnenie a stanovami požadované doklady musia byť odovzdané najneskôr do času otvorenia VZ.  
 

7. Členovia prítomní na VZ sa zapisujú do listiny prítomných , ktorá je vždy prílohou zápisnice . 
 

8. Po ukončení prezentácie predstavenstvo klubu , alebo ním poverená osoba otvorí VZ a navrhne zapisovateľa , 
prípadne aj potrebný počet osôb poverených zrátaním hlasov ( skrutátorov ).  
 

9. VZ v ďalšom priebehu predsedá a rokovanie riadi predseda predstavenstva alebo jeho poverený člen , alebo iná osoba 
podľa rozhodnutia VZ a jeho priebeh, hlasovanie a ukončenie pokračuje podľa programu v pozvánke.  

 
10. O každom VZ sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje : 

 
a/ Identifikačné údaje občianskeho združenia , miesto a čas konania , 
b/ opis prerokovania jednotlivých bodov programu  , 
c/ rozhodnutia VZ s uvedením výsledku hlasovania v štruktúre za : proti : zdržal sa . ,  
d/ obsah protestov členov týkajúcich sa rozhodnutia VZ , ak o to protestujúci požiada. 
e/ Podpisy prítomných členov predstavenstva klubu , jeho predsedu a zapisovateľa . 
f/ Prezenčnú listinu ako prílohu .  

 
11. Vyhotovenie zápisnice o VZ zabezpečuje predstavenstvo klubu do 7 dní od jeho ukončenia a archivuje ju po celý čas 

trvania občianskeho združenia. K zápisnici sa priložia materiály k rokovaniu VZ a listina prítomných .  
 

ČLÁNOK 9. 
VÝKON HLASOVACIEHO PRÁVA A ROZHODOVANIE NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ  . 

 
1. Každý člen združenia má na VZ schôdzi jeden hlas. Každý hlas má rovnakú váhu .  
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2. Na VZ sa hlasuje podľa rozhodnutia členov hlasovacími lístkami , verejne alebo tajne . Hlasuje sa odovzdaním alebo  
zdvihnutím hlasovacieho lístka. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori osobe poverenej vedením VZ . Osoba 
poverená vedením VZ vyhlási výsledok hlasovania ihneď po každom zrátaní hlasov. 

 
3. VZ prijíma rozhodnutia formou uznesení v zmysle článku 7. Stanov .  

 
4. Stanovy sa môžu meniť a dopĺňať výlučne na základe rozhodnutia VZ . Iniciovať zmenu stanov môžu iba členovia 

združenia alebo členovia orgánov združenia. Návrhy zmien stanov sa predkladajú písomne predstavenstvu  , ktoré ich 
po vyhodnotení predkladá na schválenie VZ  .  

 
5. O prijatí doplnku alebo inej zmeny týchto stanov rozhoduje VZ dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov 

a predstavenstvo  je povinné po každej zmene stanov vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie stanov, za 
ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá. Každá zmena stanov sa písomne oznámi ministerstvu do 15 dní od jej 
schválenia spôsobom stanoveným platnou právnou úpravou . 

 
Článok 10. 

PREDSTAVENSTVO KLUBU . 
 
1. Predstavenstvo klubu je kolektívnym štatutárnym orgánom , ktorý riadi činnosť združenia a koná v jeho mene. 

Predstavenstvo má :  3. členov v zložení  , ktoré ustanovujú do funkcie na prvé funkčné obdobie zakladatelia združenia 
takto :  

 

 Predseda predstavenstva   ( zodpovedný za vzťahy združenia navonok a operatívnu činnosť združenia )  
 

 Meno a priezvisko :  Martin ŠIPKOVSKÝ , rodený : Šipkovský  

 Dátum narodenia :  29.01.1976 , rodné číslo : 760129/8364 , štátny občan SR 

 Trvalé bydlisko :   SNP 596/143, 965 01 Žiar nad Hronom .   
 

