
 
 

 

Zápisnica z referenda 

o odčlenení plemien Talianskych stavačov (Spinone Italiano a Bracco Italiano) od Klubu 

chovateľov maďarských stavačov - Vizsla Club Slovakia 
 

 

 1. Vypísanie referenda 

Výbor Klubu chovateľov maďarských stavačov - Vizsla Club Slovakia so sídlom: Štefánikova 10, 

811 05 Bratislava vypísal dňa 16.11.2017 REFERENDUM o odčlenení plemien Talianskych 

stavačov (Spinone Italiano a Bracco Italiano) od Klubu chovateľov maďarských stavačov - 

Vizsla Club Slovakia (ďalej len "referendum"). Referendum sa vypísalo na základe žiadosti 

minimálne 1/3 riadnych členov klubu majiteľov jedincov daného plemena, ktorá bola doručená 

dňa 13. 11. 2017 a prerokovaná na zasadnutí výboru dňa 14. 11. 2017. 

 

 2. Poverenie na spísanie zápisnice 

Zodpovedný za spísanie zápisnice o priebehu a vyhodnotení referenda je tajomník Klubu 

chovateľov maďarských stavačov - Vizsla Club Slovakia Ing. Lujza Mackyová. 

 

 3. Účastníci referenda 

Oprávnenými účastníkmi referenda môžu byť všetci majitelia jedincov talianskych stavačov - 

Spinone Italiano a Bracco Italiano,  ktorí sú riadni členovia klubu ku dňu konania referenda. 

 

 4. Referendová otázka 

Súhlasíte s odčlenením plemien talianskych stavačov - Spinone Italiano a Bracco Italiano od 

Klubu chovateľov maďarských stavačov - Vizsla Club Slovakia k dátumu 01.01.2018? 

 

 5. Spôsob hlasovania 

Oprávnený účastník referenda na hlasovacom lístku v príslušnom rámčeku značkou X označí, že 

na otázku odpovedá "ÁNO" alebo že na otázku odpovedá "NIE". Vyplnený hlasovací lístok je 

potrebné odoslať do 30.11.2017 poštou na adresu tajomníka klubu: Ing. Lujza Mackyová, Dlhá 

nad Váhom 28, 927 05, alebo lístok sa môže vytlačiť, s vyznačenou odpoveďou zoscanovať a 

následne zaslať na e-mail.: vizslaweb@gmail.com.   

 

 6. Účasť na referende 

Účasť na vypísanom referende bola 100% oprávnených účastníkov. 

 

 7. Výsledok referenda 

Na vyššie uvedenú referendovú otázku odpovedalo "ÁNO" 100% oprávnených účastníkov. 

 

 

 



 8. Závery referenda 

a.) V referende 100% oprávnených účastníkov súhlasí s odčlenením plemien talianskych 

stavačov - Spinone Italiano a Bracco Italiano od Klubu chovateľov maďarských stavačov - Vizsla 

Club Slovakia k dátumu 01.01.2018.  

b.) Výbor Klubu chovateľov maďarských stavačov - Vizsla Club Slovakia akceptuje výsledok 

referenda. 

 

Zápisnicu spísala: Ing. Lujza Mackyová 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

MVDr. Andrej Zechmeister 

 

Marián Macky 

 

Peter Dobrý 

 

 

 

 

 

 


