ZÁPISNICA
z členskej schôdze konanej dňa 30.9.2017 o 17.00 hod v spoločenských priestoroch Horského
hotela Magura v Chvojnici.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.Otvorenie schôdze
2. Doplnenie a schválenie programu členskej schôdze
3. Kontrola uznesení z členskej schôdze dňa 4.3.2017
4. Správa o hospodárení za rok 2016, správa revízora klubu
5. Rozpočet na rok 2017, návrh rozpočtu na rok 2018
6. Návrh stanov SKŠSP
7. Návrh chovateľského a bonitačného poriadku
8. Návrh zápisného a poplatkového poriadku
9. Doplňujúca voľba člena výboru klubu
10.Diskusia, voľné návrhy
11. Návrh na schválenie uznesenia členskej schôdze
12. Záver
1. Členskú schôdzu otvoril Ing. Tibor Križan, prezident klubu. Konštatoval, že je prítomných
10 členov klubu. V priebehu schôdze bolo postupne 13 členov.
2. Program členskej schôdze nebol doplnený o nový bod. Za schválenie programu schôdze
hlasovalo 10 prítomných členov klubu.
3. Prezident klubu prečítal uznesenia z výročnej členskej schôdze zo dňa 4.3.2017
a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené. Podal vysvetlenie k nečinnosti vtedy
zvoleného člena výboru Petra Vodala.
4. Správu o hospodárení klubu v roku 2016 predniesol prezident klubu. Konštatoval, že za rok
2016 boli klubové príjmy vo výške 10 097,27 € a výdavky vo výške 8 296,57 €, zisk po
zdanení bol 1 580,70 €. Stav peňažných prostriedkov na klubovom účte k 1.1.2016 bol
8 718,26 € a k 31.12.2016 10 665,46 €.
Správu o revízii hospodárenia predniesol Ing. Alexander Barčák, revízor klubu. Správa
konštatovala hospodárenie v súlade so stanovami klubu. Správa bola predložená
v písomnej forme a je prílohou tejto zápisnice. Ing. Gargušová navrhla sledovať osobitne
náklady na klubových šampionov.
Správu o hospodárení a správu z revízie hospodárenie schválilo 10 prítomných, nikto
nebol proti, ani sa nezdržal hlasovania.
5. Návrh rozpočtu na rok 2017 a rok 2018 predniesol prezident klubu, zdôraznil, že rozpočet
je vypracovaný ako vyrovnaný, teda celkové výdavky sú vo výške celkových príjmov. Na
rok 2017 vo výške 9 570 € a na rok 2018 vo výške 9 600 €. V diskusii jednotliví členovia
zdôrazňovali čoraz väčšiu popularitu výcvikového tábora a s tým súvisiace výdavky,
Ing.Gargušová poukázala na príklad psa ASP Artuš Sijambo, ktorý vďaka výcvikovému

táboru bol plne socializovaný. Ing.Nosko navrhol počas výcvikový tábor pre deti tvorivé
dielne.
Za predložený návrh rozpočtu na rok 2017 a 2018 hlasovalo 11 prítomných za, nikto nebol
proti, nikto sa nezdržal hlasovania.
6. Prezident uviedol, že návrh nových stanov bol vypracovaný na základe vzorových stanov
UKK, návrh bol zaslaný elektronickou poštou každému členovi klubu, uviedol podstatné
zmeny oproti doterajším stanovám:
- navrhuje sa odstrániť formálne nedostatky v pojmoch prezident, prezídum klubu,
predseda a výbor klubu. Navrhuje sa pojem predseda klubu a výbor klubu a následne
nasleduje úprava vo všetkých klubových predpisoch
- Navrhuje sa zaviesť členstvo riadne, asociované a čestné. Riadnym členom klubu by
sa stal asociovaný člen po dvoch rokoch nepretržitého členstva. V prechodnom období
by od 1.1.2018 stali riadnymi členmi doterajší členovia, ktorí boli nepretržite 2 roky
členmi klubu
- navrhuje sa právo voliť a byť volený len pre riadnych členov klubu
- Navrhuje sa vypustiť zo stanov disciplinárnu komisiu a prvostupňovým
disciplinárnym orgánom by sa stal výbor klubu
- Navrhuje sa funkčné obdobie výboru z doterajších troch rokov na štyri roky
V diskusii prítomní diskutovali o nových formách členstva a o približnom počte riadnych
členov v prechodnom období. Ing. Barčák v diskusii vyjadril súhlas s novým znením
stanov.
Za predložený návrh nových stanov SKŠSP hlasovalo 12 prítomných za, nikto nebol proti,
nikto sa nezdržal hlasovania.
7. Nové znenie chovateľského a bonitačného poriadku bolo členom zaslané elektronickou
poštou, hlavné zmeny sú nasledovné pre chovateľský poriadok:
- navrhuje sa spresnené znenie pre chovateľský servis, t.j. poskytovanie klubových
služieb aj pre nečlenov klubu
- navrhuje sa presunúť zo stanov a spresniť znenie práv a povinnosti poradcov klubu
pre bonitačný poriadok:
- navrhujú sa drobné spresnené znenie niektorých pojmov, v zásade bonitácia zostáva
tak ako doteraz
Ing. Gargušová upozornila na zmeny v chovateľskom poriadku, kde chovnosť suky sa
končí dňom dovršenia 8 rokov a zmeny v dobrovoľníckej činnosti u poradcov chovu.
Hlasovalo sa osobitne za návrh chovateľského a osobitne za návrh bonitačného poriadku.
Za predložený návrh nového chovateľského poriadku SKŠSP hlasovalo 13 prítomných za,
nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania.
Za predložený návrh nového bonitačného poriadku SKŠSP hlasovalo 13 prítomných za,
nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania.
8. Zápisný a poplatkový poriadok bol zaslaný členom elektronickou poštou. Hlavné zmeny sú
nasledovné:
- na valnom zhromaždení Únie kynologických klubov bolo prijaté uznesenie
o maximálnej výške klubových poplatkov pre nečlenov klubu a to vo výške
maximálne 100 % poplatku člena klubu.
- preto je návrh na úpravu poplatkov za vystavenie krycieho listu a poplatok za
uskutočnené krytie (ktoré doteraz boli nulové) s tým, že tento poplatok sa „vráti“ po
prihlásení na niektorú spoplatnenú klubovú akciu. Po predložení dokladov o úhrade
bude napr. výstavný poplatok o túto sumu menší
- navrhuje sa nový poplatok pri uzavretí chovateľského servisu (t.j. služby pre nečlenov
klubu)
- navrhujú sa drobné zmeny u výstavných poplatkov pre nečlenov

