
Zápisnica z Valného zhromaždenia Federácie Felis Slovakia,  
ktoré sa uskutočnilo dňa 27. 10. 2018 v Partizánskom. 

Miesto konania zasadnutia: Slovenská reštaurácia – Koliba, Nemocničná 885/2, 
Partizánske  

Začiatok valného zhromaždenia: 10:00, registrácia účastníkov od 9:30 

Program Valného zhromaždenia 
1. Otvorenie – p. Ivanková  

2. Odsúhlasenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice : p. Ivanková 

3. Kontrola plnenia uznesení od posledného VZ – p. Ivanková 

4. Voľba členov mandátovej, návrhovej  komisie – p. Ivanková 

5. Správa mandátovej komisie – predseda mandátovej komisie 

6. Schválenie programu – p. Ivanková 

7. GDPR - aplikácia pre FFS a Členov FFS - p. Miklošová 

8. Občerstvenie 

9. Výročná správa FFS za rok 2017 a jej schválenie – p. Ivanková 

10. Správa o hospodárení za rok 2017 a jej schválenie – p. Minárová, p. Ivanková 

11. Správa o vykonanej činnosti Revíznej komisie FFS za rok 2017 – p.Jakubčíková, p. 
Polačková 

12. Správa o činnosti SPKM za rok 2017 – p. Kováčová, p. Ivanková 

13. Správa o činnosti Predstavenstva FFS od posledného VZ a jej schválenie – p. 
Ivanková 

14. Návrh na zmenu a doplnenie dokumentov FFS – p. Ivanková, Členovia FFS 

15. Plán činnosti FFS na rok 2019 a jeho schválenie – p. Ivanková 

16. NW´19 – schválenie podmienok súťaže  – p. Minárová, p. Ivanková 

17. Priebežná správa o hospodárení do konca septembra 2018 – p. Minárová, p. Ivanková 

18. Návrh finančného rozpočtu na rok 2019, členský poplatok, poplatky PK, schválenie    
– p. Minárová, Kováčová, Ivanková 

19. Správa návrhovej  komisie, uznesenia – predseda komisie 

20. Rôzne, návrhy Členov FFS, návrhy na FIFe GA 2019 atď.    

21. Ukončenie VZ  

Zoznam prítomných:  

Prezident:  Soňa Ivanková 

Člen predstavenstva: Miroslav Rybár 

                                        Pavol Cvengroš (len na úvod zasadnutia) 

Prítomní všetci za Revíznu komisiu : 

Predsedníčka: Helena Jakubčíková 

Členovia :         Helena Polačková 

                          Andrea Adame    
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Prítomní všetci za Disciplinárnu komisiu: 

Predsedníčka: Andrea Klegová 

Členovia: Zdenko Sigmund 

                  Filip Lehocký   

  

Prítomní zástupcovia občianskych združení (ďalej len „OZ“):  

OZ CatClub Banská Bystrica ( v zastúpení p. Michal Adamec ) 
OZ Ister Felis – Helena Jakubčíková 
OZ Kráľovské mačky /  Royal cats – Andrea Adame 
OZ Mačky – Nitra / Felis – Nitra – Soňa Ivanková 
OZ Mačky Trnava / Felis Tirnavia (v zastúpení p. Helena Jakubčíková) 
OZ Mačky Žilina – Rastislav Štefánik 
OZ Slovenská asociácia chovateľov mačiek – Helena Polačková  
OZ Mačky Košice – Martin Tkáč 

OZ Ušľachtilá mačka – ( v zastúpení Rastislav Štefánik )  
OZ Mačky – Baťovčan ( v zastúpení p. Miroslav Rybár ) 

sú uvedení v prezenčnej listine v prílohe č. 1 k tejto zápisnici 

Neprítomní zástupcovia občianskych združení ( ďalej len „OZ“): 

OZ Spolok chovateľov mačiek Rimavská Sobota  

Ospravedlnení: 
Viceprezident :  Gabriela Minárová 
Sekretárka:        Monika Kováčová 

Hostia: viď prezenčná listina v prílohe č. 1  k tejto zápisnici 

K bodu 1 

Otvorenie zasadnutia 

Prezident Federácie Felis Slovakia (ďalej len „FFS“), p. Ivanková privítala prítomných 
a  otvorila zasadnutie Valného zhromaždenia (ďalej len „VZ“) FFS. Zároveň informovala 
prítomných, že zo zasadnutia VZ sa bude vyhotovovať zvukový záznam, o čom boli všetci 
zúčastnení informovaní pri podpisovaní prezenčnej listiny, pretože zároveň s prezenčnou 
listinou podpisovali aj súhlas s vyhotovením zvukového záznamu svojho hlasu. 

P. Ivanková hlasovaním nechala overiť súhlas /nesúhlas s nahrávaním zasadnutia VZ. Všetci 
prítomní zástupcovia OZ a hostia s nahrávaním súhlasili, nikto nebol proti nahrávaniu ani sa 
nikto z prítomných nezdržal hlasovania. 

P. Ivanková udelila slovo p. Cvengrošovi na základe jeho žiadosti o vystúpenie ešte pred 
začiatkom oficiálneho programu VZ. 

P. Cvengroš uviedol, že pre chorobu sa nemal zúčastniť zasadnutia VZ, a preto OZ Felis 
Tirnavia zastupuje p. Jakubčíková, ale pretože v  návrhoch, ktoré boli FFS zaslané boli 
uvedené aj dva návrhy, ktoré sa týkajú jeho osoby ako člena Predsedníctva FFS, chcel by sa 
k nim vyjadriť (návrhy na rokovanie zo strany OZ sú uvedené v prílohách k tomuto zápisu a 
sú číslované priebežne podľa programu): 

a) k návrhu OZ Mačky Žilina na odvolanie p. Cvengroša z pozície člena Predsedníctva FFS za 
nemiestne výroky k organizácii výstavy v roku 2018 v Žiline p. Cvengroš uviedol, že si nie je 
vedomý, že by sa o  organizovaní výstavy v  Žiline v  roku 2018 nemiestne vyjadroval. 
Uviedol, že na takéto tvrdenie je potrebné predložiť dôkaz, v opačnom prípade považuje 
takéto vyjadrenie za ohováranie a poškodzovanie dobrého mena. Ďalej k návrhu OZ Mačky 
Žilina uviedol, že nie vždy a všade vystupuje ako člen Predstavenstva FFS, ale vystupuje aj 
ako súkromná osoba a bez ohľadu na to, čo povedal a čo sa mu prisudzuje, výraz maďarská 
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výstava nepovažuje za dehonestujúci, tak ako nepovažuje za dehonestujúci označenie 
slovenská výstava, poľská alebo nemecká výstava.  

b) k  návrhu OZ SACHM na odvolanie p. Cvengroša z pozície  člena Predsedníctva FFS 
z dôvodu dlhodobého neplnenia úloh p. Cvengroš uviedol, že bol FFS poverený vytvorením 
webovej stránky a nie jej napĺňaním. Ďalej, že stránku vytvoril pred tromi rokmi a nikto 
voči jej designu nič nenamietal. Časom sa ukázalo, že design nebol ideálny a na základe 
požiadavky  FFS sa to riešilo. P. Cvengroš tiež uviedol, že keď vytvoril stránku mal snahu 
organizovať aj jej obsah a oslovil jednotlivé OZ čo ostalo bez odozvy. Uviedol, že je rozdiel 
medzi designovaním stránky a  jej napĺňaním. Nikdy nebol poverený písať články. P. 
Cvengroš okrem toho uviedol, že okrem designovania stránky zabezpečoval servis stránky, 
web hosting, 3 roky platil doménu Felis Slovakia a zapožičal FFS tlačiareň. 

Vzhľadom na tieto dva návrhy p. Cvengroš vo svojom vystúpení uviedol, že rezignuje na 
svoju pozíciu a  odstupuje z  funkcie člena Predsedníctva FFS a  tiež končí s  finančnou 
podporou pre FFS.  

Podrobnejšie vyjadrenie k uvedeným skutočnostiam sú na zvukovom zázname zasadnutia 
VZ 

Zástupca OZ Mačky Žilina p. Štefánik uviedol, že na tvrdenie uvedené v návrhu má svedka, 
nového individuálneho člena, ktorý dostal informáciu o tom, že ide na maďarskú výstavu 
do Žiliny. Ďalej uviedol, že OZ Trnava má dlhodobý problém s OZ Žilina. 

P. Cvengroš po svojom vystúpení ponuku p. Ivankovej na vypočutie stanovísk iných členov 
FFS odmietol a opustil zasadnutie VZ. 

P. Ivanková ako prezident FFS sa vyjadrila k oznámeniu p. Cvengroša v tom zmysle, že FFS 
dostalo od p. Cvengroša oznámenie o rezignácii a vzhľadom na to FFS nemôže urobiť nič 
viac len tento návrh p. Cvengroša akceptovať. K vzťahu OZ Mačky Žilina a OZ Mačky Trnava 
p. Ivanková uviedla, že spor nie je vecou FFS, ale je to problém medzi dvoma právnymi 
subjektmi. K druhému návrhu p. Ivanková uviedla, že činnosť, ktorú p. Cvengroš vo svojom 
vystúpení uviedol aj vykonával a FFS pomáhal. 

K návrhu SACHM sa vyjadrila p. Mešťanková za OZ Kráľovské mačky v  tom zmysle, že na 
každom zasadnutí sa p. Cvengrošovi pripomínala aj aktualizácia obsahu stránky.  

Rovnako sa vyjadrila p. Poláčková za OZ SACHM a uviedla, že p. Cvengroš bol ňou 
oprávnený ako autorkou obsahu stránok SACHM, aby články na stránke SACHM využil na 
aktualizáciu stránky FFS. 

K  uvedenému p. Jakubčíková zaujala stanovisko a zdôraznila, že je rozdiel medzi 
designovaním stránky a jej napĺňaním a kopírovanie obsahu iných stránok môže naraziť na 
problémy s autorstvom, a že ide o dve rozdielne veci. 

Ďalšia diskusia k  tejto veci, ktorá v  nadväznosti po odchode p. Cvengroša nastala bola 
prezidentom FFS ukončená. 

Podrobnosti z tejto diskusie sú zaznamenané na nahrávke zo zasadnutia VZ. 

K bodu 2  

Odsúhlasenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice. 

P. Ivanková uviedla, že za overovateľa zápisnice bola navrhnutá p. Helena Jakubčíková, ale 
na zapisovateľa žiadny návrh nebol FFS predložený. Na základe toho sa za zapisovateľa 
prihlásila p. Anna Miklošová.  

P. Miklošová požiadala prítomných, aby sa pred vystúpením uviedli menom, aby sa 
zápisnica zo záznamu hlasu ľahšie písala. P. Ivanková požiadavku spresnila a  požiadala 
prítomných o uvedenie OZ vzhľadom na to, že prítomní sú štatutári a zastupujú jednotlivé 
OZ.  

P. Ivanková predbežne preverila súhlas /nesúhlas so zapisovateľom a  overovateľom 
zápisnice zo zasadnutia VZ. Všetci prítomní vyjadrili súhlas s návrhmi. P. Ivanková uviedla, 
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že keď bude prezentovaná správa mandátovej komisie, prebehne oficiálne hlasovanie 
o  schválení p. Jakubčíkovej a  p. Miklošovej ako overovateľa a  zapisovateľa zápisnice 
z rokovania VZ. 

P. Ivanková uviedla návrh zmeny programu – vzájomnú výmenu bodu 3. a bodu 4., teda aby   

-  voľba členov mandátovej komisie a  návrhovej komisie (bod 4 pôvodného programu) 
predchádzala bodu, ktorý sa týka      

- kontroly plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia (bod 3 pôvodného programu).  

P. Ivanková predbežne preverila súhlas /nesúhlas so zmenou poradia bodov programu 3. 
a 4. S týmto návrhom prítomní zástupcovia členských OZ súhlasili. 

K bodu 3 a 4 

Voľba členov mandátovej, návrhovej  komisie 

Správa Mandátovej komisie 

Mandátová komisia: 

P. Ivanková uviedla, že za OZ Nitra je za člena Mandátovej komisie navrhnutá p. Andrea 
Klegová. Za OZ SACHM je za člena mandátovej komisie navrhnutá p. Lucie Pánková. 
Vzhľadom na to, že mandátová komisia musí mať troch členov p. Ivanková vyzvala 
prítomných na podanie návrhu tretieho člena mandátnej komisie. Ako tretí člen bol 
navrhnutý p. Miroslav Rybár z  OZ Baťovčan. P. Ivanková predbežne preverila súhlas /
nesúhlas s  členmi Mandátovej komisie. Všetci prítomní vyjadrili s  navrhovanými členmi 
Mandátovej komisie súhlas.  

P. Ivanková vyzvala Mandátovú komisiu, aby začala so svojou činnosťou a preverila počty 
platných hlasov, t.j. mandáty zástupcov OZ, ako aj platnosť splnomocnení a  mandáty  
neprítomných zástupcov OZ. K Mandátu OZ Ušľachtilá mačka p. Ivanková uviedla, že na 
základe informácie od p. Minárovej  štatutára OZ Ušľachtilá mačka, toto OZ aj keď má 6 
členov, k 31. 3. 2018 malo odvedené členské za 5 členov, a teda mandát za OZ Ušľachtilá 
mačka má ku konaniu schôdze 5 hlasov. 

Návrhová komisia: 

P. Ivanková uviedla, že do zasadnutia VZ Predsedníctvo FFS nedostalo žiadne návrhy na 
členov Návrhovej komisie. Preto vyzvala prítomných aby predložili svoje návrhy. Za OZ 
SACHM bol navrhnutý p. Zdenko Sigmund, za OZ Mačky Žilina p. Rastislav Štefánik a za OZ 
Mačky Nitra p. Soňa Ivanková. P. Ivanková predbežne preverila súhlas /nesúhlas s  členmi 
Návrhovej komisie. Všetci prítomní vyjadrili s  navrhovanými členmi Návrhovej komisie 
súhlas.  

Opätovne sa diskutovalo odstúpenie p. Cvengroša z  funkcie člena predstavenstva FFS. 
K uvedenému sa vyjadril p. Štefánik, p. Poláčková a p. Jakubčíková  (viď aj bod 1).  

K problému vzťahu OZ Žilina a FFS p. Štefánik uviedol, že OZ Žilina má vlastne 101 členov, 
ale vo FFS je z toho len 38 členov a ostatní sú členmi Felis Hungarica, čo o niečom svedčí. 
A  informáciu o  vystúpení p. Cvengroša a  označení žilinskej výstavy má od nového 
individuálneho člena OZ Mačky Trnava, ktorý sa zúčastnil výstavy v Žiline. Ďalej p. Štefánik 
uviedol, že predpokladal, že návrh OZ Mačky Žilina sa prediskutuje a zaujme sa k nemu 
stanovisko, čo sa však nestalo. Išlo o  návrh na odvolanie, čo však neznamená, že na 
základe návrhu jednej OZ je p. Cvengroš automaticky odvolaný, a teda   p. Cvengroš 
rezignoval na funkciu z vlastnej vôle.  

Podobné stanovisko zaujala aj p. Poláčková za OZ SACHM. Tiež uviedla, že išlo o návrh na 
odvolanie a rozhodnutie by vyplynulo z diskusie k návrhu.  

P. Jakubčíková za OZ Ister Felis a  OZ Felis Tirnavia sa vyjadrila v  tom zmysle, že p. 
Cvengroš predniesol svoje rozhodnutie, a teda toto rozhodnutie je potrebné rešpektovať.  

Prezident FFS p. Ivanková vyzvala Mandátovú komisiu, aby predložila svoju správu 
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Členovia Mandátovej komisie oznámili voľbu predsedu, ktorým sa stala p. Andrea Klegová, 
členovia sú Lucie Pánková a Miroslav Rybár.  

Predseda Mandátovej komisie p. Klegová predložila správu zo svojej činnosti.  

