Zápisnica z členskej schôdze
zo dňa 24. marca 2018 konanej v KOLOZSI RANCH, Žihárec 722
Program členskej schôdze:
1.
Voľba pracovného predsedníctva, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Výbor klubu navrhol do pracovného predsedníctva: Ing. Melinda Neumannová, Marián Macky, Peter
Dobrý
- 32 za, 1 sa zdržal - návrh bol odsúhlasený
Výbor klubu navrhol zapisovateľa zápisnice: Ing. Lujza Mackyová
- 32 za, 1 sa zdržal - návrh bol odsúhlasený
Výbor klubu navrhol za overovateľov zápisnice: Jozefa Stribika a Norbert Vanko
- 32 za, 1 sa zdržal - návrh bol odsúhlasený
2.
Voľba mandátovej a volebnej komisie
Výbor klubu navrhol do mandátovej komisie: Ing. Michal Čech, MVDr. Andrej Zechmeister
- 32 za, 1 sa zdržal - návrh bol odsúhlasený
Výbor klubu navrhol do volebnej komisie: Róbert Haramia, Martina Pelikánová
- 32 za, 2 sa zdržali - návrh bol odsúhlasený
3.
Voľba návrhovej komisie
Výbor klubu navrhol Tomáš Oroszi, Ing. Lujza Mackyová
- 32 za, 2 sa zdržali - návrh bol odsúhlasený
4.
Správa mandátovej komisie
Ing. Michal Čech oboznámil členov o nasledovných počtoch členskej základne a poučil o počtoch
potrebných pre hlasovanie.
Členovia klubu všetci 174
z toho čestní členovia 3
Členovia s plným právom ku dňu konania schôdze 94
Prítomní členovia s plným právom 34
Členská schôdza je uznášaniaschopná ČS.
5.
Oboznámenie prítomných s programom rokovania, schválenie programu schôdze,
otvorenie schôdze
Predsedníčka Ing. M. Neumannová oboznámila prítomných členov s programom schôdze vyzvala
prítomných na hlasovanie o programu schôdze, doplnený o jeden bod a to bod 13 doplňujúce voľby do
orgánov klubu
- 33 za, 1 sa zdržal - návrh bol odsúhlasený
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6.
Správa výboru o činnosti a hospodárení klubu za uplynulý kalendárny rok prednesená
jednotlivými funkcionármi výboru
Jednotliví funkcionári predniesli svoje správy za rok 2017, ktorých celé znenie si možno prečítať v
klubovom spravodaji 2017.
Príhovor predsedu klubu: predsedníčka Ing. Neumannová zhodnotila uplynulú sezónu, poďakovala
výcvikárovi p. Mackymu za organizáciu 16. ročníka MAM, vyzdvihla dlhodobú spoluprácu s PZ a
zablahoželala vodičovi Jurajovi Ďurďovičovi k úspešnej sezóne. Ohradila sa voči kritizovaniu členov
výboru a vyzvala ich na spoluprácu a pomoc pri organizovaní klubových podujatí.
Celá správa - viď spravodaj
Správa poradcu chovu: poradca chovu p. Dobrý v správe predniesol stav chovných jedincov a
prehľad vrhov v uplynulom roku. a predniesol chovateľské výsledky.
Celá správa - viď spravodaj
Správa matrikára: Mgr. Pelikánová oboznámila prítomných so stavom členskej základne v roku 2017
a zablahoželala všetkým členom, ktorí v roku 2018 oslavujú životné jubileum.
Celá správa - vid spravodaj
Správa výcvikára: Výcvikár klubu p. Macky zhodnotil skúškovú sezónu 2017, vyzdvihol dlhoročnú
spoluprácu s PZ Agačáreň - Veča a novonadviazanú spoluprácu s PZ Čierny Háj Tešedíkovo.
Poďakoval za pomoc pri organizovaní skúšok p. Jánovi Ráczovi, p. Zoltánovi Válkymu a p. Karolovi
Rábekovi.
Celá správa- viď spravodaj
Správa ekonóma:
Ekonóm p. Čech predniesol členskej základni finančný stav a hospodárenie klubu. Zhodnotil
jednotlivé akcie z pohľadu príjmov a výdavkov a predniesol finančný plán na rok 2018.
7.
Správa dozornej rady o kontrole činnosti a hospodárení klubu
Predseda DR Róbert Haramia zhodnotil, že finančné zabezpečenie klubových akcií je primerané, a že
účtovníctvo klubu je vedené prehľadne a účtovná agenda je vedená správne.
8.
Plán činnosti na kalendárny rok 2018
Predsedníčka predniesla plán činnosti na rok 2018 nasledovne:
21.04.2018 Skúšky vlôh stavačov - Šaľa-Veča
05.05.2018 Zvod mladých - Jelka vodný mlyn
27.05.2018 Klubová výstava - Sládkovičovo - Vincov les
Pri KV p. Mackyová oboznámila členov o zmene miesta konania KV z Vlčkoviec na Sládkovičovo Vincov les
25.08.2018 Memoriál Štefana Hrnčára CACIT, CACT - Tešedíkovo
Tajomníčka navrhla ČS odsúhlasiť zmenu štartovného poplatku za túto skúšku zo 40,- € na 50,-€ z
dôvodu rozšírenia skúšky o vodnú prácu.
29.09.2018 Chovné skúšky Petra Lukázsa - Blatné
- p. Neumanová predniesla splnenie plánu úloh z minulého roku, tak ako to uložila členská schôdza.
Všetky úlohy uložené novému výboru boli splnené.
- Členská schôdza vzala na vedomie správy jednotlivých funkcionárov, odsúhlasila finančný plán na
rok 2018, odsúhlasila plán činnosti na rok 2018 a odsúhlasila zmenu štartovného poplatku zo 40,- € na
