Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva FFS,
ktoré sa uskutočnilo dňa 10. 02. 2018 v Bratislave.
Miesto konania zasadnutia: Strojnícka fakulta STU, Námestie slobody 17, 812 31
Bratislava, miestnosť 160
Začiatok zasadnutia: 9:00
Program zasadnutia – Príloha č. 1
1. Otvorenie – p. Ivanková
2. Odsúhlasenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice – p. Ivanková
3. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia P FFS a VZ FFS - p. Kováčová
4. Návrhy na FIFe GA 2018 – predkladatelia návrhov
5. Spoločenský večer - slávnostné vyhodnotenie NW´17 – príprava – všetci členovia P
FFS
6. Putovná MVM organizovaná FFS – príprava výstavného výboru - všetci členovia P
FFS a p. Huňadyová
7. Zmena štruktúry web stránky FFS – p. Cvengroš
8. Vzdelávanie individuálnych členov FFS – p. Kováčová
9. Stanovenia všeobecne platných pravidiel "uznávania rodokmeňov" z nezávislých
klubov, združení, spolkov – všetci členovia.
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
Zoznam prítomných, viď Príloha č. 2 – prezenčná listina
prezident: Soňa Ivanková, president@felisslovakia.sk
viceprezident: Gabriela Minárová, vicepresident@felisslovakia.sk
sekretár: Monika Kováčová, secretary@felisslovakia.sk
člen Predstavenstva: Pavol Cvengroš, pavol.cvengros@felisslovakia.sk
Miroslav Rybár, miroslav.rybar@felisslovakia.sk
Hostia, viď Príloha č.2 – prezenčná listina
Zuzana Huňadyová, OZ Mačky Trnava / Felis Tirnavia
Helena Jakubčíková, predseda Revíznej komisie
Helena Polačková, člen Revíznej komisie
1. Otvorenie.
Zasadnutie Predstavenstva otvorila p. Ivanková. Prítomných privítala a zahájila predbežné
jednanie ohľadom návrhov na zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
Pani Ivanková sa následne spýtala prítomných, či majú nejaké návrhy na zmenu programu.
O zmenu programu požiadala p. Minárová vzhľadom na svoj zdravotný stav. Požiadala
presunúť bod 9 za bod 4 a bod 9 premenovať ako bod 5. Ostatné body programu následne
prečíslovať. Zmena bola jednomyselne odsúhlasená.
2. Odsúhlasenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
Návrh na zapisovateľa – Soňa Ivanková – súhlasili všetci členovia Predstavenstva.
Návrh na overovateľa – Monika Kováčová– súhlasili všetci členovia Predstavenstva.

3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí P FFS a posledného VZ:
V časti kontrola plnenia uznesení prebehla kontrola podľa nasledujúceho zoznamu úloh,
ktoré boli v riešení.
Uznesenia zo zasadnutie P FFS :
Uznesenie 15:
P FFS poveruje členov P FFS zaslať prípadné ďalšie pripomienky na aktualizáciu web
stránky podľa predloženej štruktúry – bod programu zasadnutia P FFS.
P FFS poveruje p. Cvengroša zapracovať diskutované pripomienky do stránky a priebežne
informovať P FFS o realizovaných zmenách – bod programu zasadnutia P FFS.
Uznesenie 28:
P FFS poverilo p. Cvengroša aby zabezpečil reorganizáciu webovej stránky a umiestnil
všetky zápisnice a všetky schválené dokumenty spolu na jedno miesto tak, aby bol web
prehľadnejší - bod programu zasadnutia P FFS.
P FFS poverilo p. Ivankovú pripraviť na najbližšie zasadnutie VZ zmenu Štatútu P FFS čl.3b,
bod 5 - splnené.
Uznesenie 36 :
P FFS ukladá p. Kováčovej spracovať zoznam nových členov za jednotlivé OZ, odoslať p.
Minárovej na prekontrolovanie platieb za členské poplatky. Kontrolu vykonávať vždy k
ukončenému kvartálu – splnené, operatívne ďalej pokračuje.
Uznesenie 44 :
P FFS ukladá p. Kováčovej pripraviť prvú časť školenia pre individuálnych členov
FFS na oficiálnej web stránke FFS – bod programu zasadnutia P FFS.
P FFS ukladá p. Cvengrošovi umiestniť prvú časť školenia na web stránke. Termín : do
konca roka 2016 – bod programu zasadnutia P FFS.
Uznesenie 46 : P FFS žiada členov FFS aby rešpektovali uznesenie č.20 z VZ konaného
dňa 6.1.2016 – splnené, Členovia FFS boli upozornení.
Uznesenie 54:
Zároveň zaviazalo p. Minárovú po uzatvorení účtovníctva účtovnou firmou, poskytnúť
účtovníctvo za rok 2016 na kontrolu p. Ivankovej – štatutárke FFS – bude odovzdané do
10.11.2017 – splnené
Uznesenie 55:
P FFS poverilo p. Cvengroša technicky zabezpečiť zobrazovanie web stránky vo
vyhľadávačoch, zverejniť prihlášku na výstavu, oznámiť členom P FFS, ktoré ikony nie sú
ešte obsahovo naplnené. Termín do konca marca 2017 – bod programu zasadnutia P FFS.
Uznesenie 56:
P FFS poverilo p. Cvengroša preveriť technickú možnosť tvorby webinárov a spustenie
webinárov na web stránke FFS. Termín do konca marca 2017. – nebolo zrealizované
vzhľadom na technické možnosti FFS.
Uznesenie 64:
P FFS poverilo p. Kováčovú zabezpečiť a rezervovať priestory na konanie VZ v Univerzitnom
inkubátore STU v termíne 11.11.2017 od 10.00, celý deň. Začiatok registrácie účastníkov je o
9.30 - splnené.
P FFS poverilo p. Ivankovú rozposlať pozvánku členom FFS v termíne najneskôr 14 dní pred
termínom konania P FFS - splnené.
P FFS poverilo p. Ivankovú osloviť členov FFS s požiadavkou, aby zaslali návrhy možných
kandidátov do mandátovej, návrhovej a volebnej komisie - splnené.

