Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva Federácia Felis Slovakia zo dňa 20. 7. 2019
Prítomní:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Soňa Ivanková – prezident
Miroslav Rybár – člen
Anna Miklošová – sekretár
Alena Mosná – predseda Revíznej komisie
Helena Poláčková – člen Revíznej komisie
Zdenko Sigmund – člen Disciplinárnej komisie
Monika Kováčová – za Plemennú knihu

Neprítomná:
1. Gabriela Minárová – viceprezident, ospravedlnená
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie – p. Ivanková
Odsúhlasenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice – p. Ivanková
Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia P FFS a VZ - p. Miklošová
Vyhodnotenie FIFe GA 2019
a) správa z FIFe GA – p. Ivanková,
b) finančné vyhodnotenie – p. Minárová
5. Vyhodnotenie podujatia Seminár RC a odovzdávanie cien pre NW´18 – p. Ivanková
6. Plemenná kniha
a) priebežná správa o činnosti PK za rok 2019 – p. Kováčová
b) zmluva s PK a GDPR : p. Miklošová
c) procesné postupy PK v zmysle Chovateľského poriadku
7. Účtovníctvo FFS – p. Minárová
a) správa o priebežnom čerpaní financií do 30.6.2019
b) kontrola účtovných dokladov za rok 2017 a 2018
8. Príprava VZ 2019 – všetci členovia P FFS
 termín, miesto konania, program, rozdelenie úloh, iné
9. Odborná chovateľská komisia FFS – špecializovaná organizačná zložka FFS - návrh – p.
Ivanková
10. Rôzne
11. Diskusia - bude prebiehať pri jednotlivých bodoch programu samostatne.
12. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie Predsedníctva Federácie Felis Slovakia (ďalej len „P FFS“) otvorila prezidentka pani
Ivanková, ktorá privítala prítomných. P. Miklošová informovala prítomných, že p. Gabriela Minárová
dnes poslala v e-mailovej správe ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí z rodinných dôvodov.
2. Program zasadnutia
P. Ivanková v úvode zasadnutia nechala schváliť prítomnými program zasadnutia. Program bol
schválený:
Za: 3 hlasy
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov
Za zapisovateľa bola schválená sekretárka p. Miklošová. Ako overovateľ zápisnice bol schválený
člen predstavenstva p. Rybár. Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Zapisovateľ:
Za: 2 hlasy
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania: 1 hlas
Overovateľ:

Za: 2 hlasy
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania: 1 hlas
3. Kontrola plnenia úloh uložených posledným zasadnutím P FFS
P. Miklošová vykonala kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia P FFS.
Uznesenia P FFS boli plnené nasledovne:


Uznesením č. 2019/01 z 21.1.2019 P FFS poverilo sekretárku p. Miklošovú, aby sa spojila s p.
Kováčovou a spolu podľa návrhu p. Kováčovej dohodli termín odovzdania zápisnice z P FFS.
Úloha nie je splnená pretože:
V zmysle tohto uzn. sekretárka p. Miklošová vyzvala p. Kováčovú v elektronickej správe, aby
oznámila dokedy odovzdá zápisnicu zo zasadnutia P FFS z 6.10.2018. P. Kováčová prisľúbila
zápisnicu zaslať, čo sa doposiaľ nestalo. P. Kováčová bola vyzvaná ešte 7.1.2019, následne pri
osobnom stretnutí (preberaní agendy sekretárky) 15.2.2019. P. Kováčová termín dokedy
odovzdá predmetnú zápisnicu neuviedla, len prisľúbila, že keď zdolá nápor práce
s Plemennou knihou, bude sa venovať zápisnici.
K predmetnej veci p. Ivanková doplnila, že sama niekoľkokrát ( 13.11.2018, 3.12.2018,
26.3.2019 ) vyzývala p. Kováčovú, naposledy aby zápisnicu doručila do 31.3.2019 P FFS, avšak
zo strany p. Kováčovej nebola k uvedenému žiadna odozva alebo prisľúbila, že ju urobí.



Uznesením č. 2019/02 z 21.1.2019 P FFS poverilo p. Miklošovú, aby sa spojila s p.
Jakubčíkovou, ktorá bola predsedníčkou Revíznej komisie do konca roku 2018, aby doplnila
Správu Revíznej komisie za rok 2017 o kontrolu hospodárenia a kontrolu dodržiavania Stanov.
Po doplnení Správy Revíznej komisie bude správa predložená kolektívnym členom FFS (OZ) na
schválenie.
Úloha nie je splnená pretože:
V zmysle tohto uzn. sekretárka p. Miklošová sa e-mailom obrátila na pani Jakubčíkovú so
žiadosťou o doplnenie správy Revíznej komisie za rok 2017. P. Jakubčíková v odpovedi
uviedla, že pretože sa začiatkom roka 2019 vzdala funkcie predsedníčky Revíznej komisie,
správu dopĺňať nebude (elektronická komunikácia prebehla 23. a 24. 2. 2019) aj keď podľa
Stanov FFS je Revízna komisia povinná na každom zasadnutí VZ podať správu o činnosti za
predchádzajúce obdobie. Podľa Stanov FFS Revízna komisia predkladá VZ kontrolnú správu
k správe o hospodárení FFS.



Uznesením č. 2019/03 z 21.1.2019 P FFS poverilo p. Ivankovú aby v spolupráci s grafikom
zabezpečila úpravu a tlač informačného letáku pre FIFe GA 2019, vrátane informácií
o ubytovaní Predsedníctva FIFe.
Úloha bola splnená tak,
že účastníkom bol zaslaný leták elektronicky pred konaním GA FIFe, ako aj v tlačenej forme
bol k dispozícii v mieste konania GA FIFe.