Zo správy vyplynulo, že Mandátová komisia v  súlade so Stanovami FFS skontrolovala 
platnosť a váhu mandátov jednotlivých kolektívnych členov FFS. Platný mandát člena FFS 
sa v zmysle čl. 6 bod 2 Stanov FFS riadi počtom individuálnych členov OZ, ktorí zaplatili 
členské  k 31.3.2018. V súlade so Stanovami FFS je VZ dňa 27. 10. 2018 uznášaniaschopné 
ak disponuje hlasmi nadpolovičnej väčšiny individuálnych členov. Zo správy Mandátovej 
komisie vyplynulo, že VZ je dňa 27. 10. 2018 uznášaniaschopné, pretože: 

FFS má ku dňu zasadnutia 311 individuálnych členov a  prítomní štatutárni zástupcovia 
a  poverení zástupcovia jednotlivých OZ disponujú hlasmi individuálnych členov, pričom 
zástupca OZ Ister Felis disponuje splnomocnením za OZ Mačky Trnava; zástupca OZ Mačky 
Žilina disponuje splnomocnením za OZ Ušľachtilá mačka. 

Podľa správy Mandátovej komisie, ktorá je v prílohe č. 3 k tejto Zápisnici je 

VZ ku dňu 27.10.2018 uznášania schopné pretože disponuje celkovým počtom hlasov 
všetkých členov FFS, čo vyplýva zo správy, podľa ktorej: 

celkový počet je 311 hlasov všetkých členov FFS, pričom 

nadpolovičná väčšina  je 156 hlasov všetkých členov FFS 

dvojtretinová väčšina je 208 hlasov všetkých členov FFS 

nadpolovičná väčšina je 156 hlasov všetkých prítomných členov FFS. 

Vzhľadom na to, že zasadnutie VZ je uznášania schopné, prezident FFS p. Ivanková vyzvala 
prítomných aby oficiálne hlasovali o  všetkých bodoch rokovania VZ zdvihnutím 
hlasovacieho lístka, na ktorom je uvedený počet platných hlasov.  

P. Ivanková postupne vyzvala prítomných, aby oficiálne hlasovali o členoch Návrhovej 
komisie, Mandátovej komisie, zapisovateľovi a overovateľovi zápisnice:  

Za členov Návrhovej komisie boli zvolení:  

p. Štefánik –  311 hlasmi, proti hlasovalo 0 členov, zdržalo sa hlasovania 0 členov  

p. Ivanková – 311 hlasmi, proti hlasovalo 0 členov, zdržalo sa hlasovania 0 členov. 

p. Sigmund – 311 hlasmi, proti hlasovalo 0 členov, zdržalo sa hlasovania 0 členov. 

Za predsedu Návrhovej komisie bol zvolený p. Zdenko Sigmund  a bol schválený 311 hlasmi. 

Správa Návrhovej komisie je v prílohe č. 2 k tejto Zápisnici. 

Následne sa uskutočnilo hlasovanie o členoch Mandátovej komisie:  

p. Klegová – bola schválená 311 hlasmi, proti hlasovalo 0 členov, zdržalo sa hlasovania 0 
členov 

p. Pánková – bola schválená 311 hlasmi, proti hlasovalo 0 členov, zdržalo sa hlasovania 0 
členov 

p. Rybár – bol schválený 311 hlasmi, proti hlasovalo 0 členov, zdržalo sa hlasovania 0 
členov. 

Za predsedu Mandátovej komisie bola zvolená p. Klegová 

Oficiálne hlasovanie o zapisovateľke a o overovateľke zápisnice z VZ: 

p. Anna Miklošová – bola schválená za zapisovateľku 311 hlasmi, proti hlasovalo 0 členov, 
zdržalo sa hlasovania 0 členov. 

p. Helena Jakubčíková – bola schválená za overovateľku zápisnice 311 hlasmi, proti 
hlasovalo 0 členov, zdržalo sa hlasovania 0 členov. 

  5



Vzhľadom na to, že VZ je uznášaniaschopné a má vytvorené pracovné komisie, pristúpilo sa 
ku kontrole plnenia uznesení z posledného zasadnutia VZ.  

K bodu 5 

Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia VZ 

Uznesenia z posledného zasadnutia VZ: 

1. VZ ukladá Predstavenstvu FFS preveriť účtovníctvo FFS zo strany účtovnej firmy. 
Účtovníctvo bolo odovzdané na preverenie preberacím protokolom. 

1. Úloha bola splnená 

2. Predstavenstvo pripraví spoločenský večer pri príležitosti vyhlásenia Národného 
víťaza SR za rok 2017 

2. Úloha bola splnená 

3. Predstavenstvo FFS pripraví finálnu verziu dokumentov, ktoré prešli úpravami a 
schvaľovaním: Rokovací poriadok, Volebný poriadok, Štatút FFS, Disciplinárny 
poriadok 

3. Úloha bola splnená 

4. Predstavenstvo pripraví koncept putovnej výstavy mačiek 

4.  Úloha nie je splnená 

5. Predstavenstvo ukladá volebnej komisii pripraviť voľbu chýbajúceho člena 
Predstavenstva FFS 

5. Úloha bola splnená 

6. VZ konštatuje, že Revíznej komisii neboli pridelené žiadne úlohy.  

VZ upozorňuje individuálnych členov, že organizácia Czech Federation of Feline (bývalý 
klub WCF, vylúčený z  WCF) nie je považovaný za korektného partnera, a  preto je 
potrebné zvážiť import zvierat z tohto klubu. 

V prípade účasti na výstave je potrebné kontrolovať či organizátor výstavy nezabudol 
dať pečiatky BIS a NOM BIS na diplom, aby bolo možné zarátať získané body do súťaže 
o národného víťaza alebo akceptovať ich pri vystavení FIFe certifikátov. 

To boli všetky uznesenia VZ a ich plnenie. 

K bodu 6 

Schválenie programu zasadnutia VZ 

Prezident FFS p. Ivanková informovala prítomných, že OZ Kráľovské mačky navrhujú 
doplniť  program o  projekt prípravy spoločenského večera NW 2018. Tento návrh bol 
zaslaný všetkým OZ. Zástupca OZ Kráľovské mačky p. Mešťanková súhlasila, že projekt sa 
bude prejednávať v  rámci bodu 19. Programu VZ za predpokladu, že tento bod bude 
prerokovaný skôr ako o  16:00 hod., pretože zo zdravotných dôvodov sa zástupcovia OZ 
nemôžu zdržať dlhšie.  

P. Ivanková informovala, že do FFS prišli doplňujúce návrhy programu z  jednotlivých OZ, 
ktoré boli zaradené nakoniec pripravovaného programu (bod 20). Pretože ich je väčší počet 
aj OZ Mačky Nitra navrhuje zmenu v poradí prejednávaných bodov podľa ich dôležitosti 
a navrhuje, aby sa bod 20 presunul za bod 7 programu. 

P. Ivanková vyzvala na hlasovanie nasledovných programových zmien: 

a) Hlasovanie za zaradenie prípravy programu spoločenského večera pri príležitosti 
organizovania NW 2018 do bodu 16 

Hlasovanie:  
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Za: 311 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

Hlasovanie o  presune bodu programu 20 za bod programu 7 na základe návrhov OZ 
Kráľovské mačky a OZ Mačky Nitra: 

Za: 311 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

P. Jakubčíková zastupujúca OZ  Ister Felis a  OZ Felis Tirnavia po hlasovaní navrhla 
vypustenie bodu 7 z programu (GDPR), pretože materiály ohľadne realizácie GDPR v praxi 
už boli OZ zaslané. Ďalším dôvodom je aj to, že zástupkyňa OZ Ister Felis a Mačky Trnava 
tiež bude musieť rokovanie VZ opustiť o 16:00 hod.  

P. Ivanková navrhla nerušiť bod 7. úplne, ale ho presunúť namiesto bodu 20. Na základe 
vysvetlenia p. Miklošovej, že je schopná poskytnúť informácie o GDPR pre OZ v stručnosti a 
tak, aby zástupcova OZ vedeli aplikovať jednotlivé materiály do praxe. S týmto návrhom 
súhlasila aj zástupkyňa OZ Ister Felis a OZ Mačky Trnava.  

Bolo zrušené predchádzajúce hlasovanie. 

b) Hlasovanie o zámene bodu programu 20 za bod programu 7: 

Za: 311 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

Návrh na zmenu poradia bodov programu zasadnutia VZ od OZ Ister Felis, OZ Mačky Trnava, 
OZ Mačky Žilina, Cat Club Banská Bystrica:  

Presun bodu 18: Návrh finančného rozpočtu na rok 2019, členský poplatok, poplatky PK, 
schválenie  (podľa pôvodného programu) za bod 10:  Správa o hospodárení za rok 2017 a jej 
schválenie (podľa pôvodného programu)   

c) Hlasovanie o  zmene poradia programu rokovania a  zaradenia bodu 18 (podľa 
pôvodného programu) za 10 (podľa pôvodného programu) : 

Za: 311 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

Celkové hlasovanie za zmeny poradia rokovacích bodov tak, ako boli čiastkovo 
odhlasované, t.j. bod 6 písm. a) až c) tejto zápisnice : 

Za: 311 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

K bodu 7 (obsah bodu podľa odhlasovaných zmien – bod 20 pôvodného programu) 

Rôzne: Návrhy členov FFS, návrhy na FIFe GA 2019 

Rokovanie pokračovalo posudzovaním a  schvaľovaním návrhov jednotlivých OZ, ktoré boli 
písomne zaslané na FFS pred VZ a následne boli doručené všetkým členom FFS. Návrhy sú 
v prílohe č. 4 k tejto zápisnici.  

V rámci diskusie o návrhoch zaslaných OZ na FFS zástupca OZ Mačky Žilina informoval, že 
deň pred zasadnutím VZ dostal návrhy na rokovanie od OZ Ušľachtilá mačka týkajúci sa 
organizácie NW 2018. P. Ivanková uviedla, že tento návrh má ale vyzvala prítomných, aby 
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ďalšie návrhy, ktoré prípadne do konania zasadnutia neboli zaslané sekretariátu FFS 
predložili počas dnešného rokovania teraz alebo pri prerokovaní iných bodov programu, 
ktorých sa prípadný nový návrh týka. 

Návrhy OZ Mačky Žilina (Návrh OZ Mačky Žilina: príloha č. 4) prezentoval zástupca OZ p. 
Štefánik: 

1. Zrušiť registráciu na Daňovom úrade (DÚ), pretože FFS nikdy nemala príjmy, ktoré 
by podliehali zdaneniu. P. Štefánik uviedol, že zdaneniu podliehajú príjmy 
z podnikateľskej činnosti, ako napr. publikačná činnosť a FFS takéto príjmy nemá 
a  asi ani nikdy mať nebude. FFS nemá ani zamestnancov a  nevypláca im mzdy, 
z  ktorých by odvádzala daň. Preto registrácia na DÚ sa javí ako zbytočná 
a každoročné podávanie daňových priznaní tiež. Ak by sa situácia zmenila, FFS ako 
daňový subjekt je vždy možné zaregistrovať na DÚ. 

P. Ivanková uviedla, že registrácia sa realizovala na základe odporúčania účtovníckej 
firmy ako splnenie povinností FFS voči daňovej správe. 

P. Štefánik doplnil, že povinnosť viesť účtovníctvo a robiť účtovné uzávierky ale týmto 
nezaniká. Ďalej informoval, že od tohto roku daňové subjekty majú povinnosť s  DÚ 
komunikovať elektronicky on-line cez webové rozhranie, čím je odhlásenie FFS 
z registrácie na DÚ uľahčené.  

Na otázku p. Ivankovej, či nebude vhodné túto skutočnosť radšej ešte preveriť p. 
Štefánik uviedol, že príjmy FFS sú len z činnosti, na ktorú bolo FFS zriadené, a teda nie 
sú z podnikateľskej činnosti.  

P. Ivanková uviedla, že ešte požiada o stanovisko k uvedenej veci audítorskú firmu. 

Hlasovanie za zrušenie registrácie FFS na DÚ: 

Za: 258 hlasov: OZ Mačky Nitra, OZ SACHM, OZ Mačky Žilina, OZ Ušľachtilá mačka, OZ 
Kráľovské Mačky, OZ Mačky Baťovčan, OZ Cat Club Banská Bystrica, OZ Mačky Košice  
(viac ako nadpolovičná väčšina) 

Proti: 0 hlasov 

Zdržal sa hlasovania: 53 hlasov: OZ Ister Felis OZ Mačky Trnava,  

2. Návrh na odvolanie p. Cvengroša z  funkcie člena predstavenstva: P. Štefánik 
uviedol, že tento návrh vzhľadom na predchádzajúce rokovanie ruší.  

3. Zníženie počtu členov Predsedníctva FFS z  5 členov na 3 členov a  následné 
prepracovanie legislatívy k  výročnému zasadnutiu VZ 2019 tak, aby sa počet 
dokumentov znížil a znížila sa aj byrokracia činnosti FFS 

P. Štefánik uviedol, že Predsedníctvo FFS by malo pozostávať len z 3 členov, čo je aj 
v  súlade s  legislatívou a  činnosť FFS by mala byť upravená jedným dokumentom, 
v ktorom by bolo všetko potrebné uvedené. 

P. Ivanková spresnila, že teda ide o dva návrhy:  1. zníženie počtu členov FFS, 2. 
Prepracovanie legislatívy FFS.   

Ďalej uviedla, že  podobný návrh podalo aj OZ Mačky Nitra, ktoré navrhuje, aby sa 
na prepracovanie dokumentov FFS zriadila pracovná skupina, pretože súčasné 
dokumenty riadiace činnosť FFS obsahujú ustanovenia, ktoré sa na viacerých 
miestach opakujú. 

P. Štefánik doplnil, že by bolo vhodné vytvoriť Stanovy FFS ako ťažiskový dokument, 
ktorý sa nebude meniť, resp. sa bude meniť len v  závažných prípadoch 
a k stanovám vytvoriť smernicu ako operatívny dokument. 

K zníženiu počtu členov z 5 na 3 p. Jakubčíkova za OZ Ister Felis a OZ Mačky Trnava 
uviedla, že počet 5 je optimálny vzhľadom na správnosť a spravodlivosť fungovania 
Predstavenstva . Počet 3 sa javí ako veľmi malý počet. 
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OZ Mačky Košice: počet 5 bol stanovený pri vytvorení FFS ako optimálny vzhľadom 
na to, že tam mali byť zastúpení všetci zakladajúci členovia FFS, čo sa pri kreovaní 
FFS nenaplnilo, takže sa aj OZ Mačky Košice prikláňajú k návrhu znížiť počet členov 
Predsedníctva FFS z 5 na 3. 

P. Jakubčíková za OZ Ister Felis a  OZ Mačky Trnava uviedla, že trvá na svojom 
názore, vzhľadom na to, že pri rozdielnosti názorov na prerokovávané problémy pri 
počte 5 členov Predstavenstva je možnosť lepšej kontroly ako keď sú len traja. 
Ďalej uviedla, že ak by sa hlasovanie týkalo len takého návrhu, že sa bude hľadať 
lepšie riešenia vedenia FFS ako doposiaľ, tak by podporili takéto hlasovanie. Ak sa 
však paušálne bude hlasovať o znížení počtu členov tak sú proti. 

P. Ivanková spresnila, že aj keď je Predstavenstvo výkonný orgán FFS 3 členovia na 
túto prácu stačia. Vhodnejšie by bolo, keby vznikali pracovné skupiny k  riešeniu 
jednotlivých problémov. Tým, že sa schváli menší počet členov Predstavenstva sa 
urobí aj zásah do Stanov a  do ďalších dokumentov FFS. Stanovy už musia byť 
pripravené k budúcemu roku, kedy sa končí volebné obdobie členov Predstavenstva 
FFS a dokumenty treba pripraviť tak, aby sa podľa toho na zasadnutí VZ v roku 2019 
pripravili voľby 3 členov Predstavenstva. 

