EKONOMICKÁ SMERNICA

SLOVENSKÉHO KLUBU CHOVATEĽOV JAZVEČÍKOV
Smernica definuje finančné toky v občianskom združení a usmernenia riadiaceho orgánu
klubu.

Ekonomická smernica SKCHJ
platná od 1.7.2021
1.0 Všeobecné ustanovenia
1.1 Ekonomická smernica je záväzná pre všetkých členov Slovenského klubu chovateľov
jazvečíkov ďalej len SKCHJ. Je úzko spätá s právami a povinnosťami členov SKCHJ.
1.2 Cieľom ekonomickej smernice je zabezpečiť:
a. dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov.
b. hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri hospodárení s finančnými prostriedkami, ako aj pri
iných činnostiach SKCHJ.
c. súlad so stanovami SKCHJ a schváleným rozpočtom na nasledovné obdobie.
1.3 Ekonomická smernica SKCHJ upravuje:
a. výšku členského a zápisného
b. výšku poplatkov súvisiacich s chovom a činnosťou SKCHJ pre členov a nečlenov SKCHJ
c. poskytovanie náhrad, výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách a organizovaných
podujatiach SKCHJ
d. Poplatky za služby poskytované na základe zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu
pre chovateľov a majiteľov jazvečíkov, ktorí nie sú členmi SKCHJ
e. upravuje spôsob a termín uhradenia poplatkov
1.4 Pohyb finančných prostriedkov je vedený v elektronickej pokladničnej knihe prímov
a výdavkov, v banke podľa výpisov z účtu. Účtovné doklady v pokladni sú účtované
v zmysle platných zákonov.

2. Prímy do SKCHJ
2.1 Zápisné do SKCHJ
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Výška zápisného pre žiadateľov o členstvo alebo žiadateľov o členstvo nad 70 rokov je – 13,EUR. Zápisné je jednorázovým poplatkom ktorý je nutné uhradiť pred podaním žiadosti
o členstvo a potvrdenie o úhrade priložiť k žiadosti. V identifikácií platby je povinné uviesť
v správe pre prijímateľa meno a priezvisko člena.

2.2. Členské
a. Členské pre členov SKCHJ člen SPZ
Výška členského pre členov SKCHJ je – 10,- EUR/ rok, uhrádza sa na účet klubu alebo osobne
finančnému hospodárovi SKCHJ najneskôr do 31.12. roku predošlého na rok nasledujúci.
V identifikácií platby je povinné uviesť variabilný symbol: registračné číslo člena, do správy pre
príjemcu: obdobie na aké platí člen členské, resp. obdobie za aké sa členský príspevok
dopláca, meno a priezvisko.
b. Členské pre kolektívnych členov SPZ a zahraničných členov
Výška členského pre kolektívnych členov SPZ a zahraničných členov je – 12,- EUR/
rok, uhrádza sa na účet klubu alebo osobne finančnému hospodárovi SKCHJ najneskôr do
31.12. roku predošlého na rok nasledujúci. V identifikácií platby je povinné uviesť variabilný
symbol: registračné číslo člena, do správy pre príjemcu: obdobie na aké platí člen členské,
resp. obdobie za aké sa členský príspevok dopláca, meno a priezvisko.

2.3. Poplatky platné pre členov SKCHJ
a. Vydanie odporúčania na párenie 5 EUR
b. Výnimka pri vydaní odporúčania na párenie 20 EUR
c. Chovný zvod 10 EUR
d. DNA profil 35 EUR*
e. Vystavenie protokolu o zubnom vzorci 2 EUR
f. Za vystavenie diplomu (vrátane poštovného a balného):
- Klubový šampión krásy mladých SKCHJ 10 EUR,
- Klubový šampión krásy SKCHJ 10 EUR,
- Klubový šampión krásy veteránov SKCHJ 5 EUR,
- Klubový šampión práce SKCHJ 10 EUR,
- Klubový kombinovaný šampión práce a krásy 10 EUR.

* výška poplatku sa môže meniť v závislosti od externej spoločnosti ktorá DNA profil
spracováva
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2.4. Poplatky platné pre nečlenov SKCHJ
a. Ročný poplatok za poskytovanie chovateľského servisu pre prvého jedinca majiteľa/
držiteľa 50 EUR/ rok
b. Ročný poplatok za poskytovanie chovateľského servisu pre každého ďalšieho jedinca
majiteľa/ držiteľa 25 EUR/ rok
c. Vydanie odporúčania na párenie 10 EUR
d. Výnimka pri vydaní odporúčania na párenie 40 EUR
e. Chovný zvod 20 EUR
f. DNA profil 35 EUR*
g. test na Merle gén 45 EUR*
h. Vystavenie protokolu o zubnom vzorci 4 EUR
i. Za vystavenie diplomu (vrátane poštovného a balného):
- Klubový šampión krásy mladých SKCHJ 20 EUR
- Klubový šampión krásy SKCHJ 20 EUR
- Klubový šampión krásy veteránov SKCHJ 10 EUR
- Klubový šampión práce SKCHJ 20 EUR
j. Kontrola vrhu 50 EUR + cestovné náklady
k. Iné úkony účtované individuálne

