ZÁPISNICA
z Výročnej členskej schôdze Klubu chovateľov poľovných sliedičov konanej dňa
23. 02. 2008 v Bratislave

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice
Ospravedlnení: Ing. Borošová, MVDr. Domko, RNDr. Haraga, p. Siksa
Za KR SPZ: Ing. Jursa CSc– podpredseda
Program:
1) Otvorenie
2) Schválenie programu VČS
3) Voľba mandátovej komisie
4) Voľba návrhovej komisie
5) Správa o činnosti Klubu za rok 2OO7
6) Predstavenie a schválenie kooptácie nových členov výboru
7) Informácia z KR SPZ
8) Plán činnosti za rok 2008
9) Rôzne
10) Diskusia
11) Návrh uznesenia VČS
12) Záver
K bodu č. 1 – Otvorenie
VČS otvoril MUDr. Janek, podpredseda KCHPS: Privítal Ing .Jursu CSc a všetkých
prítomných .
K bodu č. 2 – Schválenie programu VČS
Po otvorení VČS MUDr. Janek predloţil na schválenie Program VČS.
Za tento návrh hlasovalo
52 prítomných
proti bolo
0 prítomných
zdrţali sa hlasovania 0 prítomných
Pán Janek konštatoval, ţe program bol jednohlasne schválený.
K bodu č. 3 – Voľba mandátovej komisie
MUDr. Janek predloţil návrh, aby mandátová komisia pracovala v nasledovnom
zloţení: p. Lančaričová, sl. Cigáňová a p. Solčanský. Navrhol, aby sa o zloţení
mandátovej komiesie hlasovalo an blok.
Za tento návrh hlasovalo
52 prítomných
proti bolo
0 prítomných
zdrţali sa hlasovania
0 prítomných
Pán Janek, konštatoval, ţe mandátová komisia bola schválená jednohlasne.

K bodu č. 4 – Voľba návrhovej komisie
a) MUDr. Janek predloţil návrh, aby návrhová komisia pracovala v nasledovnom
zloţení: p. Lengyelová, sl. Iglodyová, p. Felszeghyová. Navrhol, aby sa o zloţení
návrhovej komisii hlasovalo an blok.
Za tento návrh hlasovalo
52 prítomných
proti bolo
0 prítomných
zdrţali sa hlasovania
0 prítomných
Pán Janek, konštatoval, ţe návrhová komisia bolo schválená jednohlasne.
b) Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: p. Cigáň a p. Kočner.
za tento návrh hlasovalo
50 prítomných
proti bolo
0 prítomných
zdrţali sa
2 prítomní
K bodu č. 5 - Správa o činnosti Klubu za rok 2007
Správu o činnosti Klubu za rok 2007 preloţil p. Janek, podpredseda KCHPS a táto
tvorí prílohu zápisnice. Konštatoval, ţe pán Domko nepredloţil revíznu správu. Síce
na rokovaní VČS sa ospravedlnil ale nepoveril nikoho z dozornej rady, aby túto
správu predloţili. Prítomný pán Búda, člen dozornej rady potvrdil, ţe DR pred
výročnou schôdzou nezasadala a ani sa nezaoberala prípravou predmetnej správy.
Poradcovia chovu si nesplnili svoju povinnosť a taktieţ nebola predloţená ani správa
o hospodárení. Správu poradcu chovu predloţila iba poradkyňa chovu welsch
špringer španiela a táto tvori prílohu zápisnice.
K bodu č. 6 – Predstavenie a schválenie kooptácie nových členov výboru
MUDr. Janek predstavil návrh na schválenie nových členov výboru:
Ing. Ernest Meszaroš – ekonóm – VŠE ekonomická – daňový poradca – ASS
Mgr. Ivana Cigáňová – bohaté skúsenosti s výcvikom psov – ASS
Mgr. Ondrej Repka – dcéra III. miesto v Junior Handling v celoročnej súťaţi 2007 WSS
Za predloţený návhr hlasovali prítomní verejne an blok.
Za tento návrh hlasovalo
52 prítomných
proti bolo
0 prítomných
zdrţali sa hlasovania
0 prítomných
Mandátová komisia konštatovala, ţe kooptovanie nových členov výboru bolo
jednohlasne schválené.
K bodu č. 7 – Informácia z KR SPZ
Informácie z KR SPZ predloţil MUDr. Janek, ktorý oboznámil prítomných, ţe sa 3 x
zúčastnil zasadnutia Predsedníctva KR a raz zasadnutia KR. Informoval prítomných,
ţe p. Novál nenahlásil v termíne plánované akcie a nebola vyfakturovaná dotácia
17.000 Sk za rok 2007. Ďalej informoval prítomných, ţe dodatočne nahlásené
skúšky Ing. Plavým sú chybne nahlásené a nebudú sa konať v Smoleniciach ale
v Čakanoch (okr. Dunajská Streda). 05. 04. 2008 to budú klubové vlohové skúšky
ako aj klubové jesenné skúšky,CACT dňa 30. 08. 2008. Pán Janek spolu s pánom
Chovanom vybavili potrebné náleţitosti ohľadne dotácie vo výške 17. 000 Sk a táto
bola klubu poskytnutá. Ďalej Predsedníctvo KR SPZ doporučilo:

-

-

poistiť kolektívnych členov sumou 15-Sk, čím sa poplatok za kolektívneho člena
zvyšuje na 65,-Sk . Poistenie sa týka poistných udalostí počas aktivít klubu
všeobecne , členovia SPZ sú poistení priamo v PZ.
Zmena skúšok ostrosti sa týka len stavačov, u malých plemien sa skúšobný poriadok
nemení.
P. Janek konštatoval, ţe ani jeden z členov klubu nebol schválený za čakateľa alebo
rozhodcu pre exteriér a výkon.
Oboznámil prítomných, ţe Predsedníctvo vyzvalo členov KR aby vo svojich kluboch
zabezpečili zosúladenie stanov so stanovami PZ.

K bodu č. 8 – Plán činnosti na rok 2008
Plán činnosti na rok 2008 predstavil p. Janek, ktorý konštatoval, ţe vzhľadom
k finančnému provizóriu nebolo moţné vypracovať dôsledný plán činnosti na rok
2008. Preto predkladá nasledovný plán čínnosti:
a) skúšky:
05. 04. 2008 – Klubové vlohové skúšky malých plemien – Čakany (okr.
Dunajská Streda) + bonitácia
00. 06. 2008 – Klubové farbiarske skúšky malých plemien CACT–
Bratislava, Devínska Koliba.Po dohode s organizátormi termín a miesto upresníme.
30. 08. 2008 – Klubové jesenné skúšky malých plemien CACT– Čakany
(okr. Dunajská Streda)
FS+LS skúšky v Košiciach sa rušia
b) výstavy:
19. 04. 2008 – Špeciálna výstava KCHPS CAC, BOB– Dvorianky + bonitácia
09. 11. 2008 – Klubová výstava KCHPS CAC ,BOB– Nitra + bonitácia
V prípade zorganizovania ďalšej Špeciálnej výstavy KCHPS budú členovia včas
informovaní.
K bodu č. 9 – Rôzne
a) pán Janek predloţil návrh na odvolanie predsedu revíznej komisie pána Domka
a uviedol nasledovné dôvody:
- nezabezpečil prípravu revíznej správy
- nezvolal dozornú radu na prerokovanie a schválenie takejto správy i napriek tomu,
ţe sa ospravedlnil situácia si vyţadovala jeho prítomnosť
- zanedbal povinnosti predsedu revíznej komisie.
p. Meszaroš navrhol pána Domka ponechať vo funkcii do doby schválenia novej
dozornej rady.
p. Kočner ml.– zdôraznil , ţe Domko sa výrazne zúčastnil na destabilizácii Klubu
a nemal by pôsobiť ďalej v dozornej rade
p. Lančaričová – podporila jeho názor, pretoţe keď vyhlásili referendum potrebovali
vedieť, kto je štatutárny zástupca , chceli jednať s platným výborom a dali dotaz na
Domka. Pán Domko ktorý oznámil, ţe regulárna schôdza je tá, ktorú usporadúva
Novák. Dvaja členovia dozornej rady sa obrátili na SPZ a tá doporučila členom sa
zúčastniť na členskej schôdze yvolanú platným výborom 23.2.2008.Pán Domko teda
informoval nesprávne.
p. Lančaričová dala hlasovať o predloţenom návrhu:
Za predloţený návrh hlasovalo
49 prítomných
proti návrhu
0 prítomných
zdrţali sa
3 prítomní