50,-€ pri súťaži MŠH.
Predsedníčka dala hlasovať o uvedených bodoch:
- za 32, 2 sa zdržali - všetky body boli odsúhlasené
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9.
Vyhodnotenie súťaže o najlepšieho klubového pracovného psa roku 2017
Ing. Michal Čech vyhlásil výsledky súťaže o najlepšieho klubového pracovného psa roku 2017, ktorú
vyhral pes AIDEN s Gessayovho chotára s vodičom Jurajom Ďurďovičom. Najúspešnejšiemu psovi
zablahoželala aj predsedníčka klubu a odovzdala mu putovný pohár pre najlepšieho pracovného psa na
rok 2017.
10.
Odčlenenie málopočetných plemien stavačov (SI, BI) od KCHMS-VCS
- Ing. Lujza Mackyová - informovala prítomných členov o odčlenení plemien talianskych stavačov
Spinone Italiano a Bracco Italiano na základe žiadosti o vypísanie referenda, ktorú v minulom roku
zaslali chovatelia týchto plemien na adresu klubu.
11.
Návrh nového znenia stanov a poriadkov klubu
Ing. Neumannová informovala členov o návrhu zmeny stanov, ktorú vypracoval výbor klubu a
zároveň ich informovala o možnosti pripomienkovať tento návrh stanov od členov klubu. Návrh
nového znenia stanov je k dispozícii v klubovom spravodaji a na web stránke www.vizslaclub.sk.
Pripomienky a návrhy je možné zasielať do 31. 12. 2018 na adresu výboru klubu.
12.
Odvolanie voči uzneseniu výboru klubu č. 1/2018
p. Čech prečítal korešpondenciu ohľadne udelenia výnimky pre suku ARTEMIS Locura korešpondencia a uznesenie výboru v danej veci je súčasťou zápisnice.
Následne dostala slovo p. Butyková, aby sa mohla vyjadriť k danej veci. Predniesla presvedčenie, že
suka je vhodná na udelenie výnimky. P. Pírová, narušila priebeh hlasovania, a žiadala vysvetlenie
udelenie iných výnimiek, ktoré boli v minulom roku vydané. Takisto vystúpila p.Eliášová s kritikou na
adresu výboru klubu, čo sa týka udeľovania výnimiek. Následne p. Neumannová vyzvala hosťa p.
Šubu na reakciu. P. Šuba predniesol krátku reč o výkone a exteriéri a vyjadril spokojnosť so situáciou
v chove MKS. Zároveň ocenil udelenie výnimiek pre MDS, nakoľko považuje za potrebné chov MDS
podporovať.
Prebehlo hlasovanie o udelení výnimky: 4 za, proti 16, zdržali sa 8 - žiadosť o udelení výnimky
podaná p. Butykovu bola zamietnutá.
13.
Doplňujúce voľby do orgánov klubu
- p. predsedníčka informovala členov o odstúpení člena výboru výcvikára p. Mackyho. Výbor klubu
predniesol návrh na voľbu nového výcvikára p. Tomáša Orosziho a zároveň vyzval prítomných
členov, aby navrhli ďalších kandidátov. Žiadne návrhy neboli podané.
Prebehlo hlasovanie, aby sa novým výcvikárom stal Tomáš Oroszi.
za 32, proti 0, zdržali sa 2 - návrh bol schválený
14.
Diskusia
Návrh výboru na čestné členstvo:
- MVDr. Ondrej Zechmeister - prebehlo hlasovanie o udelení čestného členstva - schválené
jednohlasne
- Štefan Parčetich - prebehlo hlasovanie o udelení čestného členstva - schválené jednohlasne
- p. Mackyová vystúpila s príspevkom, kde sa ohradila voči útokom na výbor klubu a na svoju osobu
- p. Čech vyzval členov aby sme sa zamysleli nad tým, že nám všetkým ide o jeden cieľ a to udržanie
maďarských stavačov
- p. Alexander Kiss - zhodnotil minulé roky, ktoré sa niesli v priateľskej atmosfére, vyzval na
dodržanie dobrých vzťahov. Členom výboru poprial pevné nervy.
- p. Zechmeister mal pripomienky ku kritériám na vyhodnotenie naj pracovného psa roku,
- p. Pírová - nie je spokojná s podmienkami pre udeľovanie titulu naj. psa roka a odmeny za
reprezentáciu
- do diskusie sa viackrát prihlásila p.Eliášová, ktorá tak, ako po minulé roky kritizovala prácu výboru
klubu. Obvinila výbor klubu za znenie niektorých bodov stanov. Predsedníčka klubu skonštatovala, že
stanovy klubu sú v tomto znení už desaťročia a v čase, keď bol predsedom klubu p. Varga prešli iba
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gramatickými korekciami. Zároveň opäť vyzvala členskú základňu, aby svoje návrhy na úpravu stanov
predložili do konca kalendárneho roka a tento diskusný príspevok ukončila.
- p. Čech ozrejmil situáciu s udeľovaním odmien a situáciu ohľadom príspevkov do spravodaja.
- členská schôdza poverila p. Ďurďoviča a p. Zechmeistera na vypracovanie nového štatútu pre
udeľovanie ocenenia pre najlepšieho pracovného psa roku do 31. 12. 2018.
- ČS poveruje členov klubu zaslaním pripomienok k novým stanovám do 31. 12. 2018
- na záver sa do diskusie prihlásil hosť PaedDr. Imrich Šuba, ktorý zhodnotil súčasný stav poľovníctva
a kynológie na Slovensku

