____________________________________________________________

ZÁPISNICA
z výročnej členskej schôdze zo dňa 04.03.2017 konanej vo Veľkom Mederi v priestoroch
penziónu Plauter kúria
Program :
1. Otvorenie schôdze
2. Doplnenie a schválenie programu členskej schôdze
3. Informatívna správa o činnosti klubu
4. Zvolenie volebnej komisie
5. Predstavenie kandidátov do nového výboru klubu
6. Voľby výboru klubu a komisií
7. Uznesenie
8.. Diskusia
1. Výročnú členskú schôdzu otvoril Križan Tibor, prezident klubu. Konštatoval, že je
prítomných 15 členov klubu
2. Zároveň navrhol zaradiť do programu ako bod 4.aktuálne zmeny stanov.
Podobne sa doplnil aj bod 3. kontrola uznesenia členskej schôdze konanej dňa
28.5.2016. Navrhol tiež zameniť body č. 7. a 8.
Doplnenie programu prijalo plénum jednohlasne.
Výsledok hlasovanie:
za hlasovalo 15
proti
0
zdržal sa
0
Členská schôdza rokovala podľa nasledovného programu:
1. Otvorenie schôdze
2. Doplnenie a schválenie programu členskej schôdze
3. Kontrola uznesení členskej schôdze konanej dňa 28.5.2016
4. Úprava klubových stanov
5. Informatívna správa o činnosti klubu
6. Zvolenie volebnej komisie
7. Predstavenie kandidátov do nového výboru klubu
8. Voľby výboru klubu a komisií
9. Diskusia
10.Uznesenie

3. Prezident klubu informoval o uzneseniach z členskej schôdze konanej dňa 28.5.2016
a konštatoval, že všetkých 5 uznesení je splnených.

4. Prezident klubu navrhol (vzhľadom na diskusiu prebiehajúcu na valnom zhromaždení
Únie kynologických klubov konanej dňa 25.2.2016) nasledovné zmeny stanov:
v časti VII. Orgány klubu
ods. Členská schôdza
za posledným bodom doplniť nový odsek:
Členská schôdza je schopná uznášať sa bez určenia kvóra minimálneho počtu prítomných
členov
Právo hlasovať má len člen klubu starší ako 18 rokov
v časti VII. Orgány klubu
ods. Výbor klubu
za treťou vetou ktorá končí ...tajomník klubu.
Doplniť nový odsek
Členom výboru môže byť len člen klubu.
Po následnej diskusii prebehlo hlasovanie:
za
proti
zdržal sa

15 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

5. Správu a činnosti klubu za rok 2016 predniesol prezident klubu. Sústredil sa na
celoklubové akcie nasledovne:
- jarná klubová výstava dňa 28.5.2016 vo Veľkom Mederi, počet prihlásených psov
92, posudzovatelia Satu Ylä-Mononen (F) a Anna Kochan (PL)
- jesenná špeciálna výstava dňa 1.10.2016 vo Chvojnici, prihlásených 72 psov,
posudzovatelia Sebastian Harnik (PL) a Anna Rogowska (PL)
- bonitácia sa uskutočnili v dňoch 29.5.2016 Veľký Meder, 20.8. Krpáčovo
a 2.10.2016 Chvojnica.
- letný výcvikový tábor na Krpáčove sa uskutočnil v dňoch 15. – 21.8.2016
- informácia o počtoch vrhov a narodení šteniat v roku 2016
Výstavy sa uskutočnili podľa zabehaného, osvedčeného scenára v príjemnej atmosfére.
Financované boli z výstavných poplatkov a sponzorských darov.
Letný výcvikový tábor v krásnom prostredí Nízkych Tatier svojou náplňou a technickým
vybavením dosahoval profesionálnu úroveň. Je to výborná príležitosť venovať sa výcviku
svojich miláčikov, získať nové poznatky z každej oblasti
chovu a získať nových dvojnohých aj štvornohých priateľov.
Správa o hospodárení a účtovníctve klubu bude kompletizovaná v neskoršom termíne
nakoľko prebiehajú uzávierkové práce klubového účtovníctva. Následne bude prevedená
revízia. Obidve správy budú predložené na najbližšej členskej schôdzi. Prítomní boli
informovaní o stave peňažných prostriedkov na klubovom účte.
Členovia a priatelia klubu venovali za rok 2016 príspevok zo svojich daní v celkovej
výške 411,12 EUR.

6.

7.

Do volebnej komisie boli navrhnuté a jednohlasne zvolené:
Szabová Laura, Zdútová Estera, Žigová Anna. Komisii predsedala Zdútová Estera
O prácu vo výbore klubu na obdobie 2017 – 2019 sa uchádzali:

Križan Tibor, Jordánová Simona, Nosko Vladimír, Hajduk Pavol, Vodál Peter
Krátka charakteristika uchádzačov je v prílohe.
8.

