
STANOVY KLUBU CHOVATEĽOV DALMATÍNSKYCH PSOV

 1 Všeobecné ustanovenia

 1.1 Klub chovateľov dalmatínskych psov (ďalej len „KCHDP“ alebo „klub“) je spoločenskou, záujmovou 
organizáciou s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. Združuje chovateľov, majiteľov a priateľov psov 
plemena Dalmatínsky pes.

 1.2 Cieľom KCHDP je: 
 1.2.1 zveľadenie, rozšírenie a popularizácia chovu Dalmatínskych psov (ďalej len DP) na Slovensku, v súlade 

s platným štandardom DP
 1.2.2 skvalitňovanie a zvyšovanie úrovne chovu DP na Slovensku
 1.2.3 dohľad nad dodržovaním pravidiel Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ), Slovenskej kynologickej 

jednoty (SKJ), Medzinárodnej kynologickej federácie (FCI) a morálnych zásad v chove DP
 1.2.4 dohľad nad výcvikom a pracovným uplatnením DP
 1.2.5 prezentácia slovenských chovov v zahraničí
 1.2.6 podporovať spoluprácu s inými klubmi združenými pod Slovenským poľovníckym zväzom (ďalej SPZ) a 

Slovenskou kynologickou jednotou (ďalej SKJ), ako aj organizáciami v zahraničí
 1.2.7 sprostredkovávať členom klubu informácie o chove a využití DP u nás i vo svete
 1.2.8 usporadúvať klubové a špeciálne výstavy plemena DP
 1.2.9 koordinovať chov a dohliadať nad správnym výberom jedincov na krytie

 1.3 KCHDP je členom FCI prostredníctvom SPZ a SKJ.

 2 Založenie klubu a doba trvania KCHDP

 2.1 KCHDP bol založený na ustanovujúcej schôdzi dňa 25.7.1990.
 2.2 KCHDP je založený na dobu neručitú.

 3 Názov, sídlo a územná pôsobnosť

 3.1 Názov klubu znie: Klub chovateľov dalmatínskych psov. Skrátený názov: KCHDP
 3.2 KCHDP je právnickou osobou. Vznikol a svoju činnosť vyvíja v súlade s právnym poriadkom Slovenskej 

republiky.
 3.3 KCHDP je dobrovoľným združením priaznivcov DP
 3.4 KCHDP vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým 

svojim majetkom. Osobné ručenie členov je vylúčené.
 3.5 KCHDP pôsobí na území Slovenskej republiky
 3.6 Sídlom KCHDP je Slovenský poľovnícky zväz (SPZ), Štefánikova 10, Bratislava. 

 4 Podmienky členstva, vznik a zánik členstva

 4.1 Členmi môžu byť: 
 4.1.1 riadni členovia
 4.1.2 čestní členovia

 4.2 Riadnym členom KCHDP môže byť každý občan Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý sa hlási k 
Stanovám KCHDP a k platnému Chovateľskému poriadku SPZ a SKJ.

 4.3 Riadnym členom KCHDP môže byť aj právnická osoba.
 4.4 Občania, ktorí nedosiahli 18 rokov, sa môžu stať členmi KCHDP, pokiaľ s ich členstvom vysloví súhlas ich 

zákonný zástupca.
 4.5 Výbor klubu môže tomu, kto sa svojou dlhodobou prácou alebo zvlášť významným spôsobom zaslúžil o rozvoj 

chovu a popularizácii DP, navrhnúť udelenie čestného členstva. O jeho udelení rozhoduje členská schôdza. 
Čestný člen nemusí platiť členské príspevky ani zápisné.

 4.6 Záujemca o členstvo v KCHDP predloží  písomnú prihlášku a zaplatí zápisné a členský príspevok do KCHDP. 
 4.7 Členstvo v KCHDP vzniká dňom zaplatenia členského príspevku na daný rok.
 4.8 Členstvo v sporných prípadoch vzniká až po schválení výborom KCHDP. Rozhodnutie výboru nepodlieha 

odôvodneniu.
 4.9 V prípade odmietnutia členstva výborom, má odmietnutý právo podať sťažnosť revízorovi KCHDP, ktorý môže 

po preskúmaní dôvodov odmietnutia odporučiť výboru prehodnotenie stanoviska alebo sa môže odvolať  na 
členskú schôdzu KCHDP, rozhodnutie ktorej je konečné. 