15.

Návrh uznesenia

UZNESENIE
z členskej schôdze KCHMS-VCS, konanej dňa 24. marca 2018 v Žihárci
ČS schvaľuje:





Správy funkcionárov klubu
finančný plán pre rok 2018
Predložený plán pripravovaných akcií klubu na rok 2018
Členov do pracovných orgánov členskej schôdze nasledovne:
a) Pracovné predsedníctvo
– Ing.M.Neumannová, Ing.Lujza Mackyová, Peter Dobrý
b) Návrhová komisia
- Ing.Lujza Mackyová, Tomáš Oroszi
c) Volebná komisia
- Róbert Haramia, Martina Pelikánová
d) Mandátová komisia
- Ing.Michal Čech, MUDr. Andrej Zechmeister
e) Zapisovateľ
- Ing. Lujza Mackyová
f) Overovatelia zápisnice
- Jozef Stribik, Norbert Vanko





Odstúpenie výcvikára klubu Mariána Mackyho
Nového člena výboru do funkcie výcvikára Tomáša Orosziho
Poplatok za MŠH na 50,- €

ČS neschvaľuje:
Udelenie výnimky pre suku ARTEMIS Locura, ako ju žiadala majiteľka suky p.
Butyková
ČS ukladá
1. Na základe pokynov k zasadnutiam ČS kynologických klubov pre KR SPZ v Bratislave
odovzdať:
a) Zápisnicu z rokovania ČS zo dňa 24.03.2018 v Žihárci vrátane materiálov, ktoré boli
predmetom jej rokovania.
2. členom klubu zaslanie pripomienok k novým stanovám do 31. 12. 2018
T: do 31.12.2018
Z: všetci členovia
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ČS poveruje
1. MVDr. Andreja Zechmeistera a Juraja Ďurďoviča vypracovaním nového znenia štatútu a
podmienok pre najlepšieho klubového psa roku
T: do 31.12.2018
Z: Juraj Ďurďovič
15. záver
Hlasovanie o návrhu uznesenia: za 33, 1 sa zdržal, návrh uznesenia bol schválený.
Na záver predsedníčka klubu poďakovala prítomným členom za účasť a pozvala ich na obed.

Zapísal: Ing. Lujza Mackyová

Jozef Stribik
Norert Vanko
overovatelia zápisnice

Ing. Lujza Mackyová
tajomníčka klubu
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Ing. Melinda Neumannová
predsedníčka klubu

