SMERNICA SLOVENSKÉHO KLUBU CHOVATEĽOV JAZVEČÍKOV
O POSKYTOVANÍ CHOVATEĽSKÉHO SERVISU

Článok 1
(1)

(2)

Slovenský klub chovateľov jazvečíkov (ďalej len „SKCHJ“) je organizačnou zložkou
Slovenského poľovníckeho zväzu (ďalej len „SPZ“), prostredníctvom ktorého je členom
Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej len „SKJ“), ktorá zastupuje Slovenskú republiku
v Medzinárodnej kynologickej organizácii – Fédération Cynologique Internationale (ďalej
len „FCI“).
SKCHJ zabezpečuje riadenie zdravého chovu plemien jazvečíkov začlenených v IV. skupine
FCI prostredníctvom poradcov chovu, s cieľom zveľadiť a zušľachtiť ich úroveň v súlade
s plemenným štandardom FCI-Standard N° 148 a platnými právnymi predpismi. SKCHJ má
právnu subjektivitu a je výlučným poskytovateľom chovateľského servisu pre čistokrvný
chov plemien jazvečíkov v Slovenskej republike v súlade s Medzinárodným chovateľským
a zápisným poriadkom FCI, Chovateľským a zápisným poriadkom SKJ a Chovateľským
a zápisným poriadkom SPZ.
Článok 2

(1)

(2)

Smernica SKCHJ o poskytovaní chovateľského servisu (ďalej len „Smernica“) upravuje
vzťah medzi SKCHJ a majiteľom/držiteľom jedinca plemena jazvečík s preukazom
o pôvode psa, ktorý je občanom Slovenskej republiky, nie je členom SKCHJ ale má záujem
daného jedinca využívať v chove.
Smernica vychádza z Chovateľského a zápisného poriadku SKCHJ.
Článok 3

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Každý majiteľ/držiteľ jedinca plemena jazvečík s preukazom o pôvode psa, ktorý nie je
členom SKCHJ a má záujem využívať daného jedinca na chov, má možnosť uzavrieť so
SKCHJ Zmluvu o poskytovaní chovateľského servisu (ďalej len „Zmluva“), ktorej vzor tvorí
prílohu tejto Smernice.
Zmluva medzi SKCHJ a majiteľom/držiteľom sa uzatvára pre každého jedinca
majiteľa/držiteľa plemena jazvečík samostatne.
Návrh Zmluvy na základe úplných, konkrétnych a správnych podkladov vypracováva
SKCHJ.
Zmluvu za SKCHJ uzatvára štatutárny zástupca SKCHJ.
V prípade jednostrannej výpovede Zmluvy zo strany SKCHJ z dôvodu porušenia povinností
uvedených v čl. 4 Zmluvy, nie je SKCHJ povinný uzatvoriť novú Zmluvu s nečlenom SKCHJ,
ktorý povinnosť porušil.
Článok 4

(1)

Poplatky za náklady SKCHJ spojené s poskytovaním chovateľského servisu sa riadia
Sadzobníkom poplatkov za poskytovanie chovateľského servisu pre nečlenov SKCHJ, ktorý
schvaľuje Výbor klubu.

(2)

Poplatky za výber do chovu, uchovňovanie a vystavenie odporúčania na párenie sú
pre nečlena SKCHJ, ktorý má uzatvorenú Zmluvu stanovené v dvojnásobnej výške ako
pre člena SKCHJ.
Článok 5

(1)

Prílohou tejto Smernice je:
a) Zmluva o poskytovaní chovateľského servisu;
b) Sadzobník poplatkov za poskytovanie chovateľského servisu pre nečlenov
Slovenského klubu chovateľov jazvečíkov.
Článok 6

(1)

Smernicu schválil Výbor klubu dňa 17.04.2018, týmto dňom nadobúda platnosť
a účinnosť.

