
 

 

SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV JAZVEČÍKOV („SKCHJ“), Štefánikova 10, 811 05 Bratislava 

ČLENSKÁ PRIHLÁŠKA DO SLOVENSKÉHO KLUBU CHOVATEĽOV JAZVEČÍKOV 
ZÁUJEMCA O ČLENSTVO V SKCHJ („ŽIADATEĽ“) 

Meno, priezvisko, titul  

Dátum narodenia  Štátna príslušnosť  

Adresa trvalého pobytu 
ulica, číslo domu, obec, PSČ, v prípade cudzieho štátneho príslušníka aj štát 

 

Adresa na doručovanie (uveďte len v prípade, ak je odlišná 
od adresy trvalého pobytu) 

ulica, číslo domu, obec, PSČ, v prípade cudzieho štátneho príslušníka aj štát 

 

Telefónne číslo  

E-mailová adresa  

Mám chránený názov chovateľskej stanice 
uveďte názov 

 

Som chovateľom plemena/plemien 
uveďte názov plemena/plemien 

 

Som členom iného chovateľského klubu/iných klubov 
uveďte názov klubu/klubov 

 

Som riadny člen SPZ v OkO/RgO SPZ 
uveďte obec 

 

Som kolektívny člen SPZ prostredníctvom iného klubu 
uveďte názov klubu 

 

Bol som v predchádzajúcom období členom SKCHJ nehodiace sa prečiarknite, resp. vymažte Áno – Nie 

Mám aprobáciu rozhodcu pre posudzovanie exteriéru plemien IV. skupiny FCI nehodiace sa prečiarknite, resp. vymažte Áno – Nie 

Mám aprobáciu rozhodcu pre skúšky výkonu poľovníckych plemien nehodiace sa prečiarknite, resp. vymažte Áno – Nie 

VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 

Žiadam o prijatie za člena SKCHJ a zároveň vyhlasujem, že 
1. Som oboznámený so Stanovami SKCHJ a inými internými predpismi SKCHJ, tak ako sú uverejnené na webovom sídle SKCHJ 

(http://www.jazvecik.sk) a akceptujem ich v znení platnom a účinnom ku dňu podania členskej prihlášky. 
2. Podanie tejto členskej prihlášky a jej následná akceptácia zo strany SKCHJ zakladá zmluvný vzťah medzi mnou, ako členom SKCHJ a SKCHJ 

podľa Stanov SKCHJ v znení platnom a účinnom ku dňu podania členskej prihlášky. 
3. Som si vedomý, že zo SKCHJ môžem na základe slobodného uváženia kedykoľvek vystúpiť. 
4. Som sa oboznámil s Informačným memorandom ochrany osobných údajov SKCHJ („Memorandum“) a som si vedomý svojich práv súvisiacich 

so spracúvaním mojich osobných údajov. Beriem na vedomie, že aktuálne znenie Memoranda je nepretržite prístupné na webovom sídle SKCHJ 
(http://www.jazvecik.sk) a dostupné tiež v písomnej podobe u poverených členov SKCHJ. 

5. Údaje, ktoré som uviedol v členskej prihláške sú pravdivé, správne a aktuálne a zaväzujem sa, že ako člen SKCHJ v prípade akejkoľvek zmeny 
poskytnutých údajov, túto zmenu neodkladne oznámim SKCHJ. 

Dátum:  Podpis žiadateľa:  

ZOZNAM PRÍLOH (označte krížikom prílohy, ktoré prikladáte k žiadosti) 

 Kópia dokladu o uhradení platieb (jednorazového zápisného a ročného členského príspevku) 

 Kópia členského preukazu SPZ alebo potvrdenie OkO/RgO SPZ (len riadny člen) 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 

1. Členstvo v SKCHJ je dobrovoľné. Je podmienené členstvom v Slovenskom poľovníckom zväze („SPZ“) prostredníctvom okresných organizácií („OkO“) alebo 
regionálnych organizácií („RgO“) SPZ (riadny člen), alebo prostredníctvom SKCHJ (kolektívny člen). Povinnosť členstva v SPZ sa nevzťahuje na cudzích štátnych 
príslušníkov. 

2. V prípade záujmu o členstvo musí záujemca podať prihlášku na predpísanom tlačive „Členská prihláška do Slovenského klubu chovateľov jazvečíkov“ a uhradiť 
jednorazové zápisné (13 Eur) a ročný členský príspevok (riadny člen SPZ 10 Eur, kolektívny člen SPZ 12 Eur). 

3. Úhradu platieb môže záujemca vykonať jedným z nasledovných spôsobov: 
a)  prevodom zo svojho účtu na účet SKCHJ, 
b)  priamym vkladom v Slovenskej sporiteľni na účet SKCHJ, 
c)  v hotovosti na akciách organizovaných SKCHJ. 
Je nevyhnutné, aby záujemca pri úhrade platieb uvádzal ako variabilný symbol „VS“ meno, priezvisko + obec odkiaľ pochádza a v správe pre prijímateľa 
čo uhrádza, t. j. zápisné + členské na rok 202x. 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN: SK04 0900 0000 0000 3124 2176 
BIC (SWIFT): GIBASKBX 

4. Členov SKCHJ prijíma na základe prihlášky Výbor klubu. Na prijatie za člena SKCHJ nemá záujemca právny nárok. V prípade neprijatia má záujemca právo odvolať 
sa voči rozhodnutiu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí. O odvolaní rozhoduje Dozorná rada, rozhodnutie ktorej je konečné.  

5. Výbor klubu po prijatí nového člena SKCHJ tomuto vydá členský preukaz SKCHJ a kolektívnym členom členský preukaz kolektívneho  člena SPZ. SKCHJ 
pre kolektívnych členov SPZ objednáva a rozosiela členské známky SPZ na príslušný rok.  

6. Vyplnenú a podpísanú členskú prihlášku spolu s prílohami zašlite poštou (nie doporučene!!!) na adresu člena Výboru klubu – matrikára: Ing. Martin 
Balkovský, Ľ. Podjavorinskej 20, 984 01 Lučenec. 

ROZHODNUTIE VÝBORU KLUBU (vypĺňa SKCHJ) 

Prihláška prerokovaná Výborom klubu dňa  Podpis predsedu SKCHJ 

Prihláška bola rozhodnutím Výboru klubu Schválená – Zamietnutá 

 

http://www.jazvecik.sk/


 
V prípade, že je záujemca o členstvo v SKCHJ riadnym členom SPZ a nemá členský preukaz SPZ, doloží k  členskej 
prihláške nasledujúce potvrdenie: 
 
 

POTVRDENIE OKRESNEJ ORGANIZÁCIE („OkO“)/REGIONÁLNEJ ORGANIZÁCIE („RgO“)  
SLOVENSKÉHO POĽOVNÍCKEHO ZVÄZU („SPZ“) 

 

OkO/RgO SPZ (nehodiace sa prečiarknite) v (uveďte obec)  

potvrdzuje, že žiadateľ (uveďte meno, priezvisko, titul)  

je riadnym členom SPZ Áno – Nie 

Dátum: Pečiatka a podpis: 

 


