ZÁPISNICA
z členskej schôdze konanej dňa 23.8.2019 o 18.00 hod v jedálni penziónu Brest, Jasenská
dolina, Belá-Dulice
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.Otvorenie schôdze
2. Doplnenie a schválenie programu členskej schôdze
3. Kontrola uznesení z členskej schôdze dňa 26.5.2018
4. Správa o činnosti klubu za rok 2018
5. Správa o hospodárení za rok 2018.
6. Návrh rozpočtu na rok 2020
7. Návrh na zmenu chovateľského poriadku u ESP
8. Návrh na zmenu výstavných poplatkov
9. Diskusia, voľné návrhy,
10. Návrh na schválenie uznesenia členskej schôdze
11. Záver
1. Členskú schôdzu otvoril Ing. Tibor Križan, predseda klubu. Konštatoval, že je prítomných
10 riadnych a 4 asociovaní členovia.
2. Program členskej schôdze nebol doplnený o nový bod. Za schválenie programu schôdze
hlasovalo 10 prítomných riadnych členov klubu.
3. Predseda klubu prečítal uznesenia z výročnej členskej schôdze zo dňa 26.5.2018
a konštatoval, že všetky uznesenia (až na jedno uznesenie) sú splnené a po schválení boli
uvedené do praxe. Jedno uznesenie (príspevok pre švédsky klub) pre nedodanie čísla účtu
od Ing. Štefancovej nebolo splnené a po poskytnutí čísla účtu môže byť na základe
uznesenia č.10 zo dňa 26.5.2018 uskutočnené.
4. Správu o činnosti klubu za rok 2018 predniesol predseda klubu. Konštatoval, že aktivity
vyplývajúce z poslania klubu (zabezpečovať rozvoj, chov, výcvik a propagáciu
čistokrvných psov plemien appenzellský salašnícky pes, bernský salašnícky pes,
entlebuchský salašnícky pes a veľký švajčiarsky salašnícky pes a zabezpečovať riadenie a
organizáciu chovu salašníckych psov, organizovanie chovateľských akcií, výstav, bonitácií
a ďalších kynologických aktivít, vrátane podpory a rozvoja kynologicko – športových
aktivít) klub zabezpečil prostredníctvom dvoch klubových výstav, troch bonitácii
a výcvikového tábora. Oboznámil prítomných s počtom vrhov a počtom šteniat podľa
jednotlivých plemien v roku 2018.
Správa o činnosti klubu bola schválená 10 prítomnými riadnymi členmi.
5. Správu o hospodárení klubu v roku 2018 predniesol predseda klubu. Konštatoval, že za rok
2018 boli klubové príjmy vo výške 10 298,79 € a výdavky vo výške 10 118,13 €, zisk bol
299,16 €. Stav peňažných prostriedkov na klubovom účte k 1.1.2018 bol 11 633,46 €

