Občianske združenie,
Landseer klub,
so sídlom: Boldog 1, 925 26 Boldog

ZÁPISNICA
z členskej schôdze
občianskeho združenia Landseer klub, (ďalej len združenie), so sídlom: Boldog 1, 925 26 Boldog,
konaného dňa 09.12.2017, v Nitre.

I.
Program
1./ Otvorenie
2./ Schválenie programu
3./ Správa o hospodárení klubu v roku 2017
4./ Správa o chovateľskej činnosti v roku 2017
5./ Správa o činnosti klubu v roku 2017
6./ Podpora účasti členov na FCI výstavách
7./ Plán aktivít na rok 2018
8./ Chovateľské podmienky klubu - úprava
9./ Uznesenie
10./ Záver

II.
Priebeh schôdze
1./ Otvorenie:
Schôdzu združenia otvorila MUDr. Zita Kerak Lukáčová (ďalej ZKL), ktorá zároveň
privítala všetkých prítomných členov združenia. Zisťuje sa, že sú prítomní členovia v počte
10.
Prítomní členovia: 10
Ospravedlnení členovia: 2, z toho 1 člen vyjadril súhlasné stanovisko so
zaslanými návrhmi písomnou formou
Nedostavili sa: 6
Konštatuje sa, že členská schôdza je v zmysle bodu X. Stanov Landseer klubu ,
uznášania schopná. Zápisnicu zo stretnutia vedie Iveta Uhrová.
2./ Schválenie programu:
Každý člen klubu v zmysle stanov klubu obdržal hore uvedený návrh programu, voči
ktorému neboli výhrady a bol schválený bez pripomienok. Členská schôdza preto ďalej
pokračovala v zmysle schváleného programu.
3./ Správa o hospodárení klubu:
Správu predniesla ZKL podľa uzávierky k 8.12.2017. Zo správy vyplýva, že klub je
finančne sebestačný len v prípade, ak využíva dostupné prostriedky na získanie financií
formou príspevkov z 2% z dane a grantov.
Stav účtu: 423,90 €
Príjmy za rok 2017: 4279, 90 € (Finančná správa 1966 €, Dobromat 56 €, SPZ 300 €)
Výdaje za rok 2017: 4639,02 €
Členovia berú na vedomie správu o hospodárení klubu.

4./ Správa o chovateľskej činnosti v roku 2017
Dominika Kubatková predniesla správu o chovateľskej činnosti v roku 2017.
V roku 2017 prebehlo 5 krytí súk v mojetku členov klubu. Narodili sa 3 vrhy s počtom 22
šteniat, z toho zatiaľ 17 žijúcich. Zbonitovaní boli 2 jedinci (1/1)
5./ Správa o činnosti klubu v roku 2017

1.
2.
3.
4.

V roku 2017 klub organizoval nasledovné aktivity:
Klubová výstava so zadávaním CAC, 30.09.2017, Senec
Špeciálna výstava so zadávaním CAC, 1.10.2017, Senec
Veľkonočné stretnutie landseerov, 15 – 15. 4. 2017, Piatrová
Vianočné stretnutie landseerov, 2.12.2017, Trnava

Výstavy boli súčasťou kynologického víkendu Epeiros CUP 2017. Súčasťou programu boli aj
povahové testy, sympózium, úkážky vodných záchranárskych prác a spoločenský večer.
Aktívna aj pasívna účasť členov klubu bola hodnotené vysoko pozitívne.
Klub nadviazal dlhodobú spoluprácu s Deanou Zelinovou, DeaDro a Alexandrou Majerovou,
Saskia.photography vo veci vizuálov, fotografovania, klubovej sktránky a iných promočných
aktivít klubu.
Klub vyhodnotil súťaž Pes roka 2016 s účasťou 4 prihlásení jedinci v 4 kategóriách a po
splnení podmienok udelil 1x titul Klubový šampión mladých.
Klub zabezpečil členov vecné klubové predmety (mikina a nástenný kalendár 2018).
6./ Podpora účasti členov na FCI výstavách.
Svetová výstava 2017 FCI II skupiny sa konala 12. novembra 2017 v Lipsku. Výstavy
sa zúčastnilo 5 členov/3 psi. Na základe schválenia členskej schôdzi z marca 2017 navrhla
ZKL príspevok vo výške 50 €/ pohonné hmoty na jednomotorové vozidlo pre účastníkov
klubu, sumárne ide o 150 €. ZKL a Iveta Uhrová navrhuju poskytnúť finančný príspevok vo
výške 50 € / pohonné hmoty na jedno motorové vozidlo aj pre účastníkov svetovej alebo
európskej výstavy 2018. Nárok na podporu vzníká členovi klubu len na jednu z navrhnutých
výstav.
Hlasovanie o návrhu finančného príspevku:
Za: 10x
Proti: 0x
Zdržal sa: 0x
7./ Plán aktivít na rok 2018

