
ZÁPISNICA 
z Členskej schôdze Slovenského klubu chovateľov pudlov 

Plánovaný program rokovania: 
1) Otvorenie  
2) Úvod  
3) Schválenie programu rokovania  
4) Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice  
5) Zmena Stanov klubu  
6) Zmena Chovateľského poriadku klubu  
7) Zmena Vykonávacieho predpisu č.1/2021 k Zápisnému poriadku Únie kynologických klubov  
8) Zmena Výstavného poriadku klubu  
9) Zmena Bonitačného poriadku  
10) Plán činnosR a hospodárenia klubu na rok 2023  
11) Návrh ročného rozpočtu klubu na rok 2023  
12) Návrh výšky členských príspevkov a výšky poplatkov za administraVvne úkony na rok 2023  
13) Informácia o Zásadách hospodárenia klubu  
14) Diskusia a rôzne  
15) Schválenie uznesenia  
16) Záver 

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PROGRAMU 
1) Otvorenie 

2) Úvod 
Peter Tomeček na úvod poďakoval členom za účasť na Členskej schôdzi a Rež sponzorom za poskytnuRe 
priestoru v Liptovskom Jáne. V skratke zhodnoRl uplynulý rok a konštatoval, že viac naplánovaných 
klubových akRvít sa nepodarilo uskutočniť. Predniesol, že by bol rád, keby sa do činnosR klubu zapojilo viac 
členov formou vytvorenia odborných pracovných skupín, ktoré by Výboru pomáhali v jednotlivých sférach.  
Na základe žiadosV troch asociovaných členov, po uplynuV jedného roka od vzniku asociovaného členstva, 
požiadali p. Natália Zambová, Andrea Pudišová a Michaela Machánek v súlade so stanovami klubu Členskú 
schôdzu klubu o vznik riadneho členstva. O návrhu na vznik riadneho členstva p. Natálie Zambovej, Andrei 
Pudišovej a Michaeli Machánek sa uskutočnilo hlasovanie s týmto výsledkom: 
 Za:   21 
 ProR:   0 
 Zdržal sa:  0 
 Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

3) Schválenie programu rokovania 
Peter Tomeček predniesol návrh na schválenie plánovaného programu Členskej schôdze. K návrhu mal 
pripomienku Marián Miškanin, ktorý navrhol preradiť body 10., 11. a 12. navrhovaného programu pred bod 
5. O predloženom upravenom návrhu programu sa uskutočnilo hlasovanie s týmto výsledkom: 

o  Za:   21 

Dátum konania: 4.2.2023

Miesto konania: Penzión UNA, Liptovský Ján

Predsedajúci: Peter Tomeček, predseda SKCHP

Prítomní: 23 riadnych členov, 4 asociovaných členov. Zoznam podľa prezenčnej lisRny
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o  ProR:  0 
o  Zdržal sa:  0 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

4) Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice 
Predsedajúci navrhol ako zapisovateľa Katarínu Palečkovú, ako overovateľov Barboru Palušekovú 
a Mariána Kočiša. O predloženom návrhu sa uskutočnilo hlasovanie s týmto výsledkom: 

o  Za:   23 
o  ProR:  0 
o  Zdržal sa:  0 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

5) Plán činnos_ a hospodárenia klubu na rok 2023 
Peter Tomeček predstavil návrh Plánu činnos_ na rok 2023, ktorý bol vopred publikovaný na webovej 
stránke klubu a je prílohou č.1 tejto zápisnice. O predloženom návrhu sa uskutočnilo hlasovanie s týmto 
výsledkom: 

o  Za:   23 
o  ProR:  0 
o  Zdržal sa:  0 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