 4.10 Výšku členského príspevku a zápisného schvaľuje členská schôdza klubu, prípadne výbor klubu. Poplatok 
na príslušný rok sa vyberá vopred a musí byť uhradený do termínu stanoveného výborom klubu. V opačnom 
prípade je člen povinný opäť zaplatiť zápisné. Novoprijatí členovia hradia oba poplatky v plnej výške bez 
ohľadu na termín ich prijatia v príslušnom kalendárnom roku. 

 4.11 Člen, ktorého členstvo zaniklo, nemá nárok na vrátenie členského poplatku zaplateného  na bežný rok. 
 4.12 Členstvo v klube zaniká: 

a) nezaplatením členského poplatku 
b) vystúpením člena 



c) vylúčením člena 
d) úmrtím člena

 5 Práva a povinnosti členov

 5.1 Riadni členovia majú právo:
 5.1.1 hlasovať na schôdzach a voliť do orgánov KCHDP (pokiaľ sú starší ako 18 rokov).
 5.1.2 byť volený do orgánov KCHDP (pokiaľ sú starší ako 18 rokov)
 5.1.3 zúčastňovať sa na práci v KCHDP.
 5.1.4 podávať návrhy, námety a sťažnosti, vznášať dotazy na členov výboru a revízora.
 5.1.5 využívať výhody poskytované klubom
 5.1.6 vzniesť námietky proti členstvu iného člena.
 5.1.7 zúčastňovať sa na všetkých akciách poriadaných klubom.
 5.1.8 predkladať návrhy v odborných otázkach, alebo sa obracať s otázkami na výbor klubu.
 5.1.9 byť informovaní o činnosti a hospodárení klubu.

 5.2 Čestní členovia majú právo:
 5.2.1 zúčastňovať sa na práci v KCHDP.
 5.2.2 podávať návrhy, námety a sťažnosti, vznášať dotazy na členov výboru a revízora
 5.2.3 využívať výhody poskytované klubom.
 5.2.4 vzniesť námietky proti členstvu iného člena.
 5.2.5 zúčastňovať sa na všetkých akciách poriadaných klubom.
 5.2.6 predkladať návrhy v odborných otázkach, alebo sa obracať s otázkami na výbor klubu.
 5.2.7 byť informovaní o činnosti a hospodárení klubu.

 5.3 Všetci členovia majú povinnosť:
 5.3.1 riadiť sa platnými stanovami klubu, uznesením členskej schôdze a rozhodnutiami výboru.
 5.3.2 platiť členské príspevky riadne a včas, t.j. v termíne stanovenom výborom klubu
 5.3.3 hlásiť výboru klubu zmeny bydliska a ďalších dôležitých údajov.
 5.3.4 akceptovať rozhodnutia klubu vo veci usmerňovania a riadenia chovu DP

 6 Orgány klubu

 6.1 Orgány klubu sú:
 6.1.1 členská schôdza
 6.1.2 výbor klubu
 6.1.3 revízor klubu

 6.2 Orgány klubu môžu jednať len o záležitostiach, ktoré sú podľa týchto stanov v ich pôsobnosti. Členská 
schôdza môže jednať aj o záležitostiach, ktoré sú v pôsobnosti výboru klubu alebo revízora klubu. 
Rozhodnutie členskej schôdze je nadradené rozhodnutiu iných orgánov.

 7 Členská schôdza 

 7.1 Je najvyšším orgánom klubu a tvoria ju členovia klubu prítomní na zasadnutí.
 7.2 Členská schôdza volí výbor klubu formou voľby jednotlivých členov výboru.
 7.3 Členská schôdza volí revízora klubu.
 7.4 Členská schôdza môže odvolať ktoréhokoľvek člena výboru klubu, celý výbor klubu alebo revízora klubu.

 8 Zvolávanie členskej schôdze

 8.1 Členskú schôdzu zvoláva výbor klubu zverejnením pozvánky. Pozvánka musí obsahovať dátum, hodinu, 
miesto konania a program rokovania členskej schôdze. Pozvánka musí byť odoslaná všetkým členom klubu 
najmenej dva týždne pred plánovaným konanim členskej schôdze.

 8.2 Riadnu členskú schôdzu zvoláva výbor klubu jedenkrát ročne alebo podľa potreby. Ak bude na členskej 
schôdzi prebiehať voľba členov výboru a revízora, je táto schôdza výročnou členskou schôdzou. Výročná 
členská schôdza má také isté postavenie ako členská schôdza.

