Zápisnica z členskej schôdze SKChCh
zo dňa 14.11.2009 konanej v Bratislave na SKJ
Členskú schôdzu zahájil predseda SKChCh pán Vlastislav Vojtek, ktorý privítal všetkých prítomných členov
klubu.
Podľa prezenčnej listiny na členskej schôdzi bolo prítomných 30 členov SKChCh.
Bola odsúhlasená mandátová komisia všetkými prítomnými členmi v zložení:
- predseda mandátovej komisie:
Ratmír Mozolák
- členovia komisie:
Jana Ondrišová, Roland Baďura
Schôdzu viedla pani Iveta Vojteková, ktorá dala hlasovať za schválenie programu členskej schôdze, ktorú v stanovenej
lehote obdržal každý člen klubu a to:
Chovateľský poriadok
Bonitačný poriadok
Diskusia
Otázky a námietky členov k programu:
- Pán Harhaj dal pred hlasovaním námietku a požiadal, aby sa členovia schôdze zaoberali aj stanovami klubu.
Nakoľko nikto z prítomných okrem pani Vojtekovej nemal pri sebe stanovy a ani nemal konkrétne pripomienky, členovia sa
napokon dohodli, že stanovy klubu sa budú prerokovávať budúci rok na výročnej členskej schôdzi, ktorá bude podľa voľného
termínu pravdepodobne v marci 2010. Do 15.2.2010 môžu členovia tieto stanovy pripomienkovať na webových stránkach
klubu.
Hlasovanie:

za: 30

zdržal sa: 0

proti: 0

- Pani Holbová mala otázku, prečo má klub názov Slovenský klub chovateľov chrtov, k čomu poskytla vysvetlenie pani
Vojteková:
V roku 1990 zaregistroval KChCh vtedajší tajomník p.Potoma (ktorý ako bolo p. Polčičovou povedané už žiaľ nežije) pod
záštitou Slovenského kynologického zväzu (organizácia zrušená). Nakoľko klub potreboval IČO a DIČ a registrovať sa ako
MVO, čo však nebolo možné na pôvodný názov klubu. Preto výbor pristúpil k najrýchlejšej a najjednoduchšej alternatíve
a zaregistroval názov Slovenský klub chovateľov chrtov, čo je mimochodom i názov využívaný v komunikácií so zahraničím
presne v tejto forme, teda SKChCh, aby nás zahraničie vedelo správne identifikovať. Číslo účtu je od roku 1980 stále
rovnaké a je v Slovenskej sporiteľni.
- Pani Tomová navrhla, aby členská schôdza bola každý rok, odpovedal pán Vojtek:
Nakoľko nebol dôvod zvolávať každoročne členskú schôdzu a členovia sa pravidelne stretávajú na rôznych akciách (výstavy,
dostihy, coursing, tréning, spoločenské akcie). Ale členská schôdza môže byť každý rok pri vyhlasovaní súťaže TOP 10,
o čom rozhodne výročná členská schôdza.
Hlasovanie:

za: 30

zdržal sa: 0

proti: 0

1.bod členskej schôdze – Chovateľský poriadok bol pripomienkovaný viacerými členmi klubu : p. S.Bôžiková, p.
B.Harhaj, s.. J.Mrázová, s.E.Novotová, s. J.Ondrišová, p.M.Pavlásková, p.P. Polčičová, p.D.Šuleková, p.I.Vojteková,
p.P.Zaťková. Úpravy boli v bodoch:§1., §5., §6., §8., §9., §10., viď Chovateľský poriadok.
Ku každému bodu bola diskusia a body boli jednotlivo odsúhlasované.
Hlasovanie o §1., §5., §6., §8., §9., §10
za: 30
zdržal sa: 0

proti: 0

až na hlasovanie o §5.bod 3.písm.d
- Bonitácia s hodnotením „chovný“ sa mení na „odporúča sa do chovu“ / „neodporúča sa do chovu“ a má informatívny
charakter.
Hlasovanie:

za: 24

zdržal sa: 0

proti: 6

2.bod členskej chôdze – Bonitačný poriadok pripomienkovali: p. S. Bôžiková, s.J.Mrázová, p.D.Šuleková, s.D.
Macejová, p. P.Zaťková. Úpravy boli v bodoch 2,3,4,12 a 13.bod sa vypustil – viď Bonitačný poriadok.
Hlasovanie:

za: 30

zdržal sa: 0

proti: 0

3.bod členskej chôdze – Diskusia.
- Pán Vojtek navrhol zmenu súťaže TOP 10, nakoľko u niektorých plemien sa zúčastnia len 1-2 jedinci, bolo navrhnuté aby
sa robil TOP 10 zo všetkých chrtov od roku 2010. Do bodového hodnotenie sa budú rátať i klubové výstavy, medzinárodné
výstavy v zahraničí s udeľovaním CACIB okrem štátov: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Macedónia, Srbsko, Rumunsko.
Víťazom bude jedinec z plemien, ktoré združuje náš klub, ktorý nazbiera najviac bodov. Tabuľka TOP 10 sa prispôsobí
prijatým podmienkam.
Hlasovanie:

za: 30

zdržal sa: 0

proti: 0

Pán Vojtek oboznámil prítomných, že v roku 2010 Klub usporiada Stredoeurópsku výstavu chrtov so zadávaním
titulu Stredoeurópsky víťaz chrtov.
Bratislave 19.11.2009

