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Slovenský poľovnícky zväz Klub trubačov SR
Hradná 534, 033 01 Liptovský Hrádok

Stanovy
Slovenského poľovníckeho zväzu Klubu trubačov SR
Slovenský poľovnícky zväz Klub trubačov SR je v zmysle § 32 ods. 2) zákona č.
274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov organizačnou
zložkou poľovníckej organizácie - t. j. Slovenského poľovníckeho zväzu (ďalej len
„SPZ“). Je členom Slovenskej poľovníckej komory.

§1
Názov združenia
Slovenský poľovnícky zväz Klub trubačov SR (ďalej len klub)

§2
Sídlo klubu
Hradná 534, 033 01 Liptovský Hrádok

§3
Poslanie klubu
1. Združovať hráčov na poľovnícke hudobné nástroje, autorov poľovníckej hudby
a priaznivcov poľovníckej hudby.
2. Propagovať a popularizovať poľovnícke zvyky, obyčaje a tradície, šíriť a
propagovať poľovnícku hudbu, propagovať humánnu a najmä estetickú
stránku poľovníctva a činnosti poľovníkov.
3. Propagovať prírodu, jej ochranu, poľovníctvo a kultúrne tradície medzi deťmi,
mládežou a nepoľovníckou verejnosťou.
4. Vytvárať podmienky pre rast odbornej úrovne členov klubu, zabezpečovať ich
vzdelávanie a organizovať odborné semináre

5. Vytvárať podmienky pre realizáciu súťaží prehliadok a ďalších aktivít
poľovníckeho trúbenia, organizovať národné a medzinárodné súťaže trubačov
6. Spolupracovať s organizačnými jednotkami Slovenského poľovníckeho zväzu,
Slovenskou poľovníckou komorou a s ostatnými poľovníckymi a kultúrnymi
organizáciami na Slovensku.
7. Rozvíjať medzinárodnú činnosť v oblasti poľovníckej hudby, zabezpečovať
reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných trubačských
podujatiach a súťažiach.

§4
Členstvo v klube
1. Členom klubu (ďalej len „člen“) sa môžu stať fyzické osoby vo veku od
dovŕšenia 10 rokov
2. Členstvo v klube je:
a) Riadne – sú to občania SR a fyzické osoby s trvalým, alebo dlhodobým
pobytom na území SR; cudzinci ak o členstvo prejavia záujem,
b) Čestné – občania SR, alebo iného štátu
3. O členstve v klube rozhoduje rada klubu na základe písomnej prihlášky;
o čestnom členstve rozhoduje rada klubu na návrh člena klubu.
4. Členov klubu eviduje rada klubu
5. Odmietnutie prijatia za člena podľa §4, ods. 2 písm. a, musí rada klubu oznámiť
žiadateľovi písomne do 30 dní rozhodnutím. Voči rozhodnutiu rady sa možno
odvolať na členskú schôdzu klubu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou.
6. Členstvo v klube zaniká:
a) vystúpením člena na základe písomne doručeného oznámenia rade klubu; dňom
vystúpenia sa rozumie deň, ktorý nasleduje po dni uvedenom v písomnom
oznámení,
b) vylúčením na základe rozhodnutia rady, alebo členskej schôdze klubu
c) neuhradením členského príspevku, alebo organizačného - evidenčného
poplatku do 31.3. príslušného kalendárneho roka; dňom zániku je 15 - ty deň,
ktorý uplynul od písomnej výzvy rady klubu po dni určenom na zaplatenie,

d) Smrťou člena
e) zánikom klubu.

