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Plán klubových akcií na rok 2017
Svetová klubová výstava

23.4.2017

Zvolen, SKV, SKVM, CAC, CAJC

Klubová výstava

16.7.2017

Herľany, KV, KVM

Špeciálna výstava

10.9.2017

Pribylina, CAJC, CAC

Ipeľský pohár

23.9.2017

Nenince, CACT, R.CACT

Memoriál Andreja Renča

10.-12.11.2017 CACIT, R. CACIT,
CACT, R. CACT

Klubové PF

14.10.2017

Lúčky

Klubové FD

21.10.2017

CACT, R.CACT
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Príhovor výboru KCHSK pri SPZs Príhovor výboru KCHSK pri SPZý poriadok
KCHSK

Príhovor výboru KCHSK pri SPZ
Vážení členovia Klubu chovateľov Slovenského kopova pri SPZ.
Výbor Klubu vám v roku 2017 praje veľa zdravia, šťastia, chovateľských a
poľovníckych úspechov. Rok 2016 je za nami, treba sa nám obzrieť a zhodnotiť
akcie, ktoré pripravil výbor a členovia KCHSK v roku 2016. Väčšinu z
plánovaných akcií Klubu sme splnili:
Bonitácia 23.1.2016 – Smrečany
Bonitácia 7.2.2016 – Divín
Bonitácia 13.2.2016 – Kamienka
Bonitácia 20.2.2016 – Divín
Bonitácia 21.2.2016 – Zákopčie

zúčastnených 11 / úspešných 6
zúčastnených 14 / úspešných 9
zúčastnených 15 / úspešných 13
zúčastnených 13 / úspešných 10
zúčastnených 6 / úspešných 2

Na Svetovej Klubovej výstave vo Zvolene dňa 23.4.2016 sa zúčastnilo 69
kopovov. Výstava bola pripravená na dobrej úrovni v priestoroch pri budove
VŠLD Zvolen. Organizačne dobre pripravená – organizátorom ďakujeme.
Klubová výstava konaná v Herľanoch 16.7.2016 organizovaná klubom a
miestnymi chovateľmi slovenského kopova, bola taktiež pripravená na dobrej
úrovni. Výstavy sa zúčastnilo 47 slovenských kopovov. Úroveň predvedených
kopovov bola dobrá, vyrovnaná.
Špeciálna výstava slovenských kopovov sa konala, možno povedať už tradične
v Pribyline – Múzeum slovenskej dediny – ako súčasť podujatia „Nedeľa sv.
Huberta“, dňa 11.9.2016. Na výstave bolo predvedených 40 jedincov
slovenských kopovov, úroveň kopovov bola dobrá.
V rámci Celoštátnej poľovníckej výstavy s medzinárodnou účasťou v dňoch 9.12. júna 2016 na výstavisku Agrokomplex Nitra, sa 10.júna 2016 zúčastnilo 54.
slovenských kopovov Svetovej špeciálnej výstavy slovenských národných
plemien – Dog Expo Nitra 2016. Úroveň predvedených jedincov slovenského
kopova bola dobrá. V pavilóne A výstaviska mal náš klub vyhradený priestor
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Príhovor výboru KCHSK pri SPZ
na propagáciu slovenského kopova v rámci spoločného stánku Kynologického
odboru SPZ a SPK, počas všetkých štyroch výstavných dní.
Koncom roka teda 3. a 4. decembra 2016 sa konala jedna z vrcholových súťaží
nášho klubu „VII.ročník Putovného pohára slovenských kopovov“ v PZ Stará
Turá s medzinárodnou účasťou. Súťaže sa zúčastnilo 12 psov.... Súťaž bola
veľmi dobre pripravená, poľovalo sa v dobre zazverenom revíri – strelilo sa 29
kusov diviačej zveri. Aj touto cestou ďakujeme organizátorom.
Čo nášmu klubu neslúži ku cti sú narušené dobré vzťahy medzi niektorými
členmi Klubu a neraz aj medzi veľmi dobrými priateľmi. Tieto narušené vzťahy
sa preniesli aj do výboru klubu. Zašlo to až tak ďaleko, že na schôdzi výboru
klubu 28.8.2016 konanom v Kamenci pod Vtáčnikom odstúpili z funkcie
predseda a tajomník KCHSK. Na základe výzvy predsedu Kynologickej rady SPZ
si výbor zo svojich radov zvolil predsedu a tajomníka, aby výbor doviedol klub
až do konania konferencie klubu začiatkom roku 2017, na ktorej sa zvolí nový
výbor na nasledovné päťročné volebné obdobie.
Výbor KCHSK na svojej schôdzi konanej dňa 7.10.2016 v Teriakovciach zvolil za
predsedu KCHSK Ing. Stanislava Moravčíka a tajomníka Ing. Jaroslava Kýpeťa.
Ďalej na tomto výbore boli kooptovaní do výboru za chýbajúcich dvoch členov
Ing. Jaroslav Dudík za podpredsedu klubu a Jaroslav Kyzek za výcvikára.
Tento výbor pripraví:
-

návrh stanov Klubu chovateľov slovenského kopova pri SPZ;

-

spádové schôdze členov KCHSK, ktoré sa uskutočnia vo februári 2017;

-

konferenciu klubu do konca marca 2017.

Záverom výbor klubu ďakuje členom KCHSK za spoluprácu v uplynulých rokoch
2014-2016 pri organizovaní svojich akcií i akcií SPZ a želá si aj hladký priebeh
spádových schôdzí a bezproblémový priebeh konferencie. Novému výboru
praje veľa trpezlivosti a úspechov pri zveľaďovaní nášho pokladu – slovenského
kopova na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Výbor Klubu chovateľov slovenských kopovov.
Spravodaj 2016
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Adresár výborus Adresár výboruý poriadok KCHSK

Adresár výboru
Predseda

Ing. Stanislav Moravčík, Laurinská 91, 976 32 Badín,
+421 905 499 323, moravcik.stano@gmail.com

Podpredseda

Ing. Jaroslav Dudík, Energetikov 2, 969 00 Banska Štiavnica,
+421 903 549 406, jaroslav.dudik.jdk@gmail.com

Tajomník

Ing. Jaroslav Kýpeť, Jána Bottu 78/6, 980 52 Hrachovo
+421 918 335 121, leskypet@gmail.com

Hlavný poradca chovu Milan Vetrák, Rimavské Brezovo 3, 980 54
+421 911 198 118, vetrak.kopov@gmail.com

Poradca chovu

Ivan Minich, Na papiereň 342/17, 972 44 Kamenec pod
Vtáčnikom, +421 918 333 650, ivanminich@azet.sk

Ekonóm

Ing. Štefan Fedorko, Becherov 68 , 086 35 Becherov
+421 918 334 142, stefan.fedorko@lesy.sk

Hlavný výcvikár

Zoltán Híveš, Nenince 157/2, 991 26 Nenince,
+421 907 804 002, zolo.hives@gmail.com

Výcvikár

Peter Rusnák, Kysak 294, 044 81 Kysak
+421 903 173 362, peterus@centrum.sk

Výcvikár

Jaroslav Kyzek, Hrnčiarska Ves 203, 980 13 Hrnčiarska Ves
+421 911 241 677, j.kyzek@gmail.com

Výcvikár

Peter Demeter, Čaklov 347, 094 35 Čaklov
+421 905 796 701, vranov@opk.sk

Matrikár, admin

Bc. Jozef Králik, Družstevná 111, 018 51 Nová Dubnica
+421 910 960 939, web.kchsk@gmail.com
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Spádové schôdze KCHSK 2017
▪

19.02.2017 spádová oblasť Trenčín
9,00 hod., Požiarna zbrojnica Chocholná

▪

19.02.2017 spádová oblasť Zvolen
9,00hod. Oko SPZ Pod Zámkom, Tomášikova 1, Zvolen

▪

19.02.2017 spádová oblasť Rimavská Sobota
9,00hod. budova Lesy SR, LS Hnúšťa, Daxnerova 920,

▪

25.02.2017 spádová oblasť Liptovský Hrádok
9,00hod. budova Lesy SR, OZ Liptovský Hrádok, J. Martinku 110/6, LH

▪

12.02.2017 spádová oblasť Prešov
9,00 hod. budova Lesy SR, OZ Prešov, Obrancov mieru 6, Prešov

▪

12.02.2017 spádová oblasť Humenné
9,00hod. budova OPK Humenné, Lipová 756/14, Humenné

▪

19.02.2017 spádová oblasť Bytča
9,00hod. Kultúrny dom Veľké Rovné, Veľké Rovné

▪

18.02.2017 spádová oblasť Levoča
9,00hod. budova Lesy SR, Hviezdoslavova 19, Spišská Nová Ves

Na spádovej schôdzi sa budú voliť delegáti na
konferenciu iba z tých členov, ktorý majú
členský poplatok za rok 2017 uhradený do
10.2.2017.
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Konferencia KCHSK 2017s Konferencia KCHSK 2017ý poriadok KCHSK
Návrh programu spádových schôdzí:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu rokovania.
3. Schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej
a volebnej komisie.
4. Správa o činnosti klubu za uplynulý rok.
5. Návrh Stanov KCHSK.
6. Prejednanie zmien v chovateľskom a zápisnom poriadku.
7. Voľby delegátov na konferenciu.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Ukončenie.

Konferencia KCHSK 2017
Konferencia KCHSK sa uskutoční dňa 25.3.2017 o 10.00 v aule technickej
univerzity vo Zvolene.
Návrh programu konferencie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie
Voľba pracovného predsedníctva konferencie
Schválenie volebného a rokovacieho poriadku
Návrh mandátovej komisie, volebnej komisie, návrhovej komisie,
zapisovateľov a overovateľov zápisnice
Správa mandátovej komisie o uznášania schopnosti konferencie
Správa o činnosti klubu a plnení uznesení predošlej konferencie
Správa Dozornej rady
Návrh Stanov KCHSK a následná diskusia
Návrh zmien chovateľského poriadku a následná diskusia
Voľba členov výboru
Rôzne – problematika DNA atď.
Diskusia
Správa volebnej komisie
Návrh uznesenia
Záver
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Návrh stanov KCHSK
Stanovy Klubu chovateľov slovenských kopovov
1.
Názov, sídlo a pôsobnosť
Názov klubu – „Klub chovateľov slovenských kopovov“.
Sídlo – Štefánikova 10, Bratislava (psč 811 05)
Klub pôsobí na území Slovenskej republiky.
2.
Právna povaha a postavenie klubu
Klub chovateľov slovenských kopovov je nepolitickou, dobrovoľnou
záujmovou organizáciou, ktorá združuje priaznivcov poľovníckeho
plemena psov – slovenského kopova na základe zákona 83/1990 Zb. o
združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Klub je samostatným právnym subjektom. Môže sa vo svojom mene zaväzovať
a nadobúdať práva.
Klub je chovateľským klubom Slovenského poľovníckeho zväzu (ďalej len SPZ),
pri svojej činnosti sa riadi jeho stanovami a predpismi. Do organizačnej
štruktúry SPZ bol začlenený prezídiom SPZ na základe
uznesenia.......................... zo dňa ......................., podľa § 36, ods.2
Stanov SPZ a § 9 Štatútu Kynologickej rady SPZ.
Klub je prostredníctvom SPZ členom Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej
SKJ), ktorá zastrešuje SPZ v Medzinárodnej kynologickej organizácii –
FCI.
Klub môže samostatne vstupovať do medzinárodných kynologických
organizácií zastrešených FCI. Jeho členovia môžu byť členmi
zahraničných kynologických klubov a klub môže prijímať členov zo
zahraničia.
Funkčné obdobie orgánov má klub totožné s funkčným obdobím orgánov SPZ.