 3.a) Hlasovanie za zníženie počtu členov Predstavenstva FFS z 5 na 3 

Za: 245 hlasov OZ Mačky Nitra, OZ SACHM, OZ Mačky Žilina, OZ Ušľachtilá mačka, OZ 
Mačky Baťovčan, OZ Cat Club Banská Bystrica, OZ Mačky Košice (nadpolovičná väčšina) 

Proti: 66 hlasov (OZ Ister Felis, Mačky Trnava, OZ Kráľovské mačky) 

Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

Podľa výsledkov Mandátovej komisie nadpolovičná väčšina  je 156 hlasov všetkých 
prítomných členov FFS. To znamená, že návrh bol prijatý nadpolovičnou väčšinou hlasov. 

Pred hlasovaním bolo ozrejmené, že celkové prepracovanie dokumentov FFS bude 
mandátom na prípravu dokumentácie k budúcemu zasadnutiu VZ v roku 2019.  

3.b) Hlasovanie za prepracovanie Stanov FFS do budúceho zasadnutia VZ v  roku 
2019: 

Za: 311 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

3.c) Hlasovanie za Stanovy a k nemu jedného operatívneho dokumentu, ktorý bude 
riešiť všetky postupy a činnosť FSS 

Za: 311 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

3.d) Návrh OZ Mačky Nitra doplniť predchádzajúci bod o  hlasovanie o  vytvorenie 
pracovnej skupiny, ktorá pripraví ťažiskové dokumenty (Stanovy + operatívny 
dokument) k zasadnutiu VZ v roku 2019.  

Hlasovanie za vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá bude poverená vytvorením 
dokumentov k zasadnutiu VZ v roku 2019: 

Za: 311 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

Táto požiadavka sa bude realizovať tak, že budú oslovené jednotlivé OZ, aby navrhli 
členov do pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať tvorbou dokumentov. 
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V ďalšej diskusii sa riešil problém naformulovania návrhu zmeny súčasných Stanov z toho 
pohľadu, že nakoľko bolo odhlasované zníženie počtu členov Predstavenstva z 5 na 3 členov 
a súčasné Stanovy budú platiť až do schválenia nových na VZ v roku 2019, je potrebné ich 
už teraz zmeniť v  bode počtu členov Predstavenstva FFS, aby vo volebných  návrhoch 
jednotlivé OZ nenavrhovali podľa súčasne platných Stanov kandidátov na 5 funkcií 
v Predstavenstve FFS ale len na 3 funkcie.  Formulácia tohto návrhu sa vyrieši v priebehu 
zasadnutia VZ. 

4. Návrh na odčlenenie funkcie „sekretár FFS“ od funkcie „ pracovník Plemennej 
knihy“ uviedol zástupca OZ Mačky Žilina p. Štefánik s tým, že kumulovanie týchto 
dvoch funkcií je záťažou pre jednu osobu, ktorá má obe funkcie vykonávať. 
Zároveň navrhol, aby tieto funkcie zostali oddelené aj v  budúcnosti. Zároveň je 
treba v tomto zmysle riešiť aj Stanovy. 

Návrh podporilo OZ Ister Felis, OZ Mačky Trnava a a OZ Mačky Nitra. Zástupca OZ Ister Felis 
p. Jakubčíková zároveň zdôraznila, že je potrebné, aby sa VZ osobitne zaoberalo riešením 
problému vedenia Plemennej knihy a nebolo to zahrnuté v tomto bode.  

Hlasovanie za odčlenenie funkcie „ sekretár FFS“ od funkcie „pracovník Plemennej 
knihy“: 

Za: 311 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

Návrhy na rokovanie uvedené pod č. 5. a č. 6. návrhov predložených OZ Mačky Žilina (viď 
prílohu č. 4), uviedol p. Štefánik. P. Štefánik namietal, že v Hlavnej knihe, ktorú dostal 
s názvom Obratová predvaha k 30.9.2017 bolo uvedené, že hospodársky výsledok za rok 
2017 už bol schválený. P. Štefánik uviedol, že toto konštatovanie zo strany účtovníckej 
firmy nie je korektné, pretože účtovnícka firma sama nemôže rozhodnúť o hospodárskom 
výsledku FFS. Je to v časti „Obratová predvaha“, kde je schválenie vyznačené na účte 431, 
ktorý vykazuje nulový zostatok, ktorý môže byť takto uvedený až na konci roka alebo po 
schválení. 

Vzhľadom na body programu návrhy na rokovanie uvedené pod č. 5. a č. 6. od OZ Mačky 
Žilina (viď prílohu č. 4), sa budú prerokovávať neskôr pri rokovaní o bode 10. programu 
(číslovanie podľa pôvodného programu) VZ „Správa o hospodárení“, pretože sa ho týkajú. 

5. Požiadavka na vysvetlenia p. Minárovej k „čiernemu vstupu“ na výstavu mačiek 
v Žiline 25. 08. 2018. 

K  tejto požiadavke bolo predložené písomné vyjadrenie p. Minárovej, ktoré je 
v prílohe č. 4 k tejto zápisnici. 

Návrh na rokovanie VZ uvedený v  bode 7. prezentoval zástupca OZ Mačky Žilina, ktorý 
návrh, vzhľadom na písomné vysvetlenie p. Minárovej zaslané štatutárom OZ na rokovanie, 
doplnil o informáciu o vstupenkách priložených v kópii k písomnému vysvetleniu. Povedal, 
že tieto vstupenky pre p. Minárovu sám zabezpečil ale až potom, čo už bola prítomná na 
výstave, takže tam vstúpila „na čierno“. Ďalej uviedol, že p. Minárová nazerala do 
protokolov posudzovateľov, čo pobúrilo p. Bálikovú.  

K uvedenému zaujala stanovisko p. Jakubčíková z Ister Felis, ktorá uviedla, že v danej veci 
ide o tvrdenie proti tvrdeniu, pretože o tejto kauze rozprávala priamo s pani Minárovou. 
Vyslovila počudovanie nad riešením kauzy, pretože ak tomu bolo tak ako je uvedené 
v návrhu na rokovanie, kauza sa mala riešiť priamo na výstave a nie teraz na VZ. 

P. Štefánik uviedol, že vec sa riešila priamo na výstave doručením predmetných vstupeniek.  

P. Jakubčíková ďalej uviedla, že aj tvrdenie o nazeraní do dokumentov posudzovateľov sa 
malo riešiť priamo na predmetnej výstave v Žiline a nie teraz, pretože ide o veci minulé, 
ktoré by nemali byť predmetom riešenia na VZ, a  že aj v  tomto prípade ide o  tvrdenie 
proti tvrdeniu. 
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P. Štefánik doplnil, že na uvedené má svedkov, a že p. Minárová neprišla oficiálne, ale ako 
každý iný návštevník, že nemala právo nazerať do dokumentov iných posudzovateľov. 

P. Pánková doplnila diskusiu o informáciu o zásade z etického kódexu posudzovateľa, podľa 
ktorého žiadny posudzovateľ sa na výstave mačiek nezúčastňuje ako súkromná osoba ale 
má vždy status posudzovateľa aj keď túto činnosť v  danom momente nevykonáva, vždy 
reprezentuje FIFe. 

Podľa názoru p. Jakubčíkovej vec sa mala riešiť na výstave v Žiline, ak p. Báliková nemohla 
sama zasiahnuť, mala na to upozorniť oficiálnych organizátorov výstavy. 

P. Ivanková uzavrela diskusiu otázkou či OZ Mačky Žilina majú ešte ďalšie návrhy. Po 
negatívnom stanovisku sa pristúpilo k prerokovaniu návrhov OZ SACHM. 

P. Ivanková oznámila, že návrh SACHM s chybou v nadpise sa sťahuje z rokovania a bude sa 
rokovať o predloženom návrhu s uvedením správneho loga OZ (viď príloha č. 5) 

Návrhy OZ SACHM prezentovala p. Poláčková, štatutár SACHM:  

6. Návrh na odvolanie p. Cvengroša z  funkcie člena Predstavenstva FFS vzhľadom na 
predchádzajúce (viď bod 1 tejto zápisnice) OZ SACHM sťahuje z rokovania 

7. Druhý návrh, ktorý sa týka chovateľského poriadku, obsahuje návrh na zmenu 
v tomto dokumente:  

a) Zjednodušiť podmienky testov pre mačiatka pri žiadosti o PP mačiatok – nechať 
len to, čo vyžaduje FIFe. Požiadavky, ktoré sú tam teraz, a  ktoré vyžadujú 
potvrdenie veterinára obsahujú aj také podmienky, ktoré veterinár nie je 
schopný potvrdiť. A  čo sa týka lekárskych atestov, je potrebné ako povinné 
podľa Chovateľského poriadku FFS ponechať len tie, čo vyžaduje FIFe. Ak si 
chovateľ požiada o  ďalšie atesty navyše nie je dôvod, aby sa tieto atesty 
neuviedli v  Plemennej knihe, ktorá umožňuje ich zapísanie a  mnohí skúsení 
chovatelia to aj robia.  

b) Návrh termínu do ktorého je možné podať žiadosť na Plemennú knihu o  PP 
mačiatok je 12  max. do 16 týždňov veku mačiatka, pričom cena za PP ostane 
tak ako doteraz. Neskoršia žiadosť je možná kedykoľvek, ale za inú cenu napr. 
50 € /100 € za PP, čím sa zabráni špekuláciám pri žiadosti o PP (sú chovatelia, 
ktorí o ne nepožiadajú vôbec a predajú mačiatko bez PP, čo je proti pravidlám 
FIFe) a  zároveň budú dodržané pravidlá FIFe, ktoré termín nestanovujú.  P. 
Poláčková ešte doplnila, že vie že sú plemená mačiek, kde sa do 12 týždňov 
skutočne nedá určiť farba mačičky, tak pre tie plemená by sa mohla stanoviť 
výnimka. Na každej výstave je možné nechať farbu mačky preveriť v kontrolnej 
triede, keď má mačička už 7-8 mesiacov, kde posudzovateľ farbu zodpovedne 
určí. Pri zmene farby by sa mohlo postupovať tak, ako to bolo ešte v SZCH: ak 
sa vo vyššom veku mačky prišlo na to, že mačka má inú farbu ako pôvodne 
určenú v PP, tak sa PP bezplatne prerobil.  

            P. Ivanková informovala, že OZ Ister Felis prišlo s podobným návrhom. Na výzvu 
p. Ivankovej p. Jakubčíková prezentovala návrh Ister Felis (príloha č. 6): Ister 
Felis predkladá doplňujúci návrh v  tom, aby mačky s barmskou, tokinézskou 
alebo siamskou pigmentáciou (EMS kód 31,32,33) vo všetkých plemenách, v 
ktorých štandarde sú pigmentácie / colour restriction možné, bola oprava 
rodokmeňa do veku 10 mesiacov bezplatná.  

P. Štefánik za OZ Mačky Žilina navrhol termín na podanie o PP znížiť na 8 týždňov 
s  tým, že sa uplatnia výnimky bezplatnej zmeny rodokmeňa kvôli farbe mačky 
tak, ako sa o  tom  už hovorilo. Svoj návrh zdôvodnil tým, že lehota podanie 
žiadosti o PP do 12 týždňov, keď už mačiatko môže ísť z domu, sa mu zdá veľká 
aj vzhľadom na to, že existujú chovatelia, ktorí súčasný stav v  chovateľskom 
poriadku zneužívali, je potrebné skôr pritvrdiť ako byť benevolentný.   

P. Sigmund doplnil informáciu o praktickú skúsenosť Disciplinárnej komisie, ktorá 
musela riešiť takýto problém. Chovateľka predala mačiatka bez PP a  novému 

  11



majiteľovi tvrdila, že o PP požiadala. Skutočnú žiadosť o PP chovateľka podala na 
Plemennú knihu až v momente, keď vec začala riešiť Disciplinárna komisia FFS. 

P. Sigmund ešte dodal, že by sa mal opätovne zaviesť poradca chovu, ktorý 
potom vie o počte živo narodených mačiatok, a teda vie posúdiť o koľko PP malo 
byť požiadané.  

P. Poláčková za SACHM uviedla, že chovatelia často krát nielen, že nevedia určiť 
farbu ale začínajúci chovatelia ani pohlavie mačiatka. A návrat poradcov chovu 
by tiež mohol pomôcť zamedziť špekuláciám niektorých chovateľov. 

P. Jakubčíková za OZ Ister Felis uviedla, že táto OZ je jednoznačne za 
ponechanie požiadaviek na testovanie mačiek tak ako sú v  Chovateľskom 
poriadku (viď prílohu č. 6), pretože tieto testy umožňujú rozlíšiť mačiatka s PP 
od mačiatok bez PP. A nielen to, realizované testy sú jasným dokladom zdravia 
mačiek. 

P. Štefánik k diskutovanému uviedol, že v Chovateľskom poriadku treba postaviť 
podmienky tak aby motivovali a nie domotivovali. U mačiatok na maznáčika to 
nie je až také dôležité, ale ak sa mačiatko predáva do chovu, tak nový chovateľ 
nekúpi mačiatko ak jeho rodičia nemajú viaceré testy. Takže nie je potrebné 
chovateľov nútiť. 

Návrh na hlasovanie o doplnenie chovateľského poriadku o  lehotu, do ktorej je 
chovateľ povinný požiadať o PP : 

K  návrhu OZ Mačky Žilina doplniť Chovateľský poriadok o  povinnosť požiadať 
o  PP do 10 týždňov veku mačiatka za štandardný poplatok a  do 10 mesiacov 
o nové vydanie PP pri zmene farby diskutovali: 

OZ Ister Felis a OZ Mačky Trnava, p. Huňadyová, ktorí navrhovali lehotu do 12 
týždňov veku mačiatka na podanie žiadosti o PP a do 10 mesiacov na podanie 
žiadosti o  zmenu PP, pretože u  niektorých plemien je do 12 týždňov skutočne 
ťažko určiť farbu (p. Huňadyová: color point) 

p. Poláčková za OZ SACHM podčiarkla, že v návrhu OZ Mačky Žilina je možnosť 
podať žiadosť o nové vydanie PP z dôvodu zmeny farby do 10 mesiacov, čo sa jej 
vidí byť postačujúce. Pre zjednodušenie navrhuje stanoviť, že chovateľ 
ktoréhokoľvek plemena môže požiadať o  nové bezplatné vydanie PP do 10 
mesiacov veku mačiatka pri zistení zmeny farby 

Zástupca OZ Mačky Žilina uviedol, že je treba bojovať proti tým chovateľom, 
ktorí predávajú mačiatka bez PP a preto navrhuje povinnosť podať žiadosť do 10 
týždňov veku mačiatka, lebo v  12 týždňoch už môže mačiatko opustiť domov 
chovateľa.  

P. Jakubčíková vzhľadom na uvedené navrhla rozdeliť návrh na 2 časti s tým, že 
v  návrhu doplnenia chovateľského poriadku nie je potrebné riešiť sumu 
zvýšeného poplatku, pretože ten sa určí v  cenníku k  Plemennej knihe. P. 
Ivanková naformulovala znenie návrhu nasledovne: 

K 7. b) zápisnice návrh SACHM prvá časť 

Hlasovanie o  doplnení Chovateľského poriadku o  podmienku, že chovateľ, ktorý 
požiada o vydanie PP do  10 týždňov veku mačiatka bude platiť štandardný poplatok. 
Vydanie PP na základe neskoršej žiadosti (kedykoľvek) sa bude spoplatňovať zvýšeným 
poplatkom.  

Za: 311 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

K  druhej časti návrhu diskutovali p. Poláčková a p. Sigmund, ktorí navrhli, či nie je 
vhodnejšie lehotu požiadania o  opätovné vydanie PP z  dôvodu zmeny farby predĺžiť. P. 
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Sigmund uviedol, že z  vlastnej skúsenosti vie, že na výstave posudzovatelia jeho mačke 
menili označenie farby niekoľkokrát a  mačka už mala viac ako rok. Rovnakú skúsenosť 
potvrdil aj p. Štefánik.  