 Člen predstavenstva - Tajomník  ( zodpovedný za evidenciu členov združenia ) 
 

 Titul, meno a priezvisko :  Karol ŠIPKOVSKÝ , rodený :  Šipkovský    

 Dátum narodenia  :   11.11.1951 , rodné číslo : 511111/235 , štátny občan SR 

 Trvalé bydlisko :   ulica A. Dubčeka 17/12 , 965 01 Žiar nad Hronom . 
 

 Člen predstavenstva -  Hospodár ( zodpovedný za hospodárenie združenia )  
 

 Titul, meno a priezvisko :  Ing. Jana PÁLKOVÁ , rodená :  Pálková  

 Dátum narodenia  :   07.02.1975 , rodné číslo : 755207/7533 , štátny občan SR 

 Trvalé bydlisko :   Banská Hodruša 645, 966 61 Hodruša - Hámre . 
 

2. Predstavenstvo rozhoduje hlasovaním o všetkých záležitostiach združenia , pokiaľ nie sú vyhradené zákonom alebo 
stanovami do pôsobnosti valného zhromaždenia , alebo kontrolóra . 
 

3. Predstavenstvo klubu , vrátane jeho predsedu volí a odvoláva na valné zhromaždenie na funkčné obdobie : 3 roky. 
Predsedu a členov prvého predstavenstva ustanovili do funkcie na prvé funkčné obdobie zakladatelia, každá ďalšia 
zmena v predstavenstve je v právomoci valného zhromaždenia .   

  
4. Personálne zmeny v predstavenstve sa uskutočňujú bez potreby zmeny stanov . 

 
5. Osoba pôsobiaca v predstavenstve musí byť riadnym členom združenia a môže byť do funkcie zvolená aj opakovane .  

Voľba a odvolanie predstavenstva klubu , prípadne jeho jednotlivých členov sú účinné dňom rozhodnutia VZ . Spôsob 
odmeňovania členov a refundáciu nákladov, vynaložených v súvislosti s činnosťou určí VZ. 
 

6. Osoba zvolená do predstavenstva klubu sa môže svojej funkcie vzdať. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa , kedy 
vzdanie sa prerokuje , alebo malo prerokovať VZ .  Ak k vzdaniu sa funkcie dôjde na zasadnutí VZ je vzdanie sa funkcie 
účinné okamžite.    Ak združeniu hrozí vznik škody , je každý člen predstavenstva , ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný 
alebo sa inak skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť združenie , aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. 

 
ČLÁNOK 11. 

KONANIE V MENE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA. 
 

1. V mene združenia navonok konajú a právne úkony podpisujú vždy najmenej 2 členovia predstavenstva klubu , a to 
predseda predstavenstva a najmenej 1 ďalší člen predstavenstva tak, že k natlačenému, alebo napísanému názvu 
združenia pripoja svoje podpisy s uvedením funkcií. 
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2. Do právomoci predstavenstva klubu patrí : 
 
a/ zvoláva riadne a mimoriadne VZ , v lehotách a spôsobom upravených stanovami ,   
b/ vykonáva uznesenia VZ a ostatné záležitosti , ktorými ho poverí VZ , 
c/ vykonáva vedenie združenia , zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva združenia , zabezpečuje  všetky 

jej organizačné záležitosti a prijíma rozhodnutia o všetkých veciach, ktoré nie sú zverené do právomoci iných 
orgánov združenia a v prípade potreby určuje pre klub kvalifikovanú osobu ako poradcu chovu.    

d/ vystupuje v mene združenia vo všetkých zmluvných vzťahoch ,  
e/ predkladá VZ : výročnú správu o činnosti, stave majetku a pláne činnosti združenia a to najmenej 
 1x ročne ; spolu účtovnou závierkou, návrhom na rozdelenie zisku alebo úhrade strát  , 
f/ Pripravuje a predkladá VZ na schválenie Chovateľský poriadok a bonitačný poriadok . 
g/ V prvom stupni rozhoduje o všetkých veciach podľa schváleného Chovateľského a bonitačného poriadku.  
h/ V prvom stupni rozhoduje o všetkých veciach v disciplinárnom konaní proti členom klubu . O odvolaniach  

voči rozhodnutiam predstavenstva rozhoduje VZ.  
i/ vo vzťahu k ostatným orgánom združenia : poskytuje podklady a súčinnosť pri výkone ich pôsobnosti a  

informácie o skutočnostiach, ktoré môžu podstatne zmeniť činnosť, stav majetku a likviditu združenia . 
 

