ZÁPISNICA
z členskej schôdze konanej dňa 26.5.2018 o 18.00 hod v spoločenských priestoroch Hotela
Plauter kúria.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.Otvorenie schôdze
2. Doplnenie a schválenie programu členskej schôdze
3. Kontrola uznesení z členskej schôdze dňa 30.9.2017
4. Správa o činnosti klubu za rok 2017
5. Správa o hospodárení za rok 2017.
6. Návrh rozpočtu na rok 2019
7. Návrh na zmenu chovateľského poriadku (povinné vyšetrenie ektopického uretra u ESP)
8. Diskusia, voľné návrhy, príprava výcvikového tábora Jasenská dolina a špeciálnej klubovej
výstavy Chvojnica
9. Návrh na schválenie uznesenia členskej schôdze
10. Záver

1. Členskú schôdzu otvoril Ing. Tibor Križan, predseda klubu. Konštatoval, že je prítomných
7 riadnych, jeden asociovaný a jeden zahraničný člen klubu.
2. Program členskej schôdze nebol doplnený o nový bod. Za schválenie programu schôdze
hlasovalo 7 prítomných riadnych členov klubu.
3. Predseda klubu prečítal uznesenia z výročnej členskej schôdze zo dňa 30.9.2017
a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené a po schválení boli uvedené do praxe.
4. Správu o činnosti klubu za rok 2017 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. V súvislosti s výcvikovým táborom v trvaní 7 dní, konštatoval, že
kvôli mimoriadnej obľube tábora a čoraz väčšiemu počtu zúčastnených psov sa voľba
miesta výcviku zužuje a výber miesta je z roka na rok ťažší.
V diskusii bola prejednaná otázka, o nutnosti požiadať o riadne členstvo a prečo to nie je
automatické. Je to podmienené znením stanov a ich prípadnou zmenou.
Správa o činnosti klubu bola schválená 7 prítomnými riadnymi členmi.
5. Správu o hospodárení klubu v roku 2017 predniesol predseda klubu. Konštatoval, že za rok
2017 boli klubové príjmy vo výške 10 879,19 € a výdavky vo výške 9768,14 €, zisk bol

1 111,05 €. Stav peňažných prostriedkov na klubovom účte k 1.1.2017 bol 10 665,4 €
a k 31.12.2017 11 633,46 €.
Predseda klubu oznámil, že revízor klubu kontrolu hospodárenia prevedie v mesiaci jún
a následne bude informovať výbor klubu.
V diskusii bolo spomenuté personálne problémy vedenia klubu, klub nemá ekónoma alebo
pokladníka, revízna komisia bola nahradená klubovým
revízorom a kompetencie
disciplinárnej komisie prevzal výbor klubu. Bola diskutovaná otázka marketingu 2 % daní
a možnosť získať 3 % po vystavení potvrdenia od klubu po odpracovaní 40 hodín
dobrovoľníckej práce.
Správa o hospodárení bola schválená 7 riadnymi členmi klubu.
6. Návrh rozpočtu na rok 2019 predniesol predseda klubu, zdôraznil, že rozpočet je
vypracovaný ako vyrovnaný, teda celkové výdavky sú vo výške celkových príjmov vo
výške 10 200 €. V diskusii jednotliví členovia zdôrazňovali potrebu vzdelávania
a možnosti zúčastniť sa sympózia o BSP v Holandsku, ktorého by sa mohli zúčastniť
všetky tri poradkyne chovu. Diskutovalo sa o potrebe druhého rozkladacieho stanu a jeho
umiestnenia na výstavnú plochu.
Za predložený návrh rozpočtu na rok 2019 bolo 7 prítomných riadnych členov klubu.
7. V tomto bode hlavná poradkyňa chovu Ing. Gargušová informovala o zavedení vyšetrenia
na ektopický ureter u plemena ESP, OCD u BSP, DM u BSP a o možnosti pretestu SH
u BSP. Ektopický ureter u ESP je evidovaný v troch stupňoch: A – zdravé, B –
predispozícia, nosič a C – klinický prejav. Informovala o situácii v okolitých krajinách
a možnosti vyšetrenia a vyhodnotenia, požiadavka vyšla od chovateľky Ing. Štefancovej.
U OCD pri BSP je vyšetrených cca 75 % jedincov a navrhuje sa zaviesť povinné
vyšetrenie.
DM (degeneratívna myelopatia) je ochorenie u plemena BSP, ktoré sa vyskytuje prvotne v
USA, navrhuje sa zaviesť vyšetrenie na exon 1 a 2 bez obmedzenia v chove.
U SH testu pre plemeno BSP sa doporučuje informovať o stave v chove na klubových
webových stránkach. Je to jedna z foriem rakoviny ale tvorí 75 % všetkých rakovín v chove
BSP.
Hlavná poradkyňa chovu informovala o situácii u krytí u plemena VŠSP. Bol navrhnutý
návrh na uznesenie.
Za predložené návrhy uznesení hlasovali 7 riadni členovia klubu.
8. V diskusii a voľných návrhoch sa diskutovalo o finančnom príspevku na vecný dar pre
Švédsky klub švajčiarskych salašníckych psov pri príležitosti ich výročia založenia,
o vrátení preplatku na výstavných poplatkoch pre vystavovateľa Jurčíka, o zmene výšky
výstavných poplatkov u triedy veteránov, o zrušení poplatkov za krytie a krycí list
a o zákone na ochranu osobných údajov (GDPR), ktorý platí od 25.5.2018. Člen klubu
p. Belovický navrhol vykonať audit klubovej webovej stránky skssp.eu implementárom pre
slovenské pomery. Dotyčnú osobu by zabezpečil na vlastné náklady pán Belovický.
Na záver prezident klubu poďakoval prítomným za aktívnu účasť tak na organizovaní
špeciálnej výstavy, ako aj za účasť na tejto členskej schôdzi.

