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ZÁPISNICA 

 
z Výročnej členskej schôdze konanej 31. mája 2015 v Radošine 

 

 

Prítomných 45 členov fyzických osôb a 3 členovia právnické osoby podľa prezenčnej listiny. 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba zapisovateľov a overovateľov zápisnice 

3. Správa o činnosti KCHSHS za rok 2014 

4. Správa ekonóma KCHSHS 

5. Správa DR KCHSHS 

6. Plán činnosti na rok 2015 

7. Doplňujúce voľby do výboru KCHSHS 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie 

10. Záver 

 

K bodu č. 1) VČS otvoril Siget Andrej a privítal všetkých zúčastnených a poďakoval im za 

účasť. Uviedol návrh na zmenu programu v bode  č. 7., z doplňujúcich volieb členov výboru 

KCHSHS na mimoriadne voľby nového výboru KCHSHS, s mandátom do konferencie 

KCHSHS, ktorá sa má konať v roku 2017. Členovia starého výboru KCHSHS sa po dohovore 

vzdali svojich funkcií. Táto zmena programu bola schválená nadpolovičnou väčšinou 

prítomných.  

 

K bodu č. 2) Za členov návrhovej komisie boli zvolení: Boorová Zuzana, Konečný Marián 

a Funtová Lucia. Za overovateľov zápisnice boli zvolení: Engler Ľubomír a Jamrich Jozef. Do 

volebnej komisie boli zvolení: predseda – Vlašičová Eleonóra, Boorová Viera a Chalány 

Radovan. 

 

K bodu č. 3) Správu o činnosti klubu predniesol Siget Andrej, kde spomenul organizáciu skúšok 

za rok 2014, prípravu a tvorbu web stránky a situáciu v chove SHS. 

 

K bodu č. 4) Správu ekonóma SHS predniesla Funtová Lucia, ktorá oboznámila členov 

s ekonomickou situáciou v klube. 

 

K bodu č. 5) Správu DR KCHSHS predniesol Ruchovanský Tibor, kde konštatoval, že 

zasadnutie výboru sa konalo 5-krát. Zhodnotil, že boli vykonané všetky plánované kynologické 

akcie pre skúšky upotrebiteľnosti ale aj súťaž so zadávaním titulu CACIT. Tiež uviedol, že 

KCHSHS zabezpečilo propagáciu plemena na rôznych spoločenských podujatiach. 

 

K bodu č. 6) Siget Andrej navrhol, aby sa FSS uskutočnili v Radošine a aby miesta ostatných 

skúšok zostali zatiaľ neurčené, aby o tom rozhodol nový výbor, na čo vystúpil p. Štaudinger 

a uviedol aby kynologické podujatia schválil ešte starý výbor. 
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K bodu č. 7) Siget Andrej navrhol tajné hlasovanie, ktoré bolo odsúhlasené všetkými 48 

zúčastnenými. Hlasovalo sa o 9-členný výbor, ktorý bol jednohlasne zvolený všetkými 

prítomnými. Výročná členská schôdza zvolila nasledovné zloženie výboru: Konečný Marián 

Ing., Kemka Pavol, Funtová Lucia, Štaudinger Juraj Mgr., Siget Andrej Mgr., Bíly Peter, MBA, 

Jančovič Jozef, Kršteníková Zuzana Mgr., Augustovič Michal. Za členov DR KCHSHS boli 

v tajných voľbách zvolení: Gúčik Ján, Bada Štefan, Cimprík Miroslav. 

 

K bodu č. 8) V diskusii vystúpilo viacero členov (p. Hrežík Daniel, p. Kriek Radomír, p. Seman 

Pavol, p. Konečný Marián, p. Siget Andrej).  Pán Hrežík Daniel vystúpil so žiadosťou 

o zverejnenie správy ekonóma a DR KCHSHS na webe kchshs.sk, čo mu bolo vyhovené. Pán 

Kriek Radomír navrhol zmeny stanov v bode 6 ods. 1 písm. b), aby predkladať návrhy výboru 

klubu na skvalitnenie činnosti klubu  mohli členovia aj prostredníctvom splnomocnenia, na čo 

vystúpil p. Konečný Marián a navrhol, či by nebolo vhodnejšie založiť spádové oblasti, v tomto 

návrhu ho podporil aj p.Seman Pavol. Pán Siget Andrej prisľúbil, že sa bude výbor zaoberať 

prípravou zmeny stanov s možnosťou konania výročných členských schôdzí podľa spádových 

oblastí a určiť kľúč k voľbe delegátov na spádových výročných schôdzach. 

 

K bodu č. 9) Návrh na uznesenie predniesol Konečný Marián Ing. 

 

K bodu č. 10) Prítomným za účasť poďakoval Siget Andrej Mgr. 

 

 

Zapísal: 

 

 

....................................... 

        Lucia Funtová 

 

 

 

Overovatelia: 

 

 

 

 

...................................................    ................................................ 

Ľubomír Engler        Jozef Jamrich 

 


