Zápisnica z členskej schôdze
zo dňa 26. marca 2017 konanej v KOLOZSI RANCH, Žihárec 722
Program členskej schôdze:
1. Otvorenie, oboznámenie prítomných s programom rokovania
Predsedníčka Ing. M. Neumannová privítala prítomných členov na ČS a oboznámila ich s programom
schôdze vyzvala prítomných na odhlasovanie programu schôdze.
ČS odsúhlasila program jednohlasne
2. Voľba pracovného predsedníctva a overovateľov zápisnice
Výbor klubu navrhol do pracovného predsedníctva: Ing. Melinda Neumannová, Ing. Miroslav Uhrík,
Peter Dobrý
Výbor klubu navrhol za overovateľov zápisnice: Jozefa Stribika a MVDr. Andreja Zechmeistera
Návrh bol odsúhlasený jednohlasne
3. Voľba mandátovej a volebnej komisie
Výbor klubu navrhol do mandátovej komisie: Ing. Michal Čech, Juraj Ďurďovič
- odsúhlasené jednohlasne
Výbor klubu navrhol do volebnej komisie: Róbert Haramia, Alexander Kiss
- odsúhlasené jednohlasne
4. Voľba návrhovej komisie
Výbor klubu navrhol Andreu Petríkovú, Ing. Lujzu Mackyovú
- odsúhlasené jednohlasne
5. Správa mandátovej komisie a schválenie programu schôdze
Ing. Michal Čech oboznámil členov o nasledovných počtov členskej základne a poučil o počtoch
potrebných pre hlasovanie.
Členovia klubu všetci 206
z toho čestní členovia 4
Členovia s plným právom ku dňu konania schôdze 100
Prítomní členovia s plným právom 38
Nakoľko ČS nie je uznášaniaschopná, bolo hlasovanie o tom, či je ČS súhlasí, aby bola
uznášaniaschopná - potrebný je počet hlasov 38. ČS odsúhlasila jednohlasne.
6. Správa výboru o činnosti a hospodárení klubu za uplynulý kalendárny rok prednesená
jednotlivými funkcionármi výboru
Jednotliví funkcionári predniesli svoje správy za rok 2016, ktorých celé znenie si možno prečítať v
klubovom spravodaji 2017.

