KLUB  CHOVATEĽOV  POĽOVNÝCH  SLIEDIČOV
Štefánikova  10,  810  05    Bratislava

ZÁPISNICA
Z VÝROČNEJ  ČLENSKEJ  SCHÔDZE  
Miesto konania: Štefánikova  10,  Bratislava
Konaná  dňa: 27. 02. 2010
Prítomní: podľa  prezenčnej  listiny,  ktorá  tvorí  prílohu  zápisnice
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie  programu  Výročnej  členskej  schôdze
3. Voľba  mandátovej  komisie
4. Voľba  návrhovej  komisie
5. Správa  o činnosti  klubu  za  rok  2009
6. Predstavenie a schválenie  kooptácie  nových  členov  výboru
7. Plán  činnosti  na  rok  2010
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Návrh  na uznesenie z Výročnej  členskej  schôdze
11. Záver
K bodu  č.  1  - Otvorenie
Výročnú   členskú   schôdzu   otvoril   MUDr.   Janek   a v úvode   privítal   všetkých   prítomných  
členov  a zahájil  rokovanie  schôdze.  
K bodu  č.  2  - Schválenie  programu  Výročnej  členskej  schôdze
Po  otvorení  VČS  MUDr.  Janek  predložil  na  schválenie  Program  VČS.
za návrh  hlasovalo

32  prítomných

proti bolo

0  prítomných

zdržali  sa  hlasovania

0  prítomných

MUDr.  Janek  konštatoval,  že  program  bol  jednohlasne  schválený.
K bodu  č. 3 - Voľba  mandátovej komisii
MUDr.  Janek  predložil  návrh,  aby  mandátová  komisia  pracovala  v nasledovnom  zložení:  p.  
Šustek,  Ing. Telepun. Navrhol, aby sa o zložení  mandátovej  komisie  hlasovalo  an  blok.
za  návrh  hlasovalo

32  prítomných

proti bolo

0  prítomných

zdržali  sa  hlasovania

0  prítomných

MUDr.  Janek  konštatoval,  že  mandátová  komisia  bola  schválená  jednohlasne.
K bodu  č. 4 – Voľba  návrhovej  komisie
a) MUDr.  Janek  predložil  návrh,  aby  návrhová  komisia  pracovala  v nasledovnom  zložení:    
p. Fodor, p. Macek, p. Hrušecký. Navrhol, aby sa o zložení  návrhovej  komisie  hlasovalo  
an blok.
za  návrh  hlasovalo

32  prítomných

proti bolo

0  prítomných

zdržali  sa  hlasovania

0  prítomných

MUDr.  Janek  konštatoval,  že  návrhová  komisia  bola  schválená  jednohlasne.
b) Za overovateľov  zápisnice  boli  navrhnutí:  p.  Cigáň,  p.  Mésároš.
za  návrh  hlasovalo

32  prítomných

proti bolo

0  prítomných

zdržali  sa  hlasovania

0  prítomných

MUDr. Janek  konštatoval,  že  overovatelia  zápisnice  boli  schválení  jednohlasne.
K bodu  č.  5  – Správa  o činnosti  Klubu  za  rok  2009
Správu  o činnosti  klubu  predniesol  predseda  klubu  MUDr.  Janek.  Zhodnotil  činnosť    klubu  
za  rok  2009,  poukázal   na  dosiahnuté  výsledky,  že  klub   sa  za  predchádzajúce  obdobie  stabilizoval  
o čom  hovoria  výsledky,  ktoré  sme  dosiahli,  poďakoval  členom  výboru  za  aktívny  prístup  pri  plnení  
zverených  úloh,  správa  tvorí  prílohu  tejto  zápisnice.

V ďalšej   časti   vystúpil   ekonóm   klubu   Ing.   Mésároš,   ktorý   predložil   správu   o finančnom  
hospodárení,   písomná   správa   tvorí   prílohu   zápisnice.   Nadviazal   na   predloženú   správu   a predložil  
návrh  rozpočtu  klubu  na  rok  2010.
Matrikár   klubu   p.   Folťan   uviedol   svoju   správu   o stave   členskej   základne,   poukázal   na  
nedostatky v prístupe   niektorých   členov   pri   plnení   základných   povinností   a to   nahlásenie   zmien  
osobných  údajov  a pod.  Správu  predložil  písomne  a je  súčasťou  zápisnice.  
Výcvikárka   klubu   MVDr.   Hrúzová   zhodnotila   dosiahnuté   výsledky   na   úseku   výcviku,  
zároveň   predložila   návrh   plánu   akcií   v roku   2010   na   úseku   výcviku,   správu   vypracovala   písomne  
a je  prílohou  tejto  zápisnice.
Poradca  chovu  pre  plemeno  Nemecký  prepeličia  p.  Folťan  predložil  správu  o stave plemena
a táto  správa  tvorí  prílohu  zápisnice.
Poradkyňa   chovu   pre   plemeno   Welsh   springer   spaniel   Bc.   Janeková   predložila   správu  
o stave plemena a táto  správa  tvorí  prílohu  zápisnice.
Poradkyňa  chovu  pre  plemeno  Anglický  špringer  španiel   Mgr.  Cigáňová  predložila  správu  
o stave plemena a táto  správa  tvorí  prílohu  zápisnice.
Poradca  chovu  pre  plemeno  Lagotto  Romagnolo  pán  Fodor  predložil  správu  o stave plemena
a táto  správa  tvorí  prílohu  zápisnice.
Poradkyňa   pre   ostatné   plemená   Bc.   Janeková   predložila   správu   aj   za   ostatné   plemená  
sústredené  v klube a táto  tvorí  prílohu  zápisnice.
Kontrolór  klubu  p.  Jesenický  predložil  správu  o svojej  činnosti  a je  prílohou  zápisnice.
K bodu 6 - Predstavenie a schválenie  kooptácie  nových  členov  výboru
MUDr.  Janek  predstavil  návrh  na  schválenie  nových  členov  výboru:
MVDr. Veronika Hrúzová  – výcvikárka
Mgr. Ivana Cigáňová – tajomníčka,  poradca  chovu  ASS
Za  predložený  návrh  hlasovali  prítomní  verejne  an  blok.
za  návrh  hlasovalo

