Zápisnica zo schôdze výboru
konanej 19.1.2016 v Dolnej Mičinej.
Prítomní:

Alojz Pristach
Miroslava Záchenská
Erika Mésarošová
Ivana Pellegrini
Ján Dírer

Výbor na stretnutí prerokoval činnosť klubu a dohodol sa na nasledujúcich organizačných
záležitostiach:
1) Výbor vzal na vedomie konštatovanie Kontrolnej a revíznej komisie o tom, že zo
strany výboru boli porušené stanovy, pretože prijal od svojho člena jednorázovo
členské na niekoľko rokov dopredu, čo stanovy neumožňujú. Podľa zistenia
Kontrolnej a revíznej komisie má člen zaplatiť členské do 31.1. príslušného roka, na
ktorý sa členský poplatok vzťahuje. Výbor si v tomto zmysle uznal pochybenie
a dohodol sa, že peniaze budú príslušnému členovi klubu vrátené.
2) Výbor sa dohodol na ďalšom postupe v prípade súdneho sporu – SKBO vs. J.M. Na
web stránke bude pre členov klubu zverejnená chronológia celého sporu, od vydania
rozhodnutia Disciplinárnej komisie, po rozhodnutie Kontrolnej a revíznej komisie ako
aj doterajší priebeh súdneho konania. Pojednávanie na Okresnom súde Bratislava IV
bolo odročené. Výbor sa dohodol na tom, že v súdnom spore bude klub zastupovať
právnik, ktorého musí výbor urgentne určiť. Výbor si je vedomý toho, že súdny spor
bude klub stáť nemalé finančné prostriedky, avšak z dôvodu, že daným členom klubu
nebola žaloba zobraná späť výbor musí v tomto smere konať ďalej.
3) Výbor prerokoval a schválil spôsob zápisu DNA do rodokmeňa. Výsledky z testov
DNA budú príslušnou organizáciou, zaslané poradcovi chovu, ktorý kópiu prepošle
majiteľovi psa. Následne budú testy DNA zasielané na Plemennú knihu, aby tieto bolo
možné zapisovať do PP potomkom. Výbor v tomto smere predĺži zmluvu
s Plemenárskymi službami SR, š. p.
4) Výbor schválil zapisovanie skúšok Mondioringu do PP. Mondioring klub Slovakia je
členom FCI prostredníctvom ZŠK. Na Plemennú knihu bude zaslaný Medzinárodný
skúšobný poriadok, ktorý sa nachádza na oficiálnej web stránke ZŠK a vzor zápisu
o vykonaní skúšky.
5) Výboru klubu bol doručený podnet na prešetrenie falšovania PP. Vzhľadom na to, že
PP je vydávaný Plemennou knihou UKK tento jej bude postúpený, aby prešetrila, či
naozaj ide o falšovaný dokument. Rovnako bude oslovený aj ZŠK, pretože na PP sa
nachádza zápis zo skúšky. Výbor bude kontaktovať aj organizáciu AKC v Spojených
štátoch amerických. Člen, ktorý podal podnet bude o výsledku šetrenia oboznámený.
6) Výbor schválil to, že v prípade nevyužitého krycieho listu tento musí byť poradcovi
chovu vrátený do 15.2. nasledujúceho roku po roku, v ktorom bol vydaný. V opačnom
prípade bude takýto chovateľ disciplinárne potrestaný.
7) Výbor sa dohodol na tom, že nebude uznávaný DNA test vykonaný v inom laboratóriu
ako v zmluvnom laboratóriu klubu.
8) Výbor schválil žiadosti Kataríny Filipovej a Miroslava Bolecha o riadne členstvo
v klube.
Zápisnicu spísala M. Záchenská
Zápisnicu videli a odobrili: A.Pristach, E. Mésarošová, I. Pellegrini, J. Dírer