Uznesením č. 2019/04 z 21.1.2019 P FFS poverilo p. Ivankovú predrokovať so sekretárom
FIFe, či je potrebné hľadať nové miesto na Welcome drink, alebo či je možné znova osloviť
čínsku reštauráciu kvôli Welcome drinku pred FIFe GA.
Úloha bola splnená a
z konzultácie vyplynulo, že miesto konania Welcome drink môže byť v čínskej reštaurácii,
ktorá bola za tým účelom oslovená a miesto bolo rezervované.

 Uznesením č. 2019/05 z 21.1.2019 P FFS poverilo p. Ivankovú, aby v spolupráci s p.
Poláčkovou zabezpečili darčeky pre účastníkov GA FIFe 2019.
Úloha bola splnená a
pre účastníkov sa zakúpili bonboniéry s čokoládkami s motívmi slovenských hradov
a darčekové tašky s vyobrazením mačiatok.



Uznesením č. 2019/06 z 21.1.2019 P FFS poverilo p. Ivankovú preveriť, či Royal Canin
poskytne sponzoring na GA FIFe 2019, ktoré sa koná v Bratislave.
Úloha bola splnená s tým. že
zástupca RC oznámil, že vzhľadom na rozsah finančných prostriedkov, ktoré má k dispozícii
pre rok 2019, toto podujatie nebude sponzorovať.



Uznesením č. 2019/07 z 21.1.2019 P FFS poverilo p. Minárovú a p. Miklošovú zabezpečiť
koordináciu GA FIFe pred začiatkom zasadnutia (p. Minárová) a počas zasadnutia (p.
Miklošová)
Úloha bola splnená



Uznesením č. 2019/08 z 21.1.2019 P FFS poverilo p. Ivankovú pripraviť návrh na doplnenie
výstavných pravidiel FIFe o možnosť získať v triede 12 –mačiatka a v triede 11 ‐ juniori
nové tituly tak, aby mačiatko nezískavalo len ocenenie Ex1/V1 ale aj príslušné tituly.
Zámerom tohto návrhu bude zatraktívniť výstavy.
Úloha bola splnená s tým, že
návrh bol pripravený a predložený na GA FIFe. Vzhľadom na odporúčanie účastníkov GA FIFe,
FFS po diskusii o tomto návrhu, tento návrh stiahlo z rokovania GA.



Uznesením č. 2019/09 z 21.1.2019 P FFS poverilo p. Ivankovú prerokovať s RC možnosť
sponzorovať seminár pre chovateľov a vyhlásenie NW´2018.
Úloha bola splnená a
RC nielen sponzorovalo, ale aj zabezpečilo seminár pre chovateľov, ktorý sa uskutočnil
6.4.2019 v Bojniciach pri príležitosti vyhlasovania Národného víťaza 2018 (NW 2018).



Uznesením č. 2019/10 z 21.1.2019 P FFS poverilo p. Miklošovú, aby sa obrátila na jednotlivé
OZ a zistila záujem o prácu mentorov chovu.
Úloha bola splnená s tým, že
kandidátov za mentorov navrhli OZ Mačky Nitra a OZ SACHM. Záujemcovia sa zúčastnili
seminára v Bojniciach. P. Ivanková informovala, že seminár prebehol úspešne a z diskusie po
seminári vyplynuli návrhy pre ďalší postup, s ktorým oboznámi P FFS v bode 9, tohto
zasadnutia.



Uznesením č. 2019/11 z 21.1.2019 P FFS poverilo p. Minárovú vypracovať prílohu č. 8
k Chovateľskému poriadku. Ďalej P FFS poverilo p. Miklošovú, aby spripomienkované prílohy
k CHP č. 1 až č. 9 zaslala na PK.
Úloha bola splnená tak, že
prílohu č. 8 dodala p. Minárová a schválené zmeny príloh k Chovateľskému poriadku boli
zaslané na PK.



Uznesením č. 2019/12 z 21.1.2019 P FFS poverila p. Kováčovú úpravou textu na stránke PK.
Text má informovať chovateľov o postupe pri podávaní žiadostí o rodokmene v prechodnom
období (do konca roku 2019), kedy je žiadateľ povinný poskytovať kópie potrebných
dokumentov rodičov na vydanie rodokmeňa mačiatka. Po ukončení prechodného obdobia,
keď budú založené karty chovných mačiek, už bude potrebné takéto dokumenty predkladať
len pri prvom vrhu chovných mačiek.
Úloha nebola splnená zo strany PK a tak je
Informácia uvedená len v zápisnici z VZ z 6.10.2018, ktorá je zverejnená na webovej
stránke FFS.



Uznesením č. 2019/13 z 21.1.2019 P FFS schválilo, že karta jednej chovnej mačky
(kocúr/mačka) sa bude honorovať sumou 2.-€/karta.
Úloha je splnená tak, že

PK bude v tejto výške fakturovať náklady na kartu chovnej mačky. P. Kováčová počas P FFS
uviedla, že karty zatiaľ nerobí, a preto náklady na ne nefakturuje.


Uznesením č. 2019/14 z 21.1.2019 P FFS určilo, že na stránku PK bude potrebné uviesť
informácie v zmysle GDPR, a tak si splniť informačnú povinnosť, ktorú ukladá GDPR.
Informácie na stránke umiestni za PK p. Kováčová
Úloha je splnená tak, že
na web stránke PK je link na presmerovanie na informácie o GDPR zverejnené na webovej
stránke FFS.



