ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE SLOVAKIA MOLOSS CLUB
konané dne 18. 05. 2019 v TLMAČOCH

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti klubu za uplynulé obdobie
4. Správa o stave pokladne
5. Správa hlavného poradcu chovu
6. Voľba predsedníctva klubu
7. Plán činnosti na budúce obdobie
8. Organizačné záležitosti
9. Rôzne
10. Záver

1. Otvorenie
Proběhla prezentace a uvítání přítomných členů Slovakia Moloss Club, členská základna
přítomných členů bere na vědomí, že schůze byla svolána v řádném termínu, řádným
způsobem a je dle platných stanov usnášeníschopná. Podepsaní členové na prezenční listině
byli po celou dobu trvání schůze přítomni a všichni se účastnili hlasování.
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Návrh:
Zapisovatel: Martina Medňanská
Sčitatel: Milan Bíroš
Ověřovatel zápisu: Miroslav Caboň
Hlasování
odsouhlasení sčitatele, zapisovatele, ověřovatele zápisu
PRO: všichni přítomní
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Hlasování:
souhlas s programem
PRO: všichni přítomní

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3 Správa o činnosti klubu
- V roce 2018 byla uskutečněna speciální výstava v Nenincích, klubová výstava
v Kamennom Mlyně a speciální výstava amerického buldoga v Koválove. Bonitace se
konaly při speciální výstave v Nenincích a klubové výstave v Kamennom mlyne.
Výstavy měly již tradičně dobrou odezvu u vystavovatelů, bonitace proběhly bez
problémů a v souladu s plánem.
4 Správa o stavu pokladny
- Ekonomka přednesla zprávu o stavu poklady (příjmy x výdaje).
- Bylo konstatováno, že je hospodaření klubu vyrovnané.
5 Správa hlavního poradce chovu
- Chov plemen, zastřešených klubem: klub eviduje nárůst počtu vrhů u amerického
buldoga a neapolského mastina, pokles naopak u bordouxské dogy. V roce 2018 byl
také zaznamenán historicky první vrh plemena Tornjak na Slovensku.
- Kvalita odchovaných vrhů je již tradičně dobrá.
- Proběhlo jednání vedení klubu s UKK ohledně neuznaného plemene Continentální
buldok
- Od roku 2019 klub nově zastřešuje plemeno mastiff
- Od roku 2020 bude klub zastřešovat plemeno Brazilská fila
6 Volba předsednictva klubu
Návrh na prodloužení funkčního období výboru ze dvou let na čtyři roky
Hlasování
PRO: všichni přítomní
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Vzhledem k tomu, že se nepřihlásil žádný nový kandidát do předsednictva klubu a
s přihlédnutím ke skutečnosti, že stávající členové souhlasí se svým setrváním
v předsednictvu, padl návrh, že se nebude hlasovat zvlášť o jednotlivých členech, ale bude
odhlasován celý výbor ve stávající podobě
Hlasování pro tento návrh
PRO: všichni přítomní
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Hlasování o předsednictvu klubu jako celku ve složení
Předseda: Milan Bíroš
Místopředseda: Marian Priehoda
Tajemnice: Martina Medňanská
Ekonomka: Katarína Boskovičová
Členovia : Miroslav Caboň, Pavol Bielik, Ildiko Melichová
Hlasování pro tento návrh
PRO: všichni přítomní
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Předsednictvo klubu bylo zvoleno dle stanov, funkční období se prodlužuje na čtyři roky.