Príhovor predsedu klubu: predsedníčka Ing. Neumannová zhodnotila uplynulé volebné obdobie,
klubový rok 2016 a poďakovala p. Ing. Uhríkovi - odstupujúcemu tajomníkovi za dlhoročnú činnosť
pre KCHMS-VCS. Celá správa - viď spravodaj
Správa poradcu chovu: poradca chovu p. Dobrý oboznámil prítomných so stavom chovných
jedincov, predniesol prehľad vrhov a poukázal na znížený počet vrhov v roku 2016. Oboznámil
prítomných s akciami v 2016, ktoré majú vplyv na chov MKS a MDS. Celá správa - viď spravodaj
Správa matrikára: Ing. Mackyová oboznámila prítomných so stavom členskej základne v roku 2016 a
pogratulovala všetkým členom, ktorí v roku 2017 oslavujú výročie. Celá správa - vid spravodaj
Správa výcvikára: Výcvikár klubu p. Macky zhodnotil skúškovú sezónu 2016. Celá správa- viď
spravodaj
Správa ekonóma: Ekonóm Ing. Čech oboznámil členov o ekonomickej situácii klubu za rok 2016.
Klub je v dobrej finančnej kondícii, aj keď klubové skúšky boli mierne stratové, ale financie z KV a
výberu do chovu boli vysoko ziskové. Účtovná uzávierka k 31.12.2016 bola: 18.739,76 €. Na záver
oboznámil prítomných o možnosti odovzdania 2% z dane a poukázal na to, že posledných rokoch je
táto čiastka pre klub veľmi nízka a odporučil zvážiť, či sa klub bude uchádzať aj naďalej o zaradenia
do zoznamu príjemcov 2% z dane. Celá správa - viď spravodaj
7. Správa dozornej rady o kontrole činnosti a hospodárení klubu
Predseda DR Róbert Haramia v správe skonštatoval, že klub je v dobrej finančnej kondícii, avšak
niektoré klubové akcie boli mierne v mínuse. Odporučil prehodnotiť výšku štartovného na skúšky, aby
boli skúšky aspoň na nule. Na záver odporučil vymeniť člena dozornej rady p.Henrietu Eliášovú, na
základe nespolupráce pri vykonávaní svojej funkcie.
8. Plán činnosti na kalendárny rok 2017.
Predsedníčka predniesla prán činnosti na rok 2017 nasledovne:
22. 4. 2017
Klubové skúšky vlôh - Šaľa-Veča
29. 4. 2017
Zvod mladých miesto - neurčené
21. 5. 2017
Klubová výstava - Vlčkovce
25. 8. 2017
Špeciálna výstava - miesto neurčené
26.-27. 8. 2017 Memoriál MUDr. A. Meszárosa - miesto neurčené
7. 10. 2017
Chovné skúšky P. Lukásza - miesto neurčené
9. Úprava postupu pri posudzovaní DBK.
Ing. M. Neumannová predniesla členskej základni problém s posudzovaním RTG DBK, keď v
roku 2016 sa u troch psov stalo, že mali dva odlišné posudky DBK. Predniesla návrh riešenia do
budúcnosti. Výbor klubu navrhuje ako jediného posudzovateľa pre RTG DBK MVDr. Ivana Pašeka a
navrhuje ČS hlasovať o tomto riešení. Prečítala doručenú poštu od p. Lauka, v ktorom navrhuje
riešenie problému pri posudzovaní RTG DBK. Navrhuje riešenie, kde ako posudzovateľov navrhuje
MVDr. Ivan Pašek (SK) a MVDr. Pepřík (ČR). Poradca chovu oboznámil prítomných s tromi
prípadmi rozdielneho posúdenia DBK a s riešením, ktoré navrhol dotknutým jedincom a oni ho
akceptovali. Ing. Miroslav Uhrík oboznámil prítomných so situáciou v posudzovaní sproných DBK.
Monika Pírová predniesla postup, ktorý absolvoval Ing. M. Lauka so sukou ABIE z Jestřábky
a vyjadrila svoje presvedčenie o nekompetencii komisie posudzovateľov, ktorí sú organizovaní v
Klube posudzovateľov DBK.
Michal Čech poukázal na to, že výbor klubu v danej veci zaujal maximálne ústretové
stanovisko k majiteľom dotknutých psov a znovu zopakoval, že na podobné problémy výbor klubu
navrhuje riešenie v podobe jedného posudzovateľa.

MVDr. Zechmeister poukázal na to, že snímky a posúdenie od MVDr. Pašeka bolo vždy
zhodné s posúdením v zahraničí - konkrétne v Nemecku a odporúča dané riešenie.
Ing. M. Neumannová zhrnula danú problematiku a bolo hlasovanie o tom, či ako jediný
posudzovateľ pre KCHMS-VCS bude MVDr. Ivan Pašek.
Hlasovanie: za : 35
proti 1
zdržal sa 2
Návrh bol prijatý. Jediným posudzovateľom pre psov v evidencii klubu bude MVDr. Ivan Pašek a
platí od podpisu zmluvy s MVDr. Ivanom Pašekom, o presnom dátume bude výbor informovať členov
prostredníctvom svojej webovej stránky.
10. Vyhodnotenie súťaže o najlepšieho klubového pracovného psa roku 2016
Ing. M. Čech vyhlásil výsledky súťaže o najlepšieho klubového pracovného psa roku 2016, ktorú
vyhral pes AIDEN s Gessayovho chotára s vodičom Jurajom Ďurďovičom. Druhá sa umiestnila suka
BRIEN BEST z Karpatských lúk s vodičkou Monikou Pírovou.
Ing. M. Čech oboznámil prítomných so zmenou podmienok pri prihlasovaní psov do súťaže, a to, že
každý si prihlasuje svojho psa a nie prostredníctvom tretej osoby.
11. Návrh kandidátov na funkcionárov výboru a členov ďalších orgánov klubu pre nové funkčné
obdobie 2017 - 2021
R. Haramia oboznámil prítomných o postupe v súlade so stanovami KCHMS-VCS pri volení
funkcionárov na nové volebné obdobie
12. Voľby výboru a ďalších orgánov klubu na nové funkčné obdobie 2017 - 2021.
Výbor klubu navrhuje na nové funkčné obdobie nasledovných členov výboru:
Výbor klubu navrhuje na funciu predsedu klubu: Ing. Melindu Neumannovú
za: 37
proti: 0
zdržalo sa: 1
ČS schválila predsedu Ing. Melindu Neumannovú.
Výbor klubu navrhuje na funkciu podpredsedu: Jozefa Stríbika
za: 37
proti: 0
zdržalo sa: 1
ČS schválila podpredsedu Jozefa Stríbika.
Výbor klubu navrhuje na funkciu tajomníka: Ing. Lujzu Mackyovú
za: 36
proti: 0
zdržalo sa: 2
ČS schválila tajomníka Ing. Lujzu Mackyovú.
Výbor klubu navrhuje na funkciu ekonóma: Ing. Michala Čecha
za: 37
proti: 0
zdržalo sa: 1
ČS schválila ekonóma Ing. Michala Čecha

