
Zápisnica členskej schôdze dňa 07.06.2009 v Nitre 
  
 

1.   Privítanie členov klubu predsedom klubu Jaroslavom Indrichovičom na členskej schôdzi. 

2.   Prezentácia prítomných členov klubu na členskej schôdzi.. 

3.   Odsúhlasenie programu členskej schôdze. 

4.    Kontrola plnenia záverov predchádzajúcej členskej schôdze: 

- Nová web stránka bola spustená v špičkovej kvalite a nad rámec záverov. 

- Bola zavedená on-line prihláška na klubovú výstavu, čo máme ako jediný klub na Slovensku.   

Ďakujeme p. Ing. Petrovi Suvákovi a slečne Janke Brossmannovej. Správa pokladníka klubu bude 

uverejnená aktuálne na tejto schôdzi. 

5.     Hospodárenie klubu za 2008 - predložila Jana Čavajdová. 

6.     Prejednali sa klubové výstavy, posudzovatelia na nasledujúce obdobie. Odsúhlasenie miesta realizácie Špeciálnej 
výstavy 2009:  

a)   19.septembra 2009 - Horný Kalník - Posudzovať nám bude pán Miroslaw Redlicki  z Poľska. Poverená za 
organizáciu je pani Jana Čavajdová -  predložila Jana Semianová. 

b)   6.júna 2010 - Nitra - Posudzovať nám bude pani Mrs. Frances Kaye z Veľkej Británie. 

c)   26.septembra 2010 - Prešov - Posudzovať nám bude pán Brian Hawkins z Veľkej Británie. 

       Poverení za organizáciu sú Petríkovci, Suvákovci a Janka Brossmannová. 

7.    Odsúhlasenie úpravy podmienok na udelenie titulu “Klubový Junior šampión” (z dôvodu konania 2 výstav poriadaných 
klubom  v priebehu jedného kalendárneho roka) 2 x CAJC + 1 CAC získané na klubovej alebo špeciálnej výstave KCHKŠ, 
z toho jeden titul CAJC alebo CAC môže byť nahradený 1 CAJC alebo CAC z NV, celoštátnej alebo medzinárodnej výstavy 
do veku 18 mesiacov. Podmienky na klubového šampióna ostávajú. Návrh, aby získanie Klubového šampióna 
a klubového junior šampióna bolo podmienené členstvom majiteľa v našom Klube - tak je to v iných kluboch. Počas 
diskusie vznikli tri návrhy, bol odhlasovaný pôvodný návrh 12:9 a 6 sa zdržali hlasovania. Predložila Veronika 
Puskajlerová . 

8.     Odsúhlasený návrh na zmenu bodovania o TOP Juniora (sčítavanie nie výsledkov z triedy mladých, ale všetkých 
do 18 mesiacov veku, bez ohľadu na zaradenie do triedy). Doriešenie organizačných záležitostí – termíny spracovania 
tejto súťaže (31.1. príslušného roka), použitie PC programu a garanta súťaže. Predložila Veronika Puskajlerová. 

9.     Odsúhlasenie zmien formálneho charakteru v chovateľskom poriadku (napr. odstránenie konkrétnych poplatkov 
z poriadku a nahradenie vetou – „poplatok sa riadi platným cenníkom“)  Predložila MVDr. Stanislava Zubrická. 

10.  Odsúhlasenie návrhu povinnosti predkladať správy od predsedu klubu a poradcu chovu za predchádzajúci rok na 
členskej schôdzi konanej každoročne pri klubovej výstave v jarnom termíne  (zhodnotenie a bilancia roku v klube 
a v chove). 

11.  Stanovenie postupu pri zverejňovaní klubových oznamov na webovej stránke klubu – webmaster klubovej stránky Janka 
Brossmannová bola prijatá za člena výboru klubu. 

12.  Pani Veronika Puskajlerová sa vzdala práce poradkyne chovu z dôvodu pracovného zaneprázdnenia. Poďakovanie 
predsedu klubu za jej prácu pre klub. 

13.  Odsúhlasenie návrhu troch poradcov chovu pre každé plemeno od  01.08.2009, ktorí sú zároveň členovia výboru:      Pre 
kólie krátkosrsté - Jana Semianová, pre kólie dlhosrsté - MVDr. Stanislava Zubrická, pre šeltie - Jana Čavajdová. 

14.  Poďakovanie Ing. Petrovi Suvákovi za spustenie on-line prihlasovania na výstavy organizovaných klubom a za 
vypracovanie počítačového programu na tlač posudkov psov z klubových výstav a  MVDr. Stanislave Zubrickej  - 
organizátorovi klubovej výstavy konanej dňa 7.6.2009 v Nitre, ktorá bola zorganizovaná na vysokej úrovni. 

15.  Ukončenie schôdze. 

 
 
V Nitre, 07.06.2009 
 


