Zápisnica
Z členskej schôdze Slovenského klubu belgických ovčiakov
Konanej dňa 30.11.2013 o 16.00 v Malom Lapáši
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1, Otvorenie
2, Prednesenie správ výboru SKBO
3, Prezentácia hlavného poradcu chovu
4, Diskusia
5, Záver a ukončenie
1, Otvorenie
Schôdzu zahájil predseda klubu SKBO p. Martín Tóth.
Následne sme odhlasovali zapisovateľa schôdze Mgr. Zábojníkovú Katarínu. Hlasovalo: za 13,
proti 0, zdržal sa1.
Návrh overovateľov zápisnice pani Eriku Mesárošovú a pána Vladimíra Koppana. Za tieto návrhy
hlasovalo: za 12, proti 0, zdržal sa 2.
2, Prednesenie správ výboru SKBO
Slova sa ujal predseda klubu, ktorý zhodnotil rok 2013 ako úspešný, vďaka úspechom na MS FCI.
Taktiež vyzdvihol kvalifikačné preteky a majstrovstvá Slovenska. Je rád, že sa rozvíja aj
zahraničná spolupráca. Netreba zabúdať ani na úspech našej členky v obedience na MSR, ktorá
skončila v prvej trojke a v služobnej kynológii nás reprezentuje Laco Filip ktorý je vicemajster
Slovenska v drogách. Boli to zvieratá zo slovenského chovu. Chcel by podporiť náš chov, pretože
si myslí, že máme dobrý chov. Vyzdvihol prácu na klubových výstavách, kde sú vždy pozvaní
zahraniční rozhodcovia. Myslí si, že ohlasy na novú bonitáciu sú pozitívne. Vyjadril sa, že je
zaujímavejšia a lepšia ako bonitácia nemeckých ovčiakov.
Ďalej odovzdal slovo hlavnej poradkyni chovu Mgr. Nore Takáčovej, ktorá predniesla svoju
správu ohľadom krycích povolení. Správa nie je súčasťou zápisnice a bude doložená ako
samostatná príloha. Prihláška vrhu sa posiela priamo p. Takáčovej. Keď má suka prvé šteňatá,
doloží sa originál rodokmeňa. Norika to následne posiela na plemennú knihu. Čísla zápisu sú
doplnené dodatočne. Spomenula problém s opakovaním mien šteniat vo vrhoch u p.Viliama
Koberčíka. Treba sa dávať pozor na opakovanie mien, ktoré sa potom líšia už len číslom zápisu.
Slovo dostal Mgr. Pavol Šlahor ako hlavný výcvikár. Stručne sa poďakoval za akúkoľvek
prezentáciu plemena.

Slovo dostala Ivana Pelegrínová, ktorá klubu predniesla finančnú správu, ktorá nie je súčasťou
zápisnice, ale je samostatnou prílohou.
Revízna komisia v zastúpení predsedu revíznej komisie p. Rastislav Radvanský prečítal ich
správu. Vytkol slabú účasť,
ktorú predpokladá, že bola spôsobená nedostatočnou
informovanosťou členov. Ohľadom financií sa vyjadrili pozitívne. P. Pelegrínová vedie finančnú
správu tak, že je to zrozumiteľné a prehľadné.
Následne po revíznej komisií slovo dostala pani Nora Takáčová. Chce sa vyjadriť k oficiálnej
klubovej web stránke a zverejňovaniu informácií na facebooku. Informácie sa vždy v prvom rade
zverejňujú na facebooku, pretože je to najrýchlejší komunikačný prostriedok dostupný pre
všetkých. Ospravedlnila sa za funkčnosť webstránky SKBO. Dôležité informácie sú tam vždy
pridané i keď oneskorene. Andrea Klasová dávala podklady z M SR BO webmasterovi. Problém
je v tom, že kým sa zhromaždia všetky fotky od viacerých ľudí, tak to trvá strašne dlho. Napísala
na facebook otázku, kto by pomohol na výstave. Bolo treba obsadiť funkciu zapisovateľov
a fotografa. Nikto nemal záujem. Keby bol jeden človek, ktorý by mal fotenie na starosti, doba
zverejnenia fotiek by sa výrazne skrátila. Andrea vysvetlila technický postup riešenia stránky, na
základe ktorého členovia klubu zhodnotili, že rýchlejší spôsob komunikácie je facebook.
Ďalšia téma, ku ktorej sa chcel výbor revíznej komisií vyjadriť je ohlasovanie členskej schôdze. V
stanovách je napísané že členskú schôdzu zvoláva výbor na oficiálnej stránke SKBO. Maruniak sa
vyjadril, že musí byť vyhlásená najmenej 14 dní vopred avšak na stránke nebolo nič v novinkách
uverejnené. Rastislav Radvanský mal stanovy z roku 2012, ktoré neboli aktuálne, aj keď na
oficiálnej webovej stránke sú aktuálne stanovy SKBO. Žiada, aby na oficiálnom webe boli
aktualizácie rýchlejšie zverejnené.
Slovo si vypýtal p. Josef Mravík. Navrhol do budúcnosti, aby sa rozposielali informácie o konaní
členskej schôdze do mailov. P. Mravík na stránku pravidelne nechodí a o schôdzi sa dozvedel dva
dni pred jej konaním. Vyjadril sa, že by bolo vhodné, keby sa posiela jeden mail aj s približným
programom. Na to sa vyjadrila s. Klasová ohľadom problému s neaktuálnymi mailovými adresami
členov. Z odoslaných mailov sa 80% vráti, pretože dané mailové adresy sú nefunkčné. Ľudia
hlásia problémy s databázou, ktoré vedela s. Klasová preveriť ihneď po upozornení a obratom
vedela zariadiť aby boli dané informácie správne.
Návrh čestného člena Ľubomír Hlinka. Hlasovalo za 14 , proti 0, zdržal sa 0.
P. Maruniak navrhol za čestného člen p. Bariaka Martina, ktorý avšak nebol prítomný na schôdzi
a nemohol prijať svoje členstvo, takže sa o jeho čestnom členstve ani nehlasovalo.
P. Mravík sa vyjadril k foteniu z akcii. Chcel by dávať účastníkov z akcií do archívu. Problém je
určiť ochotnú a zodpovednú osobu za fotenie. Mravík navrhol najať fotografa. Vyjadril sa, že sa
nefotia psy na výstavách, nemôže si pozrieť archív, kto kedy vystavoval aké zviera.