Spravodaj 2016
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Návrh stanov KCHSKs Návrh stanov KCHSKý poriadok KCHSK

3.
Poslanie a ciele klubu
Poslaním KCHSK je cieľavedomý chov slovenského kopova, ktorého štandard v
roku 1963 uznala Medzinárodná kynologická organizácia FCI, ako prvé
slovenské národné plemeno poľovných psov. Cieľom klubu je
zveľaďovanie a zušľachťovanie slovenského kopova v rámci štandardu a
zlepšovanie jeho pracovných vlastností.
Poslanie a ciele klub zabezpečuje prostredníctvom riadeného chovu na základe
poznatkov vedy a praxe cez prácu poradcov chovu, využívaním
výsledkov výstav, vyhodnocovaním skúšok poľovnej upotrebiteľnosti,
organizovaním špeciálnych výstav a skúšok, hlásení o kontrolách vrhov
a poznatkov členov klubu vznesených na členských schôdzach klubu.
Klub je garantom štandardu a dbá na jeho dodržiavanie.
Na zverejňovanie výsledkov chovateľských aktivít a podujatí využíva svoj
klubový spravodaj.
Klub navrhuje zo svojich členov čakateľov na rozhodcu pre exteriér
slovenského kopova a vyjadruje sa s právom odporučiť alebo
neodporučiť čakateľov na rozhodcu pre exteriér z členov ostatných
kynologických klubov.
Klub vytvára podmienky pre odborný rast svojich členov. Organizuje
kynologické podujatia – výstavy, súťaže, školenia zamerané na zvýšenie
kvality chovu a propagáciu slovenského kopova.
Prostredníctvom svojich aktivistov spolupracuje s kynologickými komisiami
OPK a OkO a RgO SPZ pri navrhovaní čakateľov na rozhodcov pre skúšky
z výkonu a pri poriadaní iných kynologických podujatí.
Klub usporadúva vrcholné súťaže pre majiteľov slovenských kopovov –
Memoriál Andreja Renča a Putovný pohár slovenských kopovov a robí
výber psov na ostatné súťaže duričov usporadúvané na Slovensku,
prípadne v zahraničí. Memoriál Andreja Renča a Putovný pohár
slovenských kopovov sa usporadúva na základe štatútu. Výsledky z
týchto akcií po dôkladnej analýze výcvikárom klubu sú zverejňované v
klubovom spravodaji a využívané na chovateľské zámery poradcom
chovu.
Spravodaj 2016
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Klub spolupracuje s klubmi chovateľov slovenských kopovov zo zahraničia a
ostatnými klubmi združenými v SKJ. V organizačnej činnosti klub využíva
poznatky z kontrol vykonaných dozornou radou a realizuje jej
odporúčania.
4.
Vznik a zánik klubu
Klub vznikol v roku 1988 ako samostatný subjekt odčlenením sa od klubu
chovateľov duričov. Stalo sa tak na základe požiadavky chovateľov
slovenských kopovov.
Klub zanikne, ak :
a.) sa na tom dobrovoľne uznesie konferencia klubu, alebo sa zlúči s iným
klubom,
b.) právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní,
c.) stratou členskej základne,
d.) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
Pri zániku klubu zvolí konferencia likvidačnú komisiu, ktorá vysporiada
podlžnosti a pohľadávky klubu a rozhodne o majetku klubu. Pri zániku
klubu podľa bodu b.) a d.) vykoná majetkové vyporiadanie likvidátor
určený ministerstvom. Týmto spôsobom sa postupuje tiež pri zániku
klubu podľa bodu a.), ak niet jeho orgánu, ktorý by majetkové
vyporiadanie vykonal.
5. Členstvo v klube
Členmi klubu môžu byť chovatelia, majitelia, držitelia alebo priaznivci
slovenského kopova. Členmi môžu byť majitelia a držitelia chovných
jedincov, ktorí sa chcú zaoberať čistokrvným chovom slovenských
kopovov. Záujemcovia o chov nesmú byť nútení k členstvu v klube.
Chovné jedince psov však musia splniť podmienky chovnej spôsobilosti
stanovené klubom bez ohľadu na to, či majiteľ chovného jedinca je
alebo nie je členom klubu. Pri splnení podmienok chovnej spôsobilosti
a dodržaní pravidiel chovu stanovených klubom je klub povinný
zabezpečiť riadny servis členom i nečlenom. V prípade nečlenov môžu
byť poplatky za chov stanovené osobitne s ohľadom na náklady
vyplývajúce z úloh pri riadení chovu, činnosti klubu a členstva v SPZ.
Vzťahy s nečlenmi budú upravené zmluvne.
Spravodaj 2016
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Návrh stanov KCHSKs Návrh stanov KCHSKý poriadok KCHSK
Členstvo v klube schvaľuje výbor klubu. Členom môže byť fyzická, alebo
právnická osoba, ktorá si podala písomnú prihlášku za člena a spĺňa
podmienky pre udelenie členstva v klube. Členstvo v klube nadobúda
platnosť dňom prijatia a účinnosť po zaplatení členského a zápisného
poplatku. Klub rozlišuje nasledovné druhy členstva:
a.) Riadny člen – môže ním byť len občan SR, ktorý je člen SPZ
b.) Mimoriadny člen – môže ním byť ten, kto nie je členom SPZ (má rovnaké
práva a povinnosti ako riadny člen. Mimoriadnymi členmi sú aj cudzí
štátni príslušníci.)
c.) Čestný člen – môže ním byť ten, ktorému klub toto členstvo udelil za zásluhy
o rozvoj klubu a chovu slovenského kopova (nevzťahujú sa naňho práva
podľa čl. 7 a.) a 7 f.) a povinnosti podľa článku 7 a.) týchto stanov.
Klub prideľuje členom členské čísla v aktuálnom zozname členov, čestným
členom udeľuje klub diplomy.
Členom klubu nemôže byť fyzická, alebo právnická osoba, ktorá sa:
– zaoberá obchodovaním so psami, t.j. obchoduje so psami, ktoré sama
neodchovala, alebo sprostredkúva takýto obchod za odmenu,
– vedome predáva psy cez obchodné organizácie, alebo cez
sprostredkovateľov, bez súhlasu výboru KCHSK.
Za členstvo v klube sa vyberá ročný členský príspevok, ktorý sú členovia
povinní uhradiť do stanoveného termínu. Výšku ročného príspevku a
ostatných poplatkov určuje konferencia klubu, v období medzi
konferenciami výbor klubu.
Za členov klubu, ktorí nie sú riadnymi členmi SPZ, odvádza klub členský
príspevok do SPZ. Výšku tohto členského príspevku určuje prezídium
SPZ na návrh predsedníctva Kynologickej rady SPZ.
6. Zánik členstva
Členstvo v klube zaniká :
a.) smrťou člena,
b.) vystúpením člena na základe písomnej žiadosti ,
c.) dočasným alebo trvalým vylúčením,
d.) nezaplatením členského príspevku v stanovenom termíne.
Spravodaj 2016
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7. Práva a povinnosti členov
Členovia majú právo :
a.) voliť a byť volení do orgánov klubu okrem cudzích štátnych príslušníkov,
b.) požívať všetky výhody poskytované klubom, ak splnia podmienky
stanovené pre udelenie týchto výhod,
c.) vznášať otázky, pripomienky, podávať návrhy, sťažnosti a námety orgánom
klubu,
d.) požadovať informácie o činnosti klubu,
e.) zúčastňovať sa na akciách organizovaných klubom,
f.) dostávať klubový spravodaj.
Členovia majú tieto povinnosti :
a.) platiť členské príspevky do 31.1. príslušného roku, chovateľské a ďalšie
stanovené poplatky,
b.) dodržiavať chovateľský a zápisný poriadok, predpisy a uznesenia
nadriadených orgánov,
c.) dodržiavať a plniť uznesenia klubu, stanovy klubu a ďalšie predpisy prijaté
klubom,
d.) ohlásiť do jedného mesiaca zmeny, ktoré majú vplyv na členstvo v klube
(zmeny adresy, zrušenie členstva v SPZ a pod.).
8. Orgány klubu
Orgánmi klubu sú :
a.) konferencia klubu,
b.) výbor klubu,
c.) dozorná rada klubu.
9. Konferencia klubu
Konferencia klubu je najvyšší orgán klubu. Zvoláva ju výbor každých päť rokov.
V prípade nariadenia nadriadených orgánov SPZ i častejšie. Konferencia
musí byť zvolaná aj v medziobdobí ak o to písomne požiada 1/3 riadnych
členov klubu alebo nadriadený orgán.
Spravodaj 2016
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Delegáti na konferenciu sa volia na členských schôdzach, podľa výborom
schváleného kľúča. Ich počet je minimálne 20 % z členskej základne tak,
aby bola zachovaná proporcionalita pri zastúpení jednotlivých regiónov.
Delegáti sú zvolávaní písomnými pozvánkami, najmenej 15 dní vopred s
uvedením programu rokovania. Návrhy na doplnenie programu
konferencie môžu podať delegáti písomne aspoň 7 dní pred konaním,
najneskôr pred schválením programu konferencie.
Na konferencii delegáti volia pracovné predsedníctvo, ktoré riadi priebeh
konferencie, ďalej volebnú a návrhovú komisiu. Konferencia je
uznášania schopná, ak je prítomných nadpolovičná väčšina zvolených
delegátov.
Konferencia klubu :
a.)
schvaľuje a mení stanovy klubu,
b.) schvaľuje program rokovania konferencie, rokovací a volebný poriadok,
c.)
prerokúva a schvaľuje správu výboru o činnosti a hospodárení za
uplynulé volebné obdobie a správu dozornej rady,
d.) určuje zásadnú líniu pre činnosť klubu v budúcom období,
e.)
volí na ďalšie obdobie predsedu klubu a ďalších desať členov výboru,
f.)
volí na ďalšie obdobie predsedu dozornej rady a ďalších dvoch členov
dozornej rady,
g.)
prerokúva návrhy členov klubu, vyšších orgánov a organizácií,
h.) volí zástupcov do Kynologickej rady SPZ,
i.)
určí výšku členského príspevku, prípadne ďalšie poplatky,
j.)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiu výboru klubu o uložení
trestov členom,
k.) rozhoduje o zániku klubu.
Pôsobnosť členov výboru a ich vzájomné vzťahy rieši „Rokovací poriadok
výboru “.
10. Výbor klubu
Výbor klubu riadi činnosť klubu v období medzi konferenciami. Navonok výbor
a klub zastupuje predseda a tajomník. Výbor, ako výkonný orgán klubu,
v praxi realizuje poslanie a ciele klubu, vytvára potrebné personálne a
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ekonomické zabezpečenie pre chod klubu, zabezpečuje plnenie
uznesení konferencie klubu, metodických pokynov a nariadení KR SPZ.
Medzi základné úlohy výboru patrí :
a.) pripravovať a zvolávať konferenciu klubu,
b.) plánovať činnosť klubu a zostavovať finančný rozpočet za ročné obdobie,
c.) zvolávať schôdze výboru podľa potreby, najmenej dva krát ročne,
d.) pripravovať a zabezpečovať plánované výstavy a súťaže klubu,
e.) prijímať a viesť evidenciu členov,
f.) ustanoviť si podľa potrieb chovateľskú, výcvikovú a redakčnú radu, prípadne
iné pomocné sekcie klubu,
g.) schvaľovať podmienky chovnosti,
h.) podávať návrhy na menovanie čakateľov na funkciu rozhodcov pre
posudzovanie exteriéru slovenského kopova,
i.) navrhovať rozhodcov na klubové podujatia,
j.) podávať odborné stanoviská pre disciplinárne orgány zväzu v chovateľskej
oblasti,
k.) podávať návrhy na udelenie poľovníckych vyznamenaní a udeľovať klubové
odmeny a ocenenia,
l.) upravovať výšku členského príspevku, poplatkov a stanovovať členské
príspevky pre mimoriadných členov v období medzi konferenciami,
m.) menovať a riadiť prácu aktivistiv klubu,
n.) starať sa o dodržiavanie členskej disciplíny a pôsobiť ako prvostupňový
disciplinárny orgán pri porušení členskej disciplíny,
o.) informovať – prostredníctvom spravodaja a webovej stránky klubu – členov
klubu o činnosti a zverejňovať zoznam chovných jedincov a priebežne
ho aktualizovať,
p.) v prípade potreby zvolať členskú schôdzu alebo mimoriadnu konferenciu
klubu,
r.) v prípade dôležitých opatrení, týkajúcich sa chovu slovenského kopova
informovať o nich chovateľov poštovou formou,
s.) zabezpečovať spoluprácu so zahraničnými klubmi slovenského kopova
a rozhodovať o účasti zástupcu klubu na medzinárodných kynologických
podujatiach.
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Výbor klubu sa za svoju činnosť zodpovedá konferencii klubu, ktorej predkladá
správu.
Výbor je uznášania schopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní, rozhoduje hlas predsedu. Na
rokovania výboru je pozývaný aj predseda dozornej rady, ktorý má hlas
poradný, v prípade potreby aj ostatní členovia dozornej rady.
Pri neodkladnom riešení klubových záležitostí môže predseda klubu
operatívne zvolať výbor elektronickou formou, s tým že uznesenia budú
schvaľované per rolam.
V prípade odstúpenia niektorého z členov výboru, odstúpenie musí byť dané
písomnou formou, môže výbor kooptovať na túto funkciu niekoho
z členov klubu. V prípade odstúpenia štatutárneho zástupcu klubu,
alebo obidvoch štatutárnych zástupcov, si výbor zvolí týchto
štatutárnych zástupcov spomedzi členov výboru zvolených na
konferencii.
Zápisnice z rokovania výboru zasiela tajomník všetkým členom výboru,
dozornej rady a KR SPZ.
11. Dozorná rada
Dozornú radu tvoria predseda a dvaja členovia. Plní úlohu kontrolného orgánu
klubu. Pracuje podľa vlastného plánu kontrol. V spolupráci s výborom
rieši sťažnosti členov klubu. Kontroluje plnenie uznesení konferencie
klubu, dodržanie stanov klubu. Kontroluje hospodárenie s finančnými
prostriedkami klubu. Predkladá konferencii a výboru odporúčania a
návrhy opatrení na zlepšenie činnosti.
V období medzi konferenciami pôsobí ako odvolací orgán proti rozhodnutiam
výboru o uložení trestov členom za porušenie členskej disciplíny.
Zo svojej činnosti sa zodpovedá konferencii klubu, ktorej predkladá správu.
12. Členské schôdze klubu
Členské schôdze sa organizujú v regiónoch s chovom slovenských kopovov.
Región s chovom slovenského kopova – spádová oblasť je určená
výborom s minimálnym počtom 40 členov a primeranými
vzdialenosťami. Členské schôdze zvoláva výbor klubu spravidla raz
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ročne. Na nich výbor informuje členskú základňu o plnení dôležitých
úloh, plánovaných opatreniach, prijatých uzneseniach výboru, stave
hospodárenia klubu a podobne.
Členské schôdze majú právo predkladať návrhy na zlepšenie práce klubu.
Schvaľujú delegátov na konferenciu.