 8.3 Mimoriadnu členskú schôdzu je povinný výbor klubu zvolať, ak je potrebné neodkladne riešiť otázky, ktoré 
presahujú kompetenciu výboru klubu. Mimoriadnu členskú schôdzu je povinný výbor klubu zvolať, pokiaľ o to 
požiada aspoň jedna tretina, najmenej však päť členov. Musí ju zvolať v lehote do dvoch mesiacov od 
obdržania žiadosti.

 9 Účasť, rokovanie, hlasovanie a rozhodovanie členskej schôdze

 9.1 Členská schôdza je verejná, tzn. môžu sa jej zúčastniť i nečlenovia klubu. Rozhodnutie o vylúčení verejnosti 
zo zasadania alebo obmedzení účasti verejnosti môže urobiť len samotná členská schôdza.

 9.2 Každý člen je oprávnený zúčastniť sa členskej schôdze, požadovať a dostávať vysvetlenie záležitostí 
týkajúcich sa KCHDP, ktoré sú predmetom rokovania členskej schôdze, uplatňovať návrhy a protinávrhy. 
Môže tak urobiť osobne alebo prostredníctvom písomne povereného zástupcu..



 9.3 Každý člen, ktorý má právo hlasovať, má jeden hlas.
 9.4 Členskú schôdzu otvára a vedie predseda, v prípade neprítomnosti podpredseda, prípadne tajomník klubu.
 9.5 Členská schôdza zvolí zapisovateľa a overovateľa zápisnice. 
 9.6 Zápisnicu vyhotovenú zapisovateľom podpíše predseda klubu, zapisovateľ a overovateľ. V prípade 

neprítomnosti predsedu na členskej schôdzi zápisnicu podpisuje osoba, ktorá členskú schôdzu viedla. Pokiaľ 
je predseda klubu na schôdzi zvolený za zapisovateľa alebo overovateľa, podpisuje zápisnicu len raz.

 9.7 Zápisnica zo zasadania členskej schôdze bude uložená medzi dokumentami KCHDP. Zápisnica bude po 
dobu najmenej 5 rokov prístupná každému členovi, ktorý o to písomne požiada.

 9.8 Členská schôdza rozhoduje uzneseniami, ktoré sú pre klub záväzné. Uznesenie je prijaté, pokiaľ hlasovala 
zaň väčšina prítomných členov, pokiaľ nie je v týchto stanovách uvedené inak.

 9.9 Členská schôdza môže rozhodnúť o zmene poradia prerokovávaných bodov programu.
 9.10 O záležitosti, ktorá nebola uvedená v oznámenom programe rokovania, môže členská schôdza rozhodnúť 

len vtedy, pokiaľ s prerokovávaním tejto záležitosti súhlasí aspoň dvojtretinová väčšina prítomných členov.
 9.11 Voľba členov výboru klubu a revízora klubu je verejná, ak členská schôdza nerozhodne inak.
 

 10 Výbor klubu

 10.1 Výbor je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť klubu a jedná jeho menom. Členom výboru môže byť len 
fyzická osoba plne spôsobilá k právnym úkonom. Výkon funkcie člena výboru je nezastupiteľný. Členovia 
výboru sú volení aj odvolávaní členskou schôdzou.

 10.2  Výbor je kolektívnym orgánom, skladá sa najmenej z troch členov. Člen výboru nemôže byť súčasne 
revízorom klubu. 

 10.3 Výbor sa skladá z:
 10.3.1 Predsedu 
 10.3.2 Poradcu chovu
 10.3.3 Tajomníka

 10.4 Ďalšími funkciami vo výbore klubu môžu byť:
 10.4.1 Podpredseda (podpredsedovia) – pokiaľ nie je zvolený, vykonáva funkciu podpredsedu automaticky 

poradca chovu
 10.4.2 Pokladník - pokiaľ nie je zvolený, vykonáva funkciu pokladníka automaticky tajomník 
 10.4.3 Výcvikový referent
 10.4.4 Predseda zboru rozhodcov
 10.4.5 Funkcie podľa bodu 10.4.1 až 10.4.4 nemusia byť obsadené. 
 10.4.6 Výbor môže obsahovať aj členov bez inej funkcie.