Martin Tóth chce zakúpiť do klubu notebook. Chcú dať smernicu, aby na klubovej akcií
organizátor podujatia musel zabezpečiť osobu, ktorá zdokumentuje priebeh akcie. Hlasovanie za
príspevok na fotografa. Hlasovalo za 14 , proti 0, zdržal sa 0
3, Prezentácia hlavného poradcu chovu
P. Takáčová pripravila prezentáciu - manuál pre chovateľov. Daná prezentácia bude taktiež
k dispozícií pre všetkých členov SKBO na oficiálnej webovej stránke SKBO. Kynologická
jednota ju poverila, aby sa zúčastnila chovateľskej komisie a na zasadnutí UKK predniesla túto
prezentáciu.
Prezentácia bude samostatne zverejnená mimo zápisnice členskej schôdze. Vysvetlila postup pri
registrácii importovaného jedinca. Potvrdenie treba vytlačiť zo stránky UKK potvrdiť veterinárom
a poslať s originál rodokmeňom. Pokiaľ som majiteľom uchovneného psa, treba poslať originál
rodokmeňa s pečiatkou chovný na plemennú knihu. U suky to stačí do prvého vrhu poslať s
rodokmeňom. Cenník je na webe UKK. Plemenná kniha len preregistruje psa/ suku ako
chovného/ú. Potom majiteľ psa pošle podklady, že pes/ suka je chovný/á. Použije tlačivo na
uznanie chovnej spôsobilosti(zo stránky UKK). Tlačivo na vystavenie pripúšťacieho povolenia je
tlačivo zo stránky SKBO. P. Takáčová nebude zasahovať do krytí, kým pes/suka nie je pod
poradcom chovu. P. Takáčová vie spraviť príbuzenskú plemenitbu. Treba zachovať štandard.
Krycí list platí do konca januára nasledovného roku. Bez krycieho listu sa nedá kryť. Do 10 dní
od narodenia, musí mať p. Takáčová informáciu o vrhu.
P. Maruniak sa opýtal, či si môže štence tetovať. Je to nepovinné ale môže sa to. Prvoradé je
čipovanie.
Keď je žiadanka o exportný rodokmeň, musí sa uviesť meno a adresa nového majiteľa. Prihláška
na zápis šteniat je tlačivo UKK. Najskôr sa vypĺňajú psy a potom suky. Treba to usporiadať
abecedne a podľa pohlavia. P. Takáčová predniesla aj druhú prezentáciu o zákaze plemien a o
zdravotnom stave, ktorý je už neudržateľný. Môže sa stať, že sa narodí neštandartné zviera.
Zvieraťu sa normálne vystaví rodokmeň ale bude mať obmedzenú registráciu, aby ho nemohli
vyviezť a odchovať niekde v inej krajine na ňom šteňatá. Ak sa pes na bonitácii stane nechovný,
bude tam poznámka „limited registration“ a nebude možné na danom zvierati chovať v žiadnej
krajine. Martin Tóth povedal že je šťastný, že p. Takáčová je v komisii FCI a bude nás priebežne
informovať.
4, Diskusia
P. Koppan sa zapojil do diskusie, že videl výstavu CVO a páčil sa mu predaj klubových
materiálov, tričiek, nášiviek, log, atď. Bol by rád, keby v budúcnosti bola možnosť zakúpenia
materiálov na podporu propagácie klubu na stránke SKBO.
Výbor SKBO dal spraviť klubové tričká pre všetkých riadnych členov, ktoré si môžu vyzdvihnúť
na každej klubovej akcii.

