Zápisnica z Výročnej členskej schôdze Klubu chovateľov kólií a šeltií
29.08.2020, reštaurácia Biela labuť, Lučenec
1.

Privítanie členov klubu na Výročnej členskej schôdzi tajomníčkou klubu Mgr. Janou
Brossmannovou.

2.

Prezentácia prítomných členov na členskej schôdzi.
Prítomní: 30 členovia, Nahlásení: 33 členovia, Neprítomní: 3 členovia, z toho 2 členovia vopred
ospravedlnili svoju neprítomnosť, a to p. Gatialová a p. Dudasová

3.

Privítanie členov predsedom klubu - MVDr. Miroslavom Petríkom.

4.

Prečítanie návrhu programu schôdze tajomníčkou klubu Mgr. Janou Brossmannovou. S návrhom
programu súhlasí 30 členov, proti - 0, zdržali sa - 0.

5.

Za zapisovateľku bola určená Sofia Petríková a za overovateľky zápisnice boli navrhnuté p.
Suváková a p. Solmošiová (za – 30, proti – 0, zdržalo sa – 0).

6.

Predseda klubu MVDr. Miroslav Petrík predložil správu o činnosti KCHKŠ za roky 2016 - 2020.

7.

Správu o chove dlhosrstých a krátkosrstých kólií predložila poradkyňa chovu kólií MVDr.
Stanislava Zubrická. Zároveň informuje, že všetky správy poradcu chovu za uplynulé roky sú
k dispozícií k nahliadnutiu na klubovom webe.

8.

Vzhľadom na neprítomnosť poradkyne chovu šeltií / ekonómky pani Gatialovej, správy o chove šeltií
a správy ohľadom hospodárenia klubu za posledné 4 roky boli vystavené k nahliadnutiu počas
celého trvania Výročnej členskej schôdze, správy poradcu chovu sú na webovej stránke klubu.

9.

Správa od tajomníčky klubu Mgr. Jany Brossmannovej. Informuje o publikovaných
a v budúcnosti plánovaných spravodajcoch a o prebehnutých výstavách za funkčné obdobie. Do
budúcna navrhuje spustenie novej webovej stránky klubu, ktorá bude odrážať aktuálne potreby
členov.

10. Predstavenie jednotlivých kandidátov na funkcie do výboru a revíznej komisie klubu. Prezentovalo
sa 9 z 11 kandidátov. 2 kandidáti neboli na schôdzi prítomní.
11. Za skrutátorov boli navrhnutí Petra Karolusová a Ing. Peter Solmoši (za – 30, proti – 0, zdržalo
sa – 0).
12. Voľby členov výboru klubu a členov revíznej komisie klubu:
a.

voľba predsedu - kandidát MVDr. Miroslav Petrík – 29 hlasov
Na základe výsledkov hlasovania sa predsedom klubu stal MVDr. Miroslav Petrík.

b. voľba tajomníka - kandidát Mgr. Jana Brossmannová – 30 hlasov
Na základe výsledkov hlasovania sa tajomníkom klubu stala Mgr. Jana Bossmannová.
c.

voľba poradca chovu šeltií / ekonóm (kumulovaná pozícia) - kandidát Andrea Gatialová - 29
hlasov
Na základe výsledkov hlasovania sa poradcom chovu šeltií a ekonómom stala Andrea Gatialová.

d. voľba poradcu chovu dlhosrstých a krátkosrstých kólií - kandidát MVDr. Stanislava
Zubrická – 30 hlasov
Na základe výsledkov hlasovania sa poradcom chovu DK a KK stala MVDr. Stanislava Zubrická.
e.

voľba členov výboru:
MUDr. Rudolf Pokorný – 30 hlasov,
MVDr. Katarína Schmiesterová – 30 hlasov,
Ing. Peter Suvák – 30 hlasov.
Navrhnutí kandidáti sa na základe výsledkov hlasovania stali členmi výboru.

f.

voľby predsedu a členov revíznej komisie – kandidáti:
Dárius Bryndza - 27 hlasov,
Mgr. Petra Horňáková - 29 hlasov,
Mgr. Eleonóra Hudecová – 28 hlasov,
Mgr. Bc. Marián Umrian – 4 hlasy.
Na základe výsledkov hlasovania sa členmi revíznej komisie stali: Dárius Bryndza, Mgr. Petra
Horňáková a Mgr. Eleonóra Hudecová. Členovia revíznej komisie zvolili Dáriusa Bryndzu
za predsedu revíznej komisie (za – 2, proti – 0, zdržalo sa – 1).