ZKL predložila návrh na plán aktivít v roku 2018. Termín výstav sú navrhnuté
nasledovné:
Špeciálna výstava so zadávaním titulu CAC, 19.05.2018
Klubová výstava so zadávaním titulu CAC, 23.09.2018
Jesenný výcvikový tábor, 21 – 23. 09.2018
Bonitácia/Zvod mladých sa uskutočnia popri plánovaných výstavách
Návrh rozhodocov bude priebežne upravený podľa potvrdenia dostupnosti. Navrhnuté miesta
konania výstav budú upresnené po overení u správcov arelálov (Kynologická hala Pezinok,
Zámocký part Dolná Krupá, Golfový areál Báč).
Výbor klubu navrhuje v roku 2018:
• pokračovať v spolupráci s DeaDro a Saskia.photopgraphy.
• pre jedincov s udeleným titulom Klubový šampión, Klubový šampión
mladých/klubový veterán šampión navrhuje zabezpečiť vecnú cenu v spolupráci
s umelkynou Neverines creature
• zabezpečiť vecné klubové predmety pre členov klubu
• rozšíriť možnosti získania finančnej podpory prostredníctvom získania grantu cez
Nadáciu Centra filandtropie na projekt Epeiros Water Cup 2018
Hlasovanie o návrhu aktivít klubu v roku 2018:
Za: 10x
Proti: 0x
Zdržal sa: 0x
8./ Chovateľské podmienky - úprava
ZKL predniesla navrh na úpravu chovateľských podmienok – zharmonizovanie znenia
chovateľských podmienok podľa aktuálneho poriadku FCI/SKJ/SPZ, zavedenie povinnosti
vyšetrenia na geneticky podmienené ochorenia CTU,CTP,MD a DM a špecifikovanie
kompletencií poradcu chovu.
Zhrnutie závažných zmien:
Časť IV. Podmienky pre zaradenie do chovu – povinnosť vyšetrenie geneticky podmienených ochorení
Časť VIII. : „Chovateľ svojím podpisom na tlačive potvrdzuje, že bol oboznámený s výsledkom kontroly šteňaťa
a je si vedomý identifikovaných vád poradcom chovu voči štandardu.“
Časť VIII. – vymenované závažné chyby, ktoré môžu viesť k označeniu šteňaťa za neštandardné:
•

hluchota alebo slepota,

•

nesprávna farba srtsi (čierna farba na chvoste alebo končatinách zasahujúca do viac ako 1/2, viditeľný
biely fľak na uchu, celá čierna hlava, čierny golier okolo celého krku, biela kresba na maske
presahujúca vonkajší kútik oka),

•

nesprávna farba očí (nezapigmentovaná dúhovka),

•

omfalokea (neuzavretie brušnej steny) – výrazná hernia,

•

zajačí pysk, rázštep podnebia, zásadné chyby chrupu (podkus viac ako 1 cm),

•

deformácia chvosta.

Hlasovanie o návrhu:
Za: 10x
Proti: 0x
Zdržal sa: 0x
9./ Uznesenie:
Členská schôdza udeľuje mandát, schvaľuje a zaväzuje Výbor klubu na nasledovné:
a. Zabezpečiť výstavy podľa schváleného návrhu na rok 2018
b. Zabezpečiť vecné klubové predmety pre členov klubu
c. Usilovať sa o získanie grantov prostredníctvom centra filantropie a pokračovať v už
zabehnutých zdrojoch finančných príspevkov.
d. Pokračovať v spolupráci s DeaDro, Saskia.photography a nadviazať spoluprácu
s Neverine´s Creature.
e. Upraviť a implementovať nové znenie Chovateľského poriadku.
8./ Záver:
Členskú schôdzu združenia ukončila ZKL, ktorá zároveň poďakovala všetkým
prítomným za účasť a popriala veľa chovateľských a výstavných úspechov do budúceho
obdobia
V Nitre, 09. decembra 2017
Na vedomie: členská základňa, SPZ

Zapísala Iveta Uhrová

