Slovenský poľovnícky zväz
KLUB CHOVATEĽOV SLOVENSKÝCH HRUBOSRSTÝCH STAVAČOV
Štefánikova č. 10, 811 05 Bratislava

ZÁPISNICA
z Výročnej členskej schôdze konanej 27. marca 2016 v Malom Lapaši
Prítomných 14 členov podľa prezenčnej listiny.

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľov a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti KCHSHS za rok 2015
4. Správa ekonóma KCHSHS za rok 2015
5. Správa kontrolno-revíznej komisie KCHSHS za rok 2015
6. Správa chovu KCHSHS za rok 2015
7. Plán činnosti na rok 2016
8. Spolupráca s partnermi
9. Podmienky chovu a chovateľský poriadok
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
12. Záver
1. OTVORENIE
Výročnú členskú schôdzu (VČS) otvoril predseda klubu Peter Bíly a privítal všetkých
zúčastnených a poďakoval im za účasť. Prítomných bolo 14 členov, VČS je
uznášaniaschopná. Peter Bíly uviedol návrh zmeny programu v podobe doplnenia bodu
programu o “správu poradcu chovu klubu” a zároveň úpravy bodu programu
“Podmienky chovu a chovateľský poriadok”, v ktorom sa nebude prerokovávať na tejto
schôdzi chovateľský poriadok, len podmienky chovu. Návrh chovateľského poriadku
bdue zverejnený na oficiálnej stránke klubu, kde bude prístupný na pripomienkovanie
a bude prerokovaný na najbližšej VČS. Táto zmena programu bola schválená
nadpolovičnou väčšinou prítomných.
2. VOĽBA ZAPISOVATEĽOV A OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE
Za členov návrhovej komisie boli zvolení: Boorová Vierka, Štefan Bada
Za zapisovateľ zápisnice bola zvolená: Zuzana Kršteníková
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Radomír Kriek, Michal Augustovič
3. SPRÁVA O ČINNOSTI KCHSHS ZA ROK 2015

Správu o činnosti klubu predniesol Peter Bíly. Výbor klubu sa za rok 2015 stretol 4
krát. Spomenul organizáciu skúšok a medzinárodného pohára a iných akcií klubu za
rok 2015, vrátane výcvikového dňa, prezentácie na Medzinárodnej výstave ITF,
prípravu a tvorbu web stránky, vydanie spravodaja a členskej karty, propagáciu
plemena a klubu v periodikách “Kynologická revue” a “Poľovníctvo a rybárstvo” a iné
technické záležitosti nevyhnutné pre riadenie klubu.
4. SPRÁVA EKONÓMA KCHSHS ZA ROK 2015
Správu ekonóma SHS predniesol Ing. Marián Konečný, ekonómka klubu Funtová Lucia
sa ospravedlnila. Oboznámil zúčastnených členov klubu s ekonomickou situáciou v
klube.
5. SPRÁVA KONTROLNO-REVÍZNEJ KOMISIE KCHSHS ZA ROK 2015
Správu kontrolno-revíznej komisie KCHSHS predniesol Štaudinger Juraj, predseda
komisie Ján Gúčik sa ospravedlnil. Konštatoval, že zasadnutie výboru sa konalo 4-krát
a jeho činnosť sa konala v zmysle stanov KCHSHS.
6. SPRÁVA CHOVU KCH SHS ZA ROK 2015
Správu chovu KCHSHS predniesol poradca chovu klubu Marián Konečný, kde
oboznámil zúčastnených členov klubu o stave a chove plemena SHS v rámci KCHSHS
za rok 2015.
7. PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2016
Peter Bíly oboznámil členov o plánovaných akciách klubu na rok 2016:
• Medzinárodný Field Trial (9.-10.4.2016) v Kopčanoch,
• Skúšky vlôh stavačov (21.5.2016) vo Veľkej Vsi,
• Farbiarske skúšky stavačov (11.6.2016) v Radošine,
• Medzinárodný pohár + Jesenné skúšky stavačov (17.9.2016) v Podolí a
• Špeciálna výstava klubu (15.9.2016) v Malom Lapaši.
Spomedzi ďalšie akcie spomenul Svetovú výstavu národných psov v Nitre.
8. SPOLUPRÁCA S PARTNERMI
Peter Bíly zhodnotil spoluprácu so spoločnosťou Farmacopola a vyslovil zámer
rozširovanie základne odberu, keďže spoločnosť spätne na základe výšky odberu
podporuje činnosť klubu.
Zároveň zhodnotil spoluprácu so spoločnosťou Česká zbrojovka, ktorá klubu darovala
dve poľovné zbrane. Jedna bola použitá ako víťazná cena na Medzinárodnom pohári
KCH SHS.
Peter Bíly vyhodnotil suťaže KCHSHS za rok 2015:
• Najlepší pracovný pes - 1.miesto: Cyro z Hukov vŕšok (L.Balogh), 2.miesto:
Armani Acta non Verba (P.Bíly), 3.miesto Ajtak Zverolub (Z.Kršteníková, P.Bíly)
• Najlepší výstavný pes - 1.miesto. Xander z Kraľ.chlmov (J.Štaudinger), 2.miesto:
Ajtak Zverolub (Z.Kršteníková, P.Bíly), 3.miesto: Kubko DRU-WYD (Radovan
Kriek).
9. PODMIENKY CHOVU A CHOVATEĽSKÝ PORIADOK

