
Zápisnica Výročnej členskej schôdze, konanej dňa 14.04.2012 v     Hurbanove  

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

2. Prezentácia prítomných členov na Výročnej členskej schôdzi. 
(prítomní: 57 /  riadni členovia: 52, mimoriadni členovia: 5)

3. Odsúhlasenie programu Výročnej členskej schôdze. 

Za  zapisovateľa  zápisnice  určená  Mgr.  Veronika  Ottavová  a za  overovateľov 
zápisnice určení: 

- Mgr. Bc. Marián Umrian
- MUDr. Michaela Petríková

4. Kontrola plnenia záverov z predchádzajúcej členskej schôdze. 

5. Hospodárenie  klubu  za  rok  2011  –  Ekonomickú  bilanciu  za  rok  2011  predniesla 
pokladníčka klubu p. Andrea Gatialová. 

6. Zhodnotenie a bilancia za rok 2011 v klube a v chove – MVDr. Stanislava Zubrická. 
Poradkyňa chovu pre kólie dlhosrsté informovala, že všetky potrebné informácie boli 
členom klubu zaslané poštou. 

7. Zhodnotenie klubových akcií, Klubovej a Špeciálnej výstavy za rok 2011 – Klubovú 
výstavu  zhodnotila  p.  Nikoleta  Labská,  Špeciálnu  výstavu  zhodnotila  MUDr. 
Michaela Petríková. 

8. Ing. Miroslav Kotuláš vzniesol požiadavku k pozmenenému programu na Špeciálnej 
výstave. Mgr. Bc. Marián Umrian doplnil informáciu a požiadal, aby do budúcnosti 
program išiel podľa katalógu. 

9. Ing. Miroslav Kotuláš vzniesol pripomienku k hlasovaniu týkajúcu sa mimoriadnych 
členov klubu. Mgr. Jana Brossmanová upozornila, že je potrebné dodržiavať stanovy 
klubu v zmysle ktorých mimoriadni členovia nemôžu hlasovať pri voľbách Výboru 
klubu.  

10. Voľby  nového  Výboru  klubu  a     Kontrolnej  a  Revíznej  komisie   -  Mgr.  Jana 
Brossmannová informovala o vzdaní sa funkcie súčasného predsedu klubu p. Jaroslava 
Indrichoviča. Za skrutátorov boli určení: 

- Katarína Schmiesterová 
- Hana Zemánková

11. Voľba predsedu klubu   – predstavenie kandidátov p. Andrei Zemánkovej a MVDr. 
Miroslava Petríka. 
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Novým predsedom klubu sa na základe výsledkov hlasovania (MVDr. Petrík – 31  
hlasov, p. Zemánková – 19 hlasov, zdržali sa – 2) stal MVDr. Miroslav Petrík

12. Členskou  základňou  bola  potvrdená  funkcia  tajomníka Mgr.  Jany Brossmannovej, 
ktorá bola do tejto funkcie zvolená na poslednej členskej schôdzi. 

13. Voľba poradcov chovu   – boli prednesené nasledovné návrhy: 

a)  Návrh  na  zlúčenie  funkcií  poradca  chovu pre  DK a KK do jednej  funkcie  (29 
hlasov)
b) Návrh na ponechanie funkcií poradca chovu pre 3 plemená (20 hlasov)
c) Návrh na zlúčenie funkcií poradca chovu pre všetky 3 plemená do 1 funkcie (0 
hlasov)

Na  základe  výsledkov  hlasovania  došlo  k zlúčeniu  funkcií  poradca  chovu  pre 
krátkosrsté kólie a dlhosrsté kólie do jednej funkcie. (29 hlasov)

Kandidáti na funkciu poradca chovu: 

Pre plemená Dlhosrstá kólia + Krátkosrstá kólia: MVDr. Stanislava Zubrická (p. Jana 
Semianová nesúhlasila s návrhom kandidovať na túto zlúčenú funkciu)
Pre plemeno šeltia: p. Andrea Gatialová, p. Veronika Puskajlerová

Na základe výsledkov hlasovania sa stala poradcom chovu pre plemená DK + KK 
MVDr. Stanislava Zubrická (34 hlasov) a poradcom chovu pre plemeno šeltia p. 
Andrea Gatialová (p. Gatialová – 29 hlasov, p. Puskajlerová – 15 hlasov, zdržali sa  
– 2, nehlasovali - 6)

14. Voľba členov výboru   – boli navrhnutí nasledovní kandidáti: 

- p. Nikoleta Labská
- p. Patrik Bobák
- Ing. Peter Suvák

ktorí sa na základe výsledkov hlasovania (34 hlasov) stali členmi výboru. 

15. Voľba kontrolnej a revíznej komisie   – boli navrhnutí nasledovní kandidáti: 

- Mgr. Bc. Marián Umrian
- p. Ladislav Zemánek
- Ing. Juraj Pivka
- Bc. Petra Horňáková
- Mgr. Iveta Liptáková

Na základe výsledkov hlasovania sa členmi kontrolnej a revíznej komisie stali: 

Ing. Juraj Pivka (33 hlasov) 
Bc. Petra Horňáková (35 hlasov)
Mgr. Iveta Liptáková (35 hlasov) 
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Mgr. Bc. Marián Umrian získal 10 hlasov, p. Ladislav Zemánek 9 hlasov

16. Oboznámenie členov klubu o dianí v SKJ a novovzniknutej ÚKK. 

17. Diskusia   – p. Zemánek vyzval členov klubu k väčšej ústretovosti v chove a poukázal 
na skutočnosť, že spoločný záujem by mal členov spájať. 

18. Poďakovanie prítomným a ukončenie schôdze. 

V Hurbanove, 14.04.2012                             

Overili: Mgr. Bc. Marián Umrian, MUDr. Michaela Petríková
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