
      Občianske združenie, 

              Klub  chovateľov maďarských pastierskych plemien psov, 

      so sídlom: Rovinka 651, 900 41 Rovinka 

 

 

 

 

 

 

ZÁPISNICA 

 z   členskej schôdze  
 

 občianskeho  združenia,  Klubu  chovateľov maďarských pastierskych plemien psov,  (ďalej len 

združenie),   so sídlom:  Rovinka 651,  900 41 Rovinka,  konaného  dňa 26.07.2014, v Povode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. 

Program 
 

 
 

1./  Otvorenie, zvolenie zapisovateľa  
2./  Schválenie programu, 
3./  Správa výboru o činnosti,  za uplynulé obdobie,  

4./  Správa kontrolóra 
5./  Správa o výsledkoch hospodárenia  

6./  Rozhodnutie o použití výnosov hospodárenia na ďalšie obdobie, 
7./  Schválenie plánu činnosti  na ďalšie obdobie,  
8./  Rôzne, 

9./  Diskusia, 
10./ Uznesenie, 

11./ Záver 
 
 

 

 

II. 
Priebeh schôdze 

 
 

 

 

1./ Otvorenie, zvolenie zapisovateľa: 

 

 Schôdzu združenia otvoril tajomník združenia, p. JUDr. Peter Kovács, ktorý zároveň 
privítal všetkých prítomných členov združenia, najmä staronového člena klubu,  pána Arpáda 

Turciho Phd. 
 Zisťuje sa, že sú  prítomní členovia v počte 9- prezenčná listina tvorí nedeliteľnú 

prílohu zápisnice. 
Neprítomní: 15 členov.  
Konštatuje sa, že  členská schôdza je v zmysle čl. VIII bod 1,2 Stanov KCHMPPP , 

uznášania schopná.  
            Na návrh predsedu KCHMPPP, Ing. Zoltána Iboša, za zapisovateľa a vyhotoviteľa 

zápisnice bol ČS jednohlasne zvolený JUDr. Peter Kovács.  
 
 

 
2./  Schválenie programu: 

 

            Každý člen klubu v zmysle čl. VIII bod 3, Stanov KCHMPPP  obdržal hore uvedený 
návrh programu, ktorému neboli výhrady  a bol schválený bez pripomienok. Členská   

schôdza preto ďalej pokračovala  v zmysle schváleného programu. 
 

 
 



    3./  Správa výboru o činnosti,  za uplynulé obdobie: 

 
 Správu o činnosti výboru  za uplynulé obdobie,  predniesol tajomník,  JUDr. Peter 

Kovács. Uviedol, že došlo k zmene zloženia členskej základni z dôvodu neuhradenie 
členského príspevku, ako ja nešportového správania sa jedného člena KCHMPPP. 
 Dlhoročný člen pán Zoltán Dömény je nezvestný, takže si neplní svoje povinnosti ani 

k smerom ku klubu a preto do právoplatného uzavretia pátranie po jeho osobe má pozastavené 
členstvo v klube.  

 Vytýčené úlohy sa plnili  priebežne v zmysle prijatého uznesenia na predošlej členskej 
schôdze.    
  

    Predmetnú správu,  členská schôdza prijala bez námietok,  jednohlasne. 
 

 
 
4./  Správa kontrolóra 

 

 Správu o kontrole činnosti výboru predniesol kontrolór klubu,  Sandro Crescini. 

Skonštatoval, že v činnosť výboru ako aj  v hospodárenie klubu sú bez nedostatkov a sú                  
v súlade  so zákonom a stanovami klubu. 
 Ďalej uviedol, že  klub sa riadi stanovami, so stanovami ÚKK, ktorého je  

právoplatným členom, stanovami SKJ ako aj predpismi FCI a príslušnými zákonmi.   
 

 Predmetnú správu,  členská schôdza prijala bez námietok,  jednohlasne. 
 

 

 

5./  Správa o výsledkoch hospodárenia  

 
  Tajomník klubu, JUDr. Peter Kovács skonštatoval, že za uplynulé obdobie napriek 
zmene zloženia členskej základni  došlo k nárastu finančných prostriedkov klubu do takej 

miery, že každý člen obdržal tričko s a čiapku s logom klubu. 
 Založený účet klubu finančné toky robí priehľadnejším, a platby klubu sa väčšinou 

uskutočňujú cez internet banking čo vedie k úspore.  
  
  Klub  nemá k dnešnému dňu žiadne  pohľadávky ani dlhy.    

  
 Predmetnú správu,  členská schôdza prijala bez námietok,  jednohlasne. 

 
 
 

6./  Rozhodnutie o použití výnosov hospodárenia na ďalšie obdobie , 
 

 Na návrh pána predsedu Ing. Zoltána Iboša , ČS jednohlasným hlasovaním,  rozhodla, 
že výnos a zisk združenia za uplynulé obdobie, bude aj naďalej využitý na chod (režijné 
náklady) združenia.   

