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Vec 

Zápisnica z výročnej členskej schôdze   SKÁaRO  zo dňa  06.09. 2019  

 

 

1. Otvorenie a privítanie účastníkov Výročnej členskej schôdze 06.09.2019 penzión Lagáň 

Radava   

 schôdzu otvoril po prezentovaní sa prítomných členov predseda klubu p. Jurík, ktorý 

všetkých prítomných privítal.  

 Prezentovalo  sa 38 prítomných členov klubu.   

 Predseda klubu odovzdal slovo p. Cserimu, ktorý navrhol aby sa na VČS prerokoval 

iba jeden bod a to doplnenie výboru o chýbajúceho člena a zvolenie dvoch 

náhradníkov a aby sa ďalšia VČS zvolala o mesiac či dva – návrh bol zamietnutý 

2. Prednesenie programu Výročnej členskej schôdze 06.09.2019 

 predseda klubu prečítal program schôdze a pristúpilo sa k voľbe návrhovej 

a volebnej komisie, do komisie sa prihlásila s. Bc. Kikušová, p. Jančovičová, s. 

Vargová – všetky boli zvolené jednohlasne. Overovatelia zápisnice Jakubík Ján,    

JUDr. Darina Katonová, PhD. - jednohlasne 

 VČS pristúpila k schvaľovaniu programu: prezentovalo sa 38 prítomných členov, ZA 

schválenie programu hlasovalo 27 prítomných, PROTI schváleniu programu 

hlasovalo 10 prítomných, jeden prítomný sa zdržal hlasovania. Predseda klubu 

skonštatoval, že návrh programu bol prijatý a rokovanie schôdze pokračuje. 

3. Správa o činnosti klubu za rok 2019 a informácia o členskej základni.  

 Správu predniesol tajomník klubu Mgr. Rastislav NEU – správa tajomníka je 

prílohou zápisnice z VČS ,  

 členská základňa berie na vedomie správu tajomníka  

4. Správa o hospodárení klubu za rok 2018 – 19 .  
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 Vypracovanú správu na požiadanie pokladníčky p. Jakubíkovej predniesla členka 

výboru klubu p. Mgr. Matejčíková Jaroslava, správa je prílohou zápisnice z VČS,  

 členská základňa berie na vedomie správu o hospodárení  

5. Správa kontrolnej a revíznej komisie  

 Správu KaRK predniesla predsedkyňa komisie s. Bc.  Kikušová,  

 po prednesení správy  sa k správe vyjadrili p. Jurík, p. Cseri, vyjadrili nesúhlas 

s obsahom p. Jančovičová obhajovala postup a obsah správy z vykonanej kontroly. 

Správa KaRK je prílohou zápisnice z VČS,  

 členská základňa berie na vedomie správu KaRK 

6. Správa poradcu chovu  

 predniesla Mgr. Jaroslava Matejčíková, správa poradcu chovu je prílohou zápisnice 

z VČS  

 členská základňa berie na vedomie správu poradcu chovu 

7. Prestávka  

 Predseda klubu navrhol zrušiť prvú prestávku a pokračovať v rokovaní – návrh 

schválený jednohlasne,  

 počas čítania správ sa prezentovali ďalší členovia ktorí docestovali neskôr (viď. 

prezenčná listina) 

8. Rokovanie o stanovách klubu  

 predkladateľ  M. Cseri predniesol návrh o zaradení asociovaného členstva. 

Prítomných 42 členov z toho 41 členov s právom hlasovať, ZA návrh hlasovalo 8 

členov, PROTI návrhu hlasovalo 29 členov, 4 členovia sa zdržali hlasovania.  Návrh 

p. Cseriho bol ZAMIETNUTÝ .  

 druhý návrh a to návrh o potrebe prijať kompletné stanovy v maximálnej miere 

korešpondujúce so stanovami strešných organizácii predniesol p. NEU Rastislav  

s krátkym odôvodnením.  

 O slovo sa prihlásil p. Tlčina a uviedol že sa vzdáva svojho návrhu týkajúceho sa 

zmien v stanovách v prospech práve predneseného návrhu a vyzval na podporu 

predneseného návrhu, s tým že je potrebné do predneseného návrhu stanov 

zapracovať pripomienky členov.  

