
                Zápisnica výročnej členskej schôdze, Donovaly 16.11.2013

1. Otvorenie

  VSKSH otvoril a prítomných privítal  predseda Ing. Ivan Richter. Zároveň oboznámil prítomných členov  s 
programom schôdze a jeho doplnením o bod 11. - doplňujúca voľba člena výboru a revíznej komisie.
Doplnenie tohto bodu programu bolo  jednohlasne schválené.

2. Inforácia o činnosti klubu - Ing. Ivan Richter

   3x zasadnutie výboru
   1x členská schôdza
   1x výročná členská schôdza
   1x klubová výstava 
   1x bonitácia, 2. Bonitácia sa uskutoční  30.11.2013 na MVP v Nitre
   5x klubová skúška stopovej práce- 2 psy úspešne zložili skúšku.

3. Finančná správa - MVDr.Petra Steinemannová

  Výdavky : 919,3€ ( KV, vedenie účtu, pečiatka por. chovu, web hosting, členské známky, čítačka čipov, 
poštovné)
  Príjmy:      1205€ ( KV, členské , zápisné, bonitačný poplatok, poplatok za klubovú skúšku pachovej práce, 
poplatok za vrh šteniat,..)
   Zostatok  finančných prostriedkov  k 16.11.2013 : banka 470,87€, hotovosť 226,75€  - spolu 697,62€
Hmotný majetok klubu k 16.11.2013: palicová miera, čítačka mikročipov, 3x pečiatky
Podrobná finančná správa prešla kontrolou  revíznej komisie, ktorá ju odobrila.
- SPZ dáva každému klubu 60€ dotáciu za rok 2013, bude pripísaná na účet zrejme v decembri 2013.

4. Správa poradcu chovu - Zsolt Bogdan

    2 chovné psy, 1 kandidát chovu pre rok 2013.
    4 chovné suky.
    1 vrh v roku 2013 - 11 šteniat,  z toho  6 šteniat bolo vyvezených do zahraničia a 5 ostalo v SR.
V 2012 sa zo zahraničia doviezli 4 šteňatá, 2013 3 šteňatá ( 2 z Francúzka 1 z ČR)
Poradca chovu zdôraznil, že v prípade neuskutočneného krytia sa KRYCÍ LIST musí vrátiť!

5. Informácia o webovej stránke – Ing. Richter Ivan

   Výbor  navrhol  prerobenie klubovej webovej stránky slečnou M. Solaníkovou  za  poplatok 200€+ zmena 
hostingu na výhodnejší. Dôvodom je hlavne následná možnosť aktualizácie údajov určenými členmi výboru bez 
zásahu programátora. Časový odhad prerobenia a sfunkčnenia  stránky je koniec januára 2014.
- návrh bol jednohlasne schválený.

6. Poplatky pre členov a nečlenov klubu od roku 2014:

   Návrh:   účel            člen € / nečlen €
                 bonitácia 10€ / 30€
                doporučenie na krytie                 0€ / 10€ 
                poplatok za šteňa   5€ / 15€ x počet šteniat
                klubová výstava               20€ / 35€
                klub. skúška stopových prác 10€ / 30€
               PF  organizované klum                   podľa PZ /  podľa PZ + príplatok 10€ 

               členské od 2014    20€/ rok
               zápisný poplatok od 2014   10€
-návrh bol jednohlasne schválený. 

7.Zmeny podmienok chovnosti

Z. Bogdan navrhol  3x CAC ako podmienku chovnosti vzhľadom  na skúsenosť z výstav.



P. Steinemannová namietala, že hodnotenie VEĽMI DOBRÝ by mali získať stále ešte typickí psy s drobnými 
nedostatkami a klub by sa mal riadiť týmto výstavným poriadkom . Plénum sa zhodlo po dlhšej diskusií na tomto 
návrhu, kde navrhované zmeny spočívajú:
1. vo výstavných oceneniach, kde bolo  navrhnuté pre chovnosť dosiahnuť psom, či sukou :
 3x hodnotenie VÝBORNÝ ( namiesto hodnotenia VEĽMI DOBRÝ )
2.Národná výstava, môže byť nahradená medzinárodnou
3.Klubová výstava, môže byť nahradená špeciálnou výstavou.
- Hlasovanie: 12 za návrh, MVDr. Steinemannová sa hlasovania zdržala.

8.Návrh na posudzovanie RTG 

RTG DBK bude posudzovať  jeden veterinárny lekár, aby sa zabezpečila čo najväčšia objektivita a evidencia 
posudzovania . Navrhnutý bol MVDr. Ivan Pašek.  Zhotovenie RTG snímok ktorýmkoľvek veterinárnym 
lekárom ostáva bez zmeny.
Hlasovanie: návrh bol jednohlasne  schválený.

9. Povinnosti chovateľov

  Je potrebné vytvoriť, čo najlepšiu databázu chovných jedincov, každý majiteľ takého jedinca zašle kópiu PP s 
fotkami vo výstavnom postoji a detail hlavy (e-mailom v kópií poradcovi chovu, predsedovi alebo tajomníčke). 
Na webovej stránke je možné vytvoriť aj záložku pre odchovy daného jedinca.
Je povinnosťou  majiteľov hlásiť neodkladne úhyn , kastrácie a iné dôležité zmeny chovných jedincov.
Rovnako aj zasielať zoznam nových  slovenských majiteľov odchovov (e-mailom v kópií poradcovi chovu, 
predsedovi alebo tajomníčke). 

10. Organizácia klubových a špeciálnych výstav

   Klubová výstava predbežne 1. májový víkend 4.5.2013  Donovaly (návrh rozhodcu Piskay, Schveppelová 
CZ,..)
Špeciálna výstava- skonzultovať možnosť organizácie počas novembrovej medzinárodnej výstavy v Nitre.

11. Voľba člena výboru a revíznej komisie:

  Návrh na člena výboru - Jaroslav Kuzma
Návrh na člena revíznej komisie -  Lucia Mankovecká
Hlasovanie: oba návrhy jednohlasne schválené a funkcie boli prijaté.

12. Diskusia:

počet známok pre členov na rok 2014.


