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Zápisnica zo zasadnutia výboru 
zo dňa 06. septembra 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 

 

Prítomní: Ing. M. Neumannová, Jozef Stribik, Ing. Lujza Mackyová, Peter Dobrý, Ing. Michal Čech, 

Tomáš Oroszi, za DR Róbert Haramia 

Ospravedlnení: Peter Dobrý 

 

I. Otvorenie 

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

 

II. Voľba overovateľa zápisnice 

 Za overovateľa zápisnice bol zvolený Tomáš Oroszi 

 

III. Závery zasadnutia: 

 1. Príprava ChSPL -  návrh rozhodcov, pracovných skupín, zabezpečenie zveri a pod. - 

prednesie  T. Oroszi 

Návrh rozhodcov - Hl. František Mešťánek, František Varga, Zoltán Války, Marián Macky (prípadné 

zmeny sú v kompetencii výcvikára) 

Zabezpečenie zveri - jarabice, kačice, bažanty na dohľadávky - T. Oroszi, králiky domáce - Mackyová 

Štartovacie čísla - odznaky Neumannová 

Pohár pre víťaza, diplomy, RT - Mackyová 

Finančné zabezpečenie - Čech 

Delegovanie rozhodcov - Mackyová na základe pokynu od výcvikára 

 

 2. Správa matrikára – zoznam nových členov od konania posledného výboru – prednesie T. 

Oroszi - novoprijaté prihlášky - Jana Ptáčková, Mgr. Diana Lacková, Peter Bujdák, Jozef Sýkora, 

Ľubomír Surovčík, Zoltán Nagy, Jozef Bugyi - všetci odsúhlasení za členov jednohlasne 

 

 3. Prehľad vydaných odporúčaní na párenie a prehľad vrhov k aktuálnemu dátumu – 

prednesie Peter Dobrý - ospravedlnený, bod sa presúva na ďalšie zasadnutie výboru 

 

 4. Prehľad finančného hospodárenia k aktuálnemu dátumu – prednesie M. Čech 

Stav v pokladni: 685,- € 

Stav na bankovom účte: 14.437, 34 

Posledná akcia MŠH ešte nezúčtovaná.  

 

 5. Vypočutie Adely Cori v disciplinárnom konaní (cca o 18,30, ak sa dostaví) 
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A. Cori sa dostavila na vypočutie. M. Neumannová prečítala návrh na začatie disciplinárneho konania, 

podaného Ing. Lujzou Mackyovou a vyzvala p. Cori na vyjadrenie sa k návrhu. 

A. Cori sa vyjadrila nasledovne: Na svojich vyjadreniach trvám, do budúcna sa budem vyjadrovať na 

FB miernejšie. Viacerí členovia výboru apelovali na p.Cori, že podobné vyhlásenia sú na verejných 

sieťach nevhodné, sú v rozpore s dobrými mravmi a predpismi nadradených orgánov SPZ a SKJ. 

P.Cori sa k vyjadreniam členov výboru vyjadrila, že rozumie, ale má právo na vlastný názor. 

Vzhľadom na vyjadrenie p.Cori výbor rozhodol, že očakáva verejné ospravedlnenie p. Cori na adresu 

p.Mackyovej  na verejnej sociálnej sieti do jedného týždňa po od dátumu konania zasadnutia výboru.  

Výbor klubu rozhodne po zverejnení resp, nezverejnení ospravedlnenia o uznesení na najbližšom 

výbore a p. Cori bude informovaná písomne.  

 

 6. Diskusia  

Európsky pohár -p. Mackyová informovala, že p. Zoltán Nagy prejavil záujem o zostavenie SK 

družstva. Výbor poveril p. Mackyovú oslovením p. Ďurďoviča a iných členov, ktorí by mali záujem 

reprezentovať SK.  

  

 

Zapísala: Ing. Lujza Mackyová 

 

 

 

 

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

Ing. Melinda Neumannová Ing. Lujza Mackyová  Tomáš Oroszi 

Predsedníčka klubu    

   

 

Tajomník klubu 

 

 

Overovateľ zápisnice

 

 

 

 

 