P. Ivanková naformulovala znenie návrhu nasledovne: 

K 7. b) zápisnice návrh SACHM druhá časť 

Hlasovanie o  doplnení Chovateľského poriadku o  možnosť opätovného vydania PP 
z dôvodu zmeny EMS kódu 1 krát pre konkrétneho jedinca ktoréhokoľvek plemena do 
10 mesiacov veku mačiatka. 

Za: 311 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

P. Miklošová navrhla prediskutovať možnosť vrátenia poradcov chovu do činnosti, ak to aj 
FIFe nepožaduje s  tým, že v  SR by sa potom táto funkcia mohla nazývať aj inak, aby 
nedošlo k rozporu s FIFe. Uviedla, že z diskusie vyplynulo, že poradcovia chovu by mohli 
byť nápomocní aj pri riešení problému s  chovateľmi, ktorí predávajú mačiatka bez PP. 
K uvedenému zaznel návrh, či by sa funkcia nemohla nazývať zdravotným dozorom.  

P. Ivanková objasnila, že funkcia poradcu chovu nebola zrušená z dôvodu rozporov s FIFe, 
ale z dôvodu, že počet poradcov sa začal zvyšovať a mnohí noví vedomosťami nestačili na 
túto funkciu, a že bolo žiaduce, aby mali na túto funkciu skúšky.  

P. Poláčková informovala, že poradcovia museli mať skúšky a len takto mohli svoju funkciu 
vykonávať, a  že vzhľadom na situáciu – teda zrušenie poradcov chovu – mala za to, že 
k tomuto kroku sa v SR pristúpilo preto, že došlo k rozporu s FIFe. 

P. Ivanková uviedla, že požiadavku na vrátenie poradcov chovu má aj z inej OZ, a že vie, že 
noví chovatelia majú často problém v chove a nemajú sa s kým poradiť. Uviedla, že v OZ 
Mačky Nitra to vedia riešiť, ona ako posudzovateľ a okrem toho majú ešte na to iných ľudí, 
ktorí sú dobrí v genetike ale vie, že niektoré OZ takúto možnosť nemajú.  

P. Poláčková doplnila, že pokiaľ to nebude povinnosťou, mnohí chovatelia poradcu chovu 
nezavolajú.  

P. Ivanková ešte uviedla, že nie je potrebné vec vyriešiť hneď, ale je treba sa nad tým 
zamyslieť a že funkcia by sa nemusela nazývať poradcom chovu ale napr. mentor ap.  

P. Poláčková doplnila, že pri nových chovateľoch je potrebná pomoc pri určení farby, 
niekedy i pohlavia a pri určení, či jedinec nemá nejakú poruchu, ktorá je viditeľná, resp. 
zistiteľná – napr. zálomok. 

P. Ivanková uzavrela diskusiu s  tým, že: Predstavenstvo FFS pripraví materiál na 
opätovné zaradenie poradcov chovu do systému. 

K 7.a) zápisnice návrh SACHM 

Hlasovanie o zmene Chovateľského poriadku pri testovaní mačiatok za účelom podania 
žiadosti o  PP tak, aby podmienky ustanovené v  Chovateľskom poriadku neboli 
prísnejšie a komplikovanejšie ako sú požiadavky FIFE 

Za: 258 hlasov (OZ Mačky Nitra, OZ SACHM, OZ Mačky Žilina, OZ Ušľachtilá mačka, OZ 
Kráľovské Mačky, OZ Mačky Baťovčan, OZ Cat Club Banská Bystrica, OZ Mačky Košice)   

Proti: 0 hlasov 

Zdržal sa hlasovania: 53 hlasov (OZ Ister Felis, OZ Mačky Trnava 

Návrh č. 3 OZ SACHM  

8. Návrh prezentovala p. Poláčková, štatutár SACHM: vytvorenie databázy  
dokumentov chovných zvierat pre Plemennú knihu, aby žiadatelia o  PP mačiatok 
nemuseli opakovanie posielať  všetky údaje o chovných zvieratách, ako veterinárny 
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atest, povinné genetické vyšetrenia atď.  Došlé dokumenty, ktoré chovateľ už raz 
poslal je potrebné archivovať. ( forma tlačená alebo elektronická ). Povinnosť 
posielania všetkých potrebných  dokumentov u  zvierat pri zaradení do chovu 
a prvých potomkov samozrejme ostáva 

P. Poláčková argumentovala tým, že už v SACHM sa tento problém riešil tak, že pracovník 
Plemennej knihy viedol tabuľku, kde vyznačil, že dokumenty rodičov mačiatok už boli 
predložené a  vedel a nebolo potrebné pri každom vrhu opätovne dokumenty zasielať. 
Takže je žiaduce zaviesť podobný systém k  Plemennej knihe FFS. Tým sa zjednoduší 
podávanie žiadostí o  PP, zníži sa byrokracia, nebude potrebné zakaždým vyhľadávať 
a posielať dokumenty, ktoré už boli raz poslané, lebo všetky požadované dokumenty budú 
vo forme kópie uložené v Plemennej knihe. 

P. Ivanková: Mačky OZ Nitra sa prikláňajú k  návrhu, že by bolo vhodné založiť zložku 
elektronických dokumentov k chovným mačkám, aj keď je to na začiatku prácne. Problém 
sa už rieši od založenia FFS, lebo zo SZCH nie sú ešte doručené všetky dokumenty 
k chovným mačkám, ale je potrebné vec konečne uzavrieť.  

P. Jakubčíková za OZ Ister Felis a OZ Mačky Trnava vyslovila súhlas s  týmto návrhom a 
uviedla, že je potrebné nechať na Plemennú ako bude vec technicky riešiť. 

K návrhu 3 SACHM 

Hlasovanie o návrhu č. 7 – vytvorení databázy dokumentov k Plemennej knihe: 

Za: 311 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

Spoločný návrh OZ Mačky Žilina a OZ SACHM:  

9. Úprava Stanov FFS v bode určujúcom mandát podľa počtu individuálnych členov nad 
18 rokov so zaplateným členským príspevkom nie k  31. 3. daného kalendárneho 
roku ale ku dňu konania VZ, pretože OZ môže prijať nového člena kedykoľvek, 
nielen do 31.3., a teda ak ten člen nad 18 rokov zaplatí členské, tak jeho hlas je 
platný a mal by sa počítať. 

Diskusia pred hlasovaním sa zamerala na presné určenie termínu na určenie počtu 
platných hlasov, pretože deň konania VZ by mohol byť sporný z dôvodu problémov 
s doložením zaplatenia členského. Je potrebné termín stanoviť pred konaním 
VZ. Z diskusie vyplynula nasledovná formulácia návrhu na hlasovanie: 

Hlasovanie o zmene Stanov v čl. 6 ods. 2, ktorý ustanovuje počet platných hlasov pre 
OZ (veľkosť mandátu) na formuláciu: „Člen FFS má na VZ v danom kalendárnom roku 
taký počet hlasov ako má vo svojom OZ počet dospelých individuálnych členov FFS so 
zaplatenými členskými príspevkami pripísanými na účet FFS k  poslednému dňu 
v mesiaci predchádzajúcemu mesiacu, v ktorom sa koná  VZ“ 

P. Ivanková upozornila, že zmena Stanov musí byť schválená dvojtretinovou väčšinou 
hlasov, teda 208 hlasmi. 

Za: 311 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

Návrh OZ SACHM:  

10. Žiadosť o  schválenie medzinárodných výstav, ktoré bude organizovať OZ SACHM 
v  septembri  2028 (23.-24.9.2028) a  poverenie Predsedníctva FFS, aby požiadala 
FIFe o ich zaradenie do kalendára FIFe   
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P. Poláčková k návrhu uviedla, že organizovanie medzinárodnej výstavy je potrebné 
oznámiť FIFe 10 rokov vopred a po zorganizovaní medzinárodnej výstavy v danom 
období.  

Hlasovanie o termíne konania medzinárodných výstav mačiek organizovaných OZ 
SACHM v roku 2028 (23.-24.9.2028) a poverenie Predsedníctva FFS o zaradenie výstav 
do kalendára FIFe 

Za: 311 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

Návrhy OZ SACHM tvoria prílohu č. 5  

Návrhy OZ Mačky Nitra (Návrhy na rokovanie tvoria prílohu č. 4): 

11. Návrh o doplnenie Stanov v čl. 2 bod 4 tretí odsek o pojmy: 

o Seminár 

o Podpora činnosti členov FFS 

a o úpravu Stanovy v danom bode na znenie 

„zvyšovanie odborných vedomostí členov i laickej verejnosti formou sústavnej organ
i z a č n e j ,  
odbornej, osvetovej, propagačnej a výchovnej činnosti, usporadúvaním výstav, semi
n á r o v ,  č i  
uverejňovaním odborných štúdií a článkov v periodických i neperiodických publikáci
á c h ,  a k o  i  
prostredníctvom internetu a iných médií, podpora činnosti Členov FFS, výchova odb
orne  spôsobilých posudzovateľov mačiek, poradcov chovu a stevardov“ 

P. Ivanková uviedla že ak sa tieto pojmy stanú súčasťou Stanov bude možné na ich 
základe podporiť takúto činnosť (organizovanie seminárov a propagačných výstav), 
ktorá je z pohľadu FFS, OZ FFS a FIFe žiaduca a účinná. Vec už bola prerokovaná 
6.10.2018 aj na Predstavenstve FFS. 

Hlasovanie  za návrh týkajúci sa doplnenia znenia Stanov v čl. 2 bod 4 ods. 3 o pojmy 
„seminár“, „podpora činnosti členov FFS“ v hore navrhnutej formulácii 

Za: 311 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

12. Návrh, aby FFS predložilo na GA FIFe v  roku 2019 doplnenie Výstavných pravidiel 
FIFe o   možnosť získať v triede 12 – mačiatka a v triede 11 - juniori tituly :    

Kitten Šampión, Junior Šampión, Kitten Medzinárodný Šampión, Junior 
Medzinárodný Šampión a k tomu prislúchajúce certifikáty 

Ak návrh prejde mačiatko môže získať tituly 

Kitten Šampión: titul – KCH, ktorý by bol udelený na základe získania hodnotenia 3x 
CACK 

Junior Šampión: titul – JCH, ktorý by bol udelený na základe získania hodnotenia 3x 
CACJ 

Kitten Medzinárodný Šampión: titul – KICH, ktorý by bol udelený na základe získania 
hodnotenia 3x CACIBK 

Junior Medzinárodný Šampión –  titul JICH, ktorý by bol udelený na základe získania 
hodnotenia 3 x CACIBJ 
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Pri titule KCH a JCH by všetky tri certifikáty mohlo mačiatko získať vo vlastnej kraji
n e .   
Pri titule KICH a JICH by musel aspoň jeden certifikát byť mimo vlastnej krajiny.  

P. Ivanková argumentovala, že sa tým zatraktívni trieda 12 a 11 a podporia sa aj 
výstavy. Ďalej uviedla, že v  OZ sa už o  tom diskutuje rok a  na poslednom GA 
v Portugalsku skúmala situáciu v rámci krajín, s akou odozvou by sa návrh stretol. 
Zistila, že návrh by podporilo viacero krajín a mohol by byť spoločným návrhom 
týchto krajín. Technicky musí návrh predložiť len jedna krajina ale tá môže 
argumentovať, že návrh už bol predrokovaný aj s  inými krajinami, ktoré by návrh 
podporili. P. Ivanková uviedla, že tento návrh je schopná ešte predrokovať aj 
s členmi komisií FIFe. 

Do diskusie sa zapojila OZ Banská Bystrica, OZ Kráľovské mačky a OZ Mačky Žilina: 
Z  diskusie vyplynulo, že by bolo vhodné navrhnúť len jeden titul, a  to juniorský 
titul: Junior Šampión: skratka titulu by mala byť CAJC. A aby podmienkou získania 
titulu junior šampión bolo 5 x získať CAJC na medzinárodných výstavách z toho 1x 
potvrdiť titul CAJC v zahraničí, čím sa výstavy zatraktívnia.  

P. Ivanková uviedla, že ak by to bol len junior šampión bolo by to problematické 
v rámci pravidiel FIFe, kde sa junior viaže k veku 7 až 10 mesiacov mačiatka.  

Na základe diskusie p. Ivanková navrhla, aby sa pôvodný návrh posunul do ďalšieho 
rokovania vo FIFe (predrokovanie v komisiách) a na základe toho sa upravilo znenie 
návrhu tak, aby bol návrh v súlade s pravidlami FIFe a zároveň bol priechodný pre 
jednotlivé krajiny.  

Hlasovanie o návrhu č. 2 OZ Mačky Nitra tak ako bol uvedený (viď vyššie a viď príloha č. 
4) na predrokovanie v komisiách FIFe a jeho úpravu v súlade s podmienkami FIFe 

Za: 311 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

13. Návrh č. 3 OZ Nitra uviedla p. Ivanková s tým, že uvedený návrh už bol prerokovaný 
v rámci rokovania o návrhu č. OZ Mačky Žilina, a teda sa k nemu nie je potrebné 
vracať. 

14. P. Ivanková predložila návrh talianskych členov OZ Nitra, ktorí navrhujú ponechať 
platbu paušálneho poštovného poplatku vopred a  zároveň znížiť jeho sadbu na 
4.50€ alebo 5€.  

P. Ivanková informovala VZ, že talianski členovia OZ Nitra zdôvodňujú svoj návrh 
tým, že platba po dodaní dokumentov by spôsobila problém so sledovaním, či už 
bola/nebola dlžná suma uhradená. Ako dôvod na zníženie paušálu uvádzajú 
skutočnosť, že dokumenty z Talianska prichádzajú do SR s poštovou známkou 2,95€ 
a súčasný paušál je 6€.  

K návrhu talianskych členov OZ Mačky Nitra zaujalo stanovisko aj Predsedníctvo 
FFS, podľa ktorého problém so zaúčtovaním spôsobuje platba vopred bez 
identifikácie, pričom suma nekorešponduje s  poskytnutými službami, komplikuje 
zaúčtovanie a  kontrolu. Návrh znevýhodňuje FFS, pretože sa tvorí strata, ktorú 
potom uhrádza FFS (viď prílohu č. 4). 

Túto skutočnosť potvrdila p. Ivanková tým, že uviedla, že talianski členovia 
zhromaždia žiadosti pre viacero vrhov naraz a zašlú v jednej obálke žiadosti o PP, 
a  keďže sa jedná o  chovateľské stanice s  väčším počtom mačiek, tak je aj väčší 
počet vrhov a  objem spätných zásielok sa zvyšuje, čím sa zvyšujú i náklady na 
poštovné. Podľa informácií zo sekretariátu Predsedníctva FFS poštovné sa pohybuje 
vo vyšších hodnotách ako 6€.  
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P. Ivanková uviedla, že by vec mohla byť prerokovaná v rámci rokovania o rozpočte, 
do ktorého sa táto položka premieta, keďže talianski členovia požadujú zníženie 
poštových poplatkov, čo by spôsobilo ešte väčšiu stratu. 

P. Štefánik za OZ Mačky Žilina navrhol, že problém je možnosť riešiť tak, že pokiaľ 
nie je uhradená faktúra obsahujúca sumu za vystavenie PP podľa počtu mačiek + 
poštovné, tak sa PP nezašlú žiadateľovi. Platby je možné nastaviť tak, že cena v SR 
bude napr. 2€ a cena do zahraničia v rámci EÚ za každú jednotlivú zásielku 5€.  