6) Návrh ročného rozpočtu klubu na rok 2023 
Peter Tomeček predstavil návrh rozpočtu na rok 2023, ktorý bol vopred publikovaný na webovej stránke 
klubu a je prílohou č.2 tejto zápisnice.  
Pani Mišovičová sa opýtala na možnosť poberania 2% z daní. Peter Tomeček vysvetlil celý proces, ktorý je 
potrebné absolvovať a predpokladá, že do konca roku 2023 budeme mať finálnu registráciu. Získané 
finančné prostriedky budú môcť byť využité len na vzdelávaciu činnosť klubu. 
O predloženom návrhu rozpočtu klubu na rok 2023 sa uskutočnilo hlasovanie s týmto výsledkom: 

o  Za:   23 
o  ProR:  0 
o  Zdržal sa:  0 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

7) Návrh výšky členských príspevkov a výšky poplatkov za administradvne úkony na rok 2023 
Výbor navrhuje, aby členské príspevky a poplatky za administraVvne úkony zostali v platnosR bez zmeny. 
O predloženom návrhu sa uskutočnilo hlasovanie s týmto výsledkom: 

o  Za:   23 
o  ProR:  0 
o  Zdržal sa:  0 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

8) Zmena Stanov 
Výbor predniesol svoj návrh na zmenu Stanov, ktorý bol vopred publikovaný na webovej stránke klubu a je  

 prílohou č.3 tejto zápisnice. 
Jednalo sa o zmenu procesu prija_a žiados_ uchádzača o členstvo v SKCHP - Uchádzač o členstvo sa stáva 
asociovaným alebo mimoriadnym členom odoslaním žiadosR a zaplatením členského príspevku bez 
schvaľovania jednotlivých žiadosV Výborom. 
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Výbor ďalej navrhuje, aby bol Článok I., odsek 4 doplnený písmenom d) nasledovne: Členstvo zaniká 
nezaplatením členského príspevku do 31.marca príslušného kalendárneho roka a v súlade s vnútorným 
predpisom klubu. O predloženom návrhu sa uskutočnilo hlasovanie s týmto výsledkom: 

o  Za:   23 
o  ProR:  0 
o  Zdržal sa:  0 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

Kontrolná a revízna komisia (ďalej len KRK) takRež navrhuje termín na zaplatenie členských príspevkov do 
31.marca príslušného roka. KRK ďalej navrhuje, aby sa riadnym členom SKCHP mohla stať iba osoba po 
dovŕšení 18 rokov. O predloženom návrhu sa uskutočnilo hlasovanie s týmto výsledkom: 

o  Za:   22 
o  ProR:  0 
o  Zdržal sa:  1 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

KRK ďalej predložila návrh, že hlavný poradca chovu a predseda klubu by mal byť volený Členskou 
schôdzou, nasledovala diskusia členov: 
- Lujza Mackyová – voľba ľudí Členskou schôdzou na všetky jednotlivé pozície 
- Katarína Prochotská – ponechať systém, aký je doteraz 
- Patrícia Danková – ponechať systém, aký je doteraz, ale funkciu Hlavný poradca chovu si zvolený Výbor 

môže vybrať aj z členov klubu. 
- Peter Tomeček – doplnil, že človeka na post Hlavného poradcu chovu, ale aj na iné posty by mohlo 

navrhovať Chovateľské kolégium alebo jednotlivé pracovné skupiny. Táto zmena by teda mala počkať, 
kým začne Chovateľské kolégium fungovať a kým sa vytvoria jednotlivé pracovné skupiny. Následne sa 
príjme relevantné riešenie.  

O predloženom návrhu KRK-u sa uskutočnilo hlasovanie s týmto výsledkom: 
o  Za:   4 
o  ProR:  19 
o  Zdržal sa:  0 
Výsledok hlasovania: NESCHVÁLENÉ 

Lujza Mackyová navrhla zo Stanov, článok II., ods.1 vypus_ť vetu: „Riadnym členom môže byť FO a PO, 
ktorá má preukázateľné skúsenos_ z chovu alebo vlastníctva pudla.“ O predloženom návrhu sa 
uskutočnilo hlasovanie s týmto výsledkom: 

o  Za:   22 
o  ProR:  0 
o  Zdržal sa:  1 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