 Alena Jančovičová sa vzdáva svojho návrhu týkajúceho sa stanov klubu 

 Prítomných 41 členov s právom hlasovať ZA návrh kompletných stanov s nutnosťou 

zapracovať pripomienky členov hlasovalo 31 prítomných, PROTI návrhu hlasovalo 6 

prítomných, 4 sa zdržali hlasovania, návrh bol PRIJATÝ  

 nasledovala rozprava o pripomienkach k návrhu  

Čl. 3 definícia člena  pripomienka „doplniť text  o  OBYVATELIA S TRVALÝM 

POBYTOM V SR“  hlasovanie 41 ZA ( pripomienka bude zapracovaná do textu 

stanov) 

Čl. 5 funkčné obdobie všetkých orgánov klubu skrátiť z navrhovaných 4 rokov na 2 

roky. Hlasovanie  ZA pripomienku 40 prítomných PROTI 1 prítomný ( pripomienka 

bude zapracovaná do textu stanov) 

Čl. 5 bod dva vypustiť z právomoci VČS priamu voľbu funkcionárov klubu, ZA 

pripomienku hlasovalo 6 prítomných, PROTI pripomienke 26, Zdržalo sa hlasovania 



 

strana zápisnice z Výročnej členskej schôdze SKÁaRO zo dňa 06.09. 2019 

3 

9 prítomných, pripomienka nebola schválená, priama voľba ostáva súčasťou  textu 

navrhovaných stanov 

Čl. 5 bod 4 vypustiť text menovať a odvolávať „poradcov chovu“  ďalej vypustiť text 

„neodkladné veci môžu vybaviť štatutári, ich opatrenia však musí dodatočne schváliť 

výbor“  schválené jednohlasne  

 

Čl. 4 vypustiť z textu stanov ustanovenie o zastupovaní člena pri výkone jeho 

členských práv, v texte zostáva „ volebné právo do orgánov klubu je neprenosné“ 

schválené 40 prítomných ZA, PROTI 1  

9. Prestávka  

 výročná členská schôdza bola prerušená predseda klubu vyhlásil prestávku na 40 

min. 

 po ukončení prestávky sa prezentovalo 39 členov s právom hlasovať 

 

 

10. Rokovanie o 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 predniesla navrhovateľka p. Jančovičová ,  ZA návrh hlasovalo  31 

prítomných, PROTI návrhu hlasovali 2 prítomní, ZDRŽALO SA 6 , predložený 

návrh bol prijatý a uvedené dokumenty sa stávajú súčasťou interných predpisov 

klubu SKÁaRO 

 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 predniesol 

p. Neu, ZA návrh hlasovalo 33 prítomných, PROTI 1prítomný, ZDRŽALO SA 5 

prítomných, návrh bol prijatý, výbor je povinný vypracovať a predložiť členskej 

základni uvedené interné predpisy 

 návrh na zmeny v chovateľskom  poriadku v zmysle predloženého návrhu 

predniesol p. Tlčina, rozprava o predloženom návrhu, hlasovanie, ZA návrh 

hlasovali 2 prítomí, PROTI hlasovalo 25 prítomných, ZDRŽALO sa 12 

prítomných, návrh bol zamietnutý, p. Tlčina  v tomto bode žiadal aby bolo 

spracovanie chovateľského poriadku dané ako úloha výboru a taktiež ako už 

vyššie schválený návrh predložené na schválenie na najbližšej členskej 

schôdzi,  hlasovanie - všetci prítomní členovia hlasovali ZA návrh,  

chovateľský poriadok bude spracovaný a predložený výborom klubu na 

schválenie na najbližšej členskej schôdzi.  

11. Voľby  

 vzdialil sa jeden člen  prítomných 38 členov s právom hlasovať 

 určenie počtu členov vo výbore  návrh   na 7 členný výbor,  hlasovanie 

o návrhu 7 členného výboru, ZA 4 prítomní, PROTI 21 prítomných, 

ZDRŽALO SA 13 prítomných, návrh bol zamietnutý, počet členov vo výbore 
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klubu bude 5 v zmysle schválených stanov 

 voľba poradcu chovu – o post prejavil záujem p. Tlčina  v krátkosti sa 

predstavil a keďže nemal proti kandidáta VČS pristúpila k voľbe, ZA kandidáta 

hlasovalo 35 prítomných, PROTI 1 prítomný, ZDRŽALI SA 2 prítomní, 

kandidát Gabriel Tlčina bol členskou základňou zvolený do funkcie Poradca 

chovu  

 voľba tajomníka – štatutára -  o post prejavil záujem Mgr. Rastislav Neu, 

súčasný tajomník klubu v krátkosti sa predstavil a keďže nemal proti kandidáta 

VČS pristúpila k voľbe, ZA kandidáta hlasovalo 27 prítomných, PROTI 

nehlasoval nikto,  ZDRŽALO SA 11 prítomných, kandidát Mgr. Rastislav NEU 

bol zvolený do funkcie Tajomník klubu a zároveň druhý štatutár.  