11. Uznesenia:
1. Členská schôdza schvaľuje program členskej schôdze.
2. Členská schôdza schvaľuje Správu o hospodárení za rok 2017.
3. Členská schôdza schvaľuje Návrh rozpočtu na rok 2019.

4. Vypracovať tlačivo na žiadosť o prijatie asociovaného člena za riadneho člena.
Termín: do 30.6.2018
Zodpovedný: predseda klubu
5. Po predložení kalkulácie na sympózium o BSP v Holandsku vo výbore klubu rozhodnúť
o výške príspevku pre zúčastnených.
Termín: do 30.6.2018
Zodpovedný: predseda klubu
5. Po predložení cenovej ponuky prejednať vo výbore klubu možnosť nákupu nového
rozkladacieho stanu.
Termín: do 30.9.2018
Zodpovedný: predseda klubu
6. U plemena entebuchský salašnícky pes zaviesť povinné vyšetrenie na ektopcký ureter
s tým, že do chovu sa zaradí len jedinec stupňa A a B. Pre jedincov so stupňom B bude
povinnosť párenia len s A.
Termín: od 1.6.2018, bez spätnej účinnosti
Zodpovedný: hl. poradkyňa chovu
7. U plemena bernský salašnícky pes zaviesť povinné vyšetrenie na OCD s tým, že do chovu
sa zaradí len jedinec s negatívnym nálezom.
Termín: od 1.6.2018, bez spätnej účinnosti
Zodpovedný: hl. poradkyňa chovu
8. U plemena bernský salašnícky pes zaviesť povinné vyšetrenie na DM na exon 1 a exon 2
bez obmedzenia v chove.
Termín: od 1.6.2018, bez spätnej účinnosti
Zodpovedný: hl. poradkyňa chovu
9. U plemena VŠSP, pre chovného psa so ziskom titulu Šampión, vek nad 5 rokov, DBK A,B
ED 0, OCD O, zvýšiť počet povolených vrhov za rok na 8.
Termín: od 1.6.2018
Zodpovedný: hl. poradkyňa chovu
10. Členská schôdza súhlasí s finančným príspevkom na vecný dar vo výške 60 € pre švédsky
Klub švajčiarskych salašníckych psov.
11. Členská schôdza súhlasí s vrátením preplatku na výstavných poplatkoch vo výške 33 €
pre vystavovateľa Jurčíka.
12. Členská schôdza súhlasí so zmenou výstavných poplatkov v triede veteránov, pre jedincov
zapísaných s Slovenskej plemennej knihe. Navrhuje sa nulová sadzba pre túto triedu.
13. Členská schôdza súhlasí so zrušením poplatku za krytie pre člena vo výške 15 € a pre
nečlena vo výške 30 €. Poplatok pre krycí list vo výške 10 € sa ponecháva v platnosti.

Zapísal:
Tibor Križan

