
Zápisnica
z členskej schôdze KCHMPP, konanej dňa 26.5.2007 v Remate.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (prítomných 13 členov)
Program: 

1. Zahájenie a správa predsedu o činnosti klubu za rok 2006
2. Správa poradcu chovu za rok 2006
3. Informácie o hospodárení klubu v roku 2006
4. Plán klubových akcií na rok 2008
5. Schvaľovanie žiadostí o rozšírenie aprobácií, rozhodcu exteriéru psov.
6. Vyhodnotenie súťaže Pes a Suka roka 2006.
7. Diskusia
8. Uznesenie a záver

1. Členskú  schôdzu zahájil  a prítomných  privítal  predseda  klubu  Dušan Kuriš.  Informoval  prítomných  o činnosti 
klubu za obdobie od poslednej schôdzi v auguste 2006 :
 odčlenenie a vznik nového klubu čínskych naháčov dňom 1.11.2006
 oboznámenie o členskej základni klubu, Po odčlenení chovateľov plemena ČCHP zostalo v klube 68 členov. 

Na rok  2007 si  členstvo obnovilo  42 členov.  Pribudlo  nám 6 nových  členov,  ktorých  srdečne  vítame.  K 
dnešnému dňu má klub 48 členov.

 zmena stanov klubu. Vo februári 2007 bola schválená zmena stanov klubu na MV SR. Nové stanovy boli 
rozposlané všetkým členom.

 klubová stránka. V auguste 2006 predseda požiadal členov klubu o pomoc pri aktualizovaní a tvorbe klubovej 
stránky. Do decembra sa nikto neprihlásil. V januári sa nám podarilo dohodnúť sa s pani Annou Vanátovou, 
ktorá  sa  rozhodla,  že  bude  na  stránke  pracovať.  Klubová  stránka  prešla  malými  úpravami.  Postupne  sa 
dopĺňajú informácie. Nejde to však naraz. Práca v klube je dobrovoľná, preto predseda klubu prosí o trochu 
strpenia.

2. Správa poradcu chovu za rok 2006 Poradca chovu v januári 2007 odovzdal všetku dokumentáciu plemena ČCHP 
pani Ivete Dudášovej. Pri odčlenení klubu zostávajú pripúšťacie povolenia vystavené, naďalej v platnosti a môžu sa 
použiť  v novom klube.  Vystavené  pripúšťacie  povolenie  sa  číslujú  a  vystavujú  v poradí  ako o ich  vystavenie 
chovatelia  žiadajú.  Nie  je  možné  dodatočne  vystaviť  pripúšťacie  povolenie.  Preto  PCH  upozorňuje,  aby  si 
chovatelia  v dostatočnom  predstihu  požiadali  o vystavenie  pripúšťacieho  povolenia,  najneskôr  však  do  dňa 
pripustenia svojej sučky. Pripúšťacie povolenia platia 12 mesiacov, takže sa nemusíte obávať že ich nevyužijete. 
Ideálne je keď sa sučke narodia šteniatka, vy posielate PCH prihlášku na zápis šteniatok a hneď si žiadate na tú 
sučku nové pripúšťacie povolenie. Neplatné, alebo použité (ak sa šteniatka nenarodili )je potrebné vrátiť PCH.

3. Správa o hospodárení klubu (viď. príloha č.1)
4. Plán klubových akcií na budúci rok, bol stanovený nasledovne: -na jar Klubová výstava, -na jeseň Špeciálna 

výstava. Organizovať ich môže ktokoľvek, kto by mal záujem a možnosti. Návrhy, termíny a miesto na konanie 
výstav, posielajte do konca augusta, na adresu tajomníčky klubu.

5. Predseda nás informoval so žiadosťami rozhodcov o rozšírenie aprobácií na posudzovanie exteriéru psov. Klub dal 
odporúčanie nasledovným rozhodcom : Linda Voláriková (IX - skupina FCI), Viera Stloukalová (IX - skupina 
FCI).

6. Výsledky vyhodnotenia Pes a Suka roka 2006
Pes roka

1. EL NERO DE GABRITHO, Čínsky chocholatý pes - 350 bodov, majiteľka Majdlenová Katarína
2. CASTOR SPOD VYŠEHRADU, Bostonský teriér - 269 bodov, majiteľ Szalay Karol
3. HAYLEY OD PULNOČNÍHO SLUNCE, Bostonský teriér - 251 bodov, majiteľ Vilína Emil
4. KOLJA POAROTT, Čínsky chocholatý pes - 132 bodov, majiteľka Majdlenová Katarína

Suka roka
1. YOHUALLI FREEMAN, Mexický naháč - 954 bodov, majiteľka Majdlenová Katarína



2. IRINA POAROTT, Čínsky chocholatý pes - 542 bodov, majiteľka Majdlenová Katarína
3. BARBORKA Z JULINČINA CHOVU, Pražský krysařík - 283 bodov, majiteľka Janigová Ľubica
4. ARIZONA CHARMING LINE, Louisianský leopardí pes - 268 bodov, majiteľka Caklová Karin
5. COCO-CHANEL SLNEČNÝ LÚČ, Brabantský grifón - 179 bodov, majiteľka Kyseľová Lucia
6. POLSKA PYZA KONTEKST, Poľský nížinný ovčiak - 161 bodov, majiteľka Plavčan Janette
7. CYGNEHOR CHOCOLATE, Čínsky chocholatý pes - 147 bodov, majiteľka Hausnerová Patrícia
8. AMMIE IDOL PARK, Bostonský teriér - 138 bodov, majiteľ Michalák David
Víťazom boli odovzdané diplomy a plakety.  Fotografie víťazných psov budú uverejnené v Kynologickej Revue a na 
klubovej internetovej stránke. Víťazom srdečne blahoželáme
7. Diskusia. V diskusii sa konzultovali pripomienky a návrhy členov klubu. 