Výbor klubu navrhuje na funkciu poradcu chovu: Petra Dobrého
za: 37
proti: 0
zdržalo sa: 1
ČS schválila poradcu chovu Petra Dobrého.
Výbor klubu navrhuje na funkciu výcvikára: Mariána Mackyho
za: 36
proti: 0
zdržalo sa: 2
ČS schválila výcvikára Mariána Mackyho
Výbor klubu navrhuje na funkciu matrikára: Mgr. Martinu Pelikánovú
za: 36
proti: 0
zdržalo sa: 2
ČS schválila matrikára Mgr. Martinu Pelikánovú
Návrh kandidátov do dozornej rady na nové funkčné obdobie 2017 - 2021.
Výbor klubu navrhuje na funkciu predsedu dozornej rady: Róberta Haramiu
za: 36
proti: 0
zdržalo sa: 2
ČS schválila predsedu dozornej rady Róberta Haramiu
Výbor klubu navrhuje na funkciu člena: Ing. Igora Liptáka
za: 36
proti: 0
zdržalo sa: 2
ČS schválila člena dozornej rady Ing. Igora Liptáka
Výbor klubu navrhuje na funkciu člena: Ing. Norbert Vanko
za: 35
proti: 0
zdržalo sa: 3
ČS schválila člena dozornej rady Ing. Norberta Vanka
Voľba zástupcov do kynologickej rady:
Výbor klubu navrhuje zástupcov do kynologickej rady: Predseda Ing. Melinda Neumannová,
podpredseda Jozef Stribik a výcvikár Marián Macky.
za: 35
proti: 0
zdržalo sa: 3
ČS schválila zástupcov do kynologickej rady: predseda Ing. Melinda Neumannová, podpredseda Jozef
Stribik, výcvikár Marián Macky
13. Diskusia
Predsedníčka odovzdala čestné uznanie Vincentovi Bujákovi za dlhoročné členstvo v klube a
za aktívne podporovanie klubových podujatí, Ing. Miroslavovi Uhríkovi za dlhoročné členstvo v klube
a za obetavú prácu pre klub.

Predsedníčka odovzdala ocenenie od KCHHMO pre Ladislava Gálla - vodcovský odznak III.
stupňa za odvedených psov.
Ing. Miroslav Uhrík oboznámil prítomných s novými podmienkami pre udeľovanie titulov
C.I.E., C.I.B., CACIT a CACT podľa poriadkov FCI, SKJ a SPZ. Celý poriadok - viď www.skj.sk.
Ing. M. Neumannová informovala o zapožičaní jedného titulu CACT na jarný field trial.
Ing. M. Čech vyzval členov na spoluprácu pri prepracovávaní stanov klubu a predstavil
spolupráci s OPK Dunajská Streda pri organizovaní "Žitnoostrovského pohára" s víziou do budúcnosti
zorganizovať ich ako VSS so zadávaním titulu CACIT.
Ing. M. Neunmannová oboznámila členov so spustením novej stránky a vyzvala členov na
spoluprácu pri návrhoch na zlepšenie a zároveň vyzvala členov, na spoluprácu pri správe klubovej
facebookovej stránky. Prihlásila sa iba Mgr. Martina Pelikánová.
ČS schválila nového správcu klubovej facebookovej stránky Mgr. Martinu Pelikánovú
za: 37
proti:0
zdržalo sa:1
Alexander Kiss zaspomínal na ČS spred 25 rokov, na dobré vzťahy v klube a poprial členom
výboru veľa šťastia do nového funkčného obdobia.
14. Návrh uznesenia

