CockerSpaniel Club pri SPZ
Zápisnica z členskej schôdze dňa 12.3.2011 v Dubnici nad Váhom
Prítomní: p. Heldová S., p. Heldová L., p. Bc. Búda, p. Ing. Uhrová, p. Mgr. Felszeghy, p.
Lančaričová, p. Ing. Velitsová, p. Miakyšová, p. Miakyš, p. MUDr. Felszeghyová
Program:
1. Otvorenie schôdze
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
3. Správa o činnosti klubu v roku 2010
4. Voľba matrikárky a ekonómky - kooptovaná p. Ing. I. Velitsová
5. Správa matrikárky klubu
6. Správa poradcu chovu
7. Správa dozornej rady
8. Dovolenie člena dozornej rady namiesto odstúpenej p. JUDr. Habrekovej
9. Ekonomická situácia klubu
10. Plán činnosti klubu na rok 2011
11. Úprava stanov
12. Diskusia
1. Otvorenie schôdze
P. Lančaričová ako predseda klubu privítala prítomných a otvorila členskú schôdzu.
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
návrhová a mandátová komisia v zložení:
p. Lucia Heldová - sčítanie hlasov
p. Marta Miakyšová - návrhy
p. Jakugb Miakyš
3. Správa o činnosti klubu v roku 2010
P. Lančaričová informovala členov o činnosti klubu v roku 2010. V máji 2010 sa konala tretia
špeciálna výstava netradične v Bratislave. Spolu sa prihlásilo 56 psov. Pozvanie posudzovať
prijal rozhodca p. Harry Vela z Malty.
V júni 2010 sa spoločne s KCHPS organizovali Farbiarske skúšky malých plemien v Jelenci
pri Nitre, na ktorých sa zúčastnili 3 predstavitelia plemena anglický kokeršpaniel.
Vrcholným podujatím roka bola výstava World Cocker Show, ktorá sa konala v novembri v
Nitre organizovaná spoločne s klubom AMI. Prihlásených bolo 91 psov. Vystavovaných psov
posudzovala rozhodkyňa z Veľkej Británie - p. Sue Shinkfield.
V minulom roku sa slovenský chov plemena anglický kokeršpaniel prezentoval na 2
vrcholových kynologických podujatiach. V marci sa prestížnej výstavy Crufts zúčastnila
sučka Ivory Ivy zo Zámockého parku v majetku p. Lančaričovej, ktorá úspešne uspela vo
svojej triede. Na jeseň sa pes Dick Wilden zo Zámockého parku pod vedením p. Ing. Seresa
zúčastnil vrcholovej skúšky - Memoriálu Mileny Šterbovej.
4. Voľba matrikárky a ekonómky - kooptovaná p. Ing. I. Velitsová
Koncom roka 2010 bola na pozíciu matrikárky a ekonómky klubu kooptovaná p. Ing.
Velitsová po odstúpení z funkcie pani Koišovej. O novo navrhnutej členke výboru p.
Lančaričovou sa neskôr hlasovalo.
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5. Správa matrikárky klubu
P. Velitsová informovala členov klubu o členskej základni. K 31.12.2010 zaplatilo členské iba
52 členov. V roku 2010 požiadalo o vstup do klubu 14 nových členov. 9 členov klubu je
registrovaných z Českej republiky.
6. Správa poradcu chovu
P. Búda informoval členov o základni chovných psov a vrhov v roku 2010. V roku 2010 bolo
vydaných 7 odporúčaní na párenie. Počas roka 2010 sa narodilo 18 šteniat (5 psov a 13 súk).
Zo stavu chovných súk boli vylúčené 3 pre dosiahnutie veku 8 rokov a 3 z dôvodu, že
majitelia nezaplatili členský poplatok za rok 2010. Aktuálny počet chovných súk k
31.12.2010 je 17 a psov 15. Počas roka 2010 pribudlo 5 chovných jedincov (1 pes, 4 sučky).
P. Búda ešte informoval členov klubu a predsedu dozornej rady, že do 31.3.2011 dodá chovné
karty predsedovi dozornej rady.
7. Správa dozornej rady (DR)
P. Felszeghy ako predseda DR predniesol členom správu dozornej rady za rok 2010. DR
pracovala v zložení predseda - p. Felszeghy a p. Ing. Tapšíková a p. JUDr. Habreková.
Kontroly prebiehali priebežne v roku 2010 pri výboroch klubu a špeciálne pri výbore
konanom 9.2.2011 vo Vinosadoch venované organizačnej činnosti a finančnému
hospodáreniu.
Organizačná činnosť:
DR vykonala kontrolu plnenia uznesení členskej schôdze klubu konanej 30.1.2010 v
Bratislave. DR skonštatovala, že vypracovanie správy ekonóma za rok 2009 nebolo do
dnešného dňa dodané, kontrola vyúčtovania WCS 2009 bola vykonaná na stretnutí DR
4.10.2010, do dnešného dňa nebol vypracovaný návrh zmeny stanov a informovanie členov
prostredníctvom aktualizovanej webovej stránky stále nie je plne uspokojivé.
DR sa stretla v roku 2010 4 krát a na každom stretnutí výboru bol prítomný aspoň jeden člen
DR. Výbor sa stretol 5 krát v roku 2010. Všetky zápisnice zo stretnutí sú zverejnené na
klubovej webovej stránke.
DR uložila výboru v roku 2010 predložiť chovné karty poradcom chovu, čo nebolo doposiaľ
predložené, ztransparentnenie vedenia matriky, čo je v riešení a udržiavať aktualizovanú
klubovú web stránku, čo je tiež v riešení.
DR na základe priebežných kontrol odporúča odsúhlasovať a vypracovať rozpočet na klubové
akcie vopred, uzatvoriť s pokladníkom dohodu o hmotnej zodpovednosti (zatiaľ nezavedené)
a dodatočne schváliť Správu o finančnom hospodárení klubu za rok 2009 s vyúčtovaním
WCS 2009 na členskej schôdzi 2011.
Finančné hospodárenie:
Finančná kontrola bola vykonaná po odovzdaní podkladov 9.2.2011 vo Vinosadoch.
Vychádzala výlučne z interného účtovníctva klubu k 31.12.2010, peňažného denníka, výkazu
príjmov a výdavkov za rok 2010, kalkulácií z výstav a knihy prijatých faktúr. Originály
bankových výpisov, faktúr a hotovostných dokladov neboli dané k nahliadnutiu, čo je
dodatočne požadované. Všetky bankové finančné operácie sú zaznamenané v peňažnom
denníku. Evidencia hotovostných transakcií by si vyžadovala väčší detail.
DR žiada do budúcnosti výbor klubu o lepšiu súčinnosť pri predkladaní dokladov ku kontrole.
8. Dovolenie člena dozornej rady namiesto odstúpenej p. JUDr. Habrekovej
Začiatkom roka 2011 p. Habreková odstúpila z funkcie členky dozornej rady. Členská
schôdza sa dohodla, že bude postačujúca DR aj v 2 člennom zložení a nie je potrebné zvoliť
nového člena do DR.
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9. Ekonomická situácia klubu
P. Velitsová informovala členov o ekonomickej situácii klubu:
Stav peňažných prostriedkov v pokladni k 1.1.2010
Príjmy za rok 2010
Výdavky za rok 2010
Zostatok k 31.12.2010

