
KLUB CHOVATEĽOV MÁLOPOČETNÝCH PLEMIEN PSOV 

Z Á P I S N I C A 

z výborovej schôdze, konanej online dňa 2.4.2021 

 

PRÍTOMNÍ: Iveta Szalayová, Samuel Ďurík, Dušan Kuriš, Jana Kurišová, Ladislav Hanzen 

 

 

PROGRAM: 

1. Zrušenie Zápisnice z výborovej schôdze dňa 21.3.2021 

2. Preloženie DUO CAC 27.3.-28.3.2021 

3. Dočasné zmeny v zaradení jedincov do chovu 

4. Zmeny podmienok zaradenia do chovu plemena ADP- návrh p. Ďurík 

 

 

K bodu 1. programu: 

Zápisnica z výborovej schôdze dňa 21.3.2021 sa ruší v plnom rozsahu. 

Dôvod: Posúdenie psa za účelom zaradenia do chovu rozhodcom Slovenskej kynologickej 

jednoty (ďalej len SKJ) podlieha súhlasu a delegovaniu SKJ. Z dôvodu súčasných 

pandemických nariadení a platných hygienických opatrení Vlády SR, SKJ nesúhlasí 

v súčasnej situácii s individuálnym posúdením ktorýmkoľvek rozhodcom SKJ. Takéto 

posúdenie je v kompetencii klubu, ktorý je správcom plemena. 

Výbor klubu navrhuje nové riešenie pre uchovnenie jedincov v našom klube, ktorí 

k dnešnému dňu neabsolvovali ešte ani jednu výstavu psov. (bod programu 3, písmeno E). 

Ostatné body zápisnice zostávajú bez zmeny. 

 

 

K bodu 2. programu: 

Predseda klubu navrhuje preloženie DUO CAC výstavu KCHMPP zo dňa 27.3.-28.3.2021 na 

termín 5.6.-6.6.2021. 

Vystavovatelia, ktorým uvedený termín 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 bude vrátený v plnej výške. Požiadavku 

na vrátenie výstavného poplatku je nutné poslať najneskôr do 30.4.2021. 

V zmysle zápisnice z výborovej schôdze zo dňa 12.4.2020 o storno prihlášky a vrátenie 

výstavného poplatku nemôžu požiadať vystavovatelia za jedincov, ktorým bola potvrdená 

chovnosť. Vystavovatelia, ktorí nepožiadajú o vrátenie výstavného poplatku budú 

automaticky presunutí na DUO CAC 5.6.-6.6.2021. 

 

Výsledky hlasovania:  Za: 5   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Výborová schôdza súhlasí s daným návrhom v pomere 5:0:0 

 

 

Rozhodnutie č.1 

Výbor klubu schvaľuje preloženia DUO CAC výstavu KCHMPP zo dňa 27.3.-28.3.2021 na 

termín 5.6.-6.6.2021. Prihlásení vystavovatelia, ktorí v stanovej lehote nepožiadajú o storno 

prihlášky, budú automatický presunutí na termín na DUO CAC 5.6.-6.6.2021. 

 

mailto:ladislav.hanzen@gmail.com


K bodu 3.programu:  

V súvislosti s mimoriadnou situáciu (COVID 19) výbor navrhuje 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: 

A.) Jedincom, ktorí boli prihlásení na DUO CAC 27.3.-28.3.2021 a majú uhradený výstavný 

poplatok, klub započíta túto výstavu ako splnenie podmienky – absolvovanie klubovej 

výstavy pre zaradenia do chovu. 

B.) Klubovú výstavu je možné nahradiť medzinárodnou výstavou v SR. 

C.) Uznávajú sa medzinárodné zahraničné výstavy absolvované od 12 mesiacov veku, 

s ocenením minimálne známkou VD.  

D.) Jedincom dovezeným po 1.10.2021 sa uznáva chovnosť udelená inou krajinou. 

E.) Ak jedinec nespĺňa ani jeden z bodov A-D, môže požiadať klub o individuálnu 

prehliadku, za účelom kontroly štandardných čŕt plemena, plemenného typu 

a temperamentu typického pre dané plemeno bez vykazovania podstatných dedičných 

chýb a kontroly vylučovacích chýb v zmysle štandardu. Prehliadku vykoná predseda 

klubu po dohode a po uvoľnení epidemiologických opatrení (voľný pohyb medzi 

okresmi). Prehliadka jedinca je spoplatnená sumou: člen 40€, nečlen 80€ na účet klubu. 

 

 

Zhrnutie: prechodné podmienky zaradenia do chovu do konania najbližšej klubovej výstavy. 

Jedinec musí byť zapísaný v SPKP, dosiahnuť požadovaný vek, byť prihlásený a mať 

zaplatený výstavný poplatok aspoň na 1 deň DUO CAC výstavu KCHMPP 27.3.-28.3.2021. 

Mať absolvovanú ešte jednu výstavu v SR s požadovaným výsledkom. Alebo mať 

absolvované dve medzinárodné výstavy (aj zahraničné) vo veku od 12 mesiacov 

s požadovanými výsledkami. Má chovnosť zapísanú z inej krajiny. 

Ak nespĺňa ani jednu z hore uvedených variant, môže úspešne absolvovať individuálnu 

prehliadku. (v zmysle pokynov pre vykonanie individuálnej prehliadky) 

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 daný návrh. 

 

 

Rozhodnutie č. 2: 

Výbor klubu schvaľuje dočasné zmeny podmienok zaradenia jedinca do chovu, uvedené 

v bode 3. tejto zápisnice. 

 

 

 

 



K bodu 4.programu:  

Člen výboru Samuel Ďurík 13.2.2021 navrhol zmenu podmienok zaradenia do chovu pre 

plemeno Austrálsky dobytkársky pes, kde pre chovnosť jedinca by nastala zmena v známke 

z klubovej výstavy z „Výborný“ na „Veľmi dobrý“. Navrhovateľ zo 7 členov klubu oslovil 6, 

všetci súhlasili a v prípade vie doložiť aj ich súhlasy. 

Predseda klubu požiadal navrhovateľa 14.2.2021 o doloženie súhlasov. 

Nakoľko k dnešnému dňu súhlasy neboli doložené, k danému návrhu sa na dnešnej schôdzi 

nehlasovalo. 

Výbor klubu osloví členov plemena ACD, aby sa vyjadrili k danému návrhu čí súhlasia alebo 

nesúhlasia so zmenou podmienok do 30.04.2021. 
 

 

 

 

 

V Ráztočne 2.4.2021       zapísal predseda klubu 

                 Dušan Kuriš 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Iveta Szalayová ............................................. 

 

 

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


