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Smernica Slovenského poľovníckeho zväzu o organizačnom poplatku  
pre nečlenov SPZ, členov kynologických klubov 

 
I. 

1. Slovenský poľovnícky zväz (ďalej len SPZ) na úseku kynológie vytvára podmienky pre chov 
čistokrvných psov u plemien združených v kynologických kluboch SPZ. Podieľa sa na organizovaní 
výcviku poľovných psov, organizácii skúšok poľovnej upotrebiteľnosti a tým aj na zabezpečovaní 
dostatočného počtu poľovne upotrebiteľných psov v poľovných revíroch, na výchove, skúškach, 
menovaní a delegovaní kynologických rozhodcov na akcie SPZ, tvorbe skúšobných poriadkov a iných 
kynologických predpisov.  

2. Na základe poverenia Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej len SKJ) vedie čiastkovú plemennú 
knihu pre plemená združené v kynologických kluboch zastrešených SPZ. Organizuje výstavy psov, 
skúšky psov poľovných, ovčiarskych a pracovných plemien, zabezpečuje výchovu kynologických 
rozhodcov pre posudzovanie exteriéru a výkonu psov, metodicky usmerňuje a koordinuje činnosť 
kynologických klubov a kynologickú činnosť organizačných zložiek SPZ, spolupracuje s ďalšími 
organizáciami zaoberajúcimi sa kynológiou. 

3. Plnenie týchto úloh zabezpečuje prostredníctvom kynologickej rady SPZ (ďalej len KR SPZ), ktorá je 
odborným výkonným orgánom pre oblasť kynológie a súčasťou ústredia SPZ. Kynologická rada  sa 
vo svojej činnosti riadi vlastným štatútom. 

4. SPZ je prostredníctvom kynologickej rady SPZ členom SKJ  a medzinárodnej kynologickej federácie 
(FCI).  SPZ sa vstupom do SKJ a FCI zaviazal rešpektovať ich stanovy, osobitosti poslania druhých 
členov SKJ a v súčinnosti, prostredníctvom SKJ, riešiť požiadavky a záujmy kynológie celej členskej 
základne v SR  vo vzťahu k medzinárodným organizáciám.. 

 

II. 

1. V zmysle §6 Stanov SPZ môže byť členom SPZ : 

 a) občan Slovenskej republiky alebo fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území 
Slovenskej republiky 

 b) fyzická osoba, ktorej bolo udelené čestné členstvo.  

2. Čestné členstvo v SPZ podľa §6 ods. 1 písm. b) Stanov SPZ udeľuje Prezídium SPZ. 

3. Členovia SPZ sa môžu združovať v klube SPZ, ktorý sa po založení začleňuje do SPZ, ako organizačná 
zložka. Členmi klubov môžu byť aj nečlenovia SPZ; za nečlenov SPZ v klube sa platí organizačný 
poplatok, ktorého výšku určí Rada SPZ. 

4. Po uhradení organizačného poplatku za nečlena SPZ vydá klub nečlenovi „Preukaz kolektívneho 
člena SPZ“, do ktorého vlepí členskú známku za príslušný rok. Vzor Preukazu kolektívneho člena 
SPZ je uvedený v prílohe. 

5.   Členstvo nadobúda platnosť dňom prijatia a účinnosť po zaplatení členského príspevku. Členský 
príspevok treba platiť vopred. Pri zániku členstva nevzniká nárok na vrátenie členského príspevku 
zaplateného za bežný rok. 

 

III. 

1. V zmysle §3 ods. 10) Stanov Slovenský poľovnícky zväz dohoduje a zabezpečuje pre svojich členov 
hromadné poistenie proti škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva ublížením na zdraví 
alebo usmrtením iných osôb a za škodu na veciach, ako aj úrazové poistenie členov a členov klubov 
SPZ. 

2. Slovenský poľovnícky zväz poskytuje služby svojim členom. Na základe uhradenia organizačného 
poplatku za nečlena SPZ v klube SPZ je umožnené poskytovať servis a služby plemennej knihy SPZ 
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nečlenom SPZ. Členovia SPZ sa preukazujú členským Preukazom SPZ. Nečlenovia SPZ sa preukazujú 
Preukazom kolektívneho člena SPZ. Tieto preukazy je potrebné doložiť napr. pri zasielaní Prihlášky 
na zápis šteniat, prípadne preukázať ich pri iných službách poskytovaných plemennou knihou SPZ 
na požiadanie. 

3  Uhradením organizačného poplatku nečlena SPZ nie je nečlen SPZ automaticky poistený. Na 
poistenie sa vzťahujú samostatné predpisy SPZ. Preukaz kolektívneho člena SPZ je tiež nemožné 
použiť na preukázanie poistenia zodpovednosti za škody na skúškach PUP u osôb nevlastniacich 
platný poľovný lístok. 

4.  V prípade, ak je nečlen SPZ členom viacerých kynologických klubov, organizačný poplatok nečlena 
SPZ uhradí len v jednom z nich. 

5.  Kluby uhrádzajú Organizačný poplatok za nečlena SPZ (napr. osoba nevlastniaca poľovný lístok 
alebo členovia iných poľovníckych organizácií ako je SPZ) v zmysle čl. II. ods. 1) za občanov SR alebo 
fyzické osoby s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky. Riadnym 
členom klubov môžu byť len fyzické osoby uvedené v §6 ods. 1) Stanov SPZ. Ostatné fyzické osoby 
a právnické osoby nemôžu byť riadnym členom SPZ a preto sa za nich organizačný poplatok 
neuhrádza. 

6. Organizačný poplatok za nečlenov SPZ je Radou SPZ stanovený vo výške 2,- € za kalendárny rok. 

 

IV. 

1. Toto úplné znenie  smernice bolo  schválené Prezídiom SPZ dňa 28.2.2017  