P FFS poverilo p. Ivankovú osloviť členov FFS s požiadavkou, aby zaslali návrhy možných
kandidátov do disciplinárnej komisie - splnené..
P FFS poverilo p. Ivankovú poslať výročnú správu na pripomienkovanie členom P FFS do
31.10.2017. Pripomienky je potrebné zaslať spätne do 7.11.2017 - splnené..
P FFS poverilo p. Ivankovú, aby oslovila členov FFS s požiadavkou na zaslanie ďalších
návrhov, ktoré je potrebné prerokovať na VZ - splnené..
P FFS poverilo p. Minárovú vypracovať návrh rozpočtu na rok 2018 a zaslať ho
na pripomienkovanie členom - splnené.
Uznesenie 65:
P FFS poverilo p. Kováčovú opätovne informovať mailom individuálnych členov a členov
FFS o zverejnených prihláškach do súťaže NW - splnené.
P FFS poverilo p. Ivankovú viesť rokovania ohľadne sponzorskej podpory súťaže NW 2017 splnené.
P FFS poverilo všetkých členov preveriť miesto / čas pre organizovanie odovzdávania cien
NW formou víkendovej akcie – bod programu zasadnutia P FFS.
P FFS poverilo p. Minárovú objednať špeciálne rozety pre víťazov súťaže NW 2017 –
zostáva v sledovaní.
Uznesenie 66:
P FFS poverilo p. Kováčovú preveriť možnosti kúpy tlačiarne a notebooku – splnené,
zakúpený notebook, tlačiareň v riešení .
P FFS poverilo p. Cvengroša preveriť možnosti kúpy dataprojektoru, mikrofónu, kamery
a diktafónu - splnené.
P FFS poverilo p. Minárovú pripraviť podklady pre čerpanie cestovných nákladov - splnené.
Uznesenie 67:
P FFS poverilo p. Cvengroša zapracovať diskutované zmeny web stránky ku 1.1.2018.
Dizajn stránky sa nemení, aktualizované bude len menu a obsah – bod programu
zasadnutia P FFS.
P FFS poverilo p. Kováčovú zapracovať diskutované zmeny do stránky PK FFS ku 1.1.2018
- Splnená príprava prihlášky pre súťaž NW´18, spustená bude do 1.3.2018.
- Zverejnenie štatistiky PK za rok 2016, 2017 – spustená bude do 1.3.2018
Uznesenie 68:
P FFS poverilo p. Cvengroša preveriť možnosti voľne-stiahnuteľných programov, prípadne
možnosti zakúpenia licencie programu na zaznamenávanie videa ako print screenu
obrazovky a technické možnosti prepojenia programu s mikrofónom tak, aby bol
zaznamenávaný zvuk dostatočne kvalitný – bod programu P FFS.
Uznesenie 70:
P FFS poverilo p. Cvengroša získať podrobnejšie informácie o novom návrhu zákona
o registrácii spoločenských zvierat a predložiť ich na nasledujúce rokovanie P FFS – zákon
nie je možné získať, nie je zverejnený.
Uznesenia z Valného zasadnutie Členov FFS :
Uznesenie 45.
p. Minárovej zaslať vyžiadané podklady všetkým OZ. P. Ivankovej zorganizovať
korešpodenčné hlasovanie – splnené.
Uznesenia : VZ ukladá
• P FFS – preveriť účtovníctvo zo strany účtovnej firmy. Na kontrolu bolo odovzdané
účtovníctvo podľa preberacieho protokolu - splnené.
• P FFS pripraviť spoločenský večer na NW 2017 – bod programu zasadnutia P FFS.

