ZÁPISNICA z konferencie KCHF konanej
dňa 1.4.2017 vo Zvolene
1. Otvorenie a schválenie programu konferencie
Tibor Gešvandtner otvoril o 10.15 hod. konferenciu KCHF pri SPZ, privítal delegátov
konferencie a hosti Ing. Mariana Konečného vedúceho oddelenia kynológie, Ing. Branislava
Baku – čestného predsedu KCHF pri SPZ, poţiadal o korektnosť a trpezlivosť vzhľadom na
vysoký počet delegátov.
T.Gešvandtner prečítal návrh programu konferencie, v ktorom navrhol zmeniť bod 9
pôvodného návrhu v pozvánke - predstavenie kandidátov do výboru – a presunutie tohto bodu
do bodu 4.
Z pléna:
URBAN – navrhol bod 4, 5 a 6 – vybrať z programu (tieto body boli uverejnené v spravodaji
a boli prediskutované na spádových schôdzach)
KOVALČÍK: Program konferencie určí výbor, nikde to nie je uznesené.
T.GEŠVANDTNER:
Dal hlasovať za schválenie programu s tým, ţe bod 4, 5 a 6 bude odobratý z dôvodu
prerokovnia na spádových schôdzach a členovia boli informovaný aj formou klubového
spravodaja ročník L, a bod 9 sa presunie za bod 3.
Za hlasovalo 215 delegátov
Proti

20 delegátov

Zdrţalo sa 7 delegátov
I. Hlasovaním bolo prijaté uznesenie, ktorým sa schválil program konferencie
v nasledovnom znení:
1. Privítanie a zahájenie konferencie KCHF
2. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku
3. Voľba orgánov konferencie (pracovné predsedníctvo, zapisovatelia, overovatelia ako
aj mandátová a volebná komisia)
4. Predstavenie navrhnutých delegátov do výboru a dozornej rady
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5. Prerokovanie návrhov z jednotlivých spádových schôdzi
6. Diskusia
7. Voľba predsedu KCHF
8. Voľba členov do výboru a do dozornej rady KCHF
9. Schválenie zástupcov KCHF do kynologickej rady
10. Schválenie uznesenia z konferencie KCHF
11. Záver
JURSKÝ - Pripomienka k schváleniu programu, ţe nebolo do programu zahrnutý bod Vývoz
šteniat.
Predseda predsedníctva odobral slovo delegátovi Jurskému s tým, ţe vec môţe byť rozobratá
v diskusii.
2. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku
Tibor Gešvandtner - prečítal návrh- ROKOVACIEHO PORIADKU:
Pripomienky:
OROSZ - aby nebolo odobraté slovo, keď sa prekročí limit rozprávania v diskusií,

-

ktorý je 3 min, ale aby o tom rozhodlo plénum bod 15,
-

KRAJČÍ- bod 13 zmena stanov, potreba vypustiť z programu, nebolo o tom hlasovanie

-

FIGULA - bod 4, zmeny, najskôr hlasovať o zmenách z pléna potom o návrhu výboru

-

KOVALČÍK – o stanovách sa bude hovoriť na sneme počkať a po sneme SPZ
prerokovať a schvaľovať

-

KONEČNÝ - stanovy, 29.4. 2017 je zasadnutie novej kynologickej rady chystajú sa

zmeny stanov - 8 klubov pod SPZ je potrebných niekde zaradiť ani ryba ani rak, odporučenie
vypustiť bod 13 a prerokovať stanovy aţ po prípadných zmenách na sneme, riešenie nájsť
v diskusií
HLASOVANIE: Tibor Gešvandtner dal hlasovať za bod 15 aby ostal v pôvodnom znení ako
je v návrhu rokovacieho poriadku
Bod 15
Za:

211

Proti:

24

Zdrţalo sa:

7
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II. Uznesením sa prialo aby bod 15 v rokovacom poriadku ostal v pôvodnom znení bez
zmeny.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------HLASOVANIE:

Tibor Gešvandtner dal hlasovať za vypustenie bodu 13 z rokovacieho

poriadku
Za:

241

Proti:

1

Zdrţalo sa:

0

III. Uznesením sa prialo aby bod 13 bol vypustený z rokovacieho poriadku.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------HLASOVANIE: Tibor Gešvandtner dal hlasovať za bod 4 rokovacieho poriadku aby sa
hlasovalo najprv o pozmeňujúcich návrhoch a potom o oficiálnom návrhu.

