Zápisnica zo stretnutia výboru KCHPBO, konaného dňa 6. februára 2010 v areáli
fy. Z Polytanu vo Veľkom Lapáši
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vzdanie sa funkcie tajomníka klubu p. Mesárošovou.
Poverenie poradkyne chovu p. Takáčovej dočasným výkonom funkcie tajomníka.
Informácie o MS FMBB 2010 v Cottbuse (D).
Informácia o množných reprezentantoch KCHPBO na tomto podujatí.
Aktuálny stav financií klubu.
Úprava kalendára akcií KCHPBO.
Diskusia.

Ad 1.)
Pani Erika Mesárošová dňa 10. januára 2010 informovala prostredníctvom mailu ostatných členov
výboru o tom, že sa vzdáva funkcie tajomníčky KCHPBO. Výbor jej rozhodnutie vzal na vedomie.
Ad 2.)
Prítomní členovia výboru sa uzniesli, že dočasným výkonom (do najbližšej Výročnej členskej schôdze)
funkcie tajomníka poveria p. Noru Takáčovú. Tá s poverením súhlasila.
Ad 3.)
HPCH pani J. Zlejšia informovala členov výboru o tom, že na MS FMBB 2010 sa bude pretekať podľa
zmeneného systému, a to nasledovne: všetci zúčastnení budú pretekať vo štvrtok, piatok a sobotu vo
všetkých disciplínach a v nedeľu bude potom pretekať už len dvadsiatka najúspešnejších, ktorá bude
opakovane súťažiť v disciplínach poslušnosť a obrana. Z tejto dvadsiatky potom vyjdú víťazi.
Potom ešte p. Zlejšia informovala výbor, že dodnes sme ako klub neobdržali oficiálne propozície na
MS FMBB 2010.
Ad 4.)
Výcvikár, pán Ondrka informoval, že predbežne by na MS FMBB 2010 mohli klub reprezentovať
v prípade ich záujmu títo členovia:
-

Pavol Šlahor
Zuzana Pristachová
Alexander Žilla
Ladislav Filip (náhradník)

Ad 5.)
Ekonómka klubu (sprostredkovane) informovala výbor o stave financií.
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Výbor klubu sa na základe súčasnej finančnej situácie klubu uzniesol, že prvým trom kvalifikantom na
MS FMBB bude preplatený štartovný poplatok (pri splnení ostatných podmienok). Iné náklady
preplácané nebudú.
Ad 6.)
Predbežný kalendár akcií KCHPBO odsúhlasený ČS dňa 22.08.2009 výbor upravil nasledovne:
Dátum
08.05.2010
09.05.2010

Podujatie
ŠKV 2010
Jarná bonitácia

Miesto
Kamenný Mlyn
Kamenný Mlyn

14.08. –
22.08.2010
15.08.2010

Letný výcvikový tábor

15.08.2010
18. – 19.09.2010

Výročná členská
schôdza
M SR BO (SVV 3)

Jelenec, osada Pod
Gýmešom
Jelenec, osada Pod
Gýmešom
Jelenec, osada Pod
Gýmešom
Zbehy

25.-26.09.2010

M SR BO (IPO 3)

Svinná

09.10.2010

Jesenná bonitácia

Kežmarok

Letná bonitácia

Zodpovedná osoba
Nora Takáčová
HPCH Júlia Zlejšia, PCH
Nora Takáčová
HPCH Júlia Zlejšia
HPCH Júlia Zlejšia, PCH
Nora Takáčová
tajomník Nora
Takáčová
výcvikár Branislav
Ondrka
výcvikár Branislav
Ondrka
HPCH Júlia Zlejšia, PCH
Nora Takáčová