1.227,11 Є
2.355,00 Є
3.347,29 Є
234,82 Є

Zostatok na bankovom účte k 31.12.2010

3.643,87 Є

P. Velitsová upozornila na ťažšiu identifikáciu platieb, čo by chcela riešiť tým, že členovia
klubu po zaplatení poplatku pošlú potvrdenie o zaplatení, aby sa urýchlilo a zjednodušilo
párovanie platieb.
10. Plán činnosti klubu na rok 2011
P. Uhrová informovala členov klubu o plánovaných akciách klubu v roku 2011:
• World Cocker Show 13.5.2011 v Bratislave, prvá uzávierka už 20.3.2011
• Špeciálna výstava 18.6.2011 Harmónia
• Klubová výstava 3.9.2011 Báč (ešte nie je isté miesto) - pozvaný rozhodca David
Shields
• Vlohové skúšky malých plemien - zmena termínu 17.4.2011 Dolné Saliby, okres
Galanta
• Farbiarske skúšky malých plemien 21.5.2011 okres Nitra
11. Úprava stanov
P. Lančaričová uviedla situáciu ohľadom zmeny stanov klubu. Navrhla najprv opätovne
schváliť zmenu stanov v bodoch, o ktorých sa už rozhodlo na členskej schôdzi 22.2.2009, ale
neboli ešte zapracované do stanov a odovzdané na ministerstvo:
• zmena funkčného obdobia výboru a dozornej rady zo 4 ročného na 5 ročné
• zmena termínu platenia členského poplatku z 31.3. na 31.1.
Na výzvu členom, ktorá bola zverejnená na webovej stránke prišla už len jedna pripomienka
od p. Uhrovej. Svoj návrh predniesla na členskej schôdzi. V § 4 sa píše o ukončení činnosti
klubu alebo zlúčení s iným chovateľským klubom. V súčasnom znení stanov, môže 2/3
väčšina platných hlasov členov klubu prítomných na členskej schôdzi aj pri veľmi nízkej
účasti na schôdzi. O takejto vážnej otázke by mali možnosť rozhodnúť všetci členovia klubu,
aj keď sa nebudú môcť zúčastniť členskej schôdze. Návrh na zmenu znie:
" O ukončení činnosti klubu alebo jeho zlúčení s iným klubom rozhoduje riadne referendum
vyhlásené iba na tento účel. Platnosť uznesenia o ukončení alebo zlúčení klubu s iným
chovateľským klubom je podmienená 2/3 väčšinou platných hlasov riadnych členov klubu.
Členovia klubu budú o výsledkoch referenda písomne oboznámení."
Z bodu 8 programu členskej schôdze potom vyplynula ešte úprava časti ohľadom dozornej
rady, keďže v súčasnosti bude fungovať DR v zložení 2 členov, kde vypadla časť "3-členná"a
doplnila sa veta "V prípade rovnosti hlasov má predseda dozornej rady 2 hlasy".
12. Diskusia
P. MUDr. Felszeghyová poukázala na nedostatky v súťaži Koker roka 2009, kde ceny
víťazom neboli dodnes odovzdané a uviedla podozrenie, že oprava cien bola hradená z
finančných prostriedkov klubu. P. Uhrová vyjadrila súhlas s pripomienkou a informovala o
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tom, že všetky zodpovednosti boli rozdelené a zapísané v zápisniciach z výboru klubu a
splnené. Úloha odovzdania cien víťazom prislúcha predsedovi klubu p. Lančaričovej, ktorá
ešte ceny neodovzdala. Ďalej informovala o postupe pri ďalšom ročníku súťaže Koker roka
2010. P. Lančaričová uviedla, že opravu hradila z vlastných nákladov a je si vedomá, že ceny
ešte neodovzdala.
P. Felszeghyová ďalej upozornila, že v pozvánke na členskú schôdzu mal byť uvedený aj
program schôdze. Rovnako vyjadrila názor, že by mala byť diskusia ku každému bodu