P. Ivanková informovala, že takto to už bolo nastavené a taliansky člen nedostal PP 
pokiaľ neuhradil tzv. predfaktúru. 

P. Jakubčíková informovala prítomných o  cenníku Slovenskej pošty, podľa ktorej 
najnižšia cena poštovného do zahraničia je 4,30€ za zásielku do 50 g, takže taká 
cena akú uvádzajú talianski členovia tam ani nie je uvedená. Potom je v cenníku 
uvedená suma za zásielku do 100g vo výške 4,60 €,  za zásielku do 500 g 7,10€ a do 
1000 g je cena 10,40€. A väčšina zásielok do Talianska sa pohybuje vo váhe do 1000 
g. 

P. Ivanková ďalej uviedla, že zo strany Predsedníctva bol predložený návrh, že sa 
zruší paušál na poštovné platený vopred, ale že platba sa bude požadovať až po 
vystavení PP prostredníctvom faktúry,  na ktorej bude uvedená cena za PP a cena za 
konkrétne poštovné. A faktúra, ktorá má uvedenú konkrétnu splatnosť bude musieť 
byť uhradená do dátumu tejto splatnosti. Tento postup vyžaduje nákup váhy na 
váženie zásielok. 

O  veci diskutovali P. Poláčková, p. Štefánik, p. Ivanková, p. Jakubčíkova a  p. 
Pánková. Z diskusie vyplynulo, že najschodnejšou cestou je určiť paušálnu platbu 
poštovného, napr. v SR 2€ a do zahraničia 5€ a zrušiť hromadné zasielanie PP, ale 
každému chovateľovi sa budú posielať PP pre jeho mačiatka až po zaplatení faktúry 
s uvedením ceny za PP + paušál za poštovné. Z diskusie vyplynulo, že do váhy 500 g 
by sa mali vojsť 4 až 5 PP. Rovnako je potrebné zvýšiť poštovné aj pre chovateľov zo 
SR pokiaľ sa bude naraz zasielať viac ako 5 PP, pretože pôjde o vyššiu gramáž, ktorú 
2€ nepokryjú. Bolo navrhnuté upraviť cenník Plemennej knihy, kde sa uvedené veci 
deklarujú. Ďalej z  diskusie vyplynulo, že cenník Slovenskej pošty sa dosť často 
mení, a preto túto skutočnosť bude potrebné uviesť aj do cenníka Plemennej knihy. 
V  cenníku by bolo vhodné uviesť náklady na poštovné a  balné, teda nielen 
poštovné. Ak sa zásielka podáva elektronicky tak sa automaticky posiela I. triedou.  

P. Štefánik upozornil, že ak sa uvedie poštovné a balné, tak takáto položka nie je 
oslobodená od DPH, čo samotné poštovné môže byť. Takže je vhodnejšie uviesť len 
poštovné, pretože FFS nie je platiteľ DPH.  

Bolo navrhnuté:  

6. Stanoviť výšku paušálu poštovného do zahraničia 6€, 

7. Vystaviť faktúru za PP každému chovateľovi osobitne, v  ktorej bude uvedené aj 
poštovné, 

8. Nezasielať PP kým nebude úhrada za PP a  poštovné pripísaná na účet FFS. Táto 
informácia by mala byť uvedená na faktúre (t.j. PP budú doručené adresátovi až po 
pripísaní fakturovanej sumy na účet FFS). 

Nadväzne bol diskutovaný prístup pracovníka Plemennej knihy k účtu FFS.  

Návrh OZ Ister Felis a OZ Felis Tirnavia 

15. OZ Mačky Trnava a OZ Ister Felis navrhli, aby pracovník Plemennej knihy mal prístup 
k účtu FFS práve kvôli tomu, aby vedel zistiť, či už bola platba za vystavené PP 
pripísaná na účet FFS a PP môžu byť odoslané žiadateľovi, pretože prístup k účtu 
nemusia mať len štatutári ale prístup k účtu môžu mať po schválení aj iné osoby.   

P. Štefánik za OZ Mačky Žilina uviedol, že prístupové práva k účtu sa v banke dajú nastaviť 
tak, aby pracovník Plemennej knihy mal prístup k  účtu FFS napr. bez práva zadávať 

  17



prevodné príkazy. Tým sa umožní pracovníkovi Plemennej knihy pozerať cez 
Internetbanking stav účtu a došlé platby za PP, čo je možné nastaviť aj formou SMS správ 
do mobilného telefónu. 

P.Ivanková uzavrela diskusiu s tým, že z uvedeného vyplýva úloha pre Predstavenstvo FFS.  

Bolo navrhnuté: 

9. Viceprezident p. Minárová  zabezpečí prístup pracovníka Plemennej knihy k účtu 
FFS tak, aby pracovník Plemennej knihy p. Kováčová mohla sledovať došlé platby za 
PP na účet FFS a zabezpečiť odoslanie PP chovateľom.  

Hlasovanie za stanovenie nezmenenej výšky poštovného 6€ za zasielanie PP do 
zahraničia pre talianskych členov, pričom náklady na balné bude znášať FFS: 

Za: 311 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

Hlasovanie za návrh určenia výšky poštovného za zasielanie PP v rámci SR vo výške 2€, 
pričom náklady na balné bude znášať FFS: 

Za: 311 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

Hlasovanie za zmeny postupu pri zabezpečovaní služieb Plemennej knihy: PP sa zašle 
chovateľom až po zaplatení elektronicky doručenej faktúry a pripísaní zaplatenej sumy 
na účet FFS, pričom PP sa budú zasielať každému chovateľovi osobitne (nie 
hromadne): 

Za: 311 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

Hlasovanie za stanovenie úlohy Predstavenstvu FFS: zabezpečiť prístup pracovníka 
Plemennej knihy k účtu FFS obmedzený len na nahliadanie do účtu bez práva zadávať 
prevodné príkazy 

Za: 311 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

Návrhy OZ Ušľachtilá mačka: návrh predložil p. Štefánik, ktorý bol splnomocnený 
zastupovať OZ Ušľachtilá mačka na VZ (návrh tvorí prílohu č. 7 k tejto zápisnici): 

16. Návrh č. 1 OZ Ušľachtilá mačka na zjednodušenie vnútorných predpisov FFS, 
zlúčenie duplicitných dokumentov a  vytvorenia jedného stručného a  prehľadného 
dokumentu.  

Tento návrh už bol rokovaný pri prerokúvaní návrhov OZ Mačky Žilina, OZ Mačky Nitra a OZ 
SACHM a bol jednomyseľne odhlasovaný (viď hlasovanie k návrhu č. 3). 

Keďže návrhy OZ Ušľachtilá mačka sa týkajú bodov programu, o ktorých sa bude rokovať, 
tak p. Ivanková a  p. Štefánik navrhli, aby sa tieto návrhy OZ Ušľachtilá mačka rokovali 
v príslušnom bode programu (rozpočet, NW ap.) 

Zástupca OZ Cat Club Banská Bystric p. Adamec uviedol, že naformuloval návrh na zmenu 
Stanov, pretože je potrebné vzhľadom k súčasnej situácií v Stanovách znížiť počet členov 
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Predstavenstva z  5 na 4 členov (viď bod č. 1), takže navrhuje upraviť znenie Stanov 
nasledovne:  

17. V  čl. 7 ods. 2 Stanov, ktorý sa týka počtu členov Predstavenstva upraviť text na 
nasledovný: „Predstavenstvo má 4 členov: prezidenta, viceprezidenta, sekretára 
a jedného člena. Predstavenstvo je volené VZ na obdobie 4 rokov“ 

Zástupca OZ Cat Club Banská Bystric p. Adamec navrhol, aby sa hneď teraz hlasovalo aj o 
znení čl. 7 ods. 2 Stanov, v  ktorom sa pre budúce volebné obdobie určia 3 členovia 
Predstavenstva FFS, takže nasledovné znenie by malo byť účinné od budúceho zasadnutia 
VZ. Takže navrhuje 

18. V  čl. 7 ods. 2 Stanov, ktorý sa týka počtu členov Predstavenstva upraviť text na 
nasledovný: „Predstavenstvo má 3 členov: prezidenta, viceprezidenta a sekretára. 
Predstavenstvo je volené VZ na obdobie 4 rokov“ 

Tým by sa zabezpečilo, aby členovia FFS vedeli, že sa budú voliť na najbližšom  VZ v roku 
2019 už len 3 členovia Predstavenstva FFS. 

Hlasovanie o zmene Stanov v čl. 7 ods. 2 na 3 členov Predstavenstva FFS s účinnosťou 
od budúceho zasadnutia VZ v  znení: „Predstavenstvo má 3 členov: prezidenta, 
viceprezidenta a sekretára. Predstavenstvo je volené VZ na obdobie 4 rokov“ 

Za: 245 hlasov: OZ Mačky Nitra, OZ SACHM, OZ Mačky Žilina, OZ Ušľachtilá mačka, OZ 
Mačky Baťovčan, OZ Cat Club Banská Bystrica, OZ Mačky Košice  (viac ako nadpolovičná 
väčšina) 

Proti: 66 hlasov: OZ Kráľovské Mačky, OZ Ister Felis a OZ Mačky Trnava 

Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

P. Ivanková skonštatovala, že návrh bol schválený, lebo zmena Stanov bola schválená 
dvojtretinovou väčšinou hlasov. 

Diskutovalo sa o ustanovení účinnosti zmeny Stanov FFS. V diskusii vystúpili p. Adamec, p. 
Poláčková, p. Pánková a p. Ivanková. Z  diskusie vyplynulo, že už v  predchádzajúcich 
hlasovaniach boli schválené návrhy na zmeny Stanov, ktoré bude potrebné do Stanov 
zapracovať. Je preto vhodné, aby sa určil a schválil termín ich účinnosti, napr. 1.1.2019   

To znamená, že návrh zmeny Stanov v bode 7 ods. 2 určením, že Predstavenstvo FFS bude 
mať 4 členov, nadobudne účinnosť 1.1.2019 a bude platiť na prechodné obdobie 1 roka. 
Zmena Stanov na 3 členov Predstavenstva FFS bude účinná od budúceho VZ.  

Diskutoval sa problém znenia zmeny Stanov k budúcemu VZ, kedy by mali prebehnúť voľby.  
P. Ivanková navrhla, že naformuluje znenie čl. 7 ods. 2 Stanov s tým, že ho ešte prerokuje 
so zástupcom OZ Mačky Košice JUDr. Martinom Tkáčom. 

Hlasovanie o zmene Stanov v  čl. 7 ods. 2 na 4 členov Predstavenstva FFS v  znení: 
„Predstavenstvo má 4 členov: prezidenta, viceprezidenta, sekretára a  jedného člena. 
Predstavenstvo je volené VZ na obdobie 4 rokov“ 

Za: 245 hlasov: OZ Mačky Nitra, OZ SACHM, OZ Mačky Žilina, OZ Ušľachtilá mačka, OZ 
Mačky Baťovčan, OZ Cat Club Banská Bystrica, OZ Mačky Košice   

Proti: 66 hlasov: OZ Kráľovské Mačky, OZ Ister Felis a OZ Mačky Trnava 

Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

P. Ivanková skonštatovala, že návrh bol schválený, lebo zmena Stanov bola schválená 
dvojtretinovou väčšinou hlasov. 

Návrh OZ Mačky Nitra a OZ Cat Club Banská Bystrica: 

19. Návrhy na zmenu Stanov a Chovateľského poriadku, ako aj ďalšie schválené zmeny 
uvedené v  bodoch 4., 7, 8 a  následných prerokované na tomto VZ nadobudnú 
účinnosť od 1.1.2019 
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Hlasovanie o  účinnosti zmeny Stanov a  Chovateľského poriadku, ako aj zmien 
uvedených pod č. 4,7,8 až 17 tejto zápisnice nadobudnú účinnosť 1.1.2019 

Za: 245 hlasov: OZ Mačky Nitra, OZ SACHM, OZ Mačky Žilina, OZ Ušľachtilá mačka, OZ 
Mačky Baťovčan, OZ Cat Club Banská Bystrica, OZ Mačky Košice   

Proti: 66 hlasov: OZ Kráľovské Mačky, OZ Ister Felis a OZ Mačky Trnava 

Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

P. Ivanková skonštatovala, že návrh bol schválený, lebo zmena Stanov bola schválená 
dvojtretinovou väčšinou hlasov. 

Návrh p. Ivankovej na zabezpečenie web stránky FFS 

20. P. Ivanková predložila VZ návrh, aby ju VZ poverilo rokovaním s p. Cvengrošom príp. 
s ďalšou osobou na zabezpečenie fungovania web stránky FFS, pretože vzhľadom na 
rezignáciu p. Cvengroša na  funkciu člena Predstavenstva už služby súvisiace 
s fungovaním stránky poskytovať nebude. 

Na základe rokovania s  p. Cvengrošom sa rozhodne, či bude potrebné hľadať 
zabezpečenie web stránky niekde inde alebo nie. Zároveň bude potrebné riešiť aj 
prístup k Plemennej knihe, ku ktorej bol zabezpečený on-line prístup na podávanie 
žiadostí cez webové rozhranie FFS. 

Hlasovanie o  poverení p. Ivankovej rokovaním s  p. Cvengrošom a  riešením 
zabezpečenia web stránky FFS 

Za: 245 hlasov: OZ Mačky Nitra, OZ SACHM, OZ Mačky Žilina, OZ Ušľachtilá mačka, OZ 
Mačky Baťovčan, OZ Cat Club Banská Bystrica, OZ Mačky Košice  

Proti: 0 hlasov 

Zdržal sa hlasovania: 66 hlasov: OZ Kráľovské Mačky, OZ Ister Felis a OZ Mačky Trnava  

P. Ivanková upozornila, že ešte neboli prerokované všetky návrhy predložené na rokovanie 
VZ FFS. Ide najmä o návrhy predložené Predsedníctvom FFS (viď príloha č. 4 k zápisnici) 

Návrhy Predsedníctva FFS 

21. P. Ivanková uviedla, že návrhy spracovali p. Minárová a  p. Kováčová a boli 
predložené korešpondenčne jednotlivým OZ.  

Prvá navrhovaná zmena sa týka čl. 10 bod 1 Stanov, ktorý P FFS navrhuje upraviť 
nasledovne: „Federácia hospodári s  hnuteľným a  nehnuteľným majetkom. 
Hospodárenie uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu a pravidiel jeho čerpania. Za 
hospodárenie zodpovedá Predstavenstvo Federácie.“  

P. Ivanková uviedla, že pod pravidlami čerpania sa rozumie spôsob, akým môže 
predstavenstvo s  rozpočtom nakladať, teda či môže alebo nemôže čerpanie na 
jednotlivých položkách upravovať. O návrhu samotných pravidiel čerpania rozpočtu 
sa bude hovoriť v ďalšom bode. Na OZ bol doručený predmetný návrh P FFS, kde sa 
uvádza, že P FFS je oprávnené na základe rozhodnutia P FFS pri určitých položkách 
navýšiť určenú sumu o  10% za predpokladu, že FFS hospodári s  vyrovnaným 
rozpočtom, a že o tom okamžite informuje členské OZ. 

P. Ivanková uviedla, že o pravidlách sa bude hovoriť v ďalšom bode, teraz ide o to 
doplniť do Stanov skutočnosť, že budú existovať nejaké pravidlá čerpania rozpočtu. 
P. Ivanková argumentovala tým, že v praxi sa rozpočet schvaľoval po jednotlivých 
položkách vrátane výšky čerpania rozpočtu na jednotlivú položku. Ukázalo sa však, 
že nie vždy je možné odhadnúť náklady na nejakú činnosť – teda položku 
v rozpočte. Na niektorých položkách bol rozpočet navýšený, inde poddimenzovaný. 
P FFS z  toho dôvodu pristúpilo k  návrhu pravidiel, ktoré sa budú prerokovávať 
v ďalšom bode.  
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1. Návrh pravidiel čerpania rozpočtu – príloha internej smernice: úplné znenie 
návrhu je v  prílohe č. 4 k  tejto zápisnici. Návrh pravidiel pozostáva z  dvoch 
variantov: 

Variant 1: Rozpočet je vypracovaný ako položkový rozpočet. Podľa tohto variantu 
čerpanie je možné do výšky sumy na položke + 10% navýšenie za predpokladu, že 
FFS hospodári s  vyrovnaným rozpočtom. Navýšenie položky o  10% podlieha 
rozhodovaniu P FFS a  bezodkladnému oznámeniu členským OZ. Zmena musí byť 
schválená pred čerpaním navýšenia. Prekročenie rozpočtu na položke o viac ako 10% 
podlieha súhlasu všetkých členov FFS. Tento variant vyžaduje definovať v rozpočte 
na rok 2019 fixné a  plávajúce položky, definovať bezúčelovú položku na riešenie 
krízových situácií, o zásadnej zmene účelu plávajúcej položky rozhoduje P FFS pred 
čerpaním, v prípade nezhody členské OZ korešpondenčným hlasovaním alebo na VZ.  
Ďalšie podrobnosti sú v prílohe č. 4. 

