KLUB CHOVATEĽOV MÁLOPOČETNÝCH PLEMIEN PSOV

ZÁPISNICA
z výborovej schôdze, konanej dňa 12.4.2020, Ráztočno
PRÍTOMNÍ: Internetová komunikácia a hlasovanie. Dušan Kuriš, Iveta Szalayová, Ladislav Hanzen,
Samuel Ďurík a Jana Kurišová.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Zahájenie
Preloženie termínu KV a informácie pre prihlásených
Dočasné zmeny v uchovňovaní a vystavovaní pripúšťacích povolení
Záver

K bodu 1. programu:
Predseda klubu zaslal elektronicky podklady k výborovej schôdzi. Návrh zmeny termínu KV. Návrh
uchovňovania a vystavovania pripúšťacích povolení v čase mimoriadnej situácie.
K bodu 2. programu:
Výbor KCHMPP sa pre mimoriadnu situáciu, rozhodol preložiť klubovú výstavu z. 9.5.2020
v Ráztočne, na 5.12.2020. Miesto bude spresnené. Dva mesiace pred termínom konania, bude znovu
spustené prihlasovanie.
Vystavovatelia, ktorým termín 5.12.2020 nevyhovuje, alebo chcú svoje prihlásenie na výstavu stornovať
a vrátiť výstavný poplatok,
napíšu krátku správu ekonómovi klubu na email:
ladislav.hanzen@gmail.com. Výstavný poplatok im bude vrátený vo výške 100%. Požiadavku
na vrátenie výstavného poplatku je nutné poslať najneskôr do 9.5.2020. Vystavovatelia, ktorí
nepožiadajú o vrátenie výstavného poplatku budú automaticky presunutí na výstavu 5.12.2020.
Jedince, ktoré sú k 11.4.2020 prihlásené na klubovú výstavu 9.5.2020, za účelom splnenie podmienky
zaradenia do chovu, budú mať túto podmienku zaradenia do chovu splnenú. V prípade, že vystavovateľ
bude požadovať storno prihlášky a vrátenie výstavného poplatku, túto možnosť splnenia podmienky
nebudú môcť využiť.
Výsledky hlasovania:
ZA: 5

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Výborová schôdza v pomere hlasov 5:0:0 schvaľuje návrh predsedu klubu.
Rozhodnutie č. 1:
Výbor klubu mení termín konania klubovej výstavy z. 9.5.2020 v Ráztočne, na 5.12.2020.
Jedince, ktoré sú ku dňu 11.4.2020 prihlásené na klubovú výstavu 9.5.2020, za účelom splnenie
podmienok do chovu, majú túto podmienku zaradenia do chovu splnenú, pri dodržaní bodu 2 tejto
zápisnice.
K bodu 3. programu:
Aby sme nemuseli posudzovať a riešiť každú žiadosť o uchovnenie jednotlivo v tejto mimoriadnej
situácii na Slovensku, predseda klubu navrhuje nasledujúce riešenie pre uchovnenie jedincov v našom
klube počas obdobia do znovuobnovenia organizovania výstav psov na Slovensku:

Chovateľský a zápisný poriadok KCHMPP 6.1., 6.2., písmeno a, b, d zostávajú v platnosti, bez zmeny.
Menia sa podmienky v bode 6.2., písmeno c:
1. Jedincom, ktoré boli prihlásení na klubovú výstavu 9.5.2020 v Ráztočne a majú uhradený
výstavný poplatok, klub započíta túto výstavu ako splnenie podmienky – absolvovanie klubovej
výstavy pre zaradenia do chovu.
2. Klubovú výstavu je možné nadradiť medzinárodnou výstavou v SR.
Zhrnutie: jedinec musí byť zapísané v SPKP, dosiahnuť požadovaný vek, byť prihlásený a mať
zaplatený výstavný poplatok na klubovú výstavu 9.5.2020, mať absolvovanú ešte jednu výstavu v SR
s požadovaným výsledkom. Alebo má dve absolvované výstavy, s toho jednu medzinárodnú
s požadovanými výsledkami.
Majitelia týchto jedincov môžu požiadať PCH o riadny zápis splnenia podmienok do chovu
a následne si podať žiadosť na UKK na preregistráciu chovnej spôsobilosti.
Výsledky hlasovania:
ZA: 5

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Výborová schôdza v pomere hlasov 5:0:0 prijala návrh predsedu klubu.
Rozhodnutie č. 2:
Výbor klubu schvaľuje zmenu podmienok uchovnenie v bode 6.2., písmeno c.
- jedincom, ktoré boli prihlásené na klubovú výstavu 9.5.2020 v Ráztočne a majú uhradený
výstavný poplatok, započítame túto výstavu ako splnenú podmienku zaradenia do chovu.
- klubovú výstavu je možné nadradiť medzinárodnou výstavou v SR.