Ing. et. Ing. Ján Dobšinský
predseda SKCHJ

PRÍLOHA č. 1
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ CHOVATEĽSKÉHO SERVISU
č. x/20xx
(ďalej len „Zmluva“)
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 1 ods. 3 Chovateľského a zápisného poriadku Slovenského klubu chovateľov
jazvečíkov (ďalej len „Poriadok SKCHJ“)
ZMLUVNÉ STRANY
Poskytovateľ chovateľského servisu
Názov:
Slovenský klub chovateľov jazvečíkov
Sídlo:
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
IČO:
31787479
DIČ:
2021447164
Zastúpený:
Meno Priezvisko, predseda SKCHJ
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:
SK04 0900 0000 0000 3124 2176
BIC (SWIFT):
GIBASKBX
(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „SKCHJ“)
Majiteľ/držiteľ jedinca plemena jazvečík s preukazom o pôvode psa
Meno a priezvisko:
Adresa:
Rodné číslo:
(ďalej len „majiteľ/držiteľ“)
(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)
PREAMBULA
(A)

(B)

SKCHJ je organizačnou zložkou Slovenského poľovníckeho zväzu (ďalej len „SPZ“),
prostredníctvom ktorého je členom Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej len „SKJ“),
ktorá zastupuje Slovenskú republiku v Medzinárodnej kynologickej organizácii –
Fédération Cynologique Internationale (ďalej len „FCI“). SKCHJ zabezpečuje riadenie
zdravého chovu plemien jazvečíkov začlenených v IV. skupine FCI prostredníctvom
poradcov chovu, s cieľom zveľadiť a zušľachtiť ich úroveň v súlade s plemenným
štandardom FCI-Standard N° 148 a platnými právnymi predpismi. SKCHJ má právnu
subjektivitu a je výlučným poskytovateľom chovateľského servisu pre čistokrvný chov
plemien jazvečíkov v Slovenskej republike v súlade s Medzinárodným chovateľským
a zápisným poriadkom FCI, Chovateľským a zápisným poriadkom SKJ a Chovateľským
a zápisným poriadkom SPZ.
Zmluva sa uzatvára samostatne pre každého jedinca majiteľa/držiteľa, pričom
majiteľ/držiteľ uzatvára Zmluvu pre jedinca s preukazom o pôvode psa [meno a chovná
stanica], plemenom [•], pohlavím [pes/suka], číslom zápisu v Slovenskej plemennej knihe

psov Slovenského poľovníckeho zväzu (ďalej len „SPKP“) [•], číslom čipu [•] (ďalej len
„jedinec“). Preukaz o pôvode psa je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
1 DEFINÍCIE
1.1

Na účely tejto Zmluvy sa rozumie:
a) Majiteľ jedinca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá jedinca získala do vlastníctva
v súlade s platnými právnymi predpismi, vlastní jeho preukaz o pôvode a je v ňom
zapísaná ako majiteľ, čo je potvrdené podpisom chovateľa alebo predchádzajúceho
majiteľa.
b) Držiteľ jedinca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má jedinca v držbe a ktorú
majiteľ poveril aby sa o jedinca starala, prípadne ho využila v chove.
c) Chovateľ jedinca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má zaregistrovaný chránený
názov chovateľskej stanice a v dobe pripúšťania a vrhu suky je jej majiteľom alebo
držiteľom.
d) Chovný jedinec je pes alebo suka plemena jazvečík s preukazom o pôvode psa, ktorý
splnil podmienky chovnej spôsobilosti podľa Poriadku SKCHJ a je zapísaný v registri
chovných jedincov SPKP.
e) Chovom sa rozumie cieľavedomá plemenitba prostredníctvom chovných jedincov.
2 PREDMET ZMLUVY

2.1

2.2

2.3

Predmetom Zmluvy je zabezpečenie chovateľského servisu pre majiteľa/držiteľa, ktorý
nie je členom SKCHJ a má záujem o pôsobenie jedinca plemena jazvečík s preukazom
o pôvode psa v chove za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť účasť jedinca majiteľa/držiteľa na chove plemena
jazvečík v súlade s Poriadkom SKCHJ a za primeranú úhradu nákladov SKCHJ s tým
spojených.
Majiteľ/držiteľ prehlasuje, že sú mu známe všetky podmienky ustanovené Poriadkom
SKCHJ a zaväzuje sa po celú dobu platnosti tejto Zmluvy plniť všetky záväzky, ktoré z neho
a tejto Zmluvy vyplývajú.
3 POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

