
                                          Zápisnica  z výročnej členskej schôdze  

 

Dátum : 15.04.2018 

Miesto konania : Penzión Lipa Kozmálovská cesta 153 , 935 21 Tlmače  

Prítomní členovia podľa prezenčnej listiny:19 

Program : 

1) otvorenie  

2) prednesenie programu  

Výročnú členskú schôdzu viedol Milan Polák . Ako overovatelia zápisnice boli zvolení  Bc. Milan Polák 

ml. Kristína Jánošíková a zapisovateľka Jaroslava Magulaková 

1. Voľba  volebnej komisie  ,  do volebnej komisie boli zvolení  

Peter Kubík – predseda volebnej komisie  

Bc. Milan Polák ml.-člen volebnej komisie  

Jaroslava Maslančíková – člen volebnej komisie  

     Schválené jednohlasne  

 

2. Voľba kandidátov do výboru , hlasovanie prebehlo  formou hlasovacích lístkov 

Návrh kandidátov do  výboru predniesol predseda volebnej komisie p. Peter Kubík , za  členov výboru 

boli zvolení: Milan Polák str., Ing. Peter Pačesa , Bc. Milan Polák ml., Mgr. Ladislav Pilný , MVDr. Peter 

Supuka , Marek Brundza , Martina Sásová .Za členov výboru ako náhradníkov boli zvolení : Peter 

Kubík , Peter Goda.  

3. Voľba  Kontrolnej a revíznej komisie ,  hlasovanie  prebehlo formou hlasovacích lístkov 

Návrh kandidátov  za členov kontrolnej a revíznej komisie predniesol predseda volebnej komisie 

p.Peter Kubík, za členov kontrolnej a revíznej komisie boli zvolení : Marián Belis , Jaroslav Fabián , 

Barbora Antošová 

4. Schválenie disciplinárneho poriadku , schválené jednohlasne    

5. Schválenie Internej smernice , schválené jednohlasne  

6. Schválenie Zápisného a chovateľského poriadku, schválené jednohlasne  

7. Schválenie Etického kódexu , schválené jednohlasne    

8.Členovia Slovenského klubu ruských plemien zobrali na vedomie stanovy klubu  ,ktoré boli 

schválenéa registrované na Ministerstve vnútra dňa 21.03.2018 

 

 9.Hlasovanie za povinné DBK bedrových kĺbov a DLK lakťových kĺbov , ktoré ma informatívny 

charakter  s možnosťou vyhotovenia RTG snímkov na ktoromkoľvek pracovisku. Posudok 



musíbyťvyhotovený u jedného z  troch vybranýchveterinárov MVDr. Ivan Pašek –Zvieracia klinika 

Pašek , Orešianska 88881/1A , 917 01 Trnava,  Prof. MVDr .Valent Ledecký CSc. Košické Olšany 262., 

MVDr. Juraj Nemček , J. Švermu 21 ,960 01 Zvolen  , posudok a snímkybudú klubom archivované . 

Za -16 členov  

Proti -3 členovia  

Návrh bol schválený .  

10. Predbežné odsúhlasenie termínov  výstav na budúci rok 14.04.2019 , 14.09.219 

11. Zvolenie kontrolóra vrhov pre ZA kraj  , za kontrolórku vrhov pre ZA  kraj bola zvolená Jaroslava 

Maslančiková,ostatní kontrolóri vrhov pre tieto plemena, ktoré boli v klube SKÁaRO  zostávajú bez 

zmeny  -schválené jednohlasne 

12. Zvolenie poradcu chovu pre MSP , za poradcu chovu pre MSP  bol zvolený Peter Kubík - schválene 

jednohlasne  

13. Návrh, aby  platba poštovou poukážkou nebola akceptovaná , v prípade ak nejaká 

neidentifikovateľná  platba na účet príde, bude braná ako sponzorský dar , schválené jednohlasne . 

Za 18 členov , 1 člen sa zdržal hlasovania – návrh bol schválený 

 

14. Poplatky  

Členské -20 € 

Zápisne -18€ 

Chovnosť -17€ 

Cestovne pre kontrolórov vrhov a výbor : 0,30 centov za 1 km  

Kontrola vrhu 1 šteňa :2 € 

schválené jednohlasne  

Záverečné uznesenie : 

Členská chôdza berie na vedomie  : stanovy klubu , ktoré boli schválenéa registrované na 

Ministerstve vnútra dňa 21.03.2018 

 

Schvaľuje : 

 voľbu členov výboru  

 Voľbu členov kontrolnej a revíznej komisie  

 Disciplinárny poriadok  

 Internú smernicu SKRP 1/2018 

 Zápisný a chovateľský poriadok  

 Etický  kódex  

 povinné DBK bedrových kĺbov a DLK lakťových kĺbov , ktoré ma informatívny charakter  

s možnosťou vyhotovenia RTG snímkov  na ktoromkoľvek pracovisku. Posudok musí byť 



vyhotovený u troch vybraných veterinárov MVDr. Ivan Pašek –Zvieracia klinika Pašek , 

Orešianska 88881/1A , 917 01 Trnava,  Prof. MVDr. Valent Ledecký CSc. ,Košické Oľšany 262. , 

MVDr. Juraj Nemček , J. Švermu 21 ,960 01 Zvolen  , posudok a snímky budú klubom 

archivované . 

 voľbu kontrolóra vrhov pre ZA kraj  

 voľbu poradcu  chova pre MSP 

 Návrh ,aby  platba poštovou poukážkou nebola akceptovaná , v prípade ak nejaká 

neidentifikovateľná  platba na účet príde bude braná ako sponzorský dar  

 poplatky , členské , zápisné , chovnosť ,  cestovné pre kontrolórov vrhov a výbor ,  poplatok 

za  kontrolu vrhu  

 

 

Zapísala : Magulaková Jaroslava                                              Overovatelia zápisnice : Kristína Jánošíková  

                                                                                                                                                 Bc. Milan Polák ml. 

 

V Tlmačoch dňa : 15.04.2018  

 

Príloha č.1 – prezenčná listina  

Príloha č.2 – rozdelenie funkcii výboru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozdelenie funkcii výboru  Slovenského klubu ruských plemien  

 

Predseda – Milan Polák 

Podpredseda – Ing. Peter Pačesa 

Tajomník – Martina Sásová 

Pokladník   - Marek Brundza 

Hlavný poradca chovu – Bc. Milan Polák ml. 

Člen –MVDr. Peter Supuka 

Člen – Mgr. Ladislav Pilný 

Náhradníci výboru – Peter Kubík – poradca chovu pre MSP 

                                      Peter Goda 

 

 

 

 

 

 

 

 