ČLÁNOK 12. 
KONTROLÓR OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA. 

 
7. Kontrolór občianskeho združenia ( ďalej len „ kontrolór „ ) je kontrolným orgánom združenia , ktorý dohliada na výkon 

pôsobnosti predstavenstva klubu a riadne uskutočňovanie činnosti združenia a : 
 

a.  je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov  týkajúcich sa činnosti združenia a kontrolovať, či 
účtovné  záznamy sú  vedené v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť združenia uskutočňuje v súlade s 
právnymi  predpismi, stanovami s právom vyžadovať vysvetlenia od predstavenstva združenia . 

b. preskúma účtovnú závierku a výročnú správu Výboru klubu a predkladá vyjadrenie VZ. 
c.  ak to vyžadujú záujmy združenia na VZ navrhuje , resp. vykonáva potrebné opatrenia. 

 
8. Prvého kontrolóra ustanovujú do funkcie na prvé funkčné obdobie zakladatelia združenia takto :  

 

 Meno a priezvisko :  Mgr. Róbert ŠTEFÁNIK, PhD. , rodený : Štefánik  

 Dátum narodenia :   13.10.1970 , rodné číslo : 701013/7233 , štátny občan SR 

 Trvalé bydlisko :   Partizánska 826/52, 911 01 Trenčín .   
 

9. Každého ďalšieho Kontrolóra volí a odvoláva VZ na funkčné obdobie : 3 roky.  Tá istá osoba môže byť do funkcie 
volená aj opakovane . Voľba a odvolanie sú účinné dňom rozhodnutia VZ. Spôsob odmeňovania kontrolóra 
a refundáciu nákladov , vynaložených v súvislosti s činnosťou určí VZ. 
 

10. O každej ďalšej zmene v osobe kontrolóra klubu rozhoduje valné zhromaždenie bez potreby zmeny stanov . 
 

11. Kontrolór sa môže svojej funkcie vzdať. Vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa , kedy vzdanie sa prerokuje VZ a bude 
zvolený nový kontrolór.  Ak k vzdaniu sa funkcie dôjde na zasadnutí VZ je vzdanie sa funkcie účinné okamžite.   Ak 
združeniu hrozí vznik škody, je kontrolór, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo sa inak skončil výkon jeho funkcie, 
povinný upozorniť združenie , aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. 

 
ČASŤ V. 

DISCIPLINÁRNY PORIADOK OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA . 
 

ČLÁNOK 13. 
PODNET NA ZAČATIE DISCIPLINÁRNEHO KONANIA . 

 
1. Disciplinárnym previnením je vedomé a úmyselné konanie člena klubu :  

 
a/ ktorým boli porušené povinnosti stanovené Stanovami klubu , Chovateľským a bonitačným poriadkom klubu 

, inými internými predpismi klubu , alebo rozhodnutiami orgánov klubu ,   
b/ ktorým spôsobil škodu alebo inú ujmu občianskemu združeniu ,  
c/ ktorým spôsobil škodu alebo inú ujmu inému členovi občianskeho združenia ,  
d/ ktorým spôsobil narušenie dobrého mena a povesti občianskeho združenia navonok . 

