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 ZMENOU  ZÁKONA O VETERINÁRNEJ  STAROSTLIVOSTI
39/2007 Z.Z. SÚ CHOVATELIA POVINNÍ  ZAČIPOVAŤ   KAŽDÉ 

ŠTENIATKO.

Zmena identifikácie šteniat.

Dňa 25.2.2012. zasadal výbor Klubu plemena bradáč, kde sa jednohlasne odsúhlasila
identifikácia šteniat iba čipovaním. 

POZOR   ZMENA  MIESTA  A DÁTUMU  KONANIA XIV.  ŠPECIÁLNEJ
VÝSTAVY!!!

 
Z TECHNICKÝCH DÔVODOV SA 

XIV. ŠPECIÁLNA VÝSTAVA 
PREKLADÁ 

NA PIATOK 11.05.2012  
DO PRIESTOROV EXPO INCHEBA BRATISLAVA 

UŽ  TENTO  ROK  SA  NA 
 ISPU   MAJSTROVSTVÁCH   VO  VÝKONE, 

konaných v ČR  v Plzni, môžu zúčastniť aj členovia našeho klubu.

Ďakujeme p. Mgr. I. Čemanovej- Kiskovej za korešpondenciu a pomoc pri vstupe KCHPB do ISPU.



NOVÉ  PRAVIDLÁ   NA  POSÚDENIE  POVAHY  VEĽKÝCH  BRADÁČOV,
ktoré boli odsúhlasené na výročnej členskej schôdzi vo Svite dňa 10.9.2011

Dva až tri krát do roka sa uskutočnia výcvikové víkendy, pri ktorých bude možnosť dať si
ohodnotiť povahu veľkých bradáčov pre zaradenie do chovu ( bez ohľadu na účasť na celom

výcvikovom víkende). Povahy pre KCHPB budú hodnotiť Ing. Jaroslava Slačková, Mgr.
Jaroslav Sitarčík a Bc. Andrea Adamčiaková. Za posúdenie povahy sa neplatí, ak má niekto
záujem zúčastniť sa výcvikového víkendu a  pripraviť si tak psa na skúšku povahy, zaplatí si

poplatok za výcvikový víkend. 

Hodnotenie povahy sa bude robiť 3 x ročne (2 x na víkendoch a 1 x na MSR vo výkone
bradáčov).



Majstrovstvá SR vo výkone bradáčov – 12. ročník
Medzinárodné majstrovstvá SR vo výkone bradáčov – 2. ročník

LUČENEC   14. augusta 2011

   V auguste sa stretli milovníci bradáčov všetkých veľkostných rázov na Majstrovstvách SR
Klubu chovateľov plemena bradáč, ktoré organizovali lučeneckí kynológovia pod taktovkou
p. Mgr. Jaroslava Sitarčíka. 
   Po prvý krát pozvanie prijali  aj  kolegovia z Čiech a aj  vďaka nim sa mohla otvoriť aj
kategória  IPO3.  Malí  bradáči  si  zasúťažili  v kategórii  SMP  1,  veľkí  a dokonca  aj  jedna
zastupiteľka stredného bradáča si merali sily v SVV1 a IPO3. Rozhodcom boli Ing. Jaroslava
Slačková – SMP 1, Bc. Andrea Adamčiaková – SVV 1, p. Ondrej Bihári – IPO 3.
Musím  vyzdvihnúť organizáciu celých Majstrovstiev, od zahájenia až po záver bola na veľmi
vysokej úrovni, dodržiaval sa plán, nevznikali žiadne „hluché miesta“, kde sa nič nedialo.
   Ráno  sa  vylosovali štartovné čísla, súťažiaci v SMP aj IPO 3 odišli na vypracovávanie
pachových prác,  SVV ostali  na mieste  a začala  sa  poslušnosť.  Dovolím si  povedať,  že aj
napriek mladému veku psíkov boli výkony veľmi pekné, radostné.
     Po skončení  poslušnosti  sa SVV-čkari  presunuli  taktiež na stopy. Celý týždeň vládli
vysoké teploty a tak bol terén pomerne ťažký. Stopy boli položené na suchom strnisku, ktorý
bol riedko prerastený trávou, čím potrápil nosy účastníkom všetkých kategórií. 
     Kým sa ,,esvevéčkari“ trápili na stopách tak na cvičáku  prebiehala  poslušnosť IPO 3,
spolu  s ňou na vedľajšom pľaci predvádzali poslušnosť naši najmenší bradatí chlpáči.   
     Zvyšujúca sa teplota sa podpísala aj na tých najostrieľanejších pretekároch, no napriek
tomu bojovali statočne. 
     Po skončení poslušnosti a návrate psovodov zo stôp podľa SVV1 na  scénu nastúpili opäť
SVV-čkari  s obranami.  Niekomu sa darilo  viac,  niekomu menej,  no za výsledky sa určite
nemusel hanbiť žiadny z účastníkov.
Po menšej prestávke začali obrany IPO 3 a špeciálne práce SMP 1.
   Aj  napriek  tomu,  že  nie  všetkým sa darilo  podľa ich predstáv,  je  vhodné vyzdvihnúť
zvyšujúcu sa účasť na Majstrovstvách bradáčov. A ja za nás všetkých dúfam, že to tak bude aj
naďalej...
   Na záver by som v mene všetkých pretekárov chcela poďakovať organizátorom za skvele
pripravenú  akciu,  rozhodcom  za  korektné  posudzovanie  a figurantom  za  dobre  odvedenú
prácu.

VÝSLEDKY:

KATEGÓRIA SMP 1
Majster Slovenska: Mgr. Jana Hamerlíková (SK) – Desa Malé Uško - 253 bodov
Vicemajster Slovenska: Ing. Andrea Polakovičová (SK) – GCH. Franceska Frida Agape– 248
bodov
II. Vicemajster Slovenska: Henrieta Okruhlicová (SK) – CH. You´re Everything z Dixie– 213
bodov

KATEGÓRIA SVV 1
Majster Slovenska: Miroslava Pavligová (SK) – GCH. California Triumetal – 263 bodov
Vicemajster Slovenska: Pavol Gaj (SK) – Dag Gajamir – 205 bodov
3. miesto: Andrea Theimerová (CZ) – Ice Queen Stanios – 168 bodov



KATEGÓRIA IPO 3
I. miesto : Veronika Labajová (CZ) – Hilton Stanios – 217 bodov
II. miesto: Veronika Staniová (CZ) – CHAPM´Xandina Stanios – 216 bodov
III. miesto Majster  Slovenska: MVDr. Petra Šedajová (SK) – GCH. Abigaile Black Dvomaro
– 200 bodov

Výsledky mládeže:
1. miesto: Monika Adamčiaková (SK) – Gwenn Girl z Šardanu – 181 bodov
2. miesto: Terézia Zonová (SK) – Haidy Malé Uško – 147 bodov

