Zápisnica z členskej schôdze v Považskej Teplej dňa 27.8.2016
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.

Vyhodnotenie uskutočnených akcií za rok 2016
Informácie ohľadom pripravovaných akcií na obdobie september-december 2016-09-03 3
Rôzne
Diskusia

Členskú schôdzu otvorila a viedla členka výboru SKCHTaF Anna Cwieceková
A.Cwieceková informovala o klubových akciách, ktoré prebehli v roku 2016 a predniesla stručnú ekonomickú
správu o príjmoch a výdavkoch klubu ku dňu členskej schôdze. Skonštatovala, že dve špeciálne výstavy(ŠKVT
Viničné a ŠKVT Košice), ktoré úž prebehli v roku 2016 boli ziskové a dobre zorganizované. Pracovné klubové
akcie (KLSMP,KFSMP,MSBLT a CHBLT) boli tiež zorganizované na dobrej úrovni a s uspokojivou účasťou
a podarilo sa zrealizovať aj niektoré úsporné opatrenia.
A.Cwieceková informovala, že v septembri sa ešte budú konať Chovné brlohárske skúšky teriérov
v Alžbetinom dvore, ktoré pripravuje Lucia Ostrožanská. Organizátorka tejto akcie sa rozhodla so súhlasom
výboru, že budú zorganizované na pamiatku hlavného výcvikára Stanislava Oujezdského, ako je to uvedené
v propozíciách tejto akcie. Ďalšia akcia, ktorá sa uskutoční v októbri, sú tradičné Farbiarske skúšky duričov
v Červeníku. Klubové akcie v roku 2016 budú zakončené Klubovou výstavou teriérov, ktorá sa bude konať
4.11.2016 v Bratislave pri Medzinárodnej výstave psov, organizovanej SKJ. Propozície na KV už sú vyložené
na klubovej stránke www.terriers.sk.
V bode rôzne A.Cwieceková oznámila, že vzhľadom na tragickú smrť výcvikára S.Oujezdského bolo
nevyhnutné navrhnúť do tejto funkcie osobu, ktorá by sa tejto funkcie bola schopná zodpovedne ujať.
Členovia výboru sa zhodli na návrhu do tejto funkcie nominovať Luciu Ostrožanskú. A.Cwieceková bola
poverená výborom, aby návrh nového výcvikára a potvrdenie pomocných výcvikárov do funkcie predniesla
na členskej schôdzi a dala hlasovať za tento návrh. Do funkcie hlavného výcvikára bola navrhnutá Lucia
Ostožanská, do funkcie pomocných výcvikárov boli navrhnutí ostať: Róbert Lackovič a Peter Čuchran.
Prebehlo hlasovanie s týmto výsledkom:
Hlasovalo za: 18 členov
Zdržal sa hlasovania: 1 člen
Proti: 0
Prednesený návrh bol teda väčšinou prítomných členov schválený a bude zverejnený na klubovej web
stránke a v spravodaji klubu.
V rámci diskusie pomocný výcvikár Robert Lackovič spomínal na zosnulého Stanislava Oujezdského
a vyjadril hlbokú ľútosť nad jeho odchodom, všetci prítomní súhlasili, že nám Stano bude veľmi chýbať.
Jeho prínos pri výcviku, či organizovaní skúšok a pomoci členom klubu v pracovných a výcvikových
záležitostiach bol nespochybniteľný. Prítomní si minútou ticha uctili jeho pamiatku.
A.Cwieceková všetkým prítomným poďakovala za účasť na členskej schôdzi a výcvikových dňoch
v Manínskej tiesňave.
Zapísala: B.Ďurčíková

Overovateľ zápisnice: J.Ilgo

