WELSH CORGI CLUB SLOVAKIA
Zápis z členskej schôdze, ktorá sa konala 27. apríla 2019 v Pezinku

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – v prílohe zápisu (15)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Informácia o pláne činnosti klubu
Informácia o počte členov klubu k 27.4.2019 a schválenie nových členov
Správa pokladníčky klubu
Vyhodnotenie klubovej výstavy
Zmena Chovateľského poriadku WCCS a Bonitačného poriadku WCCS
Diskusia
Záver

1.Členskú schôdzu otvorila tajomníčka klubu privítaním účastníkov a poďakovaním
predsedníčke klubu za zorganizovanie klubovej výstavy, ako aj všetkým členom výstavného
výboru za spoluprácu pri príprave výstavy.
2. V časti programu venovanej informácii o pláne činnosti klubu a činnosti klubu,
tajomníčka klubu stručne zhrnula podstatné informácie o činnosti výboru klubu od poslednej
členskej schôdze ústne a predložila členom klubu k nahliadnutiu písomné vyhotovenie
všetkých zápisníc zo schôdzí výboru klubu od poslednej členskej schôdze doposiaľ.
Taktiež boli prítomní oboznámení s plánom činnosti klubu, ktorý bol publikovaný aj
v Klubových správach 2019.
3. K dnešnému dňu má klub 44 členov. Členov klubu eviduje tajomníčka klubu, výbor klubu
schvaľuje prijatie nových členov. Prítomní členovia klubu aktualizovali svoje kontaktné údaje
v písomnom zozname členov klubu. Členská schôdza schválila členstvo nových členov, ktorí
sa prihlásili do klubu po členskej schôdzi 24.03.2018. Aktuálny zoznam členov klubu je
prílohou tejto zápisnice.
4. Pokladníčka klubu predniesla informácie o aktuálnom stave finančných prostriedkov
klubu. Vysvetlila základné súvislosti medzi organizovaním klubových podujatí a získavaním
finančných prostriedkov potrebných na ich krytie.
Členovia klubu boli oboznámení so skutočnosťou, že by bolo vhodné, aby si na každé
plánované podujatie zabezpečili sponzora s dostatočným časovým predstihom. Správa
o príjmoch a výdavkoch Welsh Corgi Clubu Slovakia za rok 2018 vypracovaná pokladníčkou
klubu je prílohou tejto zápisnice.
5. Predsedníčka klubu vyhodnotila klubovú výstavu pozitívne, poďakovala členom
výstavného výboru a predniesla stanovisko, že vzhľadom na rozsah povinností súvisiacich
s organizovaním klubových podujatí považuje za vhodné rozšírenie počtu členov výboru klubu
o člena, ktorý sa podieľa na vedení klubovej stránky, spracoval Klubové správy 2019 aj katalóg

klubovej výstavy.
Hlasovanie k návrhu na voľbu nového člena za člena výboru WCCS :
Za :
15 hlasov
Proti :
0 hlasov
Zdržal sa hlasovanie : 0 hlasov
6 . Zmena Chovateľského poriadku WCCS a Bonitačného poriadku WCCS
Členskej schôdzi bol predložený na zaujatie stanoviska návrh upraveného Chovateľského
poriadku WCCS vypracovaný výborom WCCS tak, ako bol rozposlaný členom klubu
elektronicky s pozvánkou na členskú schôdzu a následne v lehote na zaradenie témy do
programu členskej schôdze upravený v zmysle neformálnej pripomienky riadnej členky klubu.
Tajomníčka klubu informovala prítomných členov klubu, že po lehote určenej stanovami na
doplňovanie programu jej bol prednesený návrh na odlišné znenie textu pod druhou odrážkou
v bode 5.8, čl. 5 návrhu Chovateľského poriadku WCCS pripraveného výborom klubu, na
základe čoho je potrebné :
6.1. rozhodnúť, či sa tento návrh podaný po lehote zaradí do programu členskej schôdze ( návrh
znenia druhej odrážky bodu 5.8, čl. 5 návrhu Chovateľského poriadku WCCS – suke, ktorá má
viac ako sedem rokov a v čase pôrodu by mala viac ako 8 rokov),
6.2. rozhodnúť, či sa bude hlasovať o návrhu Chovateľského poriadku s textom pod druhou
odrážkou v bode 5.8, čl. 5 v znení rozposlanom členom klubu alebo sa tento text upraví podľa
výsledku hlasovania v predchádzajúcom bode alebo sa Chovateľský poriadok meniť nebude.
Tajomníčka klubu vyzvala prítomných členov, aby pristúpili k hlasovaniu :
Hlasovanie k bodu 6.1 tohto zápisu :
Za :
15 hlasov
Proti :
0 hlasov
Zdržal sa hlasovanie : 0 hlasov
Záver : O návrhu podanom po lehote bude členská schôdza rokovať.
Hlasovanie k 6.2 tohto zápisu (t. j. či sa bude hlasovať o návrhu Chovateľského poriadku s
textom pod druhou odrážkou v bode 5.8, čl. 5 v znení „– pre chovnú suku, ktorá má viac ako
sedem rokov a v čase pôrodu by mala viac ako 8 rokov“ alebo v znení rozposlanom členom
klubu :
Hlasovanie k zaradeniu textu pod druhou odrážkou v bode 5.8, čl. 5 v znení „– suke, ktorá
má viac ako sedem rokov a v čase pôrodu by mala viac ako 8 rokov“ do Chovateľského
poriadku WCCS :
Za :
15 hlasov
Proti :
0 hlasov
Zdržal sa hlasovanie : 0 hlasov
S ohľadom na výsledok hlasovania k prvej alternatíve textu sa hlasovanie o druhej alternatíve
znenia textu pod druhou odrážkou v bode 5.8, čl. 5 Chovateľského poriadku vypúšťa.

