
27.12.2022 Žilina – Kúsok šťastia 

Otvorenie 

Prítomní:  za výbor Lenka Baranová, Katarína Čerešňáková st., Katarína Čerešňáková ml., Tomáš 
Ďuriš, Petra Lúčanová a kontrolór Patrícia Fabíni 

1. Zvolenie zapisovateľa – návrh: Petra Lúčanová 

ZA: 5 

2.  Vyúčtovanie KV a ŠV 2022 – p.tajomníčka predložila vyúčtovanie oboch výstav, obe boli v pluse, 
cca s rovnakým výsledkom. Výbor vzal vyúčtovanie na vedomie.  

Návrh vytvoriť a prijať smernicu 2/2022, že budú všetky finančné dary zasielané na účet klubu a nie 
v hotovosti, pre lepšiu prehľadnosť . 

ZA: 5 

3. Plán výstav na rok 2023 + plán rozhodcov na KV a ŠV 2023 – Na ÚKK boli zaslané v požadovanom 
termíne do konca novembra 2022 termíny klubových výstav a to 6.5.2023 a 30.9.2023  

Návrh presunúť jesenný termín na 7.10. z dôvodu viacero výstav v septembri  

ZA: 5 

Miesto preveriť na KV Bojná, na ŠV predbežne východ výstavný výbor na čele sl.Gargalikovou, ktorá 
sa prihlásila druhá v poradí pri Špeciálnej výstave 2022. 

Návrh rozhodcov na KV ´23 osloviť v poradí: Ksenija Donati, Miroslav Václavik, Michael Neugel, Jason 
Hoke. Na ŠV ´23 osloviť v poradí: Beata Kucharczyk, Andrea Konrad, Corina Munch, Tijana Konrad 

Na rok 2024 predbežné návrhy: Jakkel, Alcrudo, Hoke 

ZA: 5 

4. Priebežný plán EUDDC SK + plán rozhodcov na EUDDC Sk – požiadať ÚKK o príspevok na EuDDC. 
Nápad usporiadať 3 výstavy v rámci EuDDC. Na klubovej výstave popri EuDDC pozvať lokálnych 
rozhodcov. Treba už preveriť miesto. Návrhy na dátum: 1.-3.5.2026 a 8.-10.5.2026 

5. Plán bonitácií 2023 – návrh 18.2.23 Nitra, 1.7.23 Veľká Ida, 9.12.23 Nitra 

ZA: 5 

Treba zverejniť už teraz. 

6. Podmienky mimoriadnej bonitácie – len opodstatnené dôvody, to že má fena 18.mesiacov, nie je 
oprávnený dôvod na bonitáciu, rovnako dôvod „rozvoj chovu“. 

Navrhnúť na členskej schôdzi zvýšenie poplatku za mimoriadnú bonitáciu. 

Smernica 1/2022– bez zmeny. 

7.Na základe odporúčania UKK úprava Internej smernice č. 4/2016 náhradách – pre personál zvýšiť na 
0,20/km. Cestovné pre rozhodcov je v poriadku. 

ZA: 5 



 

Prijatá smernica 3/2022, ktorá nahradí internú smernicu 4/2016 

8.Na základe odporúčania UKK úprava Internej smernice 4/2016 k platbám personálu počas 
klubových akcií – návrh: cena za prácu 50€ pre všetkých (podľa vzoru UKK) , nie ako bolo doteraz 
podľa funkcii.  

ZA: 5 

Prijatá smernica 3/2022, ktorá nahradí internú smernicu 4/2016 

 

9.Návrh zverejňovať zápisnice z VS a ČS na webových stránkach klubu počnúc touto schôdzou. 

ZA: 5 

10. Interná smernica ku krytiu zmiešaného farebného rázu – návrh na smernicu 4/2022 ohľadom 
krytia rôznych farebných rázov – treba schválenie výborom. Na ČS navrhnúť doplnenie do CHP. 

ZA: 4, zdržal: 1 

11. Porušenie chovateľského a bonitačného poriadku p. Krupa – nenahlásil uskutočnenie krytia, 
podľa chov. poriadku bod 9.4 Pri porušení bodov 7.15 a 8.2. bude chovateľovi udelená sankcia vo 
výške 100,- EUR a to za každé takéto porušenie. Pričom bod 7.15.Po uskutočnení krytia je potrebné 
túto skutočnosť oznámiť poradcovi chovu a to v lehote do 3 dní od uskutočnenia párenia a to 
emailom alebo sms správou. Chovateľ nahlásil krytie až s narodením šteniat. 

ZA: 5 

Pri tejto téme návrh na Internú smernicu 5/2022, o tom, že pri nahlasovaní krytia je potrebné uviesť 
meno a SPKP číslo nakrytej suky a meno a číslo plemennej knihy použitého krycieho psa + dátum 
uskutočneného krytia, z dôvodu, že niektorí chovatelia majú vydaných aj viacero krycích povolení 
s viacerými psami a správa: „Nakryli sme“ nie je vypovedajúca. 

ZA:5 

12. Tlačivo hlásenie vrhu – podpredseda prisľúbil úpravu tlačiva.  

13. Povinné očkovania proti kotercovému kašľu na akcie pod záštitou KPND – tento návrh bol 
prediskutovaný a bude vo forme odporúčania na klubové akcie ( výstavy a bonitácie) . 

14. Zmena stanov viď uznesenie členskej schôdze 2022 – upresnenie etickej komisie – p.Dobákovi 
zadefinovať, čo má obsahovať, bude 3 členná ( predseda a 2 členovia) , budú sa jej predkladať 
podnety na porušenie chovateľského a bonitačného poriadku ako aj eticky chovu. Komisia vykoná  
šetrenie a výboru KPND zašle záver šetrenia, prípadne návrhy na riešenie. Bude zvolená v r.2023 
pričom prvé funkčné obdobie bude skrátené, tak aby sa zladilo s volebným obdobím výboru 
a kontrolóra. 

15. Návrh zmien v chovateľskom a bonitačnom poriadku na členskej schôdzi: 

- DNA kompatibilita rodičov pri dovezených zvieratách bonitujúcich, potom by bola vhodná aj 
kompatibilita pre všetky uchovnené zvieratá, nielen dovezené. 

- návrh evidencia a zverejňovanie zdravotných testov uchovnených jedincov na stránkach KPND 



- evidencia úmrtí a dôvodov úhynu zvierat použitých v chove 

- zverejňovanie vydaných krycích povolení 

Pravdepodobne sa toto zverejňovanie nestretne s pochopením. Treba prebrať na členskej schôdzi. 

-  testovanie hluchoty u šteniat zo spojenia škvrnitá x škvrnitá (odporúčanie zdravotnej komisie 
EUDDC) 

- testovanie farieb ( odporúčanie zdravotnej komisie EUDDC) 

- úprava podmienok krytia škvrnitá x škvrnitá – návrh na zmenu v CHP 

- testovať k bonitácii pri rodičoch harle-harle jedinca na hluchotu a doublemerle 

ZA: 5 

16. Diskusia 

Členská schôdza predbežne piatok pred KV 5.5. 18:00 

Treba už sponzorov na KV, osloviť členov. 

Zverejniť aktualizáciu údajov členov. 

Zverejniť  2% 

Na začiatku 2023 zverejniť členské. 


