Zápisnica zo zasadnutia výboru
zo dňa 14. novembra 2017 konaného v Sládkovičove - Hotel TEVEL

Pozvaní: Ing. M. Neumannová, Jozef Stribik, Ing. Lujza Mackyová, Peter Dobrý, Ing. Michal Čech,
Marián Macky, Mgr. Martina Pelikánová, za DR Róbert Haramia
Prítomní: Ing. M. Neumannová, Jozef Stribik, Ing. Lujza Mackyová, Ing. Michal Čech, Mgr. Martina
Pelikánová, za DR Róbert Haramia
Ospravedlnení: Marián Macky, Peter Dobrý

I. Otvorenie
Prítomných privítala a zasadnutie otvorila predsedníčka klubu Ing. Melinda Neumannová.

II. Voľba overovateľa zápisnice
Za overovateľa zápisnice bol zvolený Jozef Stribik

III. Závery zasadnutia:
1.
Zhodnotenie posledných klubových akcií Klubová výstava Vlčkovce, Memoriál MUDr. A.
Mészárosa Tešedíkovo, CHSPL Blatné – prednesie M. Neumannová
KV vo Vlčkovciach zhodnotila p. Mackyová, nakoľko p. Neumannová sa akcie nezúčastnila.
p. Mackyová poukázala na absenciu personálu z členov klubu, chýbala pomoc pri stavaní stanu a
zabezpečenie stolov v kruhu. ŠV - p. Neumannová poďakovala personálu v kruhu na výstave,
zhodnotila kladne organizáciu a priebeh výstavy. MAM 2017 - p. Neumannová vyjadrila spokojnosť
so zazverením revíru, s organizačným zabezpečením a celkovým priebehom memoriálu, poďkovala
výcvikárovi p. Mackymu za zorganizovanie. CHSPL - p. Neumannová kladne hodnotila organizáciou
skúšok.
2.
Prehľad vydaných a využitých súhlasov na udelenie titulov CACT za rok 2017 - prednesie M.
Neumannová - viď tabuľka v prílohe 1.
3.
Prehľad vydaných odporúčaní na párenie a prehľad vrhov k aktuálnemu dátumu – prednesie
Peter Dobrý - ospravedlnený
Prijatie nových členov od posledného zasadnutia VK – prednesie M. Pelikánová
Doručené prihlášky od posledného výboru boli 3
Ing. Vladimír Skovajsa, Mária Andová, Dávid Iván
- p. Neumannová dala hlasovať o prijatí - všetci jednohlasne prijatí.
4.

Návrh termínov klubových akcií na rok 2018 – prednesie L. Mackyová
Po diskusii boli dohodnuté nasledovné termíny klubových podujatí - miesta konania sa
upresnia do 30.11.2017. Termíny zašle na SPZ p. Mackyová
ČS - 25. 03. 2018 - Ranch Kolozsi Žihárec
SVS - 21. 04. 2018 - Veča
Zvod - 05. 05. 2018 - Jelka
KV - 27. 05. 2018 - Vlčkovce
MŠH - 25. 08. 2018 - miesto neurčené
ChSPL - 29. 09. 2018 - Blatné
Termín ChsPL sa posúva o týždeň skôr ako bývalo zvykom, z dôvodu každoročného vypúšťania vody
z priehrady.
6.
Návrh na úpravu podmienok chovnosti - prednesie M. Pelikánová
Návrh na úpravu podmienok - viď príloha 2. - z dôvodu absencie poradcu chovu odložené na
prerokovanie na najbližší výbor - za prítomnosti poradcu chovu.
5.