Po predstavení sa jednotlivých kandidátov nasledovali voľby.
V krátkej diskusii o forme volieb, prítomní sa rozhodli pre verejné voľby an bloc pre celý
výbor.
Výsledok volieb: kandidáti Križan Tibor, Hajduk Pavol, Jordánová Simona,
Nosko Vladimír, Vodal Peter
boli jednohlasne zvolení – za hlasovali 13
zdržali sa
2
proti
0
Disciplinárna komisia bola zvolená v tomto zložení:
Belovičová Aneta, Pavlovič Patrik, Kristína Jana Liptajová
jednohlasne zvolení za hlasovali 15
proti
0
zdržali sa
0
Za revízora klubu bol jednohlasne zvolený Barčák Alexander
za hlasovali 15
proti
0
zdržali sa
0

9.

Diskusia:
Jana Štefancová navrhla zmenu poplatkov pri kontrole vrhu nasledovne:
zmena poplatku pri kontrole vrhu – kontrola vrhu vykonaná poradcom chovu
je práca pre klub. Poplatok sa stanovuje dvomi zložkami:
fixná platba
30,- EUR
úhrada cestovného
0,35 EUR/km
Terézia Gargušová navrhla zmenu stanov v časti VII. Orgány klubu, ods Poradcovia
chovu v duhej vete za slovo „poradný“ vložiť:
„ s výnimkou otázok, týkajúcich sa chovu...“
Hlasovanie:
za
15
proti
0
zdržal sa
0
Terézia Gargušová informovala o zasadnutí zboru posudzovateľov Únie kynologických
klubov dňa 24.2.2016
Tibor Križan informoval o Valnom zhromaždení Únie kynologických klubov dňa
25.2.2016.
V ďalšom sa schválili niektoré klubové výdavky.

Schvaľujú sa výdavky z prostriedkov klubu
a/ pre prezidenta klubu Križana Tibora
cestovné výdavky na VZ UKK do vo výške 24.- EUR
b/ občerstvenie na výročnej členskej schôdzi 4.3.2017 podľa
predložených dokladov

Hlasovanie: za
proti
zdržal sa

10.

15
0
0

Uznesenie

1. Výročná členská schôdza berie na vedomie predbežnú správu o činnosti klubu
2.

Stanovy klubu sa menia nasledovne:

v časti VII. Orgány klubu
ods. Členská schôdza
za posledným bodom doplniť nový odsek:
Členská schôdza je schopná uznášať sa bez určenia kvóra minimálneho počtu prítomných
členov
Právo hlasovať má len člen klubu starší ako 18 rokov
v časti VII. Orgány klubu
ods. Výbor klubu
za treťou vetou ktorá končí ...tajomník klubu.
Doplniť nový odsek
Členom výboru môže byť len člen klubu.
V časti VII. Orgány klubu
ods. Revízna komisia
sa tento nadpis nahrádza Revízor klubu
v časti VII. Orgány klubu
ods. Výbor klubu
sa druhá veta mení nasledovne: Pozostáva z prezidenta, tajomníka a 3 členov výboru.
Vkladá sa nová veta: Ekonomická agenda sa bude spracovávať externe a za hospodárenie
klubu je zodpovedný výbor klubu.
V časti VI. Klubové poplatky
ods. Poplatok za kontrolu vrhu zahrňa:
sa medzi slová vrhu a zahrňa vkladá:
„je príjmom klubu a “
Ods. pre člena klubu a ods. pre nečlena klubu sa vymazáva a nahrádza sa textom:
cestovné náklady vo výške 0,35 €/km
poplatok za kontrolu vrhu vo výške 30,- €

v časti VII. Orgány klubu
ods. Poradcovia chovu
v druhej vete za slovo poradný vložiť:

„ s výnimkou otázok, týkajúcich sa chovu...“
v časti VII. Orgány klubu
ods. Poradcovia chovu
sa za posledný odsek vkladá nový odsek nasledovne:
„ Odmena poradcu chovu pri kontrole vrhu je vo výške poplatkov chovateľa za kontrolu
vrhu“
3.

4.

Členmi výboru klubu pre obdobie 4.3.2017 – 4.3.2020 sa stávajú:
Križan Tibor, Jordánová Simona, Nosko Vladimír, Hajduk Pavol, Vodal Peter
Revízorom klubu na obdobie 4.3.2017 – 4.3.2020 sa stáva Alexander Barčák

5.
Členmi disciplinárnej komisie na obdobie 4.3.2017 – 4.3.2020 sa stávajú: Belovičová
Aneta – predseda komisie, Pavlovič Patrik,člen komisie a Kristína Jana Liptajová, člen
komisie
6. Chovateľský poriadok sa mení nasledovne:
V časti VIII. Práva a povinnosti poradcu chovu
Tretí ods. sa vypúšťa druhá a tretia veta a nahrádza sa textom:
„ Odmena poradcu chovu pri kontrole vrhu je vo výške poplatkov chovateľa za kontrolu
vrhu“
7. Schvaľujú sa výdavky z prostriedkov klubu
- pre prezidenta klubu Križana Tibora cestovné výdavky na VZ UKK vo výške 24.- EUR
- občerstvenie na výročnej členskej schôdzi 4.3.2017 podľa predložených dokladov
8.
S účinnosťou od 4.3.2017 sa schvaľujú výdavky na cestovné pri účasti na akciách
zastrešujúcich orgánov klubu (UKK, SKJ) vo výške 0,35 € / km

Zapísala:
Zdútová Ester
Overovateľ: Szabóová Laura

