
KLUB CHOVATEĽOV MÁLOPOČETNÝCH PLEMIEN PSOV 

Z Á P I S N I C A 

z výborovej schôdze, konanej dňa 4.12.2020, Lubina 

 

PRÍTOMNÍ:  Iveta Szalayová, Ladislav Hanzen, Samuel Ďurík 

NEPRÍTOMNÍ: Dušan Kuriš – ospravedlnený z dôvodu karantény 

   Jana Kurišová – ospravedlnená z dôvodu PN 

   Jiří Zelený – ospravedlnený 

 

PROGRAM: 

1. Zahájenie 

2. Preloženie termínu KV z 5.12.2020 

3. Dočasné zmeny v zaradení jedincov do chovu 

4. Plán klubových akcii (výstav) na rok 2021 

5. Rôzne a večera 

6. Záver 

 

K bodu 1. programu: 

Výborovú schôdzu zahájila a prítomných privítala tajomníčka klubu pani Szalayová 

Iveta. 

 

K bodu 2. programu: 

Výbor navrhuje preloženie KV (CAC, CAJC, KVM, KV) z 5.12.2020, ktorá sa 

neuskutočnila pre mimoriadnu situáciu na Slovensku, na náhradný termín 28.3.2021 v Radave. 

Členovia výboru boli informovaní tajomníčkou klubu, že sa predseda klubu p. Kuriš už 

začiatkom novembra 2020 informoval na UKK o možnosti presunutia KV 5.12.2020 

v prípade, ak sa výstava neuskutoční v danom termíne. Súhlas na zmenu termínu schvaľuje 

prezídium SKJ. Po najbližšom zasadnutí ho budú informovať. Ak by prezídium SKJ preloženie 

KV schválilo, dátum a miesto konania bude spresnené a informácie budú zverejnené na stránke 

KCHMPP. 

Vystavovatelia, ktorým termín 28.3.2021 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 15.12.2020. Vystavovatelia, 

ktorí nepožiadajú o vrátenie výstavného poplatku budú automaticky presunutí na výstavu 

28.3.2021. 

 

Výsledky hlasovania:  Za :3   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Výborová schôdza súhlasí s daným návrhom v pomere 3:0:0 

Rozhodnutie č.1 

Výbor klubu súhlasí s návrhom preloženia KV (CAC) z 5.12.2020, na deň 28.3.2021. Čaká sa 

na vyjadrenie prezídia SKJ. Prihlásený vystavovatelia, ktorý v stanovej lehote nepožiadajú 

o storno prihlášky, budú automatický presunutý na termín 28.3.2021. 

 

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: 

mailto:ladislav.hanzen@gmail.com


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 klubovú výstavu 5.12.2020 v Radave 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. 

 

Zhrnutie: jedinec musí byť zapísaný v SPKP, dosiahnuť požadovaný vek, byť prihlásený a mať 

zaplatený výstavný poplatok na klubovú výstavu, ktorá sa mala konať v Radave 5.12.2020, 

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

absolvované výstavy, z 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 :3   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Výborová schôdza v pomere hlasov 3:0:0 prijala daný návrh. 

 

Rozhodnutie č. 2: 

Výbor klubu schvaľuje zmenu podmienok uchovnenia v bode 6.2., písmeno c. - jedincom, 

ktoré boli prihlásené na klubovú výstavu 5.12.2020 v Radave a majú uhradený výstavný 

poplatok, započítame túto výstavu ako splnenú podmienku zaradenia do chovu. Túto klubovú 

výstavu je možné nahradiť medzinárodnou výstavou v SR. 

 

K bodu 4.programu:  

 

- 27.3.2021 Špeciálna KV (CAC) – Radava 

- 28.3.2021 KV (bez CAC) – Radava 

- 11.9.2021 Špeciálna (CAC) – Tlmače 

- 11.9.2021 spoločenské posedenie KCHMPP (od 18,00 hod.) - – Tlmače 

- 12.9.2021 Výročná členská schôdza KCHMPP (od 10,00 hod.) – Tlmače 

 

K bodu 5.programu 

 

Členovia výboru vykonali obhliadku ďalšieho možného miesta na usporiadanie 

klubových výstav v Lubine - penzión ROH.  

Penzión má prijateľné ceny a dobrú úroveň. V penzióne je reštaurácia s dostatočnou 

kapacitou. Vedľa areálu je veľká pomerne rovná trávnatá a asfaltová plocha. K areálu patrí 

veľké asfaltové parkovisko. V prípade nepriaznivého počasia je možnosť presunúť výstavu do 

vnútorných priestorov. Tu je ale nevýhoda dlažbová podlaha – možné šmýkanie psov. 

Penzión má možnosť ubytovať cca 60 ľudí. Pri rozhovore so starostom Lubiny nám 

tento ponúkol možnosti ďalšieho ubytovania v blízkom okolí. Penzión je vhodný na 

usporiadanie výstav KCHMPP. 

Pri večeri členovia výboru prebrali terajšiu ťažkú pandemickú situáciu v kluboch UKK a SKJ, 

či ďalšie miesta konania výstav. 



 

K bodu 6.programu 

 

Výborovú schôdzu ukončila tajomníčka klubu. 

 

 

 

V Lubine dňa 4.12.2020     zapísala tajomníčka  klubu 

         Iveta Szalayová 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Samuel Ďurík  ............................................. 

 

 

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