9) Zmena Chovateľského poriadku 
Výbor predložil návrh vzniku Chovateľského kolégia, ktorý bol vopred publikovaný na webovej stránke 
klubu a je prílohou č.4 tejto zápisnice. 
Pán Andrej Pavlík navrhol, aby sa členom Chovateľského kolégia mohol stať aj člen, ktorý odchoval 2 
a viac vrhov aj iného plemena, nie nutne iba pudla. Chovatelia iných plemien môžu mať Rež dostatok 
skúsenosV a vedomosV a ich práca bude pre Chovateľské kolégium prínosom. 
O predloženom návrhu vrátane pripomienky pána Pavlíka (odsek 4 Chovateľského kolégia) sa uskutočnilo 
hlasovanie s týmto výsledkom: 
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o  Za: 22 
o  ProR: 0 
o  Zdržal sa: 1 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

Po schválení sa pani Mackyová v rámci diskusie opýtala, či sa členovia Chovateľského kolégia budú voliť. 
Peter Tomeček jej na to odpovedal, že členovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom ŽiadosR, ktorú pripraví 
Výbor. Výbor skontroluje, či uchádzač spĺňa všetky podmienky a vystaví menovací dekrét. 

Pani Mackyová poukázala na chýbajúcu prílohu k Chovateľskému poriadku (článok II., odsek 5), v ktorej má byť 
databáza informácií o pudloch na Slovensku. Peter Tomeček reagoval tým, že na tejto štruktúre databázy by 
malo pracovať Chovateľské kolégium, ktoré návrh databázy predloží Výboru, ten ho následne schváli a bude 
prílohou Chovateľského poriadku. 

Výbor predniesol svoj návrh na zmenu Chovateľského poriadku v článku IV., odsek 1 – zrušiť účasť na 
klubovej alebo špeciálnej výstave ako podmienku chovnos_, ktorý bol vopred publikovaný na webovej 
stránke klubu. Nasledovala diskusia: 
Nikoleta Reiprichová - nesúhlasí, pretože to bola jediná podmienka, kedy človek musel pre plemeno niečo 
urobiť. Takto sa všetko uľahčí množiteľom. 
Lujza Mackyová - pokiaľ chovateľ dodržuje Chovateľský poriadok, nemôže byť nazývaný množiteľom.  

Patrícia Danková – táto podmienka môže odradiť človeka chovať, ak nemá ambície udržiavať psa vo výstavnom 
strihu. 
Katarína Prochotská vyjadrila názor, že by sa mohol vypusRť Rtul - hodnotenie, ale podmienka absolvovania 
výstavy by mala zostať, aby členovia svoje psy aspoň raz odprezentovali.  
Marián Miškanin navrhol upraviť vetu nasledovne:  - “Zároveň podmienkou bonitácie je aj absolvovanie 
Klubovej výstavy (dalej len “KV”) alebo Špeciálnej výstavy (ďalej len “ŠV”), minimálne v triede v triede 
mladých s hodnotením, ktoré usporadúva klub spravidla raz ročne. Bonitáciu výbor klubu uskutočňuje 
spravidla 2x ročne. V odvôvodnených prípadoch môže bonitáciu výbor klubu uskutočniť aj v inom termíne, ako 
je termín konania KV alebo ŠV tak, aby sa bonitácia konala najmenej raz ročne.” 
Ďalej navrhol do odseku 3 doplniť novú odrážku “- potvrdenie o absolvovaní KV alebo ŠV, minimálne v triede 
mladých s hodnotením, ktoré usporadúva klub” 
O predloženom návrhu Mariána Miškanina sa uskutočnilo hlasovanie s týmto výsledkom: 

o  Za: 20 
o  ProR: 1 
o  Zdržal sa: 2 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

A) Vypustenie vety z pripúšťacieho povolenia - “Vzor pripúšťacieho povolenia (originál 
tlačivo ÚKK) musí byť dostupný na webovej stránke klubu…” 

o  Za: 23 
o  ProR: 0 
o  Zdržal sa: 0 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 
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• Hlasovanie za úpravu CHP výborom klubu a na základe úpravy M. Miškanina - 

o  Za: 22 
o  ProR: 0 
o  Zdržal sa: 1 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

