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Zápisnica a uznesenie z VČS CSC konanej dna 31.3.2019 v Bratislave 

 
  

Predseda privítal členov otvoril VČS 
Program schôdze bol schválený podľa pozvánky 
  
Program: 

1.   Otvorenie 

2.   Schválenie programu schôdze 

3.   Voľba mandátovej a návrhovej komisie 

4.   Zhodnotenie činnosti klubu 

5.   Správa matrikára a ekonóma klubu 

6.   Správa poradcu chovu 

7.   Správa kontrolóra klubu 

8.   Plán činnosti na rok 2019 

9.   Rôzne 

10. Diskusia 
 
 
VČS zvolila: 

 P. Levický bol zvolený za predsedu návrhovej komisie, Oliver Felszeghy – člen, p. Bariak - člen 

 Nevrev M za predsedu mandátovej komisie, p. Ščepková– člen, p. Vallová – člen 

 
 

 A. Felszeghy predniesol správu o činnosti CSC za rok 2018 

 I. Uhrová predniesla správu matrikára a ekonóma klubu za rok 2018  

 Pre náhlu neprítomnosť M. Búdu bola správa poradcu chovu za rok 2018 prednesená 
matrikárom/ekonómom klubu, bude dodatočne sprístupnená na klubovej internetovej stránke 

 A. Kelesiovej verbálne predniesla správu kontrolóra za rok 2018, bude dodatočne sprístupnená na 
klubovej internetovej stránke v písomnej forme 
 

  A. Felszeghy predstavil plán činností na rok 2019,  ktorý bol následne schválený 
 

Diskusia: 

 Iveta Uhrová informovala o záveroch školenia poradcov chovu SKJ v Banskej Bystrici zo dňa 
2.3.2019 

 Diskusia k výške náhrad cestovného  

 Diskusia k forme spravodaja a jej distribúcii. Zavesenie na webovej stránke vs. distribúcia emailom 

 Zabezpečenie merania a kontroly zubov na klubových akciách pokiaľ bude dopredu indikovaný 
záujem 

 
VČS berie na vedomie: 
 

 Správu o činnosti CSC za rok 2018 

 Správu ekonóma matrikára CSC za rok 2018 

 Informáciu, že správa poradcu chovu CSC za rok 2018, bude dodatočne zverejnená na klubovej 
internetovej stránke 

 Informáciu, že správa kontrolóra CSC za rok 2018 bude dodatočne zverejnená na klubovej 
internetovej stránke 
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VČS schvaľuje: 

 P. Levického za predsedu návrhovej komisie 

 P. Nevreva za predsedu mandátovej komisie 

 Plán činnosti na rok 2019 

 Navýšenie náhrad cestovného za km na 0,20 €/km 

 Vypublikovanie spravodaja vo forme kompilátu jednotlivých správ a správ zo zasadnutí a zaslanie  

 členom mailovou formou 

VČS ukladá: 

 Pri zverejnení propozícií na klubové výstavy upozorniť členov klubu, ktorí majú záujem si doplniť 
chovné podmienky, aby indikovali vopred záujem a dalo sa to organizačne zabezpečiť 

 
VČS bola uznášaniaschopná,  26 členov prítomných (vrátane 12 platne zastupovaných) -> tj. 26/33 (78,8%).  
 
 
Uznesenie bolo schválené. 
 
 
V Bratislave dňa 31.3.2019 
 
 
Pavol Levický – predseda návrhovej komisie 
Oliver Felszeghy – člen návrhovej komisie 
Martina Bariak – člen návrhovej komisie 