Uznesením č. 2019/15 z 21.1.2019 P FFS určilo, že p. Kováčová na stránku PK umiestni
informáciu o vybavovaní žiadostí o rodokmene podľa rozhodnutia P FFS, ktorá bude
obsahovať povinnosti žiadateľa a časový harmonogram vybavovania žiadostí zo strany PK
s tým, že PK nebude pracovať cez sviatky, cez dovolenku a cez PN, a preto sa lehota na
reakciu PK na vybavenie žiadosti zo strany PK primerane predlžuje o čas trvania sviatkov,
dovolenky a PN, pričom dátumy sviatkov, dovolenky, príp. PN budú na stránke PK uverejnené
.
Úloha nebola splnená PK a tak
informácia o povinnosti žiadateľov a harmonogram vybavovania žiadosti zo strany PK je len
zverejnená na webovej stránke FFS v Chovateľskom poriadku FFS. Na webovej stránke PK sa
informácie o sviatkoch alebo dovolenke zatiaľ nenachádzajú.



Uznesením č. 2019/16 z 21.1.2019 P FFS rozdelilo fakturačné práce medzi sekretariátom FFS
a PK. Sekretárka bude fakturovať členské, výstavy a veci súvisiace s činnosťou FFS a PK bude
fakturovať poplatky súvisiace s činnosťou PK v zmysle schváleného cenníka uvedeného vyššie.
Vzhľadom na to PK bude mať prístup k účtu FFS tak, ako to bolo odsúhlasené na VZ.
Úloha je splnená čiastočne pretože
PK nemá zabezpečený prístup k účtu FFS ale viceprezident jej zasiela výpisy z účtu 2 x
mesačne, čo je pre potreby PK nedostačujúce, ako uviedla p. Kováčová. Ďalší postup
v uvedenej veci je súčasťou rokovania P FFS k bodu 6. Plemenná kniha. Sekretárka FFS
informovala, že aj ona dostáva výpis z účtu pre potreby kontroly platieb členského a za
výstavy. Vzhľadom k tomu, že členské sa vždy uzatvára ku koncu mesiaca pre potreby
hlasovania v nasledujúcom mesiaci (platný počet hlasov), frekvencia zasielania výpisu z účtu
FFS 2 x mesačne je postačujúca. Fakturačné činnosti boli rozdelené tak, ako rozhodlo P FFS.



Uznesením č. 2019/17 z 21.1.2019 P FFS v súlade s rozhodnutím VZ z októbra 2018 bolo
určené poštovné pre talianskych členov – 6€ a pre slovenských členov 2€ za jednu obálku,
pričom talianskym členom sa nebude zasielať jedna kumulovaná obálka, ale niekoľko obálok
/zásielok v závislosti od gramáže obsahu tak, aby cena zásielky neprekročila 6€. Rovnaké
pravidlo platí aj pre slovenských členov, kde jedna zásielka nemá prekročiť 2€. Na stránke PK
bude uverejnený cenník.
Úloha nebola splnená zo strany PK a tak
cenník za zásielky je zverejnený na stránke FFS. P. Kováčová ako pracovník PK uviedla, že so
zasielaním obálok sú problémy, pretože sa nedá presne odhadnúť váha zásielky (gramáž
papiera na rodokmene nie je rovnaká). Vec bola riešená súhlasom Členov FFS so zakúpením
listovej váhy. P. Kováčová P FFS informovala, že váha by jej mala byť doručená v krátkom
čase.



Uznesením č. 2019/18 z 21.1.2019 P FFS rozdelilo činnosť sekretárky a Plemennej knihy.
Úloha je splnená
Plemenná kniha a sekretárka riešia im zverené činnosti podľa Stanov FFS a v súlade
s uznesením P FFS.



Uznesením č. 2019/19 z 21.1.2019 P FFS uložilo p. Minárovej zrušiť registráciu na Daňovom
úrade.

Úloha je splnená


Uznesením č. 2019/20 z 21.1.2019 P FFS poverilo p. Miklošová viesť knihy došlej pošty
a zakladať poštu zaslanú elektronicky alebo cez Slovenskú poštu v nadväznosti na spôsob, aký
zaviedla p. Kováčová.
Úloha sa plní priebežne
Ďalej p. Miklošová vykonala kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia VZ z októbra m. r.
Vyhodnotenie bolo nasledovné:

Z uznesení VZ konaného v októbri m.r. ostali otvorené ešte tieto úlohy:


Bod 13. Zápisnice z VZ: poveriť p. Minárovú pripraviť a odoslať odpoveď do FIFe o stave
riešenia podnetu na p. Pánkovú. VZ odhlasovalo termín odoslania správy 30.11.2018
Úloha nie je splnená, pretože
P FFS nemá informáciu od p. Minárovej, k dnešnému dňu, že odpoveď pre FIFe bolo
odoslané. P. Ivanková informovala, že to, čo bolo pani Pánkovej uložené uznesením p.
Pánková splnila. Je preto potrebné, aby p. Minárová ak tak už neurobila, o veci informovala
FIFe listom, tak ako jej to bolo uložené v novembri m.r.
Úloha ďalej trvá a

Uznesením č. 2019/1 z 20. 7. P FFS ukladá p. Gabriele Minárovej ak tak už neurobila, informovať
urýchlene FIFe o vyriešení podnetu na p. Pánkovú.


Bod 16. Zápisnice z VZ: zjednodušenie vnútorných predpisov FFS, zlúčenie duplicitných
dokumentov a vytvorenia jedného stručného a prehľadného dokumentu.
Úloha je v riešení, pretože
na základe tohto uznesenia VZ, P FFS na svojom rokovaní v januári 2019 rozhodlo osloviť
jednotlivé OZ s návrhom na vytvorenie pracovnej skupiny. Do pracovnej skupiny prihlásili p.
Katarína Javorská z OZ Ušľachtilá mačka a p. Martin Seidler z OZ Mačky Nitra. Členovia
pracovnej skupiny P FFS neoslovili a neinformovali o postupe na práci na nových
dokumentoch.

