Zápisnica
z mimoriadnej konferencie konanej dňa 21.2.2009 v Bratislave, Štefánikova 10
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice
Ospravedlnení: p. Hrúzik, p. Haraga, Janka Janeková, p. Madziová, Repka,Repková
Za KR SPZ: MVDr. Vladimír Piskay – člen dozornej sekcie KR SPZ
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu Mimoriadnej konferencie, voľba mandátovej komisie a
voľba návrhovej komisie.
3. Správa o činnosti Klubu za rok 2008.
4. Predloženie a schválenie Stanov KCHPS.
5. Schválenie chovných podmienok.
6. Plán činnosti na rok 2009.
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Návrh uznesenia z Mimoriadnej konferencie.
10. Záver.
K bodu 1.
Mimoriadnu konferenciu otvoril pán Mésároš v úvode privítal prítomných
členov a zahájil rokovanie schôdze. Osobitne privítal pána MVDr. Vladimíra Piskaya
člena dozornej sekcie KR SPZ. Ďalšej časti vyzval členov či má niekto doplňujúci
návrh do programu, keďže neboli predložené iné návrhy dal hlasovať o predloženom
program.
Predložený program bol schválený. :
a.V tomto bode vystúpil pán Fodor so svojou správou poradcu chovu pre
plemeno lagotto romagnollo, správa priložená k tejto zápisnici a predložil návrh na
uznanie posúdenia DBK od veterinárnych lekárov, ktorí majú na takúto činnosť
oprávnenie.

K bodu 2.
Predsedajúci predložil návrh na zloženie pracovných skupín a to zloženie
návrhovej komisie pani .Lengyelová, pán Šustek a pán Hrušecký, vyzval prítomných
o pozmeňujúce návrhy, neboli predložené zároveň dol hlasovať za predložený návrh,
Výsledok hlasovania : za 28-proti 0-zdržal sa 0
Ďalej predložil návrh členov na zloženie mandátovej komisie pána Folťana,
pani Bernhauserova a slečnu Cigáňovu, vyzval prítomných o pozmeňujúce návrhy,
neboli predložené zároveň dol hlasovať za predložený návrh,
Výsledok hlasovania : za 28 – proti 0 – zdržal sa 0 z
Ďalej predložil návrh na overovatelia zápisnice na prítomných členov pána
Cigáň a pána Holomáňa, vyzval prítomných o pozmeňujúce návrhy, neboli
predložené zároveň dol hlasovať za predložený návrh
Výsledok hlasovania : za 28-proti 0-zdržal sa 0
K bodu 3.
Predsedajúci vyzval jednotlivých funkcionárov aby predložili správy o svojej
činnosti za rok 2008,
b.Ako prvý vystúpil MUDr. Janek, zhodnotil činnosť klubu za rok 2008,
poukázal na dosiahnuté výsledky, že klub za predchádzajúce obdobie stabilizoval