 10.5 Členovia výboru sú volení na obdobie dvoch rokov. Voľba členov výboru prebieha každý párny rok na 
výročnej členskej schôdzi. Opätovná voľba nie je vylúčená. V prípade že sa voľba z akéhokoľvek dôvodu 
neuskutoční, pokračuje výbor vo výkone svojich funkcií až do zvolenia nového výboru.

 10.6 Jednotlivých členov výboru volí členská schôdza.
 10.7 Predseda výboru je zároveň i predsedom klubu.
 10.8 Člen výboru sa svojej funkcie môže vzdať písomným prehlásením, doručeným ostatným členom výboru a 

revízorovi. V takomto prípade končí výkon jeho funkcie dňom, kedy bolo jeho odstúpenie doručené 
predsedovi výboru. Predseda výboru je povinný o tom informovať revízora klubu.

 10.9 Predseda výboru sa svojej funkcie môže vzdať písomným prehlásením, doručeným ostatným členom výboru 
a revízorovi. V takomto prípade končí výkon jeho funkcie dňom, kedy bolo jeho odstúpenie doručené 
revízorovi. 

 10.10 Výbor môže menovať náhradného člena. Nasledujúca členská schôdza náhradného člena výboru buď 
schváli alebo zvolí člena nového.

 10.11 Výbor sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za 6 mesiacov. Výbor je uznášaniaschopný, pokiaľ je 
prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhodnutie je platné len v prípade, že zaň hlasovala väčšina 
prítomných členov výboru. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

 10.12 O priebehu rokovania výboru sa vyhotovujú zápisy, ktoré sa ukladajú po dobu piatich rokov.
 10.13 Rokovania výboru sa má právo zúčastniť revízor klubu, môže na ňom vznášať dotazy a pripomienky k 

prerokovávaným záležitostiam.  
 10.14 Rokovanie výboru sa v odôvodnených prípadoch môžu zúčastniť i členovia klubu. Rokovanie výboru môže 

byť i uzatvorené, rozhoduje o tom predseda výboru.
 10.15 Členovia výboru sú pri výkone svojej funkcie povinní jednať s náležitou zodpovednosťou a v záujme klubu 

a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktorých prezradenie by mohlo spôsobiť klubu škodu alebo 
poškodiť jeho dobre meno.

 10.16 Výbor sa pri svojej činnosti riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými stanovami klubu a 
uznesením členskej schôdze.

 11 Pôsobnosť výboru
 11.1 pripravovať a zvolávať členskú schôdzu,
 11.2 predkladať členskej schôdzi správu o činnosti, správu o hospodárení, návrhy zmien a doplnkov stanov a 

smerníc klubu,
 11.3 plniť uznesenia členskej schôdze,



 11.4 zaisťovať predpísané vedenie evidencie a účtovníctva,
 11.5 rozhodovať o nakladaní s majetkom klubu,
 11.6 zodpovedať za finančné hospodárenie klubu,
 11.7 delegovať zástupcu klubu na akcie SPZ, SKJ a pod.,
 11.8 delegovať zástupcu klubu do komisii SPZ, SKJ, FCI a pod.,
 11.9 vydávať a aktualizovať kalendár akcii KCHDP,
 11.10 stanovovať termín klubových a špeciálnych súťaží,
 11.11 podieľať sa na organizácii vybraných akcii klubu,
 11.12 zaisťovať kontakt klubu s inými kynologickými organizáciami doma i v zahraničí,
 11.13 fungovať súčasne ako disciplinárna komisia, pri rokovaní sa riadiť disciplinárnym poriadkom SKJ,
 11.14 prerokovávať písomné podnety a sťažnosti členov,
 11.15 zriaďovať pre potreby svojej činnosti pracovné komisie a tímy, 
 11.16 uskutočňovať schválený plán činnosti a uznesenia členskej schôdze,
 11.17 navrhovať plán činnosti a finančný rozpočet klubu,
 11.18 menovať členov organizačného výboru klubových akcií,
 11.19 navrhovať adeptov na posudzovanie exteriéru psov,
 11.20 v rámci disciplinárnej komisie prerokovávať a vydávať rozhodnutia ohľadne priestupkov členov proti 

Stanovám a Chovateľskému poriadku klubu,

 12 Revízor 

 12.1 revízor klubu je kontrolný orgán klubu, ktorý dohliada na celú činnosť KCHDP. Revízorom môže byť len 
fyzická osoba plne spôsobilá k právnym úkonom. Funkcia revízora je nezastupiteľná. Revízor je volený aj 
odvolávaný členskou schôdzou.

