
 

 

 

 

 

 

 

Slovenský pol�ovnıćky zväz 

KLUB CHOVATEL� OV SLOVENSKY�CH HRUBOSRSTY�CH STAVAC�OV  

S� tefánikova č. 10, 811 05 Bratislava 

 

KONFERENCIA KCHSHS  
25. 03. 2017, VLČKOVCE 

 

UZNESENIE 
 

1) Konferencia konštatuje účasť 34 členov KCHSHS, VC�S je uznášaniaschopná.  

 

2) Konferencia schvaľuje: 

A) Program konferencie so zmenami prednesenými členmi výboru klubu a schválenými členmi. 

B) Členov návrhovej komisie v zložení: Štefan Bada, Zuzana Kršteníková, Marián Konečný. 

C) Členov volebnej komisie v zložení: Martin Maroš, Jozef Benovic, Viera Boorová. 

D) Zapisovateľa zápisnice: Zuzana Kršteníková. 

E) Overovatel�ov zápisnice v zložení: Ján Gúčik, Štefan Bada. 

F) Výbor klubu v zložení: Peter Bíly, Zuzana Kršteníková, Marián Konečný, Michal Augustovič, Eleonóra 

Vlašičová, Michal Puk, Pavol Kemka, Andrej Siget, Adrián Haďunga. 

G) Kontrolno-revíznu komisiu v zložení: Ján Gúčik, Štefan Bada, Jozef Jančovič. 

H) Zástupcu klubu v kynologickej reda SPZ: Peter Bíly. 

I) Zmeny stanov v znení:  

• v bode 4. ČLENSTVO V KLUBE, písmeno b., vyňatie časti: “Chovného jedinca možno využívať k reprodukcii, 

len ak je jeho majiteľ členom klubu.”, 

• v bode 4. ČLENSTVO V KLUBE, písmeno c., vyňatie  “aj maloletý, alebo právnická osoba “, 

• v bode 4. ČLENSTVO V KLUBE, písmeno d., vyňatie “právnickú osobu alebo maloletú osobu.”, 

• zmena v bode 5. VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVA V KLUBE, písmeno b., bod iii., vyňatie “Rozhodnutím výboru o 

zrušení členstva v klube z dôvodu nezaplatenia členského príspevku” a nahradenie “Členstvo zaniká 

nezaplatením členského poplatku v daný rok.”, 

• v bode 6. PRÁVA A POVINNNOSTI ČLENOV, písmeno b., bod i., zmena “Do 31.1. príslušného roka uhradiť 

schválený členský príspevok na bežný rok a pri vstupe do klubu aj zápisné.” 

• v bode 7. ORGÁNY KLUBU písmeno A: Konferencia klubu doplnenie “Ak nie je pritomná nadpolovičná väčšina 

členov klubu konferencia sa ukončí. Po 15 minútach predseda zvolá novú konferenciu s rovnakým 

programom. Táto konferencia je uznášaniaschopná za akéhokoľvek počtu prítomných členov.”, 

• v bode 7. ORGÁNY KLUBU, písmeno D: Kontrolno-revízna komisia doplnenie bodu D4. “Sleduje dodržiavanie 

dokumentov klubu, kontroluje plnenie uznesení orgánov klubu, vykonáva revíziu hospodárenia a činnosti 

klubu a všetky kontroly sú podložené zápisom.”. 

J) Zmenu členského poplatku platnú od 1.1.2018. 

K) Zverejňovanie členov klubu polročne. 

 

3) Konferencia berie na vedomie: 

A) Správu predsedu o činnosti KCHSHS za rok 2016, ktorú predniesol Peter Bíly. 

B) Správu ekonóma KCHSHS za rok 2016, ktorú predniesla Eleonóra Vlašičová. 

C) Správu poradcu chovu KCHSHS za rok 2016, ktorú predniesol Marián Konečný. 

D) Správu kontrolno-revíznej komisie KCHSHS za rok 2016, ktorú predniesol Ján Gúčik. 



 

 

E) Správu výcvikára klubu za rok 2016, ktorú predniesol Pavol Kemka. 

F) Plán činností KCHSHS na rok 2017. 

 

4) Konferencie ukladá: 

A) Zápisnicu zo zasadnutia konferencie a uznesenie zverejniť na web stránke klubu. 

B) Vypracovať a schvaľovať rozpočet klubu. 

C) Zverejniť na web stránke postup zapisovania vrhov F1 a F2 generácie v zmysle smernice SKJ. 

D) Zaoberať sa problematikou lysivosti. 

E) Výboru klubu zorganizovať stretnutie s predsedom kynologickej rady SPZ k problematike medziplemenného 

kríženia. 

F) Výboru klubu vypracovať štatút chovateľskej rady. 

G) Dbať na aktuálnosť informácií na webovej stránke. 

H) Členom a majiteľom chovných jedincov ukladá zasielať aktuálne informácie o svojich psoch pre aktualizáciu 

informácií na webe. 

I) Členom klubu v prípade zistenia nedostatkov na web stránke bezodkladne kontaktovať výbor klubu. 

J) Výboru klubu stretnúť sa do 14 dní od dňa konania konferencie za účelom rozdelenia funkcií a prejednania 

odznených diskusných príspevkov. 

 

 

Zapıśal: Zuzana Kršteníková, v.r.  

 

 

Za: 20  

Proti: 0  

Zdržal sa: 4 


