
Zápisnica členskej schôdze dňa 30.04.2011 v Hurbanove 
  

1.         Privítanie členov klubu na členskej schôdzi tajomníčkou klubu Mgr. Brossmannovou. 
2.         Prezentácia prítomných členov na členskej schôdzi. 
3.         Odsúhlasenie programu členskej schôdze. 
4.         Kontrola záverov z predchádzajúcej schôdze – odstúpenie pani Jany Čavajdovej z pozície tajomníka v 
             roku 2010 a prevzatie tejto funkcie Mgr. Brossmannovou. 
5.         Členskou základňou bola potvrdená pozícia Mrg. Jany Brossmannovej na tajomníka. Adresa klubu sa 
             kvôli týmto zmenám mení na Krosnianska 55, 040 22, Košice. 
6.         Návrh na znovu zavedenie bonitácii nenašiel v členskej základni podporu, avšak došlo k uzneseniu, 
             že u jedincov zaraďujúcich do chovu musí posudzovateľ na príslušnej klubovej alebo špeciálnej 
             výstave skontrolovať výšku, chrup a u psov semenníky a zapísať zistené informácie do posudku. Ing. 
             Suvák na to vytvorí v posudkových listoch príslušné kolónky. 
7.         Z dôvodu odstúpenia pani Jany  Čavajdovej ku dňu 1.4.2011.2011 z funkcií pokladníka a tiež poradcu 
            chovu pre šeltie bolo členmi Klubu odsúhlasené zastupovanie na oboch pozíciách pani Andreou 
            Gatialovou min. do ukončenia príslušného volebného obdobia. Členom dozornej komisie sa miesto 
             pani Gatialovej stáva pani Veronika Puskajlerová, ktorá je zároveň odborným garantom poradcu 
             chovu pre šeltie. 
8.         Pani Čavajdová odovzdá ekonomickú agendu najneskôr do 31.5.2011 pani Gatialovej. Členmi klubu 
           bola  vznesená požiadavka na predloženie dôkladnej finančnej správy hospodárenia klubu za rok 
           2010. Po jej obdržaní od pani Čavajdovej a Gatialovej ju tajomníčka klubu mailom zašle jednotlivým 
            členom klubu. 
9.         Odsúhlasenie zvýšenia členského poplatku na 20 EUR s platnosťou pre rok 2012. 
10.       Odsúhlasenie zmeny v chovateľskom poriadku: 3.20 Šteniatka musia byť nezameniteľne 
             identifikované. Nezameniteľnú identifikáciu vykonáva veterinárny lekár, ktorý má s plemennou knihou 
             dohodu. Veterinárneho lekára, ktorý musí spĺňať podmienky stanovené plemennou knihou si vyberá 
             chovateľ podľa vlastnej úvahy. 
11.       Návrh odobrať mimoriadnym členom (a členom pod 18 rokov) hlasovacie práva bol zamietnutý a bola 
             zrušená aj kategória TOP ZAHRANIČNÝ JEDINEC. Mimoriadni členovia súťažia spolu s riadnymi  
             členmi podľa pravidiel, určených na TOP PES ročník 2011. 
12.       Výborom klubu schválené doplnky k bodovaniu súťaže TOP PES 2011 podľa návrhu predloženom v 
             programe členskej schôdze. 
13.       Členská základňa sa uzhodla na potrebe vyzdvihnutia väčšej vzájomnej úcty voči sebe a na 
             dodržiavaní pravidiel slušného správania a etiky konkrétne aj na internetových portáloch a spoločných 
             akciách. 
14.       Bolo poukázané na nezlučiteľnosť  prípadného bez PP chovu iných plemien  chovateľmi nášho klubu 
             s členstvom v našom klube. 
15.       Za čestného člena klubu bol jednohlasne prijatý pán Richard Wagner, významný slovenský chovateľ, 
             dlhoročný poradca chovu kólií a prvý predseda klubu KCHKŠ pod SKJ. 
16.       Poďakovanie Mgr. J. Brossmannovej za obetavú činnosť na stránke klubu,  Ing. Suvákovi za technické 
             zabezpečenie on- line prihlasovania na výstavách organizovaných klubom, MVDr. Zubrickej za 
             zorganizovanie Klubovej výstavy o Stredoeurópsky pohár v Nitre, MUDr. Petríkovej, MVDr. Petríkovi a 
             Julke Suvákovej za organizáciu špeciálnej výstavy v Prešove. Minuloročné klubové výstavy boli 
             usporiadané zvlášť na vysokej úrovni. Poďakovanie P. Horňákovej za prípravu a garanciu súťaže Top 
             pracovný pes. Poďakovanie sponzorom Proplan Purina a Bayer za sponzorovanie našich klubových 
             akcií. 
17.       V diskusii bolo členskou schôdzou odsúhlasené poskytnutie odmeny Mgr. Brossmannovej  podľa 
             rozhodnutia výboru klubu ako poďakovanie za jej úsilie na stránke klubu, ktorá patrí po obsahovej i 
             dizajnovej stránke k najlepším stránkam vôbec. 
18.       Poďakovanie prítomným a ukončenie schôdze. 
 
 

 
V Hurbanove, 30.04.2011 
  