Uznesením č. 2019/2 z 20. 7. P FFS ukladá p. Miklošovej osloviť členov pracovnej skupiny p.
Javorskú a p. Seidlera a požiadať ich o informáciu o stave prác na týchto dokumentoch
4. Priebeh GA FIFe
P. Ivanková informovala o priebehu Generálneho zasadnutia FIFe, ktoré sa konalo v Bratislave
v dňoch 30.-31. mája v Bratislave s tým, že správa z tohto zasadnutia bola rozoslaná za účelom
informovania, na všetky OZ v preklade, ktorý zabezpečila p. Ivanková. Podľa uznesenia 2019/06
z 21. 1. 2019 p. Ivanková mala osloviť Royal Canin (RC) so žiadosťou o sponzoring GA FIFe. RC túto
akciu nesponzorovalo vzhľadom na nedostatok financií (viď aj bod 3 tejto zápisnice - Kontrola
plnenia úloh).
a) P. Ivanková informovala, že účastníci GA FIFe boli spokojní s organizáciou. Na zasadnutí sa za
FFS zúčastnili a hlasovali p. Ivanková ako prezident a p. Minárová ako viceprezident. Počas
Generálneho zasadnutia súčinnosť pri jeho konaní poskytovala p. Miklošová sekretárka FFS
a p. Poláčková z Revíznej komisie FFS. Darčeky pre účastníkov GA FIFe 2019 zabezpečia p.
Ivanková v spolupráci s p. Poláčkovou a p. Minárovou.
b) Finančnú správu o čerpaní nákladov na organizáciu Generálneho zhromaždenia predložila p.
Minárová prostredníctvom p. Ivankovej, ktorej uvedenú správu zaslala elektronicky spolu
s ospravedlnením neúčasti na zasadnutí P FFS z rodinných dôvodov. Podľa predloženej správy:
Plánované výdavky na GA FIFe zo strany FFS boli
Reálne náklady na GA FIFe zo strany FFS predstavovali
FFS z plánovaných prostriedkov ušetrilo

2 200,00€
1 487,94€
712,06€

5. Seminár Royal Canin a Národný víťaz Slovenska 2018
P. Ivanková vyhodnotila seminár Royal Canin (RC) venovaný individuálnym členom FFS, členom
chovateľského klubu RC a záujemcom o mentorstvo chovu, ktorý sa konal pri príležitosti
odovzdávania cien pre Národného víťaza Slovenska 2018 (NW'18). Seminár bol úspešný, jeho priebeh
je zdokumentovaný videom prístupným na stránkach FFS, kde je taktiež zdokumentovaný priebeh
odovzdávania cien NW´18. Vzhľadom na skúsenosť s vyhodnocovaním NW´18, P FFS pre
vyhodnotenie NW´19 zmenilo spôsob zbierania výsledkov a rozhodlo
Uznesením č. 2019/3 z 20. 7. P FFS ukladá p. Miklošovej zabezpečiť zasielanie elektronicky
spracovaných podkladov (katalóg, výsledková listina) z výstav za účelom priebežného hodnotenia
NW´19 p. Poláčkovej.
Uznesením č. 2019/4 z 20. 7. P FFS ukladá p. Poláčkovej zabezpečiť priebežné hodnotenie NW´19.
Uznesením č. 2019/5 z 20. 7. P FFS ukladá p. Ivankovej zabezpečiť priebežné zverejňovanie
výsledkov z medzinárodných výstav na web stránkach FFS vzhľadom na hodnotenie NW´19.
6. Plemenná kniha (PK):
Bola predložená priebežná správa o činnosti PK za rok 2019, ktorú zaslala p. Kováčová.
a) Podľa správy a vyjadrenia p. Moniky Kováčovej pretrváva problém s identifikáciou platieb za
rodokmene, pretože do správy pre príjemcu žiadateľ o rodokmeň neuvádza korektný
identifikátor. Preto P FFS
Uznesením č. 2019/6 z 20. 7. P FFS ukladá p. Miklošovej oznámiť všetkým OZ, aby informovali svojich
členov, že sú povinní zasielať na PK potvrdenia o úhrade faktúr, ktoré im vygeneruje systém pri
zadaní platby formou prevodu z osobného účtu na účet FFS. Zároveň je potrebné aby OZ informovali
svojich členov aby do správy pre príjemcu uviedli číslo faktúry napr. „19010064“. Takýto postup
urýchli vydávanie rodokmeňov.
b) P. Miklošová vypracovala zmluvu podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov
(GDPR) na meno Moniky Kováčovej, ktorá vedie PK, a teda spracúva aj osobné údaje
chovateľov – žiadateľov o rodokmene. Na zasadnutí P FFS k uvedenému p. Monika Kováčová
informovala, že FFS uzavrelo zmluvu s jej matkou p. Ľubicou Kováčovou, u ktorej je p. Monika
Kováčová zamestnancom a PK vedie ako zamestnanec živnostníka p. Ľubice Kováčovej.
Vzhľadom na uvedené P FFS
Uznesením č. 2019/7 z 20. 7. P FFS ukladá p. Miklošovej prepracovať zmluvu vypracovanú v súlade
s GDPR na p. Ľubicu Kováčovú so zohľadnením skutočnosti, že výkonný pracovník PK Monika
Kováčová je zamestnanec p. Ľubice Kováčovej. Následne zmluvu e-mailom zašle uvedenú zmluvu p.
Monike Kováčovej, ktorá zabezpečí jej podpísanie zo strany p. Ľubicou Kováčovou.
Uznesením č. 2019/8 z 20. 7. P FFS ukladá p. Minárovej podpísať predmetnú zmluvu vypracovanú
podľa GDPR za P FFS.
c) P. Kováčová uviedla, že ďalším problémom PK je mesačný výpis z účtu P FFS, ku ktorému sa
dostane. Uvedená frekvencia je nedostatočná vzhľadom na potrebu identifikácie platieb
a zasielanie rodokmeňov v zmysle pravidiel CHP. P. Ivanková uviedla, že nebola informovaná
o danom probléme ale daný problém vie vyriešiť a nastaviť generovanie výpisu z účtu FFS.
Vzhľadom na to P FFS
Uznesením č. 2019/9 z 20. 7. P FFS ukladá p. Ivankovej nastaviť generovanie výpisu z účtu 2 x
týždenne (pondelok a štvrtok) prípadne častejšie, ako to umožní systém banky a zabezpečí jeho