Mandátová komisia konštatovala, ţe predloţený návrh bol schválený a p. Domko bol
odvolaný z dozornej rady.
b) p. Felszeghyová – oznámila , ţe prebehlo referendum so 76 % úspešnosťou u
chovateľov plemena anglický kokeršpaniel o odčlenení AK od Klubu KCHPS
a zahájili registráciu na Ministerstve vnútra a zastrešenie SPZ. Ţiada členskú
schôdzu, aby poverila výbor na jednanie o odčlenení anglických kokeršpanielov.
17.2.2008 bola ustanovujúca schôdza Kokeršpaniel Klubu.
Búda a Uhrová sa vzhľadom na uvedené okolnosti vzdávajú funkcie v dozornej rade.
c) p.Janek otvoril diskusiu na vylúčenie z Klubu CHPS Nováka pre totálnu
destabilizáciu klubu, za verejnú dehonestáciu klubu v očiach odbornej verejnosti, za
nedôstojné jednania s členmi klubu a opakované hrubé porušenie stanov KCHPS.
Následkom jeho jednania je aj odlúčenie AK . Navrhol hlasovať tajne.
p. Lančaričová - zúčastňovala sa výborových schôdzí, výbor pracoval pod jeho
vedením neštandardne, neefektívne,neakceptoval návrhy na zmenu chovnosti .
Otvárala alternatívne moţnosti , ale nebola ochota vyjsť v ústretí poţiadavkám
členov a nesie plnú zodpovednosť za odčlenenie.
p. Felszéghyová – bola praktický jediná, ktorá neustále poukazovala na spôsob práce
Nováka, jej apely neboli akceptované, ale teraz , keď sa cíti uţ ako členka nového
klubu ,oznámila ţe členovia kokerklubu sa zdrţia hlasovania a poţaduje verejné
hlasovanie o vylúčení Nováka.
O tom, či bude verejné hlasovanie hlasovanie predloţila návrh pani Lančaričová,
predsedkyňa mandátovej komisie.
Za preloţený návrh hlasovalo z prítomných 52 delegátov 49
proti návrhu hlasovali
3 delegáti
zdrţalo sa hlasovania
0 delegátov
Mandátová komisia konštatuje, ţe o vylúčení pána Nováka sa bude hlasovať verejne.
Pri verejnom hlasovaní za vylúčenie pána Nováka z KCHPS bol nasledovný
výsledok hlasovania:
Za vylúčenie bolo
32 prítomných
proti vylúčeniu
0 prítomných
zdrţalo sa hlasovania
17 prítomných
3 opustili hlasovaciu miestnosť a nehlasovali.
Predsedkyňa mandátovej komisie konštatovala, ţe pán Novák bol vylúčený
z KCHPS.
d) pán Janek navrhol po diskusii návrh na nových členov dozornej rady
a to: p Kočner st., pána Jesenického a sl. Iglodyovú.
Za predloţený návrh bolo
40 prítomných
proti návrhu
0 prítomných
zdrţalo sa
12 prítomných
Mandátová komisia konštatovala, ţe predloţený návrh bol schválený a páni Kočner
st, Jesenický a sl. Iglodyová sa stali novými členmi DR.
e) v ďalšej časti bol podaný návrh na rodelenie funkcií nasledovne:
MUDr. Ľudovít Janek – predseda
Mgr. Ondrej Repka – podpredseda
Bc. Viera Janeková – tajomník
Ing. Ernest Mesároš - ekonóm
Jana Lančaričová - matrikár
Mgr. Ivana Cigáňová – výcvikár