13. Chovateľská rada
Chovateľská rada je pomocným orgánom klubu, ktorý môže zriadiť výbor
klubu. Chovateľská rada, ktorej predsedom je hlavný poradca chovu,
predkladá návrhy na zlepšenie chovu a vykonáva kontroly chovných
jedincov a vrhov. Za svoju činnosť sa zodpovedá výboru a jej činnosť je
riadená a financovaná výborom klubu.
14. Redakčná rada
Redakčná rada je pomocný orgánom klubu, ktorá zodpovedá za vydávanie
klubového spravodaja. Redakčnú radu môže menovať výbor klubu
v prípade potreby jej existencie, ktorému sa zodpovedá za svoju činnosť.
15. Členská disciplína
Povinnosťou každého člena klubu je vzorne reprezentovať KCHSK na
kynologických akciách všetkého druhu – výstavách, skúškach, súťažiach,
ale aj pri vedení svojich psov na poľovačkách.
Porušenie týchto stanov a ďalších predpisov a uznesení klubu rieši
Disciplinárny poriadok KCHSK. O závažnosti porušenia členskej disciplíny
rozhoduje výbor klubu ako prvostupňový orgán s právom udeľovať
tresty. V prípade porušenia členskej disciplíny členmi výboru a dozornej
rady rozhoduje o ich riešení výbor. Za porušenie členskej disciplíny môže
výbor klubu členovi udeliť trest podľa Disciplinárneho poriadku KCHSK.
Proti rozhodnutiu výboru klubu o uložení trestu môže člen podať odvolanie
konferencii klubu alebo, v období medzi zasadaním konferencie,
dozornej rade do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Za závažné
previnenia iného charakteru podá výbor klubu orgánom SPZ návrh na
disciplinárne konanie proti členovi.
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16. Hospodárenie klubu
Výbor KCHSK pre zabezpečenie činnosti klubu každoročne vypracúva finančný
rozpočet a kontroluje jeho čerpanie. O plnení rozpočtu informuje
členskú základňu. Za volebné obdobie predkladá informáciu o
hospodárení konferencii.
Základné ukazovatele rozpočtu sú :
a.) príjmy,
b.) výdavky.
Príjmy členíme :
a.) tržby z nevýrobnej činnosti – dotácie,
b.) tržby za odpredané odznaky a propagačný materiál,
c.) príjmy za úroky od peňažného ústavu,
d.) členské príspevky,
e.) poplatky za odchované šteniatka a použitie chovných psov v chove,
f.) poplatky z predaja psov a šteniat do zahraničia,
g.) sponzorské príspevky a dary.
Klub nemôže vykonávať podnikateľskú a ani inú hospodársku činnosť a môže
vlastniť majetok. Za hospodárenie zodpovedá ekonóm a predseda
klubu. Doklady sa zúčtujú priebežne podľa platných predpisov. Dohľad
nad sledovaním rozpočtu po stránkach príjmov a výdavkov má výbor.
Dodržanie metodiky a zásad správneho použitia najmä výdavkov a ich
dokladovanie kontroluje dozorná rada klubu.
17. Záverečné ustanovenie
Stanovy KCHSK boli schválené dňa 20. júna 1998 konferenciou klubu. Účinnosť
nadobudli po schválení Ministerstvom vnútra SR dňa
...............................
Zmeny Stanovy KCHSK boli schválené Ministerstvom vnútra dňa
............................. pod číslom................... . Upravené boli na základe
uznesenia ......................konferencie klubu dňa .......................................
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§1
Všeobecné ustanovenia
1. Chovateľský a zápisný poriadok Klubu chovateľov slovenských
kopovov pri SPZ slúži k vedeniu chovu plemena slovenský kopov v
Slovenskej republike.
2. Vytvára predpoklady pre udržanie a zvyšovanie úrovne chovu plemena
slovenský kopov v súlade s platným štandardom FCI .
3. Ustanovenia tohto chovateľského poriadku platia pre všetkých
majiteľov psov plemena slovenský kopov s preukazom o pôvode a sú
záväzné pre každého, kto sa zaoberá chovom tohto plemena v
Slovenskej republike.
4. Chovateľský a zápisný poriadok KCHSK vychádza z chovateľského a
zápisného poriadku SPZ .
5. Hlavnou zásadou chovateľského poriadku je umožniť chovať iba s
geneticky a funkčne zdravými , povahovo pevnými čistokrvnými
jedincami, ktoré sú zapísané v plemenných knihách alebo registroch
uznávaných FCI, a ktoré spĺňajú kritéria stanovené príslušným
chovateľským klubom.
6. Chov je cieľavedomá plemenitba, pri ktorej sa spojením dvoch
jedincov toho istého plemena zabezpečuje produkcia a odchov
zdravého a štandardu plemena zodpovedajúceho potomstva.
7. Dedične zdravý čistokrvný pes v zmysle tohto chovateľského poriadku
je pes známeho pôvodu, ktorý prenáša znaky štandardu a typu
plemena, povahu a výkonové vlastnosti typické pre dané plemeno,
nemá žiadne podstatné dedičné chyby, ktoré by mohli nepriaznivo
ovplyvniť funkčné zdravie jeho potomstva. Chovatelia nemajú
zvýrazňovať plemenné znaky, ktoré by mohli následkom extrémneho
vývoja nepriaznivo ovplyvniť funkčné zdravie jedincov daného
plemena.
8. V chove sa nesmú používať psy s prejavom agresivity na človeka, ako
aj s vylučujúcimi chybami, ako sú poruchy charakteru, vrodená
hluchota alebo slepota, zajačí pysk, rázštep podnebia, výrazné chyby
chrupu alebo anomálie čeľuste, PRA, epilepsia, kryptorchizmus,
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monorchizmus, albinizmus, chybné farby a zistená dysplázia
bedrového kĺbu ťažkého stupňa.
9. Klub je povinný zaznamenávať známe dedičné chyby, napríklad DBK
alebo PRA, metodicky ich potláčať, neustále zaznamenávať ich vývoj a
na základe požiadavky SKJ o nich poskytnúť správu.
10. Plemennú knihu pre plemeno slovenský kopov vedie SPZ na základe
poverenia SKJ.
11. Spôsob chovu v klube - chov je riadený.
§2
Plemeno
1. Plemeno v zmysle tejto smernice tvoria psi a suky s platným
preukazom o pôvode, vydaným plemennou knihou uznanou
medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.
§3
Chovateľ, majiteľ, držiteľ
1. Chovateľom daného jedinca je majiteľ chovnej suky v čase rodenia
šteniat. Potomstvo suky sa registruje na jeho chovateľskú stanicu.
2. Majiteľ daného jedinca je fyzická alebo právnická osoba, v ktorej
majetku sa jedinec nachádza. Za majiteľa sa považuje tá osoba, ktorá
zviera získala právoplatne, je teda nepochybne majiteľom psa a môže
toto vlastníctvo preukázať platným preukazom o pôvode psa.
3. Držiteľ psa alebo suky je fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa
jedinec fyzicky nachádza, je v jej starostlivosti a ošetrovaní a je
majiteľom jedinca oprávnená k jeho držbe.
4. Držiteľom chovného psa je alebo majiteľ chovného psa, alebo tá
osoba, ktorá je majiteľom oprávnená, aby chovného psa využila na
párenie sučiek.
5. Vzájomné práva a povinnosti vlastníkov chovných psov a súk môže
upravovať chovateľský poriadok klubu. Kde takéto ustanovenia
chýbajú, platí chovateľský a zápisný poriadok SPZ, SKJ a medzinárodný
chovateľský poriadok FCI.
6. Chovateľom a vlastníkom chovných psov sa odporúča pred každým
plánovaným párením dohodnúť si písomne vzájomné podmienky
párenia, najmä finančné záväzky.
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7. Záujemca o chov nesmie byť nútený k členstvu v chovateľskom klube,
ktorý dané plemeno zastrešuje. Chovný jedinec však musí splniť
podmienky chovnej spôsobilosti stanovené chovateľským klubom bez
zreteľa na to, či majiteľ chovného jedinca je alebo nie je členom klubu.
Pri splnení podmienok chovnej spôsobilosti a dodržiavaní pravidiel
chovu stanovených klubom, je chovateľský klub povinný zabezpečiť
rovnaký servis členom i nečlenom. V prípade poskytovania služieb
nečlenom klubu, môžu byť v cene služieb zohľadnené pre nečlenov
náklady klubu vyplývajúce zo zabezpečenia úloh pri riadení chovu a
zabezpečovaní činnosti klubu. Ceny služieb pre nečlenov klubu však
nesmú byť likvidačné. Odporúča sa chovateľským klubom upraviť si
vzťahy s chovateľmi – nečlenmi klubu zmluvne.
8. Produkcia šteniat bez preukazu o pôvode je nezlučiteľná s etikou
chovateľa a považuje sa za porušenie chovateľských smerníc s
následným zastavením chovateľskej činnosti najmenej na jeden rok.
Zastavenie chovateľskej činnosti sa týka aj všetkých jedincov
príslušného plemena, ktoré boli v čase priestupku v majetku previnilca
a to aj po prípadnej zmene majiteľa. V prípade opakovania priestupku
bude predmetom individuálneho riešenia výborom KCHSK.
9. Ak majiteľ v čase po oplodnení chovnej suky zomrie, môžu sa
narodené šteňatá zapísať buď na jeho chovateľskú stanicu alebo na
chovateľskú stanicu nového majiteľa suky.
10. Ak prešla oplodnená suka do vlastníctva inej osoby, chovateľom je
nový vlastník, ak si pôvodný majiteľ chovnej suky písomne nevyhradil
právo zápisu narodených šteniec. Ak nie je dohodnuté inak, na nového
majiteľa sa prenášajú aj práva a povinnosti súvisiace s párením s
chovným psom.
§4
Chovní jedinci
1. Pre čistokrvný chov sa môžu využívať len čistokrvné jedince zapísané v
plemenných knihách členských krajín FCI, zaradené do chovu po
splnení podmienok určených príslušným chovateľským klubom.
2. Pri importovaných jedincoch rozhoduje o ich zaradení do chovu
príslušný chovateľský klub.
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3. Pre zaradenie do chovu platí výstavné ocenenie získané vo veku od 12
mesiacov na výstavách organizovaných alebo uznaných SKJ. O
výnimkách z veku a výstav rozhoduje klub.
4. Chovnú spôsobilosť po splnení podmienok stanovených klubom
potvrdí jedincom do preukazu o pôvode plemenná kniha SPZ (SPKP).
5. Na chov (párenie) možno použiť psa aj suku najskôr vo veku 18
mesiacov. Suku je možné naposledy použiť v chove v roku, v ktorom
dosiahla vek 8 rokov. Psa je možné naposledy použiť v chove do
dosiahnutia veku 9 rokov. Psa je možné naposledy použiť v chove,
v ktorom dosiahol vek 9 rokov. V odôvodnených prípadoch môže
klub povoliť výnimku z použitia v chove.
6. Z chovu sa vylučujú chovní jedinci, v odchovoch ktorých sa
preukázateľne často vyskytujú povahové a exteriérové vady, vady
patologické a dedičné. O vylúčení z chovu rozhoduje výbor KCHSK na
podnet hlavného poradcu chovu a chovateľskej rady. Do chovu sa
nesmú zaradiť psi a sučky, na ktorých bol uskutočnený zákrok na
odstránenie, alebo zakrytie nejakej anatomickej alebo exteriérovej
vady.
7. Rozhodnutie o vyradení jedinca z chovu musí klub oznámiť majiteľovi
jedinca a plemennej knihe SPZ.
8. Každá zmena majiteľa chovného jedinca sa musí hlásiť doporučeným
listom do 10 dní hlavnému poradcovi chovu a plemennej knihe. Zmenu
nahlási predchádzajúci i nový majiteľ chovného jedinca.
9. Pre jedince zapísané v registri SPKP platia osobitné podmienky chovu.