Za:

6

Proti:

215

Zdrţalo sa:

21

IV. Uznesením sa prialo aby bod 4 rokovacieho poriadku ostal v pôvodnom znení bez
zmeny.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------HLASOVANIE: Tibor Gešvandtner o celom rokovacom poriadku s tým, ţe sa vypúšťa bod
13 z rokovacieho poriadku.
Za:

239

Proti:

0

Zdrţalo sa:

3

V. Uznesením sa prial rokovací poriadok bez bodu 13, ktorý bol vypustený.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tibor Gešvandtner prečítal návrh volebného poriadku predložený výborom KCHF aj
s návrhom zmien:
Volí sa 4 – členné predsedníctvo namiesto 5 členného
Volí sa 9 členná volebná komisia namiesto 5 člennej
Pripomienky:
Kovalčík - vyhodiť voľbu predsedu dozornej rady
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Rybár – prázdny lístok znehodnotiť resp. škrtnúť kandidátov ktorí sa nevolia a zakrúţkovať
toho čo sa volí
Svitok - niekto musí po 1. kole vypadnúť a voliť na funkciu nie 8 členov výboru
Konečný – do DR sa volí konkrétne, stanovy hovoria, kto môţe kandidovať, voliť a volený
môţe byť kaţdý člen
Urban - vrátiť naspať iba 1 poradcu chovu, vládne netaktnosť, sú porušované zásady chovu
Gešvantdner – reagoval volíme podľa stanov, tam sú dvaja poradcovia
Púčik – vypustiť samovoľbu, treba voliť na funkcie, zakrúţkovať ku kaţdej funkcii meno
a škrtnúť toho koho nevolím
Krajčí: musíme ísť v zmysle stanov
Svitok - dohodnúť sa či vôbec chceme konferenciu robiť
HLASOVANIE: Tibor Gešvandtner dal hlasovať za upravený volebný poriadok (dozorná
rada sa volí predseda a dvaja členovia, volí sa na funkciu, zvoleného zakrúţkujem a ostatných
škrtnem):
Za:

241

Proti:

0

Zdrţalo sa:

1

VI. Uznesením sa prial volebný poriadok s tým, že sa volí 4 členné predsedníctvo namiesto 5
členného a 9 členná volebná komisia namiesto 5 člennej, ďalej dozorná rada sa volí
predseda a dvaja členovia, volí sa na funkciu, zvoleného zakrúžkujem a ostatných škrtnem.

3. Voľba orgánov konferencie (pracovné predsedníctvo, zapisovatelia, overovatelia
ako aj mandátová a volebná komisia)

3.1

Volilo

sa

pracovné

predsedníctvo

–

NÁVRH

PRACOVNÉHO

PREDDSEDNÍCTVA:

1. predseda

T. Gešvandter

2.

T. Ţeltvay

3.

B. Porubčanský

4.

Ľ. Pitoňák

5.

