Zápisnica zo zasadnutia výboru
zo dňa 05. máj 2018 konaného v Jelke
Pozvaní: Ing. M. Neumannová, Jozef Stribik, Ing. Lujza Mackyová, Peter Dobrý, Ing. Michal Čech,
Tomáš Oroszi, Mgr. Martina Pelikánová, za DR Róbert Haramia
Prítomní: Ing. M. Neumannová, Jozef Stribik, Ing. Lujza Mackyová, Peter Dobrý, Ing. Michal Čech,
Tomáš Oroszi, za DR Norbert Vanko
Ospravedlnená: Mgr. Martina Pelikánová
I. Otvorenie
Prítomných privítala a zasadnutie otvorila predsedníčka klubu Ing. Melinda Neumannová.
II. Voľba overovateľa zápisnice
Za overovateľa zápisnice bol zvolený Peter Dobrý
III. Závery zasadnutia:
1. Odsúhlasenie členstva pre nových členov na základe prijatých prihlášok a prijatých platieb za
členské – predniesla M. Neumannová na základe podkladov od p. Pelikánovej - od posledného
zasadnutia výboru nebola doručená žiadna prihláška.
2. Prehľad vydaných odporúčaní a výnimiek na párenie a prehľad vrhov v roku 2018 k aktuálnemu
dátumu – prednesie Peter Dobrý - aktuálny prehľad udelených odporúčaní je k dispozícii u poradcu
chovu
3. Návrh rozhodcov na Memoriál Štefana Hrnčára 2018 - prednesie T. Oroszi
Návrh rozhodcov na oslovenie: Katalin Noveczki - HU, Petr Novotný- ČR, František Varga - SK,
Alexander Kiss - SR. V prípade potreby - väčšieho počtu prihlásených účastníkov sa dodelegujú
rozhodcovia podľa potreby. Podrobnosti k memoriálu sa presúvajú na diskusiu na ďalšie zasadnutie
výboru.
4. Uznesenie z disciplinárneho konania 2/2018 voči p. H. Eliášovej. Výbor klubu po prediskutovaní
porušení a zistení miery závažnosti porušenia a po prediskutovaní vyjadrenia p. Eliášovej uložil pre p.
Eliášovú disciplinárne opatrenie "dočasný zákaz chovateľskej činnosti plemena MKS a MDS s dobou
trvania 2 roky". Návrh bol odsúhlasený jednohlasne. Vyrozumie a uznesenie vypracuje - tajomníčka
5. Návrh na začatie disciplinárneho konania na základe podnetu od p. Mackyovej voči p. Adele Cori –
prednesie L. Mackyová. P. Mackyová predniesla návrh, kde uviedla, že p. Cori ju dlhodobo atakuje na
sociálnej sieti a narúša jej dobrú chovateľskú povesť. Celý návrh je uvedený v prílohe zápisnice.
Výbor klubu po diskusii uznal za potrebné začať disciplinárne konanie voči p. Cori a predvolať ju na
podanie vysvetlenia na najbližšie zasadnutie výboru. Vyrozumie p. Neumannová.
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6. Diskusia - Predsedníčke bol doručený oznam od p. Pelikánovej, že sa vzdáva funkcie matrikára. Na
základe odstúpenia p. Pelikánovej z funkcie matrikára bol navrhnutý na dočasné zastupovanie funkcie
Tomáš Oroszi
- odsúhlasené jednohlasne.

Zapísala: Ing. Lujza Mackyová

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

............................................
Ing. Lujza Mackyová
Tajomník klubu
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............................................
Peter Dobrý
Overovateľ zápisnice