§5
Odporúčanie na párenie (krycí list)
1. Chovateľ požiada poradcu chovu o zaslanie odporúčania na párenie
na začiatku hárania suky na tlačive “Odporúčanie na párenie”.
Hlavný poradca chovu uvedie 1-3 vhodných psov a majiteľovi sučky
odošle tlačivo .

Spravodaj 2016

Chovateľný a zápisný poriadok KCHSK
Chovateľ chovnej suky má právo si vybrať jedného chovného psa z
tej istej línie na párenie. Každý chovateľ chovného psa má právo si
zarezervovať jedno párenie s chovnou sukou z tej istej línie a to od
01.11. do 31.10 nasledujúceho roka. Oznamuje to hlavnému
poradcovi chovu. Chovný pes môže páriť v období od 01.11. do
31.10. nasledujúci rok maximálne 8 krát, do tohto počtu sa mu
nepočíta počet náhradných a zahraničných parení. Hlavný poradca
chovu môže odmietnuť odporučiť psa na párenie z dôvodu
príbuzenskej plemenitby bližšej ako 3 na 3. Chovateľ chovného psa
si musí viesť záznam o parení všetkých súk z dôvodu kontroly a
informovanosti o parení súk. Odporúčanie na párenie sa vystaví len
na 30 dní

2.
3.

4.
5.

V dostatočnom časovom predstihu - jeden mesiac- pred plánovaným
honcovaním sa chovnej suky, vyžiada si jej majiteľ písomnou formou
od hlavného poradcu chovu odporúčanie na párenie, v ktorom
poradca chovu uvedie 1–3 vhodných psov a do 14.dní pošle majiteľovi
sučky tlačivo odporúčanie na párenie
Poradca chovu uvedie na tlačive platnosť odporúčania na párenie.
Odporúčanie na párenie musí obsahovať:
a) mená psov navrhnutých na párenie a čísla zápisu v plemennej
knihe, číslo čipu
b) meno a adresu majiteľa alebo držiteľa chovného psa,
c) meno suky a číslo jej zápisu v plemennej knihe,
d) meno a adresu majiteľa chovnej suky,
e) podpis poradcu chovu, ktorý odporúčanie vystavil.
Vyplnené a podpísané odporúčanie na párenie (potvrdenie o párení)
je dokladom, ktorý je súčasťou prihlášky na zápis narodených šteniec.
Za riadne vyplnenie krycích listov zodpovedajú majitelia krycích psov.
Nedostatky vo vyplňovaní krycích listov môžu byť trestané zastavením
krytí u psa.
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6. V prípade zahraničného párenia: člen KCHSK- majiteľ (držiteľ)
chovného psa, si vyžiada od poradcu chovu odporúčanie na párenie a
je povinný zaplatiť klubu poplatok za párenie psom do 8 dní po párení
podľa platnej ekonomickej smernice.
7. Chovateľ nesmie mať pri žiadaní odporúčania na krytie žiadne
finančné podĺžnosti voči klubu. V opačnom prípade hlavný poradca
chovu nevystaví odporúčanie na krytie. To bude vystavené až po
vyrovnaní všetkých finančných podĺžností. Tie isté podmienky platia aj
pre majiteľa chovného psa – pri finančných podĺžnostiach majiteľa voči
klubu nebude pes odporúčaný na krytie, až do vyrovnania všetkých
podĺžností.
8. Nečlen klubu musí mať s klubom uzatvorenú platnú zmluvu a príslušné
poplatky podľa platnej ekonomickej smernice musí mať vopred
uhradené, čo dokladuje hlavnému poradcovi chovu.
§6
Podmienky párenia
1. Párenie sa môže uskutočniť iba medzi dvoma chovnými jedincami na
základe platného odporúčania na párenie .
2. Počas jedného honcovania sa suka môže páriť len s jedným psom. V
žiadnom prípade nie je dovolené pripustiť v priebehu jedného
honcovania suku dvoma alebo viacerými psami.
3. Majiteľovi chovnej suky sa odporúča, aby ju priviezol k psovi osobne,
alebo tým poveril dôveryhodnú osobu. Pokiaľ zostáva suka niekoľko
dní u držiteľa psa, všetky náklady s tým spojené, ako kŕmenie,
ubytovanie, prípadné veterinárne ošetrenie, poprípade i škody, ktoré
by sučka v odchovnom zariadení alebo byte držiteľa psa spôsobila, idú
na ťarchu majiteľa suky. Dopravu suky späť hradí taktiež majiteľ suky.
4. So zreteľom na zákonné ustanovenia platí v zmysle tohto ustanovenia
ako ručiteľ zvieraťa za škody spôsobené tretím osobám tá osoba, ktorá
zvieraťu v dobe škody poskytuje pobyt a starostlivosť. Príslušný majiteľ
alebo držiteľ chovného psa sa zaväzuje túto okolnosť zabrať do úvahy
pri uzatvorení osobného povinného ručenia.
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5. Majiteľ/držiteľ chovného psa sa zaväzuje, že sučku nepripustí iným ako
doporučeným psom. Pokiaľ pes odmieta sučku pripustiť, smie byť suka
pripustená iným psom (uvedeným na odporúčaní na párenie) len so
zvolením majiteľa suky.
6. Po neplánovanom spárení suky nepredpokladaným psom, nie je ďalšie
párenie dohodnutým psom dovolené. Držiteľ chovného psa nemôže v
takomto prípade vznášať proti majiteľovi suky žiadne nároky.
7. Pri neplánovanom spárení suky s iným psom ako dohodnutým, je
držiteľ psa, ktorý má sučku vo svojej starostlivosti povinný nahlásiť
túto skutočnosť majiteľovi suky a je povinný uhradiť všetky náklady
vzniknuté v súvislosti s nežiaducim spárením.
8. V prípade uhynutia suky počas jej pobytu u majiteľa/držiteľa chovného
psa, nechá tento na svoje náklady zistiť príčinu uhynutia veterinárnym
lekárom. Majiteľovi suky podá správu o smrti suky čo najrýchlejšie a
oznámi príčinu uhynutia. Pokiaľ si majiteľ praje vidieť mŕtvu suku, musí
k tomu dostať príležitosť. Pokiaľ smrť nastala zjavne zavinením držiteľa
psa, je tento povinný uhradiť majiteľovi suky škodu. Pokiaľ nemá
držiteľ psa zavinenie na uhynutí suky, je majiteľ suky povinný uhradiť
držiteľovi psa všetky náklady, ktoré mu uhynutím suky vznikli.
9. Podmienky pre párenie v zahraničí určuje chovateľský klub. Majiteľ
suky pri zahraničnom párení priloží k prihláške na zápis vrhu fotokópiu
preukazu o pôvode psa s ktorým sa suka spárila.
10. V priebehu jedného kalendárneho dňa (24 hodín) sa pes môže spáriť
iba s jednou sukou.
11. Pred zapožičaním jedinca k chovnému využitiu zo zahraničia je
potrebné zaslať žiadosť na výbor KCHSK spolu so zmluvou o zapožičaní
jedinca uzatvorenou s majiteľom, originál preukazu o pôvode a
dokladmi o chovnosti, výstave, skúške, RTG, vyšetrení DNA (ak bolo
realizované).
12. Maximálny počet párení chovným psom v roku je 8. Počet párení v
zahraničí nie je obmedzený.
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§7
Potvrdenie o párení
1. Správne a úplne prevedené párenie potvrdzuje majiteľ psa vystavením
potvrdenia o párení. Potvrdzuje v ňom svojím podpisom, že bol očitým
svedkom párenia. Vyplnené potvrdenie o párení zašle spolu s
odporúčaním na párenie plemennej knihe SPZ a poradcovi chovu do
8.dní. (ak nie je klubom stanovené inak). Majiteľovi suky odovzdá
vyplnené a podpísané potvrdenie o párení.
2. Plemenná kniha SPZ predpisuje formuláre, na ktorých sa potvrdenie o
párení vystavuje. Je povinnosťou majiteľa suky tieto formuláre si
obstarať a predložiť na vyplnenie a podpis majiteľovi chovného psa.
Potvrdenie o párení musí v každom prípade obsahovať:
a) meno a číslo zápisu v plemennej knihe chovného psa,
b) meno a číslo zápisu v plemennej knihe chovnej suky,
c) meno a adresu majiteľa prípadne držiteľa chovného psa,
d) meno a adresu majiteľa suky v dobe párenia eventuálne dátum
získania suky,
e) miesto a dátum uskutočneného párenia,
f) podpisy držiteľa psa a majiteľa suky.
3. Ak správca plemennej knihy požaduje pre zápis šteniec overenú
fotokópiu preukazu o pôvode psa alebo overený výpis z plemennej
knihy vzťahujúci sa k chovnému psovi, musí držiteľ psa poskytnúť
takýto dokument majiteľovi chovnej suky bezplatne.
4. Ak majiteľ (držiteľ) chovného psa nedodrží termín určený na zaslanie
potvrdenia o párení plemennej knihe SPZ (SPKP), je zodpovedný za to,
že bez potvrdenia o párení nebudú šteňatá zapísané do plemennej
knihy.
§8
Umelé oplodnenie
1. Umelé oplodnenie nie je dovolené robiť so psami, ktorí sa predtým
nereprodukovali prirodzeným spôsobom. V ojedinelých prípadoch, aj
keď sa len pes alebo suka predtým nerozmnožovali prirodzeným
spôsobom, môže národná organizácia povoliť výnimky. Umelé
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oplodnenie by sa nemalo používať na prekonanie fyzickej
neschopnosti psa pripustiť suku.
2. Umelé oplodnenie suky môže robiť iba veterinárny lekár, ktorý musí
potvrdiť túto skutočnosť plemennej knihe SPZ. Veterinár lekár, ktorý
insemináciu vykonáva, potvrdzuje na potvrdení o párení, že suka bola
inseminovaná inseminačnou dávkou spermií vybraného psa. V tomto
osvedčení musí byť uvedené miesto a doba inseminácie, meno a číslo
zápisu plemennej knihy suky a meno a adresa majiteľa suky.
Veterinárny lekár, ktorý psovi odobral ejakulát, musí potvrdiť, že pri
inseminácii bol použitý ejakulát dohodnutého psa. Pri použití
zmrazenej inseminačnej dávky musí veterinár potvrdiť, že
inseminačná dávka pochádzala od dohodnutého psa.
3. Náklady spojené s odobratím ejakulátu a vykonaním inseminácie hradí
majiteľ suky.
4. Majiteľ chovného psa, ktorého spermie boli použité pri inseminácii, je
povinný osvedčiť túto skutočnosť na potvrdení o párení. Taktiež musí
majiteľovi chovnej suky poskytnúť všetky požadované informácie
týkajúce sa krycieho psa.
§9
Náhrada za párenie
1. Spôsob úhrady za párenie sa rieši formou dohody, najlepšie písomnou.
2. Majiteľ psa je oprávnený podpísať potvrdenie o uskutočnenom párení
až po zaplatení dohodnutej náhrady za párenie. Zadržanie suky ako
zástavy je zakázané.
3. Mimo dohodnutej čiastky nemá majiteľ psa žiadne právo požadovať
od majiteľa suky potomkov psa. Obzvlášť nemá žiadny právny nárok
na prenechanie šteňaťa. Ak je však prenechanie šteňaťa dohodnuté
ako náhrada za párenie, treba túto dohodu písomne potvrdiť ešte pred
párením. V prípade takej dohody musia byť bezpodmienečne
zohľadnené nasledujúce body:
a) doba výberu šteňaťa majiteľom psa,
b) doba odovzdania šteňaťa majiteľovi,
c) doba, do ktorej si majiteľ psa musí šteňa vybrať, po uplynutí ktorej
právo na výber šteňaťa zaniká,
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d) doba, do ktorej majiteľ psa musí šteňa prevziať, po uplynutí ktorej
právo na prevzatie šteňaťa zaniká,
e) ustanovenie týkajúce sa výdavkov na dopravu,
f) zvláštne ustanovenie pre prípad, že suka vrhne len mŕtve šteňatá,
alebo len jediné šteňa, alebo keď vybrané šteňa uhynie pred
odberom.
4. Nedodržanie dohody o spôsobe úhrady za párenie je vecou občianskoprávneho konania.
§ 10
Neoplodnenie suky
1. Po správne prevedenom párení sa považuje výkon psa za dokonaný a
vzniká tým predpoklad na plnenie dohodnutej náhrady za párenie.
Neposkytuje sa tým však záruka na oplodnenie suky. Záleží na zvážení
majiteľa psa, či v prípade neoplodnenia suky poskytne ďalšie párenie
bezplatne alebo vráti časť peňazí zaplatených za párenie.
2. Postup v prípade neoplodnenia suky má byť uvedený v písomnej
zmluve dohodnutej pred párením.
3. Dohodnuté právo na párenie zdarma zaniká zásadne uhynutím psa,
zmenou jeho majiteľa, alebo uhynutím suky.
4. Ak sa preukáže vyšetrením ejakulátu psa, že pes bol v čase párenia
neplodný, má majiteľ suky právo na vrátenie čiastky zaplatenej za
párenie.
5. V prípade, že suka neostane kotná, alebo sa narodí len jedno šteňa,
môže majiteľ sučky požiadať náhradné párenie len s tým istým psom.
§ 11
Postúpenie práva chovu
1. Ako chovateľ vystupuje spravidla majiteľ suky v čase párenia. Právo na
využitie suky alebo psa môže byť zmluvne postúpené tretej osobe.
2. Postúpenie práva chovu musí byť v každom prípade urobené písomne,
a to pred predpokladaným párením. Písomné postúpenie práva chovu
sa musí včas písomne nahlásiť plemennej knihe SPZ a tiež
chovateľskému klubu príslušného plemena. Musí byť priložené k
žiadosti o zápis vrhu. Postúpenie práva chovu musí zreteľne popisovať
všetky práva a povinnosti oboch zmluvných strán.
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3. Ten, kto dočasne preberá suku na využitie pre chov, sa v zmysle tohto
poriadku považuje po dobu od párenia až do odstavenia šteniat za
majiteľa suky.
§ 12
Narodenie šteniat a zápis šteniat do plemennej knihy
1. Ak nebolo dohodnuté inak, považuje sa pri prevode vlastníctva
gravidnej suky nový majiteľ automaticky za chovateľa nastávajúceho
vrhu.
2. O narodení šteniec je chovateľ povinný do 10 dní od ich narodenia
písomne informovať príslušného poradcu chovu a majiteľa (držiteľa)
psa s uvedením dátumu narodenia, počtu a pohlavia narodených a
ponechaných šteniat, farby srsti, vážnych chýb šteniat, prípadne
ďalších dôležitých informácií. Ak suka so šteňatami nie je u chovateľa,
oznámi poradcovi chovu tiež adresu držiteľa, u ktorého je umiestnená.
3. Počet šteniat vo vrhu nie je obmedzený. Chovateľ je však povinný pri
vyššom počte šteniat ako 7 zabezpečiť ich primeranú, vhodnú a
dostatočnú výživu.
4. Suka môže mať v chovateľskom roku iba jeden vrh. V prípade
náhradného párenia dva vrhy.
5. Preukazy o pôvode, ktoré slúžia ako rodné listy, sa vystavujú len pre
jedince s presne stanoveným pôvodom. Počas jedného honcovania sa
suka pripúšťa jedným psom. V prípade akýchkoľvek pochybností je
povinná plemenná kniha SPZ alebo chovateľský klub stanoviť pôvod
pomocou rozboru DNA. Ak sa pochybnosti dokážu, hradí všetky
náklady spojené s preukazovaním pôvodu chovateľ. Ak sa pochybenie
chovateľa nepreukáže, hradí náklady objednávateľ.
6. Zápis šteniat v plemennej knihe SPZ sa robí na základe prihlášky
narodených šteniat (vrhu). Šteňatá musia byť pred zápisom do
plemennej knihy označené trvalým a nesfalšovateľným označením –
čipom. Číslo čipu je uvedené v prihláške na zápis šteniat a potvrdené
podpisom veterinára, ktorý ich začipoval. Číslo čípu sa trvalým a
nezameniteľným spôsobom uvedie v preukaze o pôvode každého
jedinca. Tetovanie šteniat alebo dospelých psov je možné na základe
žiadosti chovateľa alebo majiteľa psa. V prípade tetovania sa psovi