B) Návrh na úpravu CHP – vypustenie iných poradcov - návrh KRK - zmeniť Článok XI 
Poradcovia chovu na “Článok XI Hlavný poradca chovu” a vypusRť z Článku XI 
Poradcovia chovu “bod 2” 

• Hlasovanie   

o  Za: 23 
o  ProR: 0 
o  Zdržal sa: 0 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

Lujza Mackyová navrhuje článok I., odsek 11 zosúladiť so Smernicou SKJ "Smernica definujúca obchodníkov 
so psami, osoby spolupracujúce s obchodníkmi so psami a chovateľov psov bez preukazu o pôvode" 
O predloženom návrhu sa uskutočnilo hlasovanie s týmto výsledkom: 

o  Za: 22 
o  ProR: 0 
o  Zdržal sa: 0 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

Lujza Mackyová navrhuje v článku 3., odsek vynechať písmeno g), nakoľko buď je daný pes uznaný ako 
chovný a tým pádom môže kryť, alebo nie je chovný a kryť nemôže. Nasledovala diskusia: 
Patrícia Danková - Nemôžeme vyžadovať Reto vyšetrenia od zahraničných chovateľov, pretože oni majú iný 
systém uchovnenia a Reto podmienky my musíme akceptovať. V prípade, že si náš chovateľ vyberie psa bez 
týchto vyšetrení, je to na ňom, či takéto rozhodnuRe riskne. 
Katarína Prochotská súhlasí s Patríciou Dankovou, avšak je to pre ochranu našich odchovov a niektorí 
chovatelia v zahraničí nemajú problém Reto vyšetrenia doložiť. Testy, ktoré ohrozujú zdravie psov sú z jej 
pohľadu dôležité. Konkrétne Reto oči sú veľmi dôležité. 
Lujza Mackyová to akceptuje, avšak bolo by potrebné presne špecifikovať, pre ktorý veľkostný ráz táto 
podmienka plaV, nakoľko veľký pudel nemá ani u nás pre chovnosť podmienku vyšetrenia očí. Peter Tomeček 
navrhuje, aby sa spornosťou tohto ustanovenia zaoberalo Chovateľské kolégium. Predkladateľka návrhu 
súhlasila, aby sa týmto návrhom zaoberalo Chovateľské kolégium, preto sa o tomto návrhu sa nehlasovalo. 

Lujza Mackyová ďalej navrhla, aby sa v článku 3, odsek 8) zmenil stupeň DBK z B na C. Odôvodnila to tým, že 
stredný pudel má pre zaradenie do chovu ako podmienku RTG vyšetrenia maximálne stupeň C. 
O predloženom návrhu sa uskutočnilo hlasovanie s týmto výsledkom: 

o  Za: 23 
o  ProR: 0 
o  Zdržal sa: 0 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 
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Lujza Mackyová ďalej navrhla, aby sa rozšíril zoznam posudzovateľov DBK o všetkých posudzovateľov, ktorí 
majú oprávnenie vydávať oficiálne cerRfikáty o posúdení DBK, nakoľko nie všetci oprávnení posudzovatelia sú 
aj členmi SpoločnosR posudzovateľov DBK a DLK. Zoznam veterinárnych lekárov, ktorí absolvovali skúšku 
posudzovateľov DBK/DLK je uvedený na stránke Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky. 
O predloženom návrhu sa uskutočnilo hlasovanie s týmto výsledkom: 

o  Za: 22 
o  ProR: 1 
o  Zdržal sa: 0 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

