ZÁPISNICA
z členskej schôdze konanej dňa 19.11.2022 o 13.30 hod v priestoroch penziónu Chata Zbojská v Pohronskej
Polhore.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.Otvorenie schôdze
2. Doplnenie a schválenie programu členskej schôdze, návrh na zapisovateľa
3. Kontrola uznesení z členskej schôdze dňa 4.9.2021
4. Správa o činnosti klubu za rok 2021
5. Správa o hospodárení za rok 2021
6. Návrh na zmenu klubových poplatkov
7. Návrh rozpočtu na rok 2023
8. Návrh na zmluvu o dielo na vytvorenie novej web stránky skssp.eu
9. Návrh na zmenu klubových chovateľských poriadkov
10. Diskusia, voľné návrhy
11. Návrh na schválenie uznesenia členskej schôdze
12. Záver

1. Členskú schôdzu otvoril Ing. Tibor Križan, predseda klubu. Konštatoval, že je prítomných 12 riadnych
členov a 4 asociovaní členovia.
2. Program členskej schôdze nebol doplnený o nový bod. Za schválenie programu schôdze hlasovalo 12
prítomných riadnych členov klubu. Za zapisovateľku bola zvolená Naďa Liptaj Kašťáková.
3. Predseda klubu prečítal uznesenia z výročnej členskej schôdze zo dňa 4.9.2021 a konštatoval, že všetky
uznesenia sú splnené a po schválení boli uvedené do praxe.
4. Správu o činnosti klubu za rok 2021 predniesol predseda klubu. Konštatoval, že aktivity vyplývajúce z
poslania klubu (zabezpečovať rozvoj, chov, výcvik a propagáciu čistokrvných psov plemien appenzellský
salašnícky pes, bernský salašnícky pes, entlebuchský salašnícky pes a veľký švajčiarsky salašnícky pes a
zabezpečovať riadenie a organizáciu chovu salašníckych psov, organizovanie chovateľských akcií, výstav,
bonitácií a ďalších kynologických aktivít, vrátane podpory a rozvoja kynologicko – športových aktivít) boli
silne ovplyvnené post pandemickou situáciou Covid-19. Celý rok 2021 sa niesol v znamení postupného
uvoľňovania hygienických opatrení. Klub zabezpečil svoje poslanie prostredníctvom zrealizovania troch
klubových výstav, troch bonitácii a výcvikového tábora. Predseda klubu oboznámil prítomných s počtom
vrhov a počtom šteniat podľa jednotlivých plemien v roku 2021. Správa o činnosti klubu bola schválená 12
prítomnými riadnymi členmi.
5. Správu o hospodárení klubu v roku 2021 predniesol predseda klubu. Konštatoval, že za rok 2021 boli
klubové príjmy vo výške 8 151,58 € a výdavky vo výške 8 756,48 €, klub hospodáril so stratou 604,90 €.
Stav peňažných prostriedkov na klubovom účte k 1.1.2021 bol 20 487,58 € (na bežnom účte 20 404,84 €,
v pokladni 82,74 € ) a k 31.12.2021 19 882,68 €. Predseda klubu oznámil, že revízor klubu uskutočnil

kontrolu hospodárenia dňa 12.7.2022, vypracoval Zápis z revízie hospodárenia SKŠSP, následne tento
zápis prečítal prítomným. Predseda klubu dal hlasovať o Správe o hospodárení. Správa o hospodárení
klubu za rok 2021 bola schválená 12 prítomnými riadnymi členmi.
6. Diskutovalo sa o návrhoch na zmenu klubových poplatkov. Predseda klubu navrhol zmenu (navýšenie)
klubových poplatkov. Terézia Gargušová navrhla nasledujúcu zmenu klubových poplatkov: navýšenie
výstavných poplatkov nasledovne: 1. pes (v majetku člena klubu) – 30,- €, 1. pes (v majetku nečlena klubu)
– 50,- €. 2. pes (v majetku člena klubu) – 25,- €, 2. pes (v majetku nečlena klubu) – 45,- €. Pes v triede
čestnej (v majetku člena klubu) – 10,- €, pes v triede čestnej (v majetku nečlena klubu) – 20,- €. Pes v triede
mladšieho dorastu a dorastu (v majetku člena klubu) – 5,- €, pes v triede mladšieho dorastu a dorastu (v
majetku nečlena klubu) – 10,- €. Poplatok za bonitáciu – 30,- €. Ostatné poplatky by zostali bez zmeny. S
návrhom súhlasilo 12 prítomných riadnych členov klubu.
Tibor Križan navrhol nasledujúcu zmenu klubových poplatkov: navýšenie zápisného do klubu – 15,- €. S
návrhom súhlasili 3 prítomní riadni členovia klubu, 9 riadnych členov bolo proti.
Pavol Hajduk navrhol nasledujúcu zmenu klubových poplatkov: navýšenie zápisného do klubu – 20,- €. S
návrhom súhlasili 9 prítomní riadni členovia klubu, 3 riadni členovia boli proti.
Diskutovalo sa o znovuzavedení poplatku za krycie listy a za zavedenie poplatku za evidenciu šteniat,
diskusia neviedla k hlasovaniu, na základe zhodného vyhlásenia členov sa tieto poplatky zatiaľ
nezavádzajú.
7. Návrh rozpočtu na rok 2023 predniesol predseda klubu, celkové plánované výdavky v roku 2023 sú
navrhnuté vo výške 14 290,00 €. Terézia Gargušová navrhla navýšiť položku nákladov na poštovné o 50,€ a vyčleniť položku na účastnícke poplatky a cenu na stretnutie IWG v Ženeve. Za predložený návrh
rozpočtu na rok 2023, navýšenie položky nákladov na poštovné o 50,- € a navýšenie rozpočtu o položku
nákladov na účastnícke poplatky a cenu na stretnutie IWG v Ženeve súhlasne hlasovalo 12 prítomných
riadnych členov klubu.
8. Diskutovalo sa o návrhu na zmluvu o dielo na vytvorenie novej web stránky skssp.eu. Martin Liptaj
informoval prítomných o stave prípravy novej webovej stránky. Správu o príprave novej web stránky ako aj
predpokladanú sumu za prípravu novej web stránky do výšky 3 500,- € (cez dodávateľa Digitálna agentúra
Emcubio) odsúhlasilo 12 prítomných riadnych členov klubu.
9. Diskutovalo sa o návrhoch na zmenu klubových chovateľských poriadkov.
Terézia Gargušová navrhla na základe odporúčania Jany Štefancovej určiť ako jediného vyhodnocovateľa
ektopického uretra na Slovensku u plemena ESP MVDr. Martina Hrčku z pracoviska Zvieracia klinika Pašek
s.r.o. S návrhom súhlasilo 12 prítomných riadnych členov klubu.
Naďa Liptaj Kašťáková navrhla upraviť Chovateľský poriadok SKSŠP, bod VI. Krytie, nasledovne: Chovná