 
 

 
 



 7./  Schválenie plánu činnosti  na ďalšie obdobie :  

 
        ČS  schválila jednohlasne plán činnosti na ďalšie obdobie nasledovne:  

 
a./ ostáva v platnosti uznesenie, podľa ktorého sa chovateľské prehliadky môžu  uskutočniť  
na  základe potreby členov  

b./ v mesiaci júl 2015, klubová výstava v Povode 
c./ chovateľská prehliadka v mesiaci júl 2015, v Povode v rámci klubovej výstavy 

d./ ďalšia ČS  sa uskutoční pri klubovej výstave v Povode v mesiaci júl 2015 (presný dátum 
sa upresní) prípade  podľa potreby alebo požiadaviek členov  
 

  
 

 8./  Rôzne: 
       
 Tajomník klubu, JUDr.Kovács vyzval všetkých členov na účasti na výstavných a  

zaslaním fotografii svojich psov webmajstrovi na uverejnenie na webovej stránke klubu,lebo 
prezentovanie nie  je na požadovanej úrovni.  

 Na základe uznesenie UKK sa  vystavovanie psoch členov klubu, ktorý je členom 
UKK sa honoruje, takže vystavovaním sa nerobí iba reklamaa prezentovanie  plemien psoch 
zastrešených KCHMPPP, ale prináša aj finančný zisk pre klub.  

 Je na škodu veci aj to, ak sa výsledky sa neprezentujú. Poďakoval na vzornú 
reprezentáciu klubu a vyzdvihol výsledky ktoré so svojimi psami dosiahli  najmä pani 

Kulhavá, pán Cresciniho a pán Tarr.. 
   Tajomník klubu, JUDr.Kovács navrhol uhradiť z prostriedkov KCHMPPP   10.-Eur 
zo zaplateného  výstavného poplatku  za každého  vystaveného psa na KV v Povode 2014 vo 

vlastníctve člena KCHMPPP, ako aj uhradenie občerstvenia: jedlo a nápoj pre každého člena 
KCHMPPP,  podľa vlastného výberu  na KV v Povode 2014, z ponuky predajcu na KV.     

 
       Poradca chovu, pán, Árpád Szőcs oboznámil prítomných, že na chovateľskej prehliadke 
konanej pri klubovej výstave v Povode dňa 26.07.2014, boli uchovnené 3 pumi. RTG 

bedrových kĺbov a následné vyhodnotenie  je pre uchovnenie aj naďalej  iba doporučované,  
nakoľko takáto povinnosť nie je ani v krajine pôvodu psov.                      

 
  Predseda, Ing. Zoltán Iboš skonštatoval, že vystavené jedince psoch vo vlastníctve  
členov KCHMPPP sú bez pochýb veľmi peknými psami  a tomu zodpovedá aj ich 

ohodnotenie rozhodcami na KV. Je  preto len na škodu, že sa neprezentujú viacej  aj na 
ostatných výstavách.  

 Predseda, Ing. Zoltán Iboš ďalej uviedol, že v chovateľskej činnosti by uvítal väčšiu 
aktivitu členov KCHMPPP. Zároveň vyzval, aby plánované krytie bolo konzultované vždy          
s poradcom chovu.  

 
 

 

9./ Diskusia :   
 

 Pán Sandro Crescini uviedol, že je  možnosť na základe jeho osobnej intervencii,   pre 
členov KCHMPP po zaregistrovaní sa na web stránke využívať zľavu  fy FARMAKOPOLA 

na produkty ktorými obchoduje táto spoločnosť.  
   



10./ Uznesenie: 

 

  Členská schôdza schvaľuje: 

                 - správy výboru o činnosti a výsledkoch hospodárenia  za uplynulé obdobie,  
      - rozhodnutie o použití výnosov hospodárenia za uplynulý obdobie. 
                 - plánu činnosti  na ďalšie obdobie,  

                 - schvaľuje uhradiť 10.-Eur zo zaplateného  výstavného poplatku  za každého 
                    vystaveného psa ma KV v Povode 2014 vo vlastníctve člena KCHMPPP    

                - schvaľuje uhradenie občerstvenia: jedlo a nápoj pre každého člena KCHMPPP 
                    podľa vlastného výberu  na KV v Povode 2014 z ponuky predajcu na KV     
   

         
11./ Záver: 

 
 Členskú  schôdzu združenia  ukončil p. JUDr. Peter Kovács, tajomník združenia, ktorý 
zároveň poďakoval všetkým prítomným za účasť a poprial veľa chovateľských a výstavných 

úspechov do budúceho obdobia. 
 

 
 
 

 
V Povode,  dňa 26. 07. 2014. 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                            …....….............................. 

                                                                                                               JUDr. Peter Kovács,                                                                                
                                                                                                                 zapisovateľ 

                                                                                                                             
 


	Program