Hlasovanie k návrhu Chovateľského poriadku WCCS vypracovaného výborom WCCS
a upraveného v zmysle hlasovania pod bodom 6.2 tohto zápisu :
Za :
15 hlasov
Proti :
0 hlasov
Zdržal sa hlasovanie : 0 hlasov
Členskej schôdzi bol predložený na zaujatie stanoviska návrh upraveného Bonitačného
poriadku WCCS vypracovaný výborom WCCS tak, ako bol rozposlaný členom klubu
elektronicky s pozvánkou na členskú schôdzu.
Hlasovanie k návrhu Bonitačného poriadku WCCS vypracovaného výborom WCCS :
Za :
15 hlasov
Proti :
0 hlasov
Zdržal sa hlasovanie : 0 hlasov
7. Diskusia :
7.1. Poradkyňa chovu predniesla, že v roku 2019 uplynie od založenia klubu 25 rokov a bolo
by vhodné spracovať ročenku. Prítomní túto iniciatívu uvítali. Na schôdzi sa neprihlásil niekto,
kto by sa podujal takýto materiál spracovať. Iniciatíva je vítaná a pokiaľ sa nájde spracovateľ,
výbor klubu mu poskytne podporu a súčinnosť.
7.2. Pokladníčka klubu predniesla interpeláciu na poradkyňu chovu, či má spracovaný materiál
– knihu odchovov – za celý klub.
Poradkyňa chovu sa vyjadrila, že má evidenciu v inej forme.
7.3. Riadny člen klubu predniesol návrh, aby aktuálna poradkyňa chovu a bývalá tajomníčka
klubu mali členstvo v klube oslobodené od platenia členského poplatku ako prejav úcty za
zásluhy a činnosť v klube.
Hlasovanie :
Za :
15 hlasov
Proti :
0 hlasov
Zdržal sa hlasovanie : 0 hlasov
7.4. Člen výboru predniesol návrh vychádzajúci z koncepcie pôsobiť na chovateľov výchovne
prostredníctvom vzdelávania a motivujúcich programov a zaviesť propagáciu testovania
chovných jedincov prostredníctvom zľavy z poplatku za kontrolu vrhu podľa nasledujúceho
kľúča :
testované
geneticky
prenosné ochorenie
DBK/DLK
degeneratívna myelopatia
Von Willebrandov syndróm
PRA
Fluffy test

fena

Pes

zľava 5 %
zľava 5 %
zľava 5 %
zľava 5 %
zľava 5 %

zľava 5 %
zľava 5 %
zľava 5 %
zľava 5 %
zľava 5 %

Hlasovanie :
Za :
Proti :
Zdržal sa hlasovanie :

15 hlasov
0 hlasov
0 hlasov

8. Záver :
Poďakovanie všetkým účastníkom členskej schôdze za účasť a diskusiu a apelovanie na
vzájomnú komunikáciu, spoluprácu a aktívnu účasť na akciách klubu.