doručenie na PK.
Poznámka : od 24.7. pracovníčke PK chodí denný výpis z banky o stave na účte.
d) V diskusii k problémom PK p. Kováčová požiadala, či by sa lehota na vydávanie rodokmeňov
nemohla predĺžiť, ako aj zmeniť spôsob platby resp. rozšíriť tento spôsob z doterajšieho
spôsobu (platba vopred a po pripísaní platby na účet FFS sa zasielajú rodokmene) o platbu na
dobierku vzhľadom k problémom s identifikáciou platieb. P. Ivanková informovala, že o týchto
veciach rozhodlo Valné zhromaždenie, a teda problém je možné riešiť iba na základe návrhu
kolektívneho člena FFS, teda niektorej OZ a schválenia VZ napr. korešpondenčným
hlasovaním. Ďalej p. Ivanková uviedla, že proces vydávania rodokmeňov je nastavený tak, aby
do 5 pracovných dní pracovník PK reagoval, či je žiadosť kompletná a do 3 pracovných dní po
zaplatení zaslal žiadateľovi rodokmeň ak vie identifikovať platbu). P. Ivanková uviedla, že vec
by sa mohla zlepšiť, ak členovia FFS budú rešpektovať požiadavku v zmysle uznesenia 2019/6
z 20. 7. 2019.
e) P FFS bolo informované, že listová váha z ČR zatiaľ nebola doručená.
f)

K úlohe viesť „Karty mačiek“ uloženej PK Valným zhromaždením v novembri m. r.
a prerokovanej P FFS v januári t.r. z pohľadu financovania p. Kováčová uviedla, že karty ešte
nezačal spracúvať, a teda ich nebude účtovať.

g) Vzhľadom k diskutovanej téme informovanosti prezidentky FFS o činnosti PK:
Uznesením č. 2019/10 z 20. 7. P FFS uložilo p. Ivankovej požiadať p. Lehockého aby zabezpečil
preposielanie korešpondencie PK v kópii prezidentke FFS
7. Vedenie účtovníctva FFS:
a) P. Ivanková predložila na zasadnutí P FFS Správu o priebežnom čerpaní financií do 30.6.2019,
ktorú jej zaslala p. Minárová elektronicky. P FFS správu prijalo na vedomie.
b) Pretože revízia účtovných dokladov za m. r. nebola vykonaná (viď bod 3 Kontrola plnenia
uznesení, Uznesenie č. 2019/02 z 21.1.) P FFS rozhodlo a uložilo
Uznesením č. 2019/11 z 20. 7. p. Mosnej, predsedníčke Revíznej komisie, vykonať revíziu účtovných
dokladov za rok 2017 a 2018. Na tento účel p. Mosná dohodne termín a miesto prevzatia (BA)
účtovných dokladov s p. Minárovou
Uznesením č. 2019/12 z 20. 7. P. Minárovej vypracovať preberací protokol k účtovnej správe a p.
Mosnej prevziať účtovné doklady spolu s preberacím protokolom v dohodnutom termíne.
Na zabezpečenie uvedeného P FFS schválilo
Uznesením č. 2019/13 z 20. 7. pracovnú cestu p. Mosnej k p. Minárovej a následne k p. Ivankovej
podľa vyššie dohodnutých termínov a náklady na pracovnú cestu budú p. Mosnej preplatené
z FFS v súlade s Ekonomickou smernicou.
Vzhľadom na uvedené P FFS uložilo
Uznesením č. 2019/14 z 20. 7. P. Minárovej vypracovať preberací protokol k odovzdávaným
účtovným dokladom a p. Miklošovú upozorniť na túto skutočnosť.
Ďalej P FFS uložilo
Uznesením č. 2019/15 z 20. 7. uložilo p. Miklošovej vyzvať p. Minárovú aby spolu s účtovnými
dokladmi predložila originál zmluvy o poskytovaní účtovných služieb (zmluva FFS s účtovnou firmou),
darovaciu zmluvu (od p, Ivankovej) a originál zmluvy s firmou p. Ľubici Kováčovej ( PK ). Uvedené
doklady neboli bývalou sekretárkou FFS odovzdané a môžu byť súčasťou učtovných dokladov.
8. Príprava Valného zhromaždenia 2019

