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Zápisnica zo zasadnutia výboru 
zo dňa 17.1.2023 konaného v Sládkovičove - Hotel Tevel 

 

Pozvaní: Ing. M. Neumannová, Jozef Stribik, Ing. Lujza Mackyová, Mgr. Zuzana Dudášová, Tomáš 

Oroszi, Peter Varga, za DR Martin Kollár, Kristián Nagy,  Kristián Nagy 

 

Prítomní: Ing. M. Neumannová, Ing. Lujza Mackyová, Mgr.Zuzana Dudášová, Tomáš Oroszi, Peter 

Varga, za DR Martin Kollár, Jozef Stribik 

 

Ospravedlnení:  Kristián Nagy 

 

I. Otvorenie 

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

 

II. Voľba overovateľa zápisnice 

 Za overovateľa zápisnice bol zvolený Peter Varga odsúhlasené jednohlasne 

 

III. Závery zasadnutia: 

 

 

A, Príprava členskej schôdze: 

                1.Príprava podkladov a miesta konania členskej schôdze - prednesie  Zuzana Dudášová 

2.Prehľad finančného hospodárenia klubu za rok 2022, aktuálny stav účtu a pokladne a finančný 

plán na rok 2023 – prednesie P.Varga 

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

Mackyová 

4. Prijatie nových členov od posledného zasadnutia VK – prednesie K.Nagy 

5.Návrh a schválenie nového bonitačného poriadku – prednesie L.Mackyová 

6.Návrh na obsadenie funkcie ekonóma – prednesú všetci 

7.Vyhodnotenie súťaže o najlepšieho pracovného psa pre rok 2022 – prednesie Z.Dudášová 

8.Príprava spravodaja – návrhy na doplnenie článkov – prednesú členovia RR 

9.Návrhy akcií, pozvánok, predmetov a pod. súvisiacich s 50.výročím založenia klubu – prednesú 

všetci 

10.Diskusia 

 

 

1, Príprava podkladov a miesta konania členskej schôdze - prednesie  Zuzana Dudášová 

 

2, Prehľad finančného hospodárenia klubu za rok 2022, aktuálny stav účtu k 17.1.2023 a 

pokladne a finančný plán na rok 2023 – prednesie P.Varga 



2 
 

 

Stav : 

Na účte / 16.866,97 € 

Pokladňa / 103,60 € 

 

Stav klubových akcií / hospodárenie 

CHSPL /  mínus 695€ 

Memoriál Štefana Hrnčára  / mínus 1.451€ 

Výber do chovu / plus 498€ 

Klubová výstava /   mínus  1.119€ 

ŠVS  / plus 700€ 

Klubové skúšky vlôh / mínus 90€ 

  

Finančný plán na rok 2023: detailnejšie spracované v spravodaji 2022 

Návrh na poplatok na FT  - 30€ 

Vyčlenenie rezervy na EU- pohár 

 

3,  Prehľad vydaných odporúčaní na párenie a prehľad vrhov k aktuálnemu dátumu – 17.1.2023  

prednesie Lujza Mackyová 

 

Vydaných odporučení na párenie - 10 kusov 

vrhov  – 0 

 

4 , Prijatie nových členov od posledného zasadnutia VK – prednesie L. Mackyová 

 

  

Od konania posledného výboru došli nasl. prihlášky: 

1. Žaneta Zaťková – Tešedíkovo 

  

- prijatie nových členov bolo odsúhlasené jednohlasne 

 

5.Návrh a schválenie nového bonitačného poriadku – prednesie L.Mackyová 

 

úprava pripravovaného bonitačného poriadku L. Mackyovou 

 

BP – schválený dňom 17.1.2023 – jednohlasne odsúhlasený 

 

6, Návrh na obsadenie funkcie ekonóma – prednesú všetci 

aktuálne zvolený ekonóm ostáva vo funkcií ekonóma 

 

7, Vyhodnotenie súťaže o najlepšieho pracovného psa pre rok 2022 – prednesie Z.Dudášová 

 

1. miesto : French Tango Viva la Vizsla, 2 miesto : Chianti Barina Agáta, 3- miesto Erdei Szimatoló 

Ravasz, 4 . miesto - Delo Pressburg Honey 

 

príprava plakety pre prvé / 3 . miesta 

 

7. Príprava spravodaja – návrhy na doplnenie článkov – prednesú členovia RR 

 

         Klub bude oslavovať od svojho založenia 50. rokov pôsobenia na Slovensku. 

Rozdelenie úloh výboru klubu: 
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pripraviť do augusta 2023 / návrhy , námety 

 zozbierať články významné udalosti od roku 2013   

 zozbierať články významných ľudí 

 zozbierať články pracovných úspechov 

 zozbierať články výstavných ocenení 

 a aktuálna príprava podkladov 

 

Vybrali sme s klubového spravodaja rok  z 2013  – pripraví matrikár klubu Kristián Nagy a následná 

správa matrikára - počty členov / jubilantov klubu 

 

 

Doplniť do spravodaja klubu 2023: 

 doplniť bonitačný poriadok 

 príprava klubových akcií 

 príprava fotiek psov 

 novo zaradené chovné jedince, všestranné psy 

 zaradenie nových tit. junior CACIB, veterán CACIB 

 doplniť správy funkcionárom do konca 01/2023 do spravodaja 

 akcie, pozvánky, 

 

Darčeky vrámci jubilea pre členov klubu: 

 odznaky , rozdáme na členskej schôdze a následne plus poštou poslať, 

 šnúrky na kľúče,  perá, odznak, 

 ocenenia k jubileu  - plakety , sklenený odznak 

 urobiť zoznam ocenení  -  max 10 ocenení 

 

Úlohy  - Jubilejná výstava: 

 sponzor, garant klubu – super ZOO 

 fotenie – MAM – Lukáš Fábry   

 personál – vedúci klub – zohnať dobrovoľníka 

 

 

Rozhodcovia : na klubové výstavy 2023 

KV – p. Fintová 

JV  - p. Buba 

ŠV – neurčené 

 

ďalšie úlohy: 

 

 doplniť Handling – do inštruktáže pre šteniatka aj dospelé psy 

 zaviesť chovné stanice do zoznamu – spravodaj   

 oceniť chovné stanice    

 oceniť vodičov  - na základe žiadosti 

 

 

Diskusia : 

   Potrebné otvoriť na členskej schôdze : 

            -   preplácanie EU cup – ,,aká by bolo vhodná suma ,,? 

-  Návrh výboru  klubu -  štartovné plus 600€ , cestovné náklady  EU cup 400€, odmeny 

reprezentácia spolu : 1.500€ 

 

 

Návrh  : 
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jednohlasne odsúhlasené výborom klubu dňa 17.1.2023 

 

Zápisnica skontrolovaná predsedom klubu 

Zapísala: Mgr Zuzana Dudášová 

Overil: Peter Varga 

 

17.1.2023 

 

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

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

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

.. 

Ing. Melinda Neumannová Mgr Zuzana Dudášová Peter Varga 

Predsedníčka klubu 

 

 

Tajomník klubu 

overovateľ 

 

Overovateľ zápisnice 


