
CockerSpaniel Club pri SPZ 

Zápisnica zo stretnutia výboru dňa 16.3.2013 v Bratislave 
  

Prítomní:. O. Felszeghy, I. Uhrová, M. Búda 
 
Program: 
 
1. Program konferencie 
2. Zasadanie KR SPZ 
3. Špeciálna výstava 15.6. 
4. Iné 
 
1. Program konferencie 

Rozdelenie bodov programu: 
I.Uhrová: Bod programu konferencie 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 
O.Felszeghy: Bod programu konferencie 5 
M.Búda: Bod programu konferencie 6 
 

2. Zasadanie KR SPZ 
KR SPZ schválila nový návrh chovateľského a zápisného poriadku a poverila predsedníctvo 
KR na sfinalizovanie návrhu štatútu SPZ. Schválený nový chovateľský a zápisný poriadok 
a nový štatút SPZ bude následne po schválení prezídiom a zverejnení SPZ zverejnený aj na 
klubovej web stránke. I.Uhrová informovala o vyplývajúcich úlohách pre klub zo zasadania 
KR SPZ v Zlatých Moravciach 2.3.2013:  

• Schválené príspevky pre činnosť klubov. Do 30.11.2013 bude treba poslať na SPZ 
faktúru na vyplatenie príspevku. Vybaví O.Felszeghy. I.Uhrová pošle vzorovú faktúru 
mailom.  

• Zmena chovateľského a zápisného poriadku. Na základe čoho bude treba aktualizovať 
klubové chovné podmienky, vybaví M.Búda. Ďalej bude potrebné pripraviť 
alternatívu pre chovateľa nečlena (zmluvu a zmluvný poplatok). Návrh pripraví 
O.Felszeghy. 
 

3. Špeciálna výstava 15.6. v Báči 
• Rozhodca Mike Masters je dohodnutý na posudzovanie špeciálnej výstavy. Letenka je 

už zakúpená. V najbližších dňoch bude treba zverejniť propozície na výstavu. 
Z časového hľadiska musia korešpondovať so Žitnoostrovskými slávnosťami, keďže 
je tam poobedný program. Propozície vybaví I.Uhrová. 
 

4. Iné 
• Výbor schválil čestné uznanie a čestné členstvo v klube p. Albínovi Luknárovi za jeho 

celoživotný prínos pre rozvoj plemena anglický kokeršpaniel.  
• Ostáva doriešiť zaplatenie chovateľského poplatku za minulý rok, čo sa zistilo pri 

kontrole. Vybaví M.Búda.  
• Výbor sa vrátil už teraz k aktuálnej téme Kokrí víkend, ktorý plánuje zorganizovať 6-

7/2013. O.Felszeghy preverí možnosti ubytovania (kapacita asi 10-15 psov) v lokalite 
poľovného revíru. Následne navrhne možný termín konania. Výbor informuje do 2-3 
týždňov o možnostiach. Následne sa stanoví presné miesto, termín a program akcie.  

• Členské viacerých členov bolo uhradené až po termíne 31.1. Keďže išlo o zmenu 
termínu v stanovách počas roka 2012, sa výbor dohodol, že pre tento rok nebude 
vymáhať zaplatenie zápisného, pokiaľ bolo členské zaplatené do konania Konferencie 
klubu 16.3.2013. Na základe tohto stavu členov bude upravený aj zoznam členov 
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a chovných psov na webovej stránke. Po tomto termíne už bude musieť byť uhradené 
aj zápisné pre členstvo v klube. Aktualizáciu web stránky zabezpečí I.Uhrová. Ďalší 
rok už bude požadované zaplatenie členského do termínu 31.1. 
 

 
 
Úlohy: 
 
IU: 

- Zverejniť nové predpisy SPZ na webovej stránke po ich schválení a zverejnení 
- Poslať vzor faktúry SPZ OF 
- Pripraviť propozície na špeciálnu výstavu 15.6. 
- Pripraviť a odovzdať čestné uznanie p. Luknárovi 
- Aktualizovať zoznam členov a chovných psov podľa aktuálnej zaplatenosti členov 

 
MB: 

- Upraviť chovateľské podmienky podľa nového znenia chovateľského poriadku SPZ po 
schválení nových predpisov SPZ 

- Zabezpečiť zaplatenie chovateľského poplatku za minulý rok 
 

OF: 
- Poslať faktúru SPZ do 30/11/2013 na zaplatenie príspevku SPZ 
- Pripraviť alternatívu pre chovateľa nečlena po schválení nových predpisov SPZ 
- Preveriť možnosti ubytovania a revíru pre akciu Kokrí víkend 

 
Všetci: 

- Dohodnúť termín, miesto a program konania akcie Kokrí víkend 
- Zabezpečiť konanie Špeciálnej výstavy v Báči 15.6. 

 
 
 
 

V Bratislave, dňa 16.3.2013 
 
Zapísal: I. Uhrová 