 Voľba predsedu klubu – štatutára - o post prejavili záujem traja kandidáti, 

súčasný predseda p. Róbert Jurík, p. Mária Zemanová a p. Drahoslav Šajben, 

každý z kandidátov sa v krátkosti predstavil  a predstavil svoju víziu pri vedení 

a smerovaní klubu následne VČS pristúpila k voľbe predsedu klubu  

- Róbert Jurík               ZA 8, PROTI 4, ZDRŽALI SA 26 

- Mária Zemanová       ZA 15, PROTI 3, ZDRŽALI SA 20 

- Drahoslav Šajben       ZA 20, PROTI 3, ZDRŽALI SA 15 

Novým predsedom a štatutárom klubu sa stal p. Drahoslav Šajben 

 Voľba dvoch členov výboru  o členstvo vo výbore prejavili záujem s. Bc.  

Nikola Kikušová, p. Miroslav Cseri, s. Edina Vargová, s. Mgr. Jaroslava 

Matejčíková, s. Michaela Sabová, každý z kandidátov sa v krátkosti predstavil  

a predstavil a uviedol dôvody záujmu práce vo výbore, následne VČS 

pristúpila k voľbe prítomných 35 členov s právom hlasovať 

- Nikola Kikušová    ZA 15, PROTI 3, ZDRŽALI SA 17 

- Miroslav Cseri    ZA 5, PROTI 5, ZDRŽALI SA 25 

- Edina Vargová    ZA 25, PROTI 4, ZDRŽALI SA 6 

- Mgr. Jaroslava Matejčíková  ZA 25, PROTI 0, ZDRŽALI SA 10 

- Michaela Sabová    ZA 25, PROTI 0, ZDRŽALI SA 10 

Traja kandidáti mali zhodný počet hlasov z uvedeného dôvodu sa konalo druhé 

kolo volieb do ktorého postúpili Mgr. Jaroslava Matejčíková, Edina Vargová, 

Michaela Sabová 

- Mgr. Jaroslava Matejčíková  19 
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- Edina Vargová    25 

- Michaela Sabová    13 

Ďalšími členmi výboru klubu SKÁaRO sa stali Edina Vargová a Mgr. Jaroslava 

Matejčíková, zároveň im boli pridelené funkcie vo výbore nasledovne : Edina 

Vargová pokladník klubu, Mgr. Jaroslava Matejčíková správca webu. 

 Voľba členov Kontrolnej a revíznej komisie, prihlásili sa traja kandidáti, Bc. 

Kikušová Nikola, Jančovičová Alena, Lipták Matúš, hlasovanie: keďže 

kontrolná a revízna komisia je trojčlenná a prihlásili sa iba traja kandidáti 

hlasovanie prebehlo o všetkých kandidátoch súčasne ako jeden celok všetci 

prítomní hlasovali ZA to aby títo kandidáti zastávali post členov Kontrolnej 

a revíznej komisie, títo členovia  si spomedzi seba určila predsedu komisie, 

ktorou sa stala Bc. Nikola Kikušová 

12.  Plán činnosti klubu pre rok 2020  

 predniesol tajomník klubu. Mgr. Rastislav NEU tak ako je uvedené v prílohe tejto 

zápisnice, z plánu činnosti bol vypustený bod 3 „Návrh člena výboru opätovne do 

plánu činnosti na rok 2020 zaradiť Zvod chovných psov a súk, termín a miesto 

navrhne organizátor (p. Ďurana) a schváli ho alebo zamietne Výročná členská 

schôdza dňa 06.09. 2019“  nakoľko p. Ďurana sa na schôdzi nezúčastnil a požiadavku 

na podporu akcie klubom do konania VČS nepredložil,  v prípade záujmu p. Ďuranu 

organizovať túto akciu sa týmto bude výbor klubu zaoberať a klub uvedenú akciu 

v rámci možností podporí, VČS sa dohodla, že termíny  a miesta konania klubových 

výstav 2020 a Členskej schôdze 2020 určí výbor klubu, návrh plánu činnosti bol 

schválený jednohlasne 

 

13. Návrh rozpočtu klubu na rok 2020 

 predniesla Mgr. Matejčíková, návrh rozpočtu bol schválený jednohlasne  

 

14. Diskusia  

 do diskusie sa prihlásil p. Jakubík a navrhol aby bol web klubu upravený tak, aby na 

ňom bola vytvorená členská zóna, kde budú zverejňované za dodržania legislatívy 

všetky dokumenty klubu a informácie pre členov klubu, návrh bol schválený 

jednohlasne. 