V. Močková
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Z pôvodného návrhu sa vypustil pre neprítomnosť Ľ Pitoňák. Iné návrhy neboli predloţené na
doplnenie. Zvolené pracovné predsedníctvo-predseda Tibor Gešvandtner, Tibor Ţeltvay,
Branislav Porubčanský, Vierka Močková
3.2 Voľba do mandátovej komisie: Ing. V. Hlinka , Bc. F. Hlinický, M. Neuschelová
242 hlasov za , jednomyseľne zvolené
3.3 Volebná komisia: Chrúst, Chovanec, Zábojník, Ţidek, Naďová, Rybár, Pilát, Prikryl,
Chapčak,
242 hlasov za, jednomyseľne zvolené
3.4 Návrhová komisia: Hóšová, Dvorský, Novák, Vrábelová
242 hlasov za, jednomyseľne zvolené
3.5 Overovatelia zápisnice: Kmeťo, Randus, Veselský
242 hlasov za, jednomyseľne zvolené
3.6 Zapisovatelia zápisnice: Horňáček, Dvorská
242 hlasov za, jednomyseľne zvolené
Mandátová komisia konštatuje, ţe z 287 delegátov je prítomných 242 delegátov a konferencia
je uznášaniaschopná.
VII. Uznesením sa prijalo schválenie orgánov konferencie, pracovného predsedníctva,
zapisovateľov, overovateľov, mandátovú a volebnú komisiu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Bod programu: Predstavenie kandidátov.
Kandidatúry do výboru sa vzdali: Čunderlík, Kováčik, Pinter, Tӧkӧly, Soroka, Málik. Pán
Killár nemohol kandidovať – nebol členom v čase spádovky.
PREDSTAVENIE KANDIDÁTOV:
o DRUSKA:

pozícia – predseda, ak neuspeje tak ekonóm
V KCHF pôsobí 37 rokov, pozitívny prínos pre klub

o PITOŇÁK:

poradca chovu pre HF

o VESELSKÝ:

tajomník, členom od r 1982

o ĎURIŠ:

matrikár
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o FIGULA:

podpredseda, zmena stanov, práca s aktivistami

o KMEŤO:

poradca chovu HF

o MIHÁLIK

poradca chovu HF

o ČENDULA:

výcvikár

o ČURLÍK:

poradca chovu BF

o GRELNETH ML:

ekonóm

o HUDAČ:

výcvikár

o SIROTNÝ:

tajomník

o PORUBČANSKÝ:

výcvikár

o MARUŠČÁK:

web a kronikár

o BULLO:

podpredseda

o RAKYTA:

výcvikár

o SMREK:

podpredseda

o KOVALČÍK:

tajomník, klub prepojiť s členskou základňou

o GEŠVANDTNER:

predseda, technológie, tlmočníkov so zahraničím, obmedzenie

kontroly chovu, odvolanie pri potrestaní keď je niečo porušené, jednotné podmienky
chovu, zvýšenie členského, ISHV, zlúčenie chovných zvodov s klubovými výstavami,
spádové schôdze viac činné, väčší počet rozhodcov na exteriér, vytvoriť skupinu
špičkových vodičov na dohľadávanie.
o ŢELTVAY: poradca chovu BF, od 1983 členom, od 1993 poradca pre HF a BF, 1995
rozhodca z výkonu.

PRIPOMIENKY:
URBAN - chýba vedúci redakčnej rady,
9 členov výboru
DOZORNÁ RADA:
Mgr. Čemanová-Kisková
Horňáček
Hlinický
Tuľak
Pӧhm
Mgr. Kardhordó
Strmeň - vzdal sa kandidatúry
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5. Prerokovanie návrhov z jednotlivých spádových schôdzi