Vyhodnotenie kategórií:
Najlepšía stopa: Ing. Andrea Polakovičová (SK) – GCH. Franceska Frida Agape – 96 bodov
Najlepšia poslušnosť: Miroslava Pavligová (SK) – GCH. California Triumetal – 94 bodov
Najlepšia obrana: Miroslava Pavligová (SK) – GCH. California Triumetal – 89 bodov
Najlepšie špeciálne práce: Ing. Andrea Polakovičová (SK) – GCH. Franceska Frida Agape –
97 bodov

Najlepší malý bradáč: Mgr. Jana Hamerlíková (SK) – Desa Malé Uško
Najlepší stredný bradáč: Mgr. Jaroslav Zembjak (SK) –Jaroslavna GREY TETIS
Najlepší veľký bradáč: Miroslava Pavligová (SK) – GCH. California Triumetal

NAJLEPŠÍ BRADÁČ MAJSTROVSTIEV SR: Miroslava Pavligová (SK) - GCH. California
Triumetal

                                                                                       Miroslava Pavligová

Vicemajster Slovenska: Pavol Gaj (SK) – Dag Gajamir



Vyhodnotenie chovu za rok 2011

Bradáč veľký:

V roku  2011  boli  vystavené  3   pripúšťacie  povolenia,  jedna  sučka  porodila  šteniatka  na
pripúšťacie povolenie z roku 2010. Nezabrezla sučka CALABRIA Triumetal.
Narodilo sa 30, zapísaných bolo 29 šteniat z 1 vrhu veľkých čiernych bradáčov a 2 vrhov
farby korenie a soľ.

Plemenník                             počet vrhov        narodené        zapísané              farba

URIAH HEEP Radinie 1 7/6 6/6 čierna
Gloris GENIAL GOTT 2 9/8 9/8 korenie a soľ

Bradáč stredný:

Vystavených  bolo  7  pripúšťacích  povolení,  jedna  sučka  porodila  šteniatka  na  pripúšťacie
povolenie z roku 2010, jedna sučka bude rodiť v roku 2012, 2 pripúšťacie povolenia neboli
použité. Nezabrezli sučky ELZA MOORE spod Tópartu a BUTTERFLY Tambarann.
Narodilo  sa  25  a  zapísaných bolo  23 šteniat  z  2  vrhov korenie  a  soľ  a  1  vrhu čiernych
bradáčov.

Plemenník                                počet vrhov             narodené           zapísané                  farba  
Ave Concorde PREMIER 1 4/5 4/5 korenie a soľ
Hoszúbereki-Czászár ZAR 1 6/1 6/1 korenie a soľ
REMEMBER M.B. Grand Calvera 1 5/4 5/2 čierna

UCHOVNENÉ JEDINCE:

Bradáč veľký:

LOZAN Neiro Garden SPKP 1714 11.6.2008 výborný pes
otec: Hejoligeti ATTACHÉ matka: KARLA Neiro Garden
chovný, povaha 4 69/71cm RTG DBK: „A“ veľký

čierny
Majiteľ: Ing. Vladimír Pisančík, Makarenkova 102, Ľubotice



FABIA Kelador SPKP 1745 20.2.2009 výborná sučka
otec: TERCO de Pichera matka: REWARD FOR LOVE Wind of
Dream
chovná, povaha 3    64/65cm RTG DBK: „A“ veľký čierna
Majiteľ: Jaroslav Víťazka, 29.augusta 9, 811 09 Bratislava

DAG Gajamír SPKP 1778 10.1.2010 výborný pes
otec: OVERSHADOW FACE Triumetal BEGI Gajamír
chovný, povaha 5 72/72cm RTG DBK: „A“ veľký čierna
Majiteľ: Pavol Gaj, Vansovej 3, 036 01 Martin 

DRAK Apovery SPKP 1783 16.2.2009 výborný pes
otec: BRICAS Vatikán matka: ANGIE z Bedýnky
chovný, povaha 6 69/72cm RTG DBK: „B“ veľký čierna
Majiteľ: Peter Čuchta, Za kasárňou 9, 044 31 Družstevná pri Hornáde

NEVERMORE Triumetal SPKP 1720 13.11.2008 výborná sučka
otec: XANDRO Radinie matka: STELLAR STYLE Triumetal
chovná, povaha 7 62/62cm RTG DBK: „A“ veľký čierna
Majiteľ: Ing. Jaroslava Slačková, Priebežná 489/9, 031 04 Liptovský Mikuláš

OASIS Triumetal SPKP 1730 2.1.2009 výborná sučka
otec: XANDRO Radinie matka: GEORGIA Triumetal
chovná, povaha 3 66/66cm RTG DBK: „A“ veľký čierna
Majiteľ: Erik a Henrieta Okruhlicoví, Smetanova 1221/9, 927 00 Šaľa

Gloris SNOW FROST SPKP 1848 12.1.2010 výborný pes
otec: MISTIC DREAM z Tartaku matka: Gloris BASKA
chovný, povaha 3 69/69cm RTG DBK: „A“ veľký čierna
Majiteľ: Miriam Butyková, M.Benku 17, 901 01 Malacky

Allsvinn DORA SPKP 1834 29.12.209 výborná sučka
otec: Gloris CENTURION matka: Altibo's DAYTONA
chovná, povaha 3 63/63cm RTG DBK: „A“ veľký korenie
                                                                                                                                             a soľ
Majiteľ: Miriam Butyková, M.Benku 17, 901 01 Malacky



Bradáč stredný:

CHR. SPRITE Grand Calvera SPKP neprereg. 14.12.2007 výborný pes
otec: CENTURION RUBIN ot Barbatsutsy matka:  VICTORY  IN  BLACK  Grand
Calvera
chovný stredný 50/51cm RTG DBK: „A“ čierna
Majiteľ: Eva Močaryová, Svätoplukova 4764/2A, Topoľčany

YOU ARE MY D. Gr. Calvera SPKP 1402 15.9.2009 výborná sučka
otec: Cherni Strazhnik CHIEFTAIN matka: DARK BEAUTY Grand Calvera
chovná stredný 48/49cm RTG DBK: „A“ čierna
Majiteľ: Vendelín Karlák, Magurská 43, 831 01 Bratislava

BUTTERFY Tambarann SPKP 1339 27.5.2008 výborná sučka
otec: MR.MADCAP Grand Calvera matka: GABRA Iringa
chovná stredný 46/48cm RTG DBK: „B“ čierna
Majiteľ: Ing. František Vaško, 951 72 Neverice 113

WALLIS BL. Grand Calvera SPKP 1390 1.9.2009 výborná sučka
otec: YACKETY-YAK Grand Calvera matka:  SOMETHING  SPECIALGrand
Calvera
chovná stredný 46/49cm RTG DBK: „A“ čierna
Majiteľ: Stanislav Lieskovský 951 22 Alekšince 91

