SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV ŠPICOVITÝCH PLEMIEN PSOV UKK SKJ
ZÁPISNICA
z Členskej schôdze konanej dňa 22.5.2021 v Tesároch
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Vyhlásenie výsledkov TOP ŠPIC 2020
3. Správy členov Výboru klubu
4. Prerokovanie sťažností
5. Diskusia
6. Záver
1. Rokovanie ČS otvoril predseda J.Škvarenina a privítal prítomných
2. Výsledky súťaže TOP ŠPIC 2020:
Trpasličí špic – psi: 1.Bosco Boo Pom Rejna 128 b. M:E.Oláhová
2.Benjamine Rosse de Ronzy 81 b.
3.Pipkins NP Damian de Ronzy 54 b.
Trpasličí špic – suky: 1.Bellisima Pom Rejna 109 b. M:E.Oláhová
2.Denerys Silky Stardust 71 b. M:C Gyürkyová
3.Patty Mariadolf 56 b. M:Mgr.M.Škrochová
Malý špic – psi:1.G-Athos IM-KA 176 b. M:JUDr.P.Sopko
2.Bán Boncida Gregor 101 b. M:Z.Bušinská
Malý špic – suky:1.Sally Pom Mariadolf 131 b. M:Mgr.M.Škrochová
2.Elza Ice Cream Fluffy Honey 59 b. M:Z.Bušinská
3.Zaphira Rejna 48 b. M:C.Gyürkyová
Vlčí špic – pes:1.Enzo Silky Stardust 136 b. M:C.Gyürkyová
3. Správu o stave a činnosti podala tajomníčka H.Škvareninová:
- prečítala Uznesenie z ČS 2020 a skonštatovala jeho naplnenie až na posledný bod –
zorganizovanie klubovej výstavy, ktorá sa nemohla uskutočniť z dôvodu pandémie COVID-19
- všetky výstavné poplatky za neuskutočnenú výstavu boli vrátené späť na účty prihláseným
- do najbližšej výstavy (teda do 22.5.2021) platila výnimka – na uchovnenie jedinca kt. mal
vykonanú bonitáciu sa započítala akákoľvek iná CAC-ová výstava s min. ocenením VD,
výnimka však dnešným dňom prestala platiť!
- členská základňa v r.2020 bola – 2 čestní, 41 riadni a 31 asociovaní členovia
- stav financií k 31.12.2020 bol 8.507,98 €
- príjem: zápisné, členské, výstavné, bonitačné a poplatky za pripúšťacie povolenia, príspevok
od UKK v sume 1.760,44 €
- náklady: poštovné, kancelárske potreby, odvod na UKK, web stránka, odmeny členom
výboru, náklady na usporiadanie akcií klubu – ocenenia, nájom, strava, náklady na rozhodcov,
platby za získané tituly na SKJ
- upozornila členov na dodržanie termínu platenia členského, dôslednosť pri vypĺňaní prihlášky
na výstavu (nesprávne údaje, nevložené platby), preregistrovať importované jedince
- poďakovala členom výboru za prácu a za pomoc a sponzoring p.Bušinskej, JUDr.Sopkovi,
p.Lesňákovej a p.Zahradovej
HPCH p.Bartoněk skonštatoval pretrvávajúci malý záujem a minimálny počet vrhov u stredných,
veľkých a vlčích špicov.

PCH Mgr.Škrochová informovala o počte odchovov malých (91 jedincov) a trpasličích (110
jedincov ) špicov za rok 2020, prílivu importovaných jedincov a požiadala chovateľov o posielanie
kompletnej dokumentácie pri žiadaní o pripúšťacie povolenie.
4. Predseda J.Škvarenina oboznámil prítomných o početných telefonických i písomných
sťažnostiach adresovaných vedeniu klubu na členov a chovateľov, porušovanie chovateľskej
etiky a predpisov. Navrhol splnomocniť advokátsku kanceláriu na zastupovanie nášho klubu.
Za návrh hlasovalo 11 prítomných
Proti hlasovalo 0
Zdržal sa 1
5. V diskusii prítomní navrhli i ďalšiu výstavu klubu usporiadať opäť v Tesároch.
6. Na záver vedenie klubu poďakovalo prítomným za účasť.

UZNESENIE
BERIE NA VEDOMIE:
- stav a činnosť klubu
- koniec platnosti výnimky na získanie chovnosti, počas ktorej klubové výstavy mohli nahradiť
aj iné CAC-ové
SCHVAĽUJE:
- právne zastupovanie klubu advokátskou kanceláriou
UKLADÁ:
- vedeniu klubu pripraviť Klubovú výstavu 9.10.2021

Zapísala: Hana Škvareninová, tajomník SKCHŠPP

