KLUB CHOVATEĽOV BÍGLOV SLOVENSKA
Bučany 501, 919 28 Bučany
www.beagleclub.sk

ZÁPISNICA
zo zasadnutia výboru Klubu chovateľov bíglov Slovenska
konanej dňa 15.07.2021 prostredníctvom konferenčného videohovoru
Prítomní: Milan Potrok, Ing. Kamil Šulko, Ing. Katarína Lörincová, Ing. Jaroslava Špaková
Program zasadnutia výboru:
1. Otvorenie.
2. Správa o činnosti KCHBS za rok 2020 a 1.polrok 2021
3. Správa o hospodárení KCHBS za rok 2020 a 1.polrok 2021
4. Správa poradcu chovu KCHBS za rok 2020
5. Správa výcvikára KCHBS za rok 2020
6. Plán akcií na rok 2021 (ŠV, výcvikový deň, pracovné skúšky)
7. Členská schôdza za rok 2020
8. Klubový šampión – žiadosti
9. Noví členovia KCHBS
10. Rôzne

Ad. 1) Zasadnutie výboru otvoril a viedol predseda klubu Milan Potrok, konštatoval
uznášania schopnosť výboru klubu. Zapisovateľom bol zvolený tajomník klubu Kamil Šulko.
Predseda navrhol bod 2 a 3, 4, a 5 presunúť na členskú schôdzu. Jednotlivé správy sa zašlú
emailom členom výboru. Ostatné body programu boli členmi výboru schválene
na prerokovanie.
Ad. 6) Plán akcií na rok 2021. V roku 2021 KCHBS plánuje zorganizovať vzhľadom
na epidemiologickú situáciu v SR tieto podujatia:
- 19.06.2021 - Klubovú výstavu bíglov s udeľovaním CAC/CAJC v Liptovskej Sielnici,
posudzovateľ: Linda Voláriková (SK)
- 19.06.2021 – členskú schôdzu KCHBS v Liptovskej Sielnici
- 31.07.2021 – výcvikový deň v spolupráci s Basset klubom SR, Palárikovo
- 20.08.2021 – Špeciálnu výstavu bíglov s udeľovaním CAC/CAJC v Bratislave,
posudzovateľ: Otakar Vondrouš (CZ). V prípade, že pán Vondrouš nebude môcť osloví
sa pani Zdenka Jílková (CZ)
- 04.09.2021 – Farbiarske skúšky duričov (FSD) PZ Koháryho vrch (okr. Lučenec) Chata –
Jelšovec, zadávanie titulu CCT, VK FSD, CACT, v spolupráci – PZ Koháryho
vrch a Basset klub SR
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Ad. 7) Členská schôdza za rok 2020. Plánovaná členská schôdza dňa 19.06.2021 bola
presunutá na iný termín. Termín konania členskej schôdze výbor KCHB po prerokovaní
stanovil na v sobotu 11.09.2021 v Banskej Bystrici.
Ad. 8) Dňa 18.06.2021 zaslala žiadosť o vydanie Klubového šampióna pani Jana
Kováčová pre suku menom Big Brienne Keepsake Bohemia. Uvedená suka splnila podmienky
pre udelenie Klubového šampióna získaním ocenenia CC na KV 10.06.2017 vo Chvojnici
a na KV 26.09.2020 v Trenčíne.
Dňa 22.06.2021 zaslal žiadosť o vydanie Klubového šampióna pán Milan Potrok
pre psa menom Aslan Little Carpathians. Uvedený pes splnil podmienky pre udelenie
Klubového šampióna získaním ocenenia CC na KV 26.09.2020 v Trenčína a na KV 19.06.2021
v Liptovskej Sielnici.
Výbor poveruje tajomníka KCHBS zaslať majiteľom diplom a plaketu Klubového
šampióna.
Zároveň Výbor KCHB sa zhodol na určení jednotnej odmeny pre Klubových
šampiónom – plaketa a diplom.
Ad. 9) Od 26.09.2020 do 15.07.2021 boli doručené členské prihlášky do KCHB. Výbor
všetky žiadosti jednotlivo prerokoval a jednohlasne schválil. Do klubu bolo prijatých 33
členov, z toho 1 člen ako dieťa člena a 1 zahraničný člen.
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Ad. 10) Rôzne
predseda KCHB Milan Potrok navrhol pre členov výboru zriadiť emailové adresy
ekonom@beagleclub.sk a poradca.chovu@beagleclub.sk, členovia výboru tento návrh
schválili.
emailom boli predsedovi klubu boli adresované sťažnosti na chovateľov, že záujemcom
na šteniatka chovatelia zrušili rezerváciu. Výbor KCHBS nemôže ovplyvniť rezervácie
šteniatok, je to v plnej kompetencii chovateľov, komu šteniatka predaju.
poradca chovu pani Špaková vyslovila požiadavku na objednanie zo SPZ povolenia
na párenie. Výbor KCHB poveril tajomníka klubu, aby zabezpečil zo SPZ povolenia na
párenie.
Výbor KCHB sa zhodol, že absentuje prezentácia klubu navonok prostredníctvom
klubového odevu s logom pre členov, prípadne iných možností prezentovania klubu
členmi. Aj z tohto dôvodu je potrebné terajšie logo klubu previesť do digitálnej podoby,
aby sa dalo použiť na tzv. identitu klubu. Pani Špaková sa pokúsi zistiť, či je možné logo
zdigitalizovať prostredníctvom svojho mažela.
Pokiaľ nebude možné terajšie logo zdigitalizovať, výbor klubu pripraví k členskej schôdzi
návrh nového loga.
Výbor klubu sa zhodol, že by bol potrebný nový vzhľad, zloženie a zjednodušenie
webovej stránky klubu. Nová webová stránka by mohla ponúkať elektronický formulár
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pre zaslanie žiadosti o povolenie na pripustenie, hlásenie vrhov, členskú prihlášku,
a pod.
Poradca chovu pani Špaková prezentovala, že niektorí chovatelia posielajú žiadosť
o zápis šteniat priamo na SPZ a nie cez poradcu chovu. Po diskusii členov výboru pani
Špaková vypracuje postup úkonov pre chovateľov od registrácie chráneného názvu
chovu, zaslania žiadosti o vydanie povolenia na krytie až po zápis šteniat do SPKP.

Zapísal:

Ing. Kamil Šulko
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