Martina mrzia víkendy SKBO, ktoré sa nekonali. Sľúbil, že sa vyhradí priestor pre víkend, kde sa
môžeme stretnúť a spolu trénovať. Chce podporiť mladých ľudí, mládež.
Martin navrhol robiť ukážky na akciách so psami, aby sme prezentovali dobré meno plemena BO.
Nora navrhla do diskusie otázku DNA profilu. Navrhla, aby sme začali robiť DNA profily. Po
tom, ako budeme mať dosť vzoriek, budeme vedieť overovať psov. Chce dohodnúť ceny s
konkrétnym laboratóriom, aby sme mohli mať aj príspevok z klubu. Vzorky by sa odoberali na
bonitáciách alebo klubových výstavách.
Návrh o zavedení dobrovoľného odoberania DNA s príspevkom 20 % od SKBO- Hlasovalo za
14, proti 0, zdržal sa 0
Nora navrhla, aby sa pri rontgenoch dali robiť aj ďalšie snímky, ktoré sa dajú odsledovať. Jedná
sa o ochorenia spondilóza, lakte a dedičné ochorenie oka. Nebude to povinné. Lakte by boli
nepovinné najbližšie 2 roky. Nora na základe nepovinných údajov nebude vylučovať z chovu,
chce to vedieť len čisto informatívne. Spondilóza nepovinná 5 rokov. Všetky tieto ochorenia
ovplyvňujú funkčnosť našich psov.
Vyšetrenie oka na dedičné ochorenia.
Za každé absolvované vyšetrenie by bola zľava na bonitácii 5 eur. Hlasovalo za 13 , proti 0,
zdržal sa 1
Kalendár akcii predniesla s. Klasová. Podklady budú samostatne zverejnené na oficiálnej webovej
stránke SKBO v sekcii KLUB-Kalednár akcií.
Termín klubového víkendu dodatočne upresní Martin Tóth. Hlasovalo za 13 , proti 0, zdržal sa 1
Návrh bonitácie v Turčianskych Kľačanoch u Jána Dírera. Hlasovalo za 13 , proti 0, zdržal sa 1
Martin Tóth sa vyjadril o výkone slovenských pretekárov na MS FCI. Naši chlapci vytvárali super
atmosféru. Navrhol 50 eur odmeny od klubu. Hlasovalo za 13 , proti 0, zdržal sa 1
Návrh schválenia zakúpenia notebooku pre klub do sumy 450 eur. Hlasovalo za 13 , proti 0,
zdržal sa 1
Hlasovalo sa za revíznu komisiu, aby ostala v pôvodnom zložení. Hlasovalo za 11 , proti 0, zdržal
sa 3
5, Záver a ukončenie:
M.Tóth sa poďakoval za účasť na schôdzi a ukončil ju.

Zapísala: Mgr. Katarína Zábojníková

Erika Mesárošová

Vladimír Koppan

Správa o finančnej situácii do 31.10.2013
Zostatok z roku 2012

pokladňa
=202,86 €
účet
=4.011,75 €
______________________
spolu
=4.214,61 €

Príjmy do 31.10.2013

pokladňa
=2.345,00 €
účet
=3.037,62 €
______________________
spolu
=5.382,62 €

Výdaje do 31.10.2013

pokladňa
=1.728,73 €
účet
=2.338,23 €
______________________
spolu
=4.066,96 €

Zostatok do 31.10.2013

pokladňa
=819,13 €
účet
=4.711,14 €
______________________
spolu
=5.530,27 €

Medzi najväčšie výdavkové položky patria:
- vedenie stránky ročný poplatok
- štartovné FMBB 2013
- členský poplatok do UKK
- reklamné predmety klubu
(polokošele, plagát pre repre.)
- cestovné
- poháre na akcie
- spracovanie online výstavy
- letenka rozhodkyňa výstava
- akcie klubu ubyt,strava
(rozhodcovia, personál,letenka)

=140,00 €
=600,00 €
=190,00 €
=187,20 €
=814,65 €
=180,64 €
=55,41 €
=169,34 €
=843,26 €

