ZÁPISNICA
z členskej schôdze konanej dňa 4.9.2019 o 9.00 hod v priestoroch hotela Plauter Kúria vo Veľkom Mederi.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.Otvorenie schôdze
2. Doplnenie a schválenie programu členskej schôdze, návrh na zapisovateľa
3. Kontrola uznesení z členskej schôdze dňa 23.8.2019
4. Správa o činnosti klubu za rok 2019
5. Správa o činnosti klubu za rok 2020
6. Správa o hospodárení za rok 2019
7. Správa o hospodárení za rok 2020
8. Návrh rozpočtu na rok 2021 a 2022
9. Voľba volebnej komisie
10. Predstavenie kandidátov do výboru klubu a revízora klubu
11.Voľby výboru klubu a revízora klubu
12. Návrh na zmenu klubových chovateľských poriadkov
13. Návrh na zmenu klubových poplatkov
14. Diskusia, voľné návrhy
15. Návrh na schválenie uznesenia členskej schôdze
16. Záver

1. Členskú schôdzu otvoril Ing. Tibor Križan, predseda klubu. Konštatoval, že je prítomných 15 riadnych a
5 asociovaných členov.
2. Program členskej schôdze nebol doplnený o nový bod. Za schválenie programu schôdze hlasovalo 15
prítomných riadnych členov klubu. Za zapisovateľku bola zvolená Naďa Liptaj Kašťáková.

3. Predseda klubu prečítal uznesenia z výročnej členskej schôdze zo dňa 23.8.2019 a konštatoval, že
všetky uznesenia okrem bodu 9. sú splnené a po schválení boli uvedené do praxe. Bod 9. sa týka
prepracovania bodového hodnotenia skúšky povahy psa, na vypracovaní ktorého výbor klubu pracuje.
4. Správu o činnosti klubu za rok 2019 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 2019. Správa o činnosti
klubu bola schválená 15 prítomnými riadnymi členmi.

5. Správu o činnosti klubu za rok 2020 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) boli
významne ovplyvnené nepriaznivou pandemickou situáciou súvisiacou s Covid-19, ktorá znemožnila
usporiadať klubovú aj špeciálnu výstavu. Klub zabezpečil dve bonitácie a výcvikový tábor. Predseda klubu
oboznámil prítomných s počtom vrhov a počtom šteniat podľa jednotlivých plemien v roku 2020. Správa o
činnosti klubu bola schválená 15 prítomnými riadnymi členmi.
6. Správu o hospodárení klubu v roku 2019 predniesol predseda klubu. Konštatoval, že za rok 2019 boli
klubové príjmy vo výške 14 620,69 € a výdavky vo výške 10 448,53 €, zisk bol 4 172,16 €. Stav peňažných
prostriedkov na klubovom účte k 1.1.2019 bol 11 689,88 € a k 31.12.2019 15.981,33 €. Predseda klubu
oznámil, že revízor klubu kontrolu hospodárenia uskutočnil 15.6.2021, vypracoval Zápis z revízie
hospodárenia SKŠSP, následne tento zápis prečítal prítomným. Predseda klubu dal hlasovať o Správe o
hospodárení. Správa o hospodárení klubu za rok 2019 bola schválená 15 prítomnými riadnymi členmi.
7. Správu o hospodárení klubu v roku 2020 predniesol predseda klubu. Konštatoval, že za rok 2020 boli
klubové príjmy vo výške 8 646,59 € a výdavky vo výške 4011,84 €, zisk bol 4 626,84 €. Stav peňažných
prostriedkov na klubovom účte k 1.1.2020 bol 15 981,33 € a k 31.12.2020 20 487,58 €. Predseda klubu
oznámil, že revízor klubu kontrolu hospodárenia uskutočnil 30.8.2021, vypracoval Zápis z revízie
hospodárenia SKŠSP, následne tento zápis prečítal prítomným. Predseda klubu dal hlasovať o Správe o
hospodárení. Správa o hospodárení klubu za rok 2020 bola schválená 15 prítomnými riadnymi členmi.
8. Návrh rozpočtu na rok 2021 a 2022 predniesol predseda klubu, celkové plánované výdavky v roku 2021
sú navrhnuté vo výške 8 578,96 € a celkové plánované výdavky v roku 2022 sú navrhnuté vo výške
13 480,00 €. Adriana Jergušová navrhla navýšiť položku nákladov na odmenu pre zahraničných
posudzovateľov na klubovú výstavu usporiadanú v roku 2022 pri príležitosti tridsiateho výročia vzniku
SKŠSP o 1 000,- € a navýšiť položku nákladov na odmenu pre zahraničných posudzovateľov na špeciálnu
výstavu usporiadanú v roku 2022 pri príležitosti tridsiateho výročia vzniku SKŠSP o 1 500,- €. Diskutovalo
sa aj o prípadnom sponzorstve iných organizácií. Za predložený návrh rozpočtu na rok 2021 a 2022 € a
zvýšenie rozpočtu o položku nákladov na odmenu pre zahraničných posudzovateľov na klubovú a
špeciálnu výstavu súhlasne hlasovalo 15 prítomných riadnych členov klubu.
9. S voľbou volebnej komisie súhlasilo 15 prítomných riadnych členov klubu.
10. Predseda klubu predstavil kandidátov do výboru klubu a revízora klubu v nasledovnom znení: predseda
klubu Tibor Križan, tajomníčka klubu Naďa Liptaj Kašťáková, hlavná poradkyňa Terézia Gargušová,
členovia výboru Drahomíra Vargová, Jaroslav Major, Vladimír Nosko a Pavol Hajduk. Revízor klubu
Alexander Barčák. Ak s tým bude členská schôdza súhlasiť, výbor poverí spravovaním web stránky Martina