Podmienečná chovnosť.
Jedinci, ktorí nespĺňajú nové zmeny podmienok uchovnenie v bode 6.2., písmeno c, môžu požiadať klub
o podmienečnú chovnosť a následne požiadať o vystavenie pripúšťacieho povolenia. Podmienečnú
chovnosť zapisuje do preukazu pôvodu PCH.
Podmienečná chovnosť a vydanie pripúšťacieho povolenia sa vzťahuje iba na dobu do konania najbližšej
výstavy KCHMPP. Po termíne prvej výstavy klubu, strácajú tieto dokumenty platnosť a chovateľ je
povinný chýbajúce podmienky pre daného jedinca splniť v zmysle platného chovateľského a zápisného
poriadku KCHMPP.
Na pripúšťacie povolenia pre rodičov/rodičovi, ktorí boli mimoriadne uchovnení napíše PCH
do kolónky Záznam o kontrole vrhu „VRH s preukazmi pôvodu pre neštandardných a na chov
a výstavy nevhodných jedincov.“ Po splnení všetkých podmienok v zmysle platného chovateľského
a zápisného poriadku KCHMPP, klub vydá súhlas na výmenu za klasické preukazy pôvodu.
Zhrnutie: jedinec musí byť zapísaný v SPKP, dosiahnuť požadovaný vek, má absolvovanú jednu
výstavu v SR s požadovaným výsledkom, alebo nemá absolvovanú žiadnu výstavu.
Majitelia týchto jedincov môžu požiadať PCH o zápis „Podmienečnej chovnosti“ a následne požiadať
o vystavenie pripúšťacieho povolenia. Šteniatka s takéhoto spojenia budú mať vystavené preukazy
pôvodu pre neštandardných a na chov a výstavy nevhodných jedincov. (Zápisný poriadok ÚKK,
článok 9.)
Neznamená to že sú neštandardné, len rodičia, alebo jeden z rodičov nemá splnené podmienky na
zaradenie do chovu. Po splnení podmienok obidvoch rodičov, nebude problém s vystavením klasických
preukazov pôvodu.

Upozorňujeme žiadateľov o podmienečnú chovnosť, aby dobre zvážili toto rozhodnutie, nakoľko
vyplýva z neho viacero negatív a zvyšujú sa aj finančné náklady:
- budete predávať šteniatka ako neštandardné a na chov a výstavy nevhodné,
- jedincovi, ktorému bol vystavený preukaz pôvodu pre neštandardných a na chov a výstavy
nevhodných jedincov, nemôže byť vydaný exportný preukaz pôvodu,
- za preukazy pôvodu budete platiť plnú suma 2x, prvý raz za neštandardné preukazy pôvodu
a druhý krát pri výmene za klasické preukazy pôvodu.
Výsledky hlasovania:
ZA: 5

ZDRŽAL SA: 0

PROTI: 0

Výborová schôdza v pomere hlasov 5:0:0 prijala návrh predsedu klubu.
Rozhodnutie č. 3:
Výbor klubu schvaľuje podmienky pre udelenie „Podmienečnej chovnosti“ a vystavovanie
pripúšťacích povolení pre takéto jedince:
- jedince, ktorí nespĺňajú nové zmeny podmienok uchovnenie v bode 6.2., písmeno c, môžu
požiadať klub o podmienečnú chovnosť a následne požiadať o vystavenie pripúšťacieho
povolenia. Podmienečnú chovnosť zapisuje do preukazu pôvodu PCH
- podmienečná chovnosť a vydanie pripúšťacieho povolenia sa vzťahuje iba na dobu do konania
najbližšej výstavy KCHMPP. Po termíne prvej výstavy klubu, strácajú tieto dokumenty platnosť
a chovateľ je povinný chýbajúce podmienky pre daného jedinca splniť v zmysle platného
Chovateľského a zápisného poriadku KCHMPP.
- na pripúšťacie povolenia pre rodičov/rodičovi, ktorí boli mimoriadne uchovnení napíše PCH do
kolónky Záznam o kontrole vrhu „VRH s preukazmi pôvodu pre neštandardných a na chov
a výstavy nevhodných jedincov.“ Po splnení všetkých podmienok obidvoch rodičov v zmysle
platného Chovateľského a zápisného poriadku KCHMPP, klub vydá súhlas na výmenu za
klasické preukazy pôvodu.
K bodu 4. programu:
Výborovú schôdzu ukončil predseda klubu.

V Ráztočno 12.4.2020

Overovatelia zápisnice:
Iveta Szalayová ...........................................

Ladislav Hanzen ..........................................

zapísal Dušan Kuriš
predseda klubu

