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Klub slovenských poľovníčok
pri Slovenskej poľovníckej komore

STANOVY POĽOVNÍCKEJ ORGANIZÁCIE
„Klub slovenských poľovníčok“
pri Slovenskej poľovníckej komore

Článok 1
1.
2.
3.
4.

Poľovnícka organizácia: Klub slovenských poľovníčok
Sídlo spolku: Pod lipou 1423/6, 902 01 Pezinok
Pôsobnosť: Slovenská republika
Klub slovenských poľovníčok pri Slovenskej poľovníckej komore (ďalej len „KSP“)
je nezisková poľovnícka organizácia podľa zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá združuje občanov Slovenskej republiky,
predovšetkým ženy, ktoré sú držiteľmi poľovných lístkov, ako i fyzické a právnické
osoby, ktoré majú záujem sa podieľať na činnosti klubu a plniť úlohy vyplývajúce z
týchto stanov.

Článok 2
Cieľ a úlohy organizácie
1. KSP je organizačnou jednotkou SPK s celoslovenskou pôsobnosťou.
2. Cieľom KSP je podľa ustanovení zákona o poľovníctve a jeho vykonávacích
predpisov predovšetkým podpora žien poľovníčok a priateliek poľovníctva pri ich
aktivitách v poľovníctve, podpora mladých poľovníčok, zachovávanie kultúry a
etikety v poľovníctve, tradícií a šírenie dobrého mena slovenského poľovníctva a jeho
propagácia, ako i výkon práva poľovníctva.
3. KSP chráni záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a
životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s výkonom práva
poľovníctva.
4. KSP a jeho členovia napomáhajú dobrým vzťahom medzi poľovníkmi, udržiavajú a
vytvárajú nové priateľstvá, podporujú vzdelávanie v poľovníctve, šíria etiketu a
ochraňujú tradície poľovníctva, spolupracujú pri vytváraní módy v poľovníctve,
propagujú poľovnícke kulinárstvo ako vhodnú formu zdravých stravovacích návykov
a kulinársky atraktívnu oblasť aj pre nepoľovnícku verejnosť a pôsobia na zachovanie,
zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a prírodného
bohatstva.
5. KSP vykonáva činnosť prostredníctvom svojich orgánov a členov.
6. KSP má vlastnú právnu subjektivitu a koná vo svojom mene. Je právnickou osobou.
7. KSP propaguje poľovníctvo a ochranu prírody medzi verejnosťou, najmä mládežou,
prípadne vykonáva iné činnosti, ktoré prispievajú k zveľaďovaniu poľovníctva.

Článok 3
Činnosť KSP
1. KSP je budovaný na humanitných a demokratických zásadách. Všetky orgány KSP sú
volené členmi KSP demokratickým spôsobom a sú im za svoju činnosť zodpovedné.
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2.
3.
4.

5.

Sú povinné prerokovávať a včas riešiť návrhy, pripomienky a sťažnosti členov a
dôsledne dodržiavať právne predpisy.
Funkcie volených členov KSP sú bezplatné a čestné. Funkcionárom KSP patrí náhrada
výdavkov spojených s výkonom funkcie v KSP podľa platných právnych predpisov.
Za mimoriadne plnenie úloh spojených s výkonom funkcie sa môžu funkcionárom
priznať odmeny.
Orgány KSP sú uznášania schopné, ak je prítomná viac ako polovica ich členov, pre
platnosť uznesenia je potrebná viac ako polovica hlasov prítomných členov, pokiaľ nie
je v týchto stanovách uvedené inak. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní rozhoduje
hlas prezidentky (a) KSP.
Z rokovaní orgánov KSP sa spisujú zápisnice. Zápisnica sa vyhotovuje v potrebnom
počte, následne vždy do 15 dňa od skončenia rokovania. Zápisnice podpisujú
overovatelia a štatutárny zástupca.

