Zápisnica
Z Členskej schôdze Slovenského klubu belgických ovčiakov (SKBO),
Konanej dňa 1. Decembra 2012 o 15:00 hod. v Malom Lapáši
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Správy členov výboru:
 Správa Hlavného poradcu chovu pre všetky variety – Mgr. Nora Takáčová dočasné zastupovanie
 Správa o činnosti – Martin Tóth
 Správa o výcvikových a športových kynologických aktivitách – Ján Argaláš
 Správa o finančnej situácii klubu – Ivana Pelegrínová
 Správa revíznej komisie o vykonaných kontrolách
3. Plán akcií na rok 2013
4. Vyhodnotenie súťaže Pes roka
5. Vyhodnotenie úspešných reprezentantov SKBO
6. Oboznámenie členskej základne s chovateľským normatívom Zápisný poriadok
7. Oboznámenie členskej základne s aktuálnou situáciou v SKJ a členstvom SKBO v SKJ
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver a ukončenie
Schôdzu otvoril Martin Tóth, ktorý privítal účastníkov. Následne apeloval na ľudí ohľadom
jednoty v klube, podporu priateľstva a vzájomnej súdržnosti v klube. Vysvetlil vecí, ktoré sa riešili
počas roka ako zadržané rodokmene, vstup do Únie kynologických klubov, Majstrovstvá sveta FMBB
2012, ktoré sa konali v Taliansku, porovnal účasť na kvalifikačných pretekoch v ČR a SR, Klubovú
výstavu SKBO, apeloval na pomoc od členov klubu, pretože stále sa zúčastňujú ti isti ľudia.
Letná bonitácia 2012 - problém bol, že Ondrej Adamjak ako poradca chovu pre varietu malinois
sa nedostavil, čo je jeho povinnosť. Neplnil si povinnosti, nedopĺňal databázu, vzdal sa funkcie
poradcu chovu.
Návrh zmeny termínov táborov, kde sa uprednostnia kratšie víkendové výcvikové pobyty ako
týždňové.
MS SR - poďakovanie za našlapanie stôp, rozhodcom a pretekárom.
Riešenie časového rozvrhu akcií ako bonitácia, výstava - prekryli sa termíny kvôli zmene termínu
výstavy v Nitre.
Ivana Pelegrínová objasnila ekonomickú situáciu v klube - podklady má spracované.

Ladislav Filip dostal slovo a dal ho Jánovi Maruniakovi ako za kontrolnú a revíznu komisiu ,
ktorý predložil správu za KaRK.
Jozef Šuster a Juraj Štaudinger predstavil v krátkosti novo vzniknutú Úniu kynologických klubov.
Bližšie informácie sú na webstránke www.unkk.sk. Juraj Štaudinger sa vyjadril, že ZŠK sa chce do
budúcnosti podielať na finančnej podpore účastníkov na Majstrovstvá sveta.
Andrea Klasová oboznámila členov s plánom akcii na rok 2013:
Termín
12.1.2013
13.4.2013
14.4.2013
18.-20.10.2013
29.11.2013
jeseň 2013
30.11.2013

Akcia
Mimoriadna výročná členská
schôdza
Klubová výstava SKBO
Jarná bonitácia 2013
Predĺžený odborný víkend
Majstrovstvá SR SKBO
Špeciálna klubová výstava SKBO
Jesenná bonitácia 2013
Členská schôdza

Miesto

Kontakt

Malý Lapáš
Malý Lapáš
Malý Lapáš
upresní sa
Malý Lapáš
Nitra
východné Slovensko
Malý Lapáš

Andrea Klasová
Nora Takáčová
Nora Takáčová
Martin Tóth
Martin Tóth
Nora Takáčová
Rastislav Radvanský
Andrea Klasová

Súhlas so všeobecným návrhom 23 ľudí hlasovalo za, 1 sa zdržal hlasovania.
Vyhodnotenie súťaže pes roka predniesla Nora Takáčová - do týždňa to bude zverejnené na
internete.
Martin vyhodnotil úspešných reprezentantov. Klub reprezentantom preplatil náklady na cestu,
dostali príspevok na stravu a jednotlivý reprezentanti podľa umiestnenia boli ocenený finančnou
hotovosťou. Klub ohodnotil za výborné reprezentovanie SKBO na obranárskych pretekoch na
Slovensku a ČR Pavla Tarageľa finančnou hotovosťou.
Nora Takáčová oboznámila členov s novým zápisným poriadkom SKBO
Výbor sa vyjadril k správe KaRK.
Voľba revíznej komisie:
- Ladislav Filip - hlasovalo za 25, zdržal sa 1.
- Ján Maruniak - hlasovalo za 24.
- Rastislav Radvanský – hlasovalo za 25, zdržal sa 1.
Otvorila sa diskusia:
Jozef Mravík - Vyjadril sa k výstavám, nerozumie prečo členovia nevystavujú pracovných psov na
výstavách – reprezentanti na Majstrovstvách sveta. Klubová výstava je naša najvyššia výstava v rámci
klubu a je to prezentácia zvierat. Nesúhlasí s rozdelením BO na exteriérový a pracovný chov.
Rozdelené sú len variácie a povaha ma byť u všetkých variet. Nemalo by sa rozdeľovať vyhodnotenie
pes roka (výstava) a pes roka (práca). Nesúhlasil s miestom výstavy, pretože to nie je miesto kde
pritiahneme ľudí. Vyjadril sa k rozhodcovi - neskúsená. Odporúča vytipovať rozhodcov ako p.
Kadlecaj, ktorý by posudzoval exteriér. Nora Takáčová sa vyjadrila, že Špeciálna klubová výstava

bola očakávaná s nižšou účasťou a na druhej strane rozhodkyňa je považovaná za špecialistku na
plemeno a Špeciálna klubová výstava SKBO bola je prvá výstava na posudzovanie v zahraničí. Martin
Tóth súhlasil, že Klubová výstava bude pred konaním FMBB 2013 s rozhodcom, ktorý bude
posudzovať na svetovej výstave FMBB. Josef Mravík navrhol, aby víťazi išli na Svetovú výstavu
s podporou SKBO.
Alžbeta Hinerová - vyjadrila sa ohľadom kvalifikačný kľúč na FMBB. Položila otázku, či sa môže
zúčastniť na FMBB v roku 2013 - pretože sa nezúčastnila M SR 2012.
Hlasovanie za organizovanie na schôdzach v Malom Lapáši - za 19, proti 1, zdržali sa 2.
Rastislav Radvanský - návrh usporiadania Jesennej bonitácie na východnom Slovensku, predbežne
v Bardejove. Hlasovanie: za 18, proti 1, zdržali sa 2. Hlasovanie za organizátora Jesennej bonitácie
2013 – Rastislav Radvanský – za 24, proti 0.
Voľba overovateľov zápisnice. Josef Mravík- za 24, proti 0. Viliam Koberčík – za 24, proti 0.
Schôdza ukončená.

.............................................................
Josef Mravík

...........................................................
Viliam Koberčík