Spravodaj 2016

27

28

Chovateľný a zápisný poriadok KCHSKs Chovateľný a zápisný poriadok
KCHSKý poriadok KCHSK

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

tetuje číslo jeho zápisu v plemennej knihe. Tetovanie vykoná
schválený veterinárny lekár podľa zoznamu SPZ.
Súčasťou prihlášky na zápis vrhu je majiteľom psa potvrdené
odporúčanie na párenie, v prípade zahraničného párenia aj overená
fotokópia preukazu o pôvode psa.
Chovateľ je povinný zapísať všetky čistokrvné jedince, ktoré sa narodili
v jeho chovateľskej stanici, do plemennej knihy. Všetky vrhy sa
zapisujú úplné, to znamená, že sa zapisujú všetky šteňatá, ktoré boli
odchované až do okamihu podania žiadosti o zápis vrhu. Dodatočný
zápis šteniat nie je prípustný. Žiadosť o zápis vrhu musí byť podaná
najneskôr do 3 mesiacov od dátumu narodenia šteniec.
V prípade, ak plemennej knihe budú doručené nečitateľné alebo
nevierohodné podklady na vystavenie preukazov o pôvode, má
plemenná kniha právo vyžadovať nové podklady.
V preukaze o pôvode musí byť uvedená správna farba šteňaťa aj v tom
prípade, ak je neštandardná. Ak chovateľ alebo chovateľský klub zistí,
že narodené šteňa vykazuje závažnú vrodenú chybu, ktorá sa ďalším
vývojom nemôže zmeniť a nezodpovedá tak štandardu FCI, je povinný
o tejto skutočnosti informovať príslušnú plemennú knihu s uvedením
konkrétnej chyby do prihlášky na zápis šteniec. Vo všetkých týchto
prípadoch označí plemenná kniha preukaz o pôvode týchto šteniat
pečiatkou „Neštandardné“.
Pri odbere (predaji) musia byť šteňatá najmenej 49 dní staré, musia
byť odčervené a vakcinované. Musia byť označené trvalým a
nesfalšovateľným označením, uvedeným v preukaze o pôvode psa.
Chovateľ je povinný viesť evidenciu nadobúdateľov šteniat (meno a
adresu) a archivovať ju minimálne 10 rokov.
Mená šteniat pochádzajúcich z jedného vrhu sa musia začínať
rovnakým začiatočným písmenom a nesmú sa opakovať v ďalších
vrhoch tej istej chovateľskej stanice.
V plemennej knihe sa nesmú zapísať šteňatá zo spárenia suky s iným
psom, ako sa uvádza v prihláške na zápis vrhu a v odporúčaní na
párenie. Úmyselné zamlčanie takéhoto prípadu sa bude posudzovať
ako porušenie chovateľského a zápisného poriadku. V prípade zistenia
tejto skutočnosti po vystavení preukazov o pôvode musí chovateľ
preukazy vrátiť plemennej knihe na znehodnotenie.
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14. Do plemennej knihy SPZ sa zapisujú iba šteňatá chovateľov s trvalým
bydliskom na území SR a na ich chovateľskú stanicu. V prípade
nemožnosti právneho určenia trvalého pobytu má majiteľ suky právo
na zápis vrhu na Slovensku v prípade, ak sa tu zdržuje v čase párenia,
a za predpokladu splnenia podmienok:
a) majiteľ musí splniť požiadavky plemennej knihy SPZ a príslušného
chovateľského klubu,
b) majiteľ musí predložiť osvedčenie vydané príslušným miestnym
úradom v mieste pobytu, dokazujúce neprerušenú dĺžku pobytu v
krajine po dobu aspoň 6 mesiacov,
c) po splnení uvedených požiadaviek zapíše plemenná kniha SPZ vrh
do plemennej knihy, vydá šteňatám preukazy o pôvode s
uvedením chovateľskej stanice majiteľa a jeho adresy pobytu.
15. Výnimky sú povolené pre chovateľov čistokrvných psov, ktorí žijú v
krajine, ktorá nevedie plemennú knihu uznávanú FCI. Taký chovateľ
smie nechať vrh zapísať aj na Slovensku, aj keď tu nemá trvalý pobyt,
avšak tiež za dodržania podmienok chovateľského a zápisného
poriadku SPZ a príslušného chovateľského klubu.
16. Vlastnícke práva šteniat je možné previesť na fyzické, alebo právnické
osoby. V prípade potreby sa na ich meno vystaví aj exportný preukaz
o pôvode. V žiadnom prípade sa nesmú šteňatá predávať
sprostredkovateľom a obchodníkom so psami.
§ 13
Zapisovanie importovaných jedincov
1. Importovaní jedinci v majetku občanov Slovenskej republiky musia
mať exportný preukaz o pôvode a musia byť zapísaní v SPKP, v
opačnom prípade sa títo jedinci nemôžu zúčastňovať na akciách KCHSK
a nemôžu byť použití v chove .
2. Do plemennej knihy SPZ sa môžu zapísať len potomkovia jedincov
zapísaných v plemenných knihách členských krajín FCI, alebo v
plemenných knihách krajín FCI uznaných, ak je ich pôvod
preukázateľný najmenej v troch generáciách predkov.
3. Importovaným jedincom s preukazmi o pôvode uznanými FCI sa pri
zápise do plemennej knihy uvedie do preukazu číslo zápisu v SPKP a
dátum zápisu. Pri použití importovaného jedinca v chove sa v
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preukazoch o pôvode potomkov uvádza okrem čísla zápisu v SPKP aj
číslo zápisu v plemennej knihe, ktorá preukaz o pôvode tohto jedinca
vystavila.
4. Majiteľ psa dovezeného zo zahraničia musí predložiť k registrácii
importovaného jedinca okrem originálu exportného preukazu o
pôvode aj potvrdenie hlavného poradcu chovu, príp. veterinárneho
lekára, o vykonaní kontroly totožnosti tetovacieho čísla alebo čísla
mikročípu jedinca. Bez tohto potvrdenia plemenná kniha SPZ
nezaregistruje dovezeného jedinca. Príslušné tlačivá sú prístupné na
stiahnutie na webovej stránke Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ)záložka kynológia.
5. Jedinci importovaní zo zahraničia, kde nie je vykonávané povinné
tetovanie príp. čipovanie, sa môžu zúčastniť akcií KCHSK po splnení
podmienky uvedenej v článku 1. tejto smernice a po vydaní čísla SPKP
a označení (tetovanie, čipovanie) príslušným veterinárnym lekárom.
Výnimkou je bonitácia, na ktorú môže jedinec nastúpiť až po doložení
potvrdenia identity DNA, t. j. DNA musia mať vyšetrenú aj rodičia tohto
jedinca a aj importovaný jedinec a identita po rodičoch musí byť
potvrdená.
§ 14
Register plemennej knihy
1. Register je súčasťou plemennej knihy.
2. Podmienkou pre zapísanie do registra je súhlas príslušného
chovateľského klubu. Jedinec musí byť posúdený na dvoch výstavách,
aspoň dvoma rozličnými rozhodcami a získať ocenenie aspoň „veľmi
dobrý“. Jedna z výstav musí byť organizovaná KCHSK (klubová,
špeciálna).
3. Jedince zapísané v registri sa môžu páriť len s čistokrvnými jedincami.
Do plemennej knihy sa môžu zapísať až jedince štvrtej generácie
týchto predkov.
4. Preukazy o pôvode vystavené pre jedince zapísané do registra musia
byť výrazne odlíšené od preukazov o pôvode jedincov zapísaných do
riadnej plemennej knihy.
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5. Do registra sa zapisujú:
a) jedince importované z nečlenských organizácii FCI,
b) jedince zo zahraničných registrov,
c) jedince, ktoré nemajú doložené 3 generácie čistokrvných predkov.
6. Šteňatám, zapísaným do registra sa vystavuje preukaz o pôvode so
všetkými bežnými identifikačnými údajmi a všetkými predkami, ktoré
sú v dokladoch rodičov uvedení.