Albín Luknár - poradca chovu pre ostatné plemená
Jana Jašková – poradca chovu pre ASS
Bc. Viera Janeková – poradca chovu pre WSS
Dozornú radu v zloţení : predseda Jesenský, Iglódiová , Ing. Kočner CSc.
O prerozdelení funkcií vo výbore sa hlasovalo an blok:
Za predloţený návrh
52 prítomných
proti návrhu
0 prítomných
zdrţali sa
0 prítomných
Mandátová komisia konštatovala, ţe návrh na prerozdelenie funkcií vo výbore bolo
schválené.
K bodu č. 10 – Diskusia
p. Iglodyová – navrhuje zmenu poradcu chovu AŠŠ – Jaškovú
p. Janek – akceptujeme tento návrh , výber poradcov chovu je v kompetencii výboru,
nakoľko je to odborná funkcia
p. Folťan : kto bude nový výcvikár, na koho posielať prihlášky.
p. Janek – v prestávke sa zíde nový výbor a bude oznámený výcvikár
p. Folťan – čo sa týka Dvorianok má s výstavou dobré skúsenosti, dalo by sa spojiť
aj s výstavou v Košiciach, Sielnici.
p. Janek – je to otázka financií – nemáme odovzdanú ekonomiku od pána Chovana
a preto plán činnosti na tento rok je zatiaľ provizórny
p. Kočner st- nakoľko nebola dodaná správa ekonóma je ťaţké schvaľovať správu
o činnosti definitívne a musíme nájsť mechanizmus, aby sa financie dostali späť
klubu. Novák vydal spravodaj, kde je obrovsky veľké cestovné a ostatné náklady 145
tisíc. Je treba doriešiť podpisové práva na bankové prevody
p. Mesaroš – vzhľadom na túto situáciu ţiada, aby členská schôdza Schválila do
najbliţšej VČS rozpočtové provizórium
p. Janek navrhuje schváliť nových členov výboru ,aby, členská schôdza schválila
nových členov výboru, ktorí môţu disponovať s financiami a to s presným znením :
Mena, funkcie, bydliska a zrušiť podpisové právo predošlým členom výboru
Po prevzatí ekonomiky dozorná rada spolu s ekonómom sa vyjadria k pohybom na
účte a podajú správu výboru.
p. Iglodyová poţaduje väčšiu kreativitu ,lepšiu komunikáciu a
väčšiu
angaţovanovanosť členov, tak aby internetová stránka odráţala aktuálny stav
činnosti klubu a je ochotná naďalej stránku viesť .
p. Felszeghyová a Solčanský – predniesli svoj názor a víziu o organozivaní výstav
ich novým klubom
p. Janek – odklon klubu od poľovnej upotrebiteľnosti je neţiaduca a nie je dôvod
meniť podmienky chovnosti.
Zástupcovia clumberšpanielov – poţadujú zrušiť hlasitosť ako podmienku chovnosti
u CŠ, nakoľko k jeho vlastnostiam nepatrí hlasitosť a začať rokovania o zohľadnení
tejto skutočnosti v skúšobnom poriadku.
K bodu č. 11 – Návrh na uznesenie z VČS
Návrh na uznesenie predloţila predsedkyňa návrhovej komisie pani Lengyelová
a tento tvorí prílohu tetjo zápisnice
Za predloţený návrh na uznesenie bolo
52 prítomných delegátov
proti predloţenému návrhu
0 prítomných delegátov
zdrţalo sa
0 prítomných delegátov

K bodu č. 12 - Záver
Na záver pán Janek poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť na rokovaní VČS
a poprial všetkým veľa pracovných a osobných úspechov.

V Bratislave, dňa 23. 02. 2008

Zapísala: Bc. Viera Janeková

....................................

Overovatelia zápisnice: p. Kočner ml.

....................................

p. Cigáň

....................................