Tibor Gešvandtner, prečítal jednotlivé návrhy, ktoré vzišli zo spádových schôdzi.
1. Zníţiť počet vo výbore z 9 členov na 7 členov – odpoveď : väčšina zo spádoviek bola
za 9 členov a keďţe nejdeme meniť stanovy netreba sa tým zaoberať.
2. Moţnosť vykonávať IHF na diviačej zveri. K téme sa vyjadril výcvikár, podporil
moţnosť návrhu na zmenu skúšobného poriadku, aby sa IHF mohli vykonávať na
stope poranenej diviačej zveri. Po tomto návrhu sa rozprúdila vášnivá diskusia
BAKOV príspevok prečítal Ţeltvay:
1. Na raticovej stope na diviačej zveri nie je potrebné vykonávať dohľadávky je ich menej, len
420 a 720 ks vysokej, nechceme z farbiara duriča. V prítmí ťaţko rozoznať stárie stopy, ťaţko
kontrolovať správne drţanie stopy a je to riskantné dohľadávanie.
ŢELTVAY: Tatranský durič robí PF ako kopov, nechceme pustiť aj na IHF. Farbiar je kráľ
plemien. Nemoţno postaviť farbiara na rovnakú úroveň ako kopova – duriča.
DZINA: Ľudové poľovníctvo, farbiar je viac ako durič, treba umoţniť dohľadávanie aj na
diviačej zveri, je jednoznačne za IHF na diviačej zveri,
KONEČNÝ: IHF na diviačej zveri je umoţnené dohľadávať všetku zver, neuvaţuje sa
o zmene skúšobného poriadku
PÚČIK: návrhu dohľadávania IHF na diviačej zveri. Na súťaţiach medzinárodných sa diviak
dohľadáva, je jednoznačne za skúšky IHF na diviačej zveri.
ĎURIŠ: Prečo zatvárať dvere pred realitou? Dohľadávanie - prax a realita je iné, je za
ukázanie, ţe farbiar vie duriť aj dohľadať diviaka a je za IHF na diviačiu zver.
PRIKRYL: Diviak sa dohľadávať môţe, ale IHF iba na vysokej raticovej zveri, diviak nie.
HUDAČ: Nemeňme program, za ten sme hlasovali.
MARUŠČÁK: konferencia KCHF má právo zmeniť podmienky do chovu ako najvyšší orgán
klubu, farbiar bol vyšľachtený na dohľadávanie poranenej zveri a nie iba na dohľadávanie
jelenej zveri. Cieľom je rozšírenie o dohľadávanie ďalšej zveri na skúškach IHF, nikto
nikomu neprikazuje vykonávať IHF na diviačej zveri.
CHRÚST: Vedenie psa na dohľadávku poranenej zveri. Správne vedený farbiar má vedieť
dohľadať na starej stope akúkoľvek poranenú zver. Kvituje zvýšenie moţnosti na dohľadanie
na diviačej zveri aj v zahraničí je to moţné vo všetkých ISHV krajinách.
LIPTÁK: Kto ma presvedčí, či pes, ktorý vie dohľadať diviaka, vie dohľadať aj vysokú.
Nezaplienime si chov? Diviaka nájdem aj ja sám bez psa.
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ČERVENKO: Bojíme sa iných plemien, bojíme sa tatranského duriča lebo farbiar je
v dnešnej dobe slabý po pracovnej stránke. Majme dobrých psov a nemusíme sa báť.
SVITOK: Predsedajúci daj hlasovať o bode či áno alebo nie. A ukončiť diskusiu.
URBAN: Farbiar patril a patrí lesníkovi.
Hovoril o vývoji skúšok - keď on začínal, suky nemuseli mať PF týkalo sa to iba psov, potom
museli mať aj suky, neskôr aj suky aj psy museli mať aj PF aj IHF, aby splnili podmienku do
chovu. Som za, aby skúška IHF sa vykonávala aj na diviačej zveri.
A je otázne, dokedy sa vôbec na SR bude môcť skúška IHF vykonávať.
HLASOVANIE: Tibor Gešvandtner dal hlasovať za návrh zmeny skúšobného poriadku, aby
sa skúška IHF mohla vykonávať aj na diviačej zveri.
IHF na diviačej zveri
Za:

126 delegátov z 242

Proti:

108 bolo proti

Zdrţalo sa:

8 delegátov.

VIII. Uznesením sa prial, návrh zmeny skúšobného poriadku aby sa skúškach IHF mohla
vykonávať aj na diviačej zveri.
Časť delegátov sa po hlasovaní zdvihla a opustila miestnosť a konferenciu.

