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Zápisnica zo schôdze Výboru SkChCh zo dňa 15.4.2015 
 
 

 Prítomní : V. Vojtek, I. Vojteková, , Z. Cibulková, A. Vaneková, P. Finiková,  M. Kozánková 
                    Z. Slivoňová 
 
Program :   
                 1./   Výročná špeciálna výstava chrtov Jasenie 27.6. – 28.6.2015 
                 2./   Odpoveď na list Mgr. Remáka vo veci „ Chov nečlena v SkChCh „ 
                 3./   Ostatné 
 
1./ Dovoz Pani rozhodkyne Clair van den Bergh, JAR  do Jasenia je v jednaní.  
 
Pani rozhodkyňu Marie Gadolin, SWE privezie pán R. Gräczer. 
 
Fotografovanie celej akcie je zabezpečené cez pani fotografku Evu Mizerovú. Jej dovoz v piatok 
zo stanice v Banskej Bystrici do Jasenia zabezpečí Juraj Števiar. 
 
Oznámenie víkendovej akcie na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v B. Bystrici je 
v kompetencii p. Z. Slivoňovej, rovnako aj žiadosť o delegovanie rozhodcov na SKJ. 
 
Riaditeľkou výstavy v Jasení je pani Zuzana Cibulková. 
 
Technickým riaditeľom výstavy v Jasení je pán Pavol Takáč. 
 
Za predajný stánok SkChCh v Jasení bude zodpovedať B. Takáčová. 
 
Pripravené budú 2 kruhy, 2 vedúci kruhov a 2 zapisovatelia. 
 
 
2./  Pani Z. Cibulková - poradkyňa chovu SkChCh predložila výboru SkChCh žiadosť Mgr. Š. Remáka, 
ch. st Arshan, v ktorej žiada do pripúšťacieho povolenia č. 5/2014 z 27.10.2014 doplniť tretieho psa,  
na prerokovanie.  14.3.2015 členská schôdza SkChCh schválila zmenu v poskytovaní služieb 
a chovateľského servisu pre nečlena. Vzhľadom na vzniknutú situáciu, kedy boli pánovi Remákovi 
v roku 2014 vydané dve krycie povolenia pod číslami 4/2014 a 5/2014 a v roku 2015 boli členskou 
schôdzou prijaté a odsúhlasené nové skutočnosti,  výbor SkChCh po konzultácii s právnym poradcom  
rozhodol nasledovne: 
Pripúšťacie povolenie č. 4/2014 pre sučku  Arshan  Audrey zostáva nezmenené a akceptované (krytie 
už prebehlo).  
Pripúšťacie povolenie č. 5/2014 pre sučku Arshan  Amber sa ruší. Výbor SkChCh odporúča p. Mgr. 
Remákovi ako chovateľovi-nečlenovi riadiť sa závermi členskej schôdze prijatými 14.3.2015 na 
členskej schôdzi v Článku VIII. Stanov SkChCh a Chovateľského poriadku, ktoré mu boli zaslané spolu 
so zmluvou o poskytovaní chovateľského servisu pre nečlenov dňa 27.3.2015. 
 
Kontrolný a registračný servis bude poskytnutý po akceptovaní vyššie uvedeného odporučenia. 
 
 
3./  Pán V. Vojtek je delegovaný na ME v coursingu  vo Fínsku, kde je vyslaný prezentovať ME 
v coursingu 2016 na Slovensku. 
 
Spravodaj 2015 bude realizovať p. Božiková a p. Vaneková v spolupráci s výborom. 
 
 
                                                                                                                             Zapísala : Z. Slivoňová  