32  prítomných

proti bolo

0  prítomných

zdržali  sa  hlasovania

0  prítomných

Mandátová  komisia  konštatovala,  že  kooptovanie  nových  členov  výboru  bolo  jednohlasne  
schválené.

K bodu 7 - Plán  činnosti  na  rok  2010
Plán  činnosti  na  rok  2010  predstavila  a predložila  Mgr.  Cigáňová:
a) skúšky:  
a. 17. 04. 2010 Klubové  vlohové  skúšky
b. 19. 06. 2010

Dolné  Saliby  +  bonitácia

Klubové  farbiarske  skúšky  CACT,  CCT  

okres Nitra

c. 18. 09. 2010 Klubové  jesenné  skúšky  CACT,  CCT

okres Nitra

d. 09. 10. 2010 Klubové  lesné  skúšky  CACT,  CCT

okres Nitra

e. 06. 11. 2010 Klubové  farbiarske  skúšky  duričov  CACT,    CCT

okres Galanta

b) výstavy:
a. 28. 03. 2010 Špeciálna  výstava  sliedičov  CAC,  CC

Nitra +  bonitácia

b. 20. 08. 2010 Klubová  výstava  sliedičov  CAC,  CC,  KV

Báč +  bonitácia

c. 12. 09 .2010 Špeciálna  výstava  sliedičov  CC,  JCC

Prešov +  bonitácia

K bodu 8 – Rôzne
MUDr.  Janek  predniesol  návrh  na  možnosť  diferenciácie  poplatkov  pracovných  skúšok  pre  
členov  a  nečlenov  klubu  a  výšku  poplatkou  určuje  výbor  klubu.
za  návrh  hlasovalo

32  prítomných

proti bolo

0  prítomných

zdržali  sa  hlasovania

0  prítomných

MUDr. Janek informoval o zaslanom liste od CSC, v ktorom   klub   oslovili   so   spoluprácou  
pri  organizovaní  poľovných  skúšok.
Ing.  Mésároš  predniesol  návrh  na  zavedenie  členských  príspevkov  pre  právnické  osoby  a to
vo  výške  50  Euro  členský  príspevok  a 100  Euro  za  každého  chovného  jedinca.
za  návrh  hlasovalo

32  prítomných

proti bolo

0  prítomných

zdržali  sa  hlasovania

0  prítomných

Bc.  Janeková  predniesla  návrh  zmeny  – doplnenia  chovných  podmienok  pre  plemeno  WSS,  
tento  návrh  tvorí  prílohu  zápisnice.
za  návrh  hlasovalo

32  prítomných

proti bolo

0  prítomných

zdržali  sa  hlasovania

0  prítomných

Mgr.   Cigáňová   predniesla   návrh   Ing.   Plavého,   ktorý   nebol   prítomný   na   zasadnutí   VČS,  
o zmene  chovných  podmienok  pre  plemeno  ASS.  Tento  návrh  nebol  schválený.

Mgr.  Cigáňová,  ako  poradca  chovu  pre  plemeno  ASS  predniesla  návrh  na  zmenu  chovných  
podmienok,  tento  návrh  tvorí  prílohu  zápisnice.
za  návrh  hlasovalo

31 prítomných

proti bolo

0  prítomných

zdržal  sa  hlasovania
1  prítomný
Ing.  Mesároš informoval  prítomných  o potrebnom  finančnom  vysporiadaní  s Cocker Spaniel
Clubom.
K bodu 9 – Diskusia
p. Macek - navrhol  aby  sa  termín  Výročnej  členskej  schôdze  v  roku  2011  presunul  na  skorší  
termín.
p.   Šustek   – poďakoval   všetkým   za   prípravu   medzinárodných   klubových   všestranných    
skúšok.  
Bc.  Janeková  – predložila  návrh,  aby  sa  konala  príprava  na  Klubové  vlohové  skúšky,  tak  ako  
to bolo v roku 2009.
K bodu 10 – Návrh  na uznesenie  z  Výročnej  členskej  schôdze
Návrh  na  uznesenie  predložil  predseda  návrhovej  komisie  p.  Fodor  a  tento  tvorí  prílohu  tejto  
zápisnice.
za  návrh hlasovalo

32  prítomných

proti bolo

0  prítomných

zdržali  sa  hlasovania

0  prítomných

K bodu 11 – Záver
Na  záver  MUDr.  Janek  poďakoval  všetkým  prítomným  za  aktívnu  účasť  na  rokovaní  VČS  
a poprial  všetkým  veľa  pracovných  a osobných  úspechov.

V Bratislave,  dňa  27.  02.  2010

Zapísala: Mgr.  Ivana  Cigáňová

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

Overovatelia  zápisnice:

Ing.  Ernest  Mésároš

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

Viliam  Cigáň

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