Variant 2: Rozpočet je schvaľovaný VZ s  konečnou maximálnou sumou 
a s pomenovaním jednotlivých položiek. Podľa tohto variantu P FFS má právo počas 
kalendárneho roka ľubovoľne meniť výšku plánovanej sumy pri jednotlivých 
položkách rozpočtu tak, aby nebola maximálna suma rozpočtu prekročená a ostala 
rezerva na neplánované výdavky. P FFS v  prípade potreby môže požiadať VZ 
o  odsúhlasenie novej položky za podmienky, že maximálna suma rozpočtu ostane 
nezmenená.  Pri tomto variante P FFS je povinné upozorniť VZ: 
a) ak sa neplní príjmová položka rozpočtu v  rámci kalendárneho roka a  podať 

návrh na zmenu rozpočtu; 
b) ak je prekročená príjmová položka rozpočtu (vyššia ako sa predpokladalo) 

v rámci kalendárneho roka a podať návrh na zmenu rozpočtu 
a  zabezpečiť schválenie týchto zmien korešpondenčným hlasovaním členov VZ. 
Ďalšie podrobnosti sú v prílohe č. 4. 

P. Ivanková uviedla, že plnenie príjmovej časti rozpočtu nemá pevný charakter. 
Mačiatka sa rodia hlavne na jar a teda hlavný príjem PK sa realizuje od konca júla 
až do konca leta alebo okolo Vianoc a v januári nasledujúceho kalendárneho roku. 
Podľa doterajších podmienok Viceprezident FFS informuje P FFS o stave finančných 
prostriedkov vždy k 31.3., 30.6. a k 30.9. bežného kalendárneho roku. Preto P FFS 
navrhuje aby VZ zvážilo zmeny termínov pre overovanie plnenia príjmovej časti 
rozpočtu, resp. túto časť návrhu vynechalo. Aj pri variante 2 je potrebné definovať 
fixné a plávajúce položky. P FFS môže navrhovať zmeny čerpania len v plávajúcich 
položkách. 

P. Ivanková vyzvala prítomných aby vyjadrili svoj názor k navrhovaným variantom. 
Dôvod predloženia týchto návrhov je, aby P FFS mohlo operatívnejšie nakladať 
s časťou rozpočtu podľa potrieb, ktoré sa vyskytnú. V súčasnosti je potrebné vždy 
buď čakať na VZ, alebo zabezpečiť vyjadrenie členov FFS korešpondenčným 
hlasovaním do 7 dní.   

V diskusii sa rozoberal problém, že niektoré položky sa ťažko plánujú, pretože ceny 
sú neustále v pohybe. Aj keď FFS nie je rozpočtová organizácia má nejaký rozpočet, 
s ktorým musí manipulovať. P. Jakubčíková doplnila, že tieto návrhy vyplynuli práve 
z toho, že pri tvorbe rozpočtu dochádzalo k nejednoznačnosti a tým aj k rôznemu 
výkladu spôsobu schvaľovania zmien čerpania položiek v rozpočte. 

Nakoniec z  diskusie vyplynulo, že doterajší systém je dosť operatívny a  nie je 
vhodné ho meniť ani podľa jedného z návrhových variantov. Pri čerpaní rozpočtu sa 
bude postupovať rovnako ako doteraz: Pri zmene (navýšenie/zníženie) čerpania 
niektorej z položiek, pri zmene položky ap. sa bude využívať korešpondenčné 
hlasovanie členov FFS, a preto sa odporúča doterajší systém schvaľovania rozpočtu 
a  schvaľovania zmien čerpania ponechať, pričom lehota na korešpondenčné 
hlasovanie ostane 7 dní, len v nevyhnutných prípadoch sa bude hlasovať do 3 dní. 
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Hlasovanie o ponechaní spôsobu a postupu prípravy, schvaľovania a čerpania rozpočtu 
(tak ako doteraz) s tým, že akákoľvek zmena v rozpočte sa bude operatívne schvaľovať 
korešpondenčným hlasovaním členov FFS v  lehote 7 dní, v  nevyhnutných prípadoch 
v lehote 3 dní. 

Za: 258 hlasov: OZ Mačky Nitra, OZ SACHM, OZ Mačky Žilina, OZ Ušľachtilá mačka, OZ 
Mačky Baťovčan, OZ Cat Club Banská Bystrica, OZ Mačky Košice, OZ Kráľovské mačky  

Proti: 0 hlasov 

Zdržal sa hlasovania: 53 hlasov: OZ Ister Felis, OZ Mačky Trnava  

23. Návrh č. 2 P FFS : platby poštovného a  fakturácia zahraničným individuálnym 
členom OZ sa už riešil ako návrh č. 14  

24. Návrh č. 3 P FFS: zmeny formulácie v schválených dokumentoch (viď prílohu č. 4): 

a) Návrh na zmenu formulácie čl. 5 ods. e) Organizačného poriadku na nasledovný 
text: 

„e) Propagačné výstavy/propagačné akcie môže Člen FFS usporiadať bez potreby 
uzatvoriť zmluvu o  organizovaní medzinárodnej výstavy/ národnej výstavy /
propagačnej akcie s  FFS. Ak výstava /akcia spĺňa kritériá vzdelávacej alebo 
propagačnej akcie FFS, môže sa člen FFS uchádzať aj o finančnú podporu FFS na 
organizovanie akcie.“ 

V rámci tohto bodu bolo dohodnuté, že v texte Organizačného poriadku sa pojem 
„Inominátna zmluva“ nahradí slovným spojením „zmluva o  organizovaní 
medzinárodnej výstavy“. 

Hlasovanie za zmenu (opravu textu) označenia zmluvy z  „Inominátnej zmluvy“ na 
„zmluvu o organizovaní medzinárodnej výstavy“  

Za: 311 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

Hlasovanie za 1. podnávrh P FFS o zmene formulácie pôvodného textu čl. 5 ods. e) 
Organizačného poriadku na hore uvedený text 

Za: 0 hlasov 

Proti: 311 hlasov 

Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

Návrh bol zamietnutý. 

P. Ivanková otvorila diskusiu k  druhému podnávrhu o doplnenie Organizačného poriadku 
v čl. 5 o nový bod f) (viď návrh P FFS č. 3 pod návrh 2 príloha č. 4), kde P FFS navrhuje 

b) Doplniť Organizačný poriadok v  čl. 5 o  ods. f) s  nasledovným znením: „f) 
Vzdelávacie akcie môže Člen FFS usporiadať bez potreby uzatvoriť zmluvu 
s  FFS. Ak vzdelávacia akcia spĺňa kritériá vzdelávacej akcie určenej pre 
individuálnych členov všetkých OZ, môže sa člen FFS uchádzať aj o  finančnú 
podporu FFS na organizovanie akcie“ 

Diskusiu uzatvorila p. Ivanková s  tým, že uvedený návrh je nadbytočný a  je potrebné sa 
vrátiť k pôvodnému textu uvedenému v čl. 5 ods. e) Organizačného poriadku, pretože FFS 
má v súčasnosti možnosť na požiadanie poskytnúť členom FFS aj súčinnosť a aj finančné 
prostriedky. Preto bolo spoločne dohodnuté, že východiskový text uvedený v návrhu P FFS 
č. 1 bude nasledovný: 

b) Čl. 5 písm. e) Organizačného poriadku bude mať znenie: 

„Propagačné výstavy môže člen FFS usporiadať bez potreby uzatvoriť zmluvu 
o  organizovaní výstav s  FFS. Člen FFS usporiada výstavu na vlastné náklady 
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a  vlastnú zodpovednosť. Na požiadanie Člena FFS, FFS poskytne potrebnú 
súčinnosť s prihliadnutím na aktuálne možnosti FFS.“ 

V diskusii p. Jakubčíková podporila návrh na postup opísaný v prílohe č. 4 návrh č. 3 P FFS 
za pod návrhom č. 2. P. Ivanková uviedla, že o postupe pri žiadosti o finančný príspevok sa 
môže rokovať osobitne a nechala hlasovať o znení čl. 5 písm. e) Organizačného poriadku. 

Hlasovanie za pôvodné znenie čl. 5 písm. e) Organizačného poriadku so zmenou 
pomenovania zmluvy a doplnením o „s prihliadnutím...“ viď vyššie 

Za: 311 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

Návrh bol schválený 

P. Ivanková otvorila diskusiu o forme podávania žiadostí o príspevok a odvolala sa na jeho 
opis v podnávrhu č. 2 P FFS (viď prílohu č. 4) 

Do diskusie vstúpili p. Štefánik, p. Poláčková, p. Jakubčíková, p. Adamec, p. Mešťanková. 

Z diskusie vyplynulo, že finančné prostriedky by sa mali poskytovať na základe žiadosti, 
ktorá by mala obsahovať účel a požadovanú sumu. Spôsob čerpania prostriedkov by sa mal 
doložiť účtovnými dokladmi. P. Štefánik oponoval požiadavku predkladať FFS účtovné 
doklady, pretože na to FFS nemá právny nárok, keďže ide o daňové tajomstvo a FFS nemá 
nárok na daňové a účtovné doklady OZ. P. Poláčková a p. Štefánik navrhli, že žiadateľ by 
mal v žiadosti rozpísať na čo príspevok FFS použil.  P. Jakubčíková uviedla, že príspevok sa 
týka propagačných alebo vzdelávacích akcií, pretože len tie FFS podporuje, a  preto si 
myslí, že čerpanie poskytnutej čiastky by malo vedieť OZ doložiť. 

Rovnaký názor ako p. Jakubčíková prezentovala aj p. Mešťanková, že ak FFS prispeje 
určitou čiastkou na organizovanie akcie OZ, nevidí v požiadavke dokladovať použitie 
poskytnutého finančného príspevku problém, lebo účtovné doklady sa budú týkať len 
poskytnutého finančného príspevku a nie celej akcie. P. Poláčková a p. Meštanková zhodne 
uviedli, že by bolo vhodné zakotviť max. výšku príspevku na propagačnú výstavu, aby sa 
zabránilo špekuláciám.   

P. Ivanková uviedla, že v  programe VZ je aj schvaľovanie rozpočtu, a  tam bude možné 
prediskutovať maximálnu možnú výšku príspevku.   

P. Ivanková uviedla, že by bolo vhodné, ak členské OZ plánuje požiadať o príspevok FFS, 
uzavrieť s  FFS zmluvu, v  ktorej bude jasne stanovené, na čo bude môcť OZ poskytnutý 
finančný príspevok využiť. Tento návrh podporil p. Adamec so zdôvodnením, že FFS 
potrebuje doklad, ktorým v  účtovníctve doloží, na čo boli finančné prostriedky OZ 
poskytnuté. S takýmto návrhom súhlasil aj p. Štefánik.  

Vzhľadom na zmenu v  rozhodnutí, ktorá vyplynula z diskusie bolo modifikovaný aj návrh 
znenia čl. 5 ods. e) Organizačného poriadku na nasledovný text: 

Modifikovaný návrh P FFS: 

„Propagačné výstavy môže člen FFS usporiadať bez potreby uzatvoriť zmluvu 
o  organizovaní výstav s  FFS, ak výstavu usporiada na vlastné náklady a  vlastnú 
zodpovednosť. Na požiadanie člena FFS, FFS poskytne potrebnú súčinnosť s prihliadnutím 
na aktuálne možnosti FFS. V  prípade ak súčinnosťou FFS je poskytnutie finančného 
príspevku, člen FFS predloží žiadosť a  následne uzatvorí s  FFS zmluvu obsahujúcu 
údaje o účele, výške príspevku a spôsobe jeho čerpania.“  

Hlasovanie za pôvodné znenie čl. 5 písm. e) Organizačného poriadku so zmenou, ktorá 
vyplynula z vyššie uvedenej diskusie.  

Za: 311 hlasov 

Proti: 0 hlasov 
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Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

1. Návrh č. 3 P FFS:  oprava gramatických chýb a  formálneho postupu 
v Organizačnom poriadku (viď prílohu č. 4): 

a) Návrh opraviť čl. 7 Členstvo vo FIFe Breed Council bod g) na nasledovný text: 

„g) Členský poplatok, ktorého výšku stanovuje FIFe individuálny člen FFS uhradí 
na základe faktúry vystavenej FFS najneskôr do konca januára bežného roka na 
účet FFS, ktoré následne uhradí poplatok FIFe na základe faktúry, ktorú FIFe 
vystaví FFS. V prípade, že členstvo do stanoveného času neobnoví, jeho členstvo 
v Breed Council pre príslušný rok je ukončené. 

P. Ivanková objasnila, že táto zmena v dikcii vychádza zo zmenených podmienok FIFe. 
Kým doposiaľ bolo potrebné každý rok zasielať žiadosť o  členstvo a následne zaplatiť 
členský poplatok, v súčasnosti bude stačiť len zaplatenie poplatku. 

Hlasovanie za opravu čl. 7 bod g) Organizačného poriadku (viď znenie vyššie)  

Za: 311 hlasov 

Proti: 0 hlasov 

Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

1. Návrh č. 4 P FFS:  Stanovy FFS článok 10 Hospodárenie FFS bod 5 (viď prílohu č. 
4): 

Z textu bodu 5 sa vyčiarkne slovo „výhradne“ a  teda bod 5 bude mať toto 
znenie: „Finančné prostriedky FFS možno použiť na realizáciu predmetu činnosti 
FFS...“ 

P. Ivanková uviedla, že vzhľadom na predchádzajúce odhlasované zmeny v Organizačnom 
poriadku je rokovanie o tejto zmene bezpredmetné, ale napriek tomu je potrebné o veci 
hlasovať.  

Hlasovanie za návrh P FFS vypustiť z č. 10 bod 5 slovo „výhradne“ 

Za: 0 hlasov 

Proti: 311 hlasov 

Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

Návrh bol zamietnutý. 

1. Návrh č. 4 P FFS:  Stanovy FFS článok 10 Hospodárenie FFS bod 6 (viď prílohu č. 
4): 

Návrh požaduje presne špecifikovať, že bod 6. sa nevzťahuje na zisk tvorený 
hlavnou činnosťou FFS, t.j. členskými príspevkami a Plemennou knihou.   

P. Štefánik uviedol, že uvedené činnosti nie sú podnikateľskými činnosťami, čo potvrdila aj 
p. Ivanková.   

Hlasovanie za návrh P FFS presne špecifikovať, že čl. 10 bod 6 Stanov sa nevzťahuje 
na zisk tvorený členskými príspevkami a PK 

Za: 0 hlasov 

Proti: 278 hlasov: OZ Mačky Nitra, OZ SACHM, OZ Mačky Žilina, OZ Ušľachtilá mačka, OZ 
Mačky Baťovčan, OZ Cat Club Banská Bystrica, OZ Mačky Košice, OZ Kráľovské mačky 

Zdržal sa hlasovania: 53 hlasov: OZ Mačky Trnava, OZ Ister Felis  

Návrh bol zamietnutý nakoľko proti hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných 
s platným hlasom. 

