
Zápisnica členskej schôdze dňa 20.9.2008 Horný Kalník 

 
 
1. Prezentácia 
2. Zahájenie členskej schôdze 
3. Oboznámenie s priebehom členskej schôdze 
4. Odsúhlasenie návrhu posudzovateľov na rok 2010. 
5. Voľba troch členov kontrolnej revíznej komisie (podľa stanov klubu) 
6. Privítanie nových členov do klubu – odovzdanie členských preukazov 
7. Prehodnotenie návrhov: 
  

a) zjednodušiť bodovanie TOP kólie a šeltie a chov. stanice na rok 2008 

b) zmena web stránky na internete 
 
8. Diskusia – bola aktívna zo strany členskej základne. 
9. Závery členskej schôdze: 
  

a) Odsúhlasenie navrhovaných posudzovateľov na rok 2010 

b) Odsúhlasenie miesta realizácie 23. Klubovej výstavy 7.6.2009 v Nitre, 

c) 14. Špeciálna výstava – hľadáme väčší priestor najlepšie na strednom Slovensku. 

d) Zvolenie členov revíznej komisie: Suváková Júlia, MVDr. Petrík Miroslav a Andrea Gatiaľová. 

e) Bodovanie TOP kólie a šeltie a chov. stanice na rok 2008 – členovia nechávajú v kompetencii výboru klubu 

f) Zmena organizácie a prehľadnosti webu klubu a jej doplnenie sa v diskusii rozvinula na toľko, že sa prijal návrh zmeny 

webmastera a stránku prerobí Janka Brossmanová za účelom funkčnosti a zlepšenia informovanosti: 
- odsúhlasenie - Vloženie banerov: FCI a SKJ – na titulnú stránku 
- odsúhlasenie - Uverejnenie podmienok prihlásenia sa do súťaže TOP kólie a šeltie roka ako aj chovnej stanice na webe 

klubu 

-odsúhlasenie - Doplnenie rubriky: Tlačivá - na web na stiahnutie - Prihláška do klubu – doplnenie o e-mail člena klubu, 

Žiadosť o vystavenie odporúčania na párenie, Tlačivo – zoznam výstav do súťaže o TOP kóliu, šeltiu roka, Postup pri 

zápise vrhu, vloženie Linku na SKJ Tlačívá - Žiadosť o registráciu názvu chovateľskej stanice, Žiadosť o exportný 

preukaz o pôvode psa, Potvrdenie o kontrole totožnosti psa, Medzinárodný register názvov chovateľských staníc FCI 

- odsúhlasenie - Doplniť rubriku Zápisnice s členských schôdzi 

- odsúhlasenie - Súťaž TOP PES – zobrazovať aj históriu 

- odsúhlasenie - Vkladať Šampiónov do galérie, len ak je majiteľ členom klubu) 

- odsúhlasenie - Ak je niečo už staré nevymazávať – rubriky s označením roku (napr. TOP 2006) 

- odsúhlasenie - Zoznam zvierat s vyšetreniami na DBK, lakte a oči – začať tvoriť databázu + Zoznam zvierat so skúškami 

– začať tvoriť databázu 

g) Zhodnotenie uskutočňovania schváleného plánu činnosti z Výročnej členskéj schôdze v Páci-Cífery - zmena adresy 

klubu bude realizovaná do konca roku vzhľadom na prevod účtovníctva a daňových povinností k 31.12.2008, k tomu to 

dňu aj prevod účtovníctva na pána Brezíka. 

h) Správa pokladníka klubu – bude jedenkrát ročne na prvej členskej schôdzi v roku prednesená analýza ekonomickej 

činnosti klubu za predchádzajúci rok event. je možné uvádzať na novom webe klubu 

. 
 
V Hornom Kalníku, 20.9.2008 
Príloha - prezenčná listina 
   

 