Lujza Mackyová navrhuje vynechať článok VI., odsek 1) bod 3, nakoľko buď je vybraný krycí pes chovný na 
Slovensku a potrebné vyšetrenia má k dispozícii hlavný poradca chovu alebo je to zahraničný pes, ktorý je 
chovný v krajine trvalého bydliska majiteľa, teda splnil podmienky chovnosR v danej krajine. Nie je správne 
znevažovať podmienky chovnosR okolitých krajín tým, že neuznáme ich chovných jedincov ako 
plnohodnotných a požadujeme aby splnili časť našich podmienok. Tiež navrhuje zrušiť podmienku doloženia 
potvrdenia o výške krycieho psa, keďže vo väčšine prípadov sa jedná iba o čestné prehlásenie majiteľa 
krycieho psa, ne o oficiálny dokument. Nasledovala diskusia: 
Katarína Prochotská je proR, pretože môže nastať problém s falšovaním údajov. 
Barbora Palušeková je za vyžadovanie čo najväčšieho počtu zdravotných vyšetrení, ale nechala by to na 
zodpovednosR chovateľa a nedávala to ako podmienku na doloženie. 
O predloženom návrhu sa uskutočnilo hlasovanie s týmto výsledkom: 

o  Za: 7 
o  ProR: 4 
o  Zdržal sa: 8 
Výsledok hlasovania: NESCHVÁLENÉ 

Lujza Mackyová navrhuje článok VII, body 4 a 5 upraviť v súlade s Chovateľským poriadkom SKJ kde je 
uvedené: „Umelé oplodnenie nie je dovolené previesť u psov, ktorí sa predtým nereprodukovali prirodzeným 
spôsobom. V ojedinelých prípadoch (keď sa len pes alebo len suka predtým nerozmnožovali prirodzeným 
spôsobom) môže členská organizácia SKJ poverená vedením čiastkovej plemennej knihy povoliť výnimky, na 
základe odporúčania príslušného chovateľského klubu.“ 
O predloženom návrhu sa uskutočnilo hlasovanie s týmto výsledkom: 

o  Za: 19 
o  ProR: 0 
o  Zdržal sa: 0 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

Lujza Mackyová navrhuje zrušiť kontroly vrhu poradcom chovu z dôvodu finančnej neefekVvnosR pre klub 
a Rež z dôvodu, že kontrola vrhu nemá výpovednú hodnotu o narodených jedincoch z hľadiska ich ďalšieho 
chovného využiRa, je to časová záťaž pre poradcu, aj pre chovateľa. Zodpovednosť za odchov šteniat, vrh 
a vyžiadanie rodokmeňov je plne v kompetencii a zodpovednosR chovateľa, nie chovateľského klubu. 
Nasledovala diskusia: 
Nikoleta Reiprichová s návrhom súhlasí, pri žiadnom inom plemene, ktoré chová sa kontroly vrhu poradcom 
chovu nerobia 
Patrícia Danková navrhuje, aby túto kontrolu robil veterinár, keďže v prvom rade sa má kontrolovať zdravie. 
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Katarína Prochotská je proR, v minulosR ako poradkyňa chovu vykonávala kontroly aj s veterinárnym lekárom. 
Kontroly vrhu majú význam kvôli kontrole zdravia šteniat, ale aj kvôli kontrole prostredia, v akom sú šteňatá 
odchovávané. 
Marián Miškanin potvrdil, že ekonomické ukazovatele ukazujú, že kontroly sú finančne náročné pre klub, avšak 
navrhuje kompromis: „Kontroly vrhu vykonáva hlavný poradca chovu alebo veterinárny lekár po dosiahnud 
veku 6 týždňov.“ 
O pozmenenom návrhu Mariána Miškanina sa uskutočnilo hlasovanie s týmto výsledkom: 

o  Za: 19 
o  ProR: 0 
o  Zdržal sa: 0 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

Lujza Mackyová navrhuje z článku X., odsek 11 vynechať vetu „Chovateľovi sa odporúča takúto písomnú 
dohodu, bez uvedenia ceny a finančných záväzkov, zaslať v lis_nnej podobe na adresu klubu alebo jej scan na 
e-mail: info@pudelklub.sk v lehote 30 dní od jej podpísania zmluvnými stranami.“, nakoľko chovateľský klub 
ako treRa strana kúpno-predajnej zmluvy nemá právo nahliadať do týchto dokumentov. 
O tomto návrhu sa uskutočnilo hlasovanie s týmto výsledkom: 

o  Za: 19 
o  ProR: 0 
o  Zdržal sa: 0 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