Ad 7.)
Diskusia
Podstatná časť diskusie výboru sa týkala nekontinuity rozhodnutí a nesúladu prijatých rozhodnutí so
základnými dokumentmi klubu.
A) Je nevyhnutné vypracovať Organizačný poriadok klubu a zaviesť poplatky za činnosti, ktoré sú
opakované, vznikajú vinou samotných členov a sú tak pre klub zbytočným nákladom (veľmi
častá je strata členskej známky SKJ alebo aj celého preukazu). P. Mesárošová informovala, že
za minulý rok musela kupovať minimálne 15 ks členských známok navyše. Tiež sa opakujú
problémy s tým, že členovia neinformujú tajomníka ani PCH o zmene adresy bydliska. Takto
sa bežne stáva, že nedostanú klubovú poštu, z čoho však neprávom vinia klub. V archíve
členov sa nachádzajú prihlášky staré aj osem či desať rokov, čiže mnohé z nich obsahujú
neaktuálne údaje, a to nielen osobné (adresa a pod), ale aj údaje o vlastnených psoch.
Z týchto dôvodov výbor prijal rozhodnutie, že do konca každého kalendárneho roka tajomník rozošle
členom klubu zásielku, ktorá bude obsahovať šek na zaplatenie členského poplatku a novú prihlášku,
ktorú každý člen nanovo vyplní. Pre zjednodušenie evidencie členskej základne sa tiež mení systém
prijímania platieb a členských prihlášok. Aj platby aj prihlášky budú členovia odteraz zasielať na
adresu tajomníčky klubu. Táto im po obdržaní všetkých potrebných dokumentov (vyplnená prihláška
a doklad o úhrade členského poplatku) odošle členskú známku (a preukaz, pokiaľ ide o nového člena),
stanovy a ostatné klubové dokumenty, nakoľko nie všetci členovia majú prístup k internetu, kde sú
2

dokumenty na stiahnutie. Z poštového šeku ako aj pri platbe z účtu na účet MUSÍ byť jednoznačné,
kto sa stáva členom klubu (napríklad nie je možné, aby po prijatí šeku na meno Juraj Šišolák sa stala
členom klubu jeho manželka Jana Šišoláková a dožadovala sa, aby bola ako chovateľka uvedená na
PP šteniat).
B) Nora Takáčová navrhla usporiadať dvojdňové klubové výstavné podujatie – jeden deň
Klubovú výstavu, druhý deň Špeciálnu výstavu. Toto podujatie by podľa návrhu mohlo byť
usporiadané v piatok a sobotu, 7. a 8. mája (vzhľadom k tomu, že na nedeľu 9. mája je
plánovaná jarná bonitácia s obvykle vysokou účasťou psov). Návrh výbor neschválil, najmä
kvôli skutočnosti, že na Slovensku sa chová príliš málo dlhosrstých jedincov a preto je
potrebné najprv vykonať kroky k popularizácii iných ako krátkosrstých BO.
C) Z predchádzajúceho bodu vyplynul návrh oceňovať na ŠKV najúspešnejšieho psa/suku tejto
výstavy pochádzajúceho zo slovenskej chovateľskej stanice. Tiež vyvstala nutnosť existencie
bodového systému pre výstavne najúspešnejšieho psa/suku zo slovenskej CHS a rovnako tak
aj bodový systém pre chovne najúspešnejšieho psa/suku zo slovenského chovu. Oba
bodovacie systémy by mohli pomôcť motivovať slovenských chovateľov a majiteľov k väčšej
aktivite. Úlohou bola poverená Nora Takáčová.
D) Výbor sa uzniesol na novelizácii Postupového kľúča na Majstrovstvá sveta FMBB nasledovne:

-

-

-

Záujemcovia o reprezentovanie KCHPBO na MS FMBB musia splniť nasledovné podmienky:
Musia byť riadnymi členmi KCHPBO v roku kvalifikácie aj v roku konania MS FMBB a to
s členským poplatkom zaplateným do konca januára daného roka. (Toto opatrenie sa prijíma,
aby sa predišlo špekulatívnemu prihlasovaniu sa do klubu tesne pred začiatkom alebo
koncom kvalifikačných pretekov, resp. tesne pred konaním MS FMBB.)
Musia sa zúčastniť minimálne troch vybratých pretekov v kategórii IPO3 v predchádzajúcom
roku ako je termín MS FMBB.
Do kvalifikácie na MS FMBB sa zarátavajú nasledovné preteky:
 Majstrovstvá Slovenska BO (IPO3)
 Dva kvalifikačné preteky uvedené v danom roku v Kalednári akcií ZŠK
Na vybratých pretekoch musia splniť bodový limit pre udelenie skúšky podľa IPO3.
Poradie kvalifikácie bude určené súčtom dosiahnutých bodov na troch vybratých pretekoch
Výsledky kvalifikácie na MS FMBB budú oznámené výcvikárom klubu možným
reprezentantom do konca daného kalendárneho roka.

