
 

Na výročnej členskej schôdzi SKMP konanej dňa 20. mája 2018 na Kamennom mlyne boli na najbližšie 

štvorročné obdobie zvolené nové orgány klubu v nasledovnom zložení: 

 

Výbor klubu: 

Ing. Daniela Špániková, CSc. – predseda klubu (ktorý vykonáva aj činnosť tajomníka) 

Ing. Anna Darnadyová – hospodár klubu 

Ivona Justová – poradca chovu a výstavný referent 

 

Kontrolný a revízny orgán klubu:  Mgr. Eva Picková 

 

 

UZNESENIE z výročnej členskej schôdze SKMP konanej dňa 20. mája 2018:  

Výročná členská schôdza berie na vedomie: 

➢ správu predsedu klubu, 

➢ správu poradcu chovu za rok 2017, 

➢ správu výstavného referenta za rok 2017, 

➢ správu hospodára o hospodárení klubu za rok 2017, 

 

Výročná členská schôdza prijíma: 

➢ pani Dagmar Heiss za riadnu členku klubu, 

 

Výročná členská schôdza schvaľuje: 

➢ doplnený návrh rozpočtu klubu na rok 2018, 

➢ navrhnuté úpravy nasledovných klubových dokumentov: Stanovy klubu, Výstavný poriadok, 

Chovateľský a zápisný poriadok. 

 

Výročná členská schôdza súhlasí: 

➢ so zakúpením laserovej farebnej tlačiarne pre potreby klubu v r. 2018, 

➢ s uznaním CC titulov pre získanie nových šampionátov Klubový výstavný šampión krásy 

a Klubový super grand šampión krásy spätne od roku 2017, s tým, že výstavný jedinec dokončí 

plnenie podmienok pre získanie nových titulov po nadobudnutí platnosti novelizovaného 

výstavného poriadku, t.j. od 20.05.2018, 

➢ so zriadením bezplatného účtu vo Fio banke a následne so zrušením terajšieho účtu v TB 

a presunutím klubových financií na nový účet.  

Výročná členská schôdza poveruje: 

➢ hospodárku Ing. Annu Darnadyovú prieskumom cenových podmienok tlačiarní na trhu, 

vytipovaním a zakúpením vhodnej tlačiarne pre klub, 

➢ výbor klubu zabezpečením zverejnenia uznesenia z VČS a plných znení zmenených klubových 

dokumentov schválených na VČS na www stránke klubu, 

➢ výbor klubu zabezpečením registrácie zmenených stanov na MV SR, 

➢ predsedníčku p. Špánikovú oznámením zmien vo výbore  na zastrešujúcu organizáciu ÚKK, 

zaslaním stanov po ich registrácii na zastrešujúcu organizáciu ÚKK, oznámením nového čísla 

účtu po jeho založení na zastrešujúcu organizáciu ÚKK. 

   

 


