
      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 28.07.2018, v Povode. 

 
 
 
 
 
 
 

 
I. 

Program 
 
 
 
 
1./  Otvorenie, zvolenie zapisovateľa.  
2./  Schválenie programu. 
3./  Správa výboru o činnosti   za uplynulé obdobie.  
4./  Správa kontrolóra. 
5./  Rozhodnutie o použití výnosov hospodárenia na ďalšie  obdobie. 
6./  Schválenie plánu činnosti  na ďalšie obdobie.  
7./  Diskusia. 
8./  Uznesenie. 
9./  Záver. 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. 
Priebeh schôdze 

 
 

1./ Otvorenie, zvolenie zapisovateľa: 
 
 Schôdzu združenia otvoril predseda združenia, p. Ing. Zoltán Ibos, ktorý zároveň 
privítal všetkých prítomných členov združenia, najmä  nových členov klubu: Rolanda 
Szásziho, Norberta Hodosiho, Évu Bagyula Ladislava Szilárda a Katalin Besenyi. 

 Zisťuje sa, že sú  prítomní členovia v počte 13- prezenčná listina tvorí nedeliteľnú 
prílohu zápisnice. 

Neprítomní: 14 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, sa 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 predseda, Ing. Zoltán Iboš, 
ktorý skonštatoval, že vytýčené úlohy sa plnili  priebežne v súlade s prijatým uznesením na 
predošlej členskej schôdze.    
     Predmetnú správu,  členská schôdza prijala bez námietok,  jednohlasne. 
 
  
4./  Správa kontrolóra 
 
 Správu o kontrole činnosti výboru predniesol v neprítomnosti kontrolóra  Sandra 
Crescinijo, tajomník  KCHMPPP, JUDr. Peter Kovács.. Knšatatuje sa, že KCHMPPP 
vvkonáva svoju činnosť sv súlade so stanovami KCHMPPP, UKK, SKJ, FCI príslušnými 
zákonmi. Hospodárenie klubu je bez nedostatkov  v súlade  so stanovami klubu,  ÚKK,  SKJ 
ako aj predpismi FCI a príslušnými zákonmi.   
 Predmetnú správu,  členská schôdza prijala bez námietok,  jednohlasne. 
 
 
5./  Rozhodnutie o použití výnosov hospodárenia na ďalšie obdobie, 
 
 Na návrh tajomníka  KCHMPPP, JUDr. Peter Kovácsa, ČS jednohlasným hlasovaním,  
rozhodla, že výnos klubu za uplynulé obdobie, bude aj naďalej využitý ako doteraz  na chod 
(režijné náklady) klubu.   
 Predmetnú rozhodnutie, použitie výnosov hospodárenia na ďalšie obdobie, členská 
schôdza prijala bez námietok,  jednohlasne. 



 6./  Schválenie plánu činnosti  na ďalšie obdobie :  
        
 Tradične,  poslednú sobotu v mesiaci júl 2019,  teda dňa 27.07.2019, klubová výstava 
v Povode - platí aj naďalej, že z prostriedkov KCHMPPP sa uhradí   10.-Eur zo zaplateného  
výstavného poplatku  za každého  vystaveného psa vo vlastníctve člena KCHMPPP, ako aj  
občerstvenie pre každého člena klubu podľa vlastného výberu z ponuky predajcu na KV.     
 Bonitácia dňa 27.07.2019, v Povode v rámci klubovej výstavy bude pre každého člena 
klubu bezplatná. 
 Ďalšia riadna ČS  KCHMPPP sa uskutoční po klubovej výstave v Povode                       
dňa 27.07.2019. 
 Návrh plánu činnosti na rok 2019, Členská schôdza chválila bez námietok,  
jednohlasne. 
 
 
7./   Diskusia :  
        
 Poradca chovu, Árpád Szőcs  uviedol, že na  na KV boli  zbonitované 2 psy  plemena  
puli. Uviedol, že naďalej platí dohody s klubmi  z ČR a Maďarska za účelom aktualizácie 
chovných jedincov psov na  uľahčenie  výber pre  prípad záujmu krytia.  
 Takisto naďalej platí uznesenie KCHMPPP podľa ktorého je  možnosť uchovniť psa 
indivuduálne, aj mino chovateľskej prehliadky na KV.  
 Členka KCHMPPP, Kamila Hrachovcová navrhla, aby na ďalších klubových 
výstavách klubu bol udelený aj titul  najkrajšieho   veterána,   najkrajšieho mladého jedinca, 
najkrajšieho dorastu ako aj najkrajšieho psa klubovej výstavy.        
 Predmetný návrh , členská schôdza schválila a prijala bez námietok,  jednohlasne. 
 
 
8. Uznesenie: 
 
  Členská schôdza schvaľuje: 
                 - správu výboru o činnosti a výsledkoch hospodárenia  za uplynulé obdobie,  
      - správu kontrolóra  za uplynulé obdobie,  
                 -  rozhodnutie o použití výnosov hospodárenia za uplynulý obdobie, 
                 -  plánu činnosti  na ďalšie obdobie,  
                 -  udeľovanie titulu na KV, najkrajšieho   veterána,   najkrajšieho mladého jedinca, 
                    najkrajšieho dorastu ako aj najkrajšieho psa klubovej výstavy.   
 
 
9./ 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 28. 07. 2018.                 
             
                                                                                                        …....….............................. 
                                                                                                               JUDr. Peter Kovács,                                                                               