 
2. Predmetom disciplinárneho konania nemôžu byť trestné činy , priestupky ani občiansko-právne spory členov 

združenia a iných osôb , súvisiace s vlastníctvom a predajom psov , ktorých rozhodovanie patrí do právomoci súdov , 
alebo orgánov verejnej moci Slovenskej republiky , ani spory zo súkromných zmluvných vzťahov chovateľa .    

 
3. Podnet na začatie disciplinárneho konania voči členovi občianskeho združenia môže dať iba fyzická alebo právnická 

osoba , ktorá je poškodená na svojich právach v dôsledku disciplinárneho previnenia člena združenia.  
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4. Podnet na začatie disciplinárneho konania musí sťažovateľ podať písomne,  musí byť odôvodnený , doložený dôkazmi , 
datovaný a podpísaný.  Podnet sa doručí predstavenstvu klubu v 2 vyhotoveniach. Anonymné podnety sa nevybavujú.  

 
5. Predstavenstvo klubu oznámi do : 15 dní odo dňa jeho doručenia sťažovateľovi prijatie podnetu .  

 
a/ Ak je podnet zjavne nedôvodný, alebo nemôže byť predmetom disciplinárneho konania podľa článku 13.2. stanov,  

predstavenstvo  oznámi sťažovateľovi , že podnet považuje za nedôvodný a odkáže ho s nárokom na uplatnenie práv 
na občianskoprávne, správne, priestupkové, prípadne trestné konanie pred orgánmi verejnej moci Slovenskej 
republiky .   

 
b/ Ak sa podnet javí ako dôvodný a môže byť predmetom disciplinárneho konania predstavenstvo klubu oznámi 

dotknutému členovi prijatie podnetu a zašle mu jeho kompletnú fotokópiu na vyjadrenie . Dotknutý člen je povinný sa 
k podnetu vyjadriť najneskôr do : 15 dní odo dňa doručenia takejto výzvy. 

 
6. V prípade ak vyjadrenie člena nevyvráti podozrenie z disciplinárneho previnenia , alebo v prípade ak sa v lehote : 15 

dní dotknutý člen klubu nevyjadrí k podnetu , predstavenstvo začne voči členovi klubu disciplinárne konanie a oznámi 
túto skutočnosť tak sťažovateľovi ako aj dotknutému členovi združenia ( disciplinárne obvinený člen ) . 

 
ČLÁNOK 14. 

DISCIPLINÁRNEHO KONANIE . 
 

1. V disciplinárnom konaní voči členovi klubu rozhoduje ako orgán 1. stupňa predstavenstvo . Konanie je neverejné . 
 

2. Predstavenstvo  klubu najneskôr do : 30 dní odo dňa doručenia vyjadrenia dotknutého člena klubu k podnetu  zvolá 
na vhodné miesto a vo vhodnom čase pojednávanie na ktoré predvolá sťažovateľa , disciplinárne obvineného člena 
a prípadne aj iné potrebné osoby ( napr. svedkov ) . 

 
3. Na pojednávaní v disciplinárnom konaní sa rozhoduje výlučne na základe dôkazov predložených sťažovateľom 

a disciplinárne obvineným členom . V prípade ak sa predvolané osoby , alebo niektorá z nich nedostavia , 
predstavenstvo klubu vykoná pojednávanie a rozhodne vo veci aj v ich neprítomnosti .  

 
4. Po výsluchu sťažovateľa , disciplinárne obvineného člena a prípade iných osôb ( ak sú prítomné ) a oboznámení 

dostupných dôkazov predstavenstvo priamo na pojednávaní vydá vo veci rozhodnutie . 
 

ČLÁNOK 15. 
ROZHODNUTIA V DISCIPLINÁRNOM KONANÍ . 

