
Zápisnica 
Výročná schôdza klubu Sv. Huberta 

Dátum konania: 27.2.2010 
Miesto konania : Donovaly, časť Mistríky 
Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Zmena niektorých bodov stanov Klubu sv. Huberta 
3. Voľba výboru 
4. Podmienky chovu 
5. Diskusia 
6. Záver 

 
Otvorenie:  
 
     Klubovú schôdzu otvoril a prítomných členov privítal predseda klubu p. Marián Firko 
 
Zmena niektorých bodov stanov Klubu sv. Huberta: 
 
     Zmena v stanovách nastáva v bodoch: 
- členmi klubu nemusia byť len občania SR 
- stanovy sa budú uvádzať pod názvom SPZ, FCI 
- sídlo Klubu sv. Huberta sa mení na podľa trvalého bydliska aktuálneho predsedu klubu. 
- vo výške členského poplatku, nová výška poplatku je 20 Eur 
- vstupný, zápisný poplatok klubu: 10 eur + členský poplatok na daný rok 
- novým členom sa stáva dňom uhradenia stanovených, vyššie uvedených poplatkov 
- členský príspevok uhrádzať pravidle raz ročne vo výške 20 Eur najneskôr do termínu 30. 
január príslušného roku 
- ak člen nezaplatí členský poplatok v danom termíne, musí zaplatiť opätovne aj vstupný 
zápisný poplatok 
- výbor a revízna komisia klubu Sv. Huberta sa volí na obdobie 5 rokov 
- správu o hospodárení klubu je tajomník výboru povinný predložiť raz ročne na členskej 
schôdzi 
- členská schôdza môže iniciovať zmenu vo voľbách vnútorných zmien klubu podľa 
stanoveného volebného obdobia 
- výbor klubu je povinný jednať v záujme všetkých členov klubu, prihliadajúc na námietky 
členov klubu, ktoré sa budú akceptovať v lehote 30 dní od zverejnenia 
 
Voľba výboru: 
 
     Výbor klubu Sv. Huberta bude mať 5 členov, ktorí sa rovnakým dielom zúčastňujú na 
organizovaní akcií klubu, volený na obdobie 5 rokov 
Predseda:  Ing. Ivan Richter 
Podpredseda: (poradca chovu) Marián Firko  
Tajomník: MVDr. Petra Steinemannová  
Členovia: Ing. Stanislav Kohút, Zsolt Bogdan 
Revízna komisia:  Kristián Kvarda, Václav Policar, Ing. Štefan Čiada 
 
 



Podmienky chovu: 
 
Podmienky chovnosti a chovu: 
Vek:  
- 18 mesiacov u psov bez určenia hornej hranice 
- 24 mesiacov až 8 rokov u súk 
- chovnosť psov a súk sa povoľuje aj s RTG DBK s výsledkom C/C 
- skúšky PF, klubová skúška stopovania, alebo akákoľvek iná certifikovaná skúška pachových 
prác 
- minimálny počet absolvovaných výstav od strednej triedy s hodnotením minimálne veľmi 
dobrý:  

- národná výstava psov 1x 
- medzinárodná výstava psov 1x  
- klubová výstava 1x 
 

- tlačivo „prihláška zápisu šteniat“ sa vyplnené zasiela spolu s potvrdením o zaplatení 
poplatku 5 EUR za každé prihlasované šteňa tajomníkovi Klubu sv. Huberta 
- chovateľ odovzdá zoznam predaných šteniat s korešpondenčnými údajmi nových majiteľov 
tajomníčke klubu 
 
Diskusia: 

 
V diskusii bolo navrhnuté založenie webovej stránky klubu v termíne do konca marca, kde  sa 
budú zverejňovať informácie o činnosti klubu a dôležité oznamy, navrhnuté členmi klubu. 
 Z členských poplatkov sa bude uhrádzať: 
- náklady na webovú stránku 
- poštovné 
- poplatky na klubové akcie 
 
K bodu 6 programu: 
 
     Výročná schôdza schvaľuje: 
- zmeny v stanovách, uvedených v bode 2 programu 
- podmienky chovnosti 
 
    Zapísal : Marín Firko 
Podpredseda klubu sv. Huberta 
 


