
ZÁPISNICA 

zo schôdze Výboru SKCHCH zo dňa 15.6.2010 

 

Prítomní : V. Vojtek, I. Vojteková, P. Tomašovičová, Z. Cibulková, A. Vaneková, Z. Slivoňová 

Program : Stredoeurópska výstava chrtov a Klubová výstava chrtov Topolčianky 3. a 4. 7. 2010 

• Uzávierka sa posúva do 22.6.2010 a možné je prihlášku zaslať mailom 
• Posudzovanie sa tiež posúva z 9.30 hod na 10.00 hod 
• Technický personál výstavy: 

Kruh č. 1. : Vedúci kruhu J. Bukoven, tlmočník , zapisovateľ 

Kruh č. 2. : Vedúci kruhu E. Stefanizi, tlmočník, zapisovateľ 

Kruh č. 3. : Vedúci kruhu p. Heldová, tlmočník, zapisovateľ 

Pre vedúcich kruhu bola Výborom odsúhlasená odmena 25 Eur na deň a pre tlmočníkov 
a zapisovateľov 20 Eur na deň + strava a ubytovanie. 

• Výbor odsúhlasil, že technickým riaditeľom výstavy bude pán Pavol Takáč, ktorý bude 
zabezpečovať a koordinovať priebeh výstavy počas oboch dní.  

• Prípravu a realizáciu katalógu zabezpečí Z. Cibulková a V. Vojtek 
• Petra Tomašovičová zabezpečí ceny od sponzora Royal Canin pre víťazov, drobné 

upomienkové predmety a vzorky, obaly na diplom, tašky a čísla pre vystavovateľov. 
• Do záverečných súťaži venuje poukážkové ceny pani Renáta Mildner, ktorá bude mať na 

Stredoeurópskej výstave chrtov 3.7. svoj stánok. 
• Žiadosti o krytie : 

Š. Remák – SALUKI -  Erela Naomi Hadi el Basher x Barqun Ahmaru Yrtep 

M.Dian – WHIPPET - Betty Black Arrows x Dymanique Du Pack De La Jet 

S. Pukačová – AFGÁN - Anne Mari Kaskarak Shahra x Ozzie Osbourne Gandamak 

• SKJ nám potvrdilo žiadosť o zrealizovanie Špeciálnej výstavy chrtov pri MVP v Nitre 
v novembri a tak sa Špeciálna výstava chrtov uskotoční dňa 19.11. 2010 so začiatkom o 12.00 
hod. na výstavisku Agrokomplexu a bude spojená aj s uchovňovaním. Potrebné informácie 
budú včas upresnené. 

Navrhovaní rozhodcovia : Doris Getzinger ( A ), Dorotka Witkowska ( PL ),  Veronika 
Kučerová Chrpová ( CZ ) iba plemeno whippet  

Zapísala : Z. Slivoňová 