 
1. Ak výsledky dokazovania nepreukážu dôvodnosť sťažnosti predstavenstvo disciplinárne konanie rozhodnutím zastaví .  

 
2. V prípade ak výsledky dokazovania preukážu dôvodnosť sťažnosti , predstavenstvo klubu rozhodne , že disciplinárne 

obvinený člen je vinný z disciplinárneho previnenia a uloží mu v disciplinárnom rozhodnutí nasledovné sankcie : 
 

a/ Písomné napomenutie. 
b/  Pokutu do výšky :   150 EUR . 
c/ Pozastavenie , alebo obmedzenie chovateľskej činnosti súvisiacej s disciplinárnym previnením v rámci klubu 

najviac na 1. rok .     
d/ Vylúčenie člena zo združenia  .   

 
3. Rozhodnutie predstavenstva klubu musí byť vyhotovené písomne a odôvodnené .  Náležitosťami rozhodnutia sú : 

 
a/ Označenie orgánu, ktorý rozhodol vo veci  
b/ Identifikáciu disciplinárnej veci , sťažovateľa  a disciplinárne obvineného člena klubu,    
c/ Výrok rozhodnutia a jeho odôvodnenie , 
d/ Poučenie o práve člena klubu podať voči rozhodnutiu odvolanie ,  
e/ Dátum vydania rozhodnutia a podpisy členov predstavenstva klubu.  

 
4. Rozhodnutie sa doručí najneskôr do : 30 dní odo dňa prijatia predstavenstvom klubu disciplinárne obvinenému 

členovi klubu.  Deň odopretia prevzatia rozhodnutia sa považuje bez ďalšieho za deň jeho doručenia. 
 

5. Člen klubu, ktorého sa rozhodnutie týka môže v lehote : 15 dní odo dňa jeho doručenia voči nemu podať odvolanie. 
Odvolanie sa musí podať písomne , musí byť odôvodnené datované  a podpísané.  Odvolanie sa musí doručiť 
predstavenstvu klubu v dvoch vyhotoveniach .  

 
6. Sťažovateľ , ktorý je členom klubu má právo podať voči rozhodnutiu v disciplinárnom konaní odvolanie tak ako 

disciplinárne obvinený . 
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7. Sťažovateľ , ktorý nie je členom klubu nemá právo podať voči rozhodnutiu v disciplinárnom konaní voči členovi klubu 
odvolanie. Predstavenstvo klubu sťažovateľovi po právoplatnom skončení konania písomne oznámi iba jeho výsledok . 

 
8. O odvolaní voči rozhodnutiu predstavenstva klubu v disciplinárnom konaní rozhoduje najbližšie VZ . Predstavenstvo je 

povinné zaradiť do programu VZ aj rozhodovanie o všetkých odvolaniach v disciplinárnych veciach .   
 

9. Valné zhromaždenie môže vo veci odvolania voči disciplinárnemu rozhodnutiu rozhodnúť iba tak, že :   
 

a/ Potvrdí napadnuté rozhodnutie ak je vecne správne . 
b/ Zruší napadnuté rozhodnutie a podľa povahy veci rozhodne vo veci s definitívnou platnosťou ,  

pričom môže uložiť iba sankcie v zmysle článku: 15.3 týchto stanov .  
 

10. Rozhodnutie valného zhromaždenia o odvolaní je konečné .    
 

11. Ak člen združenia považuje rozhodnutie jeho orgánov,  proti  ktorému  už  nemožno  podľa  stanov podať opravný 
prostriedok, za nezákonné alebo odporujúce  stanovám, môže do 30 dní odo dňa, keď sa o ňom dozvedel, najneskôr 
však do 6 mesiacov od rozhodnutia požiadať príslušný okresný súd o jeho preskúmanie v súlade s § 15 zákona číslo 
83/1990 Zb. o združovaní občanov . 

ČASŤ VI. 
ZRUŠENIE  A ZÁNIK OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA. 

 
ČLÁNOK 16. 

UKONČENIE ČINNOSTI ZDRUŽENIA. 
1. Združenie zaniká :  

 
a/ dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, 
b/ právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení v zmysle § 12 ods. 1/, písm. b/, a ods. 3 – 5 /  zákona 

číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov platnom znení  
 

2. O spôsobe dobrovoľného rozpustenia alebo zlúčenia s iným združením, rozhoduje VZ v zmysle stanov.  Na základe 
rozhodnutia VZ predstavenstvo klubu oznámi zánik združenia do 15 dní príslušnému ministerstvu. 
 

