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Z Á P I S N I C A SKŠSP
z členskej schôdze zo dňa 1.marca 2014 – Veľký Meder
Program: 1. Otvorenie
2. Doplnenie a schválenie programu
3. Správa o činnosti za rok 2013
4. Správa o hospodárení
5. Správa revíznej komisie
6. Správa o chovateľských aktivitách
7. Voľba volebnej komisie
8. Návrh kandidátky výboru
9. Voľby nového výboru
10. Uznesenie
11. Diskusia
1. Plenárne zasadnutie otvorila a z poverenia prezidentky viedla E. Zdútová,
tajomníčka klubu. Nikoleta Zezulová z rodinných dôvodov na schôdzu neprišla.
2. Doplnky k programu neboli a program bol prítomnými členmi jednohlasne
prijatý.
3. Činnosť klubu sa sústredila:
na usporiadanie klubovej a špeciálnej výstavy s medzinárodnou účasťou
a na letný výcvikový tábor, zameraný na výcvik základnej poslušnosti a
prvky agility.
na prezentáciu akcií, zverejnenie kalendára výstav, spoluprácu s Úniou
kynologických klubov a členmi klubu, propagáciu plemien švajčiarskych
salašníckych psov smerom k verejnosti, pomocou web stránky a FB.
Stránka je prehľadná, medzi iným sú doplnené údaje o chovných zvieratách
a chovateľských staniciach.
Referovala Ivana Ondrejovičová
na doplnenie a momentálny stav inventára klubu. Súpis hmotného majetku
uskladnený u Vladimíra Nosku je prílohou zápisnice.
Referoval Vladimír Nosko.

-

2

-

na vedenie matriky členov a administráciu. Aktuálny počet členov je 107 a priemerný ročný počet je cca 90. Zmenilo sa zloženie členskej základne,
okrem tuzemských členov máme chovateľov z Českej republiky a stratili
sme členov z Rakúska, Poľska a Maďarska.
Referovala E. Zdútová
4.

Správu o hospodárení za uplynulý rok prečítala Terézia Gargušová
v neprítomnosti ekonómky klubu, ktorá z vážnych dôvodov neprišla.
Hospodársky výsledok k 31.12.2013 je strata 1 846,82 EUR.

5.

Revíziu hospodárenia urobila Iveta Haulíková, členka revíznej komisie.
Nedostatky v hospodárení a účtovných dokladoch nenašla..

6.

Správu o chovateľských aktivitách podala Terézia Gargušová, hlavná
poradkyňa chovu .
Plemeno
ASP
BSP
ESP
VŠSP

zapísané šteniatka
69
60
31
67

počet vrhov
8
11
6
15

Bonitácie v roku 2013 boli dve, nasledujúci deň po klubovej a špeciálnej výstave.
Počty zbonitovaných psov:
ASP
1
ESP
0
BSP
13
VŠSP
2
7.

Volebná komisia pracovala v zložení – Halasová Zina
Ondrejovič Slavomír
Varga
Branislav
8. Kandidáti na jednotlivé posty výboru:
prezident
Tibor Križan
tajomník
Vargová Drahomíra
ekonóm
Micháliková Jaroslava
člen výboru
Ondrejovičová Ivana
člen výboru
Vladimír Nosko
9. Právo voľby nového výboru využilo 11 prítomných členov.
Volilo sa tajne, hlasovacími lístkami a výsledok volieb je nasledovný:
prezident
tajomník
ekonóm
člen výboru
člen výboru

Križan Tibor
Vargová Drahomíra
Micháliková Jaroslava
Ondrejovičová Ivana
Nosko Vladimír

11 odovzdaných hlasov
10 odovzdaných hlasov
11 odovzdaných hlasov
11 odovzdaných hlasov
11 odovzdaných hlasov

10.

Uznesenie
Členská schôdza :
10/1. berie na vedomie výročnú správu o činnosti klubu za rok 2013
10/2. schvaľuje správu o hospodárení za rok 2013
10/3. berie na vedomie revíznu správu o hospodárení
10/4 . berie na vedomie výročnú správu o chovateľských aktivitách
10/5. berie na vedomie výsledky volieb a zmenu výboru klubu na obdobie
2014 – 2016
10/6. jednohlasne schvaľuje zmenu stanov takto:
mení sa čl. I. 1. Ods. „so sídlom Fučíkova 1554/2, 932 01 Veľký Meder,“
čl.III. 2. Ods. vypúšťa sa veta „Prijatému členovi vydá výbor
klubu členský preukaz.“
čl.VIII. riadok 3. dátumy a menia na 1.3.2014
10/7. jednohlasne schvaľuje zmenu chovateľského poriadku nasledovne:
Čl. IV. Ods. 1. - SKJ sa nahradí ÚKK
Ods. 8. Prvá veta doplní sa slovo „spravidla“ a ďalej veta
„V prípade, že pes má splnené všetky podmienky pre chovnosť
okrem veku, môže sa bonitácie zúčastniť aj skôr s tým, že
chovnosť nadobudne až dňom dovŕšenia požadovaného veku.
Čl.VII. Ods. posledný – vypúšťa sa
Čl. IX. Záverečné ustanovenie – v poslednej vete sa mení dátum na
1.3.2014

11.

Diskusia
a/ podnet p. Štefancovej – udeliť výnimku pri veku 18 mesiacov u psa samca
pre bonitáciu v takom prípade, keď k splneniu tejto podmienky
chýba len pár dní. Riešenie je premietnuté v doplnení chovateľského
poriadku.
Hlasovanie
za 11
proti 0 zdržal sa 0
b/ podnet p. Gargušovej – do plánu práce klubu zaradiť aj možnosť mimoriadnej bonitácie, zároveň oznámiť túto skutočnosť aj SKJ v termíne, kedy
nahlasujeme výstavy.
Hlasovanie
za 11
proti 0 zdržal sa
c/ p. Ondrejovičová – ponúknuť zahraničným členom úhradu poplatkov
bezhotovostne vzhľadom na zavedenie systému SEPA na Slovensku
a v okolitých krajinách - v systéme SEPA pri bankových prevodoch do
zahraničia budú platiť rovnaké pravidlá ako v tuzemsku /poplatky aj lehoty/.
e/ p. Nosko – FIO banka a. s. ponúka otvorenie a vedenie bežného účtu
a bezhotovostný styk s ČR bezplatne.
Poďakovaním za účasť a želaním úspešnej práce novému výboru E. Zdútová
ukončila schôdzu.