P. Ivanková tento bod rokovania uviedla s tým, že vzhľadom na to, že v tomto roku končí mandát
Predstavenstva FFS je potrebné pri príprave jesenného zasadnutia Valného zhromaždenia úzko
spolupracovať s občianskymi združeniami a tejto prípravy sa zúčastnia aj všetci členovia súčasného P
FFS.
Na organizáciu VZ je potrebné stanoviť miesto a termín konania. P FFS navrhlo tieto termíny:
- 26. októbra 2019 (posledná sobota v mesiaci) – v tomto termíne je svetová výstava mačiek
- 9. novembra 2019 (druhá sobota v novembri)
- 16. novembra 2019 (tretia sobota v novembri)
P FFS preto uložilo
Uznesením č. 2019/16 z 20. 7. p. Miklošovej poslať na OZ návrh na termíny konania VZ so žiadosťou
o vyznačenie vyhovujúceho termínu. OZ môžu vyznačiť aj dva termíny s tým, že VZ sa bude konať
v tom termíne, ktorý vyhovuje najväčšiemu počtu OZ.
Miesto konania VZ je potrebné vybrať tak, aby bolo dostupné pre všetkých vyslaných zástupcov OZ.
Zároveň je potrebné počítať s tým, že na tomto VZ sa budú konať voľby do Predstavenstva na ďalšie
obdobie 4 rokov. Program VZ by sa mal začať o 9:30 hod. registráciou účastníkov a o 10:00 hod.
začne samotný program. V rámci rokovania VZ v novembri m.r. OZ Mačky Žilina navrhlo, že VZ by sa
mohlo uskutočniť v Žiline. Preto P FFS uložilo
Uznesením č. 2019/17 z 20. 7. p. Miklošovej poslať na OZ požiadavku na návrh miesta konania VZ.
Miesto konania môže navrhnúť ktorékoľvek OZ tak, aby bolo dostupné pre všetkých a OZ, ktoré ho
navrhuje vie tento priestor zabezpečiť
Pani Ivanková pripomenula, že je potrebné upozorniť všetky OZ, že na VZ je potrebné priniesť
štatutárnym orgánom overenú zápisnicu zo zasadnutia OZ, v prípade ak došlo v OZ k zmene, platný
zoznam členov, ktorý obsahuje najmä meno a priezvisko člena a jeho registračné číslo v OZ. Zoznam
musí byť potvrdený štatutárnym orgánom. Na určenie počtu platných hlasov bude záväzný platný
zoznam členov OZ a výpis z bankového účtu FFS potvrdzujúci odvedenie platieb za členov. Podľa čl. 6
ods. 2 Stanov FFS: „Člen FFS má na Valnom zhromaždení v danom kalendárnom roku taký počet
hlasov, ako má vo svojom občianskom združení počet dospelých individuálnych členov FFS so
zaplatenými členskými príspevkami pripísanými na účet FFS k poslednému dňu v mesiaci
predchádzajúcemu mesiacu, v ktorom sa koná Valné zhromaždenie.“ V prípade ak sa bude Valné
zhromaždenie konať v októbri, platí zoznam členov s odvedeným príspevkom ku koncu septembra.
V prípade ak sa bude Valné zhromaždenie konať v novembri, platí zoznam členov s odvedeným
príspevkom ku koncu októbra. Preto P FFS:
Uznesením č. 2019/18 z 20. 7. uložilo p. Ivankovej zabezpečiť výpisy z účtu k poslednému dňu v
mesiaci za rok 2019 a pripraviť podklady pre Mandátnu komisiu vzhľadom na čl. 6.2 Stanov FFS.
a
Uznesením č. 2019/19 z 20. 7. p. Miklošovej poslať na OZ výzvu na zaslanie kandidátov na voľbu do
Predstavenstva FFS.
9. Odborná chovateľská komisia FFS
P. Ivanková uviedla tento bod rekapituláciou situácie nasledovne: Valné zhromaždenie odsúhlasilo
možnosť opätovne zaradiť do systému poradcov chovu ako mentorov chovu. P FFS naplánovalo prvé
stretnutie záujemcov na seminári konanom pri príležitosti odovzdávania cien NW'18, ktorého sa
zúčastnili záujemcovia z OZ SACHM, z OZ Mačky Nitra, z OZ Kráľovské mačky. Na základe diskusie na
seminári p. Ivanková pripravila návrh dokumentu pre Odbornú chovateľskú komisiu FFS, pretože túto
činnosť je potrebné v rámci FFS inštitucionalizovať. P. Ivanková navrhla, aby sa predložený dokument
postúpil na pripomienky OZ, a preto P FFS:
Uznesením č. 2019/20 z 20. 7. uložilo p. Miklošovej poslať na OZ návrh stanov Odbornej chovateľskej
komisie na pripomienkovanie.

