
Dňa 22.06.2002 na Jahodníku sa uskutočnila schôdza výboru klubu v zložení: 
  

Martin Bakajsa - predseda klubu 
Jana Semianová - člen 
Ing. Katarína Zverbíková - člen 
  
Nepodarilo sa splniť tieto body, na ktorých sa uzniesla schôdza 09.03.2002 v Trenčíne: 
- Neprebehla revízia klubu. 
- MVDr. Natália Tomajková nepreviedla peniaze na účet klubu. 
Tieto body zostávajú v platnosti až do ich vykonania. 
 
Výbor sa uzniesol na týchto bodoch: 
1. Igor Kurek musí informovať predsedu klubu o vykonaných krokoch pre získanie oprávnenia na posudzovanie 
exteriéru kólií a šeltií. 
2. Igor Kurek uvedie svoju predstavu o svojej práci vo funkcii poradcu chovu chovateľov kólií. 
3. Rozpočet na rok 2003 predloží predseda klubu na poslednej členskej schôdzi. 
4. Veronika Puskajlerová rozpošle prihlášky na výstavu k 12.10.2002 konanú v Podzámočku. 
5. Na výstave 12.10.2002 sa musí zvoliť ekonóm klubu. Pri prípadnom dlhšom pobyte niektorého člena klubu v 
cudzine sa musí zvoliť spôsob zastupovania neprítomného člena. 
6. Návrh výstav na rok 2003: 
    - špeciálna výstava 10.05.2003 Trenčín, posudzovateľ p. Haršány 
    - klubová výstava 06.09.2003 Podzámočok, posudzovateľ p. Mojžiš 
7. Na výstave 12.10.2002 v podzámočku navrhnúť dátum a miesto konania víkendu kólií a šeltií. 
8. Osloviť p. Kobolku ohľadne znenia zmluvy o sponzorstvo a ďalšiu spoluprácu 
9. Požiadať mesto Trenčín o príspevok na výstavy konané v Trenčíne - pokrytie nákladov. 
10. Návrh zlúčiť obe výstavy s možnosťou využiť príspevok mesta Trenčín na pokrytie nákladov. Podmienkou 
príspevku je konanie výstav v Trenčíne. Musí sa zohnať cenovo dostupné ubytovanie so psami v blízkosti Trenčína. 
Návrh prerokovať v Podzámočku. 
11. Od 01.01.2003 sa na oboch výstavách budú udeľovať poháre víťazom. 
12. Mediálnymi partnermi výstav budú Kynologická revue, Pes a mačka, Rádio Twist a Televízia Trenčín. S 
mediálnymi partnermi sa podpíšu zmluvy. 
13. Od 22.06.2002 sa budú členom výboru preplácať cestovné náklady pri schôdzach klubu, propagácii klubu. Pri 
propagácii klubu musí byť spomenutý kontakt napr. internetová adresa, adresa predsedu klubu, inak sa cestovné 
neprepláca (schválené interným oznámením). 
14. Ďalšia schôdza sa uskutoční 12.10.2002 v Podzámočku. 
15. Návrh na prijatie p. Magdy Kosíkovej za čestného člena KŠK. 
16. Bola znesená kritika na nízku účasť na akcii Víkend kólií a šeltií. Vznesená otázka, či má význam takúto akciu v 
budúcnosti organizovať. 
  

 
 

 

  

 


