
Prevádzkový poriadok KCHMS-VCS 

Prevádzkový poriadok klubu je vykonávacím predpisom stanov klubu. Výbor postupuje podľa tohto 

predpisu v období medzi členskými schôdzami a pri zabezpečení plnenia uznesení členských schôdzí.  

 

1. Úvodné ustanovenie  

Výbor klubu zabezpečuje, aby činnosť klubu bola v súlade s vydanými predpismi (Stanovy, ...), ďalej 

dbá o to, aby činnosť klubu bola v súlade s predpismi FCI, SKJ, SPZ a ďalšími všeobecne platnými 

predpismi.  

 

2. Určenie členského podielu pri získaní členstva v KCHMS-VCS  

Zápisné je určené jednorazovou čiastkou 2,00 €, ktorá sa uhrádza súčasne s členským príspevkom. 

Táto čiastka sa pri zrušení členstva v klube nevracia. Členský príspevok je 16,00 € na jeden kalendárny 

rok. Znížený členský príspevok 5,00 € platí pre osoby staršie ako 65 rokov a osoby, ktorých príjmy 

tvoria len starobný a invalidný dôchodok a študentov. Platba musí byť vykonaná vždy do konca 

aktuálneho roku! 

 

3. Kolektívne členstvo v SPZ  

Člen KCHMS-VCS, ktorý nie je riadnym členom SPZ sa musí stať tzv. „kolektívnym členom SPZ“. Ročný 

poplatok za kolektívne členstvo stanovil SPZ na 2,00 €. Tento poplatok sa odvádza SPZ.  

 

4. Stanovenie príspevkov a účastníckych poplatkov pre podujatia organizované KCHMS-VCS  

a) bonitácia – za každého psa 7,00 €* (nečlen klubu 25,- €)  

b) zvod mladých psov – bezpríspevkový  

c) skúšky  

– skúšky vlôh za každého psa – člen klubu 20,00 €* (nečlen klubu 25,00 €)  

– ChsPL za každého psa  - člen klubu 40,00 €* (nečlen klubu 100,00 €)  

– MAM za každého psa – člen klubu 70,00 €* (nečlen 90,-€) 

–MŠH (CACIT)za každého psa  - člen klubu 60,00 €* (nečlen klubu 80,00 €)  

d) vydanie odporučenia na párene (majiteľ suky) 13,00 €* (nečlen klubu 200,00 €)  

e) nakrytie psom (majiteľ psa) 4,00 €* 

f) nakrytie zahraničným psom hradí majiteľ suky spolu s odporúčaním na párenie 4,00 €*  

g) nakrytie psom, ak je pes v držbe občana SR, ktorý nie je členom klubu, poplatok za krytie 30,00 €*. 

Tento príspevok platí majiteľ suky spolu odporúčaním za párenie.  

h) za každé ponechané šteňa (majiteľ suky) 7,00 €*.  

* tieto príspevky sa týkajú len členov KCHMS-VCS  

 

5. Variabilné symboly používané v platobnom styku s KCHMS-VCS  

Členské príspevky a pod.: – prvých šesť číslic rodného čísla  

Príspevky za skúšky, výstavy a pod.: – prvých šesť číslic rodného čísla + čislo zápisu psa v SPKP (čiže VS 

bude mať 10 číslic)  

 

Toto znenie prevádzkového poriadku bolo schválené členskou schôdzou dňa 26.03.2022 

 