1. Návrh č. 5 i) P FFS:  Štatút P FFS článok 3 bod d) časť 1 Sekretár (viď prílohu č. 
4): Vynechať z úloh sekretára bod i) týkajúci sa ochrany majetku a hospodárne 
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využívanie majetku, pretože na základe uznesenia P FFS je táto úloha úlohou 
Prezidenta FFS 

Bola otvorená diskusia k uvedenému návrhu, v ktorej p. Jakubčíková uviedla, že znenie 
tohto bodu by malo byť modifikované v zmysle „zabezpečovať podľa pokynov štatutára 
ochranu majetku, ktorý bol zverený sekretárovi a jeho hospodárne využívanie“, aby sa 
tá povinnosť vzťahovala len na konkrétne zverený majetok. 

P. Ivanková: objasnila, že tak je to aj myslené, že pokyn prezidenta je zverenie 
konkrétneho majetku na plnenie úlohy. Okrem toho o každom majetku sa vedie karta 
s uvedením komu bol majetok zverený, a preto túto úlohu má v Štatúte P FFS každý člen 
Predstavenstva. 

Z  diskusie vyplynulo, že návrh č. 5 P FFS je potrebné modifikovať a  nie bod i) 
z povinností sekretára vyňať, takže písm. i) bude mať nasledovné znenie „zabezpečovať 
podľa príslušných predpisov, podľa pokynov štatutárov FFS ochranu jemu zvereného 
majetku a jeho hospodárne využívanie.“  

P. Sigmund navrhol aby sa do úloh ešte doplnili osobitne úlohy a zodpovednosť pre PK, 
keďže na základe doterajšieho hlasovania tieto dve funkcie budú od seba odčlenené. 

Hlasovanie za modifikovaný návrh č. 5 P FFS: zmena písm. i) na „zabezpečovať podľa 
príslušných predpisov, podľa pokynov štatutárov FFS ochranu jemu zvereného majetku 
a jeho hospodárne využívanie.“  

Za: 311 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

P. Ivanková upozornila, že rovnakú dikciu v  Štatúte P FFS má každý člen Predstavenstva, 
a preto je potrebné túto povinnosť u každého člena v Štatúte takto zmeniť, a teda táto 
odhlasovaná a schválená formulácia platí pre všetky tieto prípady rovnako. 

2. Návrh č. 5 j) P FFS:  z bodu j) „...zabezpečiť archiváciu a skartáciu písomností 
podľa zákona...“ vynechať slovo „skartácia“, ak by napr. FFS nemalo skartovačku 
k dispozícii. 

V  diskusii p. Poláčková za OZ SACHM uviedla, že je schopná FFS poskytnúť svoju novú 
skartovačku ako dar, pretože ju nevyužíva. P. Ivanková uzavrela diskusiu s  tým, že na 
základe tejto skutočnosti je zmena bodu j) bezpredmetná.   

Hlasovanie za zmenu písm. j) tak, že sa z textu vyškrtne slovo „skartácia“  

Za: 0 hlasov 
Proti: 311 hlasov 
Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

Návrh bol zamietnutý, a teda text písm. j) sa nebude meniť.  

3. Návrh č. 4 P FFS týkajúci sa pravidiel čerpania finančnej podpory od FFS na 
aktivitu organizovanú OZ/viacerými OZ (príloha č. 4) 

Uvedené sa riešilo v  súvislosti s  návrhom P FFS č. 1 (bod 7 programu,  por. č. 24 tejto 
zápisnice.)  

1. Návrh č. 5 P FFS týkajúci sa verifikácie dokumentov zahraničných členov 
(talianski členovia v OZ Mačky Nitra): taliansky zástupca vo FIFe ANFI požiadal 
FFS cez OZ Mačky Nitra, aby PK poskytla súčinnosť pri legalizácii PP mačiatok 
(zapísané v  talianskom systéme), ktoré budú predané v Taliansku (teda nie do 
iných krajín). Táto požiadavka súvisí so zmenou legislatívy v Taliansku. Zámerom 
návrhu je vyriešiť, či táto verifikácia (podrobnejšie príloha č. 4 tejto zápisnici) 
bude talianskym členom osobitne spoplatnená zo strany PK (ide o prácu naviac) 
alebo naďalej budú platiť za PP 10€ a  zároveň je potrebné stanoviť ako bude 
túto položku účtovať FFS voči PK. 
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Problém sa diskutoval z  pohľadu prácnosti, ako aj z  pohľadu nákladovosti. Verifikácia 
a legalizácia sa bude týkať len PP tých mačiatok, o ktoré chovateľ z Talianska registrovaný 
v našej OZ požiada, čo sa môže stať s časovým odstupom až po vystavení prvotného PP ale 
nie pre každý vystavený PP. Na základe žiadosti talianskeho chovateľa PK bude musieť 
tlačiť PP ešte raz, potvrdiť ho a  jeho scan zaslať priamo talianskej strane (nie cez 
chovateľa) P. Mešťanková navrhovala, že PK by za túto nadprácu mohla žiadať nejaký 
doplatok, pretože pre slovenských chovateľov verifikáciu vykonávať nemusí. Rovnaký názor 
vyslovila aj p. Jakubčíková. V  prípade, že by sa robil elektronický archív vydaných 
dokumentov, teda aj PP, po vytlačení PP by sa tento opečiatkoval, skenoval a  uložil 
v elektronickom systéme dokumentov. V takom prípade by sa takto archivovaný dokument 
len zaslal v kópii talianskej strane a nevyžadovalo by to žiadnu prácu navyše. Vzhľadom na 
to by bolo vhodné vedieť ceny za PP a za registráciu v Taliansku.  

Vzhľadom na to bolo navrhnuté, aby sa postup a cena za verifikáciu neschvaľovala teraz, 
ale až po overení ceny za registráciu v Taliansku. Touto úlohou je možné poveriť P FFS: t.j. 
aby preveril cenu vydania PP v Taliansku, cenu registrácie v Taliansku a bolo možné toto 
porovnať s cenníkom FFS. Rovnako VZ by malo byť informované o platení pracovníka PK za 
1 PP, pretože z toho sa môže odvíjať aj cena za verifikáciu a legalizáciu PP pre talianskych 
členov. 

P. Ivanková navrhla úlohy, ktoré z diskusie vyplynuli pre P FFS: 

a) zistiť na PK ako je platená pracovníčka PK za 1 dokument  

b) zistiť ako sa v Taliansku spoplatňuje vydanie PP a či sú v Taliansku stanovené 
poplatky za vydanie registrácie  

P. Ivanková uviedla, že na základe toho by sa neskôr P FFS k riešeniu tohto problému 
vrátilo.  

Pretože členské OZ už nemali ďalšie návrhy na rokovanie na VZ p. Ivanková uzatvorila bod 
7: rokovanie o návrhoch členov FFS. 

Vzhľadom na časový posun p. Ivanková otvorila rokovanie o bode 16 programu, týkajúceho 
sa NW 2019  

K bodu 16 

NW´19 – schválenie podmienok súťaže 

K podmienkam súťaže podali návrhy tieto OZ: 

Návrh OZ Ušľachtilá mačka  

(návrhy sú v  prílohe č. 7 k  tejto zápisnici) predniesol splnomocnený zástupca p. 
Štefánik 

1. OZ Ušľachtilá mačka navrhuje aby sa do podmienok získania titulu NW 2019 zaradila  
podmienka získania aspoň jedného BIS, BIV alebo aspoň NOM BIS, aby sa pozdvihla 
úroveň tohto titulu. 

OZ Mačky Žilina sa pridali k  tomuto návrhu a  doplnili, že titul NW by mala získať taká 
mačka, ktorá  získa 3 x NOM BIS alebo 1 x vyhrá BIS. Rovnaké stanovisko vyslovilo OZ 
SACHM a OZ Kráľovské mačky. 

Hlasovanie za spoločný návrh: podmienkou získania titulu NW 2019 je aby mačka bola 
trikrát nominovaná do BIS (NOM BIS) alebo jedenkrát získala BIS    

Za: 311 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

Diskutovalo sa o ďalšej podmienke pre NW 2019, ktorou je získanie titulu BIV. Tento návrh 
však neprešiel, pretože sú málopočetné plemená mačiek, ktoré by takto boli v nevýhode. 

Návrh OZ Kráľovské mačky 
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2. Návrh predniesla p. Mešťanková, ktorá uviedla, že slávnostné odovzdávanie 
ocenenia NW 2019 by sa mohlo konať napr. formou zábavy alebo plesu, ktorý by sa 
zorganizoval nielen pre víťazov ale pre širšiu chovateľskú verejnosť. Na základe 
komunikácie s  P FFS sa p. Mešťanková podujala zorganizovať takéto podujatie. 
Informovala, že oslovila spoločnosť, ktorá je schopná poskytnúť menu a priestory 
na zorganizovanie NW 2019. Zároveň rozdala návrh – predbežnú kalkuláciu od 
spoločnosti, u ktorej by sa podujatie zorganizovalo:  

- Predbežný navrhovaný termín je 23. 2. 2019. Podľa predbežného prieskumu p. 
Meštanková zistila, že aj iní chovatelia z  iných OZ by privítali takúto akciu 
a  zúčastnili by sa jej napr. aj s  rodinnými príslušníkmi. Cenovú kalkuláciu by 
rozoslala na všetky OZ, ktoré by požiadala o rýchle vyjadrenie, pretože cenová 
kalkulácia je aktuálna k uvedenému dátumu a rezervácia platí do 5. 11. 2018.  

- Kalkulácia je vyrátaná najmenej na 100 osôb za cenu vstupenky 43 €/osoba, 
v ktorej je miestnosť, večera so švédskymi stolmi, niekoľkochodové menu. Ale 
všetko sa dá dohodnúť.  

- P. Mešťanková kvôli programu oslovila aj DJ-a, ktorý zatiaľ navrhol cenu 650€ za 
večer, ale je sa ochotný dohodnúť aj na nižšej cene.  

- Okrem toho je potrebné počítať s cenami a kokardami, na čo má FFS vyčlenené 
prostriedky.  

- Náklady za sálu a stravu by sa vrátili FFS. Ak by sa zorganizovala tombola – cena 
za lístok 1€, výnos z predaja 500 lístkov by sa vrátil FFS. Takže zatiaľ by sa FFS 
vrátilo 4500 €. OZ Kráľovské mačky by vedeli zohnať aj sponzora na tombolu.  

- Tlač 100 lístkov v  tlačiarni vychádza asi 16,50€. Na základe predbežnej 
kalkulácie by FFS celá akcia vyšla 1400€, v čom sú zarátané ceny a kokardy.  

- Ak bude menej zúčastnených, tak sa cena upraví.  

- Akcia by sa konala na Kamennom mlyne, kde je možné sa aj ubytovať alebo sa 
ubytovať v Stupave, kde sú tiež nocľahy za dobré ceny. 

Preto je potrebné dať informáciu na OZ, aby sa videlo, koľko osôb by sa mohlo zúčastniť. 
Informáciu je potrebné prerokovať s členmi OZ  max. do 2 týždňov.   

Úloha pre OZ Kráľovské mačky: poslať ponuku s  predbežnou kalkuláciou na všetky OZ 
vrátane ponuky na ubytovanie, o  ktorej sa na VZ hovorilo. Je potrebné stanoviť termín 
(najvhodnejšie je 5.11.), dokedy sa OZ musia k návrhu vyjadriť. Končené odsúhlasenie by 
sa riešilo korešpondenčne.  

V  diskusii zaznelo, že osobitne bude potrebné vyriešiť, aby výhercovia mali pohostenie 
platené, tak ako doposiaľ. 

Keďže k národnému víťazovi nebolo viac návrhov, bod bol uzavretý. 

K bodu 9 

Rokovanie o Výročnej správe FFS za rok 2017  

P. Ivanková otvorila rokovanie o ďalšom bode programu, ktorým je Výročná správa FFS za 
rok 2017. Výročná správa je v prílohe č. 8 k tejto zápisnici. Výročná správa bola zaslaná 
jednotlivým OZ. P. Ivanková vyzvala prítomných o  doplnenie príp. otázky k  tomuto 
dokumentu. Pretože účastníci VZ nevzniesli návrhy ani pripomienky, pristúpilo sa 
k hlasovaniu. 

Hlasovanie o prijatí a schválení Výročnej správy FFS za rok 2017:    

Za: 311 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

K bodu 10 
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Rokovanie o Správe o hospodárení za rok 2017  

P. Ivanková otvorila rokovanie o ďalšom bode programu, ktorým je Správa o hospodárení za 
rok 2017. Správu poskytla účtovná firma prostredníctvom p Minárovej. Správa 
o hospodárení tvorí prílohu č. 9 k tejto zápisnici a bola zaslaná všetkým členom FFS pred 
konaním VZ. P. Ivanková vyzvala prítomných o doplnenie príp. otázky k tomuto dokumentu.  

P. Štefánik opätovne vzniesol pripomienku týkajúcu sa toho, že v  dokumente nazvanom 
Obratová predvaha bolo uvedené, že hospodársky výsledok za rok 2017 už bol schválený. P. 
Štefánik uviedol, na účte č. 431 sa vykazuje nulový zostatok, ktorý môže byť takto 
uvedený až po schválení správy VZ. K 30.9.2018 nikto hospodárenie neschválil tak ako sa 
uvádza v Obratovej predvahe, ktorá je hlavnou účtovnou knihou. 

P. Štefánik konštatoval, že daňové priznanie, ktoré mu bolo doručené tiež obsahuje 
informáciu, že došlo ku schváleniu 22.6.2018, čo nie je pravda. Preto predpokladá, že 
účtovná firma to takto nahlásila aj na Daňový úrad, na čo nemala mandát. Podľa p. 
Štefánika účtovná firma na takéto tvrdenie musí mať zápisnicu VZ o  rozdelení 
hospodárskeho výsledku a vyhlásenie štatutára, že účtovná uzávierka bola schválená a to 
je súčasťou podania na daňovú správu. P. Ivanková uviedla, že takéto vyhlásenie 
neposkytla. P. Štefánik sa za OZ Mačky Žilina vyjadril, že Správu o hospodárení za rok 2017 
takto nemôže schváliť. 

O  správe o  hospodárení sa nehlasovalo. P. Ivanková požiada druhého štatutára p. 
Minárovú o vysvetlenie. 

Rokovanie bolo prerušené, pretože  

- zástupca OZ Kráľovská mačka p. Meštanková musela VZ opustiť. Svoj mandát 
delegovali na Cat club Banská Bystrica  (p. Adamec), 

- zástupca OZ Ister Felis s  mandátom za OZ Mačky Trnava P. Jakubčíková rovnako 
oznámila, že musí VZ opustiť, ale nedelegovala mandát za OZ Ister Felis a OZ Mačky 
Trnava na žiadnu členskú OZ  z prítomných . 

P. Jakubčíková stručne informovala o  Správe Revíznej komisie za rok 2017, ktorá bola 
zaslaná členom pred VZ. Informovala, že posledné zasadnutie Revíznej komisie plánované 
na september 2018 sa neuskutočnilo kvôli jej chorobe. P. Jakubčíková uviedla, že Plán 
činnosti Revíznej komisie je pripravený, ale nebude o ňom hovoriť. Prerokovávať sa bude 
až na stretnutí Revíznej komisie FFS.   

Uviedla, že OZ Ister Felis s mandátom za OZ Mačky Trnava súhlasia: 

o so Správou o činnosti P FFS,  

o so Správou o činnosti Revíznej komisie, 

o so Správou Plemennej knihy 

o s Plánom činnosti na rok 2019 pokiaľ má rovnaký obsah, aký bol prerokovaný na P 
FFS. P. Ivanková potvrdila, že Plán činnosti ostal nezmenený. 

Na výzvu p. Ivankovej aké je stanovisko členov – OZ k návrhu finančného rozpočtu uviedla, 
že teraz nezaujme žiadne stanovisko. 