6. Diskusia
BAKA: Kopov môţe dohľadávať diviaka, ale nedostane skúšky a nebude uchovnený. Diviak
sa strieľa večer, nie je moţná kontrola kusa, kontrola správne vypracovanej stopy.
Potrebujeme kvalitu farbiara. Získanie maximálnej práce s farbiarom. Moje problémy sú, ţe
neviem si vysvetliť postoj výboru k mojej osobe. V roku 2006 predseda vyhlási, ţe ktokoľvek
môţe prísť na konferenciu. Od SPZ som dostal 5 významných uznaní. Som to chcel zabaliť
a vrátiť, nikto ma neakceptuje. Nedokáţu sa mi pozrieť do očí a neodpovedali mi na list, ktorý
som písal SKJ a SPK.
MIHÁLIK: kynologické podujatia, aký je kľúč na udelenie CACT aby súťaţ mohla udeliť
tento titul. Tatranský durič na skúškach chovnosti, kto a ako a koho posudzuje a prečo je
100% úspešnosť na PF, keď psy danú kvalitu nepreukazujú.
VESELSKÝ: chov šteniat, ako je to moţné ţe majú chovatelia viac súk produkujú šteňatá
a nemajú ţiadne dohľadávky prípadne veľmi málo. Chovatelia sú zameraný len na chov
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šteniat a nie na pracovnú stránku súk. Po ďalšie kultúra vodičov v katastrofálnom stave,
nedodrţovanie dress code ( nosenie maskáčov).
FIGULA: bod 4 nebol schválený a spochybnenie hlasovania za IHF na diviaka.
ŢELTVAY: Vývoz šteniat do ISHV, ponechávame 10 – 11 aj 12 ks šteniat a roky po sebe.
Nemôţeme mať toľko šteniat, potreba ponechať pauzu suke medzi vrhmi, treba prijatie
obmedzenia pre párenie a šteňatá, pretoţe je ich veľa. Chovanie je komerčnou záleţitosťou,
treba reguláciu odporúčaní na krytie, pri nedodrţaní podmienok okamţite nastáva konflikt,
priekupníci zarábajú na našich šteňatách minimálne 1000€ na šteňa, proti vývozu nemá nič,
ale nech sú dodrţané všetky podmienky. Ešteţe príroda to reguluje za nás, ťaţká zima 14 súk
ostalo bez šteniat.
KOVALČIK: vývoz by mal byť riadený, SPZ vystaví exportný preukaz bez súhlasu klubu. Je
to moţné?
KONEČNÝ : Pes je z právneho pohľadu vec a SPZ je povinný vydať tento preukaz kaţdému
ţiadateľovi aj napriek nesúhlasu KCHF. SPZ: sú povinní vydať export pedigrie kaţdému
ţiadateľovi, ak by tak neurobili, je to moţné napadnúť súdom a tento spor by prehrali, pretoţe
v stanovách kaţdý ţiadateľ o tento preukaz, ktorý si podá ţiadosť musí byť tejto ţiadosti
vyhovené po splnení určených podmienok. Ďalej, podľa veterinárneho zákonu nie je moţné
utratiť zdravé šteňa. Veľa vodičov chová štence pre biznis. V SR chýba chovateľská
zodpovednosť. Zvlášť, keď sa farbiare predávajú dobre. Premyslieť, či je vhodné aby suka
kaţdý rok vrhala šteňatá. IHF - treba odlíšiť chov od upotrebiteľnosti psa.
RYBÁR: BF je pracovné plemeno v prvom rade. U nás farbiar dovŕši 18 mesiacov prejde cez
kĺby a bonitáciu a pre PF a IHF vodič urobí všetko pre to, aby mal chovného psa.
Nech pes najskôr absolvuje skúšky súťaţe dostatočné mnoţstvo dohľadávok a aţ okolo
druhého roku ţivota nech je mu umoţnené dostať sa do chovu a následne kryť.
DANADA, genofond je ovplyvnený prácou farbiara, nie je všetko len vrodené.
OLŠAVSKÝ: pomohol som predajom šteniat viacerým chovateľom, čím pomohol členom
klub? Mali by ste robiť servis pre členov.

