
 

 

Výročná členská schôdza Klubu chovateľov kólií a šeltií 
16.04.2016, reštaurácia Biela labuť, Lučenec  
(prítomných 31 členov, neskôr počas schôdze sa počet prítomných zmenil na 32) 

 

1. Výročnú členskú schôdzu otvoril predseda klubu MVDr. M. Petrík. Privítal členov klubu a 

vedením schôdze poveril tajomníčku klubu Mgr. Brossmanovú.  

 

2. Za zapisovateľku bola zvolená Hana Zemánková. S návrhom súhlasí 31 hlasov, proti 0, zdržalo 

sa 0. 

 

3. Za overovateľky zápisnice boli navrhnuté p.Gatialová a p. Labská. S návrhom súhlasí 31 

hlasov/ proti 0/ zdržali sa 0. 

 

4. Za skrutátorov boli navrhnutí p. Bryndza, p. Horňáková, p. Hockicková. S návrhom súhlasí 31 

hlasov /proti 0/ zdržali sa 0. 

 

5. Čítanie návrhu programu schôdze (p. Brosmanová) bolo bez pripomienok, s návrhom programu 

súhlasí 31 hlasov,  proti 0,  zdržali sa 0. 

 

6. Bod č. 5 výročnej členskej schôdze – predloženie správy činnosti klubu KCHKŠ za roky 2012 - 

2015,  p. Petrík informuje o zmenách v SKJ a UKK a vzájomnej spolupráci.  

 

7. Počas schôdze sa dostavila členka pani Kováčová, čím sa počet  hlasujúcich sa mení na 32. 

 

8. Bod č. 6 výročnej členskej schôdze - predloženie správy o hospodárení klubu za rok 2015. 

Správa o hospodárení bola rozdaná na nahliadnutie jednotlivým členom, ktorí prejavili záujem. 

Pani Gatialová počas toho informuje všetkých prítomných.  

 

9. Bod č. 7 výročnej členskej schôdze - pani Gatialová informuje o chove šeltií za rok 2015. O 

chove kólie dlhosrstej a krátkosrstej za roky 2012-2015 podala správu pani Zubrická. 

 

10. Bod č. 8 programu výročnej schôdze, prerokovanie  a schválenie návrhu nového chovateľského 

poriadku. MVDr. Zubrická postupne prejednáva pripomienky k návrhu chovateľského poriadku.  

a/ pripomienka pána Kotuláša k bodu 7. Pán Kotuláš chce doplniť, že ak nastane kontrola vrhu u 

člena klubu bude hradená klubom. Pani Puskajlerová určila návrh vety do stanov, ktorý znie: 7.5. V 

prípade kontroly vrhu u člena klubu, cestovné náklady hradí klub. Za tento návrh hlasovalo 32,  

proti 0, zdržali sa 0. 

b/ pripomienka k bodu 3.14. Spojenie 2 blue-merle jedincov a blue-merle jedinca so zlatým  nie je 

povolené. P. Puskajlerová navrhuje, aby sa spojenie blue-merle + blue-merle povolilo a bola 

urobená kontrola vrhu. Pán Petrík navrhuje nepodmieňovať blue-merle + blue-merle kontrolou vrhu 

vzhľadom na to, že v 7. týždňoch nie je možné plnohodnotne zhodnotiť, či šteňatá chyby majú 

alebo nie. Pani Zubrická navrhuje podpísanie čestného prehlásenia chovateľom, ktorý sa chystá 

robiť takéto spojenie.   

Hlasovanie o povolení spojenia blue-merle + zlatá = za 1, proti 29, zdržali sa 2. 

Hlasovanie o povolení spojení blue-merle + blue-merle = povolené s predložením chovateľského 

zámeru a písomným vyhlásením, že si je chovateľ vedomý možných rizík. Chovateľský zámer bude 

predkladaný príslušnému poradcovi chovu. Za návrh bolo 10,  proti 13, zdržali sa 9. Pripomienky 

neboli schválené, zostáva v platnosti pôvodný návrh.  

c/ Prerokovanie pripomienky pána Kotuláša o odstránení bodu 3.13 zakazujúcom využitie blízkej 

príbuzenskej plemenitby. Nastáva hlasovanie, či povoliť implementáciu chovateľskej stratégie 



 

 

FCI o príbuzenskej plemenitbe, ktorý zakazuje príbuzenskú plemenitbu: za  implementáciu FCI 

stratégie je 28, proti 1, zdržali sa 4.  

d/ Diskusia k bodu 3.8 o zaradení šeltií do chovu vo veku minimálne 12 mesiacov. Za návrh bolo 

20, zdržali sa 11, proti 0. V chovateľskom poriadku zostáva u šeltií minimálna veková hranica 

zaradenia do chovu je 12 mesiacov. 

e/ Diskusia k téme rozdeleniu tried chovnosti na ,,chovný 1“ a „chovný“ - body 3.3 a 3.4 návrhu 

chovateľského poriadku. Zaradenie do týchto tried majú podmieňovať určité vyšetrenia. 

Nastáva hlasovanie za rozdelenie na chovný a chovný 1. Za návrh 29, proti 3,zdržal 0. 