 12.2 Revízor nemôže byť súčasne členom výboru.
 12.3 Revízor je volený na obdobie dvoch rokov. Voľba prebieha každý párny rok na členskej schôdzi, ktorá je 

považovaná za výročnú členskú schôdzu. Opätovná voľba nie je vylúčená. V prípade že sa voľba z 
akéhokoľvek dôvodu neuskutoční, pokračuje výbor vo výkone svojich funkcií až do zvolenia nového výboru.

 12.4 Revízor zodpovedá za svoju činnosť členskej schôdzi.
 12.5 Revízor sa svojej funkcie môže vzdať písomným prehlásením, doručeným predsedovi výboru. V takomto 

prípade končí výkon jeho funkcie dňom, kedy jeho odstúpenie obdržal predseda výboru.
 12.6 Výbor môže menovať náhradného revízora. Nasledujúca členská schôdza môže potom náhradného revízora 

schváliť alebo zvolí nového.
 12.7 O priebehu kontroly revízor vyhotovuje zápis, ktorý sa ukladá po dobu piatich rokov.
 12.8 Revízor je oprávnený kedykoľvek nahliadnuť do všetkých dokladov, evidencie, účtov, preverovať vedenie 

účtovníctva, kontrolovať hospodárenie klubu a stav majetku klubu.
 12.9 Revízor má právo byť výborom informovaný o zámere zvolať členskú schôdzu a byť súčasne informovaný o 

navrhovanom programe s tým, že výbor je povinný doplniť navrhovaný program rokovania o body 
požadované revízorom.

 12.10 Revízor má nielen právo zúčastniť sa rokovania výboru, ale takisto vznášať dotazy a pripomienky
k prerokovávaným záležitostiam. 

 12.11 Revízor je pri výkone svojej funkcie povinný jednať s náležitou pozornosťou a v záujme Klubu, zachovávať 
mlčanlivosť o skutočnostiach, ktorých prezradenie by mohlo spôsobiť Klubu škodu alebo poškodiť jeho dobré 
meno.

 12.12 Revízor sa pri svojej činnosti riadi obecne záväznými právnymi predpismi, platnými stanovami klubu a 
uznesením členskej schôdze.

 13 Pôsobnosť revízora

 13.1 kontrolovať dodržiavanie obecne záväzných právnych predpisov, platných stanov klubu a uznesenia členskej 
schôdze,

 13.2 preskúmať správu o hospodárení klubu, správu o majetku a správu o činnosti klubu,
 13.3 oboznámiť členskú schôdzu s výsledkami svojej kontrolnej a revíznej činnosti,
 13.4 predkladať členskej schôdzi svoje vyjadrenia, doporučenia a návrhy,

 14 Jednanie v mene KCHDP, štatutárne zastupovanie, podpisovanie v mene KCHDP

 14.1 Štatutárnym orgánom KCHDP je výbor klubu. Výbor je oprávnený jednať v mene KCHDP, zastupovať 
KCHDP a podpisovať v mene KCHDP. Výkon štatutárneho orgánu v mene výboru vykonáva predseda výboru. 

 14.2 Predseda výboru je oprávnený jednať a podpisovať v mene výboru a v mene KCHDP samostatne. 
Podpisovanie za klub sa deje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu klubu pripojí svoj podpis 
predseda výboru. 

 14.3 Výbor môže určiť, v ktorých veciach môže podpisovať za klub iný člen výboru a to na základe plnej moci 
udelenej formou uznesenia výboru. Ako doklad slúži zápisnica zo zasadnutia výboru. Zápisnica musí byť 
riadne podpísaná predsedom výboru a zapisovateľom. 

 14.4 V prípade dlhodobej a preukázateľnej neprítomnosti predsedu klubu môžu jednať a podpisovať v mene 



klubu minimálne dvaja členovia výboru spolu. V takomto prípade sa podpisovanie za klub sa deje tak, že k 
vytlačenému alebo napísanému názvu klubu pripoja svoj podpis dvaja členovia výboru. 

 15 Hospodárenie KCHDP

 15.1 Hospodársky rok je totožný s účtovným obdobím a je nim kalendárny rok.
 15.2 Evidencia a účtovníctvo klubu sa vedú spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym 

predpisom.
 15.3 V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže klub vykonávať doplnkovú podnikateľskú činnosť súvisiacu zo 

zabezpečovaním materiálnej podpory klubu a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a týmito 
Stanovami. 

