
Zápisnica z Mimoriadnej členskej schôdze SKMP 
zo dňa 10.11.2013 

 

 

Dátum konania:  10.11.2013 

Miesto konania:   Bratislava, Nerudova 8, (Hotel 21 , Ba - Trnávka) 

Prítomní:    vi ď Prezenčná listina 

Zapisovate ľ:   Anna Darnadyová 

Overovate ľ:    Daniela Špániková 

 
 
1)  Úvod - Overenie uznášania schopnosti M ČS 
 
Úvod rokovania MČS otvorila predsedníčka klubu.  
 
Na začiatku rokovania MČS klubu prebehlo v súlade so Stanovami klubu overenie 
uznášaniaschopnosti MČS klubu.   
 
SKMP mal ku dňu konania MČS  celkom 18 riadnych členov klubu. 
 
Na rokovaní MČS sa zúčastnilo osobne alebo na základe splnomocnenia spolu 14 riadnych 
členov klubu, čo je  78% riadnych členov klubu, čím bola splnená podmienka 
uznášaniaschopnosti MČS klubu. 
 

Na základe uvedeného bolo konštatované, že MČS SKMP je uznášania schopná . 
 
 
2) Návrh na doplnenie rokovacieho programu M ČS 
 
Jediným bodom rokovacieho programu MČS bolo doplnenie KRO po jeho abdikácii. 
 
Prítomní členovia klubu pred riadnym rokovaním MČS navrhli a jednohlasne sa uzniesli na  
doplnení rokovacieho programu MČS o nasledovné body: 
 

a) Vydanie ročenky SKMP pri príležitosti 20 rokov klubu 
b) Zmeny v klubových dokumentoch vyplývajúce z pripomienok MV SR k Stanovám 

klubu a problémov implementácie aktuálnych postupov vyplývajúcich z poslednej 
zmeny klubových dokumentov v praxi. 

c) Organizácia výstav v roku 2014 
 

Nový program rokovania M ČS:  

1) Voľba KRO 
2) Vydanie ro čenky SKMP pri príležitosti 20 rokov klubu 
3) Úpravy klubových dokumentov: 

a. Stanový klubu 
b. Bonita čný poriadok klubu 
c. Chovate ľský a Zápisný poriadok klubu 

4) Organizácia výstav v roku 2014 
5) Uznesenie 
6) Záver  
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K bodu 1) 
Pani Jakušová, KRO klubu odstúpila z funkcie KRO z osobných dôvodov. 

Na túto funkciu neboli z členskej základne doručené výboru klubu alebo plénu rokovania 
MČS žiadne návrhy na obsadenie tejto funkcie. Preto MČS požiadala pani Jakušovú, aby 
zvážila svoje dôvody a znovu prijala vykonávanie funkcie KRO klubu. Po zvážení celkovej 
situácie a aj vzhľadom na to, že nebol žiaden iný kandidát, pani Jakušová  prijala túto funkciu 
opakovane.  
MČS jednohlasne zvolila pani Ľubicu Jakušovú do funkcie KRO. 

K bodu 2) 
MČS prerokovala a jednohlasne schválila vydanie klubovej Ročenky pri príležitosti 20. 
Výročia klubu.  

K bodu 3) 
MČS prerokovala a jednohlasne schválila potrebné úpravy klubových dokumentov, ktoré 
vyplynuli z praktických problémov pri implementácii predošlých chovateľských postupov, 
interných potrieb klubu alebo požiadavky registrujúceho orgánu (MV SR). 

a) Stanovy klubu  – požiadavka Ministerstva vnútra SR  a potreba operatívneho 
zabezpečenia funkčnosti klubu. Zmeny boli jednohlasne schválené MČS.  
 

b) Bonita čný poriadok klubu  – znovu zavedenie povinnej bonitácie, ktorú klub 
aplikoval takmer 20 rokov. Pri problémoch implementácie experimentálnej zmeny 
v predošlom roku sa MČS klubu rozhodla vrátiť k osvedčenému spôsobu riadenia 
kvality chovných jedincov.  Zmena bola jednohlasne schválená MČS.  
 

c) Chovate ľský a zápisný poriadok klubu  – úprava textu súvisiaca so zmenou 
Bonitačného poriadku klubu (v zmysle bodu b). Úprava textu bola jednohlasne 
schválená MČS. 

K bodu 4) 
MČS prerokovala a jednohlasne schválila organizovanie výstav na rovnakej úrovni ako 
v predošlom roku, t.j. dve duo výstavy. Na posledných výstavách sa organizátorke výstav 
podarilo zabezpečiť bohatú účasť vystavovateľov.  
Prvá DUO výstava sa uskutoční predbežne dňa 10.5.2014. Druhá DUO výstava sa uskutoční 
predbežne v dňoch 8. alebo 9.11.2014. Miesto konania - Hotel 21, Nerudova 8, Ba – 
Trnávka, nakoľko má klub poskytnuté mimoriadne podmienky – vynikajúce priestory zdarma .  

K bodu 5) 
MČS sa uzniesla na jednohlasnom schválení všetkých návrhov a zmien prerokovaných na 
tejto schôdzi a o platnosti týchto zmien dňom 10.11.2013. 

K bodu 6) 
Schválením Uznesenia bola MČS SKMP ukončená. 

V Bratislave dňa: 10.11.2013 
 

Zapisovateľ:  Ing. Anna Darnadyová, v.r. 
  
Overovateľ:  Ing. Daniela Špániková, CSc., v.r. 


