
 
 

Zápisnica zo zasadnutia výboru 
 

zo dňa 23. januára 2018 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, Peter Dobrý, Ing. Michal Čech, 

Marián Macky, Mgr. Martina Pelikánová, za DR Róbert Haramia  

 

I. Otvorenie 

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

Prítomní si minútou ticha uctili pamiatku Vincze bácsiho Bujáka, ktorý nás pred niekoľkými dňami 

opustil. P. Neumannová spolu s p. Pelikánovou zabezpečili veniec na jeho poslednú rozlúčku a jeho 

odovzdanie na poslednej rozlúčke zabezpečia p. Dobrý, p. Macky a p. Stribik. 

 

II. Voľba overovateľa zápisnice 

 Za overovateľa zápisnice bola zvolená Mgr. Martina Pelikánová 

 

III. Závery zasadnutia: 

1. Príprava podkladov a miesta konania členskej schôdze - prednesie  Lujza Mackyová 

 - p. Mackyová oboznámila prítomných s miestom a časom konania ČS a návrhom bodov 

pozvánky na ČS.  

 

2. Príprava spravodaja –  návrhy na doplnenie článkov - prednesie  Lujza Mackyová + Peter Dobrý 

+ členovia výboru  

 - p. Mackyová oboznámila výbor s pripravenými článkami a oboznámila ich s termínmi 

uzávierok pre poslanie správ jednotlivých funkcionárov. Nikto z členov výboru nemal návrh na 

doplnenie článkov do klubového spravodaja.  

 

3. Konečná úprava stanov - podklady prinesie Lujza Mackyová  

 - p. Mackyová rozdala návrh stanov klubu so zapracovanými pripomienkami členov výboru a 

zosúladené s novými stanovami SKJ a SPZ. Po drobných úpravách prebehlo hlasovanie o odsúhlasení 

znenia nových stanov klubu: jednohlasne odsúhlasené nové znenie stanov klubu, ktoré sú v súlade so 

stanovami  SKJ, SPZ a nadradenými organizáciami. Bude predložené na odsúhlasenie ČS. Poriadky 

klubu je potrebné zosúladiť s novým znením stanov. 

 

4. Správa matrikára – zoznam nových členov od konania posledného výboru – M. Pelikánová 

 - prijaté prihlášky od 4 členov: Dalibor Dudák, Martina Šturmanová, Ildikó Martonová, Daniel 

Hrežík - výborom prijatí všetci jednohlasne.  

 



5. Prehľad vydaných odporúčaní a výnimiek na párenie a prehľad vrhov v roku 2017 a k 

aktuálnemu dátumu – prednesie Peter Dobrý  

- u MDS boli 3 vydané odporúčania na párenie, z toho 2 odporúčania boli vydané ako výnimočné 

párenie  

- u MKS bolo vydaných 16 odporúčaní, z toho jedno vydané ako výnimočné párenie. 

 Na podnet predsedu dozornej rady sa výbor klubu zaoberal vydaním troch výnimiek na 

párenie, ktoré vydal poradca chovu v období medzi konaniami zasadnutia výboru klubu. Poradca 

chovu podal vysvetlenie, že v minulosti bolo vydanie výnimky na párenie plne v jeho kompetencii a 

zmena v chovateľskom poriadku, ktorá sa tohto bodu týka je formulovaná nejednoznačne. Zároveň 

zdôvodnil vydanie výnimiek: 2x MDS - podpora chovu málopočentého plemena MDS s súlade so 

záujmom klubu o rozvoj MDS na Slovensku. U MKS bola vydaná výnimka na párenie pre účely 

klubu. Časť z vrhnutých šteniat bola darovaná v mene KCHMS-VCS do poľovníckych združení, s 

pomocou ktorých KCHMS-VCS dlhé roky zabezpečuje klubové skúšky a vrcholové podujatia klubu. 