DUN LAOGH. Gloria Leones SPKP 1392 24.2.2010 výborný pes
otec: Argenta's LOJTNANT LOKE matka: INFINITY PEPPER Grand  
                                                                                                 Calvera
chovný stredný 50/50cm RTG DBK: „A“                           korenie
                                                                                                                                               a soľ
Majiteľ: Jana Poláková, Želiarska 2/A, 040 13 Košice

CARMEN CLEA z Romoru SPKP 1387 21.4.2010 výborná sučka
otec: LOVEBOY SALTUS ze Záhrabské matka: GENNY LEE Imprese
chovná stredný 45/45cm RTG DBK: „A“                           korenie
                                                                                                                                               a soľ
Majiteľ: Kristína Drličková, Kollárova 1634/7, 921 01 Piešťany



ENIGMA EX. Fortuna Moravia SPKP 1377 27.5.2009 výborná sučka
otec: Mohner's PEPPERMILL matka:  ABLE  ABIGAIL  Fortuna
Moravia
chovná stredný 46/48cm RTG DBK: „A“                           korenie
                                                                                                                                               a soľ
Majiteľ: Jozef Nyitray, Štúrova 22, 073 01 Sobrance

                                     Ing. Jaroslava Slačková
                                      poradca chovu pre stredných a veľkých bradáčov

Bradáč malý:

V roku 2011 bolo vystavených 31 pripúšťacích povolení pre všetky farebné rázy, z toho tri 
vrhy sa narodili v roku 2012. Nevyužitých pripúšťacích povolení sa vrátilo 6 ks a 
nevrátených, o ktorých nemám prehľad je 5 ks. Nezabrezli 4 sučky. Celkovo sa narodilo 78 
šteniat, zapísaných bolo 76 šteniat zo 16 vrhov malých bradáčov všetkých farieb.

Plemenník                                                          počet vrhov         narodené    zapísané    farba  
CH. Silmaril Brillantino from Dolina Rivendell 1 4/3             4/3          biela
CH. You´re Everything z Dixie sučka nezabrezla          čstr.
CH. Destroy z Dixie 1 2/5             2/5          čstr. 
Iluvatar Count of Dolina Rivendell sučka nezabrezla          čierna
CH. Tamino IJ von Portenschlag 1 2/1             1/1          čierna
Lancaster Androis 1 6/0             6/0          čierna
ICH. Dragon Fly Carboneum 4 11/7           10/7        čierna
CH. Faitful Friend Bohemia Ness 1 1/4             1/4          čierna
CH. Romanov Mengo Celebration 1 0/3             0/3           k+s
                                                                                  1x   sučka nezabrezla
CH. Lancelot z Šardanu 1 1/7             1/7            k+s
CH. David Blues Lananasim 2 4/5             4/5            k+s
Foucault´s Pendulum Knížete Sternenhocha 1 1/2             1/2            k+s
                                                                                  1x sučka nezabrezla
CH. Sasvári One Easy Bad Boy In George 1 5/1             5/1           k+s
ICH. Raymond z Šardanu 1 3/0             3/0           k+s



UCHOVNENÉ JEDINCE:

Bradáč malý biely:
CH. HOPE Blues Lananasim              SPKP 2214         08.08.2009       výborná        suka
otec: Narkis Blues Lananasim                matka: Rice´s Shalom Blues La Nanasim
34/34 
Majiteľ: Šárka Kollárová, J. Magu 132, Švošov 

Bradáč malý čiernostrieborný:
STANLEY SILVER Bikin dvor           SPKP 2119         23.02.2010        výborný       pes
otec: Chottans Vagabond For Me           matka: Lola Rezlark
36/36
Majiteľ: Marcela Piszczatowská, Smetanova 5, Zlaté Moravce

HIGH EFFECT z Dixie                        SPKP 2186         30.12.2009          výborný    pes
otec: Xpresso z Dixie                              matka: Tropical Night z Dixie
36/36
Majiteľ: Okruhlicoví Erik a Henrieta, Smetanova 9, Šaľa

RAVEN SILVER Bikin dvor               SPKP 2093        12.10.2009            výborný   pes
otec: Inspektor Rezlark                          matka: Dog-Otho´s Pampita Bikin dvor
35/35
Majiteľ: Zuzana Havlíková, Svätourbanská 40, Nitra

SUSANE SILVER Bikin dvor             SPKP 2120        23.02.2010            výborná   suka
otec: Chottans Vagabond For Me           matka: Lola Rezlark
33/33
Majiteľ: Viera Škoríková, Dlhý Rad 173, Veľké Zálužie

KITTY OK-ER                                     SPKP 2034       10.02.2009             výborná    suka
otec: You´re Everything z Dixie             matka: Daisy Pedibus
33/33
Majiteľ: Okruhlicoví Erik a Henrieta, Smetanova 9, Šaľa

ROUT SILVER Bikin dvor                 SPKP 2097        12.10.2009             výborná    suka
otec: Inspektor Rezlark                          matka: Dog-Otho´s Pampita Bikin dvor
32/32
Majiteľ: Zuzana Havlíková, Svätourbanská 40, Nitra

Bradáč malý čierny:
OLYMPOS Androis                             CMKU 6733       15.01.2010              výborný     pes
otec: Partner Rezlark                              matka: Quo Vadis Androis
35,5/35,5
Majiteľ: Lucia Bérešová, Severná 164, Hriadky

JACKIE Bohemia Ness                       SPKP 2292          30.12.2009              výborná     suka
otec: Brik ze Sluneční verandy              matka: Cloe Darling Bohemia Ness
32/32
Majiteľ: Milan Mezovský, Komenského 646, Púchov



KRISTÍNKA z Šardanu                     SPKP 2106           18.12.2009           výborná       suka
otec: Dragon Fly Carboneum               matka: Vranolujna Corazon Tan Negro
34/34
Majiteľ: Bc. Andrea Adamčiaková, Železničná 355, Likavka

MICHELLE z Šardanu                    SPKP 2127             28.03.2010            výborná     suka
otec: Dragon Fly Carboneum              matka: Orlanda Rezlark
33/33
Majiteľ: Šárka Kollárová, J.Magu 132, Švošov

KAJA z Šardanu                               SPKP 2104             18.12.2009             výborná      suka
otec: Dragon Fly Carboneum             matka: Vranolujna Corazon Tan Negro
34/34
Majiteľ: Pintér Eva a Karol, Bauerova 7, Košice

Bradáč malý korenie a soľ:
FORREST GUMP z Šardanu          SPKP 2056               22.06.2009             výborný     pes
otec: Skovsschnauz Andronicus         matka: Enigma Rezlark
34/33
Majiteľ: Lukáš Hanniker, Bradáčova 2, Bratislava

ARSINOE Dastynella Elegant         SPKP 2131               25.03.2010             výborná     suka
otec: Herunumen Lord From Dolina Rivendell     matka: Narya Charm Of Dolina Rivendell
31/31
Majiteľ: Šárka Kollárová, J.Magu 132, Švošov