E) Výbor poveril tajomníčku, aby v spolupráci s ekonómkou preverila situáciu prístupu k účtu
KCHPBO. V prípade potreby bude potrebné
F) Nora Takáčová a Erika Mesárošová navrhli zmeniť design a funkcionalitu webstránky klubu,
ktorá musí slúžiť ako pravidelne aktualizovaný zdroj informácií pre všetkých členov, rovnako
ako aj záujemcov o plemeno. Návrh bol schválený. K tomu, čo chcú na stránke mať sa budú
môcť aj na terajšej stránke vyjadriť aj členovia klubu.

3

G) Júlia Zlejšia, Nora Takáčová a Branislav Ondrka navrhli zmeniť bonitačnú kartu, rovnako ako aj
obsah povahového testu. Povahový test, aby spĺňal svoju skutočnú úlohu, musí skutočne
mapovať prirodzenú povahu psa, nie jeho vycvičenosť a naučený dril. K diskusii o obsahu
testu budú vyzvaní aj členovia, a to rovnakým spôsobom ako pri návrhoch o novej stránke,
prostredníctvom diskusie na webe klubu. Obe diskusie budú otvorené do konca mája 2010.
Obsah diskusií nebude záväzný tak pre obsah novej stránky, ako ani pre obsah budúceho
povahového testu, budú však zdrojom informácií pri ich tvorbe v zmysle – viac hláv, viac
rozumu.
H) Predseda klubu podpísal za KCHPBO Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je spolupráca pri
tvorbe databázy BO a ku ktorej klub zaviazala členská schôdza v roku 2008. Poveril
tajomníčku, aby zabezpečila podpísanie zmluvy druhou stranou, a aby jeden originál
archivovala.
I)

Výbor klubu sa najbližšie stretne v júni 2010.

J) Erika Mesárošová navrhla, aby RTG kĺbov mohli vykonávať, vyhodnocovať a zapisovať len tí
veterinári, ktorí na tieto činnosti majú atesty Slovenskej veterinárnej komory. HPCH p. Zlejšia
do najbližšieho stretnutia výboru zabezpečí zoznam takýchto veterinárnych lekárov a výbor
sa k tejto požiadavke na júnovom stretnutí opätovne vráti.

Po ukončení diskusie bola schôdza výboru KCHPBO ukončená.

Uznesenie
Výbor KCHPBO zo dňa 06.02.2010:
a.) Berie na vedomie:
1. Rezignáciu p. Eriky Mesárošovej na funkciu tajomníka KCHPBO.
2. Informáciu o novom systéme pretekania na MS FMBB 2010.
3. Informáciu o predbežných možných reprezentantoch na MS FMBB 2010.
4. Aktuálny stav financií klubu.
5. Podpísanie Zmluvy o dielo.
b.) Poveruje:
1. Noru Takáčovú výkonom funkcie tajomníčky KCHPBO.
2. Noru Takáčovú komunikáciou s webmasterom tak, aby zabezpečil otvorenie diskusií
ohľadne nového designu stránky a obsahu povahového testu.
3. Všetkých členov výboru vypracovaním predbežných návrhov na zlepšenie činnosti klubu
tak, aby bol v budúcnosti väčším prínosom pre samotných členov do júnovej schôdze
výboru KCHPBO.
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4. Júliu Zlejšiu a Noru Takáčovú vypracovaním bodového systému pre výstavne a chovne
najúspešnejšie jedince BO.
5. Júliu Zlejšiu, Noru Takáčovú a Branislava Ondrku vypracovaním novej bonitačnej karty.
6. Alžbetu Madarovú a Noru Takáčovú, aby preverili , ktoré osoby majú prístup k účtu
klubu.
c.) Schvaľuje:
1. Presný plán činnosti KCHPBO na rok 2010
2. Zmenu preplácania nákladov reprezentantov na MS FMBB (tak pracovných ako aj
výstavných jedincov).
3. Novelizáciu Postupového kľúča na MS FMBB (pracovné jedince).
4. Otvorenie internetových diskusií na klubovej stránke KCHPBO:
A.) k novému vzhľadu a obsahu stránky,
B.) k možnému obsahu povahového testu.

Vo Veľkom Lapáši dňa 06.02.2010 zapísala: Mgr. Nora Takáčová
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