
Druhá hlava 
Členstvo 

Článok I. 
Členstvo v klube 

1) Členstvo v klube je dobrovoľné. Počet členov je neobmedzený. Členom môže byť každá 
fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami klubu.


2) Členstvo môže byť asociované, riadne, mimoriadne a čestné.

3) Asociované a mimoriadne členstvo v klube vzniká  na základe žiadosti uchádzača o členstvo a 

zaplatením členského príspevku. Riadne členstvo vzniká rozhodnutím o prijatí za riadneho 
člena Výborom klubu na základe žiadosti asociovaného člena, ktorú predkladá na rokovanie 
Výboru klubu. Požiadať o riadne členstvo môže asociovaný člen až po uplynutí jedného roka 
od vzniku jeho asociovaného členstva. Náležitosti žiadosti uchádzača o členstvo, ďalšie 
podrobnosti vzniku členstva, evidenciu členov, výšku, a spôsob úhrady členských príspevkov 
ustanoví na návrh Výboru klubu Členská schôdza vnútorným predpisom. Splatnosť členského 
príspevku je najneskôr do 31.marca príslušného kalendárneho roka. V prípade neprijatia za 
riadneho člena Výborom klubu, má uchádzač právo odvolať sa do 15 dní od doručenia 
neprijatia za riadneho člena na Členskú schôdzu, ktorá na svojom najbližšom rokovaní 
rozhodne o odvolaní s konečnou platnosťou. V prípade neprijatia za riadneho člena, má 
asociovaný člen právo opäť požiadať o riadne členstvo po uplynutí jedneho roka od neprijatia 
za riadneho člena Výborom klubu alebo Členskou schôdzou.


4) Členstvo v klube zaniká:

	 a) dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z klubu,

	 b) dňom vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu klubu,

	 c) smrťou člena resp. zánikom člena - právnickej osoby,

	 d) nezaplatením členského príspevku do 31.marca príslušného kalendárneho roka a  v 
súlade s vnútorným predpisom klubu,

	 e) vylúčením člena pre závažné porušenie stanov a predpisov klubu, ku dňu právoplatnosti 
rozhodnutia disciplinárneho konania,

	 f) zánikom klubu.

5) Členovia sa môžu združovať v regionálnych, záujmových alebo mládežníckych organizačných 
jednotkách klubu, ktoré nemôžu konať vo svojom mene. Podrobnosti o vzniku, činnosti a 
vzájomných vzťahoch regionálnych, záujmových alebo mládežníckych organizačných jednotkách 
ustanoví na návrh Výboru klubu Členská schôdza vnútorným predpisom.


Článok II. 
Riadne členstvo 

1) Riadnym členom klubu môže byť fyzická a právnická osoba, ktorá má preukázateľné 
skúsenosti z chovu alebo vlastníctva pudla.


2) Riadnym členom klubu sa môže stať len asociovaný člen klubu, ktorý po uplynutí jedného roka 
od vzniku jeho asociovaného členstva, požiada o riadne členstvo.


3) Riadne členstvo vzniká rozhodnutím o prijatí riadneho člena Výborom klubu na základe 
žiadosti asociovaného člena, ktorú predkladá na rokovanie Výboru klubu.


4) V prípade neprijatia za riadneho člena Výborom klubu, má uchádzač právo odvolať sa do 15 
dní od doručenia nepriatia za riadneho člena na Členskú schôdzu, ktorá na svojom najbližšom 
rokovaní rozhodne o odvolaní s konečnou platnosťou. V prípade neprijatia za riadneho člena, 
má asociovaný člen právo požiadať o riadne členstvo po uplynutí jedneho roka od neprijatia za 
riadneho člena Výborom klubu alebo Členskou schôdzou. 


Článok III. 
Asociované členstvo 

1) Asociovaným členom klubu môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so 
stanovami klubu.


2) Asociované členstvo vzniká na základe žiadosti uchádzača o asociované členstvo a 
zaplatením členského príspevku.