§5
Práva a povinnosti členov klubu
1. Riadni členovia klubu majú právo najmä:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

zúčastňovať sa na členskej schôdzi klubu s rozhodujúcim hlasom
voliť a byť volený do orgánov klubu,
zúčastňovať sa akcií klubu a SPZ a SPK,
získavať informácie o činnosti klubu
užívať výhody vyplývajúce z členstva v klube
podávať návrhy, podnety a sťažnosti orgánom klubu a SPZ

2. Čestní členovia klubu majú právo na činnosti uvedené v ods. 1 písm. a), c), d) a e),
nemajú však hlas rozhodujúci ale poradný.
3. Členovia klubu sú povinní:

a) dodržiavať stanovy a interné predpisy klubu a Slovenského poľovníckeho
zväzu
b) zaplatiť ročný členský príspevok schválený členskou schôdzou klubu a
nečlenovia SPZ organizačný - evidenčný poplatok ktorého výšku určila
Rada SPZ najneskôr do 31.03. príslušného kalendárneho roka,
c) zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo záujmy a poslanie klubu a SPZ
d) podieľať sa na činnosti, správe a hospodárení s majetkom klubu,,
e) plniť rozhodnutia orgánov klubu.
4. Člen môže byť z klubu vylúčený ak opakovane poruší niektorú z povinností člena
klubu. O vylúčení rozhoduje rada klubu nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých
členov rady klubu. Člen má právo pri vylúčení odvolať sa na členskej schôdzi klubu,
ktorá s konečnou platnosťou rozhodne o vylúčení člena.

§6
Orgány klubu
1. Orgánmi klubu sú:
a) členská schôdza klubu,
b) rada klubu,
c) predseda klubu.

§7
Členská schôdza klubu
1. Členská schôdza klubu je najvyšším orgánom klubu. Členská schôdza:
a) volí a odvoláva predsedu klubu a členov rady klubu,
b) navrhuje a schvaľuje zmeny v stanovách klubu,
c) prijíma a schvaľuje výročnú správu klubu,
d) schvaľuje rozpočet klubu na návrh rady klubu,
e) rozhoduje o výške členských poplatkov,
f) rozhoduje o ekonomických výhodách členov klubu
g) rozhoduje o ďalších záležitostiach, ktoré si vyhradí.
2. Riadna členská členská schôdza sa koná minimálne jeden krát za kalendárny rok.
Schôdzu zvoláva predseda klubu formou písomnej pozvánky s uvedením
programu. Za pozvánku sa považuje aj jej zverejnenie na web stránke klubu.
Pozvánka musí byť zaslaná, alebo zverejnená najneskôr 21 dní pred termínom
schôdze.
3. Mimoriadnu členskú schôdzu je predseda klubu povinný zvolať do jedného
mesiaca ak o to požiada aspoň 20% členov s hlasom rozhodujúcim. Žiadosť o
zvolanie mimoriadnej schôdze musí byť doručená písomne rade klubu, s
uvedením dôvodu, návrhom programu a podpismi členov, ktorí o zvolanie schôdze
žiadajú.
4. Členská schôdza je uznášania schopná pri účasti najmenej polovice členov klubu
s rozhodujúcim hlasom. Členská schôdza sa môže uskutočniť aj per rollam alebo
elektronicky
5. Pre platnosť uznesenia členskej schôdze je potrebná viac ako polovica hlasov
prítomných členov klubu s hlasom rozhodujúcim. sa rozhoduje hlasovaním väčšinou
hlasov všetkých prítomných členov s rozhodujúcim hlasom. V prípade rovnosti
hlasov rozhodne hlas predsedu klubu. Pri rozhodnutiach o zmenách stanov klubu
a schvaľovaní výšky členských príspevkov je potrebná najmenej 2/3 väčšina hlasov
prítomných členov klubu s hlasom rozhodujúcim.

6. Ak je to potrebné a účelné z časového alebo ekonomického hľadiska, môžu
orgány klubu hlasovať aj „per rollam“. Hlasovanie per rollam je platné, ak sú na
takéto hlasovanie vyzvaní všetci členovia orgánu klubu s hlasom rozhodujúcim
a ak nadpolovičná väčšina ich členov k zaslaným podkladom alebo otázke vyjadrí
rovnaké stanovisko.
7. Zastupovanie člena na členskej schôdzi nie je možné.

