ZÁPISNICA
z členskej schôdze zo dňa 24.7.2011
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program schôdze:

1/

1/

Otvorenie

2/

Ekonomické informácie –rozpočet klubu na rok 2011

3/

Zhodnotenie predchádzajúcich klubových akcií

4/

Zhodnotenie výsledkov našich členov na výstave psov v Paríži

5/

Inštrukcie k výcvikovým dňom na Branisku

6/

Záver – Diskusia

Otvorenie:

Spádovú členskú schôdzu SKCHTaF v Košiciach otvoril predseda klubu p. Ing. Kubaľa
Jaroslav, pričom privítal prítomných a oboznámil ich s programom schôdze.
2/

Ekonomické informácie – p. Anka Cwieceková:

V tomto bode p. Cwieceková podrobne oboznámila prítomných s ekonomickým
stavom klubu, oboznámila ich so schváleným rozpočtom pre rok 2011, pričom položkovite
vymenovala plánované príjmy a výdaje pre tento rok.
3/

Zhodnotenie predchádzajúcich klubových akcií:

V tomto bode boli zhodnotené predchádzajúce klubové akcie zo strany klubu. Akcie
boli zhodnotené ako úspešné. Práca zodpovedných osôb bola hodnotená kladne.
4/

Zhodnotenie výsledkov našich členov na výstave psov v Paríži

Pod vedením klubu sa konal zájazd na Svetovú výstavu psov v Paríži. Bola pochválená
účasť našich členov a tiež celý priebeh zájazdu. Zvlášť bol vyzdvihnutý krásny výsledok
jedného z našich členov, p. Rosinu, ktorého mladý pes plemena Škótsky teriér získal titul
Svetový víťaz mladých.
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5/

Inštrukcie k výcvikovým dňom na Branisku:

Vzhľadom na blížiaci sa termín konania výcvikových dní na Branisku, zodpovední
členovia za túto akciu informovali vedenie klubu a ostatných zúčastnených členov
o pripravovanom programe výcvikových dní a o počte prihlásených účastníkov. Vzhľadom na
to, že je to 1vý ročník konania, organizačný tím zhodnotil, že je predbežne slabší záujem
o túto akciu. Zúčastnených informovali tiež o možnostiach ubytovania a stravovania. Tiež sa
prejednávala výška štartovného poplatku pre noru – návrh bol 30EUR, tento návrh bol aj
následne schválený.
6/

Záver – Diskusia:

Do diskusie sa prihlásil p. Nemesszeghy, chovateľ plemena Patterdale terrier
s otázkou, prečo je toto plemeno pridelené do skupiny vysokonohých teriérov. Taktiež sa
informoval, ako by sa dali zmeniť podmienky uchovnenia jedincov tohto plemena. Bolo mu
odporúčené, aby svoje návrhy zaslal oficiálnou, čiže písomnou formou hlavnému poradcovi
chovu Dr. Semanovi, a ten ich potom postúpi na prejednanie výboru klubu.
Taktiež vzniesol podnet na prehodnotenie rôznorodosti rozhodcov na klubových
výstavách. Prejavil záujem o väčšiu účasť zahraničných rozhodcov. Aj v tomto prípade mu
bolo navrhnuté, aby dal návrh rozhodcov pre ďalšie akcie a výbor sa ich pokúsi kontaktovať.

Prílohy:
1/
prezenčná listina
V Košiciach, dňa 24.7.2011
Renáta Mitrová - zapisovateľ
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