
 Z á p i s n i c a 
zo schôdze výboru konanej dňa 4.3.2017 

 

 

Prítomní : Ridarčíková Gabriela, MVDr., Miklášová Darina, Mgr.,  Ing. Pavol Klein  

        Freyer Alica, Korchaníková Marcela 

 

Pozvaný :  Peter Ergh – predseda Revíznej komisie 

 

Ospravedlnení : Ergh Peter 

 

Program : 

 

  1) Otvorenie 

  2) Informácia o čerpaní finančných prostriedkov za rok 2016 

  3) Návrh rozpočtu na rok 2017 

  4) Informácia o stretnutí predstaviteľov SKJ a UKK s ministerkou pôdohospodárstva   

      Gabrielou  Matečnou ( o tzv. protimnožiteľskom zákone ) 

  5) Školenie v on-line systéme prihlasovania na klubovú výstavu – 18.3.2017 ( úhrada 

      cestovného ) 

  6) Návrh príspevku za kontrolu prihlášok, šampionátov, pracovných certifikátov,  

      Medzinárodných šampionátov, kontrolu úhrad výstavných poplatkov, mailovú 

      a telefonickú komunikáciu s vystavovateľmi v on – line systéme pre člena pracujúceho 

      s on-line systémom 

  7) Diskusia 

  8) Ukončenie schôdze 

 

K bodu 1) Schôdzu výboru otvorila MVDr. Ridarčíková a privítala všetkých členov výboru.     

               

K bodu 2)  Informáciu o čerpaní finančných prostriedkov za rok 2016 predniesla pokladníčka 

       M. Korchaníková.  Plnenie rozpočtu v príjmovej časti bolo na 112,63 % plnenie vo 

       výdavkovej časti bolo na 113,14 % oproti návrhu rozpočtu. 

 

K bodu 3) Návrh rozpočtu na rok 2017 predniesla tajomníčka klubu. Zohľadnila  príjmy a 

       výdavky z roku 2017. Výbor odporučil Návrh rozpočtu preniesť na Členskej  

       schôdzi s návrhom na schválenie. 

 

K bodu 4) Informáciu o stretnutí predstaviteľov SKJ a UKK s ministerkou pôdohospodárstva 

       Gabrielou Matečnou o tzv. proti množiteľskom zákone podala MVDr.  

       Ridarčíková. Uviedla, že ministerka G. Matečná prizve k úprave zákona aj     

       najvyšších predstaviteľov kynológie, zákon nie je schválený a bude sa upravovať. 

 

K bodu 5) Tajomníčka uviedla, že UKK poriada dňa 18.3.2017 školenie v on-line systéme  

        Prihlasovania na klubové výstavy.  Navrhuje za DKSR vyslať M. Korchaníkovú  

        s tým, že jej klub uhradí cestovné. Výbor návrh odsúhlasil. 

 

K bodu 6) Tajomníčka predniesla návrh príspevku za kontrolu prihlášok, šampionátov,  

        pracovných certifikátov, medzinárodných šampionátov, kontrolu úhrad  

        výstavných poplatkov , mailovú komunikáciu s vystavovateľmi v on – line  

        systéme pre člena klubu pracujúceho s on – line systémom. Výbor odsúhlasil 



        výšku príspevku za jedného prihláseného psa vo výške 0,50 €. 

 

K bodu 7)  Neboli žiadne návrhy do diskusie 

 

K bodu 8) Schôdzu ukončila MVDr. Ridarčíková. 

 

 

Úloha č. 1) Informovať členskú základňu o protimnožiteľskom zákone 

         Zodp.: prezident klubu      T: 4.3.2017 

 

Úloha č.2)  Vypracovať Smernicu na príspevok vo výške 0,50€ za kontrolu prihlášok, 

                   šampionátov, pracovných certifikátov, medzinárodných šampionátov, kontrolu

        úhrad výstavných poplatkov , mailovú komunikáciu s vystavovateľmi v on – line  

        systéme pre člena klubu pracujúceho s on – line systémom. 

         Zodp.: tajomníčka klubu      T: 31.3.2017 

 

 

 

 

 

Zapísala :     Alica Freyer 

      tajomníčka DKSR 

       

       

 

 

 

Zápisnicu overila :  Mgr. Darina Miklášová 