§ 8 Rada klubu
1. Rada klubu je výkonným orgánom klubu. Členovia rady sú volení členskou
schôdzou, ktorá podľa aktuálnej potreby klubu stanoví aj ich počet. Členovia rady
sú volení do odborných funkcií. Funkčné obdobie rady je 5-ročné, končí sa
členskou schôdzou v roku konania snemu SPZ. Členovia rady klubu vykonávajú
svoje funkcie až do doby zvolenia nových členov rady klubu. Voľby prebiehajú
tajne. V prípade, že na príslušnú funkciu je navrhnutý len jeden kandidát, hlasuje
sa verejne. Návrhy kandidátov na príslušnú funkciu predkladajú riadni členovia
klubu písomne predsedovi klubu najneskôr 14 dní pred termínom volieb súčasne s
písomným súhlasom navrhovaného člena s kandidatúrou. Za člena rady je
zvolený kandidát, ktorý dostane nadpolovičnú väčšinu hlasov.
2. V priebehu funkčného obdobia môže dôjsť k povereniu výkonu funkcie člena rady
klubu, ak sa miesto člena rady uvoľnilo. Poverenie stanoví predseda klubu. Počet
poverených členov nesmie presiahnuť 1/3 celkového počtu členov rady klubu
stanoveného členskou schôdzou. Poverenie platí do konca volebného obdobia.
3. Na čele rady klubu je predseda klubu. Predseda je priamo volený členskou
schôdzou. V mene klubu jedná a podpisuje predseda klubu. Predsedu klubu v
dobe neprítomnosti zastupuje podpredseda klubu volený na prvom zasadnutí rady
klubu.
4. Rada klubu sa schádza podľa potreby, najmenej tri krát ročne. Zasadnutia sú
prístupné všetkým členom klubu. Členovia klubu môžu požiadať predsedu rady o
vystúpenie v programe zasadnutia rady, nemôžu však na jej zasadnutí hlasovať.
O zaradenie vystúpenia do programu rozhoduje rada klubu.
5. Rada klubu je uznášania schopná ak sa hlasovania zúčastní nadpolovičná väčšina
členov rady klubu. Uznesenia rady sú platné ak ich schváli nadpolovičná väčšina
hlasujúcich členov rady. Hlasovanie je možné aj elektronickou formou.
6. Do pôsobnosti rady klubu patrí najmä:
a. realizácia cieľov klubu,
b. príprava stratégie rozvoja poľovníckeho trúbenia v SR a konkrétnych
ročných plánov činnosti,
c. organizácia vzdelávacích podujatí a seminárov,
d. príprava rozpočtu a kontrola jeho plnenia,
e. zabezpečovanie plnení uznesení členskej schôdze a rady klubu,
f. prijímanie nových členov klubu,
g. rozhodovanie o vylúčení členov,
h. vedenie evidencie členov klubu,
i. zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce,
j. poskytovanie informačného a ďalšieho servisu členom klubu,
k. podávanie informácií o činnosti klubu rade SPZ,
l. zriaďovanie odborných komisií ako poradných orgánov rady klubu bez
hlasovacieho práva,
m. vydávanie interných klubových predpisov.

§9
Zásady hospodárenia
1. Klub hospodári podľa schváleného rozpočtu.
2. Finančné zdroje klubu tvoria najmä:
a) členské príspevky,
b) evidenčné poplatky,
c) finančné prostriedky od SPZ (§30 ods.5 stanov SPZ),
d) finančné dary fyzických a právnických osôb.

§ 10
Zánik klubu
1. O návrhu na zrušenie klubu rozhoduje členská schôdza nadpolovičnou väčšinou
všetkých prítomných členov klubu, ktorých však musí byť viac ako 50% členov
klubu s rozhodujúcim hlasom.
2. Pri prijatí uznesenia o zániku klubu, členská schôdza poverí jeho likvidáciou
najmenej dvoch členov klubu, ktorí zabezpečia administratívne úkony spojené
s likvidáciou majetku klubu a podajú správu o likvidácii majetku na schválenie
členskej schôdzi klubu.

§ 11
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. V prípade nejasností týchto stanov vykonáva ich výklad rada klubu.
2. Tieto stanovy boli schválené v Liptovskom Hrádku členskou schôdzou klubu dňa
16.4.2009 a nadobudli účinnosť dňom ich schválenia v znení zmien a doplnkov:
a) schválených členskou schôdzou klubu v Liptovskom Hrádku zo dňa
18.01.2020, ktoré nadobudli účinnosť 01.02.2020.

Ing. Edmund Hatiar DiS. art.
predseda klubu