 

 

Uznesenie  VČS zo dňa 06.09. 2019  

 
Výročná členská schôdza Slovenského klubu ázijských a ruských ovčiakov dňa 06.09. 2019 

v Radave: 

 Schvaľuje   

 Program schôdze prečítaný predsedom klubu 

 Volebnú a mandátovú komisiu Bc. Kikušová, Jančovičová, Vargová 
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 Overovateľov zápisnice  Ján Jakubík, JUDr. Darina Katonová, PhD. 

 Návrh  stanov predložený Mgr. Rastislavom NEU a schválené pripomienky k Stanovám 

 Etický kódex chovateľa a metodické usmernenie č. 34/2018 UKK na vykonávanie 

kontrol v členských organizáciách UKK ako interné predpisy klubu SKÁaRO  

 Plán činnosti klubu SKÁaRO na rok 2020 

 Rozpočet klubu SKÁaRO na rok 2020 

 

Poveruje  

 Vykonávaním funkcie Predsedu a štatutára klubu 

 Drahoslava Šajbena, nar. 08.12.1975,  Mlynská 62/6, 935 21 Tlmače 

 Vykonávaním funkcie Tajomníka a štatutára klubu  

Mgr. Rastislava Neu, nar. 17.02.1977, Cajlanská 2011/210, 902 01 Pezinok   

 Vykonávaním funkcie Poradcu chovu  

Gabriela Tlčinu, nar. 04.11.1963, Richtárska 1235/14, 941 01  Bánov 

 Vykonávaním funkcie Pokladníka  

Edinu Vargovú, nar. 23.10.1982, Vajanského 2935/28, 984 01 Lučenec  

 Vykonávaním funkcie Správcu webu  

 Mgr. Jaroslavu Matejčíkovú, nar. 07.06.1976, Osuského 4, 851 03 Bratislava 

 Vykonávaním funkcie Predsedu kontrolnej a revíznej komisie 

 Bc. Nikolu Kikušovú, nar. 17.04.1991, Paulenova 1, 900 81 Šenkvice 

 Vykonávaním funkcie Člena kontrolnej a revíznej komisie 

 - Alenu Jančovičovú, nar. 25.11.1972, Podjavorinskej 576, 908 73 Veľké Leváre 

 - Matúša Liptáka, nar. 22.02.1993, Slnečná 1002, 925 52 Šoporňa   

 Výbor klubu spracovať a predložiť na rokovanie najbližšej Členskej schôdze  interné 

dokumenty klubu v zmysle schválených návrhov 

 Výbor klubu upraviť web klubu tak, aby bola vytvorená sekcia pre členov klubu, kde 

bude výbor klubu členov informovať a zverejňovať zápisnice 

 Výbor klubu určiť termíny a miesta konania klubových výstav v roku 2020 

 Výbor klubu určiť termín a miesto konania Členskej schôdze 2020 

 

Dispozičné právo s nakladaním s finančnými prostriedkami Slovenského klubu ázijských a 

ruských ovčiakov ( SKÁaRO) na účte v peňažnom ústave,  ako aj v hotovosti majú obaja 

štatutári a pokladník klubu SKÁaRO, každý samostatne. 

 

Berie na vedomie  

 Správu tajomníka klubu a informáciu o členskej základni 

 Správu pokladníka klubu  

 Správu Kontrolnej a revíznej komisie  

 Správu poradcu chovu  

 

Uznesenie bolo  jednohlasne prijaté.  
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Prílohy :  

- Program výročnej členskej schôdze 

- Správy tajomníka, pokladníka, KaRK, poradcu chovu  

- Schválený návrh Stanov so zapracovanými pripomienkami 

- Schválený návrh interných predpisov – Etický kódex, metodické usmernenie č. 34/2018 UKK na 

vykonávanie kontrol v členských organizáciách UKK 

- Prezenčná listina prítomných členov klubu SKÁaRO 

 

                                                                                                                
 

                                                          

 

 

                                                              zapisovateľ : 

 

                                                                    

                                                                  Mgr. Rastislav NEU 

  
                                                                        Tajomník klubu SKÁaRO        

 

 

Overovatelia zápisnice : 

 

 

Ján Jakubík __________v.r.__________________  

 

 

 

 

JUDr. Darina  Katonová, PhD. _______v.r._________________ 

 

 

 

 

 

 

Predseda klubu :   Drahoslav ŠAJBEN            v.r. 

                                     Štatutár             ................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Tajomník klubu:    Mgr. Rastislav NEU             v.r. 

                                      Štatutár              ................................................... 

 

 

 

                                                  


