
Slovenský boxer klub   
(ďalej aj SBK) 

 Prezídium Slovenského boxer klubu  na základe uznesenia č. 2015/04 
z Výročnej členskej schôdze konanej dňa 9.11. 2015 v Poľnom Kesove  
v súlade s platnými Stanovami Slovenského boxer klubu schvaľuje: 
 

Internú smernicu č. 1 /2015 
o prijatí asociovaných členov SBK za riadnych 

členov Slovenského boxer klubu  
 

Odvolávajúc sa platné Stanovy Slovenského boxer klubu, bod 3.3.2, 
a 3.4.8 môže asociovaný člen požiadať o riadne členstvo až po uplynutí 3 rokov 
od prijatia za asociovaného člena, nie odo dňa podania prihlášky. 

V písomnej žiadosti, ktorú asociovaný člen zašle doporučenou poštou na 
adresu prezidenta, alebo sekretára SBK, je potrebné aby bolo uvedené, od 
kedy je žiadateľ o riadne členstvo asociovaným členom SBK, na ktorých 
podujatiach sa počas asociovaného členstva aktívne zúčastnil. Podľa  platných 
stanov je nevyhnutné, aby tak bolo minimálne na jednej akcii v priebehu 
jedného kalendárneho roka.  

Za podujatie usporiadané Slovenským boxer klubom je možné 
považovať  nasledovné: 
- Klubová výstava SBK – účasť ako vystavovateľa, alebo ako personál pri 
zabezpečení podujatia 
- Výročná výstava SBK – účasť ako vystavovateľa, alebo ako personál pri 
zabezpečení podujatia 
- Stredoeurópska výstava boxerov, usporiadaná v ktorejkoľvek krajine, za 
podmienky, že SBK je jej spoluusporiadateľom  – účasť ako vystavovateľa, 
alebo ako personál pri zabezpečení podujatia 
- VA – Winner Show SBK – účasť ako vystavovateľa, alebo ako personál pri 
zabezpečení podujatia 
- Skúška chovnosti a výberová skúška chovnosti SBK – účasť ako 
vystavovateľa, alebo ako personál pri zabezpečení podujatia 
- Súbor prednášok usporiadaných Slovenským boxer klubom 
- Účasť na výročnej členskej schôdzi, alebo členskej schôdzi SBK 

Okrem toho je nevyhnutné aby asociovaný člen SBK dodržiaval stanovy 
a chovateľský poriadok SBK, ako aj všetky predpisy a nariadenia strešnej 
organizácie, SKJ a FCI. 

Na základe platných stanov o prijatí za riadneho člena rozhoduje členská 
schôdza, alebo výročná členská schôdza,  individuálne o každej žiadosti a to 
formou  verejného, alebo tajného hlasovania, nadpolovičnou väčšinou 
prítomných riadnych členov.  

     
                                      V Bratislave 11. 11. 2015 
Jozef  Šuster      RNDr. Andrej Dudáš 
Prezident SBK      Sekretár SBK 