HLASOVANIE O UKONČENÍ DISKUSIE
Tibor Gešvandtner dal hlasovať o ukončení diskusie a vzhľadom na pokročilú hodinu dal
hlasovať aby jednotlivé body diskusie boli prerokované na výbore KCHF.
Za hlasovalo 215 delegátov – jednohlasne.
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IX. Bolo prijaté uznesením, že jednotlivé návrhy zo spádových schôdzi a diskusie, ktoré sa
nestihli odsúhlasiť bude riešiť nový výbor KCHF.
7. Voľba predsedu KCHF
Návrh kandidátov na predsedu KCHF predniesol Ing. Peter Chrúst, boli navrhnutý dvaja
členovia Ing. Ladislav Druska a Tibor Gešvandtner.
Voľba Predseda KCHF
242 vydaných lístkov
27 členov opustilo schôdzu, lístky si neprevzalo
215 hlasovacích lístkov bolo vydaných
214 hlasovacích lístkov bolo odovzdaných z toho 1 lístok bol neplatný
213 platných lístkov bolo odovzdaných
1. Ing. Ladislav DRUSKA – 36 hlasov
2. Tibor GEŠVANDTNER – 177 hlasov
X. Uznesení bol zvolený za predsedu KCHF Tibor Gešvandtner
8. Voľba členov výboru a do dozornej rady
8.1 Členovia výboru KCHF
Návrh kandidátov do výboru predniesol Ing. Peter Chrúst.
242 vydaných lístkov
30 delegátov si hlasovacie lístky neprevzali (opustili konferenciu)
212 hlasovacích lístkov bolo vydaných, 1 hlasovací lístok sa nevrátil.
211 hlasovacích lístkov bolo platných
Podpredseda: na túto funkciu kandidovali Jozef Bullo, Jozef Figula a Karol Smrek st.
Jozef Bullo

34 hlasov

Jozef Figula

34 hlasov

Karol Smrek st.

139 hlasov – zvolený za podpredsedu KCHF
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Tajomník: na túto funkciu kandidovali Ing. Vojtech Kovalčík, Ing. Roman Veselský a Marek
Sirotný.
Ing. Vojtech Kovalčík

80 hlasov

Ing. Roman Veselský

17 hlasov

Marek Sirotný

112 hlasov – zvolený za tajomníka KCHF

Ekonóm: na túto funkciu kandidovali Ing. Ladislav Druska a Ing Peter Grellneth ml.
Ing. Ladislav Druska

66 hlasov

Ing. Peter Grellneth ml.

145 hlasov – zvolený za ekonóma KCHF

Výcvikár: na túto funkciu kandidovali Branislav Porubčanský, Jaroslav Hudáč, Mairoslav
Rakyta a Jozef Čendula
Branislav Porubčanský

164 hlasov– zvolený za výcvikára KCHF

Jaroslav Hudač

35 hlasov

Miroslav Rakyta

5 hlasov

Jozef Čendula

3 hlasy

Poradca chovu pre BF: na túto funkciu kandidovali MVDr. Tibor Ţeltvay a MVDr. Ján
Čurlík PhD.
MVDr. Tibor Ţeltvay
MVDr. Ján Čurlík PhD.

62 hlasov
145 hlasov – zvolený za poradcu chovu pre BF KCHF

Poradca chovu pre HF: na túto funkciu kandidovali Ing. Ľubomír Kmeťo, Jozef Mihálik
a Ing. Ľudovít Pitoňák
Ing. Ľubomír Kmeťo

135 hlasov – zvolený za poradcu chovu pre HF KCHF

Jozef Mihálik

34 hlasov

Ing. Ľudovít Pitoňák

40 hlasov

Matrikár: na túto funkciu kandidovali Ing. Jozef Ďuriš
Ing. Jozef Ďuriš ml.