Schválilo sa rozdelenie na chovný a chovný 1.  

f/ Diskusia k téme kritérií zaradenia do jednotlivých kategórií chovnosti. Hlasovanie k bodu 3.4.1. 

aby chovnosť I kategórie bola bola podmienená len známkou výborná. Za tento návrh hlasovalo 

za 18, proti 10, zdržali sa 4.   
g/ Hlasovanie k bodu 3.3.1., aby chovnosť bez určenia kategórie bola podmienená ocenením 

výborný alebo veľmi dobrý, z toho minimálne jedno ocenenie musí byť so známkou výborný. 

Za tento návrh bolo 31, proti 1, zdržali sa 0. 

h/ Hlasovanie k bodu 3.3.2. Zhryz jedinca zaraďujúceho do chovu je nožnicový. Povolená je 

strata 2 zubov (P1,P2,M3), ktoré nesmú chýbať vedľa seba. Za tento návrh hlasovalo za 30, 

proti 1, zdržal sa 1. 

ch/ Hlasovanie o vyšetreniach pre kategóriu chovný 1 ( bod 3.4.3) za povinnosť vyšetrovať očné 

pozadie a  DBK u kólií a šeltií, plus patelu u šeltií hlasovalo za 29,  proti 0,  zdržali sa 3. 

i/ Hlasovanie, aby boli vyšetrenia v bode 3.4.3. rozšírené o genetické vyšetrenie CEA a PRA. Za 

tento návrh bolo 6 / proti 22/ zdržali sa 4. 

j/ Hlasovanie, aby boli vyšetrenia v bode 3.4.3. rozšírené o genetické vyšetrenie o MDR1. Za 

bol 1, proti 21, zdržalo sa 10. 

k/ Hlasovanie, aby genetické vyšetrenia CEA, PRA a MDR1 boli odporúčané pre kategóriu 

chovný 1. Za hlasovalo 24, proti 0, zdržali sa 8. 

l/ Hlasovanie za odsúhlasenie všetkých zmien stanovených na výročnej členskej schôdzi konanej 

16.04.2016,  za bolo 31, proti 1, zdržali sa 0. 

 

10. Prerokovanie a schválenie návrhu stanov podľa bodu č. 9.  výročnej členskej schôdze. 

Pani Puskajlerová navrhla zrušenie bodu 3.3.3 z návrhu stanov. Hlasuje sa o znení:  vylúčený 

má právo odvolať sa do 15 dní a výbor je povinný zvolať výbor do najbližšej klubom 

organizovanej výstavy. Za návrh hlasovalo 31, proti 0, zdržal sa 1.  

Schválenie stanov aj s novou pripomienkou, za 32, proti 0, zdržal sa 0. 

 

11. Správa volebnej komisie. 

Prezentovalo sa 32 členov. 

 

12. Voľba predsedu, tajomníka, pokladníka, poradcov chovu a členov výboru klubu 

a/ voľba predsedu - kandidát MVDr. Petrík - hlasovanie: za 31/ proti 0 / zdržal 1 

b/ voľba tajomníka - kandidát Mgr. Brossmanová - hlasovanie: za 31/ proti 0 / zdržal 1 

c/ voľba pokladníka - kandidát p. Gatialová - hlasovanie: za 31/ proti 0 / zdržal 1 

d/ voľba poradcu chovu - kandidát na šeltie p.Gatialová (hlasovanie za 31 / proti 0 / zdržal 1), 

kandidát na KK a DK MVDr. Zubrická (hlasovanie za 31, /proti 0 / zdržal 1) 

e/ hlasovanie o členoch výboru Ing. Suvák / za 31 / proti 0 /  zdržal 1 /, Mgr. Labská / za 31/ proti 

0 / zdržal 1 /, MUDr. Pokorný nový člen výboru / za 31/ proti 0 /  zdržal 1 /. 
 
13. Voľby predsedu a členov Kontrolnej a revíznej komisie. 

Navrhnutí boli kandidáti Schmiesterová, Mgr. Umrian, Mgr. Horňáková, Ing. Harmanová. 

Hlasovanie prebehlo v tajných voľbách. Kanditáti získali nasledovné hlasy: p.Umrian / 26 za /, 

Schmiesterová / 22 za /, Harmanová / za 11/, Horňáková / za 28 /. Do kontrolnej komisie boli 

zvolení  Horňáková, Umrian, Schmiesterová. 



 

 

 

14. Voľba Ing. Petra Bublu za čestného člena klubu.  

Dr. Zubrická podala návrh, aby bol Ing.Bubla čestným členom za jeho prospešnú prácu pre rozvoj 

plemena v minulosti.  Za návrh hlasovalo 32, proti 0, zdržali sa 0. 

 

15. Diskusia  

Pán Gaško sa informoval ohľadne možnosti preradenia jedinca z chovného na chovného I. 

kategórie. Dr. Zubrická uviedla, že taká možnosť je po doplnení všetkých podmienok. 

 

 

16. Záver  

Mgr. Brossmannová v závere poďakovala prítomným za trpezlivosť a pragmatický prístup počas 

schôdze.  
 
 

 

Zapísala:  Hana Zemanková 

 

Overovatelia:  Andrea Gatialová  

   

  Nikoleta Labská 

 

 

V Lučenci, dňa 16.4.2016  