§ 15
Vývoz psov
1. Pri vývoze psa musí jeho majiteľ požiadať o súhlas na vývoz klub a
plemennú knihu SPZ.
2. Pri prvom predaji psa do zahraničia musí majiteľ odovzdať
nadobúdateľovi psa v zahraničí exportný preukaz o pôvode psa.
Exportné preukazy pre plemená združené v SPZ vystavuje plemenná
kniha SPZ.
3. Nákup, predaj alebo vývoz psov prostredníctvom organizácií
zaoberajúcich sa komerčným predajom psov je neprípustný v zmysle
predpisov FCI a SKJ.
4. Chovateľ môže z vrhu vyviezť neobmedzený počet šteniat,pokiaľ
klubom nebude určené inak.
§ 16
Preukaz o pôvode psa
1. Preukaz o pôvode psa je verejná listina obsahujúca meno a popis psa,
jeho pôvod preukázaný najmenej 3 generáciami čistokrvných predkov,
skratku plemennej knihy a číslo zápisu,číslo čipu, dátum narodenia,
ako aj ďalšie údaje o chovateľovi a majiteľovi, o ohodnotení psa na
výstavách a skúškach, prípadne iné dôležité záznamy.
2. Preukaz o pôvode psa sa vystavuje na formulári uznanom FCI, s
uvedením členstva v FCI (znak FCI), v zastupujúcej organizácii SR v FCI
(znak SKJ) a adresou SPZ.
3. Pre každého psa sa vystavuje len jeden preukaz o pôvode, ktorý v
prípade zmeny majiteľa psa musí predchádzajúci majiteľ odovzdať
novému nadobúdateľovi psa so zapísaním zmeny vlastníka a podpisom
predchádzajúceho majiteľa.
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4. Záznamy alebo zmeny v preukaze o pôvode môže robiť:
a) plemenná kniha,
b) rozhodcovia (záznamy o výsledkoch výstav, skúšok, bonitácii),
c) veterinárny lekár (záznam o tetovaní, čipovaní, vyšetrenie DBK)
d) chovateľ alebo majiteľ (zmenu vlastníka psa).
5. Stratu preukazu o pôvode psa treba ihneď nahlásiť plemennej knihe
SPZ, ktorá zabezpečí zverejnenie straty v odbornom časopise a vydanie
duplikátu preukazu o pôvode. V prípade poškodenia alebo zničenia
preukazu je možné vystaviť opis (na požiadanie majiteľa psa).
6. Preukaz o pôvode uhynutého, zabitého alebo utrateného psa treba
zaslať plemennej knihe SPZ najneskôr do 10 dní od tejto udalosti na
znehodnotenie. V prípade straty psa treba preukaz do 30 dní poslať
plemennej knihe. Ak sa pes nájde, plemenná kniha preukaz o pôvode
psa vráti majiteľovi.
7. Za správnosť údajov uvedených v preukaze o pôvode ručí svojím
popisom ten, kto v ňom príslušný záznam urobil.
8. Na zapisovanie záznamov o vykonaných skúškach a výstavách slúži aj
„príloha k preukazu o pôvode“, ktorá tvorí súčasť preukazu o pôvode
psa.
9. Preukaz o pôvode nie je prenosný na žiadneho iného psa. Falšovanie
preukazov o pôvode, samovoľné zmeny, škrtanie, zneužitie preukazov
o pôvode uhynutých alebo stratených psov sa považuje za porušenie
chovateľského a zápisného poriadku a chovateľskej disciplíny s
následným postihom.
§ 17
Strata a nájdenie psa
1. Nájdenie strateného psa, ktorý je tetovaný alebo čipovaný, oznámi
nálezca príslušnej plemennej knihe, ktorá mu poskytne adresu
chovateľa (prípadne aj číslo telefónu). U chovateľa si nálezca overí, kto
bol posledným majiteľom nájdeného psa.
2. Majiteľ strateného psa je povinný uhradiť nálezcovi všetky náklady
spojené s vyhľadaním majiteľa a chovom psa do odovzdania jeho
majiteľovi.
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§ 18
Chovateľské stanice
1. Názov chovateľskej stanice je trvalou a neoddeliteľnou súčasťou mena
psa a je z neho zrejmý chov, z ktorého pes pochádza.
2. Preukazy o pôvode pre narodené šteňatá sa môžu vyhotoviť len
chovateľom, ktorí majú chránený názov chovateľskej stanice v FCI.
3. Chránenie názvov chovateľských staníc a ich evidenciu pre chovateľov
psov plemien združených v SPZ zabezpečuje plemenná kniha SPZ.
4. Chovateľ môže mať chránený len jeden názov chovateľskej stanice bez
zreteľa na počet chovaných súk a plemien. Chránený názov
chovateľskej stanice je osobný a celoživotný.
5. Nárok na používanie názvu chovateľskej stanice vzniká dňom jej
registrácie v FCI. Názov chovateľskej stanice nemožno meniť. Ten istý
názov nesmie byť chránený inej osobe v rámci členských krajín FCI.
6. Majiteľom chovateľskej stanice môže byť len právnicky spôsobilá
fyzická osoba alebo právnická osoba.
7. Právo ochrany názvu chovateľskej stanice zaniká:
a) ak sa chovateľ písomne zriekne tohto práva,
b) smrťou chovateľa, ak nebol názov stanice prevedený na dedičov,
c) trvalým odňatím práva ochrany názvu pre porušenie chovateľskej
disciplíny,
d) zmluvným prevodom na inú fyzickú osobu.
8. Odporúča sa navrhovať názvy chovateľských staníc s počtom
maximálne 20 znakov (najviac dve slová).
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§ 19
Sankcie
1. V prípade porušenia chovateľského poriadku prijatého klubom, môže
chovateľský klub navrhnúť čiastkovej plemennej knihe pozastavenie
zapisovania vrhov na registrovaný názov chovateľskej stanice
príslušného chovateľa na dobu určitú, resp. neurčitú. Disciplinárny
orgán príslušnej členskej organizácie SKJ je povinný neodkladne
rozhodnúť v danej veci. Zákaz chovu sa môže vysloviť i na chovne
spôsobilé jedince v držaní majiteľa tejto chovateľskej stanice. V tom
prípade nesmú byť títo jedinci počas doby zákazu využití v chove,
predvedení na chovateľských prehliadkach a výstavách, ani zapožičaní
k využitiu vchove.
2. V prípade zistenia závažného porušenia, resp. opakovaného porušenia
chovateľských poriadkov platných v SPZ a FCI, môže o treste
rozhodnúť aj priamo členská organizácia SPZ.
3. Vo všetkých prípadoch sa príslušný chovateľ môže odvolať na odvolací
orgán, ktorý je povinný rozhodnúť o potvrdení alebo zrušení trestu na
najbližšom zasadnutí.
§ 20
Záverečné ustanovenia
1. Tituly získané na výstavách a vrcholových súťažiach sa zapisujú do
preukazu o pôvode psa a uvádzajú sa aj minimálne v I. generácii
predkov u potomkov daného psa alebo suky.
2. Za zápisy v plemennej knihe SPZ sa vyberajú poplatky schválené
orgánmi SPZ.
3. Právne vzťahy a prípadné spory vyplývajúce z vlastníctva a
chovateľstva psov sa riešia občiansko-právnou cestou.
4. O postihu za porušenie tohto chovateľského a zápisného poriadku
rozhodnú orgány KCHSK.
5. Členovia výboru a chovateľskej rady majú právo kontroly vrhov a
chovných jedincov u chovateľov, majiteľov a držiteľov na náklady
chovateľa, majiteľa, držiteľa podľa platnej ekonomickej smernice
klubu o cestovných náhradách.
6. Tento chovateľský a zápisný poriadok nadobudol účinnosť dňom
schválenia výborom Klubu chovateľov slovenských kopovov dňa
1.11.2014
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Jubilanti v roku 2017
V roku 2017 sa dožívajú okrúhlych výročí naši členovia. Týmto im srdečne
blahoželáme.
70. výročie
R-1892 Pavol Borz, Bodovce, člen od roku 2012
R-1290 Ján Pilát st., Stará Ľubovňa, člen od roku 1988
R-1500 Andrej Trojanovič, Ľutina, člen od roku 2009
R-1686 Andrej Juriš, Železník, člen od roku 2009
60. výročie
R-1016 Miroslav Ballo, Mošovce, člen od roku 1999
R-1764 Pavol Orečný, Hanušovce n/T, člen od roku 2009
R-1702 Vladislav Kasák, Rajec, člen od roku 2010
R-1997 Ing. Ján Kallo, Smolenice, člen od roku 2014
M-1955 József Dombai, Maďarsko, člen od roku 2013
R-1841 Ing. Vladimír Valtýn, Babiná, člen od roku 2012
M-1963 Ing. Sveto Pušič, Rakúsko, člen od roku 2013
R-1348 Dr. Oliver Suchý, Stará Ľubovňa, člen od roku 2001
R-1094 Ján Gondkovský, Hniezdné, člen od roku 2001
50. výročie
M-1988 Pavol Lévai, Vieska nad Žitavou, člen od roku 2014
R-1845 Jozef Ivan, Giraltovce, člen od roku 2009
R-1051 Peter Danišovič, Boleráz, člen od roku 2002
R-1726 Michal Martinka, Jasenové, člen od roku 2011

Zoznam členov KCHSK ku 10.02.2017
Čestný členovia KCHSK
Číslo člena

Meno a priezvisko

Obec
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C-1313
C-1031
C-1047
C-1156
C-1240
C-1393

Ľubomír Renčo
Ing. Cyril BOLDIŠ
Ing. Milan Černok st.
Ondrej KANKA st.
Štefan MATTA
Pavol URBLIK st.

Banská Bystrica
Trenčín
Lučenec
Zvolen
Davidov
Kremnica

Členovia KCHSK
Číslo člena
R-1002

Meno a priezvisko
Oľga ABRAHÁMOVÁ

Obec
Horné Sŕnie

R-1003
R-1900
R-2039
R-1433

Ľubomír ADAM
Peter ALEXOVIČ
Miroslav ANDREJČÁK
Ing. Marián BABEJ

Bušince
Humenné
Družstevná pri Hornáde
Ladomirová

R-1722
M-1938
R-1012
R-1013

Ing. Andrea BABEJOVÁ
Cyril BÁBEĽA
Milan BAČÍK
Dušan BADIN

Lazy pod Makytou
Muráň
Motešice
Istebné nad Oravou

R-1639
R-1016
R-1018
R-1017
R-1019
R-1024
R-1025
R-1451
R-1971
M-2022

Viliam BAĎO
Miroslav BALLO
Valér BALOG
Ing. Štefan BALOG
Ing. Ivan BARAN
Pavol BATOVSKY
Jozef BELÁK
Róbert BELÁN
Ján BELLA
Stanislav BENIKOVSKÝ

Lúčky
Mošovce
Bystré
Sobrance
Trenčín
Pukanec
Giraltovce
Košice
Podhradie
Kvačany

R-1856
R-1752
R-1026
R-1030

Štefan BEŇO
Ing. Jozef BIELICH
Jaroslav BILIŠŇANSKÝ
Ing. Milan BLAŽEK

Pláštovce
Veľký Klíž
Prešov
Banská Bystrica
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R-2034
R-1892
R-1032

Slavomír BOBAĽ
Pavol BORZ
Miroslav BOTKA

Kecerovce
Bodovce
Kšinná

R-1578
R-1977
R-1888
R-1801

Slavomír BRUTOVSKÝ
Branislav BUČOK
Milan BUČOK
Ing. Emília BUDINSKÁ

Kluknava
Snina
Snina
Nová Baňa

R-1989
R-1965
M-1814
R-1986

Peter BULÁK
Filip BUNČO
Mile BUNDALO
Miloslav CAPKO

Bánovce nad Bebravou
Kolárovce
Banja Luka
Ploské

R-1620
R-2048
R-2027
R-1046

Michal ČECHVALA
Bc. Martin CELLENG
Milan ČERNOK
Ing. Milan ČERNOK ml.

