Zápisnica z VČS ZO SZCH v Námestove, konanej dňa 31.1. 2016
v zasadačke MsÚ v Námestove.
Schôdzu otvoril a viedol tajomník ZO Pavol Spuchlák. Privítal prítomných členov, ospravedlnil tých,
ktorí svoju neúčasť vopred avizovali. Predniesol program schôdze, pozostávajúci z nasledovných
bodov:
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie
Voľba mandátovej komisie
Voľba návrhovej komisie
Správa o činnosti za rok 2015
Správa o hospodárení v roku 2015
Správa revíznej komisie za rok 2015
Diskusia
Prestávka: vyhodnotenie volieb, vyrovnanie si členských poplatkov, objednávky obrúčok, iné.
Správa mandátovej komisie
Plán hlavných úloh na rok 2016
Návrh na uznesenie
Záver

Navrhovaný program bol jednohlasne schválený bez doplnkov a zmien.
K bodu 2: Do mandátovej komisie boli zvolení pr. Pikoš Ján, pr. Koľada Roman.
K bodu 3: Do návrhovej komisie boli zvolení pr. Balušík Peter, pr.Gnidiak Miroslav.
K bodu 4: Správu o činnosti prečítal predseda ZO Glonek Jozef – priložená.
K bodu 5: Správu o hospodárení predniesol ekonóm Pindiak Jozef– priložená.
K bodu 6: So správou revíznej komisie predstúpil pr. Hrkeľ Roman– priložená.
K bodu 7: Diskusia:
Prvý sa do diskusie prihlásil priateľ Ďurdina ml. s výčitkou ohľadom dopravy zvierat
na národnú výstavu v Nitre 12.12.2015 jednak na stranu vedenia našej ZO ako aj na stranu
oblastného výboru. Pr. Ďurdina ml. mal nahlásené zvieratá na túto výstavu, napokon ich
však nedodal, pretože ich nemal ako dopraviť. Apeloval tým, že prezentuje jednak našu
organizáciu ako aj oblasť, v budúcnosti za takýchto podmienok odmieta vystavovať na
národných výstavách. V nadväznosti na to sa rozviazala búrlivejšia debata, do ktorej sa
zapojili viacerí zúčastnení.
Tajomník mu oponoval, že nie je reálne aby ZO zabezpečovala členom odvoz, hlavne
v prípade keď vystavuje len jednotlivec. V silách ZO je možné finančne prispieť na
dopravu. V prvom rade každý musí už pri prihlasovaní zvierat rátať so zabezpečením si
dopravy. Ďalej tajomník navrhoval stanovenie si jasných pravidiel, za splnenia ktorých by
ZO prebrala zodpovednosť pri zabezpečení dopravy.
Pr. Balušík v tejto súvislosti vzniesol námietku na adresu obl. výboru, že mala byť
zvolaná schôdza, na ktorej by sa dohodol spoločný zvoz v rámci oblasti, prípadne aspoň
oslovili niektorí samotní chovatelia ochotní zobrať zvieratá aj iným. Ďalej, kritizoval
nečinnosť funkcionárov obl. výboru. Od obl. konferencie 2014 nie sú doteraz rozposlané
členom obl. výboru nijaké zápisnice, ani základné organizácie, ktoré nemajú zastúpenie
v OV, nedostávajú z neho žiadne podklady.
Mvdr. Ďurdina oponoval, že schôdza bola zvolaná, sťažoval sa však na nízku účasť na
nej. Prísľub dopravy mal, ale napokon z toho nebolo nič. Ohľadom neposielania zápisníc
z jednaní obl. výboru vraj opakovane nabádal tajomníka OV k ich poslaniu, avšak žiaľ bez
odozvy. Ďalej spomenul, že zo samotného republikového výboru neprichádzajú žiadne
podklady, nie je sa na koho obrátiť, každý oponuje, že to nie je jeho zodpovednosť a pod.