Liptaja. Predseda klubu vyzval prítomných členov, aby prípadne navrhli iných členov. Iní členovia navrhnutí
neboli. S vyššie uvedenými kandidátmi do výboru klubu a správou web stránky Martinom Liptajom súhlasilo
15 prítomných riadnych členov klubu.
11. Predseda klubu zahájil voľby výboru klubu, revízora klubu a správcu web stránky. S kandidátmi
uvedenými v bode 10 súhlasilo 15 prítomných riadnych členov klubu.
12. Diskutovalo sa o návrhoch na zmenu klubových chovateľských poriadkov.
T.Gargušová navrhla na základe odporúčania Ing. Štefancovej pridať medzi oficiálnych vyhodnocovateľov
RTG DBK, DLK a OCD aj MVDr. Ivana Pašeka z pracoviska Zvieracia klinika Pašek s.r.o. Poplatky za
vyhodnotenie snímkov sú totožné s poplatkami u prof. Ledeckého v Košiciach. S návrhom súhlasilo 12
prítomných riadnych členov klubu, 1 bol proti a 1 sa hlasovania zdržal.
Predseda klubu navrhol upraviť stanovy klubu v odseku VII, bod 2, písmeno d, časť 2 vzhľadom na
navýšenie počtu členov výboru klubu z pôvodných 5 členov na 7 členov. S návrhom súhlasilo 14 prítomných
riadnych členov klubu.
Pani Ondrejovičová navrhla zrušiť povinnosť vyšetrenia u plemena BSP na DM (degeneratívnu myelopatiu)
exon 1 a exon 2. S návrhom súhlasilo 10 prítomných riadnych členov klubu, 5 riadnych členov klubu sa
hlasovania zdržalo.
Diskutovalo sa o zrušení povinnosti vyšetrovania OCD u BSP, diskusia neviedla k hlasovaniu, na základe
zhodného vyhlásenia členov zostáva povinnosť vyšetrovať OCD u plemena BSP v platnosti.
13. Diskutovalo sa o návrhoch na zmenu klubových poplatkov, T.Gargušová navrhla zrušenie poplatku za
vystavenie krycieho listu. S návrhom súhlasilo 12 prítomných riadnych členov klubu, 1 bol proti a 1 sa
hlasovania zdržal.
Ostatné poplatky zostávajú bez zmeny.
14. V tomto bode predseda klubu navrhol prijať požiadavku účasti na výcvikových táboroch a to, že
výcvikový tábor bude len pre členov klubu. S návrhom súhlasilo 14 prítomných riadnych členov klubu.
Ďalej sa hlasovalo o príspevku pre členov klubu vo výške 100,- Eur na ťahací vozík pre psíkov. S návrhom
súhlasilo 14 prítomných riadnych členov klubu. Záujemcovia o ťahací vozík sa môžu hlásiť u p. Noska.
Predseda klubu navrhol v rámci motivácie klubovej činnosti, aby organizátorom klubových výstav a členom
bonitačných komisií boli uhradené náklady na ubytovanie. Tiež bolo navrhnuté, aby sa p. Noskovi preplácali
náklady súvisiace s prevozom materiálu, ktorý je u neho uskladnený vo výške 0,35 €/km. S návrhom
súhlasilo 14 prítomných riadnych členov klubu.
Diskutovalo sa o termínoch klubovej výstavy v roku 2022 (predbežne navrhnutý termín 28.5.2022), o
termínoch špeciálnej výstavy v roku 2022 (predbežne navrhnutý termín 1.10.2022), o termínoch
výcvikového táboru v roku 2022 (predbežne navrhnutý termín 21.8.2020-26.8.2022, miesto konania Hotel
Vŕšky), o termínoch víkendového stretnutia členov klubu a o možnostiach zlepšenia webovej stránky.
Na záver predseda klubu poďakoval prítomným za aktívnu účasť na tejto členskej schôdzi.