a k 31.12.2018 11 809,17 €. Predseda klubu oznámil, že revízor klubu kontrolu
hospodárenia previedol 19.6.2019, vypracoval Zápis z revízie hospodárenia SKŠSP,
následne tento zápis prečítal prítomným.
Predseda ozrejmil, že účtovné doklady sa nachádzajú u neho, klub nemá poverenú osobu,
ktorá by spravovala ekonomickú agendu. Účtovnú závierku ako i daňové priznanie urobila
profesionálna účtovníčka Ing. Monika Szajková za symbolickú sumu 50 €. Bola vyjasnená
otázka platby za CAC karty a momentálna situácia okolo 2 % z daní.
V diskusii I.Ondrejovičová navrhla organizovať súťaž v ťahaní vozíkov, čo však znamená
dohodnúť sa na presnom rozmere vozíka, dohodnúť cenu a dodávateľa. T. Gargušová
navrhla kontaktovať pani Cviklovú, ktorá by nás prípadne zaškolila na túto činnosť, ďalej
navrhla organizovať strety jednotlivých plemien salašníckych psov, navrhla robiť akcie
v priebehu roka ako bola napr. akcia Výstup na Sitno, zdôraznila, že máme pracovné
plemená a nie „gaučákov“. Predseda klubu navrhol vypracovať cenovú kalkuláciu na jeden
typ vozíka, aby sa dala schváliť prípadná podpora zo strany klubu. V. Nosko navrhol, že on
dá vypracovať cenovú ponuku včítane popruhov. T. Gargušová navrhla zakúpiť nové
meradlá v počte 5 -6 kusov, nakoľko staré sú už nevyhovujúce a jednak preto, že sa pri
bonitácii vyžadujú certifikované meradlá.
Predseda klubu dal hlasovať o Správe o hospodárení.
Správa o hospodárení klubu za rok 2018 bola schválená 10 prítomnými riadnymi členmi.
6. Návrh rozpočtu na rok 2020 predniesol predseda klubu, zdôraznil, že rozpočet je
vypracovaný ako vyrovnaný, teda celkové výdavky sú vo výške celkových príjmov vo
výške 10 860 € a je identický s rozpočtom na rok 2018. T. Gargušová navrhla zaradiť
položku občerstvenie na túre vo výške minimálne 100 €. Predseda klubu navrhol
vylepšenú trasu Výstupu na Sitno s konkrétnym miestom stretnutia na lúke pod hradom
Sitno, kde by bola možnosť posedenia so psami. S. Kálmánová navrhla zvýšiť položku
ceny na klubovej a špeciálnej výstave, nakoľko sponzori v posledných rokoch prispievajú
na klubové akcie čoraz menej. Diskutovalo sa aj o prípadnom sponzorstve iných
organizácií.
Za predložený návrh rozpočtu na rok 2020 s pripomienkami na akciu Sitno 100 €
a zvýšenie rozpočtu na ceny bolo 10 prítomných riadnych členov klubu.
7. V tomto bode hlavná poradkyňa chovu Ing. Gargušová informovala o navrhovaných
zmenách v chovateľskom poriadku čo sa týka ektopického urétra ESP a röntgenov
u všetkých plemien. Informovala o úpravách v roku 2018, že vyšetrenia sa robia len na
Veterinárnej klinike vo Viedni, aj keď v poslednej dobe to robia aj dvaja veterinárni lekári
na Slovensku, ale inou metódou. Predniesla návrh na zmenu podmienok bonitácie.
V diskusii vystúpila pani Štefancová a Kálmánová. Predseda klubu predniesol návrh na
zmeny chovateľských podmienok
Za predložený návrh uznesení hlasovalo 10 riadnych členov klubu.
8. Návrh na zmenu klubových výstavných poplatkov navrhla Ing. Gargušová, tak aby triedy
mladšieho dorastu, dorastu a veteránov bez ohľadu na krajinu narodenia mali vo
výstavných poplatkoch nulovú sadzbu.
Za predložený návrh uznesení hlasovalo 10 riadnych členov klubu.
9. Predseda klubu informoval o tom, že člen klubu pán Belovický, firma Ideamix, uhradil na
ďalší rok licenčný poplatok pre Judicum GDPR.
Ing. Štefancová navrhla stanoviť spôsob motivácie prípravného výboru výstav, bolo
dohodnuté, že sa to prejedná vo výbore klubu.
Ing. Štefancová navrhla vynechať zo súťaže Pes roka povinnosť zúčastniť sa klubovej
výstavy, návrh bol v hlasovaní zamietnutý. Za 2 hlasy, proti 6 hlasov, 2 sa zdržali.
Bol navrhnutý termín na predlženie uzávierky do súťaže Pes roka na 31.1. ďalšieho roka

Bol navrhnuté prepracovať bodové hodnotenie skúšky povahy psa s určením širšej škály
ako 2 body.
Na záver prezident klubu poďakoval prítomným za aktívnu účasť tak na výcvikovom
tábore ako i na tejto členskej schôdzi.

