Organizačný poriadok ZŠK SR
A/ Organizačná štruktúra ZŠK SR
1./ Základnou zložkou ZŠK SR sú základné organizácie a chovateľské kluby, ktoré sú členmi ZŠK SR.
2./ Členská ZO a CHK s zaoberajú výcvikom a chovom psov v zmysle smerníc ZŠK SR, SKJ a FCI.
3./ Prezídium ZŠK SR riadi a koordinuje činnosť športovej kynológie v rámci Slovenska a zabezpečuje
reprezentáciu voči zahraničiu.
4./ Najvyšším orgánom ZŠK SR je zjazd, ktorý zvoláva Prezídium raz za štyri roky.
5./ Mimoriadny zjazd zvoláva Prezídium podľa potreby, alebo ak o to požiada najmenej 1/3 členov.
Mimoriadny zjazd má tie isté právomoci ako zjazd.
6./ Konferenciu môže zvolať Prezídium v roku, keď sa nekoná zjazd. Konferencia rieši a informuje
členskú základňu o aktuálnych problémoch. Nemá právomoci zjazdu.
B/ Členstvo
1./ Členom ZŠK SR sa môže stať ZO alebo CHK. ZŠK SR neumožňuje individuálne členstvo s výnimkou
čestného členstva.
2./ Podmienky získania plnoprávneho členstva v ZŠK SR pre ZO a CHK:
 minimálny počet členov 6
 vlastné stanovy registrované na MV SR
 zaslanie písomnej prihlášky za člena ZŠK SR a menný zoznam členov
 zaplatenie členského poplatku po schválení prihlášky Prezídiom
3./ Súčastné členské ZO a CHK musia registráciu vlastných stanov predložiť Prezídiu ZŠK SR.
4./ Menný zoznam členov a potvrdenie o zaplatení členského poplatku je potrebné zaslať vždy do 31.12.
každého roka.
5./ Členské organizácie, ktoré tak neurobia, strácajú členstvo po schválení Prezídiom ZŠK SR a môžu si
ho obnoviť do konca roka splnením podmienok a novou písomnou prihláškou.
6./ Členské organizácie, ktoré do 31.12. nedosiahnu počet členov 6 a ostatné podmienky majú splnené, sú
vedené ako asociovaní členovia.
7./ Asociované členstvo po dvoch za sebou idúcich rokoch znamená zánik členstva v ZŠK SR úplne.
8./ Asociovaní členovia nemajú právo hlasovať, voliť a byť volení.
C/ Prezídium ZŠK SR
1./ Prezídium je volené na zjazde a zjazd ho môže odvolať.
2./ Funkčné obdobie je štvorročné.
3./ Prezídium riadi činnosť ZŠK SR v zmysle stanov, v organizačnej, ekonomickej a administratívnej
oblasti.
4./ Koordinuje činnosť Výcvikovej a Chovateľskej komisie.
5./ Schádza sa najmenej 4 x do roka, je uznášania schopné pri prítomnosti nadpolovičnej väčšiny
členov Prezídia.
6./ Platí uznesenie – rozhodnutie schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných.
7./ Minimálny počet členov Prezídia ZŠK SR je 7.
D/ Výcviková komisia ZŠK SR
1./ Jej členovia sú súčastne členmi Prezídia.
2./ Prihliada sa na rovnomerné zastúpenie jednotlivých geografických oblastí Slovenska
3./ Členovia VK si medzi sebou volia predsedu.
4./ VK riadi výcvikovú a športovú činnosť ZŠK SR.
5./ Na základe žiadostí od členských ZO prideľuje akcie, zostavuje športový kalendár, deleguje
rozhodcov a pomocníkov.
6./ Určuje podmienky pre účasť v reprezentácii na MS FCI, resp. pre športovú reprezentáciu vôbec.
7./ Zabezpečuje odbornú úroveň rozhodcov z výkonu psov, ako aj výber nových rozhodcov.

E/ Chovateľská komisia ZŠK SR
1./ Chovateľská komisia je tvorená po jednom zástupcovi za CHK.
2./ Zástupcovia si medzi sebou volia predsedu.
3./ Chovateľská komisia koordinuje činnosť v chovateľskej, odbornej a administratívnej oblasti.
4./ V súčinnosti s Prezídiom zabezpečuje činnosť a chod Plemennej knihy.
5./ Predseda chovateľskej komisie je členom Prezídia, kde zastupuje a háji záujmy jednotlivých
chovateľských klubov.

F/ Zjazd
1./ Zjazd zvoláva Prezídium písomnou pozvánkou najmenej jeden mesiac vopred. Môže to byť aj
prostredníctvom Novín kynológov.
2./ Zjazdu sa zúčastňujú delegáti členských organizácií ZŠK SR a to v počte za každých začatých
50 členov 1 delegát.
3./ Za asociovaných členov sa môžu zúčastniť delegáti, ale bez hlasovacieho práva.
4./ Zjazd je uznášania schopný bez ohľadu na počet prítomných delegátov.
5./ Vyslaní delegáti musia byť riadne evidovaní na mennom zozname vysielajúcej ZO a CHK, v opačnom
prípade je ich účasť na zjazde neplatná.
6./ Právo vyslať delegáta ako aj hlasovacie právo je neprenosné.
G/ Všeobecne
1./ Všetci funkcionári ZŠK SR vrátane rozhodcov musia byť riadnymi členmi niektorej ZO. Členstvo
v CHK to nenahradzuje.
2./ Disciplinárne opatrenia v zmysle Disciplinárneho poriadku môžu byť vedené voči členským
organizáciám ZŠK SR, alebo ich jednotlivým členom.

