
SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV ŠPICOVITÝCH PLEMIEN PSOV  UKK  SKJ

ZÁPISNICA
z Výročnej členskej schôdze klubu konanej dňa 2.4.2022 v Tesároch

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:

1. Otvorenie 
2. TOP ŠPIC 2021
3. Správy za rok 2022
4. Voľby – Výboru klubu a Kontrolnej a revíznej komisie
5. Disciplinárny poriadok a revidované Stanovy klubu
6. Diskusia
7. Záver 

1.Preds.J.Škvarenina privítal prítomných a otvoril rokovanie VČS

2.Výsledky súťaže TOP ŠPIC 2021:
meno psa/suky body majiteľ

NŠ TRPASLIČÍ - PSY
1.Grand iz Ruzy Orient Expres 162 Edita Oláhová
2.Honzík Pom Rejna 147 Martin Januška
3.Pipkin´s NP Killer King  66 Patricia Nevoral

NŠ TRPASLIČÍ - SUKY
1.Flafy Blagorodstvo s Yuga 139 Katarína Ľuptáková
2.Fendy Pom Rejna 133 Edita Oláhová
3.Fiona Star Rose de Ronzy  58 Katarína Broošová

NŠ MALÝ - PSY
1.G-Athos IM-KA 286 JUDr.Peter Sopko
2.Eddy Beach Fairy Spitz Team 206 Renáta Geletová
3.Jim Beam 115 Soňa Fabianová

NŠ MALÝ - SUKY
1.G-Aria IM-KA 259 JUDr.Peter Sopko
2.Harmony Hvězda Rajhradu 248 Csilla Gyürkyová
3.Faya Tyrnacanis 106 Daša Hanusková

NŠ VEĽKÝ - SUKA
1.Wera Black Re-Jan Moravia 107 Veronika Petrušová

NŠ VLČÍ - PES
1.Enzo Silky Stardust 180 Csilla Gyürkyová  
Výsledky spracovala – Daša Hanusková

3.Správu o stave a činnosti klubu podala tajomn.H.Škvareninová:
- členská základňa v roku 2021 bola – 2 čestní, 34 riadnych a 35 asociovaných členov
- v sept.2022 môžu požiadať o riadne členstvo – A.Krajčíková, R.Geletová, R de Buhrová, A.Selecká,
K.Kováčiková, D.Laurovič – prihláška bude umiestnená na web stránke klubu  
- finančný stav k 31.12.2021 bol – v pokladni 3.828,67 EUR a na účte 5.424,47 EUR
- príjem tvorili  členské, zápisné, výstavné a bonitačné poplatky,  poplatky za pripúšťacie povolenie
a príspevok od ÚKK v sume 1.206,60 EUR



- náklady – príprava a usporiadanie výstav a bonitácií, kancelárske potreby, poštovné, web stránka,
odmeny, odvod na ÚKK, zakúpenie dvoch stanov o rozmeroch 3x3m do majetku klubu
- členovia boli upozornení na :
- dodržiavanie termínov uzávierok, platby členského a pod.
- správne a dôkladné vypĺňanie prihlášok na výstavu
- preregistrovávanie importovaných jedincov
Por.chovu Mgr.Škrochová informovala:
-počet chov. staníc trpasličích a malých špicov je 71
-v r.2021 bolo vystavených 125 prip. povolení pre malé špice – narodených 57 šteniat
-pre trpaslíčie špice bolo vystavených 93 prip. povolení a narodených 101 šteniat
-požiadala  chovateľov  o včasné  a kompletné  zasielanie  dokumentácie  pri  žiadaní  o pripúšťacie
povolenie, upozornila na dôsledný výber jedincov pri importe, navrhla prepracovať formulár žiadosti
o pripúšťacie povolenie
Hl. poradca chovu M.Bartoněk skonštatoval nulové počty vrhov u stredných a veľkých špicov a 2 vrhy
u vlčích špicov za r.2021 

