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ZÁPISNICA 

 

Z členskej schôdze 

 

občianskeho združenia Landseer klub (ďalej len klub) so sídlom 

Boldog 1, 92526 Boldog, konanej 21.12.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. 

PROGRAM 

 

1) Otvorenie schôdze 
2) Schválenie programu 
3) Schválenie plánu činnosti na rok 2021 
4) Iné body 
5) Uznesenie 
6) Záver 

 

 

II. 

PRIEBEH 

 

Schôdzu otvorila a viedla Zita Kerak Lukáčová (ZKL). Schôdza prebiehala vzhľadom na protipandemické 
opatrenia a zákaz združovania sa formou online diskusie využitím platformy webex. Záznam z online 
stretnutia je k dispozícii u ZKL. 

Prítomní členovia: 12 

Ospravedlnení členovia: 6 

Členská schôdza je uznášania schopná. 

 

III. 

SCHVÁLENIE PROGRAMU 

 

Členská schôdza schválila program tak, ako bol prednesený ZKL bez pripomienok a dodatkov. 

 

IV. 

 

SCHVÁLENIE PLÁNU ČINNOSTI NA ROK 2021 

 

 



Klubová a Špeciálna výstava psov spolu aj s workshopom sa v  roku 2020 z dôvodu zákazu stretávania sa 
viac ako 6 osôb neuskutočnila. Výstavy boli materiálne kompletne pripravené. Materiálne zabezpečenie sa 
po nevyhnutných úpravách presúva na realizáciu výstav v roku 2021. 

Návrh termínov akcií poriadaných a zastrešených klubov: 

24. apríl 2021  Klubová výstava psov, Pezinok 

25. apríl 2021  Workshop pod vedením p. Šustu, Pezinok 

1. – 2. máj 2021  Vodný výcvikový tábor, Senec 

28.- 30. máj 2021 Vodný výcvikový tábor, Senec 

4. – 5. september 2021 Vodný výcvikový tábor, Senec 

5. september 2021 Vodné skúšky podľa DVG, Senec 

12. september 2021 Špeciálna výstava psov, Mojmírovce 

 

Členská schôdza hlasovala o navrhovanom programe činnosti klubu na rok 2021 a jednohlasne sa zhodla 
s návrhom. 

 

V. 

INÉ BODY 

 

V priebehu mesiacov september a október sa prihlásili do klubu 3 noví členovia. Nakoľko pre nariadené 
obmedzenia sa nemohli zúčastniť žiadnej z klubových akcií a uhradili plnú výšku členského poplatku, 
navrhuje ZKL presunúť platnosť ich členstva na rok 2021. 

Členská schôdza tento návrh schválila jednohlasne. 

 

V roku 2020 sa pre obmedzenia nemohla uskutočniť ohlásená bonitácia. SPZ/SKJ ako zastrešujúca 
organizácia oznámila chovateľským klubom, že v kompetencii klubov je riadiť chov a dohliadať nad tým, aby 
aj v podmienkach pandémie boli žiadosti o krytie vystavované jedincom, ktorí spĺňajú podmienky zaradenia 
do chovu. Pokiaľ má byť jedinou bariérou zaradenia do chovu absolvovanie bonitácie, ktorá sa z dôvodov 
zákazu zhromažďovania nemôže uskutočniť, môže chovateľský klub po obdržaní takejto žiadosti žiadateľovi 
vyhovieť alebo ju zamietnuť. Neabsolvovanie bonitácie nie je dôvod na zamietnutie zápisu vrhu do plemennej 
knihy. ZKL preto navrhuje členskej základni prijať nasledovné opatrenie: 

 



Člen klubu je oprávnený požiadať o vystavenie krycieho listu pre povolenie krytia pre takého jedinca, ktorý 
nemohol absolvovať bonitáciu z dôvodu zákazu zhromažďovania sa. Chovateľ, ktorý žiada o povolenie 
krytia musí predložiť spolu so žiadosťou všetky také dokumenty, ktoré sú povinné k absolvovaniu bonitácie 
(výsledky zdravotných vyšetrení HD,ED, genetické vyšetrenia, absolvovanie aspoň 2 výstav z toho jedna 
klubovom poriadaná výstava). Jedinej musí mať v čase žiadosti vek vhodný do zaradenia do chovu podľa 
chovateľského poriadku Landseer klubu. Klub v takomto prípade vystaví žiadateľovi krycí list. Toto 
uznesenie platí počas doby vyhlásenej pandémie. Klub sa zaväzuje, že usporiada bonitáciu v čo 
najskoršom možnom termíne po uvoľnení opatrení. 

Návrh prijala členská schôdza v počte hlasov 10, 2 sa zdržali hlasovania. 

 

VI. 

 

UZNESENIE 

 

Členská schôdza schvaľuje: 

1) Termín konania klubom poriadaných a zstrešených akcií tak, ako je uvedené v návrhu. 
2) Presun členského poplatku pre nových členov na rok 2021. 
3) Dočasnú zmenu v podmienkach zaradenia do chovu pre jedincov, ktorí nemohli pristúpiť k bonitácii 

z dôvodu zákazu zhromažďovania sa tak, ako je uvedené v návrhu. 

Členská schôdza zaväzuje výbor klubu: 

1) Usporiadať klubom poriadné a zastrešené akcie podľa návrhu. 
2) Vydávať krycie povolenia pre jedincov, ktorí nemohli pristúpiť k bonitácii a spĺňajú podmienky 

chovnosti podľa návrhu. 
3) Usporiadať bonitáciu v čo najkratšom možnom čase po uvoľnení zákazu zhromažďovať sa. 

 

VII. 

 

ZÁVER 

 

Členskú schôdzu ukončila ZKL. Zápis z členskej schôdzi spracovala ZKL. 

 

V Boldogu, 22.11.2020 

 