3.1

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať majiteľovi/držiteľovi chovateľský servis
v nasledovnom rozsahu:
a) umožniť účasť jedinca majiteľa/držiteľa na výbere do chovu;
b) odobrať jedincovi vzorku (ster zo sliznice) a zabezpečiť stanovenie DNA profilu,
certifikát poslať majiteľovi/držiteľovi poštou;
c) odobrať jedincovi vzorku (ster zo sliznice) a zabezpečiť stanovenie Merle génu,
certifikát poslať majiteľovi/držiteľovi poštou;
d) po prijatí dokladov o splnení podmienok pre zaradenie do chovu (žiadosti
s prílohami) podľa § 4 ods. 5 Poriadku SKCHJ, ich kontrole a overení DNA profilu
jedinca, tomuto prideliť registračné číslo a zapísať ho do originálu preukazu o pôvode
psa a následne odoslať SPKP na zaevidovanie a vyznačenie chovnej spôsobilosti;
e) zaradiť jedinca do databázy chovných jedincov SKCHJ;
f) zaradiť jedinca do elektronickej databázy uverejnenej na webovej stránke SKCHJ;
g) na požiadanie majiteľa/držiteľa vydať odporúčanie na párenie;

h)
i)
j)

na požiadanie majiteľa/držiteľa poskytnúť súčinnosť pri výbere psa na párenie;
na požiadanie majiteľa/držiteľa vykonať kontrolu vrhu na náklady majiteľa/držiteľa;
bezodkladne písomne (poštou alebo elektronicky) informovať majiteľa/držiteľa
o závažných zmenách týkajúcich sa podmienok chovu, ktoré sú relevantné
pre pôsobenie jedinca v chove a o každej zmene Poriadku SKCHJ.
4 POVINNOSTI MAJITEĽA/DRŽITEĽA

4.1

4.2
4.3

Majiteľ/držiteľ je povinný:
a) dodržiavať Poriadok SKCHJ;
b) na vyžiadanie príslušného poradcu chovu doložiť výsledok Merle testu jedinca;
c) nahlásiť príslušnému poradcovi chovu vrh do 10 dní od narodenia šteniat
na predpísanom formulári;
d) písomne informovať príslušného poradcu chovu o neúspešnom párení;
e) umožniť kontrolu vrhu a matky šteniat, resp. chovného psa, ak to určí príslušný
poradca chovu; v prípade zistenia závažných nedostatkov vykonať nariadené
opatrenia na nápravu;
f) riadne a včas uhradiť všetky poplatky podľa Sadzobníka poplatkov za poskytovanie
chovateľského servisu pre nečlenov SKCHJ; bez uhradenia poplatku nie je možné
chovateľský úkon vykonať;
g) bezodkladne písomne (poštou alebo elektronicky) informovať príslušného poradcu
chovu o zmene majiteľa/držiteľa jedinca a o iných závažných skutočnostiach.
Majiteľ/držiteľ berie na vedomie, že poskytovateľ je oprávnený meniť Poriadok SKCHJ.
Majiteľ/držiteľ berie na vedomie, že SPKP zapíše šteňatá a vydá im preukazy o pôvode iba
ak majiteľ je kolektívnym alebo individuálnym členom SPZ.
5 PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1

5.2

5.3
5.4
5.5

5.6

Zmluvné strany sa dohodli na uhrádzaní poplatkov podľa Sadzobníku poplatkov
za poskytovanie chovateľského servisu pre nečlenov SKCHJ, ktorý je neoddeliteľnou
súčasťou tejto Zmluvy.
SKCHJ si vyhradzuje právo zmeniť Sadzobník poplatkov za poskytovanie chovateľského
servisu pre nečlenov SKCHJ. O tejto zmene bezodkladne písomne (poštou alebo
elektronicky) informuje majiteľa/držiteľa.
Ročný poplatok za poskytovanie chovateľského servisu je splatný do 10 dní odo dňa
uzatvorenia Zmluvy.
Poplatky za jednotlivé služby sú splatné vopred, najneskôr pri poskytnutí služby.
Uzavretie Zmluvy neoprávňuje majiteľa/držiteľa k úľavám na platbách za akcie
usporiadané SKCHJ. Majiteľ/držiteľ je povinný uhrádzať poplatky vo výške stanovenej
pre nečlenov SKCHJ.
Poplatky sa uhrádzajú bankovým prevodom na účet poskytovateľa alebo v hotovosti.
6 DOBA TRVANIA ZMLUVY, ZÁNIK ZMLUVY