suka môže mať maximálne 4 vrhy za svoj život a maximálne jeden vrh za jeden kalendárny rok. Po
diskusii sa k hlasovaniu dostal návrh na zmenu Chovateľského poriadku SKŠSP v nasledovnom
znení: Chovná suka môže mať maximálne 5 vrhov za svoj život, maximálne tri vrhy za dva roky a pri
mnohopočetnom vrhu (t.j. 8 narodených šteniatok a viac) musí nasledovať reprodukčná prestávka
a teda musí byť vynechané jedno háranie. S návrhom súhlasilo 12 prítomných riadnych členov klubu.
10. V tomto bode predseda klubu navrhol prijať požiadavku, aby záujemca o členstvo v klube, ktorý sa chce
zúčastniť klubovej výstavy s poplatkom ako člen klubu, bol členom najneskôr do termínu konca prvej
uzávierky. S návrhom súhlasilo 12 prítomných riadnych členov klubu.
Diskutovalo sa o mieste konania špeciálnej výstavy v roku 2023 (schválené miesto v priestoroch hotela
Plauter Kúria vo Veľkom Mederi), o termínoch členskej schôdze v roku 2023 (uskutoční sa v termíne

jesennej bonitácie), o termínoch členskej schôdze v ďalších rokoch (bude sa uskutočňovať cez víkend
počas konania výcvikového tábora).
Na záver predseda klubu poďakoval prítomným za aktívnu účasť na tejto členskej schôdzi.

Uznesenia:
1. Členská schôdza schvaľuje program členskej schôdze.
2. Členská schôdza schvaľuje Správu o činnosti klubu za rok 2021.
3. Členská schôdza schvaľuje Správu o hospodárení za rok 2021.
4. Členská schôdza schvaľuje zmenu Zápisného a poplatkového poriadku SKŠSP nasledovne:
1. Zápisné poplatky
Zápisné do klubu:
Ročné členské pri individuálnom členstve:
Ročné členské pri rodinnom členstve:
+ za každého ďalšieho člena

20,- €
20,- €
20,- €
+ 8,50 €

2. Chovateľské poplatky

Poplatok za bonitáciu:
Poplatok za kontrolu vrhu:
- cestovné náklady
- kontrola vrhu
Poplatok za uzavretie Zmluvy o chovateľskom servise:

Člen SKŠSP

Nečlen SKŠSP

30,- €

40,- €

0,35 € / km
20,- €

0,35 € / km
40,- €
15,- €

3. Výstavné poplatky
Člen SKŠSP

Nečlen SKŠSP

1.pes

30,- €

50,- €

2.pes a ďalší

25,- €

45,- €

5,- €

10,- €

10,- €

20,- €

Mladší dorast, dorast,

5,- €

10,- €

Veteráni

0,- €

0,- €

Súťaže

10,- €

20,- €

5,- €

10,- €

Mimo konkurencie
Čestná trieda

Prihlásenie po termíne uzávierky

5. Členská schôdza súhlasí s návrhom rozpočtu na rok 2023 a tiež aj s návrhom navýšiť položku nákladov
na poštovné o 50,- € a vyčleniť položku na účastnícke poplatky a cenu na stretnutie IWG v Ženeve.
6. Členská schôdza súhlasí s návrhom Správy o príprave novej web stránky ako aj s predpokladanou
sumou za prípravu novej web stránky do výšky 3 500,- € (cez dodávateľa Digitálna agentúra Emcubio).

7. Členská schôdza schvaľuje stanovenie jediného vyhodnocovateľa ektopického uretra na Slovensku
u plemena ESP MVDr. Martina Hrčku z pracoviska Zvieracia klinika Pašek s.r.o.
8. Členská schôdza schvaľuje úpravu Chovateľského poriadku SKSŠP, bod VI. Krytie, v nasledovnom

znení: Chovná suka môže mať maximálne 5 vrhov za svoj život, maximálne tri vrhy za dva roky a pri
mnohopočetnom vrhu (t.j. 8 narodených šteniatok a viac) musí nasledovať reprodukčná prestávka
a teda musí byť vynechané jedno háranie.
9. Členská schôdza schvaľuje požiadavku, aby záujemca o členstvo v klube, ktorý sa chce zúčastniť
klubovej výstavy s poplatkom ako člen klubu, bol členom SKŠSP do termínu konca prvej uzávierky.

Zapísala: Mgr. Naďa Liptaj Kašťáková
Overovateľ: Ing. Tibor Križan