Poradca chovu do budúcna navrhuje výboru klubu, aby bol preformulovaný bod, ktorý rieši vydávanie 

výnimiek, aby nedochádzalo k nedorozumeniam pri ich vydávaní. 

 

6. Vyhodnotenie súťaže o najlepšieho pracovného psa pre rok 2017 – prednesie p. Čech 

 Jediný prihlásený pes do klubovej súťaže bol AIDEN z Gessayovho chotára, majiteľa Juraja 

Ďurďoviča a zároveň bol navrhnutý ako najlepší pracovný pes roku 2017. 

 

7. Žiadosť p. Butykovej o vydanie výnimky na krytie – presunuté z minulého zasadnutia VK - 

prednesie M. Neumannová  

 - Výbor hlasoval o udelení výnimky na párenie v podobe, ako navrhuje majiteľka suky 

ARTEMIS Locura - p. Butyková    

 - dvaja členovia proti, 5 sa zdržali  

Záver hlasovania: návrh nebol schválený 

 Následne bolo navrhnuté nasledovné riešenie: Výbor klubu navrhuje p. Butykovej, že jej bude 

udelená jedna výnimka na párenie za podmienky, že príde predviesť suku v termíne a na miesto, ktoré 

budú určené výborom klubu na predvedenie schopností suky. Poplatok za preskúšanie bude hradiť 

majiteľka suky p. Butyková a bude určený po zrátaní nákladov na takéto preskúšanie. Prebehlo 

hlasovanie o návrhu:   

 - 4 za, proti 2, jeden sa zdržal. Záver hlasovania: Tajomníčka vyrozumie p. Butykovú o 

zamietnutí žiadosti o výnimku na párenie v podobe ako ju žiada, a zároveň ju informuje o 

podmienkach, za ktorých jej bude výnimka  udelená.  

 

8. Návrh na zmenu podmienok chovnosti - presunuté z minulého zasadnutia VK - prednesie p. 

Pelikánová  

 - na návrh p. Pelikánovej je tento bod presunutý na ďalší výbor z časových dôvodov a 

vzhľadom na obšírnosť témy. 

 

9. Memoriál Štefana Hrnčára - CACIT, CACT - oboznámenie s týmto druhom skúšky - prednesie 

M. Macky  

 - informoval o mieste a dátumu konania - podrobnosti sa budú rozoberať na výbore pred 

konaním MŠH.  

 

10. Info o obsahu korešpodencie doručenej na adresu klubu – prednesie M. Neumannová 

 - na výbor bola doručená žiadosť zo SPZ – žiadosť o oznámenie, ktorý rozhodca bude 

posudzovať klubovú výstavu v roku 2018. Poradca chovu navrhol p. Piskaja, predsedníčka ho osloví 



so žiadosťou o posudzovanie. V prípade kladného vyjadrenia od p. Piskaja tajomníčka požiada o jeho 

delegovanie na klubovú výstavu.  

 

11. Diskusia  

 V rámci diskusie tajomníčka oboznámila členov výboru so situáciou, že chovateľská stanica v 

majetku člena KCHMS-VCS ponúka štence MKS z narodeného vrhu, na ktorý nebolo poradcom 

chovu KCHMS-VCS vydané odporúčanie na párenie. Výbor klubu poveril tajomníčku na zistenie 

relevantných podrobností o tomto prípade a jeho prejednanie určil na nasledujúci výbor. Zároveň sa 

zhodol na potrebe ošetriť takéto prípady v klubových poriadkoch, aby boli chránení naši chovatelia, 

ktorí dodržujú podmienky chovnosti odsúhlasené členskou schôdzou klubu. 

 

 

 

 Zapísala: Ing. Lujza Mackyová 

 

 

 

 

............................................ ............................................ ............................................

Ing. Melinda Neumannová Ing. Lujza Mackyová  Mgr. Martina Pelikánová 

Predsedníčka klubu    

   

 

 

 

Tajomník klubu 

 

 

 

 

Overovateľ zápisnice 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