3. Ak neprejde po dobrovoľnom rozpustení združenia celý jej majetok na právneho nástupcu, vykoná sa likvidácia 
združenia analogicky podľa § 70 až § 75a Obchodného zákonníka. Likvidátora volí a odvoláva VZ . 

 
4. Pri dobrovoľnom zániku združenia sa vykoná majetkové vyporiadanie. O spôsobe a forme majetkového vyporiadania 

rozhodne VZ súčasne s rozhodnutím o zániku združenia, zo zohľadneným aktuálnej majetkovej situácie združenia tak, 
aby vyporiadací podiel pripadajúci na jednotlivých členov združenia bol rovnaký.  Vyporiadanie vykoná likvidátor , 
ktorý po uspokojení nárokov prípadných veriteľov likvidačný zostatok rozdelí medzi členov združenia rovným dielom.  

 
5. Pri zániku združenia  podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov platnom znení vykoná 

jeho majetkové vyporiadanie likvidátor určený ministerstvom. 
 

6. Zánik združenia oznámi ministerstvo príslušnému štatistickému úradu v zmysle platnej právnej úpravy .                 
 

ČASŤ VII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA . 

 
ČLÁNOK 17. 

 
1. Pokiaľ tieto stanovy neupravujú niektorú otázku fungovania občianskeho združenia osobitným spôsobom, spravuje sa 

riešenie takýchto otázok ustanoveniami zákona číslo : 83/1990 Zb. – o združovaní občanov v platnom znení , prípadne 
ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

 
2. Pokiaľ by sa niektoré ustanovenia stanov stali v dôsledku rozhodnutia súdu neplatnými, alebo nepoužiteľnými použije 

sa také ustanovenie zákona číslo : 83/1990 Zb. – o združovaní občanov v platnom znení, prípadne inej osobitnej 
právnej úpravy , ktoré je takýmto ustanoveniam svojou povahou a účelom najbližšie .  

 
3. Písomné vyhotovenie týchto stanov zabezpečilo predstavenstvo klubu na základe rozhodnutia jeho zakladateľov  

 
4. Stanovy boli vyhotovené v 5 exemplároch z ktorých 2 kusy budú použité pre potreby registrácie združenia - 

Ministerstvom vnútra SR   v súlade zo zákonom číslo : 83/1990 Zb. – o združovaní občanov v platnom znení  a 2 kusy 
budú uložené pre potreby členov na predstavenstve klubu  a 1 kus bude uložený v archíve združenia.  

 

 V Kosoríne , dňa : 24.05. 2015  
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 Za správnosť :  
 

 Zakladatelia - členovia prípravného výboru  

 a zároveň prvé orgány občianskeho združenia :  
 
 
 
 

...............................................................................   .............................................................................. 
 

                                           Karol ŠIPKOVSKÝ                                                                                Ing. Jana PÁLKOVÁ                                                                         
                                        člen predstavenstva                                                                            člen predstavenstva                                                                                                                            
                 BULLMASTIFF KLUB SK , občianske združenie                              BULLMASTIFF KLUB SK , občianske združenie 
 
 
 
 

............................................................................. 
 

Martin ŠIPKOVSKÝ  
predseda predstavenstva   

BULLMASTIFF KLUB SK , občianske združenie 
 
 
 
 

.............................................................................         ............................................................................. 
 

                                Mgr. Róbert ŠTEFÁNIK , PhD.                                                               Ing. Erika ŠTEFÁNIKOVÁ            
                                              kontrolór                                                                   člen                                                                                                                                                                             
                BULLMASTIFF KLUB SK , občianske združenie                                BULLMASTIFF KLUB SK , občianske združenie 
 
 
 

 Pečiatka občianskeho združenia :  

 