7 Plán činnosti na následující období
- Podzimní klubová výstava Slovakia Moloss Club se zadáváním titulu CAC, Klubový
vítěz + bonitace: 7. 9. 2019 Kamenný Mlyn u Malacek
- Speciální výstava amerického buldoga, boerboela, continentálního buldoka: 28. 9.
2019 v Koválove . Na výstavě bude udělován titul Vítěz speciální výstavy.
- Podrobné informace o plánovaných akcích, včetně uzávěrek a výstavních poplatků,
budou umístěny na WWW stránky klubu. Přihlašování bude možné pouze online
prostřednictvím www.clubdogshow.sk
8 Organizační záležitosti
- Klub začal intenzivněji využívat ke komunikaci se svými členy elektronická média
(facebookové fórum, emailové kampaně, WWW stránky), výhodou zejména
facebooku je online komunikace v reálném čase.
- Proběhlo seznámení členů výboru s následujícími dokumenty:
o Interná směrnica 1/2018 ÚKK O zápise doplňujúcich údajov u predkov do
preukazov o povodě psa
o Příloha č.1 k této směrnici Zoznam národných a medzinárodných výstavných
titulov a cekateľstiev
o Interná smernica ÚKK č. 2/2018
- Informace o legislativních požadavcích, spojených s Evropskou směrnicí na ochranu
osobníc dat GDPR. Zpracování související klubové agendy bilo zadáno externímu
poradci.
o V souvislosti s GDPR byl pro přihlašování na výstavy, pořádané kluby, spuštěn
nový online systém, dostupný na adrese www.clubdogshow.sk.
o Byl aktualizován a schválen ceník Slovakia Moloss Club (Příloha č. 1 zápisu),
který bude umístěn na WWW stránkách klubu.
o Ćlenské poplatky na daný rok ve výši 20 € je nezbytné uhradit nejpozději do
31. 1., při pozdní úhradě po tomto datu bude účtováno navíc zápisné ve výši
30 €
o Přihlášky na bonitaci se zasílají písemně na emailovou adresu tajemnice M.
Medňanské doxyhouse@seznam.cz nejpozději do termínu uzávěrky dané
výstavy. Přihlášku tvoří oboustranná kopie PP, kopie výsledku vyhodnocení
DBK a doklad o úhradě bonitačního poplatku (20 € člen, 40 € nečlen klubu).
Podmínkou účasti na bonitaci je absolvování jedné výstavy, pořádané Slovakia
Moloss clubem a dále vyšetření na DBK s výsledkem max. 3/3
o Nadále je možné absolvovat po předchozí domluvě též individuální bonitaci
(ceny viz. ceník + úhrada nákladů na dopravu členovi komise ve výši 0,35 €
/km jízdy autem).
9 Různé
Kontakty Slovakia Moloss Club www.molossclub.sk
Předseda: Milan Bíroš, tel: 0903 435 106, molossisko@gmail.com

Místopředseda: Marian Priehoda, tel: 0905 215 402
Tajemnice: Martina Medňanská, tel: 421 724 787 371, doxyhouse@seznam.cz
Ekonomka: Katarína Boskovičová, tel: 0905 284 492
Návrh na zvýšení poplatku za kontrolu vrhu na 35 € pro členy klubu (70 € pro nečleny).

Hlasování pro tento návrh
PRO: všichni přítomní
PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Návrh na změny způsoby hrazení poplatků za štěně – nově předem na účet klubu.

VÚB a.s. Bratislava Lamač,
č.ú.: SK05 0200 0000 0000 0453 7032
swift code SUBASKBX
názov účtu: Slovakia Moloss Club
Hlasování pro tento návrh
PRO: všichni přítomní PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

10 Závěr
Členská schůze bere na vědomí tyto odsouhlasené body:
- volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu, sčitatele
- souhlas s programem schůze
- zprávu o činnosti za rok 2018
- zprávu o stavu pokladny
- zprávu hlavního poradce chovu
- prodloužení funkčního období předsednictva klubu ze dvou let na čtyři roky
- předsednictvo klubu bylo zvoleno na následující funkční období ve stávající podobě
- plán činnosti na rok 2019
- zvýšení poplatku za kontrolu vrhu pro členy na 35 € (nečlen 70 €)
- nově budou poplatky za štěně hrazeny na účet klubu
Toto usnesení bylo schváleno všemi členskými hlasy.

Schůze byla ukončena Milanem Bírošem

Martina Medňanská zapisovatel

Miroslav Caboň ověřovatel zápisu

Příloha č. 1 CENNÍK

Položka

Člen SLOVAKIA
MOLOSS CLUB

Zápisné

30,- €

Ročný členský poplatok (nutné uhradit vždy
nejskor do 31.1. daného roka)*

20,- €

Pripúšťacie povolenie

Zadarmo

5,- €

Bonitácia organizovaná klubom

20,- €

40,- €

40,- €

80,- €

Individuálna bonitácia

40,- € (+ cestovné)

80,- € (+ cestovné)

Kontrola vrhu

35,- €

70,- €

2,- €

4,- €

-

prihlasenie po uzáverke/ na mieste

+ za každé šteňa

Nečlen

*Po tomto dátume (31.januára) uhrádzajú všetci,aj starí členovia zápisné – 30,- € + členské 20,- €, spolu 50,- €
Bankové spojenie
VÚB a.s. Bratislava Lamač,
č.ú.: SK05 0200 0000 0000 0453 7032
swift code SUBASKBX
názov účtu: Slovakia Moloss Club

