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Zápisnica k výročnej členskej schôdzi CSC pri SPZ konanej dňa 30.1.2010 v Bratislave  
 
 
Prítomní: 1. p. Seres, 2. p. Havránková, 3. p. Solčanský, 4. p. Mgr. Felszeghy O, MBA, 5. 
p.Vítková, 6. p. Heldová, 7. p. Mgr. Hlubinová, 8. p. MUDr. Felszeghyová, 9. p. Vankóová, 
10. p. Pečimonová, 11. p. Ing. Uhrová, 12. p. Bc. Machovičová, 13. p. Mgr. Felszeghy A, 
14. p. JUDr. Habreková, 15. p. Miháliková, 16. p. Lančaričová, 17. p. Ing. Lančarič, 18. p. 
Miakyš, 19. p. Tonková, 20. p. Ing. Tapšíková, 21. p. Beňovská, 22. p. MUDr. Lipská, 23. 
p. Miakyšová, 24. p. Mgr. Petrovský, 25. p.Koišová, 26. p. Mgr. Dobrovodská  
 

 Predseda privítal členov, otvoril schôdzu a oboznámil členov s programom ktorý bol 
identický s pozvánkou 

 Počet prítomných členov na schôdzi: 25 

 Návrh programu bol schválený: 24 členov za, 1 sa zdržal 

 Do návrhovej  a mandátovej komisie boli nominovaní títo členovia 
o  Návrhová komisia: 

 p. Mgr. Oliver Felszeghy, MBA (predseda) 
 p. Marek Solčanský 
 p. Mgr. Hlubinová 

o  Mandátová komisia: 
 p. Bc. Michaela Machovičová (predseda) 
 p. Ing. Vít Lančarič 
 p. MUDr. Lipská 

 Návrhová a mandátová komisia bola v tomto zložení schválená: 24 členov za, 1 sa 
zdržal 
 

1. Správa predsedu o činnosti klubu za rok 2010 
 

 Predseda informoval o akcii klubu – klubových skúškach vlôh konanej v Pani; p. 
JUDr. Habreková, p. Solčanský a p. MUDr. Felszeghyová predviedli psov na týchto 
skúškach s veľmi dobrými výsledkami 

 Predseda zároveň vyslovil návrh organizovať radšej farbiarske skúšky aby sa 
zabezpečila poľovná upotrebiteľnosť psov. Pri malom záujme/účasti 
spoluorganizovať tieto spolu s KCHPS 

 Ďalej informoval o špeciálnej klubovej výstave v Kolíňanoch, ktorá sa uskutočnila za 
pomoci p. Mareka Solčanského, ktorý zabezpečil vynikajúce podmienky 

 p. Marek Solčanský odstúpil z výboru a na jeho miesto do výboru bola do 
nasledujúcej členskej schôdze kooptovaná p. Heldová 

 Súťaž „Cocker roka“ pretrváva, bližšie informácie u p. Ing. Ivety Uhrovej 

 V roku 2009 sa taktiež uskutočnil ESA (Európska asociácia španielov) kongres 
v Třeboni (CZ) spojený s európskou výstavou španielov na ktorej sa zúčastnil 
predseda a podpredseda CSC 

 Predseda predniesol zhrnutie správa Kynologickej rady ako aj porovnanie chovu 
kokeršpanielov s inými plemenami 

 Ďalej informoval o finančnom príspevku od SPZ 
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 Kladne zhodnotil výstavu WCS ako aj jej ohlasy, kde posudzovali 2 anglické 
rozhodkyne, ktoré sa nám podarilo pozvať za finančnej podpory p. Mgr. Rudolfa 
Petrovského 

 Klubové farbiarske skúšky sa neuskutočnili kvôli slabému záujmu (prihlásený iba 
jeden pes) 

 Tak isto po dohode sa neuskutočnila výstava, nakoľko by bola termínovo veľmi 
blízko po WCS 

 Zaznamenaný príchod ďalšieho člena (p. Mgr. Dobrovodskej) -> počet členov 26   
 

2. Správa poradcu chovu 
 

 p. Ing. Uhrová (podpredseda) prečítala v neprítomnosti p. Bc. Miroslava Búdu 
v krátkosti zhrnutie správy poradcu chovu s odkazom na detaily na internetovú 
stránku klubu 

 Klub zaznamenal 8 nových chovných jedincov (3 psov a 5 sučiek) 
 