IMITACE PRINCES z Barokamu     SPKP 2089             27.04.2009              výborná   suka
otec: Empire´s Weekend Warrior     matka: Fascynation Staszel
31/31
Majiteľ: Stanislav Lieskovský, Alekšince 91

XMAS ANGEL in Rivendell Wisher     SPKP 2192          22.12.2009             výborná    suka
otec: Glamour Vision Piwowar     matka: Haletha Lordness From Dolina Rivendell
34/34
Majiteľ: Šárka Kollárová, J.Magu 132, Švošov



Zápisnica z  výročnej členskej schôdze 
Klubu chovateľov plemena bradáč

zo dňa 10.09.2011, vo Svite
(ďalej len „zhromaždenie“) 

Počet prítomných: 36 (z toho dvaja zastúpení na základe plnej moci, ktoré sú prílohou č.1 – Ing.
Miroslava Jendrejová zastúpená Miroslavou Pavligovou a prílohou č.2  Jana Jancová zastúpená Mgr.
Milanom Mezovským, zápisnice)

Úvodom zhromaždenia boli zvolení do mandátovej a návrhovej komisie:
Mgr. Ivana Čemanová Kisková
Karol Pintér
MVDr. Petra Šedajová

Otvorenie schôdze: 

Schôdzu  otvorila  predsedkyňa  KCHPB  pani  Eleonóra  Fischerová   a  v  krátkosti  informovala
zúčastnených o činnosti a plnení uznesení z členskej schôdze 2010 (pričom navrhla, aby informácie
a prijímacom procese do ISPU boli presunté do bodu č. 7 – rôzne). 

Priebeh schôdze:

1. Mgr.  Jaroslav  Sitarčík  odprezentoval  správu o priebehu a výsledkoch MSR vo výkone bradáčov
konaných v Lučenci 14.08.2011.

2. Ing. Daniel Kollár predniesol správu o hospodárení KCHPB.

3. Bc. Andrea Adamčiaková predniesla revíznu správu.

4. Eleonóra Fischerová  navrhla plán činnosti na rok 2012 a to nasledovne:

1.  Špeciálna  výstava  plemena  bradáč  bude  konaná  v Nitre  popri  marcovej  Národnej
výstave v Nitre,
2. MSR vo výkone bradáčov budú konané v Turčianskych Klačanoch,
3. Klubová výstava bradáčov bude konaná vo Svite (po nej sa uskutoční členská schôdza).

Za: 36
Proti: 0
Zdržal sa: 0

5. V rámci bodu rôzne navrhla Daniela Chrenková, aby sa konali výcvikové víkendy, kde by figuranta
robil pán Ján Dírer. Následne navrhla Eleonóra Fischerová, aby sa na týchto víkendoch hodnotila aj
povaha  veľkých  bradáčov,  pričom,  ak  chce  niekto  len  hodnotiť  povahu  stačí  prísť  len  na  toto
hodnotenie a nemusí sa zúčastniť celého víkendu. A tým pádom by sa hodnotenie povahy robilo 3 x
ročne (2 x na víkendoch a 1 x na MSR vo výkone bradáčov)

Za: 32
Proti: 0
Zdržal sa: 4

6. Eleonóra Fischerová informovala, že výbor KCHPB sa uzniesol na zmenách v hodnotení TOP bradáč,
kde by sa do hodnotenia zaradili aj české oblastné výstavy (spôsob bodovania viď. príloha č.3)

Za: 34
Proti: 0



Zdržal sa: 2
7. Eleonóra Fischerová navrhla, aby sa udeľoval na klubových výstavách titul Klubový víťaz mladých
a aby v rámci hodnotenia TOP bradáča boli za tento titul udeľované body v počte 10. 

Za: 31
Proti: 0
Zdržal sa: 5

Eleonóra  Fischerová  navrhla,  aby  sa  udeľoval  titul  Klubový  víťaz  mladých    aj  psovi  aj  suke
samostatne.

Za: 35
Proti: 0
Zdržal sa: 1

Jana Mazáková navrhla, aby sa tieto tituly udeľovali len členom klubu.

Za: 5
Proti: 27
Zdržal sa:  4

8. Mgr. Ivana Čemanová Kisková odprezentovala informácie o prijímacom procese do ISPU.

9. Mgr.  Ivana Čemanová Kisková navrhla,  aby sa konalo tajné hlasovanie o zaraďovaní  do chovu
neplnochrupých malých bradáčov.

Za: 3
Proti: 28
Zdržal sa: 5

Konalo sa verejné hlasovanie o zaradení do chovu neplnochrupých malých bradáčov.

Za: 1
Proti: 31
Zdržal sa: 4

10.  Mgr.  Ivana  Čemanová Kisková  navrhla  úpravu stanov podľa  prílohy  č.4.  Eleonóra  Fischerová
navrhla, aby ak sa má takáto zmena konať, nech sa koná budúci rok, pričom návrh zmeny stanov
bude  uverejnený  na  klubových  internetových  stránkach.  Pred  konaním  členskej  schôdze  výbor
zhromaždí jednotlivé návrhy  a pripomienky a pripraví návrh nového znenia stanov.

Za: 36
Proti: 0
Zdržal sa: 0

11. Plénum navrhlo, aby členské bolo splatné vždy do konca kalendárneho roka.

Za: 36
Proti: 0
Zdržal sa: 0

12. Bc. Andrea Adamčiaková navrhla, aby bolo v pokladni držaných mimo výstav maximálne 200 eur.

Za: 36
Proti: 0
Zdržal sa: 0



13. Mgr. Ivana Čemanová Kisková navrhla, aby sa volilo postupne do jednotlivých funkcii výboru a nie
hromadne 6 ľudí, čiže aj výbor spolu s kontrolórom.   
Za: 1
Proti: 27
Zdržal sa: 8

14.  Ing.  Daniel  Kollár  a Šárka  Kollárová  sa  vzdali  kandidatúry  do  výboru  klubu  zo  súkromných
dôvodov.

15. Do výboru klubu boli navrhnutí:
Eleonóra Fischerová
Ing. Jaroslava Sláčková
Mgr. Jaroslav Sitarčík
Bc. Andrea Adamčiaková
Ing. Andrea Polakovičová
Zuzana Havlíková st.
Jana Mazáková
MVDr. Petra Šedajová
Mgr. Ivana Čemanová Kisková

16. Z tohto dôvodu Eleonóra Fischerová navrhla zmena v mandátovej komisii:
Namiesto  Mgr.  Ivanej  Čemanovej  Kiskovej  – Antonín  Havlík  a namiesto  MVDr.  Petre  Šedajovej  –
Ladislav Mackových.