Článok 4
Členovia KSP, ich práva, povinnosti, zánik členstva
1. Členom KSP sa môže stať fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR od veku
osemnásť rokov alebo právnická osoba so sídlom v SR, predovšetkým žena. Do KSP
za člena prijíma prezídium KSP.
2. Každý prijatý člen do KSP musí podpísať stanovy KSP na znak súhlasu s ich obsahom
do 30 dní od jeho prijatia do KSP. V prípade nepodpísania stanov KSP je hlasovanie o
prijatí za člena KSP neplatné.
3. Osoba prijatá za člena KSP je povinná zaplatiť do pokladne, alebo na účet KSP
zápisné a členský príspevok do 30 dní od prijatia za člena KSP rozhodnutím prezídia
KSP. Výška zápisného a členského príspevku bude stanovená rozhodnutím
konferencie v rokovacom poriadku. Nezaplatením zápisného a členského príspevku
zaniká členstvo v KSP.
3a123. Výška zápisného pre nového člena na nasledujúce kalendárne roky je vo výške 10 €,
výška členského príspevku na nasledujúce kalendárne roky je vo výške 25 € a výška
členského pre dôchodcov na nasledujúce kalendárne roky je vo výške 5 €, ak
konferencia nerozhodne inak2). Povinnosť úhrady členského príspevku na bežný
kalendárny rok je najneskôr do 30. júna. Vystúpením člena z KSP v priebehu
kalendárneho roku po zaplatení členského príspevku nezakladá povinnosť KSP vrátiť
členovi členský príspevok späť1).
4. Členovia KSP majú právo zúčastňovať sa konferencie s aktívnym a pasívnym
volebným právom, podávať návrhy, dotazy, zúčastňovať sa podujatí KSP a využívať
ostatné výhody vyplývajúce z členstva v KSP.
5. Každý člen má právo požiadať prezídium KSP o pomoc v prípade riešenia osobných
problémov na úseku poľovníctva.
6. Každý člen KSP má povinnosť dodržiavať stanovy KSP a interné predpisy SPK a
uznesenia ich orgánov, platné právne predpisy o poľovníctve, zbraniach a strelive,
ochrane životného prostredia, veterinárne predpisy a plniť úlohy z nich vyplývajúce a
prehlbovať svoje odborné vedomosti. Členstvo v KSP nadobúda platnosť prijatím,
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účinnosť podpísaním stanov KSP po predchádzajúcom zaplatení zápisného a
členského príspevku KSP. KSP nemôže prijatému členovi odoprieť podpísanie stanov
a uhradenie členského príspevku.
7. Každý člen KSP má povinnosť riadne si plniť všetky záväzky a úlohy, ktoré mu
vyplývajú z členstva v KSP, šíriť dobré meno poľovníctva a KSP.
8. Členstvo v KSP zaniká:
a) vystúpením člena z KSP, účinnosť nadobúda dňom doručenia písomného
oznámenia prezídiu KSP,
b) vylúčením člena z KSP prezídiom KSP z dôvodu vážneho alebo opakovaného
porušenia povinností, platných právnych predpisov o poľovníctve, zbraniach a
strelive, narúšaním občianskeho spolunažívania v KSP a konaním proti záujmom
KSP,
c) nezaplatením členského príspevku na účet alebo do pokladne KSP do stanoveného
termínu,
d) smrťou člena KSP.

Článok 5
Orgány KSP
Orgánmi KSP sú:
a) konferencia KSP
b) prezídium KSP
c) dozorná rada KSP
Článok 64
Konferencia KSP
1. Konferencia KSP je najvyšším orgánom KSP a zvoláva ju prezídium KSP jeden krát
za rok pozvánkami 14 dní2) vopred s uvedením programu rokovania. Mimoriadnu
konferenciu zvoláva prezídium z vlastnej iniciatívy, alebo ak o zvolanie požiada aspoň
1/3 všetkých členov KSP v prípade mimoriadnych okolností alebo dozorná rada.
2. Výročná konferencia KSP sa uskutočňuje jeden krát za 5 rokov a je zhromaždením
delegátov zastupujúcich členov KSP na základe kľúča určeného prezídiom. Výročnej
konferencie sa zúčastňujú ako delegáti aj členovia prezídia a členovia dozornej rady.
Prezídium KSP môže na výročnú konferenciu pozvať hostí.
3. Do pôsobnosti konferencie KSP2) patrí:
a) zmena stanov KSP,
b) schvaľovanie plánu práce a činnosti, plán finančného hospodárenia,
c) schvaľovanie správy prezídia KSP o činnosti a výsledkoch hospodárenia KSP,
správy ekonóma KSP a správy dozornej rady KSP,
d) schvaľovanie výšky zápisného a členského príspevku.
4. Na platnosť uznesenia o zmene stanov KSP, voľbe a odvolaní členov orgánov KSP,
prijímaní a vylučovaní členov pri disciplinárnom opatrení je potrebný súhlas viac ako
1/2 (jedna polovica)2) hlasov všetkých členov KSP. Ak sa rokovania konferencie
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nemôže zúčastniť člen KSP, môže písomne poveriť iného člena KSP, ktorý hlasuje
o jednotlivých bodoch rokovania aj v jeho mene2).
5. Voľba orgánov KSP na päťročné funkčné obdobie a odvolanie orgánov alebo ich
členov KSP patrí do kompetencie výročnej konferencie.
6. Ak je preukázateľné, že nemožno na rokovanie konferencie KSP zvolať ½ členov,
alebo ich splnomocnencov, ktorí sú potrební na rozhodovanie podľa bodu 4, je možné
hlasovanie o bodoch programu uskutočniť „per rollam“. Navrhovaná zmena stanov
KSP, návrh na voľbu alebo odvolanie člena orgánu KSP, alebo návrh na prijatie, alebo
vylúčenie člena pri disciplinárnom opatrení sa technickými prostriedkami doručí
všetkým členom KSP s tým, že sa im určí termín a spôsob hlasovania. Dodržanie
termínu, spôsobu hlasovania a pridelenie hlasu „za/zdržala sa/proti/nehlasovala“ musí
byť kontrolovaný najmenej tromi členmi prezídia KSP, ktorí overia platnosť
hlasovania. Pri hlasovaní „per rollam“ nie je možné sa nechať zastupovať iným
členom KSP. Mlčanie, tzn. „neodpovedanie, či zaslanie súhlasu“ so zmenou sa
považuje za súhlas2).