Lujza Mackyová navrhuje článok X., odsek 13 zjedno_ť so Smernicou SKJ "Smernica definujúca obchodníkov so 
psami, osoby spolupracujúce s obchodníkmi so psami a chovateľov psov bez preukazu o pôvode" 

o  Za: 19 
o  ProR: 0 
o  Zdržal sa: 0 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

Katarína Prochotská navrhuje, aby sa na výstavách organizovaných SKCHP zamedzilo kontaktu 
vystavujúcich s rozhodcom, ktorý na danej výstave posudzuje. Je to nekorektné a neprofesionálne. 
Navrhuje, aby bola pre každú výstavu určená iba jedna osoba, ktorá sa venuje rozhodcom a nevidí 
problém v tom, prečo by členovia Výboru nemohli predviesť vlastných psov na výstave. 
Členovia Výboru predstavili svoj návrh a to ten, že členovia výstavného výboru, ktorého zloženie bude 
pre každú výstavu iné, nesmú vystavovať svojich psov. 
Pán Pavlík navrhol, aby Výbor tento navrhnutý systém prehodnoRl a umožnil vystavovať aj členom 
Výboru. 
Členovia Výboru prisľúbili, že sa touto otázkou budú zaoberať. 

Predseda klubu dal hlasovať o Chovateľskom poriadku ako celku, so všetkými schválenými 
pozmeňujúcimi návrhmi. 

o   Hlasovanie  
ZA: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
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Výsledok hlasovania: schválené 

•

Peter Tomeček navrhol predčasne ukončiť Členskú schôdzu a zvyšné body programu prerokovať na 
nasledujúcej Členskej schôdzi. 

Hlasovanie: 
o  Za: 19 
o  ProR: 0 
o  Zdržal sa: 0 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 

10) Zmena Vykonávacie predpisu 
Presunuté na ďalšiu Členskú schôdzu 

11) Zmena Výstavného poriadku 
Presunuté na ďalšiu Členskú schôdzu 

12) Zmena Bonitačného poriadku 
Presunuté na ďalšiu Členskú schôdzu 

13) Informácia o Zásadách hospodárenia klubu 
Presunuté na ďalšiu Členskú schôdzu 

14) Diskusia a rôzne 
Presunuté na ďalšiu Členskú schôdzu 

15) Schválenie uznesenia 
Členská schôdza: 
1) schvaľuje:  a) za riadnych členov p. Natáliu Zambovú, Andreu Pudišovú a Michaelu Machánek 
  b) program rokovania Členskej schôdze 
  c) Plán činnosR a hospodárenia klubu na rok 2023 
  d) Návrh ročného rozpočtu klubu na rok 2023 
  e) Návrh výšky členských príspevkov a výšky poplatkov za administraVvne úkony na rok 2023 
  f) zmenu Stanov klubu 
  g) Chovateľské kolégium - ako poradný orgán výboru klubu 
  g) zmenu Chovateľského poriadku klubu 
  h) presunuRe neprerokovaných bodov programu Členskej schôdze na nasledujúce rokovanie  
  Členskej schôdze klubu 
2) volí:  - za zapisovateľa - Katarínu Palečkovú 
  - za overovateľov zápisnice - Barboru Palušekovú a Mariána Kočiša 

Hlasovanie: 
o  Za: 19 
o  ProR: 0 
o  Zdržal sa: 0 
Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ 
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3) Záver 
 Predseda klubu poďakoval prítomným členom za účasť na Členskej schôdzi a poprial všetkým šťastnú 
cestu domov. 

V Liptovskom Jáne, dňa 4.2.2023 

Zapísal:  Katka Palečková   

Overil:  Barbora Palušeková 

 
 Marián Kočiš 

       

             Peter Tomeček 
predseda SKCHP
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