Zápisnica zo zasadania Členskej schôdze Slovenského klubu chovateľov teriérov
a foxteriérov konaného dňa 25.08.2012 v Belušských Slatinách.

Prítomní: viď. prezenčná listina
Program: 1. Správa o činnosti klubu za uplynulé obdobie a čerpanie finančných
prostriedkov.
2. Vyhodnotenie klubových akcií za rok 2011.
3. Plán činnosti na rok 2012.
4. Diskusia, rôzne.
Zasadanie otvorila a viedla pani Cwieceková.
K bodu 1), 2) a 3)
Pani Cwieceková informovala o činnosti klubu, čerpaní finančných prostriedkov
a vyhodnotení klubových akcií za rok 2011, o pláne činnosti klubu na rok 2012 a činnostiach
klubu v roku 2012. Výška zápisného a členské poplatku na rok 2012 sa nemení. Správa
o činnosti klubu, čerpanie finančných prostriedkov a vyhodnotenie klubových akcií za rok
2011 bolo uverejnené v Klubovom spravodaji 2012/1 a na webe.
K bodu 4)
Pani Cwieceková informovala o menovaní p. R. Lackoviča, P. Čuchrana ml. a F. Szalaia za
pomocných výcvikárov a o návrhu novej akcie (do budúcnosti, ak bude dostatočný záujem) –
samostatného vyhodnotenia súťaže TOP Teriér. Išlo by o akciu s názvom „ TOP Show
terrier“ – ples teriérov spojený prípadne so súťažou šampiónov a junior šampiónov klubu, ale
aj národných a medzinárodných. Zároveň by sa vyhodnotila súťaž TOP Teriér.
Pán Krebes navrhol aby sa v rámci TOPu –práca vyhodnocovala súťaž o TOP chovateľskú
stanicu, obdobne ako u TOPu – exteriér.
Pán Kučera sa informoval o možnosti zmeny miesta konania MBLT, pričom sám uznal, že
nájsť nové miesto konania porovnateľné s Vinohradmi nad Váhom nebude jednoduché.
Členská schôdza prerokovala a vzala na vedomie:
a) správu o činnosti klubu za uplynulé obdobie,

b) správu o čerpanie finančných prostriedkov.
Členská schôdza schválila:
a) plán činností klubu na rok 2012,
b) výšku zápisného a členského poplatku na rok 2012.
Členská schôdza ukladá:
a) zaradiť do súťaže TOP – práca aj vyhodnotenie pre najlepšiu chovateľskú
stanicu
zodpovedný: Výbor klubu

T: december 2012

b) prehodnotiť miesto konania MBLT
zodpovedný: Výbor klubu
Belušské Slatiny, 25.8.2012
Zapísal: Ing. Ľubomír Petrakovič
Overovateľ zápisnice: Anna Cwieceková

T: december 2012