Považská Bystrica
Lesenice
Vidiná
Vidiná

R-1130
M-1746
R-1516
M-1585

Mgr. Stanislav CHABAN
Igor CHLPEK
Jaroslav CHLPOŠ
Peter CHMEĽ

Selce
Malá Čausa
Stožok
Veľopolie

R-1925
R-2050
R-1444
R-2072
R-2032
R-2066
R-1048
R-1044
R-1550
R-1050

Zdenko CHMELA
Pavol CHRAMAZDA
Peter CHREN
Vladimír CHRENEK
Ing. Peter CHUDEJ PhD.
Aloiz CHVASTAŠ
Zdeno ČIERNY
Ing. Štefan CIMBALÍK
Marek CIPCER
Stanislav ČORBA

Bratislava
Šalgovce
Machulince
Zábiedovo
Nitra
Stropkov
Lutila
Lovinobaňa
Štós
Družstevná pri Hornáde

R-1759
R-1509
R-1586
R-1051

Ondrej ČUHA
Ján CUNOV
Miroslav CVEK
Peter DANIŠOVIČ

Kendice
Ochodnica
Ľubica
Boleráz
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R-1767
R-1475
R-1055

Patrik DEÁK
Peter DEMETER
Peter DIANIŠKA

Dohňany
Čaklov
Tisovec

R-1916
R-1820
M-1734
R-1056

Miroslav DIANIŠKA
Bohuš DIGOŇ
Karol DIVOK
Ján DOBŠINSKÝ

Tisovec
Matovce
Malužiná
Lučenec

R-1747
R-1057
M-1955
R-1059

Ladislav DOHŇANSKÝ
Bc. Ján DOLNÁK
József DOMBAI
Peter DORKO

Povoda
Lučenec
Pilisszentlászló
Bzenov

R-1728
R-1932
R-1700
R-1060

Václav DRÁBEK
Dušan DUBAJ
Martin DÚBRAVSKÝ
Ing. Jaroslav DUDÍK

Kuchyňa
Žikava
Hronská Dúbrava
Banská Štiavnica

R-1061
R-2071
R-1565
R-1926

Dušan ĎURÍK
Viliam ĎURTA
Prof.Ing. Milan DŽUNDA CSc.
Vladimír DZUREK

Veľký Krtíš
Zemianské Kostoľany
Lukov
Podtureň

R-1913
R-1067
R-1068
R-1592
R-1069
R-1450
R-1623
R-1910
R-1071
R-1657

Milan DZURIAK
Emil DZURINA
Ján ELIAŠ
Ing. Peter FABIAN
Matúš FABÍNI
Ján FABÍNI
Roman FAJTH
Miroslav FAJTH st.
Ladislav FARAGÓ
Štefan FEDÁK

Hybe
Turzovka
Vrbovce
Krupina
Spišský Hrušov
Spišský Hrušov
Udiča
Udiča
Hodejov
Hrabušice

R-1073
R-1332
R-1690
R-1076

Peter FEDOR
Ing. Štefan FEDORKO
Ing. Anna FEDORKOVÁ
Ján FERIANC

Spišský Štiavnik
Becherov
Bystré
Martin
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R-1842
R-1666
M-2016

Jaroslav FERTÁĽ
Anton FIĽARSKÝ
Josef FOJTÍK

Hertník
Stropkov
Nedašov

R-1081
R-1711
R-1974
M-1918

Zoltán FRIDRICH
Milan FULMEK
Marián FÚSIK
Miroslav FÚSIK

Rimavská Sobota
Veľké Rovné
Vydrná
Vydrná

R-1084
R-2091
M-2093
R-1951

Miroslav GAJAN
Jaroslav GAJDOŠ
Michal GAJŇÁK
MVDr. Stanislav GALBO

Štítnik
Východná
Vrbové
Královce

M-2078
R-1087
R-1859
R-1457

František GALICA
Ján GALLIK
Mgr. Vladimír GALLO
Ján GAŽÚR

Kamienka
Lendak
Veľký Krtíš
Rajec

R-1091
R-1901
R-2015
R-1952

PaedDr. Milan GDOVIN
Zoltán GEREC
František GEŠPER
Rastislav GIBALA

Bardejov
Gemerská Ves
Vranov nad Topľou
Detvianska Huta

R-2069
R-1699
R-1094
M-1850
R-1619
R-2097
M-1626
R-2009
R-2010
R-2049

Mojmír GOLENOVSKÝ
Jozef GOLIAN
Ján GONDKOVSKÝ
Jaroslava GORELČÍKOVÁ
Viktor GRAJCARIK
Matej GROF
Ing. Milan GUĽA
Ladislav HADOFSKÝ
Rastislav HALAJ
Gabriel HALÁSZ

Proč
Zvolenská Slatina
Hniezdne
Trenčín
Orlové
Kraľovany
Hankovce
Hnilčik – Bint
Predajná
Hrnkovce

R-1098
R-1099
R-1683

Ing. Miroslav HAMAR
Štefan HANCAR
Michal HANÍK

Horná Maríková
Dlhé nad Cirochou
Svidník
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R-2085
R-1102

MVDr. Slavomíra HARBAĽOVÁ
LUPTÁKOVÁ
Ing. Štefan HATOK

Bardejov
Prešov

M-2005
M-2047
R-1104
R-1464

Karl HEINZ – KLEINKE
Jürgen HESSE
MVDr. Martin HIRŇÁK
Zoltán HÍVEŠ

Holthusen
Zangberg
Marhaň
Nenince

R-1105
R-1106
R-1863
R-1108

Eva HÍVEŠOVÁ
Ing. Emil HLADEK
Ing. Jozef HLBOCKÝ
Gabriela HOLLÁ

Nenince
Dolný Kubín
Piešťany
Podlužany

R-1109
R-1510
R-1110
R-1111
R-1731
R-2045
R-1116
R-1120
R-1121
R-1125
R-1976
R-1127
R-2036
R-1129

Igor HOLLÝ
Pavol HOLTAN
Vladimír HOLUB
František HOMOLA
Ján HOMZA
Zsolt HORVÁTH
Jozef HRIC
Ing. Igor HRONČEK
Milan HRONČEK
Ivan HRUŠKA
Martin HUBKA
Ing. Ján HUDÁK
Vladimír HUDEC
Ján HUSŤAK

Slatina nad Bebravou
Radoľuba
Davidov
Lúčky
Havaj
Veľký Krtíš
Davidov
Poltár
Poltár
Lučatín
Liptovský Mikuláš
Chtelnica
Piešťany
Stakčín

R-1554
R-2058

Rastislav HVIŠČ
Marek HYRAVÝ

Giraltovce
Ratka

R-1845
R-2007
R-2054
R-2055
R-1493
R-1613

Jozef IVAN
Slavomír JAĎUĎ
Juraj JAŇÁK
Zuzana JAŇÁKOVÁ
Ján JANDZÍK
Ing. Lukáš JANEČEK

Giraltovce
Sása
Liptovská Teplička
Liptovská Teplička
Veľké Rovné
Nová Bošáca
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R-1137
R-1994
R-1138

Ján JANIČINA
Jaroslav JANÍK
Dušan JANKAJ st.

Dúbrava
Terchová
Snina

R-1893
R-1139
R-1876
R-1950

Andrea JANOVIČOVÁ
MVDr. Rudolf JANTO
Dušan JANTOŠKA
Mário JEDINÁK

Bratislava
Valaska
Krupina
Sukov

R-1143
R-1739
R-1686
R-1148

Ing. Jaroslav JEVČÁK st.
Miroslav JURÁK
Andrej JURIŠ
Pavol KACVINSKÝ

Petrovce nad Laborcom
Osádka
Železník
Chmeľov

R-1598
R-1997
R-1491
R-1158

MUDr. Adrian KALIŠ PhD.
Ing. Ján KALLO
Pavol KAPRÁLIK
Dušan KARÁSEK

Ľubeľa
Smolenice
Veľké Rovné
Divín

R-1702
R-2006
R-2065
R-2064

Vladislav KASÁK
Ing. Július KATONA
Pavol KEMKO
Ladislav KLEMENT

Rajec
Biskupice
Heľpa
Jasná

R-1879
R-1169
M-2056
R-1173
R-2062
R-1894
R-1178
R-1179
R-1524
R-1896

Ing. Jozef KMEC
Andrej KMEŤ
Lukáš KMEŤ
Juraj KOČAR
Ing. Stanislav KOHÚT
Mgr. Vladimír KOLLÁR
Ján KOLNÍK
Miroslav KOLNÍK
Marián KOMÁR
Ing. Pavol KONEČNÝ

Bystré
Jalovec
Prievidza
Brezina
Predajná
Košice
Nitrianska Blatnica
Hrachovište
Hostie
Rudník

R-1181
R-2090
R-1618
M-2077

Peter KONEČNÝ
Peter KONFEDERÁK
Vladimír KOPECKÝ
Barnabáš KOTOLÁČI

Chminianska Nová Ves
Kamienná Poruba
Domaniža
Salka
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Zoznam členov KCHSK ku 10.02.2017s Zoznam členov KCHSK ku
10.02.2017ý poriadok KCHSK
R-1188
R-1190
R-2099

Ing. Dušan KOVÁČ
Milan KOVALČÍK
Anton KOVALIK

Kysak
Zákamenné
Tvrdošín

R-1192
R-1193
R-2079
R-1904

Marián KOZAR
Róbert KRAHULEC
Marián KRAKOVSKÝ
Bc. Jozef KRÁLIK

Cebovce
Hriňová
Lukavica
Nová Dubnica

R-1195
R-1197
R-1198
R-1497

Ing. Michal KRÁLIK
Ján KRCHŇAVÝ
Rudolf KRIŽAN ml.
Radovan KRŠŠÁK

Pribylina
Kálnica
Horné Orešany
Jánova Lehota

R-1199
R-2057
R-1201
R-1594

Anton KRŠŠÁK
Anton KRÚPA
Miroslav KRUTY
Ladislav KUBALA

Jánova Lehota
Tvrdošín
Brezová pod Bradlom
Nesluša

R-2023
R-2013
R-1887
R-2014

Ing. Matej KUČERA
Ing. Anton KUDELČÍK
Ing. Štefan KUĽHA
Miroslav KUREK

Krupina
Dlhé Pole
Lieskovec
Zlatno

M-2043
R-1207
R-1496
R-1211
R-1852
R-1212
R-1214
M-1603
R-2035
R-1642

Marek KURUC
Marián KURUC
Ing. Jaroslav KÝPEŤ
Jaroslav KYZEK
Milan LABDA
Milan LABDA
Ing. Peter LÁNI
Albín LATKO
Lukáš LEHOTSKÝ
Ing. Ján LELKO

Veľké Lovce
Kokava nad Rimavicou
Hrachovo
Hrnčiarka Ves
Martin
Vrútký
Malužiná
Martin
Liptovský Mikuláš
Prešov

M-1988
R-1216
R-1838
R-2044

Pavol LÉVAI
Drahoslav LÍŠKA
Peter LÍŠKA
Norbert LÖČE

Vieska nad Žitavou
Vranov nad Topľou
Devičie
Lesenice
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R-1218
R-2073
R-1223

Igor LOFAJ
Rastislav LOJŠ
Ing. Ľudovít LUKÁČ

Humenné
Vrútky
Banská Belá

M-2060
R-1437
R-1782
R-1225

Frederik LUKAČ-KURUC
Janka LUKÁČOVÁ
Ľuboš LUKAČOVIČ
Vladimír LUNTER

Bánovce nad Bebravou
Banská Belá
Chtelnica
Zvolen

R-1504
R-1432
R-2041
R-2025

JUDr. Martin ĽUPTÁK PhD.
Peter MACKO
Ing. Peter MACKO
Pavel MAJER

Lučenec
Handlová
Lesenice
Banská Bystrica

M-1596
R-1227
R-1228
R-1857

Ing. Jana MAJERSKÁ
Jozef MAJERSKÝ
Walter MAJKUTH
Miroslav MAJOROŠ

Levoča
Levoča
Švedlár
Košice – Myslava

R-1944
R-2028
R-2001
R-1890

Ing. Peter MAKARA
Milan MALČEK
MUDr. Pavol MARKO
Martin MARKO

Sedlice
Divín
Bánovce nad Bebravou
Kalinište

R-1970
R-1231
R-1726
R-1725
R-1233
R-1234
R-1993
R-2100
R-1453
R-2017

Ing. Vladimír MARKO
Štefan MARŤÁK
Michal MARTINKA
Michal MARTINKA
Ján MARUŠČÁK
Mgr. Ján MARUŠČÁK
Juraj MASÁR
Ing. Miroslav MASÁR
Viliam MASÁR
Ing. Marian MASARIK

Prešov
Levoča
Jasenové
Jasenové
Miňovce
Mútne
Trenčianská Teplá
Cerová
Hradište pod Vrátnom
Makov

R-1235
R-1237
M-2004
R-1241

Ján MÄSIAR
Jozef MATEÁŠ
Christiána MATTOVÁ
Jaroslav MAZÁN

Dolný Kubín
Oravská Lesná
Nitra
Nitrianske Rudno
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Zoznam členov KCHSK ku 10.02.2017s Zoznam členov KCHSK ku
10.02.2017ý poriadok KCHSK
R-1827
R-2076
R-2012

Alexander MEDVE
Miloš MERIČKO
Ján MESIARKIN

Stará Bašta
Lukačovce
Medzibrod

R-1872
R-2082
R-1572
R-1949

Martin MIČEV
Milan MICHALOVIČ
Ing. Rudolf MICHALOVSKÝ
Michal MICHNA

Hybe
Hôrky
Látky
Dolný Kubín

R-2081
R-1244
R-2003
R-1912

Július MICS
Jozef MIHÁLIK
Ján MIHÁLIK
Pavol MIKLOŠ

Vinica
Hrušov
Divina – Lúky
Šebešťanová

R-1248
R-1440
R-2094
R-2095

Štefan MIKULA
Miroslava MIKULOVÁ
Jozef MIKUŠ
Michal MIKUŠ

Topoľčany
Kokošovce
Timoradza
Timoradza

R-1762
R-1250
R-1251
R-1996

Jaroslav MILAN
Ivan MINICH
Peter MIŠÁK
Tomáš MITTER

Turany
Kamenec pod Vtáčnikom
Slatina nad Bebravou
Uhorské

R-1864
R-2037
R-1255
R-1256
R-1517
R-1991
M-1617
R-1485
R-1258
R-1260

Ľubomír MIZIA
Ing. Martina MOKRIČKOVÁ
Ján MOLITOR
Ing. Stanislav MORAVČÍK
RNDr. Juraj MORAVČÍK
Jaroslav MORAVČÍK
Miroslav MRAVA
Ľubomír MROCEK
Martin MRVA
Marián MURÍN

Zemplínska Teplica
Lednica
Spišské Bystré
Badín
Badín
Trenčianská Teplá
Spišský Štiavnik
Selec
Lúčky
Fiľakovo

R-1804
R-1907
M-2040
R-2063

Oleg NAGY
Marián NAGY
PaedDr. Jana NEMCOVÁ
Ján NEMEČEK

Horná Ves
Čechynce
Prešov
Žaškov
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R-1738
R-1860
R-1266

Jozef NEVEDEL
Tomáš OLŠOVSKÝ
František ONDREJ

Vavrečka
Plavecké Podhradie
Prešov

R-1270
R-1271
R-1764
R-1756

Cyril ORČÍK
Ján OREČNÝ
Pavol OREČNÝ
Jozef ORICH

Štefanov nad Oravou
Bystré
Hanušovce nad Topľou
Šterusy

M-1903
R-2038
R-1990
R-1923

Tatiana OROSOVÁ
Stanislav ORŠULÁK
MVDr. Branislav OŤAPKA
Ing. Martin PACEK PhD.

