Zápisnica z výročnej schôdze Klubu chovateľov chrtov zo dňa 3. 2. 2007
konanej v Bratislave
Prítomní podľa prezenčnej listiny
1. Zahájenie schôdze : Výročnú členskú schôdzu zahájila p. Letková, ktorá ju celý čas
viedla. V zápätí prítomní členovia jednohlasne schválili návrh programu schôdze
v súlade s pozvánkou.
1. Zahájenie
2. Správa o činnosti
3. Správa o chove
4. Plán činnosti na rok 2007
-

zmeny vo výbore KCHCH

-

zmeny chovateľského poriadku

5. Diskusia
6. Schválenie uznesení a záver, rôzne
Návrhová komisia bola jednohlasne schválená.
2. Správa o činnosti : Predniesol Vlastislav Vojtek
3. Správa o chove : Poradkyňa chovu MVDr. Pavlásková predniesla správu o chove kde
uviedla, že od roku 2004 – 2006 je stav bez zmien, ale členovia klubu viac importujú.
Napr. rok 2004 u plemena Barzoj bol 1 vrh a v ňom 9 šteniat, v roku 2005 bolo
celkovo 17 vrhov a z toho 72 šteniat.
V roku 2006 bolo celkovo 17 vrhov. Zo správy vyplýva, že je relatívna malá
produkcia šteniat, viac importov, genetická základňa je rozmanitá, ale udržiava sa
kvalita, ktorá tu je.
4. Plán činnosti na rok 2007 : Sú plánované dve výstavy Klubu chovateľov chrtov.
Prvá výstava je Klubová výstava Klubu chovateľov chrtov 21. 7. 2007 v Petržalke,
spojená so súťažou o krásu a výkon. Druhá výstava je Špeciálna výstava chrtov 17. 8.
2007. Klub požiadal FCI o organizovanie Európskej výstavy chrtov v roku 2009. Na
rok 2007 sa opäť plánuje vyhlasovanie TOP 10 na Kamennom Mlyne.

Zmeny chovateľského poriadku (Petra Tomašovičová)
Do dnešného dňa kontroloval vrhy veterinár. Navrhovanou zmenou bude kontrola vrhov

a ustajnenia chovu prostredníctvom poverených členov výboru Klubu chovateľov chrtov
a cestovné im bude preplácané klubom.
.

Diskusia :
Diskutujúci p. Ratmír Mozolák informoval o zmenách v coursingu od 1. 1. 2007 v bode 5
a 6, kde pri žiadosti o certifikát do pracovnej triedy musia byť 4 CACILY ( viď.

www.skj.sk ). Ďalšou podmienkou je, že pri cacilových podujatiach musí byť
i výsledok z výstav.
Výsledky z dostihovej dráhy v Ivanke pri Nitre, ktorú môžu naši členovia využívať
v rámci tréningu, si nemajú zapisovať do tréningových kariet. Tréningové karty a otázky
ohľadom dostihových licencií rieši pán Mozolák.

Diskutujúci p. Vojtek uviedol, že dostihový šport riadi dostihový klub a tréningové karty
sa akceptujú aj z iných krajín.

Diskutujúci p. Kudlák podotkokl, že je akceptovaná aj cudzia tréningová karta, ale
doporučuje sa naša tréningová karta.

Diskutujúca MVDr. Pavlásková odporúča v žiadosti o pripúšťacie povolenie uvádzať email a telefónne číslo. Tlačivo tejto žiadosti bude v budúcnosti obsahovať tieto údaje.

V diskusii zaznela informácia o zmenách, ktoré schválilo Prezídium SKJ dňa 15. 11.
2006. Od 1. 1. 2007 sa budú môcť o ocenenie BOB uchádzať aj veteráni ocenení známkou
V1. Platby za služby sekretariátu SKJ musia byť uhrádzané na čas a za oneskorenie bude
účtovaná 50 korunová upomienka. Dňa 18. 12. 2006 na Valnom zhromaždení SKJ bolo
odsúhlasené, že k podkladom k prihláške na zápis šteniec treba prikladať kópiu členského
preukazu s platnou známkou.