Taktiež, že sa mu nedostávajú do rúk ani zápisnice zo základných organizácii, na základe
ktorých by mohol eskalovať požiadavky ďalej na vyššie orgány.
Tajomník Spuchlák v tejto súvislosti uviedol, že čo sa týka našej ZO, zápisnicu
odovzdal hneď na 1. zasadnutí obl. výboru. Problém vidí hlavne v tom, že nie sú
stanovené žiadne kritéria, pre odovzdanie zápisníc. Tak isto nie sú stanovené hraničné
termíny výročných schôdzí ZO a OV ako aj postupnosť a odstupy medzi nimi. Tak je
celkom bežné, že niektoré ZO majú túto schôdzu až po OV. Ako príklad uviedol tento rok,
keď pomerne neskoro až 19.1.2016 prišla požiadavka z OV na uskutočnenie výročnej
schôdze do 31.1.2016. Narýchlo bolo treba zmeniť už naplánované termíny konania
výročnej schôdze.
Mvdr. Ďurdina veľmi kladne zhodnotil výstavu zvierat v Přerove, či to bolo v počte
vystavených zvierat, bezproblémovom predaji zvierat, ich cenovej dostupnosti a navrhol
usporiadať zájazd tam.
Priateľ Gnidiak Miroslav vyjadril veľkú nespokojnosť s predajom zvierat na
celoštátnej výstave v Nitre 12.12.2015, hlavne pri spôsobe predaja králikov. Nefungovalo
žiadne označenie predaných zvierat, ani sami garanti nevedeli, či je zviera ešte predajné
alebo je už predané. Až po dvoch hodinách čakania pri pokladni sa mnohokrát zistilo, že
králik je predaný. Apeloval výzvu na predsedu obl. výboru Mvdr.Ďurdinu na ďalšiu
eskaláciu do republikového výboru, aby sa tento nedostatok riešil. Taktiež v súvislosti
s tým padol návrh na zorganizovanie zájazdu mimo Nitry, najlepšie na niektorú výstavu
v ČR. Tajomník tu vyzval zúčastnených, nech aj oni sami navrhujú vhodné výstavy,
z ktorých by sa vybrala najvhodnejšia. Výberom zájazdu na výstavu sa ďalej budeme
zaoberať počas schôdze pred obl. výstavou.
Pr. Pindiak vyjadril na adresu pr. Ďurdinovcov rozčarovanie nad tým, že niekto nemá
problém zájsť na výstavu do ČR, ale s odvozom zvierat si nevie poradiť. Ďalej o potrebe
eskalácie sťažností cez obl. výbor.
Keďže diskusia ohľadom odvozu neviedla k nijakému záveru tajomník navrhol aspoň
2 týždne pred uzávierkou národnej výstavy zvolať členskú schôdzu, na ktorej by sa ujasnil
spoločný odvoz a až následne sa podali prihlášky. Tým sa táto časť diskusie uzavrela.
Tajomník Spuchlák prišiel s otázkou poriadania výstavy v Námestove. Všetci
zúčastnení boli jednohlasne za usporiadanie oblastnej výstavy Oravy v Námestove
v termíne 24-25.septembra 2016. Pred výstavou v dostatočnom časovom predstihu
tajomník zvolá členskú schôdzu na dohodnutie si podmienok, rozdelenie jednotlivých
úloh pri organizovaní výstavy.
Pr. Balušík prezentoval všetkým internetovú stránku našej základnej organizácie
chovatelia-namestovo.webnode.sk. Oboznámil s možnosťami inzercie, sťahovania
informácii, linkami na podobné stránky.
Pr. Balušík vystúpil s návrhom odpredania starých nepoužívaných výstavných klietok
za zostatkovú hodnotu a takto získané financie použiť na nákup aspoň niekoľko nových
klietok. Určila sa hodnotiaca komisia v zložení Spuchlák, Pindiak, Balušík, Hrkeľ,
Gnidiak, Kurta. Dohodnuté bolo najprv ponúknuť klietky záujemcom z našej ZO a až
potom osloviť iné ZO. Tajomník po dohode s členmi hodnotiacej komisie stanoví presný
termín posúdenia stavu klietok a ich ohodnotenia, v ktorom sa prizvú aj prípadní záujemci
o kúpu.
Týmto bola diskusia ukončená.
K bodu 8: Správu Mandátovej komisie prečítal p. Pikoš Ján – priložená.
K bodu 9: Plán hlavných úloh, navrhnutých v priebehu schôdze bol predložený na odsúhlasenie
a následne jednohlasne schválený – priložený.
K bodu 10: Návrh na uznesenie predniesol p. Balušík Peter a tento bol jednohlasne schválený –
priložený.
K bodu 11: Tajomník poďakoval všetkým za účasť, a oficiálnu časť schôdze ukončil.

V Námestove 31.1.2016

zapísal Spuchlák Pavol, tajomník ZO.