3. Správa matrikára 
 

 68 zaplatených členov v roku 2008 

 72 zaplatených členov v roku 2009 k 31.12.2009 
 

4. Správa ekonóma 
 

 Správa ekonóma nebola dodaná, p. Lančaričová prečítala iba zostatky na účtoch 
a v pokladnici 

 Stav účtu k 31.12.2009:   996,40 € 

 Stav účtu k 30.01.2010: 1 115,40 € 

 Stav pokladnice k 31.12.2009: 1 261,69 € 
 

5. Správa dozornej rady 
 

 Úlohy, ktoré boli naplánované sa roku 2009 plnili priebežne 

 Podrobná správa DR bude pridaná k zápisnici 

 Dozorná rada sa zišla 3x, 4x sa predseda dozornej rady zúčastnil výborovej 
schôdze, 2x sa výborovej schôdze zúčastnila p. Vítková ako člen DR 

 DR zhodnotila všetky organizované akcie kladne 

 DR by očakávala vydanie ročenky klubu, ktorú by očakávala ako minulý rok 
v priebehu februára – marca 

 DR konštatovala, že klub plní svoje poslanie, všetky akcie boli úspešné, avšak 
konštatuje zlé vzťahy vo výbore klubu aj napriek tomu že počas uplynulých 2 rokov 
bolo veľa odvedenej práce 

 Ako riešenie situácie navrhlo vyslovenie dôvery výboru / predsedovi 

 Predseda DR oznámil, že abdikuje na post predsedu DR vzhľadom na 
pretrvávajúcu situáciu 
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6. Plán činností klubu 
 

 Podpredseda informoval o pláne činností na rok 2010: 
o  Výstava v Kolíňanoch 
o  Klubová výstava v Nitre 11/2010 
o  Klubové skúšky vlôh malých plemien 04/2010 

 
 

7. Diskusia 
 

 p. MUDr. Felszeghyová  podala návrh na odvolanie p. Vítkovej z funkcie člena DR 
pre kontraproduktívnu spoluprácu so snahou zasahovať do fungovania výboru 
a jeho výkonu 

 p. Vítková sa vzdala funkcie člena DR 

 p. MUDr. Lipská poznamenala potrebu sa sústrediť na vecné problémy 

 p. Lančaričová poznamenala že výbor je nefunkčný a malo by sa vyriešiť najprv 
toto, zvoliť funkčný výbor a DR na fungovanie pre anglického kokeršpaniela 

 p. Seres spripomienkoval viacero veci: 
o  prečo nemáme vlohové CACT skúšky 
o  podľa stanov je platenie členského do 31.3 v danom roku 
o  podľa stanov je matrikár a ekonóm jedna osoba 
o  podľa stanov SPZ chovateľ musí byť člen klubu a podľa CSC má byť 
o  podal podnet na zmenu stanov v bode likvidácia a spájanie klubov, čo je 

momentálne 2/3 z prítomných členov na všetkých členov klubu 
o  vyjadril požiadavku vidieť presné vyúčtovanie výstavy WCS, faktúry, bloky, 

príjmy a výdaje, čo mala prehodnotiť DR a hlavne to mal mať v správe 
ekonóm a aj keď nie ekonóm tak ten čo túto funkciu vykonával posledných 
1,5 roka 

o  požiadavka na doručenie správy ekonóma za rok 2009 

 p. MUDr. Felszeghyová odstúpila z funkcie predsedu a zároveň neodporučila 
potvrdenie kooptácie p. Heldovej na trvalú členku výboru a navrhla zvoliť späť p. 
Solčanského alebo odvolať celý výbor a navrhla jeho zloženie: p. Seres, p. 
Solčanský, p. Mgr. Felszeghy A., p. Koišová, p. Ing. Uhrová 

 p. Mgr. Petrovský dal návrh nech abdikujú všetci prítomní členovia výboru ako aj 
všetci prítomní členovia DR 

 Všetci prítomní členovia výboru a DR abdikovali na svoje funkcie 

 Z pléna bol podaný návrh na členov volebnej komisie pre voľby nových orgánov: 
o  p. Petrovský (predseda) 
o  p. Mgr. Felszeghy A. 
o  p. JUDr. Habreková 

 Volebná komisia bola schválena jednohlasne ->26 hlasov za 
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 Predseda volebnej komisie informoval o type a priebehu volieb 
o  Voľba predsedu samostatne 
o  Voľba 3 členov výboru, ktorí abdikovali (všetci mimo neprítomného p Bc. 