Peter Bíly oboznámil zúčastnených členov s návrhom podmienok chovu:
A)

čistokrvnosť potvrdená preukazom pôvodu (PP) alebo registrovaný jedinec
(R) plemennou knihou krajiny pôvodu uznanou FCI,

B)

úspešné absolvovanie klubovej výstavy (KV) organizovanej KCHS SHS
alebo špeciálnej výstavy (ŠV) organizovanej KCHS SHS,
a) hodnotenie so známkou výborný a veľmi dobrý (zápisom do PP)
minimálne z triedy mladých od veku 12 mesiacov. Pri vystavení
osvedčenia o pôvode sa nevyžaduje výstava,

C)

absolvovanie minimálne jednej medzinárodnej výstavy
a) hodnotenie so známkou výborný a veľmi dobrý (zápisom do PP)
minimálne z triedy mladých od veku 12 mesiacov,

D)

absolvovanie akejkoľvek pracovnej akcie organizovanej Klubom chovateľov
slovenských hrubosrstých stavačov alebo okresnej organizácie SPK a SPZ,
na ktorej sa posudzuje vystavovanie, t.j. skúšky vlôch stavačov (SVS )
alebo jesenné skúšky stavačov (JSS) alebo suťaže typu Field trial (FT)
alebo všestranné skúšky stavačov (VSS),
a) skúšky vlôch stavačov, jesenné skúšky stavačov a všestranné skúšky
stavačov absolvované v I. a II. cene.,
b) súťaže typu Field trial s hodnotením minimálnou známkou dobrý, platí aj
pre skupinu derby.

Bonitácia
A) Vykonávajú aspoň traja členovia KCHSHS ako výberová komisia (pričom
jedným z nich musí byť poradca chovu) na ktorejkoľvek akcii usporiadanej
klubom. V odôvodnených prípadoch sa výber do chovu môže konať u
majiteľa vyberaného jedinca, avšak v takom prípade tento znáša výdavky
členov KCHSHS súvisiace s výberom daného jedinca.
B) Výber pozostáva z komplexného posúdenia exteriéru a pracovných a
povahových vlastnosti daného jedinca. Pozornosť pri posúdení exteriéru je
sústredená na celkový dojem, kvalitu osrstenia, stav chrupu a vyjadrenie
pohlavného výrazu a na vypracovenia bonitačného listu jedinca, v ktorom
budú uvedené jeho prednosti a prípadné nedostatky.
Pripomienky vzniesol Štefan Bada.
Štefan Bada navrhol zamerať sa na prísnejšie hodnotenie disciplíny vystavovania a
tomu prispôsobiť podmienky chovu. Ostatní zúčastnení členovia zhodnotili, že tento
dotaz je dostatočne obsiahnutý v podmienkach chovu v bode D) absolvovanie
akejkoľvej pracovnej akcie organizovanej KCHSHS, na ktorej sa posudzuje
vystavovanie (SVS/ JSS/ VSS/ FT) v I. a II. cene, čo bolo podporené členmi klubu.

Radomír Kriek doplnil potrebu u jedincov, ktoré majú vystavené osvedčenie o pôvode,
nie je potrebné splniť bod B), týkajúcich sa absolvovania výstavy. Pripomienka bola
akceptovaná a zapracovaná.
Peter Bíly predniesol podmienky chrupu SHS: Plnochruposť a nožnicový skus.
Tolerancia chýbania dvoch zubov (P1 alebo M3). Jeden z partnerov pri pripúšťaní musí
byť plnochrupý.
Pomienky chovnosti boli nadpolovičnou väčsinou prijaté.
10. DISKUSIA
Marian Konečný požiadal o zaslanie fotografiÍ typických predstaviteľov plemena za
účelom doplnenia do štandardu FCI. Navrhol Ondavu z Mil.poli. a Brika Sok.dvor.
Juraj Štaudinger vyzdvihol a poďakoval Petrovi Bílemu za činnosť pre klubu za
uplynulé obdobie. Vyslovil potrebu zapájania sa do činnosti a chodu KCHSHS všetkých
členov výboru KCHSHS.
Radomír Kriek delegoval uznesenie členskej konferencie Medzinárodného klubu SHS,
ktorým došlo k zrušeniu menovaného klubu.
Radomír Kriek delegoval uznesenie členskej schôdze Klubu SHS, v rámci ktorého došlo
k zmenám stanov klubu na záujmovo kynologický športový klub. Požiadal klubu o
stanovisko voči pozastaveniu členstva klubu. Po doručení uznesenia a nových stanov
Klubu SHS na adresu KCHSHS, budú prejednané na najbližšej schôdzi výboru, bude k
tejto veci vyjadrené stanovisko.
Radomír Kriek požiadal výbor na vypracovanie manuálu postupu pre kríženie plemena.
Výbor klubu sa bude tejto činnosti venovať a následne zverejní manuál pre postup pri
zapisovaní vrhov F1 a F2 generácie v zmysle smernice SKJ na webovej stránke klubu.
Škutil Igor vyžiadal zaslanie podmienok na inzerciu a sponzoring.
11. NÁVRH NA UZNESENIE
Návrh na uznesenie predniesla Zuzana Kršteníková a uznesenie bolo schválené
zúčastnenými členmi KCHSHS.
12. ZÁVER
Prítomným za účasť poďakoval Peter Bíly.

Zapísal:
Overovatelia:

....................................... Zuzana Kršteníková
........................................... Michal Augustovič
................................................ Radomír Kriek