10. Rôzne
V bode rôzne sa prerokovali nasledovné problémy:
a) Na základe rozhodnutia FIFe sa v chove Mainských mývalých mačiek bude od roku 2020 povinne
testovať aj dysplázia bedrových kĺbov. FFS oslovilo jednotlivé OZ so žiadosťou, aby o uvedenom
informovali svojich členov a na základe ich reakcie vyplnili dotazník zaslaný chovateľskou radou
Mainských mývalých mačiek FIFe. Zároveň na FFS bola doručená požiadavka z FIFe Komisie pre
zdravie a pohodu mačiek informovať ich o možnosti testovania MCO na Slovensku. Do konania
zasadnutia P FFS podklady o stave chovaných mačiek poslalo za svojich členov OZ Mačky – Nitra /
Felis - Nitra. P FFS
Uznesením č. 2019/21 z 20. 7. uložilo p. Miklošovej osloviť Štátnu veterinárnu správu v SR so
žiadosťou o informácie, či existujú v SR certifikovaní veterinári na testovanie dysplázie bedrových
kĺbov u mačiek.
a
Uznesením č. 2019/22 z 20. 7. uložilo p. Miklošovej aby od p. Kováčovej vyžiadala stav chovných
mačiek (kocúrov aj mačiek) plemena MCO. Obdobie, za ktoré sa bude štatistika požadovať sa spresní
na základe komunikácie s p. Urbanom (BC MCO FIFe).
b) PK informovala p. Ivankovú, že na stránke TICA sa medzi dôveryhodnými krajinami FIFe
vydávajúcimi rodokmene SK nenachádza (rodokmene vydávane PK FFS). Preto P FFS uložilo
Uznesením č. 2019/23 z 20. 7. p. Ivankovej, aby uvedené riešila s TICA - zaradenie FFS do ich registra
dôveryhodných orgánov vydávajúcich rodokmene.
c) V rôznom sa diskutovalo o záveroch uvedených v Správe o činnosti PK – otázka platieb za
rodokmene. Stanovisko P FFS je uvedené v bode 6. Plemenná kniha tejto zápisnice.
d) Ďalej sa diskutovalo o možnosti odstránenia kódu krajiny z názvu chovateľskej stanice. Podľa
stanoviska FIFe je možné pri pri žiadosti o novú chovateľskú stanicu požiadať o uvedenie
kódu krajiny alebo o uvedenie kódu krajiny nepožiadať. V prípade ak pri zriadení chovateľskej
stanice už bol uvedený kód krajiny je potrebné cez FIFe zistiť, či je možné tento kód krajiny
odstrániť a akým spôsobom. Vzhľadom na to PFFS uložilo
Uznesením č. 2019/24 z 20. 7. p. Ivankovej, aby požiadala FIFe o stanovisko k predmetnej veci –
odstránenie kódu krajiny z názvu chovateľskej stanice ak kód krajiny bol pri názve chovateľskej
stanice pri jej zriadení uvedený.
e) P. Kováčová sa informovala ohľadne vydávania rodokmeňov pri krížení dvoch bielych mačiek,
nakoľko podľa chovateľských pravidiel FIFe je kríženie dvoch bielych mačiek v druhej alebo
tretej generácii zakázané. Severské krajiny takéto kríženie nepovolia, a preto sa ako
pracovník PK pýta na stanovisko FFS, ako má v uvedenej veci konať. P. Ivanková uviedla, že
FIFe Chovateľsko – registračné pravidlá čl. 3.6.4 uvádzajú, že krytie dvoch bielych mačiek nie
je vo FIFe dovolené. Ale FIFe nezakazuje registráciu PP kde v PP sa nachádza krytie dvoch
bielych mačiek. Len Divé“ mačky a nové plemená založené na „divých“ mačkách a mačky
trpiace (pseudo-)achondroplaziou alebo osteochondrodysplaziou sa nemôžu registrovať.
P. Kováčová ako príklad uviedla, že plemeno Škótska klapouchá sa nemôže registrovať. P.
Ivanková jej vysvetlila, že registrácia PP, kde je uvedené kríženie dvoch bielych mačiek
v druhej a tretej generácie a registrácia Škótskej klapouchej mačky sú dve rôzne veci. Potvrdila,
že Škótska klapouchá mačka sa nemôže registrovať vzhľadom na hore uvedené pravidlo FIFe ale
PP kde je uvedené kríženie dvoch bielych mačiek sa môže registrovať, pretože nie je zakázané.
f)

Ďalej p. Kováčová informovala P FFS, že p. Mastrangello podala žiadosť o rodokmene na PK
FFS v mene p. Sabatini. Táto žiadosť však bola doručená PK až po uplynutí 10 týždňovej
lehoty, ktorá bola VZ schválená na podávanie žiadostí o rodokmene. Vzhľadom na to žiada

o stanovisko P FFS ako vo veci postupovať, či je možné udeliť výnimku z 10 týždňovej lehoty.
P. Ivanková informovala, že k oneskorenému podaniu žiadosti došlo z dôvodu zmeny
sekretára talianskeho klubu chovateľov mačiek. P FFS súhlasí s výnimkou v prípade p.
Sabatini, a teda jej žiadosť o rodokmene je možné vybaviť.
g) P. Ivanková požiadala p. Kováčovú o vysvetlenie, prečo sa ešte nevybavujú žiadosti
o rodokmene, ktoré boli zaslané na PK v máji. P. Kováčová informovala, že rodokmene už
vybavuje.
h) Rovnako p. Ivanková požiadala p. Kováčovú o vysvetlenie k reklamácii p. Peciara ohľadne
jeho žiadosti o vystavenie PP a zápis do registra PK. Originál PP z CFA bol zaslaný 24.6.2019.
P. Kováčová informovala, že to vybaví.
i)

P. Ivanková informovala P FFS o zmene miesta konania MVM 23.-24.11.2019. Vzhľadom na
technické problémy so Športovou halou v Partizánskom, sa MVM bude konať v Nitre ako už
bolo odsúhlasené.

j)

P. Ivanková informovala, že p. Magulaková žiada odpustiť poplatok za zabezpečenie zriadenia
chovateľskej stanice. Ako dôvod uvádza, že lehota na odpoveď na podanú žiadosť nebola
dodržaná. P. Kováčová uviedla, že lehota na odpoveď dodržaná bola, pretože systém
odpoveď generuje automaticky. Preto P FFS
Uznesením č. 2019/25 z 20. 7. uložilo p. Kováčovej aby zabezpečila podanie dôkazu a z logov
vyhľadala informáciu o dátume zaslania automatizovanej odpovede p. Magulakovej

11. Diskusia
Diskusia prebehla v rámci jednotlivých bodov rokovania
12. Záver
Zasadnutie ukončila p. prezidentka Ivanková o 16:30 hod.
Zapísala: Miklošová
Zasadnutie sa konalo vo Štvrtku na Ostrove dňa 20.7.2019
Zápisnicu overil: Miroslav Rybár
V súlade s čl. 3b bod 5 Štatútu Predstavenstva FFS, cit.: „Z každého rokovania Predstavenstva, a to
ako rokovania osobného, tak aj korešpondenčného je vyhotovený písomný záznam, ktorý bude
zaznamenaný v najbližšej zápisnici zo zasadnutia Predstavenstva, zverejnený na internetovej stránke
FFS a elektronicky odoslaný všetkým Členom FFS do 30. dní od osobného rokovania Predstavenstva.
Na vyžiadanie aj v písomnej forme." prikladám k zápisnici písomný záznam z korešpondenčného
hlasovania členov P FFS, ktoré sa uskutočnilo v období od 27.1.2019 do 20.7.2019
27.1.2019
Žiadosť o súhlas poslať na korešpodenčné hlasovanie VZ poplatok za podanie žiadosti po 10 týždni
veku mačiatka - odsúhlasené.
28.1.2019
požiadavka spracovateľa PK FFS na zabezpečenie - nákup novej pečiatky - odsúhlasené
29.1.2019
Žiadosť Mačky - Nitra / Felis - Nitra - zmena členstva : Ingrid Rossi z Talianska do FFS - odsúhlasené

