KLUB TIBETSKÝCH PLEMIEN UKK-SKJ

ZÁPISNICA
z výročnej členskej schôdze, konanej dňa 28.05.2017 vo Chvojnici
PRÍTOMNÍ: Kučerková Veronika, Petráková Iveta, Kurišová Jana, Blažo Radek, Adámeková Martina, Kuriš
Dušan, Kováčová Mária, Hogh Tomáš, Korcová Jana, Ďurišová Zuzana, Klocok Stanislav, Pokusová Lucia

PROGRAM:
1. Zahájenie
2. Správa predsedu klubu
3. Správa ekonómky klubu
4. Správa poradcu chovu
5. Vyhodnotenie súťaže Pes a suka roka 2016
6. Odovzdanie diplomov Klubový junior šampión a Klubový šampión krásy
7. Voľba členov výboru a funkcionárov klubu
8. Plán klubových akcií (výstav) na rok 2018
9. Jesenná špeciálna výstava KTP
10. „Čestné uznania“ pri príležitosti 20. výročia založenia klubu
11. Diskusia
12. Uznesenie a záver
1. Výročnú členskú schôdzu zahájil a prítomných privítal predseda klubu p. Kuriš, ktorý oboznámil
prítomných s programom schôdze a informoval o stave členskej základne a aktivitách klubu v roku
2016. Zhodnotil činnosť klubu od jeho založenia pred dvadsiatimi rokmi, až po súčasnosť.
2. Predseda klubu p. Kuriš informoval prítomných o hlavných činnostiach klubu, ktorými sú
chovateľský servis, uchovnenie jedincov a organizovanie klubových výstav.
3. Ekonómka klubu p. Kováčová oboznámila prítomných členov o finančnom stave klubu (finančná
správa bude zaslaná mailom členom klubu).
4. Poradca chovu p. Kurišová vyzvala prítomných, aby dodržiavali termíny a posielali správne
vyplnené žiadosti na vystavenie pripúšťacích povolení. Informovala prítomných členov o počte
vystavených pripúšťacích povolení, počte vrhov jednotlivých plemien za rok 2016 a za uplynulé
obdobie roku 2017.
5. Tajomníčka klubu p. Kučerková oboznámila prítomných s výsledkami klubovej súťaže Pes a suka
roka 2016. Všetci zapojení členovia obdržali od klubu diplomy a prvý z každého plemena
(jednotlivo pes aj suka) poháre. (deň predtým na neformálnom posedení pri príležitosti 20. výročia
založenie klubu).
6. Tajomníčka klubu p. Kučerková odovzdala prítomným majiteľom diplomy a ceny za získanie
titulov Klubový junior šampión a Klubový šampión krásy. (deň predtým na neformálnom posedení
pri príležitosti 20. výročia založenie klubu).
7. Uskutočnila sa voľba členov výboru klubu.
Do funkcie predsedu klubu boli navrhnutí 3 kandidáti. Dvaja kandidatúru neprijali. Nasledovalo
hlasovanie:
 Voľba predsedu klubu: navrhnutá Ing. Veronika Kučerková
ZA: 10
PROTI: 1
ZDRŽAL SA: 1
Do funkcie tajomníka klubu boli navrhnutí 2 kandidáti. Jeden kandidát nemohol kandidatúru prijať
z dôvodu už zvolenia za predsedu klubu. Nasledovalo hlasovanie:
 Voľba tajomníka klubu: navrhnutá Ing. Jana Korcová
ZA: 11
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Do funkcie ekonómky klubu bola navrhnutá pôvodná ekonómka. Kandidatúru prijala. Nasledovalo
hlasovanie:



Voľba ekonóma klubu: navrhnutá Ing. Mária Kováčová
ZA: 11
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1

