Únia kynologických klubov
Furmanská 9, 841 03 Bratislava
Prezídium Únie kynologických klubov (ÚKK), z dôvodu prípadnej potreby
napĺňania bodu 2.8. Stanov ÚKK, musí byť včas a dostatočne informovaná
o základných aktivitách svojich členských subjektov a preto
na základe
uznesenia č. 36/2018 zo dňa 25.10.2018 a schvaľuje

Internú smernicu č. 2/2018
ktorou stanovuje oznamovaciu povinnosť pre členské subjekty ÚKK podľa nižšie
uvedených bodov.
Stanovy
Povinnosťou každého občianskeho združenia a teda aj každého členského subjektu ÚKK je dbať na to,
aby na Ministerstve vnútra SR boli registrované platné stanovy. Členský subjekt ÚKK zabezpečí, aby
kópia týchto bola aj k dispozícii na sekretariáte ÚKK.
Zmenu stanov oznamuje člen ÚKK ako každé iné Občianske združenie Ministerstvu vnútra SR v zmysle
zákona o združovaní občanov č. 83/1990 Zb.
Po obdržaní registrácie zmeny stanov, zašle zástupca členského subjektu ÚKK na sekretariát
ÚKK fotokópiu novozaregistrovaných stanov, prípadne dodatku k zmene stanov do 15 dní od ich
obdržania.
Zápisnica z členskej schôdze
Zápisnicu z členskej schôdze, výročnej členskej schôdze, alebo prípadne inak nazvaného zasadnutia
najvyššieho orgánu členského subjektu ÚKK, zašle zástupca členského subjektu ÚKK na sekretariát ÚKK
spoločne s fotokópiou prezenčnej listiny do 15 dní od spísania zápisnice a potvrdenia jej správnosti
overovateľmi.
Výbor / Prezídium
V prípade akejkoľvek zmeny vo výbore / prezídiu členského subjektu ÚKK, je povinný tento o vzniknutej
skutočnosti informovať sekretariát ÚKK do 15 dní odo dňa kedy zmena nastala.
Internetovská stránka
Každý členský subjekt ÚKK je povinný spravovať internetovskú stránku, ktorej hlavnou náplňou majú byť
nasledovné aktivity:
- propagácia plemena (plemien), ktoré má klub v správe
- propagácia klubových podujatí a uverejnenie ich propozícií, s minimálne 1 emailovou adresou
a telefonickým kontaktom, vrátane možnosti prihlasovania
- propagácia podujatí (najmä výstav medzinárodného, národného prípadne celoštátneho charakteru)
usporiadaných ÚKK a SKJ.
V prípade zmeny internetovskej stránky je povinnosťou členského subjektu ÚKK nahlásiť zmenu na
sekretariát ÚKK do 15 dní.
Katalóg s výsledkami
Usporiadateľ/chovateľský klub je povinný do 30 dní po ukončení výstavy zaslať na sekretariát SKJ
a sekretariát ÚKK, povýstavný katalóg s výsledkami, z ktorých musí byť zrejmé, ktorý jedinec akú známku
(a titul) získal a ktorí jedinci získali čakateľstvo šampionátu.

Usporiadateľ/chovateľský klub je povinný do 30 dní po ukončení výstavy zaslať na sekretariát SKJ
vyplnené tlačivo (Vyúčtovanie udelených titulov – nájdete na www.skj.sk pod tlačivami) za účelom
vystavenia faktúry.
Usporiadateľ/chovateľský klub/kynologický klub, ktorý organizoval skúšky/súťaž so zadávaním CACIT, je
povinný prostredníctvom zastrešujúcej organizácie klubu (ÚKK) zaslať na sekretariát SKJ výsledkovú
listinu najneskôr do 2 mesiacov po ukončení podujatia.
Záverečné ustanovenia
Zasielanie informácií a dokumentov o ktorých pojednáva táto smernica, je možné zasielať doporučene
poštovou prepravu, prípadne je možné ju zaslať na oficiálnu e-mailovú adresu.
Táto interná smernica nadobúda platnosť dňom schválenia Prezídiom Únie kynologických klubov a
účinnosť nadobúda dňom 01.12.2018.