4.2.2019
Žiadosť OZ Mačky – Nitra / Felis – Nitra o súhlas a poslanie podnetu FFS na Predsedníctvo FIFe –
Disciplinárnu komisiu vzhľadom na to, že ANFI pri zmene členstva nekoná v súlade s pravidlami FIFe –
odsúhlasené.
6.2.2019
Žiadosť o súhlas aby sekretárka FFS mala prístupové práva k účtu FFS - náhľad na účet - odsúhlasené.
9.2.2019
Žiadosť o odsúhlasenie ceny max.70 EUR za pohár a štítok s textom pre NW´18 - odsúhlasené.
14.2.2019
Návrh - riešiť cez korespodenčné hlasovanie VZ, pretože P FFS nemôže meniť rozhodnutie VZ.
Žiadosť OZ Mačky – Nitra / Felis - Nitra vzhľadom na termín podávania žiadostí na PK ( zmeniť z 10
týždňov na 120 dní ) a návrh na zmenu vzhľadom na zasielanie dokumentov z PK – podľa váhy
zásielky - odsúhlasené.
17.2.2019
Žiadosť o zmenu miesta konania MVM marec 2019 z Bratislavy do Stupavy - odsúhlasené.
19.2.2019
Žiadosť odsúhlasiť jeden zo šiestich návrhov na kúpu pohárov pre NW´18 a kokardy v cene 20 EUR
s DPH za kus – odsúhlasené
24.2.2019
Žiadosť p. Sattler z Nemecka - podpora jej kandidátku so Výstavnej komisii FIFe- odsúhlasené.

25.2.2019
Žiadosť OZ Mačky – Nitra / Felis - Nitra o prijatie nového individuálneho člena FFS, ktorým je pani
Rosalba Russo z Talianska. Pani Russo nebola doposiaľ členom FIFe - odsúhlasené.

25.2.2019
Žiadosť OZ Mačky – Nitra / Felis – Nitra – návrh na FIFe GA 2019 - zmena podmienok pre NW –
odsúhlasené na korešpodenčné hlasovanie VZ.
26.2.2019
Žiadosť o podporu Donatelly Mastrangelo, ktorá si praje kandidovať do FIFe komisie pre
posudzovateľov a na prípravu štandardov. V tejto komisii pracuje už niekoľko rokov ( t.č. ako
predsedníčka ) a rada by pokračovala - odsúhlasené.

4.3.2019
Žiadosť od Donatelly Mastrangelo podporiť na GA nasledovných kandidátov do komisie pre
posudzovateľov a žiakov posudzovateľov - odsúhalsené
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5.3.2019
Žiadosť o odsúhlasenie typu kokardy z dvoch návrhov pre NW´18 – odsúhlasené typ 10 radovej
kokardy.
6.3.2019
Návrh na zakúpenie poklice na pohár pre NW – odsúhlasené.
13.3.2019
Žiadosť OZ Mačky – Nitra / Felis – Nitra o odsúhlasenie návrhu na FIFe GA 2019 v súlade s bodom 5
písm. h) rokovania P FFS 27.1.2019 a uznesením č. 8 (viď zápisnica z P FFS) , ktoré nadväzovalo na
uznesenie č. 12 VZ z 27.10.2018: predložiť na GA FIFe v roku 2019 v BA doplnenie Výstavných
pravidiel FIFe o možnosť získať v triede 11 a 12 nové tituly - odsúhlasené.
24.3
Žiadosť OZ Ister Felis o vstup do FFS pre Shereif Yehya Gomaa Khamis z ČR. Nebol členom FIFe. odsúhlasené
26.3
Žiadosť OZ Mačky – Nitra / Felis – Nitra o vstup do FFS pre p. Elena Paglierini z Talianska. P. Elena
Paglierini doposiaľ nebola členom žiadneho národného člena FIFe - odsúhlasené.

9.4
Žiadosť o odsúhlasenie výmeny papiera za pevnejší materiál - banera FFS s cenou : 120 - 130 EUR.
Zrealizuje p. Ivanková - odsúhlasené.
4.5
Žiadosť o odsúhlasenie programu na FIFe Galadinner 2019. Cena : 400 EUR – odsúhlasené.
15.5
Žiadosť od Filipa Lehockého na odsúhlasenie paušálu za mesačnú správu stránky 20 EUR bez DPH.
Jednalo by sa o :

- aktualizovania stránky,
- úpravy obsahu
- spravovanie technických problémov,
- spravovanie hostingu
- spravovanie e mailov – odsúhlasené.
20.5
Žiadosť p. Peciara – zápis do registra SPKM kocúra X- Treme Marlon per Horsky park EXO blue LH
z CFA organizácie ako PER a - odsúhlasené.
22.6
Návrh zmluvy o poskytnutí služieb – p. Lehocký - pripomienkovanie resp. odsúhlasenie –
odsúhlasené.
15.7
Žiadosť PK o súhlas s nákupom čierneho tonera do tlačiarne PK FFS - odsúhlasené.