V diskusii Ing.Barčak navrhoval úpravu cestovného pre orgány klubu a viacerí diskutujúci
navrhli použitie kompenzácie poplatkov aj pre zápisné poplatky, nakoľko v návrhu bola
možnosť kompenzácie len pre výstavné a chovateľské poplatky.
Hlasovalo sa najprv o pozmeňovacom návrhu. Za pozmeňovací návrh, aby kompenzácia
zahŕňala aj zápisné poplatky hlasovalo 13 prítomných za, nikto nebol proti, nikto sa
nezdržal hlasovania.
Za predložený návrh zápisného a poplatkového poriadku hlasovalo 13 prítomných členov
za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania.
9. Za nového člena výboru klubu bola navrhnutá hlavná poradkyňa chovu Ing. Terézia
Gargušová.
Za predložený návrh hlasovalo 13 prítomných, 12 boli za, 1 sa zdržal hlasovania, nikto
nebol proti.
10. MVDr. Kálmánová navrhla zmeniť podmienky pre udeľovanie titulu Klubový šampión
mladých tak, že doterajšie podmienky: „zisk troch CAJC na výstavách poriadaných v SR, z
toho jeden CAJC musí byť získaný na klubovej alebo špeciálnej výstave SKŠSP“ sa
nahrádzajú:
„zisk titulu Slovenský šampión krásy mladých, z toho 1 CAJC musí byť získaný na
klubovej, alebo špeciálnej výstave SKŠSP“.
Za predložený návrh hlasovalo 13 prítomných za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal
hlasovania.
Ing. Gargušová navrhla upraviť podmienky pre udeľovanie titulu Klubový šampión tak,
že
doterajšie podmienky:
„-zisk troch CAC na výstavách poriadaných SKŠSP (klubová alebo špeciálna výstava),
- zisk titulu klubový víťaz na klubovej výstave“, sa nahrádzajú:
„-zisk troch CAC na výstavách poriadaných SKŠSP (klubová alebo špeciálna výstava),
- zisk titulu Klubový víťaz na klubovej výstave alebo zisk titulu Víťaz špeciálnej výstavy
na špeciálnej výstave“
Za predložený návrh hlasovalo 13 prítomných za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal
hlasovania.
Ing. Gargušová navrhla za prijať za čestnú členku klubu dlhoročnú členku a funkcionárku
klubu pani Ester Zdútovú.
Za predložený návrh hlasovalo 13 prítomných za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal
hlasovania.
Na záver prezident klubu poďakoval prítomným za aktívnu účasť tak na organizovaní
špeciálnej výstavy, ako aj za účasť na tejto členskej schôdzi.

11. Uznesenia:
1. Členská schôdza schvaľuje program členskej schôdze.
2. Členská schôdza schvaľuje Správu o hospodárení za rok 2016 a Správu z revízie
hospodárenia za rok 2016
3. Členská schôdza schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2017 a rok 2018.
4. Členská schôdza schvaľuje návrh nových stanov SKŠSP s účinnosťou od 1.10.2017
5. Členská schôdza schvaľuje návrh nového chovateľského poriadku SKŠSP s účinnosťou od
1.10.2017.
6. Členská schôdza schvaľuje návrh nového bonitačného poriadku SKŠSP s účinnosťou od
1.10.2017.

7. Členská schôdza schválila doplňujúci návrh Zápisného a poplatkového zákona nasledovne:
„Pri predložení dokladu o zaplatení poplatku za vystavenie pripúšťacieho povolenia
a poplatku za uskutočnené krytie má člen klubu nárok na zľavu zo zápisných, výstavných
a chovateľských poplatkov vo výške sumy na predloženom doklade o platbe“.
8. Členská schôdza schvaľuje návrh nového Zápisného a poplatkového poriadku SKŠSP
s účinnosťou od 1.10.2017.
9. Členská schôdza schvaľuje Ing. Teréziu Gargušovú za člena výboru SKŠSP s účinnosťou
od 1.10.2017.
10. Členská schôdza súhlasí so zmenou podmienok pre udeľovanie titulu Klubový šampión
mladých nasledovne:
„zisk titulu Slovenský šampión krásy mladých, z toho 1 CAJC musí byť získaný na
klubovej, alebo špeciálnej výstave SKŠSP“.
11.Členská schôdza súhlasí so zmenou podmienok pre udeľovanie titulu Klubový šampión
nasledovne:
„-zisk troch CAC na výstavách poriadaných SKŠSP (klubová alebo špeciálna výstava),
- zisk titulu Klubový víťaz na klubovej výstave alebo zisk titulu Víťaz špeciálnej
výstavy na špeciálnej výstave“
12. Členská schôdza súhlasí s prijatím Ester Zdútovej za čestného člena klubu SKŠSP

Zapísal:
Tibor Križan