Článok 7
Prezídium KSP
Výkonným orgánom KSP je prezídium KSP, ktoré plní nasledovné úlohy:
a) spravuje záležitosti KSP v období medzi konferenciami KSP, zabezpečuje plnenie
uznesení konferencií KSP a rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú
vyhradené iným orgánom KSP,
b) prijíma a vylučuje členov ako I. stupňový orgán,
c) zodpovedá za dodržiavanie poľovníckej, hospodárskej, finančnej a organizačnej
disciplíny KSP,
d) predkladá pravidelné správy o svojej činnosti konferencii KSP,
e) prezídium KSP sa skladá z prezidentky (a), viceprezidentky (a), tajomníčky (a) a
ekonómky (a), prípadne ďalších členov. Počet členov prezídia schvaľuje konferencia
KSP,
f) zasadnutia prezídia KSP zvoláva prezidentka (prezident) aspoň 10 dní vopred, pričom
prizýva predsedníčku (predsedu) dozornej rady, ktorá (ý) má pri hlasovaní len poradný
hlas,
g) pre prijatie rozhodnutí prezídia KSP pri všetkých hlasovaniach prezídia KSP je
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov členov prezídia KSP,
h) pri rovnosti hlasov (pri verejnom hlasovaní) rozhoduje hlas prezidentky (a) KSP.
i) Prezídium KSP môže rozhodovať aj „per rollam“.

Článok 8
Dozorná rada KSP
1.
2.

3.

DR KSP sa skladá z predsedníčky (predsedu) a dvoch členov.
DR KSP je kontrolný orgán KSP a je nezávislá na prezídiu KSP. Zodpovedá sa
konferencii KSP, ktorej predkladá správu o svojej činnosti a návrhy na odstránenie
zistených nedostatkov a chýb, po oboznámení a prerokovaní s prezídiom KSP.
DR KSP kontroluje činnosť a hospodárenie KSP, plnenie plánov hospodárenia,
dodržiavanie zákonnosti a uznesení prezídia KSP. Predsedníčka (predseda) DR a
členovia DR KSP nemôžu byť členmi prezídia KSP.
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Článok 9
Zastupovanie KSP
Štatutárnym zástupcom KSP je prezidentka (prezident), zastupuje KSP navonok
samostatne, podpisuje v mene KSP všetky písomnosti. V prípade jej (jeho) neprítomnosti
ju (jeho) zastupuje viceprezidentka (viceprezident) ako to určilo a odsúhlasilo prezídium aj
v súvislosti s podpisovaním písomností.