6.1
6.2

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na chovateľský rok (od 1.11. do 30.10.
nasledujúceho roku).
Zmluva zaniká:

a)
b)
c)

6.3

6.4

uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,
písomnou dohodou zmluvných strán,
písomnou výpoveďou majiteľa/držiteľa bez udania dôvodu s účinnosťou odo dňa
doručenia SKCHJ,
d) písomnou výpoveďou poskytovateľa z dôvodu porušenia povinností uvedených v čl. 4
tejto Zmluvy.
Predčasné ukončenie Zmluvy výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán nezakladá
nárok na vrátenie alikvotnej časti ročného poplatku za poskytovanie chovateľského
servisu.
Zmluvu pre jedinca majiteľa/držiteľa je možné predĺžiť písomnými dodatkami na konci
každého chovateľského roka. O predĺženie je povinný požiadať majiteľ písomne
minimálne jeden kalendárny mesiac pred uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená.
7 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1
7.2
7.3
7.4

7.5
7.6
7.7

7.8
7.9

Majiteľ/držiteľ má právo zúčastniť sa na Konferencii klubu a/alebo Členskej schôdzi
klubu, nemá však právo voliť a byť volený do orgánov SKCHJ.
Na jedince odchované majiteľom/držiteľom sa hľadí ako na jedince odchované členom
SKCHJ.
Chovateľ/majiteľ má zo strany poskytovateľa nárok len na chovateľský servis vymedzený
touto Zmluvou.
Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je:
a) Príloha č. 1 Sadzobník poplatkov za poskytovanie chovateľského servisu pre nečlenov
SKCHJ;
b) Príloha č. 2 Chovateľský a zápisný poriadok Slovenského klubu chovateľov
jazvečíkov;
c) Príloha č. 3 Fotokópia preukazu o pôvode psa.
Majiteľ prehlasuje, že bol poskytovateľom riadne oboznámený s Poriadkom SKCHJ.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
Táto Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená výlučne formou písomných, očíslovaných
a podpísaných dodatkov k Zmluve, vzájomne odsúhlasených obidvomi zmluvnými
stranami. Všetky písomné dodatky a písomné dokumenty sa zmluvné strany zaväzujú
priložiť k tejto zmluve, a tieto sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu jeden (1).
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že Zmluva je
zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu pripájajú vlastnoručný
podpis.

POSKYTOVATEĽ:

MAJITEĽ/DRŽITEĽ:

V _______________________ dňa __________________

V _______________________ dňa __________________

__________________________________________________
__________________________________________________
Slovenský klub chovateľov jazvečíkov
Meno Priezvisko
Meno Priezvisko, predseda SKCHJ
PRÍLOHA č. 2
SADZOBNÍK POPLATKOV ZA POSKYTOVANIE CHOVATEĽSKÉHO SERVISU PRE NEČLENOV
SLOVENSKÉHO KLUBU CHOVATEĽOV JAZVEČÍKOV

Výška poplatkov za poskytovanie chovateľského servisu pre nečlenov Slovenského klubu
chovateľov jazvečíkov (ďalej len „SKCHJ“):
ročný poplatok za poskytovanie chovateľského servisu:
50 EUR
 pre prvého jedinca majiteľa/držiteľa
25 EUR
 pre každého ďalšieho jedinca majiteľa/držiteľa
výber do chovu
10 EUR
stanovenie DNA profilu
35 EUR*
test na Merle gén
45 EUR*
uchovnenie jedinca
10 EUR
vystavenie odporúčanie na párenie
10 EUR
kontrola vrhu
50 EUR + cestovné náklady
iné úkony
účtované individuálne
*Poplatky za služby, ktoré pre SKCHJ vykonáva pre účely spojené s uchovňovaním a vystavením
odporúčania na párenie, akreditované laboratórium, platí nečlen SKCHJ, ktorému SKCHJ poskytuje
chovateľský servis v takej istej výške ako člen SKCHJ. V priebehu trvania platnosti Zmluvy sa výška
poplatkov môže upraviť v prípade, že laboratórium cenu stanovenú pre SKCHJ zmení.

