ZÁPISNICA
z členskej – spádovej schôdze SKCHTaF, konanej dňa 11.09.2010 v Košiciach
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program schôdze:

1/ Otvorenie
2/ Určenie zapisovateľa z konania schôdze
3/ Prehodnotenie činnosti klubu za predchádzajúce obdobie
- KV v Košiciach
- INTERRA
- Klubový spravodaj
- Poradcovia chovu
- Poľovné upotrebenie
- Práca východoslovenskej sekcie
4/ Spáva o hospodárení - oboznámenie s finančným stavom SKCHTaF
5/ Pripomienkovanie pracovnej verzie stanov klubu
6/ Diskusia
7/ Voľba delegátov na konferenciu klubu
8/ Záver

1/

Otvorenie:
Členskú schôdzu SKCHTaF otvoril pán Ing. Jaroslav Kubaľa, privítal prítomných
a oboznámil ich s programom.

2/

Určenie zapisovateľa z konania schôdze:
Ako zapisovateľ z členskej schôdze bola navrhnutá pani Renáta Mitrová, návrh bol
jednohlasne prijatý.

3/

Prehodnotenie činnosti klubu za predchádzajúce obdobie:
- KV 2010 v Košiciach bola zo strany výboru SKCHTaF hodnotená ako úspešná, bola
vyjadrená spokojnosť aj za predchádzajúce roky konania výstav. KV v Košiciach boli
hodnotené ako úspešné. Ing. Kubaľa poďakoval výstavnému výboru za organizáciu
tejto výstavy.
- Medzinárodná výstava teriérov 2009 – INTERRA bola hodnotená ako mimoriadne
úspešná, s vysokou účasťou zahraničných vystavovateľov a celkovo s rekordne
vysokým počtom vystavovateľov.
- Zhodnotenie vydávania Klubového spravodaja – 2x v kalendárnom roku. Bol
zhodnotený obsah aj spracovanie, pričom pán Ing. Kubaľa vyzval k podieľaniu sa na
tvorbe individuálnymi príspevkami od členov klubu, či už odbornými článkami, alebo
informáciami získanými pri odchovoch...
- Činnosť poradcov chovu pre jednotlivé plemená bola hodnotená ako výborná, bez
akýchkoľvek rozporov.
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-

Zhodnotenie pracovnej činnosti v rámci východného Slovenska pre poľovné
upotrebenie bolo zhodnotené ako dobré, ale mohlo by byť viac aktivít tohto typu.
Práca za východoslovenskú sekciu bola zhodnotená ako UTLMENÁ, p. Ing. Kubaľa
vyzval k väčšej aktivite, návrhy budú podané v rámci diskusie.

4/

Spáva o hospodárení - oboznámenie s finančným stavom SKCHTaF:
Ing. Jaroslav Kubaľa v krátkosti podal správu o hospodárení SKCHTaF za predchádzajúce
obdobie, súčasne účastníkov spádovej schôdze oboznámil s finančným stavom na bankových
účtoch a finančným stavom v príručnej pokladni klubu k dátumu 31.08.2010.

5/

Pripomienkovanie pracovnej verzie stanov klubu:
Do pozornosti sa dali navrhované zmeny v stanovách klubu. Pracovná verzia je verejne
prístupná všetkým členom klubu na web-stránke klubu. Pripomienky budú podané v rámci
diskusie.

6/

Diskusia:
Východoslovenská sekcia – v diskusii bola zhodnotená predchádzajúca činnosť ako menej
aktívna. Z toho dôvodu v rámci diskusie bol podaný návrh zodpovedných osôb za činnosť
tejto sekcie.
Navrhnutí boli:
- p. Ing. Vass Norber
- p. Varga Jozef
- p. MVDr. Molčányivá Ivana
- p. Mitrová Renáta
Návrh bol JEDNOHLASNE prijatý.
V rámci diskusie na túto tému bol prejavený záujem o zorganizovanie spoločenskej akcie
s podobným programom, ako má akcia Víkend s teriérom.
ŠKV Košice – zo strany zúčastnených bola prejavená nespokojnosť s úrovňou hygienických
zariadení na výstavisku. Celkové hodnotenie výstavy bolo dobré.
Organizátori výstavy prisľúbili riešenie tohto výrazného problému prijatím zodpovednej sily
za údržbu hygienických zariadení počas vystavovania. Padol aj návrh na zmenu miesta
konania výstavy, ale ten nebol jednoznačne prijatý.
Manželia Chriaštelovci vzniesli požiadavku na prísnejšie posudzovanie na KV, ktoré
v podstate suplujú bonitáciu alebo zvod mladých. Taktiež navrhli, aby sa kontrolovali
tetovacie čísla vystavovaných jedincov, popr. mikročipy čítačkou.
Stanovy – bola vznesená požiadavka o zvýraznenie zmien, ktoré sú navrhnuté v stanovách,
pre lepšiu orientáciu sa v danom texte.
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7/

Voľba delegátov na konferenciu klubu:
Ako delegáti, zastupujúci východoslovenskú časť, boli účastníkmi členskej schôdze
navrhnutí:
1/

p. Ing. Vass Norbert

- návrh bol JEDONHLASNE prijatý

2/

p. Varga Jozef

- návrh bol JEDONHLASNE prijatý

3/

p. MVDr. Molčányiová Ivana

- návrh bol JEDONHLASNE prijatý

4/

p. Mitrová Renáta

- návrh bol JEDONHLASNE prijatý

5/

p. Čuchran Peter

- návrh bol JEDONHLASNE prijatý

6/

p. Borzová Daniela

- návrh bol JEDONHLASNE prijatý

8/ Záver:
Na záver sa p. Ing. Jaroslav Kubaľa poďakoval zúčastneným za účasť a chôdzu ukončil.

Prílohy:
1/

Prezenčná listina

V Košiciach, dňa 11.09.2010
Renáta Mitrová - zapisovaleľ
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