
 

         Interná smernica SKRP č.1/2018 
 
Druhy členstva  
 
Cieľom smernice č.1/2018 je upresniť základné podmienky pre vstup do SLOVENSKÉHO KLUBU 

RUSKÝCH PLEMIEN (ďalej len SKRP ),definovať druhy členstva a stanoviť servisné poplatky členov. 

I. Základné podmienky pre vstup do SKRP 

O členstvo v klube môžu požiadať podľa Stanov Slovenského klubu ruských plemien odstavec číslo 

V. odsek č.1,4. 

Budúci člen klubu SKRP sa  musí zaviazať písomným prehlásením , že bude dodržiavať Etický kódex 

Slovenského klubu ruských plemien, dodržiavať stanovy a predpisy klubu a ostatne predpisy 

a poriadky UKK ,SKJ, FCI. Uvedie aké plemeno vlastní.V prípade zmeny do 7dní to náhlási tajomníkovi 

klubu.Pri posudzovaní člena aké plemeno vlastní sa berie do úvahy posledná nahlásena informácia. 

Účelové zmeny majiteľa v rodokmeňi sú neprípustné.V prípade sporného majiteľa musí byť zmena 

vykonaná aj v plemennej knihe ÚKK. 

II. Druhy členstva v klube  

* riadny  člen v klube  

* čestný člen  

* asociovaný člen v klube  

Nečlenovia SKRP môžu dobrovoľne spolupracovať s klubom a to na základe Zmluvy  o poskytovaní 

chovateľského servisu pre nečlenov chovateľského klubu . 

a ) Chovateľský klub  je povinný poskytovať chovateľsky servis aj nečlenom chovateľského klubu pre 

plemeno/plemená, ktoré spravuje , s výnimkou prípadov  ak chovateľovi bolo odobraté právo chovať 

b) Záujemca , nečlen chovateľského klubu požiada písomne doporučenou poštou , o vystavenie 

Zmluvy  o poskytovaní chovateľského servisu  nečlenovi  klubu. K žiadosti priloží podpísanú  Zmluvu  

o poskytovaní chovateľského servisu  nečlenovi  klubu v 2 vyhotoveniach  a doklad o uhradení 

zmluvného poplatku. 

c) Poverený zástupca klubu je povinný do 30 dní od doručenia žiadosti, zaslať doporučenou poštou 

klubom podpísanú zmluvu  .Každá zo zmluvných strán obdrží  po jednom vyhotovení . 

d) Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania zmluvy .Od toho dňa sa chovateľ aj klub riadi 

príslušnými predpismi a pravidlami súvisiacimi s chovom . 

e) klub je povinný používať iba formulár zmluvy uvedený na stránke SKRP. 

II.a Riadny člen  



 

Chovatelia , majitelia a priaznivciplemien Kaukazský ovčiak a Moskovský strážny pes , ktorí sa aktívne 

podieľajú  na chode klubu. 

II.b Čestný člen  

Výbor klubu môže udeliť vo výnimočných prípadoch kynológom, ktorí sa významne zaslúžili o rozvoj , 

propagáciu plemena alebo z iných dôležitých dôvodov cestne členstvo v klube .Čestné členstvo môže 

byť udelené aj príslušníkom iných štátov . Čestný člen neplatí členské poplatky a nemôže voliť a byť 

volený do orgánov klubu , má však ostatné členské práva  . 

II.c Asociovaný člen  

Asociovaným členom sa stáva záujemca , ktorý si podá prihlášku do klubu  po 15.04.2018 

a) Odvolávajúc sa na platné stanovy Slovenského klubu ruských plemien odstavec číslo V. členstvo  

v klube , odsek č.9. písmeno h, môže  asociovaný člen požiadať o riadne členstvo až po uplynutí 3 

rokov od prijatia za asociovaného člena , nie odo dňa  podania prihlášky . 

b) V písomnej žiadosti , ktorú asociovaný členzašledoporučenoupoštou na adresupredsedu klubu  

alebo na adresu tajomníka klubu SKRP , je potrebné aby bolo uvedené , od kedy je žiadateľ o riadne 

členstvo asociovaným členom SKRP, na ktorých podujatiach sa počas asociovaného členstva aktívne 

zúčastnil .Podľa platných stanov SKRP je nevyhnutné , aby tak bolo minimálne na jednej akcii 

v priebehu jedného kalendárneho roka . 

c) Za podujatie usporiadané Slovenským klubom ruských plemien je možne považovať nasledovné   

-Klubová výstava SKRP  ( Účasť ako vystavovateľa , alebo ako personál pri zabezpečovaní podujatia) 

- súbor prednášok , alebo seminár usporiadaný Slovenským klubom ruských plemien. 

- účasť na výročnej členskej schôdzi ,alebo  na členskej schôdzi  SKRP 

Okrem toho je nevyhnutne aby asociovaný člen SKRP dodržiaval   Etický kódex Slovenského klubu 

ruských plemien, dodržiavať stanovy a predpisy klubu a ostatne predpisy a poriadky UKK ,SKJ, FCI. 

Na základe stanov o prijatí za riadneho člena rozhoduje členská schôdza, alebo výročná členská 

schôdza, individuálne  o každej žiadosti ,a to formou verejného alebo tajného hlasovania. O prijatí za 

riadneho člena rozhodne nadpolovičná väčšina prítomných riadnych členov .  

 

III. Členské, zápisné  a servisné poplatky  

Jednorazový zápisný poplatok  : 18.- eur  

Členský poplatok :  20.- eur  

Člen je povinný uhradiť ročný členský poplatok do 31. januára príslušného roka , v prípade 

neuhradenia členského poplatku do uvedeného termínu je člen povinný opäť podať prihlášku do 

klubu a zaplatiť aj zápisný poplatok .Pri neskoršomvznikučlenstva v priebehu kalendárneho roka je 

zápisný poplatok a členský poplatok splatný do 15  dni od oznámenia o prijatí za člena klubu . 



 

 

III.a Servisné poplatky  pre nečlena klubu 

Zmluva o poskytovaní chovateľského servisu pre nečlenov chovateľného klubu  

 Servisný poplatok  - 70 .- Eur  

 

 

 Tato smernica bola schválená výročnou členskou schôdzou SKRP dňa 15.4.2018 a nadobúda 

platnosť  dňom schválenia. 
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