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Poplatky 
 
•Členský poplatok        10,00 €/rok 
 /možnosť zaplatiť poplatok až na 5 rokov/ 
•Zápisné          5,00 €  
•Poplatok majiteľa chovného psa za párenie   2,00 €  
•Poplatok za vystavenie odporučenia na párenie  2,00 €  
•Platby za šteňatá: 

prvých 6 šteniat       2,00 €/ks  
nadpočetné šteňatá 

suka spĺňajúce nadštandardné kritériá*  
7. šteňa        10,00 € 
8. a každé ďalšie šteňa     15,00 €/ks 
suka nespĺňajúce nadštandardné kritériá*  
7. a každé ďalšie šteňa     30,00 €/ks 

 
Všetky klubové poplatky je možné uhrádzať aj prostredníctvom 
internetbankingu podľa nasledovných zásad: 
 
Platby zasielajte na účet Klubu chovateľov nemeckých krátkosrstých 
stavačov 
 

číslo účtu: 1322146357/0200 
IBAN: SK2502000000001322146357 

 

Pri platbách uvádzajte nasledovné variabilné symboly: 

členský poplatok       1001 

zápisné         1002 

poplatky za šteňatá       2001 

platba majiteľov chovných psov za párenie suky  2002 
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poplatok za vystavenie odporúčania na párenie  2003 

poplatok za skúšky       3002 

Pri niektorých akciách budeme uvádzať variabilný symbol, ktorý bude 

nutné uvádzať pri platbe. 

Do správy pre prijímateľa nezabudnite uviesť platcu a stručne dôvod 

platby. 

Napríklad: 

Ján Horný členské 2011 2015  

Ján Horný za šteňatá vrh marec 2010  

Ján Horný chovné skúšky NKS 2010 

Platby sa zasielajú ekonómovi klubu po uskutočnení spoplatneného úkonu 

/po vydaní odporučenia, po napárení suky atď./. Poplatky za nadpočetné 

šteňatá pred vydaním rodokmeňov. Upozorňujeme členov klubu, ktorý 

nemajú vyrovnané poplatky, že v prípade nezaplatenia poplatku za 

zapísané šteňatá zastavíme vydanie preukazov o pôvode na ďalší vrh 

zapísaný z tejto chovnej stanice resp. v prípade nevyrovnania poplatkov 

za chovných psov nebude poradca chovu psa odporúčať na párenie. 

Poznámka  

Na členskej schôdzi v Dolných Zeleniciach dňa 13.03.2005 bol schválený 

k poplatkom nasledovný dodatok: poplatok za šteňa, ktorému bol vydaný 

rodokmeň, neplatí chovateľ ak šteňa uhynie do dvoch mesiacov veku. 

Úhyn šteňaťa musí byť doložený potvrdením veterinára o úhyne a 

potvrdením plemennej knihy o vrátení rodokmeňa šteňaťa. 

 

*- hodnotenie z exteriéru minimálne výborná a absolvované VSS v 1. cene 