Článok 10
Disciplína členov
1. Členovi KSP, ktorý porušil svoju povinnosť vyplývajúcu z členstva v KSP a na nápravu
vzhľadom na závažnosť porušenia nepostačuje pohovor, môže prezídium KSP podľa
závažnosti a ostatných okolností uložiť niektoré z týchto opatrení:
a) pokarhanie pred prezídiom,
b) vylúčenie z KSP.
2. Člen, ktorý hrubo alebo opätovne po predchádzajúcom uložení kárneho opatrenia KSP
porušil stanovy KSP, interné predpisy KSP alebo uznesenia orgánov KSP predpisy
upravujúce alebo súvisiace s výkonom práva poľovníctva, alebo si dlhodobo neplní
povinnosti voči KSP, môže byť vylúčený z KSP. Člen má právo sa na konaní pri
prerokovávaní jeho porušenia disciplíny zúčastniť. Ak sa konania nezúčastní bez
ospravedlnenia, možno rozhodnúť aj v jeho neprítomnosti.
3. Rozhodnutie o uložení kárneho opatrenia sa musí vypracovať písomne a zaslať
doporučeným listom s návratkou, alebo osobne proti podpisu doručiť členovi, ktorému
bolo kárne opatrenie uložené. Proti kárnemu opatreniu uloženému prezídiom KSP sa
možno odvolať do 15 dní od jeho doručenia na konferenciu. Odvolanie podané kárne
stíhaným členom KSP v stanovenej lehote má odkladný účinok. Rozhodnutie vynesené
v odvolacom konaní je konečné.
4. Člena KSP nemožno stíhať, ak od spáchania skutku uplynula ročná premlčacia lehota.
Začatím konania a podaním odvolania sa premlčacia lehota prerušuje a začína znova
plynúť celá premlčacia lehota. Konanie sa považuje za začaté dňom, kedy prezídium
KSP obdržalo oznámenie o spáchaní skutku.

Článok 11
Hospodárenie KSP
1. KSP hospodári podľa vlastného rozpočtu, schváleného konferenciou KSP.
2. Majetok KSP tvoria:
a) príspevky zo zápisného,
b) členské príspevky,
c) príjmy z inej činnosti,
d) iné majetkové príjmy a hodnoty.
3. KSP vytvára podmienky pre samofinancovanie, schvaľuje rozpočtové pravidlá a
zásady nakladania s majetkom KSP.
4. KSP musí zo svojich zdrojov zabezpečiť prostriedky na vyrovnanie svojich nákladov
vyplývajúcich z jeho úloh.
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Článok 12
Zánik KSPPO
KSP zaniká:
a) vystúpením na základe písomného oznámenia zaslaného OPK, v ktorej je evidovaný;
členstvo zaniká dňom
ňom doruč
doručenia písomného oznámenia,
b) zánikom právnickej osoby; to neplatí, ak právny nástupca do 30 dní od prevzatia práv
a povinností oznámi, že trvá na pokra
pokračovaní členstva,
c) nezaplatením členských
lenských odvodov v určenej
ur
lehote,
d) vylúčením
ením na základe rozhodnutia predstavenstva OPK; členstvo zaniká ddňom
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení,
vylú
e) rozhodnutím OLU o rozpustení
ro
podľa § 38 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z.z. o
poľovníctve
ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zákonov

Článok 13
Prechodné a záverečné
závere
ustanovenia
1. Práva a povinnosti členov
lenov KSP, ktoré nie sú upravené týmito stanovami sa riadia
ostatnými všeobecne platnými právnymi predpismi a prepismi SPK.
2. Tieto stanovy KSP nadobudnú platnosť
platnos a účinnosť dňom
om ich zaregistrovania
Obvodným lesným úradom v Bratislave.
3. Po registrácii stanov na OLÚ požiada prípravný výbor KSP o začlenenie
začlenenie do štruktúry
SPK podľa § 5 ods.. 6 Stanov SPK.

V Pezinku dňa 16. 7. 2010
....................................................
Ing. Soňaa Supeková, PhD.
splnomocnenkyňa KSP

Obvodný lesný úrad v Bratislave dňa 21.07.2010, č. j. 10/328/1-BE 7 eviduje stanovy
poľovníckej
ovníckej organizácie Klub slovenských po
poľovníčok,
ok, ktoré sú v súlade s platnou
legislatívou na úseku poľovníctva.
ľovníctva.

Ing. Miroslav Hasa
poverený zastupovaním prednostu
OLÚ v Bratislave

1)Doplnený bod 3a v Článku
lánku 4 bol schválený konferenciou KSP dňa
d 7.5.2011 v Terchovej.
2)Doplnený text v Článku
lánku 4 bod 3a bol schválený konferenciou KSP dňa 8.3.2014 v Bratislave.
3)Doplnený text v Článku 6 bod 1, 3 a 4 a nový bod 6 v Článku
lánku 6 bol schválený konferenciou KSP ddňa
8.3.2014 v Bratislave
4)Doplnený text v Článku
lánku 4 bod 3a bol schválený konferenciou KSP dňa
d 2.5.2015 v Sielnici.
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