o čom hovoria výsledky, ktoré sme dosiahli, poďakoval členom výboru za aktívny
prístup pri plnení zverených úloh, správa tvorí prílohu tejto zápisnice.
c.V ďalšej časti vystúpil ekonóm klubu, predložil správu o finančnom
hospodárení, písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Nadviazal na predloženú správu
a predložil návrh rozpočtu klubu na rok 2009, predložený rozpočet klubu vyjadruje
potreby klubu, je vyrovnaný.
d.Ďalej vystúpila Mgr. Cigáňová zhodnotila dosiahnuté výsledky na úseku
výcviku, zároveň predložila návrh plánu akcií v roku 2009 na úseku výcviku, správu
vypracovala písomne a tvorí prílohu zápisnice.
e.Matrikár klubu pán Folťan uviedol svoju správu o stave členskej základne,
poukázal na nedostatky v prístupe niektorých členov pri plnení základných
povinností a to platenie členských príspevkov, nahlásenie zmien v osobných údajoch
a pod., správu predložil písomne a je prílohou zápisnice. V ďalšej časti svojho
vystúpenia podal informáciu o stave v chove plemena NP, kde vykonáva funkciu
poradcu chovu, správu predložil písomne. K podmienkam uchovnenia poznamenal,
že nie je potrebné ich meniť, vyslovil apel aby plemeno bolo zaradené medzi
plemená na výkon poľovnej upotrebiteľnosti na diviačiu zver.
f.Pani Jašková podala informáciu poradcu chovu o stave plemena ASS,
prisľúbila, do termínu vydania Klubového spravodaja predloží správu písomne.
g.Pani Janeková podala informáciu ako poradca chovu pre plemená WSS, CS
a AVS, písomná správa tvorí prílohu zápisnice, predniesla návrh na zmenu
podmienok uchovnenie plemena WSS, vzhľadom na stav v akom sa plemeno
nachádza, návrh podmienok je súčasťou zápisnice..
h.Predseda dozornej rady klubu predložil správu o svojej činnosti, je súčasťou
zápisnice.
K bodu 4.
Návrh Stanovy klubu predložil predseda klubu MUDr. Janek, v úvode
predniesol komentár k predloženému návrhu, prečo sa tak deje, čo viedlo výbor
klubu, aby sa zmenili a prispôsobili k zneniu Stanov SPZ. Návrh bol predložený
všetkým účastníkom mimoriadnej konferencie, po rozsiahlej diskusie boli navrhnuté
nasledovné zmeny a úpravy:
 § 2 právna povaha a postavenie klubu – miesto uvedených plemien – v bode 3
uviesť zastrešených plemien
 § 5 bod l. členmi KCHPS môžu byť
a/ občania SR a iné fyzické osoby
b/ právnické osoby so sídlom na území SR
c/ čestní členovia
 bod 5 – občania SR, ktorí sú majitelia a držitelia chovných jedincov
využívaných v chove majú členstvo v KCHPS povinné
 § 7 členská schôdza klubu 1/ opraviť členskú schôdzu zvoláva výbor , doplniť
na žiadosť Kynologickej rady SPZ. Povinnosť zmeny programu rokovania podať
písomne najneskôr 7 dní pred členskou schôdzou –vynechať.
 V kapitole výbor klubu upraviť:
Bod 1. -Štatutárom je predseda a ekonóm klubu
Bod 4 – poradcovi chovu doplniť aj kompetenciu o doporučení na párenie
Bod 5 – v otázke referenda text upraviť tak, aby sa zosúladil s platnými právnými
predpismi.
 § 10 bod 4 vypustiť
Za predložený návrh hlasovali prítomní verejne an blok.
Za tento návrh hlasovalo28 prítomných
proti bolo 0 prítomných
zdržali sa hlasovania 0 prítomných

K bodu 5.
Schválenie chovných podmienok jednotlivých plemien:
1. Za plemeno WSS návrh zmeny chovných podmienok predniesla Bc. Viera
Janeková – poradca chovu, tieto zmeny sú súčasťou tejto zápisnice.
2. Za plemeno Clumber španiel návrh zmeny chovných podmienok predniesla
Bc. Viera Janeková – poradca chovu, tieto zmeny sú súčasťou tejto zápisnice.
3. Za plemeno Americký vodný španiel návrh zmeny chovných podmienok
predniesla Bc. Viera Janeková – poradca chovu, tieto zmeny sú súčasťou tejto
zápisnice.
4. Za plemeno Lagotto Romagnollo návrh zmeny chovných podmienok
predniesol p. Fodor – poradca chovu, tieto zmeny sú súčasťou tejto zápisnice.
5.Za plemeno Nemeckého prepeličiara návrh zmeny chovných podmienok
predniesol p. Folťan – poradca chovu, tieto zmeny sú súčasťou tejto zápisnice
Za predložené návrhy chovných podmienok pre plemená WSS, CS, AVS, LR
a NP hlasovali prítomní verejne an blok.
Za tento návrh hlasovalo28 prítomných
proti bolo 0 prítomných
zdržali sa hlasovania 0 prítomných
Ing. Mesároš konštatoval, že zmeny chovných podmienok za uvedené plemená
združené v klube boli schválené jednohlasne.
6. Za plemeno Anglického špringer španiela návrhy zmien chovných
podmienok neboli prijaté a preto podmienky chovu zostávajú pre dané plemeno
nezmenené.
Hlasovanie : 14 za 4 zdržali a 10 bolo proti návrhu
K bodu 6.
Plán činnosti na rok 2009 predstavila a predložila Mgr. Cigáňová:
a) skúšky:
 04. 04. 2009 – Klubové vlohové skúšky malých plemien – PZ Paňa (okres
Nitra) + bonitácia,
 27. 06. 2009 – Klubové farbiarske skúšky malých plemien CACT– Zvolen,
 28. 06. 2009 – Klubové lesné skúšky malých plemien CACT – Zvolen,
 17. - 18. 10. 2009 – Medzinárodné všestranné skúšky malých plemien CACIT,
CACT – Nitra.
b) výstavy:
 13. 06. 2009 – Špeciálna výstava KCHPS CAC, BOB – Zvolen + bonitácia
 14. 08. 2009 – Klubová výstava KCHPS CAC, BOB – Bratislava + bonitácia
K bodu 7.
a.V tomto bode predložili návrh na zmenu poplatkov v klube, navrhovatelia
návrh zdôvodnili, zmenou legislatívy, prechodom na novú menu, zjednoduším
niektorých poplatkov, zrušením niektorých poplatkov resp. zlúčením do jedného.
p. Mésároš a p. Folťan predložili na schválenie návrh zmien poplatkov :
zápisné 8 Eur
členské 20 Eur pre člena SPZ
23 Eur pre kolektívneho člena SPZ
* dôchodcovia a invalidní dôchodcovia platia polovicu ceny členského
 odporúčanie na párenie 10 Eur
bonitácia 35 Eur
 uchovnenie 20 Eur
 uchovnenie základný chov u wss je 50 Eur
 krytie na výnimku 40 Eur

