Zápisnica zo zasadnutia výboru
zo dňa 19. júla 2018 konaného v Sládkovičove - Hotel Tevel
Pozvaní: Ing. M. Neumannová, Jozef Stribik, Ing. Lujza Mackyová, Peter Dobrý, Ing. Michal Čech,
Tomáš Oroszi, za DR Róbert Haramia, Marián Macky
Prítomní: Ing. M. Neumannová, Jozef Stribik, Ing. Lujza Mackyová, Peter Dobrý, Ing. Michal Čech,
Tomáš Oroszi, za DR Róbert Haramia, Marián Macky
Ospravedlnení: Ing. Michal Čech, Tomáš Oroszi
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. Príprava MŠH, návrh rozhodcov, pracovných skupín, zabezpečenie zveri, sponzorov a
pod. - prednesie M.Macky (Nakoľko p. Macky zajednal revír v poľovníckom združení Čierny Bažant
v Tešedíkove, bol pozvaný na zasadnutie výboru ako člen organizačného výboru MŠH)
- Rozhodcovia: Hl. Alexander Kiss, Ján Rácz, Jozef Páll, Katalin Noveczki, František Mešťánek
(odhlasované jednohlasne), žiadosť o delegovanie pošle Mackyová, v prípade, že rozhodca odriekne,
zmeny sú v kompetencii výcvikára
- štart. čísla 1-24 + org, HR, R - zabezpečí p. Neumannová
- poháre - CACIT 1x, r. CACIT 1x, Klubový víťaz 1x, Víťaz 1x, naj. pole 1x, naj. voda 1x (CACT, r.
CACT - podľa potreby) - zabezpečí Mackyová
- ceny - zabezpečí Neumannová, Stribik (tričká, chrumky, šiltovky, mikina, víno, vrece granúl kúpiť)
- trubači - Oroszi, (Macky)
- zver: - bažanti, smerové tabule, občerstvenie - zabezpečí PZ
- zajace, kačice - Oroszi + PZ
- ceny pre víťazov - sponzorské - p. Neumannová, p. Stribik
- koordináciu s PZ a výber terénov pre jednotlivé disciplíny zabezpečí p. Macky
2. Návrh na zhotovenie reklamných predmetov – prednesie M.Neumannová
Na základe skoro nulového stavu klubového textilu (tričká, polokošele a pod.) je potrebné objednať
výrobu uvedených predmetov:
Klubové tričká s 1f potl. + polokošele s 1f potl.- objednať podľa poslednej objednávky - zabezpečí
Mackyová
Plátené tašky - 100 ks s 1f potl. - Mackyová pošle cenovú ponuku na odsúhlasenie členom výboru
mailom
Šiltovky 30 ks - zabezpečí Neumannová
1

Dámske tričká s výšivkou S 10x, M 10x, L 5x - zabezpečí Neumannová
Mikiny - dohodneme dodatočne - prezistí Neumannová
3. Prehľad vydaných odporúčaní na párenie a prehľad vrhov k aktuálnemu dátumu –
prednesie Peter Dobrý
- od 01. 11. 2017 bolo vydaných 14 odporúčaní
- 8 vrhov - narodených 61 šteniat - 28 psov, 33 súk - rovnako ponechané
- 3 suky prázdne
4. Vypočutie Adely Cori v disciplinárnom konaní (cca o 18,30 ak sa dostaví) - ospravedlnila
sa zo zdravotných dôvodov, bod presunutý na najbližšie zasadnutie. Druhé predvolanie p. Cori zašle
p. Neumannová s termínom a miestom vypočutia. Predbežne na 25. 08. 2018 v Tešedíkove.
5. Info o doručenej pošte – prednesie M.Neumannová
Doručené odvolanie od p. Eliášovej voči uzneseniu výboru klubu č. 2/2018 - bod bude zaradený do
programu najbližšej členskej schôdze.
Doručená pošta zo SPZ - žiadosť na návrhy na ocenenia pri príležitosti 25. výročia založenia SKJ.
Výbor poveruje p. Mackyovú preverením, či spĺňajú požiadavky nasledovní členovia:
- Jozef Stribik, Ľudovít Nagy, Ondrej Zechmeister, František Varga a podľa výsledku vyrozumie SPZkynologický odbor. Následne spracuje návrhy podľa zadania zo SPZ a odošle kynologickému odboru
SPZ.
6. Diskusia
Na základe priebežného výpisu z plemennej knihy výbor klubu dáva návrh na začatie druhého
disciplinárneho konania voči p. Henriete Eliášovej - chs Jantar Devil. Ako členka klubu si opätovne
nesplnila chovateľskú povinnosť a nedodržala chovateľský poriadok KCHMS-VCS, SPZ a SKJ
neposkytnutím poradcovi chovu hlásenie vrhu "W" Jantar Devil,
Návrh na začatie druhého disciplinárneho konania bol odsúhlasený jednohlasne. Návrh spracuje a
zašle p. Eliášovej tajomníčka.

Zapísala: Ing. Lujza Mackyová

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

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