11. Uznesenia:
1. Členská schôdza schvaľuje program členskej schôdze.
2. Členská schôdza schvaľuje správu o činnosti klubu za rok 2018
3. Členská schôdza schvaľuje Správu o hospodárení za rok 2018.
4. Členská schôdza súhlasí s vypracovaním cenovej ponuky pre ťažný vozík včítane
popruhov.
Zodpovedný: Ing. Nosko
5. Členská schôdza schvaľuje Návrh rozpočtu na rok 2020 s pripomienkami zvýšenia
rozpočtu u cien na výstavách a zaradením položky „občerstvenie pri výstupe na Sitno 100
€“.
5. Členská schôdza súhlasí s nasledovnou zmenou chovateľského poriadku:
Bod IV: Chovní jedinci, v tretej odrážke, písmeno b. za slovami „s negatívnym nálezom“
doplniť nasledové:
U plemena BSP a VŠSP jedinec s nálezom DBK-C môže byť použitý jedine s jedincom,
ktorý má DBK-A, a jedinec s nálezom DLK-1 jedine s jedincom s DLK-0
U plemena ASP a ESP, jedinec s nálezom DBK-C, môže byť použitý len s jedincami
s DBK-A alebo DBK-B, jedinec s nálezom DLK-1 môže byť použitý s jedincami DLK-0
alebo DLK-1
Bod IV: Chovní jedinci, v tretej odrážke, písmeno d. za slovami „stupňa A a B“ doplniť
nasledové:
- tento typ vyhodnotenia je platný v prípade vyšetrenia na Veterinárnej univerzite vo
Viedni
s vyhodnotením na Veterinárnej univerzite v Zurichu. Ak je vyšetrenie
absolvované na Slovensku, kde sa uvádza výsledok v tvare Pozitívny, alebo Negatívny, do
chovu sa zaradí len jedinec s výsledkom Negatívny. Ak je jedinec vyhodnotený ako
Pozitívny, konečné rozhodnutie o zaradení do chovu bude stanovené vyšetrením na
Veterinárnej univerzite vo Viedni, inak jedinec s výsledkom Pozitívny nebude uchovnený.
Pri chovnej kombinácii dvoch jedincov sa akceptuje Negatívny s A alebo B a opačne, je
povolená aj kombinácia B s B.
Bod IV: Chovní jedinci, v tretej odrážke, písmeno f. za slovami „stupňa A a B“ doplniť
nasledové:
Vetu „Aspoň jedna z povinných výstav musí byť v triede strednej, otvorenej, pracovnej
alebo šampiónov“ nahradiť vetou
Aspoň jedna z povinných výstav musí byť vo veku nad 15 mesiacov.
Termín od 1.9.2019
Zodpovedný: hl. poradkyňa chovu
6. Členská schôdza súhlasí so zmenou výstavného a poplatkového poriadku nasledovne:

člen
1.pes
2.pes a ďalší
Mimo konkurencie
Čestná trieda
Mladší dorast, dorast, veteráni
Súťaže
Prihlásenie po termíne uzávierky

20,- €
17,- €
5,- €
7,- €
0,- €
10,- €
5,- €

nečlen
38,- €
34,- €
10,- €
14,- €
0,- €
20,- €
10,- €

Termín: od 24.8.2019
Zodpovedný: predseda klubu
7. Členská schôdza zamieta návrh, aby v súťaži Pes roka nefigurovala podmienka povinnej
klubovej výstavy.
8. Členská schôdza súhlasí s predlžením termínu na podanie prihlášky do súťaže Pes roka do
31.1. nasledujúceho roka.
Termín: 31.12.2019
Zodpovedný: predseda klubu
9. Členská schôdza súhlasí s prepracovaním bodového hodnotenia skúšky povahy psa
s určením širšej škály hodnotenia
Termín: do 30.4.2020
Zodpovední: výbor klubu

Zapísal:
Tibor Križan