Otázka : Pani Hronová mala otázku, že pokiaľ odmietne krytie, či jej niekto môže niečo namietať. 
Odpoveď: (predseda klubu). Pokiaľ majiteľ psa ,posúdi nevhodnosť krytia a vidí, že suka sa nehodí ku psíkovi, 
môže odmietnuť krytie. 
Návrh : Pán Cakl a viacerí členovia klubu, mali pripomienky na kvality chovu a príbuzenské krytie.  Navrhujú 
kontrolovať vrhy z príbuzenskej plemenitby.
Odpoveď: (predseda klubu). Pravidlá nášho klubu a voľného chovu dovoľujú príbuzenskú plemenitbu. Pri voľnom 
chove sa kontroly nevykonávajú. Návrh bude zaradený do programu nasledujúcej schôdze.
Návrh : Pán Cakl navrhuje aby majitelia chovných jedincov vystavovali aspoň raz za dva roky svojho psíka na 
klubovej výstave. Vyjadruje nespokojnosťou s tým, že niektorí chovatelia uchovnia svojich psíkov a potom už len 
odchovávajú šteniatka. K skvalitneniu chovu navrhuje, že ak člen klubu, ktorý má chovného jedinca, sa nezúčastní 
klubovej výstavy, nebudú mu na dané jedince vystavené pripúčťacie povolenia. Návrh bude zaradený do programu 
nasledujúcej schôdze.
Návrh : predseda predniesol návrh chovateľov aby sa plemená neuznané FCI zvlášť hodnotili v súťaži Pes a suka 
roka. Budú sa posudzovať samostatne mimo uznaných plemien, no spolu psy aj suky. 

Ďalej  sa  pripomienkovalo  spravovanie  stránky  KCHMPP.  Na  stránke  sa  postupne  pracuje  a vkladajú  sa  tam 
prioritne údaje, ako sú stanovy, pravidlá, podmienky klubu, atď. Pani Vanátovú pohlcuje množstvo mailov, tak sme 
sa dohodli, na systéme zasielania informácií, ktoré sa dočítate v návrhoch. 
Ku webovej stránke sa navrhlo takéto stanovisko.  Z každého plemena,  vybrať jedného zodpovedného človeka, 
ktorý bude zbierať informácie o danom plemene a zasielať ich vo formáte WORD, pani Vanátovej.
Zo zúčastnených členov a plemien boli vybraní :
Louisianský leopardí pes – pán Cakl
Bostonský teriér – pán Michalák
Grifoni – pán Skladan
Pražský krysaří – pani Grečnárová
Poľský nížinný ovčiak – pani Plavčan
Český strakatý pes – pán Zelený
Moskovský strážny pes – pani Vanátová
Prosíme plemená Peruánskeho naháča, Japan chin, aby si určili svojho zástupcu, na zasielanie dát p. Vanátovej. Tie 
plemená, v ktorých je len jeden psík si posielajú za seba. Mená vybratých zástupcov pošlite, aj tajomníčke klubu. 
Zasielané dáta, ktoré budete posielať p. Vanátovej, posielajte kópie aj tajomníčke a predsedovi klubu.

8. Členskú schôdzu ukončil predseda klubu a poďakoval prítomným za účasť

V Remate 26.5.2007 Iveta Szalayová 
zapísala tajomníčka klubu



U z n e s e n i e
z členskej schôdze KCHMPP, konanej dňa 26.5.2007 v Remate .

Berie na vedomie:
- Správu poradcu chovu
- Informáciu o hospodárení klubu za rok 2006
- Vyhodnotenie súťaže Pes a Suka roka 2006
- Vydanie súhlasu na rozšírenie aprobácií rozhodcu exteriéru psov (viť zápisnica)

Schvaľuje:
- Plán klubových akcií na rok 2008
- návrh na posudzovanie súťaže Pes a Suka roka u neuznaných plemien od 1.1.2007
- prejednanie návrhu p. Cakla na nasledujúcej schôdzi klubu, že člen, ktorý má chovného jedinca sa bude 

zúčastňovať raz za dva roky na klubovej výstavy.
- prejednanie návrhu p. Cakla na nasledujúcej schôdzi klubu, aby majitelia chovných jedincov vystavovali aspoň 

raz za dva roky svojho psíka na klubovej výstave. 

Ukladá:
- tajomníčke klubu, spracovať zápisnicu a uznesenie z členskej schôdze a odoslať na SKJ a do redakcie KR na 

uverejnenie do 15.6.2007.
- všetkým členom klubu, členské poplatky na nasledujúci rok platiť do 31. decembra
- všetkým členom klubu, preposlať mailové adresy (domov, do práce, alebo z rodinného kruhu),na zasielanie 

zápisníc a klubových propozícií.

V Remate 26.5.2007 Iveta Szalayová 
zapísala tajomníčka klubu

Súhlasí :

Kuriš Dušan 

Michalák David 

Kyseľová Lucia 