Uznesenia:
1. Členská schôdza schvaľuje program členskej schôdze.
2. Členská schôdza schvaľuje správu o činnosti klubu za rok 2019.
3. Členská schôdza schvaľuje správu o činnosti klubu za rok 2020.

4. Členská schôdza schvaľuje Správu o hospodárení za rok 2019.
5. Členská schôdza schvaľuje Správu o hospodárení za rok 2020.
6. Členská schôdza súhlasí s návrhom rozpočtu na rok 2021 a 2022 a tiež aj s návrhom navýšiť položku
nákladov na odmenu pre zahraničných posudzovateľov na klubovú a špeciálnu výstavu usporiadanú v roku
2022 spolu v sume 2 500,- €.
7. Členská schôdza jednohlasne súhlasí s novonavrhovaným výborom klubu a to v zložení: predseda klubu
Tibor Križan, tajomníčka klubu Naďa Liptaj Kašťáková, hlavná poradkyňa Terézia Gargušová, členovia
výboru Drahomíra Vargová, Jaroslav Major, Vladimír Nosko a Pavol Hajduk. Revízor klubu Alexander
Barčák. Správa web stránky Martin Liptaj.
8. Členská schôdza schvaľuje pridať medzi oficiálnych vyhodnocovateľov RTG DBK, DLK a OCD aj MVDr.
Ivana Pašeka.
9. Členská schôdza schvaľuje úpravu stanov klubu v odseku VII, bod 2, písmeno d, časť 2) a nové znenie
bodu 2) je nasledovné:
2) voliť na 4 roky spravidla 7 členný výbor klubu
Nové znenie ods. VII. bod 3. písm. b) prvá veta je nasledovné:
b) Výbor klubu tvoria: predseda, tajomník, hlavný poradca chovu a štyria členovia klubu.
10. Členská schôdza schvaľuje zrušenie povinnosti vyšetrenia na DM (Degeneratívnu myelopatiu) exon 1
a exon 2 u plemena BSP.
11. Členská schôdza schvaľuje zrušenie poplatku za vystavenie krycieho listu vo výške 10 €.
12. Členská schôdza schvaľuje prijatie podmienky účasti na výcvikových táboroch len pre členov klubu.
Výcviku sa môže zúčastniť len pes v majetku člena klubu.
13. Členská schôdza schvaľuje príspevok pre členov klubu vo výške 100,- Eur na ťahací vozík pre psíkov.
14. Členská schôdza schvaľuje, aby pre organizátorov klubových výstav a členov bonitačných komisií bolo
uhradené náklady na ubytovanie z klubových finančných prostriedkov.
15. Členská schôdza súhlasí s preplatením cestovných nákladov pri prevoze klubového materiálu pre
Vladimíra Noska vo výške 0,35 €/km.

Zapísala: Mgr. Naďa Liptaj Kašťáková
Overovateľ: Ing. Tibor Križan