* výška poplatku sa môže meniť v závislosti od externej spoločnosti ktorá profil
spracováva
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3. Príjmy a Výdavky SKCHJ
3.1 Príjmy a výdavky spojené s klubovými akciami

3.1.a Skúšky
-

Štartovný poplatok pre skúšky s udeľovaním CACIT

60 EUR za skúšku

-

Štartovný poplatok pre skúšky s udeľovaním CACT

40 EUR za skúšku

-

Štartovný poplatok pre skúšky bez udeľovania titulu

30 EUR za skúšku

-

Štartovný poplatok pre SHOJ

15 EUR za skúšku

-

NEČLEN SKCHJ

Cena za skúšku x 2

-

Hl. rozhodca

ako rozhodca + 10 EUR za skúšku

(s udeľovaním CACIT)

-

Hl. rozhodca

ako rozhodca + 10 EUR za skúšku

(s udeľovaním CACT)

-

Hl. rozhodca

ako rozhodca + 10 EUR za skúšku

(s udeľovaním CCT a bez udeľovania titulu)

-

Rozhodca

40,- EUR/ deň+ cest. náhrada podľa bodu 3.2.b

(s udeľovaním CACIT)
-

Rozhodca

30,- EUR/ deň+ cest. náhrada podľa bodu 3.2.b

(s udeľovaním CACT)

-

Rozhodca

30,- EUR/ deň+ cest. náhrada podľa bodu 3.2.b

(s udeľovaním CCT a bez udeľovania titulu)

-

Brlohmajster

35,- EUR/ deň

(s udeľovaním CACIT, CACT)

-

Brlohmajster

30,- EUR/ deň

(s udeľovaním CCT a bez udeľovania titulu)

-

Za líšky

40,- EUR/ 2dni

(MSBLJ a MFV)

-

Za líšky

30,- EUR/ deň

(Ostatné akcie)

Podávač líšok

25,- EUR/ deň
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-

-

Zapisovateľ

30,- EUR/ deň

-

Trubači a pomocný personál

20,- EUR/ deň

-

veterinárny dozor

20,- EUR/ deň + podľa dohody

-

lekársky dozor

20,- EUR/ deň + podľa dohody

3.1.b Výstavy
-

Výstavný poplatok pre KV + ŠV

30,- EUR/ prvý pes

-

Výstavný poplatok pre KV + ŠV

28,- EUR/ každý ďalší pes

-

Výstavný poplatok pre KV+ ŠV

15,- EUR/ triedy šteniat, dorastu, veteránov

-

Výstavný poplatok pre KV + ŠV

10,- EUR/ súťaže

-

Rozhodca

50,- EUR/ deň + cest. náhrada podľa bodu 3.2.b

-

Zapisovateľ

30,- EUR/ deň

-

Chovný zvod

20,- EUR/ všetci účastníci + cest. náhrada podľa
bodu 3.2.b

-

Trubači a pomocný personál

25,- EUR/deň

–

veterinárny dozor

20,- EUR/ deň + podľa dohody

–

lekársky dozor

20,- EUR/ deň

3.2 Výdavky spojené s účtovaním pracovných ciest, alebo reprezentáciou SKCHJ
a) účastníkovi, ktorý bol vyslaný výborom SKCHJ na akciu za účelom reprezentácie klubu,
vzniká nárok na kompenzáciu štartovného v plnej výške
b) SKCHJ bude refundovať cestovné náklady pri použití vlastného motorového vozidla v
hodnote 0,10 EUR/km v prípade ak automobil bude obsadený jedným alebo dvomi
vyslanými účastníkmi. V prípade ak bude automobil obsadený tromi alebo viacerými
vyslanými účastníkmi, cestovné bude refundované v hodnote 0,2 EUR/km.
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Výhody si v oboch prípadoch môže uplatniť iba:
a) člen SKCHJ, resp. delegovaný rozhodca
b) na podujatiach vopred schválených výborom klubu
c) na akcie schválené výborom klubu

4. Záverečné ustanovenia:
Členovia SKCHJ, ktorí majú finančné záväzky voči SKCHJ, nemôžu používať výhody riadneho
člena do doby uhradenia všetkých pohľadávok.
Práce a výkony neuvedené v tejto smernici sa nahrádzajú na základe dohody uzavretej medzi
štatutárom SKCHJ a pracovníkom, vlastníkom poľovného revíru, organizáciou a pod.. Odmenu
za poskytnutie poľovného revíru do sumy 200 EUR nie je nutné schvaľovať výborom klubu.
Táto smernica bola schválená výborom SKCHJ dňa 21.05..2021 a je nadobúda účinnosť od
01.07.2021.

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 0031242176/0900 Slovenská sporiteľňa a.s. Nitra
IBAN: SK04 0900 0000 0000 3124 2176
BIC (SWIFT): GIBASKBX
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