UZNESENIE
z členskej schôdze KCHMS-VCS, konanej dňa 26. marca 2017 v Žihárci
ČS berie na vedomie:



Správy funkcionárov klubu
Predložený plán pripravovaných akcií klubu na rok 2017

ČS schvaľuje


Členov do pracovných orgánov členskej schôdze nasledovne:
a) Pracovné predsedníctvo
– Ing.M.Neumannová, Ing.Miroslav Uhrík, Peter Dobrý
b) Návrhová komisia
- Ing.Lujza Mackyová, Andrea Petríková
c) Volebná komisia
- Róbert Haramia, Alexander Kiss
d) Mandátová komisia
- Ing.Michal Čech, Juraj Ďurďovič
d) Overovatelia zápisnice
- Jozef Stribik, MVDr. Andrej Zechmeister



Členov do výboru klubu na funkčné obdobie 2017-2021 vrátane prerozdelenia
jednotlivých funkcií:
Predseda: Ing. Neumannovú
Podpredseda: Jozef Stribik
Tajomník: Ing. Lujzu Mackyová
Ekonóm: Ing. Michala Čecha
Poradca chovu: Peter Dobrého
Výcvikár: Mariána Macky
Matrikár: Mgr.Martinu Pelikánovú



Členov do dozornej rady klubu na funkčné obdobie 2017-2021 vrátane prerozdelenia
jednotlivých funkcií:

Predseda: Róbert Haramia
Člen: Ing. Igor Lipták
Člen: Ing.Norbert Vanko


Zástupcov do kynologickej rady SPZ:
Predseda klubu: Ing. Neumannovú (k menám dopísať adresu + kontakt)
Podpredseda klubu: Jozef Stribik
Výcvikár klubu : Marián Macky



schvaľuje ako jediného posudzovateľa RTG snímkov na DBK pre psov zastrešovaných
klubom MVDr. Ivana Pašeka z Trnavy



schvaľuje ako správcu klubovej facebookovej stránky Mgr. Martinu Pelikánovú

ČS ukladá
1. Na základe pokynov k zasadnutiam ČS kynologických klubov pre KR SPZ v Bratislave
odovzdať:
a) Zápisnicu z rokovania ČS zo dňa 26.03.2017 v Žihárci vrátane materiálov, ktoré boli
predmetom jej rokovania.
b) Zoznam novozvolených členov orgánov klubu s uvedením funkcie (u štatutárnych
zástupcov s uvedením mena (predseda, podpredseda), adresy a kontaktu) a dozornej
rady
c) Menný zoznam zástupcov do Kynologickej rady SPZ: Ing. Melinda Neumannová, Jozef
Stribik, Marián Macky
d) Aktuálny stav členskej základne klubu – stav k 31.12.2016.
T: do 07.04.2017
Z: tajomník klubu
2. Novozvolenému výboru klubu zabezpečiť zvolanie rokovania výboru za účelom
písomného odovzdania a prevzatia klubovej agendy podľa jednotlivých funkcií.
T: do 14.04.2017
Z: predseda klubu
3. Novozvolenému výboru klubu uzatvoriť dohodu o posudzovaní RTG snímkov pre klubové
účely s MVDr. Ivanom Pašekom z Trnavy
T: do 30.04.2017
Z: predseda klubu
4. Novozvolenému výboru klubu písomne oznámiť kynologickému oddeleniu SPZ
v Bratislave miesto konania Memoriálu MUDr.Alexandra Mészárosa kvôli prideleniu
titulu CACIT a ostatných klubových podujatí.
T: do 07.04.2017
Z: predseda klubu
5. Novozvolenému výboru klubu vypracovať nové znenie stanov klubu v náväznosti na
zmeny v stanovách SPZ a SKJ
T: do 31.12.2017
Z: predseda klubu
6. Novozvolenému výboru klubu dohodnúť spoluprácu s OPK PZ Dunajská Streda pri
organizovaní "Žitnoostrovského pohára" ako VSS.

T: do 30.11.2017

Z: predseda klubu

15. záver
Na záver predsedníčka klubu poďakovala prítomným členom za účasť a pozvala ich na obed.

Zapísal: Ing. Lujza Mackyová

Jozef Stribik
MVDr. Andrej Zechmeister
overovatelia zápisnice

Ing. Lujza Mackyová
tajomníčka klubu

Ing. Melinda Neumannová
predsedníčka klubu