7.
Návrh na úpravu systému aktualizácie a propagácie chovných jedincov a postupu pri
žiadostiach na krytie na webových portáloch klubu - prednesie M. Pelikánová
- z dôvodu absencie poradcu chovu prejednanie postupu zasielania potvrdených chovných PP
ponechané na najbližší výbor. P. Pelikánová bude naďalej komunikovať s majiteľmi nových chovných
jedincov, aby doposlali fotky (vo veľkosti minimálne 1 MB) a doplňujúce info k novozaradeným
chovným jedincom a údaje prepošle p. Mackyovej - na zverejnenie na klubovej web stránke a v
pripravovanom klubovom spravodaji
- p. Pelikánová spíše do pokyny na párenie, odošle mailom na odsúhlasenie členom výboru a
p. Mackyová ich po odsúhlasení zavesí na klubovú web stránku - do sekcie pokyny.
8.
Návrh na úpravu stanov a poriadkov klubu – prednesie M. Neumannová, L. Mackyová a M.
Pelikánová
Návrh na úpravu stanov spracuje podľa diskusie p. Mackyová
Výbor klubu schválil drobné a gramatické zmeny rokovacieho poriadku - schválené jednohlasne
Ostatné poriadky sa budú prerokovávať na najbližšom výbore.
9.
Info o obsahu korešpodencie doručenej na adresu klubu – prednesie M. Neumannová a L.
Mackyová
- p. Mackyová predložila žiadosť od p. Lancošovej o uznanie RTG BDK vykonanom v 12
mesiacoch veku psa pre účely chovu. Predsedníčka dala hlasovať - traja boli proti, dvaja sa zdržali,
žiadosť bola zamietnutá a bolo doporučené RTG DBK vykonať najskôr v požadovanom minimálnom
veku psa 18 mesiacov. Vyrozumie p. Mackyová
- výbor klubu berie na vedomie žiadosť od chovateľov talianskych stavačov o vypísanie
referenda o odčlenení plemien Talianskych stavačov - Spinone Italiano a Braco Italiano, ktorá došla
dňa 13.11.2017. Výbor klubu vypíše referendum do 150 dní - technické zabezpečenie prevedie p.
Mackyová
- p. Neumannová informovala o došlom liste - žiadosť o výnimočné krytie suky ARTEMIS
LOCURA - z dôvodu absencie poradcu chovu posunuté na ďalší výbor, keď bude prítomný poradca
chovu - vyrozumie p. Mackyová
10. Diskusia
- p. Mackyová rozdala členom výboru DVD film z Memoriálu Alexandra Mészárosa a
nasledovala krátka debata o cene, za ktorú bude DVD dostupné k predaju pre záujemcov. Cena sa
stavila na 15,- €/ks. Technické prevedenie rozmnoženia DVD filmu zabezpečí p. Mackyová - najprv v
počte 20 ks, potom sa uvidí podľa záujmu.

- výbor prerokoval žiadosť o vyhlásenie súťaže o najlepšiu klubovú pracovnú suku a presunul
ju na prerokovanie do ďalšieho zasadnutia výboru klubu
- najbližšie zasadnutie výboru klubu je plánované na 23.01.2018 alebo 06.02.2018 - zvolá
predsedníčka klubu.

Zapísala: Ing. Lujza Mackyová

............................................
Ing. Melinda Neumannová
Predsedníčka klubu

............................................
Ing. Lujza Mackyová
Tajomník klubu

............................................
Jozef Stribik
Overovateľ zápisnice

Príloha 1.

Prehľad vyžiadaných a udelených titulov CACT a
RES.CACT za rok 2017
Po
Typ
r. Dátum a miesto skúšky Klub
1
2
3
4
5
6
7
8

25.03.2017, Biely
Kostol
17.06.2017,
Nové Sady
5.6.08.2017,
Prašice
12.-13.08.2017,
Pata
02.09.2017,Gala
nta
1.10.2017,
Kopčany
14.-15.10.2017,
Budmerice
21.10.2017,
Radošina

NFT
JSS
MŠK
VSS
JSS

SKPS
KCHN
KS
KCHČ
F
KCHN
KS
KCH
WS

CACT

Res.CACT

-

-

zahraničný účastník
zahraničný účastník

Ebay Royal de Hunter /
Karina Fábryová
Aiden z Gessayovho
chotára / J.Ďurďovič

Aiden z Gessayovho
chotára / J.Ďurďovič

-

-

-

JSS

KSHS

Awa Gréta od Nupacké
Tvrdze / Z.Nežná

-

NFT

SKPS

zahraničný účastník

-

JSS

KCH
MDS

Angel Anis Andybog /
M.Pelikánová

Awa Gréta od Nupacké
Tvrdze / Z.Nežná