Za: 36
Proti: 0
Zdržal sa: 0

17. Výsledky tajnej voľby odprezentované mandátovou komisiou:
Eleonóra Fischerová : 30 hlasov
Ing. Jaroslava Sláčková : 28 hlasov
Mgr. Jaroslav Sitarčík : 23 hlasov
Bc. Andrea Adamčiaková : 29 hlasov
Ing. Andrea Polakovičová : 31 hlasov
Zuzana Havlíková st. : 20 hlasov
Jana Mazáková : 12 hlasov
MVDr. Petra Šedajová :  9 hlasov
Mgr. Ivana Čemanová Kisková : 11 hlasov.

Záver:

Uznesenia prijaté na schôdzi: 

1. plán činnosti na rok 2012:

1.  Špeciálna  výstava  plemena  bradáč  bude  konaná  v Nitre  popri  marcovej  Národnej
výstave v Nitre,
2. MSR vo výkone bradáčov budú konané v Turčianskych Klačanoch
3. Klubová výstava bradáčov bude konaná vo Svite (po nej sa uskutoční členská schôdza).

2. Budú sa robiť výcvikové víkendy s figurantom pánom Jánom Dírerom. Na týchto víkendoch sa  bude
hodnotiť aj povaha veľkých bradáčov, pričom, ak bude chcieť niekto len hodnotiť povahu stačí prísť
len na toto hodnotenie a nemusí sa zúčastniť celého víkendu. Hodnotenie povahy sa bude robiť 3 x
ročne (2 x na víkendoch a 1 x na MSR vo výkone bradáčov).

3. Schválená zmena v hodnotení TOP bradáč. Do hodnotenia sa zaradili  aj české oblastné výstavy
(spôsob bodovania viď. príloha č.3).



4. Bude sa na klubových výstavach udelovať titul Klubový víťaz mladých aj psom aj sukám všetkým
účastníkom bez ohľadu na členstvo v klube. V TOP bradáčovi za to bude pridelených 10 bodov.
 
5.  Úprava  stanov  sa  bude  konať  budúci  rok,  pričom  návrh  zmeny  stanov  bude  uverejnený  na
klubových internetových stránkach. Pred konaním členskej schôdze výbor zhromaždí jednotlivé návrhy
a pripomienky a pripraví návrh nového znenia stanov.

6. Členské bude splatné vždy do konca kalendárneho roka.

7. V pokladni bude môcť byť držaných mimo výstav maximálne 200 eur.

8. Novými členmi výboru boli zvolení:
Eleonóra Fischerová
Ing. Jaroslava Sláčková
Mgr. Jaroslav Sitarčík
Bc. Andrea Adamčiaková
Ing. Andrea Polakovičová
Zuzana Havlíková st.

.......................................................
                  Spracovala: Mgr. Ivana Čemanová Kisková

Prílohy:
Č.1 Plná moc Ing. Miroslavy Jendrejové
Č.2 Plná moc Jany Jancovej
Č.3 Bodové hodnotenie pre vyhodnotenie TOP bradáč
Č.4 Návrh zmeny stanov
Č.5 Prezenčná listina
Č.6 Výsledky volieb výboru KCHPB

Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami KCHPB od-do



Správa o  hospodárení s  finančnými prostriedkami  KCHPB
17.11. 2010 do 31.08. 2011

Rok 2010:

Stav k 16.11.2010 3 257,87 EUR
Stav k 31.12.2010 2 293,09 EUR

Príjmy od 17.11.2010 do 31.12.2010:

- výstavný poplatok
- adm. poplatok do chovu  
- členské na rok 2011

spolu: 1 193,33 EUR

Výdaje od 17.11.2010 do 31.12.2010:

- cestovné na KV 634,80 EUR
- strava výbor KV 2010  70,31 EUR
- vrátenie preplatku,p.Polakovičová, p.Berková  36,00 EUR
- posudzovanie p. Špitalský  35,00 EUR
- kokardy na KV 232,00 EUR
- ubytovanie výboru na KV 465,00 EUR
- poštovné  74,70 EUR
- prenájom priestorov na KV, obedy org. 580,00 EUR
- mini spravodaj  40,30 EUR
 
spolu: 2 158,11 EUR

Rok 2011:

- zostatok z roku 2010 2 293,09 EUR
- príjem od 01.01.2011 – 31.08.2011 4 352,00EUR
- výdaj  od 01.01.2011 – 31.08.2011 3 017,78EUR

Stav k 31.08.2011 3 627,31 EUR



Príjem:

Členské známky 1 085,00 EUR
Výstavný poplatok 3 222,00 EUR
Administratívny poplatok do chovu      45,00 EUR

Výdaj 
členské známky 100,00
výroba spravodaja 132,00
výroba katalógov ŠV 119,96
nákup krmiva na ŠV 184,20
zabezpečenie ŠV 86,02 dieťa a pes,prezent rozhodca, občerstvenie kruh
ubytovanie, strava ŠV 258,20
vrátka ŠV 13,00 Polakovičová
Kokardy ŠV 60,00
vodítko 9,00
cestovné ŠV 475,60
poháre, medaile ŠV 500,50
prenájom priestorov ŠV, obed 364,00
kancelársky materiál 3,80
ubytovanie, strava výbor.schôdza 150,66 Lučenec
poháre MSR Br 186,89 Lučenec
cestovné výb.schôdza 220,00 Lučenec Kollár, Slačková, Fischerová
CAC kartičky 14,00
kancelársky materiál 3,10
vedenie BÚ 48,75
poštovné 88,10
Celkom výdaj 3017,78

Špeciálna výstava 2011:

- príjem na ŠV  1 885,00EUR
- výdaj na ŠV  2 061,48EUR

- zisk z ŠV  - 175,48EUR

Spracoval : Ing. Daniel Kollár



Revízna správa:

Dňa 5.9.2011 bola v Ružomberku vykonaná revízia pokladne nasledovne:

- stav pokladne k 16.11.2010 ( revízia robená 18.11.2010 v Nitre, kontrolované od 
1.1.2010 do 16.11.2010 )

                  v pokladni: 1618,15                     v banke: 1639,72

- stav pokladne k 1.1.2011
                  v pokladni: 1930,04                     v banke: 363,05

- stav pokladne k 5.9.2011 ( revízia robená v Ružomberku)
                  v pokladni: 3057,23                     v banke: 570,08

Výdavky pokladne KCHPB boli oprávnené, v súlade so stanovami a prijatým uznesením 
poslednej členskej schôdze.

Prijmi pokladne a na BÚ sú v súlade s prijatým uznesením poslednej členskej schôdze.

Pokladne kniha za rok 2011 je vedená prehľadné a správne.

Od poslednej členskej schôdze neboli podané žiadne sťažnosti.

Kontrolór (revízor) doporučuje:
1. obmedziť stav financií v pokladni na sumu cca 200 €
2. financie do pokladne vyberať priamo z účtu a nie prevodom na iný účet, prípadne 

platobnou kartou
3. ak je možnosť platby prevodom na účet, realizovať túto platbu týmto spôsobom

V Ružomberku dňa 5.9.2011                               Revízor KCHPB 
                                                                              Adamčiaková



STANOVY KLUBU CHOVATEĽOV PLEMENA BRADÁČ.