Miroslava Búdu)  
o  Hlasovanie bude tajné prezidentským spôsobom 
o  Funkčné obdobie je do ukončenie riadneho funkčného obdobia 

 Predseda volebnej komisie požiadal o voľby z dôvodu odstúpenia členov orgánov, 
podľa spomenutého modusu, čo bolo schválené jednoznačne -> 26 hlasov za 

 Predseda volebnej komisie požiadal o návrhy z pléna na pozíciu predsedu CSC 
o  1. kandidát: p. Lančaričová – súhlasila s nomináciou 
o  2. kandidát: p. Seres –súhlasil s nomináciou 
o  3. kandidát: p. Mgr. Petrovský – neprijal nomináciu 
o  4. kandidát: p. MUDr. Felszeghyová  - neprijala nomináciu 

 -> do volieb 2 kandidáti: p. Lančaričová a p. Seres 

 Z 26 obdržaných hlasovacích lístkov obdržala volebná komisia 25 platných z toho: 
o  p. Seres získal 12 hlasov 
o  P. Lančaričová získala 13 hlasov  

 -> predseda CSC sa stala p. Lančaričová 

 Hlasovanie o 3 členoch výboru navrhnutých novým predsedom CSC 
(súhlasím/nesúhlasím), predseda volebnej komisie požiadal nového predsedu 
a jeho návrh: 

o  p. Ing. Uhrová - súhlasila 
o  p. Heldová - súhlasila 
o  p. Seres – neprijal nomináciu, namiesto p. Seresa p. Koišová – súhlasila 

 Výsledok hlasovania: Volebná komisia obdržala 26 platných lístkov z toho 
o  17 súhlasím 
o  9 nesúhlasím 

 -> nový členovia výboru sa stali  
o  p. Ing. Uhrová 
o  p. Heldová 
o  p. Koišová 

 Predseda volebnej komisie požiadal o návrhy z pléna na pozíciu predsedu DR: 
o  p. JUDr. Habreková -  odmietla nomináciu 
o  p. Mgr. Petrovský - odmietol nomináciu 
o  p. Seres - odmietol nomináciu 
o  p. Vítková - súhlasila 
o  p. Mgr. Felszeghy A. -súhlasil 
o  p. MUDr. Lipská – odmietla nomináciu 

 Výsledky hlasovania: Volebná komisia obdržala 25 platných hlasovacích lístkov 
o  p. Vítková – 11 hlasov 
o  p. Mgr. Felszeghy A. – 14 hlasov 

 -> nový predseda DR sa stal p. Mgr. Felszeghy A. 

 Predseda volebnej komisie požiadal o návrhy z pléna na pozíciu - člen DR: 
o  p. Seres – neprijal nomináciu 
o  p. JUDr. Habreková – súhlasí 
o  p. Ing. Tapšíková - súhlasí 
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 Výsledky hlasovania: Volebná komisia obdržala 25 hlasovacích lístkov, z toho 24 
platných, 1 neplatný 

o  16 súhlasím 
o  8 nesúhlasím 

 ->Novými riadnymi členmi DR sa stali p. JUDr. Habreková a p. Ing 
Tapšíková 

 Sumárne vyjadrenie predsedu volebnej komisie: 
o  Dnešným dňom bolo na členskej schôdzi tajným hlasovaním zvolení títo 

funkcionári: 
 Predseda CSC: p. Lančaričová 
 Člen výboru: p. Ing. Uhrová 
 Člen výboru: p. Heldová 
 Člen výboru: p. Koišová 
 Predseda DR CSC: p. Mgr. Felszeghy A. 
 Člen DR: p. JUDr. Habreková 
 Člen DR: p. Ing Tapšíková 

 Predseda volebnej komisie zároveň skonštatoval, že voľby prebehli v poriadku 
 

 Návrh uznesenia bol schválený jednoznačne počtom hlasov 25/25 za. 
 
 
Zapísal: 
 
Mgr. Oliver Felszeghy, MBA, 30.1.2010; 13:37 hod. 
 
 
Zápisnica overená členmi návrhovej komisie: 
 
Mgr. Oliver Felszeghy, MBA v.r. 
 
Mgr. Kristína Hlubinová, v.r. 
 
Marek Solčanský v.z. Pavol Seres 
 
 