Ponická Huta
Lažany
Vráble
Považská Bystrica

R-1274
R-2070
R-1670
R-1672

Rastislav PANCURÁK
Miloš PANGRÁC
Stanislav PANKUCH
Ján PANKUCH

ŽEHŇA
Sveržov
Duňovce
Kračunovce

R-2075
R-1277
R-1735
R-1461

Stanislav PARIŽA
Milan PARTILA
Milan PARTILA ml.
Silvester PASTVA

Zuberec
Kapušany
Kapušany
Kysucké Nové Mesto

M-2051
R-1281
R-1499
R-2068
R-1478
R-1284
M-1851
R-1286
R-1508
R-1766

Miroslav PATKÓŠ
Ing. Štefan PAVELKA
Ing. Zuzana PAVELKOVÁ
Martin PAVELLA
Andrej PAVLOVČIN
Pavel PECNIK
Francois PERRON
Vladimír PEŤKO
Pavol PETREK
Marián PETREK

Lukavica
Slatinské Lazy
V.H.Kalinka
Východná
Dlhé nad Cirochou
Banská Bystrica 1
Blagny sur Vigeanne
Handlová
Kysucké Nové Mesto
Malcov

R-1289
R-1600
R-1513
R-1291

MVDr. Bc. Marián PETRO
Ladislav PETRŽEL
Ľubomír PIJAK
Ing. Ján PILÁT ml.

SOBRANCE
Radzovce
Ochodnica
Stará Ľubovňa
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Zoznam členov KCHSK ku 10.02.2017s Zoznam členov KCHSK ku
10.02.2017ý poriadok KCHSK
R-1292
R-1293
R-1294

JUDR. Ladislav PIRA
Patrik PIVKA
Peter PJONTEK

Humenné
Poltár
Spišská Stará Ves

R-1431
R-1297
R-2018
R-1868

Pavel PODHAJECKÝ
Ing. Ľubomír PODHORSKÝ
Ing. Martin PODHORSKÝ
Viliam PODVOREČNÝ

Svidník
Kotešová
Kotešová
Dlhé Pole

R-1707
R-2096
R-1471
R-1947

Marián POLLÁK
Ján POLOMSKÝ
Marián POLÓNI
Ladislav PONÍK

Kotešová
Brutovce
Malužiná
Demiata

R-1300
R-1303
R-1757
M-1963

Michal POPOVIČ
Branislav PORUBČANSKÝ
Bc. Matej PRIATKA
Ing. Sveto PUŠIČ

Plavecký Mikuláš
Terchová
Utekáč
Schwechat

R-1307
M-2089
R-1983
R-1611

František PUSTY
Ing. Rastislav RAJT
Miroslav RANDA
Ing. Libor RENTKA

Kokošovce
Čataj
Podkonice
Námestovo

R-1315
R-1927
R-2080
R-2020
R-1320
R-2019
R-2086
R-1322
R-1353
R-1688

Jaroslav REPČÍK
Stanislav RISKA
Juraj ROGOŇ
Štefan RUSKO
Peter RUSNÁK
Radoslav SABADKA
Pavol SABOL
Bc. Milan SAHAJDA
MVDr. Peter ŠALKO
Michal ŠANGALA

Bobrovec
Hontianske Nemce
Terchová
Železná Breznica
Kysak
Dolná Súča
Lemešany
Stropkov
Detva
Medvedzie

R-1492
R-2021
R-2084
R-1795

Jozef SAPIETA
Erik SCHOTZER
Július SCHREK
MVDr. Vladimír ŠEBEŇA

Veľké Rovné
Medzev
Látky
Petrovice
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R-1796
R-1570
R-1732

Bc. Vladimír ŠEBEŇA
Viliam ŠEBEŇA
Ing. Jozef SEDLAČKO

Petrovice
Petrovice
Piešťany

R-1784
R-2067
R-1326
R-1975

Ing. Ján SEGEČ
Pavol SEMAN
Roman SENKO
Jaroslav SEPEŠI

Pinciná
Šaríšské Michaľany
Ružomberok
Sokoľ

R-2008
R-1359
R-1327
R-1559

Martin SERSEN
Juraj ŠEVČÍK
MVDr. Rastislav SILÁDI
Ján ŠIMA

Naháč
Zliechov
Banská Belá
Malachov

R-2088
R-1597
R-1329
R-1769

Rastislav ŠKERDA
Pavol SKOUMAL
Milan SKOVAJSA
Peter ŠKULA

Zuberec
Levoča
Stará Turá
Sokolníky

R-2002
R-1548
R-1610
R-1897

Ján ŠKULTÉTY
Pavol SLÁDEČEK
Pavol SLÁDEČEK
Ing. Martin SLAŠŤAN

Handlová
Vrbovce
Vrbovce
Pitelová

R-1992
R-1335
R-1982
R-1919
R-1486
R-1338
R-1941
R-1340
M-2024
R-1365

Miroslav SLIVKA
Marián SLOBODA
Peter SLÚKA
Mgr. Radoslav SMETANKA
Pavol SMIŽÍK
Jozef SOBOTA
Jozef SOKOL
Ing. Pavol SOTÁK
Ján SOTÁK
Milan ŠPIRKO

Dolná Poruba
Hlohovec
Dačov Lom
Stropkov
Dolná Maríková
Prešov
Žaškov
Kecerovce
Hencovce
Lúčky

R-1341
R-1366
R-1448
R-2083

Jozef SPIŠÁK
Vladimír ŠPUREK
Marián ŠPUREK
Milan SRNEC

Marhaň
Fiľakovo
Fiľakovo
Čierná Lehota
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Zoznam členov KCHSK ku 10.02.2017s Zoznam členov KCHSK ku
10.02.2017ý poriadok KCHSK
R-1342
R-1343
R-1712

Michal SRŠEŇ
Ing. Miroslav STANOVSKÝ CSc.
Mgr. Juraj ŠTAUDINGER

Selce
Zvolen
Lučenec

R-1844
R-2031
R-2042
R-1344

Ing. Michal ŠTEFANČÍK
Ján ŠTEFÁNEK
Ing. Ivana ŠTEVČEKOVÁ
Juraj STIERANKA

Michalovce
Horné Sŕnie
Malužiná
Rapovce

R-1345
R-1973
R-1346
R-2087

Vladimír STODOLA
Ivan STODOLA
Pavol STOPKA
Zdenko STRELECKÝ

Považská Bystrica
Považská Bystrica
Štiavnik
Východná

R-2052
R-1917
R-1902
R-1558

Michal STRELIČKA
Ján STRIEŽOVSKÝ
Martin ŠTRIGNER
Vladimír STRUHAČKA

Višňové
Tisovec
Roštár
Prusy

R-1347
R-1511
R-1348
M-1987

Bohuš STRÝČEK
Aleš SUCHÝ
Dr. Oliver SUCHÝ
Kamil SUJA

Štós
Stará Ľubovňa
Stará Ľubovňa
Hradište

R-1928
R-1369
R-1937
R-1881
R-1571
R-1371
R-2000
R-2046
R-2026
R-1969

Juraj SUJA
Štefan ŠULEK
Milan ŠULEK ml.
MVDr. Ján ŠULGAN
Jozef ŠURLÁK
Michal ŠUŤÁK
Pavol ŠVEDA
Ján SYČ
Jaroslav SZABÓ
Norbert SZAKÓ

Hradište
Hriňová
Hriňová
Oščadnica
Vysoká nad Kysucou
Lipany
Východná
Pohorelá
Lučenec
Fiľakovo

R-1836
R-2074
R-1905
R-2059

Radoslav ŤAPUŠÍK
Ján TOMÁŠ
Ing. Tomáš TOMAŠEC
František TÓTH

Alekšince
Beluša
Dlhé Pole
Radzovce
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R-1382
M-2101
R-2092

Štefan TÓTH
Juraj TREBUĽA
Vladimír TRIZNA

Nenince
Lukavica
Bobrovec

R-1500
M-1714
R-1384
R-1967

Andrej TROJANOVIČ
Mariana TULLOVÁ
Roman TUNEGA
Ing. Martina TUNEGOVÁ

Ľutina
Sľažany
Chocholná- Velčice
Bobot

R-1470
R-2102
R-2011
R-1929

Michal ULIČNÝ
Zoltán Uličný
Branislav URBAN
Jozef URBÁNEK

Jakubovany
Rimavská Sobota
Liptovský Mikuláš
Rudinská

R-1394
R-1395
R-1397
R-2053

Pavol URBLIK ml.
Dušan URGELA
Milan VACULČIAK
Ing. Ján VAKULA

Kremnica
Turová
Fiľakovo
Petrovice

R-1593
R-1398
R-2103
R-1968

Ing. Jozef VAKULA PhD.
Pavol VALACH
Maroš VALASKAI
Michal VALASKAI

Banská Belá
Šávoľ
Vyšná Pokoradz
Vyšná Pokoradz

R-1400
R-1724
R-1808
R-1841
R-1787
R-1403
R-1891
R-1490
M-2092
R-1660

Ing. Miroslav VALAŠTÍK
Milan VALJENT
Vladimír VÁLKOVEC
Ing. Vladimír VALTÝNI
Ján VANDŽURA
Ján VARGA
Jozef VARGOŠKO
Jozef VÁROŠ
Corneliu VÁSUT
Ing. Marián VAVREK

Valča
Šípkov
Uhorské
Babiná
Kamenica
Hanušovce nad Topľou
Fintice
Bytča
Ususáu
Spišská Nová Ves

R-1405
R-1406
R-1806
R-1815

Ľubomír VEREŠPEJ
Milan VETRAK
Ing. Slavomír VISLOCKÝ
Ing. Igor VITTEK

Lipany
Rimavské Brezovo
Kamienka
Plavecký Peter
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Zoznam členov KCHSK ku 10.02.2017s Zoznam členov KCHSK ku
10.02.2017ý poriadok KCHSK
R-1408
R-1410
R-1792

Ľudovít VLŽÁK
Jozef VOZÁR
Milan VRÁBEL

Hruštín
Hrachovo
Dohňany

R-1413
N-1541
R-1612
N-1627

Radoslav VRBA
Juraj ZÁBRADY
Miroslav ZÁMEČNÍK
František ŽELEZNÍK

Cerovo
Domaniža
Bošáca
Kokošovce

R-1740
R-2098
R-1866
R-1418

Ladislav ZEMKO
Bc. Pavol Židek
Juraj ŽIDEK
Peter ZIGMUND

Veterná Poruba
Petrovice
Rajec
Banská Štiavnica

R-1698
R-1877
R-1858
M-2091

Ing. Roman ŽILINČÍK
Rastislav ŽIŠKA
Jozef ZLACKÝ
Peter ZLACKÝ

Zvolen
Východná
Kobyly
Kobyly

R-1998

Stanislav ZREBNÝ

Hlboké nad Váhom

Spravodaj 2016