b. pán Janek – žiada o potvrdenie členov výboru a schválenie kooptovaných
členov do výboru p. Milana Folťana a Jozefa Fodora
c. pán Janek predložil návrh na schválenie finančnej odmeny vo výške 166,-€
pre pána Mésároša, slečnu Cigáňovu a pani Janekovú pre celoročnú neobvykle
náročnú prácu v roku 2008 a 66 Eur pre pani Csókovú za vykonanú prácu pri
spracovaní podkladov do Klubového spravodaja. Pani Csóková a pani Janeková sa
svojej odmeny vzdali v prospech klubu.
d. pán Fodor - navrhujem , aby vyhodnotenie rtg. DBK mohol vykonávať
Certifikovaný veterinár pre túto činnosť. V cene rtg. je totiž aj vyhodnotenie
a posielanie do Košíc zbytočne predražuje.
e. pán Mésároš – súhlasí , ale žiada ponechať funkciu supervízora pre sporné
prípady. Výbor bol poverený, aby určil pracovisko a uzavrel zmluvu pre supervízora
hodnotenia DBK
K bodu 8.
Nakoľko sa diskutovalo a hlasovalo priamo k jednotlivým bodom v diskusii
predniesol príspevok pán Huszárik, ktorý žiadal, aby aj AVS bola udelená výnimka
na hlasitosť pri poľovných skúškach, pretože AVS nie je hlasitý, u tohto plemena je
to nežiaduce.
Pán Macek upozornil na chovných jedincov, ktorý boli uchovnení podľa
doteraz platných podmienok a žiada, aby poradca chovu akceptoval do chovnosti
doterajšie podmienky tak, aby súčasní chovní psi si nemuseli doplňovať klubové
VSMP.
K bodu 9.
Návrh na uznesenie predložila predsedkyňa návrhovej komisie pani
Lengyelová a tento tvorí prílohu tejto zápisnice.
Ing. Mesároš dal hlasovať o predloženom návrhu:
Za predložený návrh hlasovalo 28 prítomných
proti návrhu 0 prítomných
zdržali sa 0 prítomní
K bodu 10.
Na záver Ing. Mesároš poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť na
rokovaní Mimoriadnej konferencie a poprial všetkým veľa pracovných a osobných
úspechov.

Zapísala : Bc. Viera Janeková
Bratislava . 21.2.2002

Overovatelia zápisnice:
Viliam Cigáň ................................

Prof. Karol Holomáň ................................

Prílohy:
1. Pozvánka.
2. Správa o činnosti klubu od poslednej výročnej schôdze.
3. Správa o finančnom hospodárení za rok 2008.
4. Návrh rozpočtu na rok 2009.
5. Správa matrikára klubu.
6. Správa poradcu chovu pre plemena NP.
7. Správa výcvikára klubu.
8. Plán činnosti na rok 2009.
9. Správa poradcu chovu pre plemena ASS.
10. Správa poradcu chovu pre plemena WSS, CS a AVS.
11. Návrh chovných podmienok WSS.
12. Návrh chovných podmienok CS.
13. Návrh chovných podmienok AVS.
14. Návrh chovných podmienok NP.
15. Návrh chovných podmienok ASS.
16. Návrh chovných podmienok LR.
17. Správa poradcu chovu pre plemena LR.
18. Správa predsedu dozornej rady klubu.
19. Návrh poplatkov v klube.
20. Stanovy KCHPS.

