Zápisnica zo schôdze Výboru SkChCh
zo dňa 25.3.2013

Prítomní : V.Vojtek, I. Vojteková, A. Vaneková, Z. Cibulková, J. Dragúňová, Z. Slivoňová

Program :
1./ Žiadosť pani A. Dankó z Maďarska
2./ Vrh IW bez papierov o pôvode
3./ Klubová akcia 30. 8. – 01.9. 2013 Lomnista Jasenie
4./ Ostatné
1./ SkChCh bola doručená žiadosť pani A. Dankó z Maďarska, ktorá má v držbe saluki z chovateľskej
stanice Arshan, majiteľov Remákových, kde žiada vykonať testy paternity, lebo má podozrenie, že
otcom šteniat je iný pes ako deklarovaný. Sťažnosť bola ešte zaslaná na SKJ, UKK, ktorá náš klub
požiadala vec vyriešiť.
2./ Na náš klub sa neoficiálne obrátil majiteľ importovanej suky IW z ČR a mladého psa slovenského
pôvodu pán R. Brutenič, ktorý nie je členom, že sa mu narodil vrh IW po týchto rodičoch a žiadal klub
o pomoc pri vybavení preukazov o pôvode pre tieto šteňatá.
20.3.2013 bola vykonaná návšteva šteniat u pána Bruteniča pánom Vojtekom a pani Dragúňovou.
Keďže pán Brutenič sa na klub obrátil veľmi neskoro, zvieratá nemajú splnené požadované
podmienky k uchovneniu, nemajú vyšetrené srdce, suka nie je preregistrovaná na SPKP, otec šteniat
je mladší ako 18 mesiacov a majiteľ IW nie je člen klubu, výbor SkChCh pri hlasovaní väčšinou hlasov
zamietol šteňatám vydať PP, držiac sa bodov chovateľského poriadku .
3./ Plánovaná klubová akcia spojená s chovateľskou výstavou chrtov, kde budú rozhodcami
chovatelia jednotlivých plemien je v štádiu vybavovania. Priestor je rezervovaný na uvedený termín
a navrhnutý rozhodcovia ( chovatelia) sú pre plemená:
IW a Deerhound

pani Berešová

Barzoj

Janka Mrázová

Saluki, Faraónsky pes

Peter Rizman

Afgánsky pes, Sloughi, Azawakh

pán Finney, Jr.

Whippet

Zuzana Mikušová

Taliansky chrtík

Helena Podaná
1

Coursing

Zdeněk Barak

4./ UKK požiadala náš klub o navrhnutie rozhodcov na rok 2014 na výstavy, ktoré poriada UKK
a Športová kynológia.

Zapísala : Z. Slivoňová
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