§1
Názov, sídlo, pôsobnosť

1. Názov organizácie je Klub chovateľov plemena bradáč (ďalej len KCHPB)
2. Sídlo KCHPB je: Chorvátska 128, 900 81 Šenkvice
3. KCHPB pôsobí na území Slovenskej republiky

§2
Právna povaha a  postavenie KCHPB

1. KCHPB je záujmovým združením chovateľov psov plemena bradáč, ich priateľov 
    a prívržencov.
2. KCHPB je organizácia s právnou subjektivitou, vlastným hospodárením a môže sa vo    
    svojom mene zaväzovať a nadobúdať práva. Je členom SKJ a uznáva stanovy SKJ.
3. KCHPB môže vstupovať do medzinárodných  kynologických organizácii združujúcich 
    chovateľov bradáčov.

§ 3
Ciele a  poslanie KCHPB

1. Združovať všetkých chovateľov bradáčov SR aj zo zahraničia.
2. Zvyšovať úroveň a kvalitu chovu bradáčov.
3. Usporiadať za týmto účelom spoločenské akcie (zvody, bonitácie, klubové výstavy, 
    výcvikové tábory, prednášky a iné)
4. Zabezpečiť svojim členom prostredníctvom SKJ uznanie preukazov o pôvode svetovou 
    kynologickou organizáciou – FCI.

§4
Finančné hospodárenie KCHPB

1. Finančné prostriedky na činnosť KCHPB tvoria členské príspevky prijmi z usporiadania 
    kynologických akcii ( zvody, bonitácie, klubové výstavy, výcvikové tábory a iné, ...), 
    dotácie a subvencie, dobrovoľné príspevky, dary a iné.
2. Zásady hospodárenia a rozpočet KCHPB príma členské schôdza. Hospodárenie sa riadi 
    všeobecne záväznými právnymi predpismi.  Realizáciu hospodárenia vykonáva výbor 
    KCHPB (pokladník) a kontrolu vykonáva kontrolór klubu minimálne 1 – krát ročne  
    zápisnične. 

§5.
Poplatky KCHPB

 
1. Zápisný poriadok platia všetci novo prijímaní členovia  KCHPB len jeden raz vo výške
stanovenej členskou schôdzou.
2.  Ročný  členský  príspevok  platia  všetci  riadni  členovia  KCHPB  vo  výške  stanovenej
členskou schôdzou.



3.  Bonitačný  poplatok  platia  všetci  účastníci  bonitácie  za  každého  psa  zvlášť  vo  výške
stanovenej členskou schôdzou.
4. Účastnícky poplatok na klubovú výstavu určí výbor KCHPB v propozíciách výstavy.
5. Prípadné ďalšie poplatky môže schváliť členská schôdza KCHPB.
6. Po zaplatení členského , obdrží člen členskú známku SKJ na príslušný rok. 

§6
Členstvo v  KCHPB

1. Členstvo v KCHPB je dobrovoľné.
2. Členstvo v KCHPB môže byť:
a) Riadne 
     Riadnym členom sa môže stať osoba staršia ako 15 rokov ohľadu na štátnu príslušnosť,    
     ktorá požiada o členstvo v KCHPB po prijatí výborom klubu a zaplatení príslušných 
     poplatkov. V prípade odmietnutia ma uchádzač právo odvolať sa na nasledujúcu členskú 
     schôdzu , ktorá rozhodne  s konečnou platnosťou. 
b) Mimoriadne
     Mimoriadne členstvo navrhuje výbor klubu chovateľov zo SR aj zo zahraničia., ktorí sa 
     mimoriadne zaslúžili o chov, rozvoj a propagáciu plemena bradáč. Mimoriadne členstvo je
     bezplatné. 
3. Členstvo KCHPB zaniká:
a) Oficiálnym písomný vystúpení z klubu.
b) Nezaplatením členského príspevku v stanovenom termíne.
c)vylúčením v prípade závažného porušenia Stanov SKJ alebo KCHPB, na návrh výboru 
    klubu. Vylúčená osoba ma právo odvolať sa do 15 dní na členskú schôdzu klubu, ktorá 
    rozhodne hlasovaním nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
d) Úmrtím.

§7
Práva a  povinnosti členov.

1. Členovia KCHPB majú právo:
a) využívať všetky výhody vyplývajúce z členstva v klube
b) zúčastňovať sa na všetkých akciách usporiadaných klubom
c) pripomienkovať činnosť klubu a výboru, predkladať návrhy a otázky  k činnosti a k chovu
bradáčov
d) voliť (neplatí pre mimoriadnych a zahraničných členov)
e)  byť  volený  do  všetkých  orgánoch  klubu  –  u členov  nad  18  rokov(  neplatí  pre
mimoriadnych členov  a zahraničných členov KCHPB)
f) obracať sa so sťažnosťami na orgány klubu
g) vystúpiť z klubu z vlastnej vôle

2. Povinnosti členov klubu: 
a) v stanovenom termíne platiť členské príspevky
b) zúčastňovať sa členských schôdzi klubu ( neplatí pre zahraničných členov)
c) dodržiavať Stanovy, chovateľský a zápisný  poriadok KCHPB
d) dodržiavať stanovy SKJ
e) napomáhať rozvoju chovu bradáčov



f) riadne sa starať o držané psy v zmysle medzinárodnej konvencie o ochrane zvierat
 

§8
Orgány KCHPB

1. Výročná členská schôdza  je najvyšším orgánom klubu. VČS zvoláva výbor klubu 1 x za
dva roky. VČS volí výbor klubu, kontrolóra, schvaľuje mimoriadnych členov klubu a preberá
ostatné funkcie členskej schôdze. Uznáša sa o zániku klubu.
2.  Členská schôdza je v období medzi VČS najvyšším orgánom KCHPB. Členskú schôdzu
zvoláva  výbor  1  x  ročne,  alebo  na  požiadanie  1/3  členov,  alebo  v iných  mimoriadnych
prípadoch   viackrát  v danom  roku.  ČS   rozhoduje  o činnostiach  a úlohách  klubu  na
nasledujúce obdobie. Rozhoduje o mimoriadnych zmenách  vo výbore, schvaľuje rozpočet na
nasledujúce obdobie a správy o činnosti klubu za predchádzajúce obdobie.  
3.  Výbor  KCHPB je  výkonným  a riadiacim  orgánom  počas  svojho  funkčného  obdobia.
Výbor klubu realizuje uznesenia VČS a ČS , zvoláva VČS a ČS, ustanovuje rôzne potrebné
komisie na prechodné obdobie. Výbor klubu sa schádza podľa potreby, najmenej 2 x ročne.
Výbor je sedemčlenný. Skladá sa z predsedu, podpredsedu, tajomníka, pokladníka, poradcov
chovu a výcvikára.  Výbor klubu ma právo ustanoviť ďalšiu potrebnú funkciu a poveriť jej
vykonávaním niektorého člena klubu.
4. Štatutárnym zástupcom je predseda a tajomník klubu, každý samostatne.
5.  Kontrolór  -  je  osoba,  ktorá  má  dozornú  a kontrolnú  funkciu  nad  činnosťou  výboru
a členov  klubu.  Dozerá  a kontroluje  dodržiavanie  uznesení,  stanov  SKJ,  chovateľského
a zápisného poriadku, hospodárenie v KCHPB. Má právo kontrolovať  členov klubu, ak je
kontrola potrebná  na posúdenie plnenia povinnosti člena klubu, vyplývajúce z jeho členstva
alebo  funkcie. Člen je povinný kontrolu umožniť a predložiť všetky požadované písomnosti.
Na základe kontrolných zistení môže navrhnúť členskej schôdzi odvolanie z funkcie, prípadne
vylúčenie člena z KCHPB. Kontrolór nesmie vykonávať žiadnu inú funkciu v klube. 

