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Zápisnica 

zo schôdze výboru SkChCh zo dňa 22.7.2014 

 

Prítomní : V. Vojtek, I. Vojteková, Z. Cibulková,   A. Vaneková,  Z. Slivoňová , M. Kozánková 

Prizvaní :   P. Finiková, J. Bukoven 

 

Program : 

                  1./ Klubová a špeciálna výstava v Topoľčiankach  9. a 10. 8. 2014 

                  2./ Návrh na kandidatúru na ME v coursingu v roku 2016 

                  3./ Ostatné 

 

1./   Výbor opätovne prediskutoval ceny do súťaží a sponzorské dary 

Uzávierka na KV a ŠV v Topoľčiankach sa predlžuje do 2.8.2014, kedy je možné odovzdať prihlášku aj 
osobne v Bratislave na Dostihovej dráhe pri coursingu. 

V súvislosti so súťažou Krása a výkon bude mať spoluprácu s RHS na starosti pani Monika Kozánková 
– výsledky coursingu z 2.8. 2014 a hodnotenie na KV.  

 

2./   Na dnešnej schôdzi  sa výbor oboznámil s korešpondenciou ohľadom ME v coursingu v roku 
2016, o organizovanie ktorého SkChCh zaslalo DCK žiadosť. Z tejto komunikácie je evidentne jasné, na 
základe diskutujúcich členov RHS, že nemajú dôveru v úspešné organizovanie podujatia takéhoto 
rozsahu v prvom rade v rámci vlastného klubu, pričom zároveň vyjadrili aj názor nepodporiť snahu 
iného klubu, ktorý chce byť v tomto smere aktívny. Je smutné, že športový klub s určitými 
skúsenosťami z minulosti z organizovania pretekov na národnej a medzinárodnej úrovni, nie je 
ochotný spojiť sily a prispieť tak k zorganizovaniu akcie a jeho členovia už v tejto fáze vyjadrujú svoje 
dištancovanie sa.  

 

3./   Za rok 2013 vyniesli 2% z daní tento rok do pokladnice klubu SkChCh čiastku 865,52 Eur.  Veľká 
vďaka patrí všetkým podporovateľom a prispievateľom. 

Výbor odsúhlasil návrh odmeny za organizovanie a prácu na chovateľskej akcii - CHVCH v Jasení pani 
Z. Cibulkovej, pánovi  V. Vojtekovi  a  J. Bukovenovi v čiastke 50 Eur.  

V budúcom roku 2015 je predbežné plánovanie výstav a podujatí rozvrhnuté takto : 
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08.08.2015 Klubová výstava 

09.08.2015 CACIL coursing 

27.11.2015 Špeciálna výstava pri CACIB Nitra 

Pani Monika Kozánková zosúladí termín plánovaného budúcoročného CACIL-ového coursingu s 
termíny RHS aj s termínmi z okolitých štátov. 

 

                                                                                                                                     Zapísala : Z. Slivoňová 

 


