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Zápisnica zo zasadnutia výboru 
zo dňa 06. novembra 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, Tomáš Oroszi, za DR Róbert 

Haramia 

Ospravedlnení: Dobrý, Ing. Michal Čech 

 

I. Otvorenie 

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

 

II. Voľba overovateľa zápisnice 

 Za overovateľa zápisnice bol zvolený Tomáš Oroszi - jednohlasne 

 

III. Závery zasadnutia: 

1. Zhodnotenie posledných klubových akcií  

- Klubová výstava – Vincov les - predsedníčka zhodnotila, že bolo prihlásených menej 

psov ako po iné roky, miesto konania bolo dobre zorganizované, pripravené, neboli 

podané žiadne protesty. 

- Memoriál  Štefan Hrnčára – Tešedíkovo - predsedníčka zhodnotila memoriál kladne, čo 

do organizácie, zabezpečenia akcie, terén bol náročný, ale vhodný na CACIT-ovú súťaž  

- CHSPL Blatné – predsedníčka zhodnotila, že vodiči neboli spokojní  s výsledkami 

skúšok resp. s hodnotením rozhodcov. Objektívne: psy boli tento rok slabšie pripravené, 

viacerí vypadli kvôli zlému vedeniu zo strany vodiča. Revír bol výborne zazverený, do 

zveri mal možnosť prísť každý pes, avšak disciplínu vystavovanie  väčšina psov 

nezvládla. Predsedníčka poďakovala miestnemu PZ za občerstvenie, ktoré bolo 

zabezpečené zo strany PZ Priehrada Blatné 

 

2. Prehľad vydaných a využitých súhlasov na udelenie titulov CACT za rok 2018 - prednesie 

M.Neumannová - na JSS - 3x MKS a 1 x MDS - prehľad pošle p. Neumannová mailom 

tajomníčke na spracovanie. 
 

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

prednesie Peter Dobrý - ospravedlnený, presunuté na ďalší výbor 
 

4. Prijatie nových členov od posledného zasadnutia VK – prednesie T.Oroszi 

- od posledného konania výboru sa neprihlásil žiadny nový člen 
 

5. Návrh termínov a miest konania klubových akcií na rok 2018  – prednesie  L.Mackyová + 

T.Oroszi  
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24.03.2019  Členská schôdza - Ranch Kolozsi Žihárec (miesto zabezpečí Mackyová) 

 27.04.2019   Skúšky vlôh stavačov - Šaľa-Veča ( Mackyová osloví Večanov) 

11.05.2019   Zvod mladých - Jelka vodný mlyn (miesto zabezpečí Neumannová) 

26.05.2019   Klubová výstava - Sládkovičovo - Vincov les  

24.-25.08.2019  Memoriál MUDr. Alexandra Mészarosa - zatiaľ neurčené (do 30.11. 

dohlási T. Oroszi) 

28.09.2019  Chovné skúšky Petra Lukázsa - Blatné (miesto zabezpečí Neumannová) 
 

 6.  Vypočutie H. Eliášovej v disciplinárnom konaní (cca o 18,30, ak sa dostaví) 

- p. Eliášová sa nedostavila, výbor bude čakať na písomné vyjadrenie v stanovenej 

lehote. 

 

7.   Prijatie uznesenia vo veci disciplinárneho konania s Adelou Cori -  

výbor klubu sa po diskusii jednohlasne uzniesol o vylúčení z KCHMS-VCS A. Cori. A. 

Cori sa v stanovenej lehote p. Mackyovej neospravedlnila za svoje hanlivé výroky, práve 

naopak, vo svojom konaní ďalej pokračovala. - Uznesenie vypracuje a zašle M. 

Neumannová 
 

8.   Návrh na úpravu stanov a poriadkov klubu  – prednesú všetci 
 

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

 a L.Mackyová 

- žiadosť o výnimku na párenie prednesie P. Dobrý. Alexander Tirinda požiadal o výnimku na 

párenie suky MDS ASTA II z Bilice so psom Furedi Vadász BÁRÓ. Poradca chovu uviedol, 

že suka má splnené podmienky chovnosti, okrem výberu do chovu, kde bola poznámka, že 

kvôli jemnej srsti dostane výnimku na jedno párenie a po posúdení šteniat sa rozhodne pri 

najbližšej žiadosti o odporúčanie, či predmetnej suke bude uznaná chovnosť. 

 

10 . Diskusia 

- žiadny príspevok do diskusie 

   

 

Zapísala: Ing. Lujza Mackyová 

 

 

 

 

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

Ing. Melinda Neumannová Ing. Lujza Mackyová  Tomáš Oroszi 

Predsedníčka klubu    

   

 

Tajomník klubu 

 

 

Overovateľ zápisnice

 

 

 

 

 

 