§9
Procesuálne zásady KCHPB

1. VČS a ČS sú uznášania schopná za akéhokoľvek počtu prítomných členov. Termín VČS
a ČS musí byť členom oznámený včas, najmenej 14 dní vopred vrátene programu. Uznesenie
nadobúda platnosť po schválení nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. 
2. Výbor klubu je uznášaniaschopný za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov. 
3.  Každý  orgán  KCHPB môže  z dôvodov  personálnych  zmien  počas  funkčného  obdobia
kooptovať 1/3 svojich členov.
4. Voľby sa uskutočňujú tajne alebo verejne, podľa schválenia prítomnými členmi.
5. Funkčné obdobie pre všetky orgány KCHPB je 2 roky. 

§10
Záverečné ustanovenia.

1. KCHPB zaniká, ak sa o tom uznesie VČS ¾ väčšinou  hlasov prítomných členov.
2.  Pri  zániku  vykonáva  likvidáciu  jeho  majetkovej  podstaty   likvidačná  komisia,  ktorú
ustanoví  členská  schôdza.  Úhrada  likvidačných  nákladov  sa  uskutoční  z aktívnych
prostriedkov  likvidácie.  Zvyšok  majetku  sa  použije  na  dobročinné  účely,  ktoré  súvisia
s kynológiou. 



3.  Tieto  stanovy boli  prerokované a schválené  členskou schôdzou KCHPB v Lučenci  dňa
15.09.2001. Právo meniť ich znenie v ktorejkoľvek časti má jedine výročná členská schôdza
KCHPB.
4. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia.  

Na výročnej členskej schôdze vo Svite dňa 10.9.2011podala p.
Mgr. I. Čemanová - Kisková návrh na zmenu stanov klubu v

 tomto znení:

Predseda
a) Zastupuje a reprezentuje klub navonok v domácich aj zahraničných organizáciach (pr. 
ISPU)
b) je štatutárnym orgánom KCHPB, je oprávnený konať samostatne
c) zabezpečuje propagáciu plemena
d) zabezpečuje organizačne výstavy
e) zabezpečuje v spolupráci s SKJ potrebnú agendu súvisiacu s konaním klubových výstav, 
súťaží, bonitácií a pod.,
f) zodpovedá sa zo svojej činnosti KCHPB
g) archivuje všetky písomnosti klubu (aj v dátovej forme).
h) vykonáva iné činnosti podľa potreby KCHPB

Tajomník 
a) vedie administratívu a archivuje všetky písomnosti klubu,
b) spracováva a eviduje zápisnice zo všetkých zasadnutí KCHPB, členských schôdzí a pod.,
c) vyhotovuje a eviduje prezenčné listiny z akcií klubu,
d) zabezpečuje pozvánky, materiály a inú korešpondenciu a expeduje poštu,
e) vedie a priebežne aktualizuje zoznam členov klubu,
f) zodpovedá sa zo svojej činnosti KCHPB
g) spolupracuje s informačnými médiami klubu a pokladníkom, 
h) archivuje všetky písomnosti klubu (aj v dátovej forme).
i) spracuváva spravodaj klubu a zabezpečuje jeho tlač a doručenie všetzkým členom klubu
k) je štatutárnym orgánom KCHPB, je oprávnený konať samostatne
j) zodpovedá sa zo svojej činnosti KCHPB 
k) reprezentuje klub navonok v domácich aj zahraničných organizáciach (pr. ISPU)
k) vykonáva iné činnosti podľa potreby KCHPB

Kontrolór
a) má dozornú a kontrolnú funkciu nad činnosťou výboru a členov klubu
b) Dozerá a kontroluje dodržiavanie uznesení, stanov SKJ, chovateľského a zápisného 
poriadku, hospodárenie v KCHPB
c) Má právo kontrolovať členov klubu a členov výboru klubu pri ich činnosti, ak je kontrola 
potrebná na posúdenie plnenia povinností člena klubu, vyplývajúcich z jeho členstva alebo 



funkcie. Člen je povinný kontrolu umožniť a predložiť všetky požadované písomnosti. Na 
základe kontrolných zistení môže navrhnúťvýboru KCHPB disciplinárne  opatrenie
d)Kontrolór nesmie vykonávať žiadnu inú funkciu v klube.
e) kontroluje hospodárenie klubu a raz ročne vyhotoví správu o svojej činnosti, ktorú predloží 
členskej schôdzi.
f) svojou činnosťou sa zodpovedá KCHPB

Pokladník 
a) vedie a archivuje účtovnú evidenciu klubu v účtovnej knihe podľa zásad vedenia 
jednoduchého účtovníctva,
b) má dispozičné právo k účtu klubu a má hmotnú zodpovednosť a svojou činnosťou sa 
zodpovedá KCHPB.
c) upozorňuje KCHPB na nezaplatené platby, v tomto smere spolupracuje s tajomníkom 
klubu,
d) pravidelne predkladá členskej schôdzi správu o hospodárení klubu,
 e) účtovné doklady a evidenciu poskytuje k nahliadnutiu a vykonaniu kontroly kontrolórovi 
ako i orgánom oprávneným zo zákona,
g) vedie evidenciu majetku klubu,
h) fyzicky odovzdáva po skončení volebného obdobia účtovnú evidenciu novozvolenému 
pokladníkovi

Poradca chovu
a) svojimi skúsenosťami a vedomosťami je nápomocní chovu a chovateľom v rámci KCHPB
b) v spolupráci s tajomníkom vedie chovateľskú agendu a priebežne ju poskytuje tajomníkovi
c) poskytuje chovateľom odborné rady a je nápomocný pri riešení chovateľských problémov,
d) upozorňuje KCHPB na chovateľsky neetické správanie sa, alebo na hrubé porušovanie 
chovateľských princípov klubu členmi klubu,
e) dohliada na obmedzenie krytia, resp. odchovu vrhu tých jedincov, u ktorých potomkov sa 
preukázateľne opakovane vyskytla z chovu vylučujúca chyba 
f) vyjadruje sa k chovateľským otázkam a predkladá návrhy na KCHPB
g) predkladá správu členskej schôdzi
h) svojou činnosťou sa zodpovedá KCHPB
i) je oprávnený vykonávať kontroly vrhov a byť prítomná pri tetovaní šteniat.