4.Tajomn.klubu predstavila navrhované zloženie Výboru klubu:
 -  predseda Jozef  Škvarenina,  hlavný poradca chovu  Miloš  Bartoněk,  poradca chovu Mgr.  Mária
Škrochová, tajomník Hana Škvareninová, člen JUDr.Peter Sopko
-navrhované zloženie Kontrolnej a revíznej komisie – Jozef Sajko, Edita Oláhová, Daša Hanusková
-členovia súhlasili s hlasovaním „en bloc“ – vcelku /ZA 12  PROTI 0  ZDRŽAL SA 1/
-zloženie Výboru klubu a KRK bolo schválené /ZA 13  PROTI 0  ZDRŽALO SA 0/

5.Preds.informoval  o vypracovanom  Disciplinárnom  poriadku  klubu  a revidovaných  Stanovách,
ktoré  boli  všetkým  zaslané  na  preštudovanie.  Dokumenty  vypracoval  JUDr.P.Sopko.  Keďže  nikto
nenavrhol zmenu, dokumenty boli schválené /ZA 13  PROTI 0  ZDRŽALO SA 0/

6.Diskusia:
-tajomn.prečítala  písomný  návrh  p.Uherovej  ,  aby  sa  povolilo  párenie  bielych  a krémových
u trpasličieho rázu pre vylepšenie pigmentu
-reagovali  poradcovia  chovu  –  nesúhlasia  s návrhom,  povolia  to  len  ako  experimentálne  krytie
s povinnosťou predviesť šteňatá vo veku 6-7 mes. na výstave, problémom by bola nejednoznačná
farba srsti
-hlasovaním prítomní neschválili návrh p.Uherovej /ZA 0  PROTI 13  ZDRŽALO SA 0/
-HPCH M.Bartoněk dôrazne upozornil,  že  experimentálne pripúšťacie  povolenie  nebude vydané,
keď ho chovateľ bude žiadať v dobe, keď už bude suka pripustená!!!
-PCH Mgr.Škrochová upozornila na správne vypisovanie žiadosti o pripúšťacie povolenie – písať nie
fena ale suka, odpovedala na otázku p.Lesňákovej – či na preukaze pôvodu môžu byť uvedení dvaja
majitelia – nie nemôžu
-preds.J.Škvarenina informoval o návrhoch Výboru klubu – usporiadať počas roka 3 bonitácie, jednu
samostatnú mimo výstav  za  predpokladu,  že  sa  jej  zúčastní  min.  25 psov,  záujemci  sa  nahlásia
a bonitačné poplatky uhradia vopred
-návrh bol schválený /ZA 13  PROTI 0  ZDRŽALO SA 0/
-ďalším návrhom bola úprava poplatkov:
 1. za bonitáciu – pre člena 25 EUR,  pre nečlena 50 EUR 



2. za výstavy – pre člena – 1.pes 20 EUR,  2. a ďalší 15 EUR, 
                                                 ml.dorast+dorast+čestná+veteránov  15 EUR
                           pre nečlena – 1.pes 40 EUR, 2. a ďalší 30 EUR,
                                                     ml.dorast+dorast+čestná+veteránov  30 EUR 
-úprava poplatkov bola schválená /ZA 13  PROTI 0  ZDRŽALO SA 0/
-V.Petrušová navrhla na výstavách oceňovať najkrajšie šteňa

7.Predseda ukončil rokovanie VČS a poďakoval za účasť

UZNESENIE

BERIE NA VEDOMIE:
- stav a činnosť klubu

SCHVAĽUJE:
- Výbor klubu v zložení – predseda Jozef Škvarenina, hlavný poradca chovu Miloš Bartoněk,

poradca chovu Mgr. Mária Škrochová, tajomník Hana Škvareninová, člen JUDr. Peter Sopko
- Kontrolnú a revíznu komisiu v zložení – Jozef Sajko, Edita Oláhová, Daša Hanusková
- platnosť Disciplinárneho poriadku SKCHŠPP a s ním súvisiace revidované Stanovy klubu
- usporiadanie troch bonitácií počas roka
- zmenu bonitačných a výstavných poplatkov (uvedené v zápisnici)

UKLADÁ:
- Výboru klubu usporiadať 3 bonitácie podľa záujmu chovateľov
- Členom – dodržiavať termíny a riadne vypisovať prihlášky a iné dokumenty

Zapísala: Hana Škvareninová
                   tajomník klubu