Diskutujúci p. Vojtek sa vyjadroval k podmienkam chovnosti. Navrhuje, aby pes a suka
pred uchovnením absolvovali Klubovú alebo Špeciálnu výstavu chrtov. Bez absolvovania
jednej z výstav nebudú uchovnení.
Diskutujúci p. Dian navrhuje bonitáciu.

Diskutujúca p. Lančaričová navrhuje na Klubovej aj Špeciálnej výstave meranie jedinca,
kontrolu zubov a u psíkov kontrolu vajíčok.

Diskutujúca p. Vojteková dala do pozornosti sponzoring.
Diskutujúci p. Kudlák upozornil na 2% z daní pre Dostihový klub.

Diskutujúci p. Vojtek sa vyjadril k plemenu Írsky vlkodav k tomu, že nie sú dobré
podmienky v chove tohto plemena, jedinci majú často srdcové vady a chovatelia sa snažia
chovať bezpapierové jedince, čo je nezodpovedné.
Diskutujúca p. Tomašovičová podporila názor p. Vojteka a objasnila genetické choroby
srdca u plemena Írsky vlkodav a odporučila aspoň jedno vyšetrenie srdca u každého
jedinca tohto plemena.
Diskutujúca p. Vojteková navrhla, aby veterinárny lekár posielal kópie vyšetrení
vlkodavov a tieto informácie budú zverejňované aj na internete a odporučila opätovnú
kontrolu zdravotného stavu.
Úloha pre výbor : Výbor zabezpečí zoznam veterinárnych lekárov na vyšetrenie srdca
vlkodavov.

Diskutujúci p. Vojtek navrhol Klubové spoločenské podujatie v septembri, alebo októbri
2007 ( dátum sa upresní ) – Husacina.

Diskutujúca p. Vojteková poďakovala klubovej webmasterke Zuzane Cibulkovej za prácu ,
ktorú pre Klub robí, za spravodaje.
Diskutujúca p. Tomašovičová oboznámila členov o možnosti prekladov článkov
o vlkodavoch.

Diskutujúca MVDr. Pavlásková navrhla vydať v roku 2007 ročenku, ktorej súčasťou
bude aj plemenná kniha, fotografie jedincov a apeluje na členov posielať príspevky do
ročenky.

Diskutujúca p. Tomašovičová navrhla, aby sa zvýšili body na dosiahnutie titulu Šampión
KCHCH na 300 bodov.

Schválenie uznesení bolo prijaté
19 diskutujúcich
29 prítomných
10 podnetov

Záver
Predseda Klubu chovateľov chrtov p. Vlastislav Vojtek poďakoval prítomným za hojnú
účasť.

Správa mandátovej komisie
Na výročnej schôdzi 3. 2. 2007 počas rokovania komisia obdržala pripomienky
k niektorým bodom, tieto akceptovala a zapracovala do zápisnice a na základe tokto
predkladám toto uznesenie na schválenie.
Výročná členská schôdza KCHCH prerokovala návrhy doplnkov Stanov klubu,
Chovateľského a zápisného poriadku.
Berie na vedomie :
-

správu o činnosti klubu

-

správu o chove

-

správu mandátovej komisie

Schvaľuje :
-

plán činnosti na rok 2007

-

doplnky Stanov klubu, Chovateľského a zápisného poriadku

-

výbor klubu a revízna komisia ostáva v pôvodnom zložení. Dopĺňa sa o jedného člena
p. Zuzanau Slivoňovú

Výbor klubu podnetné návrhy zapracoval do plánu činnosti .
Podľa prezenčnej listiny z výročnej členskej schôdze KCHCH dňa 3. 2. 2007 mandátová
komisia konštatuje, že na dnešnom rokovaní bolo prítomných 29 členov z celkového počtu
90 členov klubu. V súlade zo stanovami § 7 bod 5 cit.:
„ Výročná členská schôdza je schopná uznášania sa pri prítomnosti najmenej 10%
z celkového počtu riadnych členov klubu“
Konštatujem, že je prítomných 35% členov, teda výročná členská schôdza je uznášanisa
schopná.