Výcvikár
a) svojimi skúsenosťami a vedomosťami je nápomocní pri výcviku členom KCHPB
b) organizuje výcvikové dni
c) organizuje  Majstrovstvá SR vo výkone bradáčov
d) ) svojou činnosťou sa zodpovedá KCHPB

Hospodárenie klubu
a) Funkcie v KCHPB sú vykonávané bezplatne
b) Réžia činnosti klubu je financovaná z členských  poplatkov a príspevkov,  príspevkov 
sponzorov, príjmov z výstyv organizovaných KCHPB
c) Príspevky a poplatky tvoria ročný členský príspevok, zápisný poplatok, 
d) Ročný členský príspevok platia všetci riadni členovia KCHPB vo výške a termíne  
stanovenej členskou schôdzou.
e)Zápisný poplatok platia všetci novo prijimaní členovia KCHPB vo výške stanovenej 
členskou schôdzou. 



f) V prípade omeškania člena klubu s platením týchto príspevkov a poplatkov, vyrubí sa 
poplatok za omeškanie vo výške 10% dlžnej sumy za každý aj započatý mesiac.
g) Nezaplatenie členského príspevku do dvoch  mesiacov od termínu stanovenom na členskej 
schôdzi  sa považuje za vystúpenie člena z klubu.
h) Príspevok sponzora je dobrovoľne darovaná suma, služba poskytnutá zdarma, vecný dar 
alebo iná forma pomoci.
i) Všetky príjmy a výdaje klubu musia súvisieť s činnosťou klubu v zmysle cieľa a poslania 
klubu
j) Zásady hospodárenia a rozpočet KCHPB prijíma členská schôdza. Hospodárenie sa riadi 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Realizáciu hospodárenia vykonáva výbor KCHPB
(pokladník) a kontrolu vykonáva kontrolór klubu minimálne 1-krát ročne o čom vyhotoví 
písomnú správu. 

Disciplinárny poriadok klubu 
1. Výbor klubu dbá o dodržiavanie členskej disciplíny, eviduje priestupky proti členskej 
disciplíne.
2. Disciplinárnym orgánom pre členov klubu  je výbor klubu.. Proti rozhodnutiu výboru sa 
člen môže odvolať na najbližšiu členskú schôdzu doručením odvolania výboru do 15 dní od 
doručenia rozhodnutia.
3. Kárny poriadok umožňuje tieto disciplinárne opatrenia:
a) písomné napomenutie,
b) pozastavenie chovateľskej činnosti, resp. pozastavenie členstva, po dobu najviac 2 roky,
c) vylúčenie z SKCHR. Podanie návrhu na odňatie chráneného názvu chovateľskej stanice, čo
podlieha schváleniu členskej schôdzi.
4. Mimoriadne opatrenia:
a)Ak sa radový člen KCHPB dopustí hrubého porušenia chovateľského poriadku, hrubého 
porušenia členskej disciplíny, alebo opakovane spravuje svoj chov spôsobom odporujúcim sa 
chovateľskej etike, môže výbor klubu navrhnúť členskej schôdzi pozastavenie chovateľskej 
činnosti na dobu 3 rokov a vylúčenie z KCHPB na tú istú dobu. 
b) Ak sa tých istých priestupkov dopustí niektorí člen výboru, je postih 4 roky. 
c) Ak sa tých istých priestupkov dopustí predseda výboru, je postih 5 rokov. 
d) Ak sa dokáže, po dôkladnom šetrení, že sa člen klubu dopustil vedome podvodu voči 
členskej základni alebo jednotlivému členovi, čím spôsobil ujmu či už finančnú alebo 
morálnu, výbor klubu podá po odsúhlasení členskou schôdzou návrh na odňatie chráneného 
názvu chovateľskej stanice a vylúčenie daného člena z KCHPB. 
5. Hrubým porušením členskej disciplíny je odchov šteniat bez preukazu o pôvode, predaj 
šteniat prostredníctvom obchodníkov so zvieratami, alebo jednotlivým záujemcom, tzv. 
nadrobno. 
6. Hrubého porušovania členskej disciplíny sa dopúšťa aj člen, ktorý vie o porušovaní 
členskej disciplíny inými členmi a toto neoznámi výboru klubu. 
7. Za kontrolu a dodržiavanie disciplinárního pozadku klubu je zodpovědný kontrolór.

Bonitačný poplatok – nemáme bonitách, navrhujem zrušiť

Zánik členstva aj zánikom KCHPB.
Klub môže zaniknúť len uznesením nadpolovičnej väčšiny všetkých členov KCHPB!!

Povinnosti KCHPB
a) Bod 2. B  - zúčastňovať sa členských schôdzi klubu (neplatí pre zahraničných členov)

– zmeniť na právo



- Doplniť o povinnosť reprezentovať KCHPB

Zmena stanov podľa potreby po odsúhlasení členskou schôdzou
 
§ 8 doplniť o bod 1
Orgány KCHPB sú:
a) Výročná členská schôdza
b) Členská schôdza
c) Výbor klubu.

§9 oznámenenie o konaní schôdze – písomne alebo elektronickou poštou. Oznamuje tajemník.

K novým stanovám navrhnutým p. Mgr. I. Čemanovou - Kiskovou sa vyjadril p. Mgr. J. 
Sitarčík (revízor KCHPB) v tomto znení: 
,,Staré stanovy zodpovedajú všetkým demokratickým princípom a zásadám a sú v súlade so 
stanovami SKJ a FCI.“

Prosíme členov klubu o preštudovanie si návrhu zmeny stanov, prosíme o ich vyjadrenie či
chcú zmenu stanov a v akom rozsahu, prípadné pripomienky k starým stanovám. Vyjadrenia
prosíme   adresovať  na   adamciakova71@gamil.com,  prípadne  poštou  na  Andrea
Adamčiaková, Likavka 955, 034 95

Plán akcii na rok 2012

11.mája 2012 
Špeciálna výstava plemena bradáč – Bratislava s vyhodnotením ročnej sezóny

15.-17.6. 2012
Výcvikový víkend (možnosť posúdenia povahy u veľkých bradáčov) – Turčianske Kľačany

25.augusta 2012
Otvorené Majstrovstvá SR vo výkone bradáčov – Turčianske Kľačany
(možnosť posúdenia povahy u veľkých bradáčov)

September / október  2012
Výcvikový víkend (možnosť posúdenia povahy u veľkých bradáčov) – Turčianske Kľačany

16. novembra 2012
Klubová výstava plemena bradáč – Nitra

16. novembra 2012

mailto:adamciakova71@gamil.com


Členská schôdza – Nitra