199 hlasov – zvolený za matrikára KCHF
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Kronika & správca web: na túto funkciu kandidovali Mgr. Ján Maruščák
Mgr. Ján Maruščák 200 hlasov – zvolený za správcu web stránky a kronikára KCHF
XI. Uznesením boli zvolený po voľbe v II fáze za členov výboru na funkciu podpredsedu
Karol Smrek st., na funkciu tajomníka Marek Sirotný, na funkciu ekonóma Ing. Peter
Grellneth ml., na funkciu výcvikára Branislav Porubčanský, na funkciu poradcu chovu pre
BF MVDr. Ján Čurlík PhD., na funkciu poradcu chovu pre HF Ing. Ľubomír Kmeťo, na
funkciu matrikára Ing. Jozef Ďuriš ml. a na funkciu kronikára a správcu webu Mgr. Ján
Maruščák.
8.2 Voľba predsedu dozornej rady
Návrh kandidátov na predsedu dozornej rady predniesol Ing. Peter Chrúst. Na túto funkciu
kandidovali: Ing. Ivan Horňáček. Ing. Ferdinand Hlinický, Mgr. Ivana Čemanová – Kisková,
Mgr. Ladislav Kardhordó, Ing Gabirel Pöhm, Ing. Ľubomír Tuľák.
242 vydaných lístkov
54 hlasovacích lístkov si delegáti neprevzali (neboli prítomní na konferencii)
188 platných lístkov
Ing. Ivan Horňáček

- 121 hlasov zvolený za predsedu dozornej rady KCHF

Ing. Ferdinand Hlinický

- 13 hlasov

Mgr. Ivana Čemanová - Kisková -

1 hlas

Mgr. Ladislav Kardhordó

- 19 hlasov

Ing Gabriel Pöhm

- 0 hlasov

Ing. Ľubomír Tuľák

- 15 hlasov

8.3 Voľba členov dozornej rady
Návrh kandidátov na členov dozornej rady predniesol Ing. Peter Chrúst. Na túto funkciu
kandidovali: Ing. Ivan Horňáček. Ing. Ferdinand Hlinický, Mgr. Ivana Čemanová – Kisková,
Mgr. Ladislav Kardhordó, Ing Gabirel Pöhm, Ing. Ľubomír Tuľák.
242 vydaných lístkov
54 hlasovacích lístkov si delegáti neprevzali( neboli prítomní na konferencii)
188 platných lístkov
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Ing. Ferdinand Hlinický

108 hlasov, zvolený za člena dozornej rady KCHF

Mgr. Ladislav Kardhordó

71 hlasov, zvolený za člena dozornej rady KCHF

Ing. Ľubomír Tuľak

54 hlasov

Mgr. Ivana Čemanová-Kisková

46 hlasov

Ing. Ivan Horňáček

22 hlasov

Ing. Gabriel Pӧhm

20 hlasov

XII. Uznesením boli zvolený po voľbe v III fáze za predsedu dozornej rady Ing. Ivan
Horňáček a za členov dozornej rady Ing. Ferdinand Hlinický a Mgr. Ladislav Kardhordó.
9. Schválenie zástupcov do Kynologickej rady
Návrh na členov do kynologickej rady predniesol Ing. Peter Chrúst. Hlasovalo sa jednotlivo
za kandidátov do kynologickej rady a to za novozvoleného predsedu, poradcu chovu pre BF
a výcvikára KCHF.
Branislav Porubčanský

188 hlasov, jednomyseľne

MVDr. Ján Čurlík PhD.

188 hlasov, jednomyseľne

Tibor Gešvandtner

188 hlasov, jednomyseľne

XIII. Uznesením boli schválení za členov do kynologickej rady Tibor Gešvandtner,
Branislav Porubčanský a MVDr. Ján Čurlík PhD.

10. Uznesenie
Za návrhovú komisiu predniesla znenie uznesenia Elena Vrábelová.
Všetci prítomní delegáti schválili jednomyseľne prednesené uznesenie, ktoré je samostatnou
prílohou tejto zápisnice.
___________________________________________________________________________
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11. Záver
Tibor Gešvandtner poďakoval všetkým starým členom výboru a poprial novozvoleným
funkcionárom veľa zdaru, poďakoval prítomným delegátom za trpezlivosť a poprial šťastnú
cestu.
Vo Zvolene dňa 1.4.2017

Zapísal: Ing. Ivan Horňáček
Naďa Dvorská

Overil: Ing. Ľubomír Kmeťo

Ing. Jozef Randus
Ing. Roman Veselský
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