programu priebežne a nie na konci schôdze. Tiež požiadala všetkých členov výboru, aby si
preštudovali stanovy klubu a dôsledne sa nimi riadili (napr. mandátová a návrhová komisia
začala pracovať až na upozornenie p. Heldovej počas schôdze).
P. Felszeghyová vyjadrila ďalšie námietky výboru:
• Nie je úplná matrika, čo je potom zmätočné aj pri členskej schôdzi pri hlasovaní, kto
je člen a kto nie. P. Heldová uviedla, že by matrikárka klubu mala na členskú schôdzu
priniesť už vytlačený zoznam členov klubu, kde by sa len podpísali, aby bolo jasné,
kto je člen.
• Každý člen klubu by mal mať členský preukaz a dostať každý rok členskú známku.
• Poradca chovu by si mal evidovať všetky poplatky spojené s chovom.
• Prečo sa členovia výboru zdráhajú dávať podklady dozornej rade? P. Lančaričová sa
vyjadrila, že p. Velitsová bola kooptovaná do funkcie až koncom roka, napriek tomu
urobila veľký kus práce s matrikou, ktorú dočistila. Rovnako aj účtovníctvo ešte
nebolo nikdy tak rýchlo spracované. P. Búda zopakoval ako predtým v bode 6, že
nestihol ešte spracovať všetky chovné karty, ale budú doručené DR do 31.3.
Ďalej v diskusii p. Heldová informovala o aktuálnom stave príprav WCS. Delegačný list pre
rozhodcu bol zaslaný. Momentálne sa rieši ubytovanie a večerný program rozhodcu. Tiež
vyjadrila názor, že výstavný poplatok vyberaný na mieste je príliš vysoký. Podľa p.
Lančaričovej a Uhrovej má byť poplatok na mieste vysoký, lebo ide o výhodu pre
prihláseného, že nemusí riešiť platby vopred, ale pre klub nevýhodou, lebo je tam neistota, či
prihlásený príde na výstavu a zaplatí. V súčasnosti je viac možností ako zaplatiť poplatok
počas niektorej uzávierky a pri niektorých výstavách už takáto možnosť ani neexistuje.
Ostatnou otázkou diskusie bola webová stránka klubu. P. Felszeghy navrhol, aby sa spravilo
výberové konanie na spravovanie stránky a neprepracovávala sa celá stránka, za čo sa už
vynaložilo dosť finančných prostriedkov. Výbor súhlasil a dohodol sa, že na najbližšom
výbore každý predloží ostatným členom výboru ponuky, kde sa vyberie tá naj výhodnejšia.
Výsledky hlasovania k jednotlivým otázkam (10 hlasov):
1. Program schôdze
za
9
proti 0
zdržal sa 1
2. Voľba matrikárky a ekonómky klubu - p. Velitsovej
za
8
proti 0
zdržal 1
3. Zmena stanov
za
9
proti 0
zdržal 1

CockerSpaniel Club pri SPZ

Uznesenia:
Členská schôdza berie na vedomie:
• správu o činnosti klubu,
• správu matrikárky a ekonómky klubu,
• správu poradcu chovu,
• správu dozornej rady,
• plán činnosti klubu,
• pripomienku p. Felszeghyovej na zlepšenie situácie so súťažou Koker roka,
• pripomienku p. Felszeghyovej, aby bol program schôdze uvedený v pozvánke,
• pripomienku p. Heldovej, aby na členskú schôdzu priniesla matrikárka klubu
vytlačený zoznam členov.
Členská schôdza schválila:
• program schôdze,
• zloženie návrhovej a mandátovej komisie,
• Ing. Velitsovú ako novú členku výboru - matrikárku a ekonómku klubu,
• zmenu stanov.
Členská schôdza ukladá:
• výboru spraviť výberové konanie na spravovanie web stránky klubu do najbližšieho
výboru.
Uznesenia boli jednohlasne schválené členskou schôdzou.

V Dubnici nad Váhom , dňa 12.3.2011

Zapísala: Ing. Iveta Uhrová