Vzhľadom na uvedenú situáciu Prezident FFS p. Ivanková riešila uznášania schopnosť FFS. P. 
Pánková za Mandátovú komisiu skonštatovala nasledovné: 

Na zasadnutí ostali alebo nechali splnomocnenie 

1. OZ SACHM 

2. OZ Mačky Nitra 

3. OZ Mačky Žilina 

4. OZ Cat Club B. Bystrica – v zastúpení p. Michal Adamec  

5. OZ Baťovčan 
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6. OZ Mačky Košice 

7. OZ Ušľachtilá mačka – v zastúpení p. Rastislav Štefánik 

Z celkového počtu 331 hlasov prítomní zástupcovia disponujú mandátom na 258 hlasov, čo 
je nadpolovičná väčšina hlasov a zároveň je prítomná aj nadpolovičná väčšina Členov FFS 
a teda VZ je naďalej uznášania schopné. 

P. Ivanková navrhla, aby sa prerokoval bod programu č. 11 (pôvodný bod č. 18), pretože 
Návrh finančného rozpočtu na ďalší rok je veľmi závažný. 

K bodu 11 

Návrh finančného rozpočtu na rok 2019, členský poplatok, poplatky PK, schválenie  
(bod 18 pôvodného programu)   

P. Ivanková otvorila rokovanie o  návrhu finančného rozpočtu. Návrh rozpočtu, ktorý bol 
zaslaný členom FFS pred VZ tvorí prílohu č. 10 k tejto zápisnici. 

P. Ivanková prezentovala skrátenú verziu rozpočtu, kde objasňovala najdôležitejšie položky 
(vysvetlenia k  jednotlivým položkám sú uvedené v  tabuľke). Navrhovaný rozpočet nie je 
vyrovnaný, ale je stratový, a preto je potrebné navrhované sumy na niektorých položkách 
znížiť alebo položky zrušiť, čo by sa malo dosiahnuť na tomto zasadnutí: 

o Rozpočet na GA, ktoré sa bude konať v BA, a preto sa ušetrí na cestovnom. Suma na 
položke bola stanovená na základe skúseností z  roku 2017 a mala by pokryť dar 
delegátom a slávnostný večer pre GA. Výška sumy je pohyblivá, 

o Náklady na vedenie PK  - výška sumy je pohyblivá 

o Web stránka – pohyblivá čiastka, v súčasnosti sa môžu náklady zmeniť, 

o Práca grafika – pre toho, kto bude pracovať na stránke – ide o pohyblivú čiastku, 
v návrhu sa nepočítalo s tým, že bude potrebné robiť stránku úplne na novo 

o Grafické práce – banner používaný na výstavách – je poškodený, je potrebné dať 
urobiť nový, avšak nie na papieri 

o SW pre PK: v diskusii sa hovorilo, že vzhľadom na situáciu je vhodné sumu na PK 
navýšiť, čo je vhodnejšie riešiť osobitne 

o Kancelárske potreby a toner – v diskusii sa rozoberala situácia o potrebe nakúpiť 
novú tlačiareň, takú, ktorej súčasťou bude skener a náklady na toner nebudú také 
vysoké. Nákup tlačiarne sa bude prejednávať samostatne a  schvaľovať 
korešpondenčne. Vzhľadom na to je potrebné názov položky modifikovať na „Kúpa 
tlačiarne so skenerom a   tonermi“, v  položke sa môže odzrkadliť aj požiadavka 
vrátiť používanú tlačiareň v pôvodnom stave aj s tonermi 

o PK tlačivá sú potrebné, nakupuje sa papier s vodotlačou 

o Na NW 2019 je plánovaných 1500€ na ceny a kokardy a ak sa to schváli tak aj na 
účasť víťazov, 

o Príspevok na Svetovú výstavu – navrhuje sa položku nezaradiť a venovať finančné 
prostriedky napr. na propagačné výstavy. V diskusii sa navrhlo položku ponechať ale 
znížiť na nej sumu na 500€, ak by sa schválila suma príspevku na jednu propagačnú 
výstavu 50€ tak suma 1000€ nie je primeraná, pri organizovaní propagačnej výstavy 
je ju možné spojiť so seminárom pre individuálnych členov,  

o bankové poplatky, sporiaci účet - ponechať 

o Je potrebné zrušiť položku plánovanú stratu na poštovnom. Ak sa nastavia poplatky 
tak ako to bolo schválené, strata už nebude: položka strata sa zruší  

o Nepredvídané náklady 500€ ostáva 

o Zrušiť položku investičné náklady - nákup skartovačky, pretože FFS dostane 
sponzorský dar (300€) 
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o  Zrušiť položku – investičné náklady – nákup listovej váhy, 

o Investičné náklady  SW na PK: je potrebné preskúmať náklady na PK, ktorá je vo 
viacerých položkách a spolu tieto náklady už tvoria dosť veľkú sumu, kde sa môžu 
odzrkadliť náklady na vývoj SW na PK. Z  diskusie vyplynulo, že suma v  tejto 
odzrkadľuje náklady na ročnú licenciu, celkovú suma vyvinutého SW, ktorý vyvíjal 
pracovník PK. Vo vysvetlení k  tejto položke je uvedené, že suma vychádza 
z prieskumu trhu a cien porovnateľných SW a používaný nový SW sa zároveň testuje, 
pretože sa paralelne používa a  databáza sa napĺňa. SW má aj nedostatky nie 
u  každej mačky je možné do systému zaznamenať všetky atesty. Tie isté atesty 
niektorá mačka zaznamenané má a niektorá nie. Z diskusie vyplynulo, že pre rok 
2019 je potrebné položku zrušiť  

o   investičné náklady – nákup dataprojektora – zrušiť, vec sa zatiaľ môže riešiť aj 
inak. 

Bolo skonštatované, že sumy na týchto položkách sa znižujú alebo rušia: 

P. Klegová uviedla, že servis tlačiarne v  súčasnosti je veľmi drahý a  je potrebné mať 
rezervu na to, že aj u  novej tlačiarne môže nastať chyba, ktorá nespadá do záručnej 
opravy. Pripomienka sa uzavrela tým, že v rozpočte je položka na nepredvídané náklady 

V nákladoch sa zmení /modifikuje položka na „Nákup tlačiareň a servis s tým spojený“, do 
ktorej je potrebné navrhnúť sumu na nákup novej tlačiarne 

Do nákladov pribudnú ďalšie položky, ktoré boli doteraz sponzorsky hradené: 

o prevádzka servera PK 95€ 

o prevádzka domény FFS, poštový server, úložisko, ftp server, archivácia dát, atď., čo 
bude potrebné doriešiť. 

Diskutoval sa nákup SW Office – či je potrebná aktualizácia, položku je potrebné ponechať 
s tým, že ak sa situácia vyvinie nepriaznivo pre nákladové zložky tak sa aktualizácia Office 
nekúpi. 

1. Kancelárske potreby – tonery   (ostáva len nákup tlačiarne)        -     800 €        

2. Servis čistenie tlačiarne (u novej sa to v roku 2019 nepredpokladá)                     -     300€

3. Zníženie rozpočtu na propagačné výstavy (v položke podpora svetová 
výstava)

-     500€

4. Zrušiť položku strata na poštovnom -     100€

5. Zrušiť položku Investičné náklady – nákup listovej váhy -       35€

6. Náklady na vývoj PK -   2 000€

7. Zrušiť Investičné náklady – nákup dataprojektora -    1 100€

Spolu -   4 835€

Celková suma výdavkov v rozpočte je plánovaná vo výške 21 879,25€

Zníženie rozpočtu o hore uvedené  sumy /položky 4 835€ 

Celkové predpokladané výdavky rozpočtu na rok 2019 17 044,25€

Celková výška predpokladaných príjmov 15 505,00€

Rozdiel -1 539,25€
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V ďalšej diskusii sa hovorilo aj o  tom, že príjmová časť sa môže zvýšiť práve na margo 
prijatých opatrení – poplatkov za PK, napr. pri oneskorenej žiadosti o PP ap., s čím ale nie 
je možné kalkulovať. 

Záver: detailný rozpis sa zašle členom – jednotlivým OZ. 

Diskusia k príjmovej časti rozpočtu: bolo dohodnuté, že: 

- členské poplatky sa nebudú zvyšovať 

- poplatky talianskym členom by sa nemali zvyšovať, avšak takto dochádza 
k  dotovaniu talianskych členov. Verifikáciu a  legalizáciu by mohol robiť aspoň 
v súčasnosti sekretariát, čo je bezplatná a čestná funkcia, čím sa náklady na túto 
činnosť znížia. Je možné vec riešiť aj tak, že prístup do PK bude mať viacero (2-3) 
osôb, na čo je potrebné mať SW umožňujúci viacero prístupov. Je predpoklad, že 
súčasný SW umožňuje prístup len jednej osobe. V prípade prístupu viacerých osôb 
by sa prácnosť na verifikáciu a  legalizáciu PP pre mačky talianskych členov mohla 
tiež znížiť. 

P. Ivanková nechala hlasovať o  schválení rozpočtu s  pripomienkami s  tým, že prítomní 
zástupcovia členov FFS majú mandát na 258 hlasov, a teda VZ je uznášania schopná. 

Hlasovanie o  prijatí a  schválení rozpočtu na rok 2019 s  vyššie uvedenými 
pripomienkami:    

Za: 258 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

Rozpočet s pripomienkami bol schválený  

K bodu 12 

Správa Revíznej komisie za rok 2017 (pôvodný bod 11) 

P. Ivanková otvorila rokovanie k Správe Revíznej komisie, ktorá tvorí prílohu č. 11 k tejto 
zápisnici. 

P. Ivanková uviedla, že p. Jakubčíková správu prezentovala (viď vyššie). Ďalej informovala, 
že k Správe Revíznej komisie bola zaslaná pripomienka OZ Ušľachtilá Mačka (p. Javorská – 
viď prílohu č. 7 k tejto zápisnici). Pripomienka sa týkala absencie kontrolnej činnosti, teda 
kontroly hospodárenia a dodržiavania Stanov.  

Z diskusie vyplynulo, že je potrebné zaviazať Revíznu komisiu, aby vykonávala kontrolnú 
činnosť hospodárenia a zistenia doplnila do revíznej správy tak, aby správa bola úplná.  

Návrh uznesenia: neschváliť Správu Revíznej komisie pokiaľ nebude doplnená. 

Hlasovanie o neschválení Správy revíznej komisie pokiaľ nebude doplnená:    

Za: 258 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

Návrh bol schválený hlasmi všetkých prítomných 

K bodu 13 

Správa o činnosti Plemennej knihy za rok 2017 (pôvodný bod 12) 

P. Ivanková otvorila rokovanie k Správe o činnosti PK, ktorá tvorí prílohu č. 12 k  tejto 
zápisnici (Správa o  činnosti SPMK FFS za rok 2017). Keďže všetkým členom bola správa 
zaslaná vopred pred konaním VZ, pristúpilo sa k hlasovaniu: 

Hlasovanie o schválení Správy PK za rok 2017:    

Za: 258 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
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Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

Správa bola schválená hlasmi všetkých prítomných 

K bodu 14 (pôvodný bod 13) 

Správa o činnosti Predstavenstva FFS od posledného VZ a jej schválenie   

P. Ivanková otvorila rokovanie k Správe o  činnosti P FFS od posledného zasadnutia VZ, 
ktorá tvorí prílohu č. 13 k  tejto zápisnici. Rovnako ako pri predchádzajúcej správe bol 
tento dokument doručený všetkým členom vopred pred konaním VZ, a preto sa pristúpilo 
k hlasovaniu: 

Hlasovanie o schválení Správy P FFS od posledného zasadnutia VZ:    

Za: 258 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

Správa bola schválená hlasmi všetkých prítomných 

P. Pánková v  rámci diskusie požiadala o  riešenie konania o  sťažnosti voči nej, ktoré 
vychádza z podania na FIFe a už sa dlhodobo ťahá.  Vzhľadom na nekorektnosť už v podaní 
sťažnosti a na to, že VZ FFS je najvyšším orgánom národného zástupcu FIFe, v ktorom je 
ona individuálnym členom navrhuje, aby sa k tejto veci vyjadrilo VZ, aby sa vec doriešila 
pozastavením konania aj z toho dôvodu, že v súčasnosti sa vec nachádza v štádiu tvrdenie 
proti tvrdeniu – obe strany majú k udalosti svojich svedkov.  

P. Ivanková informovala, že na základe uznesenia P FFS p. Minárová je zaviazaná pripraviť 
odpoveď na FIFe. Ďalej informovala, že to čo bolo p. Pánkovej uložené uznesením P FFS, 
p. Pánková splnila. P. Ivanková konštatovala, že je potrebné zaviazať p. Minárovú pripraviť 
odpoveď a  zaslať ju na FIFe. (Doplnenie overovateľa: na predstavenstve FFS bolo 
odsúhlasené, že pani Pánková sa ospravedlní strane, ktorá podala sťažnosť a  v  tomto 
duchu bude formulovaná aj odpoveď FIFe.) 

Hlasovanie o uložení úlohy p. Minárovej do 30. 11. 2018 vypracovať a poslať odpoveď 
FIFe v kauze p. Pánkovej:    

Za: 258 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

Návrh bol schválený. 

P. Ivanková sa vyjadrila k ďalšiemu postupu: p. Minárová pripraví odpoveď, ktorú musí P 
FFS schváliť a až po schválení sa odpoveď odošle na FIFe. P. Ivanková uviedla, že na P FFS 
požadovala, aby sa do odpovede uviedla úloha, ktorá bola zo strany P FFS p. Pánkovej 
uložená.   

K bodu 15 

Plán činnosti FFS na rok 2019   

P. Ivanková otvorila rokovanie k Plánu činnosti FFS za rok 2019, ktorá tvorí prílohu č. 14 
k  tejto zápisnici. Rovnako ako pri predchádzajúcej správe bol tento dokument doručený 
všetkým členom vopred pred konaním VZ, avšak vzhľadom na dnešné rokovanie VZ p. 
Ivanková navrhla, aby sa do plánu činnosti doplnila organizácia plesu pri príležitosti 
odovzdávania NW 2019.  

Z diskusie vyplynulo, že pod bodom 6 Plánu práce je uvedený spoločenský večer, nie však 
ples. Bolo navrhnuté, aby sa návrh tejto činnosti modifikoval v  tom zmysle, že 
zorganizovanie plesu je viazané na vyjadrenie jednotlivých členov FFS. Ak OZ účasť na 
plese podporia a schvália, tak sa táto činnosť zrealizuje. Takže vo formulácii by malo byť 
uvedené „preveriť možnosti organizovania“ plesu pri príležitosti vyhodnotenia NW 2019 

  32



alebo formuláciu „Organizovať Spoločenský večer“ zmeniť len na formuláciu „Spoločenský 
večer“. 

Hlasovanie o schválení Plánu činnosti FFS s pripomienkami:    

Za: 258 hlasov 
Proti: 0 hlasov 
Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov  

Plán činnosti bol schválený hlasmi všetkých prítomných 

P. Ivanková konštatovala, že ostatné body programu  

K bodu 16 

Priebežná správa o hospodárení do konca septembra 2018   

P. Ivanková otvorila rokovanie k Priebežnej správe o hospodárení do septembra 2018, 
ktorá tvorí prílohu č. 15 k  tejto zápisnici. Rovnako ako pri predchádzajúcej správe bol 
tento dokument doručený všetkým členom vopred pred konaním VZ. P. Ivanková uviedla, že 
ide len o informatívnu správu o činnosti za uplynulé obdobie, ktorú by malo VZ len vziať na 
vedomie a nemusí sa o jej schválení hlasovať.  

K bodu 19 

Správa Návrhovej komisie    

Správa Návrhovej komisie sa spracuje a je prílohou č. 2 k tejto zápisnici. 

K bodu 20 

GDPR   

Materiály ku GDPR budú zaslané členom – na e-mailové adresy jednotlivých OZ.  

 V Prievidzi dňa 27.10.2018

Zapísala: Miklošová Overila: Jakubčíková
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