Do funkcie poradcu chovu boli navrhnutí 2 kandidáti. Jeden kandidatúru neprijal. Nasledovalo
hlasovanie:
 Voľba poradcu chovu: navrhnutá Mgr. Martina Adámeková
ZA: 11
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
Do funkcie revízora klubu boli navrhnutí 2 kandidáti. Jeden kandidatúru neprijal. Nasledovalo
hlasovanie:
 Voľba revízora klubu: navrhnutá p. Iveta Petráková
ZA: 11
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1
8. Plán výstav a klubových akcií na rok 2018. Vybranie vhodných rozhodcov, sponzorov a personálu
v kruhu. Plán bude spresnený a zverejnený do decembra 2017.
9. Jesenná špeciálna výstava KTP, ktorá je plánovaná na 28.10.2017 a mala sa uskutočniť
v kultúrnom dome v Ráztočne sa z technických a organizačných dôvodov nemôže uskutočniť na
tomto mieste a je potrebné nájsť vhodné priestory na uskutočnenie jesennej špeciálnej výstavy
KTP.
10. Predseda klubu pri príležitosti 20. výročia založenia Klubu tibetských plemien udelil týmto členom
klubu „Čestné uznania“: Ivete Petrákovej, Veronike Kučerkovej, Martine Adámekovej, Radekovi
Blažovi, Dušanovi Kurišovi a (spoločné) Zdenke Bajsovej a Albertovi Králikovi (deň predtým na
neformálnom posedení pri príležitosti 20. výročia založenie klubu).
11. Diskusia sa viedla formou vzájomných rozhovorov prítomných členov.
12. Výročnú členskú schôdzu ukončil predseda klubu. Poďakoval prítomným za účasť.

Vo Chvojnici dňa 28.05.2017

Súhlasí: Kuriš Dušan - predseda klubu .........................................
Overovateľ zápisnice: Iveta Petráková ..........................................

zapísala tajomníčka klubu
Ing. Veronika Kučerková

KLUB TIBETSKÝCH PLEMIEN UKK-SKJ

UZNESENIE
z výročnej členskej schôdze, konanej dňa 28.05.2017 vo Chvojnici
Berie na vedomie:
- Správu predsedu klubu za rok 2016
- Správu ekonómky klubu za rok 2016
- Správu poradcu chovu za rok 2016
- Vyhodnotenie súťaže Pes a suka za rok 2016 (výsledky zverejnené na stránke klubu)
- Odovzdanie diplomov Klubový junior šampión a Klubový šampión krásy
- Udelenie čestných uznaní členom
Schvaľuje:
- Zvolenie Ing. Veroniky Kučerkovej za predsedu klubu s účinnosťou dňom 19.6.2017
- Zvolenie pani Ing. Jany Korcovej za tajomníčku klubu s účinnosťou dňom 19.6.2017
- Znovuzvolenie Ing. Márie Kováčovej za ekonómku klubu
- Zvolenie pani Mgr. Martiny Adámekovej za poradcu chovu s účinnosťou dňom 19.6.2017
- Zvolenie pani Ivety Petrákovej za revízora klubu s účinnosťou dňom 19.6.2017
Ukladá:
- Tajomníčke klubu zabezpečenie oboznámenia so zápisnicou a uznesením z 28.05.2017 do
17.6.2017
- Tajomníčke klubu zaslanie finančnej správy členom klubu do 17.6.2017.
- Predsedovi klubu zabezpečiť zmenu Stanov klubu, týkajúca sa štatutára a sídla klubu do 30.6.2017
- Predsedovi klubu zabezpečiť zmenu majiteľa účtu Klubu Tibetských plemien do 30.6.2017
- Predsedovi klubu odovzdať dokumentáciu predsedu novému predsedovi klubu do 19.6.2017
- Poradcovi chovu odovzdať dokumentáciu poradcu chovu novému PCH do 19.6.2017
- Členom výboru nájsť vhodné priestory na jesennú špeciálnu výstavu, ktorá sa bude konať 28.10.
2017
- Výboru klubu spracovať návrh a pozvanie rozhodcov na klubom organizované výstavy v roku
2018 v termíne do 31.12.2017

Vo Chvojnici dňa 28.05.2017

Súhlasí: Kuriš Dušan - predseda klubu .........................................
Overovateľ uznesenia: Iveta Petráková ..........................................

zapísala tajomníčka klubu
Ing. Veronika Kučerková

