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Vec 

Program výročnej členskej schôdze SKÁaRO 

 
 

 

 

Výročná členská schôdza bola  zvolaná výborom klubu na schôdzi výboru dňa 29.07.2019 na deň  

06.9.2019 pred 24. Klubovou výstavou SKÁaRO o 18.30h v priestoroch penziónu Lagáň v obci Radava 

 

1. 18.30h  Privítanie účastníkov a zahájenie Výročnej členskej schôdze 

2. Prednesenie a schválenie návrhu programu  

3. Voľba návrhovej a volebnej komisie 

4. Správa o činnosti klubu od poslednej VČS a Informácia o členskej základni 

(tajomník) 

5. Správa o hospodárení za rok 2018-19 (pokladník) 

6. Správa revíznej komisie o kontrole hospodárenia za rok 2018-19 

7. Správa poradcu chovu 

PRESTÁVKA  10 MIN.  

 

 

 

http://www.skaaro.sk/
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8. Prihlásené témy:    

8.1. Rokovanie o Stanovách klubu štyri návrhy  

- návrh na doplnenie stanov  iba o asociované členstvo (Cseri, Jurík, Zpevák) 

- návrh na prerokovanie a schválenie nových stanov klubu na základe 

požiadaviek  UKK, (Neu) 

- návrh ponechania pôvodných stanov a ich zmeny v zmysle podaného 

návrhu (Tlčina) 

- návrh zmeny v súčasne platných stanovách prehodnotiť formu a lehoty 

zvolávania VČS a ČS (Jančovičova)  

       8.2. Rokovanie o ďalších interných predpisoch klubu 

- návrh na zaradenie metodického usmernenia č. 34/2018 UKK na 

vykonávanie kontrol v členských organizáciách UKK a etický kódex 

chovateľa do interných predpisov klubu (Jančovičova) 

- návrh na poverenie výboru klubu vypracovaním interných predpisov klubu  

Disciplinárny poriadok, Rokovací poriadok, Volebný poriadok  a povinnosť 

ich predloženia na schválenie členskej základni na najbližšej členskej schôdzi 

(Neu) 

- návrh na zmeny v chovateľskom  poriadku v zmysle predloženého návrhu 

(Tlčina) 

8.3. Hlasovanie o dôvere súčasného výboru   

- v prípade schválenia navrhovaných zmien v stanovách týkajúcich sa volieb 

do výboru klubu voľba výboru v zmysle schválených zmien 

- v prípade neschválenia zmien v stanovách hlasovanie o dôvere v zmysle 

dvoch návrhov (Šajben, Tlčina) 

- v prípade vyslovenia dôvery súčasnému výboru, voľba 7 člena výboru 

a dvoch náhradníkov  

PRESTÁVKA 10MIN 

9. Plán činnosti na rok 2020 

10. Návrh rozpočtu na rok 2020 

11. Diskusia 

12. Návrh uznesenia. 
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- Písomné návrhy tvoria prílohy tohto programu a budú prednesené 

navrhovateľmi na VČS. 

 

 

 

 

Prílohy  - 6 

                                        
                                                                         

 

                                                            za správnosť : 

 

                                                                    

                                                                  Mgr. Rastislav NEU 

  
                                                                        Tajomník klubu SKÁaRO 

                                                                                     