Hlasovanie volieb prebehlo v tajných voľbách.
13. Diskusia:
a.

Návrh Mgr. Jany Brossmannovej ohľadom organizovania súťaže TOP PES 2020, resp. jej spojení
s TOP PES 2021:
I. TOP PES 2020 BUDE – za tento návrh bolo 6 členov
II. TOP PES 2020 NEBUDE - za tento návrh boli 3 členovia

III. TOP PES 2020 SA SPOJÍ s TOP PES 2021 - za tento návrh bolo 20 členov
1 člen sa hlasovania zdržal.
b. Na základe podnetu od p. Ing. Kotuláša ohľadom nespravodlivého bodovania športových aktivít
v súťaži TOP PES, Výbor klubu navrhol založenie Pracovnej skupiny pre šport a výcvik,
ktorej úlohou okrem iných aktivít je prehodnotiť toto bodovanie. Do tejto skupiny boli
navrhnutí 3 členovia – Ing. Barbora Harmanová, Mgr. Petra Horňáková a Mgr. Oľga
Nováková (za – 30, proti – 0, zdržalo sa – 0).
c.

Prehodnotením bodovania výstavnej časti súťaže sa bude zaoberať výbor klubu (za – 30, proti –
0, zdržalo sa – 0).

d. Návrh, aby v spojenej súťaži TOP PES 2020 a TOP PES 2021 bolo bodovanie zosúladené podľa
doterajšieho bodovania. Nové bodovanie prehodnotené Pracovnou skupinou a Komisiou pre
výstavy bude platné až od roku 2022 (za – 30, proti – 0, zdržalo sa – 0).
e.

Z dôvodu neprítomnosti 2 kandidátov v aktuálnych voľbách bol podaný návrh na vypracovanie
smernice ohľadom volieb členov výboru a Revíznej komisie, ktoré by upresňovali spôsob volieb.
Vypracovaním smernice bol poverený výbor klubu (za – 30, proti – 0, zdržalo sa – 0).

f.

Ing. Barbora Harmanová navrhla, aby bol pán Dr. Pašek zaradený k posudzovateľom DBK a DLK
(za – 4, proti – 20, zdržalo sa – 6).

g.

Návrh Ing. Barbory Harmanovej, aby chovnosť u šeltií v 1. triede chovnosti bola taktiež
podmienená certifikátom zubného vzorca, ktorý bude v súlade s podmienkami uchovnenia
a aby bola zrušená plnochruposť. (za – 2, proti – 18, zdržalo sa – 10).

h. Ing. Barbora Harmanová podala tiež návrh, aby Pracovná skupina vypracovala zoznam skúšok
akceptovateľných na vstup do pracovnej triedy s malým pracovným certifikátom na NVP a MVP
(za – 30, proti – 0, zdržalo sa – 0).
i.

Diskusný príspevok od pána Ing. Kotuláša, obsahoval informáciu, že sa dobrovoľne vzdal
pozície medzinárodného rozhodcu FCI. V tejto súvislosti prejavil poľutovanie, že nebolo viac
schôdzí, aby sa mohol účinne a adresne brániť proti ohováraniu.

14. Poďakovanie prítomným a ukončenie schôdze.
15. Pozvanie na slávnostné odovzdávanie cien za TOP PES 2019.

Zapísala:

Sofia Petríková

Overovatelia:

Miriam Solmošiová
Júlia Suváková

V Lučenci, dňa 29.08.2020

