
Vnútorné predpisy členov KK JLDog 

Vnútorné predpisy udávajú pre členov KK JLDog práva a povinnosti, ktoré musia 

všetci členovia dodržiavať. Pri viacnásobnom porušení predpisov KK bude člen 

vylúčený. 

 

 

 

 Každý člen je povinný oboznámiť sa s právami a povinnosťami, so stanovami 

klubu, vnútornými predpismi a uzneseniami členských schôdzí, ktoré sú 

k dispozícii u predsedu klubu ako aj na webovej stránke klubu. 

 

 Každý člen KK je povinný psovi zabezpečiť veterinárnu starostlivosť podľa 

zákona. 

 

 Prijatie za nového člena:                                                                             

Členom KK JLDog sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá súhlasí so 

stanovami, vnútornými predpismi a uzneseniami členských schôdzí KK JLDog, 

vyplní prihlášku, uhradí členský  príspevok na daný kalendárny rok a absolvuje 

10 hodinový výcvikový kurz poslušnosti. U členov mladších ako 18 rokov je 

nutné priložiť k prihláške písomný súhlas zákonného zástupcu. 

 

 Každý člen KK, ktorý vlastní jedinca bez pp(preukazu pôvodu), ktorého 

plemeno nie je uznané FCI či už psa alebo suku má zakázané takéhoto 

jedinca kryť a použiť ho na množenie. Pri porušení tohto predpisu bude 

okamžite vylúčený z KK. Každému členovi KK bude odporúčaná 

sterilizácia takéhoto jedinca(nebude však povinná) ako aj šírenie osvety 

proti množiteľom jedincov bez preukazu pôvodu a uznaných plemien FCI. 

 

 Členský príspevok na ďalší kalendárny rok sa uhrádza do 31.1. 

 

 Od psovodov sa očakáva aktívna účasť na akciách klubu(semináre, skúšky, 

preteky), brigádach a schôdzach organizovaných KK. 

 

 Každý člen má povinnosť dôkladne a zodpovedne zvážiť prítomnosť 

maloletých detí v tréningovom a výcvikovom priestore KK. 

 

 Na tréning(výcvik) sa prichádza minimálne 15 minút skôr. 

 

 Počas konania športových akcií sa v tréningovom a výcvikovom priestore 

nesmú pohybovať iné osoby okrem psovodov, výcvikárov, figurantov, 

pomocníkov a rozhodcu.  

 



 Psovod je zodpovedný za správanie sa svojho psa, t.j. aj za škody spôsobené 

psom, ako aj zranenie iného psa či osoby. Vzniknuté škody hradí na vlastné 

náklady. 

 

 Je zakázané hrubo sa vyjadrovať a osočovať iného člena v tréningovom a 

výcvikovom priestore KK. 

 

                                                                          
 