Motivačné zdravotné programy SKBO
V snahe zmapovať zdravotný stav populácie BO na Slovensku a najmä s úmyslom zachovania
dlhovekosti plemena a jeho povesti ako geneticky málo zaťaženého chorobami, predkladá
Mgr. Nora Takáčová členskej schôdzi po dlhom zvážení tento návrh na vykonávanie
nasledovných zdravotných testov:
DLK - Dysplázia lakťového kĺbu
Návrh:
-

nepovinné najbližšie dva roky (jarná bonitácia 2014 – jesenná bonitácia 2015)
počas týchto 2 rokov zbierať údaje od majiteľov, ktorí RTG DLK budú robiť, evidovať
a sledovať, nevylučovať postihnuté jedince z chovu
potomkovia postihnutých rodičov budú mať vyšetrenie do chovu povinné, nebude však – bez
ohľadu na výsledok - v skúšobnej dobe vylučujúce z chovu!
chovateľom/majiteľom, ktorí vyšetrenie v období rokov 2014 – 2016 podstúpia, dať zľavu na
bonitáciu v určitej výške (rozhodne výbor)
od jarnej bonitácie 2016 mať vyšetrenie ako povinné do chovu

* SCHVÁLENÉ na ČS.*
SA - Spondylóza chrbtice
Návrh:
-

nepovinné najbližších 5 rokov (do jesennej bonitácie 2018)
počas tohto obdobia zbierať údaje, ktorí toto vyšetrenie dajú urobiť, evidovať a sledovať –
najmä hlásenia starších psov, nevylučovať postihnuté jedince z chovu
potomkovia postihnutých rodičov budú mať vyšetrenie do chovu povinné, nebude však – bez
ohľadu na výsledok - v skúšobnej dobe vylučujúce z chovu!
chovateľom/majiteľom, ktorí vyšetrenie v období rokov 2014 – 2018 podstúpia, dať zľavu na
bonitáciu v určitej výške (rozhodne výbor)
po uplynutí skúšobnej doby výsledky vyhodnotiť a rozhodnúť o potrebe mať toto vyšetrenie
ako povinné

* SCHVÁLENÉ na ČS.*
DOO - Dedičné ochorenia oka
Návrh:
-

nepovinné najbližšie dva roky (jarná bonitácia 2014 – jesenná bonitácia 2015)
počas týchto 2 rokov zbierať údaje od majiteľov/chovateľov, ktorí toto vyšetrenie budú
absolvovať, evidovať a sledovať
nevylučovať postihnuté jedince z chovu
potomkovia postihnutých rodičov budú mať vyšetrenie do chovu povinné, nebude však – bez
ohľadu na výsledok - v skúšobnej dobe vylučujúce z chovu!

* SCHVÁLENÉ na ČS.*

-

chovateľom/majiteľom, ktorí vyšetrenie v období rokov 2014 – 2016 podstúpia, dať zľavu na
bonitáciu v určitej výške (rozhodne výbor)
od jarnej bonitácie 2016 mať vyšetrenie ako povinné do chovu

Vyšetrenia chápať v skúšobnej dobe ako NEPOVINNÉ s tým, že každý, kto absolvuje so psom
minimálne DVE takéto vyšetrenia, získa zľavu z poplatku za bonitáciu vo výške, ktorú určí výbor.

-

Zľava bude viazaná na konkrétneho psa, nie na majiteľa/chovateľa.
Vyšetrenia musia byť za účelom uplatnenia zľavy doložené osvedčeniami/certifikátmi
(nestačí zápis v PP) najneskôr do dňa konania bonitácie.

Druhý návrh sa týkal spustenia vykonávania DNA profilov chovných jedincov v našom klube,
aby sme následne po určitom časovom období boli schopní testovať v sporných prípadoch
paternitu a maternitu jedincov.
Zavedenie povinných DNA profilov u novo-uchovňovaných jedincov
-

-

Od najbližšej bonitácie (jar 2014)
Zistiť servis (SR, ČR, Európa) a ceny a dohodnúť spoluprácu s konkrétnym laboratóriom
v rámci klubu
Podľa možností Klubu navrhujem zľavu (resp. finančný príspevok klubu) vo výške cca 20% na
vyšetrenie/profil (vzorky sa budú odoberať hromadne na bonitáciách; financovanie
dopracujeme s ekonómkou klubu a laboratóriom)
Motivácia DNA profilovania aj pre majiteľov starších jedincov nečinných v chove a veteránov
(kvôli možnosti overenia pôvodu možných potomkov – 50%), rovnako ako aj už chovných
psov a súk, ktoré sú aktívne v chove.