 15.4 Príjem a výdaj je pravidelne kontrolovaný revízorom.
 15.5 Zdroje príjmu sú:

 15.5.1 členské príspevky,
 15.5.2 poplatky za výstavy a iné akcie poriadané klubom,
 15.5.3 poplatky za služby súvisiace s organizáciou súťaží a zmluvne podložené výnosy z klubových akcií,
 15.5.4 sponzorské príspevky alebo dary,
 15.5.5 príspevky štátu, nadácií a sponzorov,
 15.5.6 iné príjmy vyplývajúce z prevádzky klubu.

 15.6 Klub hradí zo svojho rozpočtu predovšetkým:
 15.6.1 náklady na činnosť orgánov klubu,
 15.6.2 vydávanie a distribúciu klubových tlačovín,
 15.6.3 náklady na propagáciu plemena DP
 15.6.4 náklady na zvolávanie a organizáciu členskej schôdze, a schôdze výboru klubu
 15.6.5 náklady na organizáciu významných klubových akcii,
 15.6.6 poplatky súvisiace s členstvom v iných kynologických organizáciách,
 15.6.7 náklady spojené s činnosťou delegátov na akcie alebo do komisií SKJ, SPZ a iných odborných 

organizácií
 15.6.8 náklady na reprezentáciu klubu alebo Slovenskej republiky,
 15.6.9 iné náklady nutné k zaisteniu prevádzky klubu.

 16 Zánik klubu

 16.1 O zániku klubu rozhoduje členská schôdza a to v zmysle ustanovenia čl. 9, odsek 9.13. Inak, než 
rozhodnutím členskej schôdze, môže dôjsť k zániku klubu len ak to stanoví zákon.

 16.2 Spolu s rozhodnutím o zániku klubu rozhodne členská schôdza o spôsobe likvidácie majetkovej
podstaty klubu v súlade s obecne záväznými právnymi predpismi.

 17 Disciplinárne konanie

 17.1 V disciplinárnom konaní sa rozhoduje o členovi, ktorý:
 17.1.1 vážne poškodzuje záujmy KCHDP,
 17.1.2 koná v rozpore s platnými uzneseniami orgánov klubu,
 17.1.3 porušuje stanovy KCHDP,
 17.1.4 porušuje chovateľský poriadok a iné ustanovenia SKJ a SPZ
 17.1.5 porušuje etické a morálne zásady chovateľa, kynológa alebo majiteľa psa
 17.1.6 dopustil sa trestného činu alebo závažného priestupku vo vzťahu k Zákonu č. 488/2002 Zb. o 

veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov, alebo iných zákonných ustanovení upravujúcich 
chov zvierat

 17.2 Návrh na disciplinárne konanie môže podať výbor klubu, revízor, alebo ľubovoľný člen klubu
 17.3 Výbor môže vymenovať disciplinárnu komisiu, alebo sám pôsobiť ako disciplinárna komisia
 17.4 Disciplinárna komisia koná tak, aby rozhodla do 30 dní odo dňa, v ktorom dostala podnet na disciplinárne 

konanie
 17.5 Opatrenia, ktoré možno podľa závažnosti priestupku uložiť v disciplinárnom konaní, sú:

 17.5.1 pokarhanie,
 17.5.2 dôrazné pokarhanie s výstrahou,
 17.5.3 pozastavenie výkonu funkcie alebo chovu na určenú dobu,
 17.5.4 zrušenie členstva na určenú dobu

 18 Záverečné a prechodné ustanovenia

 18.1 Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené týmito stanovami, riadi sa obecne záväznými právnymi 
predpismi.

 18.2 V prípade, že niektoré ustanovenia stanov KCHDP sa, či už vzhľadom k právnemu poriadku alebo vzhľadom 
k ich zmenám ukáže neplatným, neúčinným alebo sporným, alebo niektoré ustanovenie chýba, zostávajú 
ostatné ustanovenia stanov klubu touto skutočnosťou nedotknuté.



 18.3 Tieto stanovy boli schválené na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 30. 11. 2006 v Bratislave.
 18.4 Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia členskou schôdzou.
 18.5 Predchádzajúce stanovy KCHDP a všetky doplnky strácajú platnosť dňom schválenia týchto stanov

V Bratislave, 30.11.2006

................................................................................
Oleg Fintora
predseda KCHDP