* FFS pripraviť finálnu podobu dokumentov, čo prešli úpravami – Rokovací, Volebný
poriadok, Štatút a Disciplinárny poriadok – splnené.
• P FFS – pripraviť koncept aktivity a pracovať na príprave putovnej MVM výstavy – splnené.
• Volebnej komisii – pripraviť voľbu chýbajúceho člena P FFS – splnené.
4. Návrhy na FIFe GA 2018.
Členovia P FFS opätovne prerokovali predložené návrhy jednotlivých Členov FFS na FIFe
GA 2018 :
-

Návrh OZ Ister Felis – presun plemena LaPerm z kategórie 2 do kategórie 4.

-

Návrh OZ Ister Felis – Výstavné pravidlá FIFe čl. 1.10b zrušiť.

-

Návrh OZ Mačky Trnava / Felis Tirnavia – Chovateľsko registračné pravidlá FIFe 3.3
– národný Člen FIFe má právo stanoviť podmienky pred uvedením mačky do chovu.

-

Návrh OZ Mačky – Nitra / Felis – Nitra – Všeobecné pravidlá FIFe, čl. 2.5 –
upresnenie podmienok zmeny členstva.

Vzhľadom na to, že FFS môže navrhnúť maximálne tri návrhy, členovia P FFS rozhodli, že
FFS predloží na FIFe Ga 2018 nasledovné návrhy :
-

Návrh OZ Ister Felis – presun plemena LaPerm z kategórie 2 do kategórie 4.

-

Návrh OZ Mačky Trnava / Felis Tirnavia – Chovateľsko registračné pravidlá FIFe 3.3
– národný Člen FIFe má právo stanoviť podmienky pred uvedením mačky do chovu.

-

Návrh OZ Mačky – Nitra / Felis – Nitra – Všeobecné pravidlá FIFe, čl. 2.5 –
upresnenie podmienok zmeny členstva.

Uznesenie č. 71
P FFS poverilo predkladateľov jednotlivých návrhov aby ich pripravili na odoslanie na
sekretariát FIFe, v troch oficiálnych jazykoch FIFe. Termín do 10.3.2018.
p. Ivanková odošle na sekretariát FIFe návrhy FFS podľa pokynov FIFe.

P FFS ďalej riešilo svojich zástupcov na FIFe GA 2018 a rozhodlo, že FFS bude zastupovať
p. Ivanková ako delegátka FFS a p. Mastrangelo ako prísediaca.
Uznesenie č. 72
p. Ivanková nahlási na sekretariát FIFe zástupcov FFS na FIFe GA 2018 včetne účastníkov
seminára pre posudzovateľov a žiakov, prípadne chovateľsko registračného seminára,
pokiaľ bude organizovaný FIFe.

5. Stanovenia všeobecne platných pravidiel "uznávanie rodokmeňov" z nezávislých
klubov, združení, spolkov.
Členovia P FFS diskutovali o uznávaní rodokmeňov z nezávislých klubov, združení, spolkov
a po dlhšej diskusie rozhodli nasledovne :

-

Každý import z nezávislých klubov, združení, spolkov, ktoré nie sú členmi World Cat
Congress a existuje podozrenie o nedôveryhodnosti rodokmeňa, schvaľuje P FFS.

-

Poplatok za import, ktorého dôveryhodnosť musí preveriť P FFS je navrhnutý
v rozpätí 30 EUR – 100 EUR. Výšku podľa náročnosti preverenia určí P FFS.

Uznesenie č. 73
p. Ivanková oznámi návrh P FFS, doplniť medzi poplatky PK poplatok o spoplatnení
importu z nezávislých klubov, združení, spolkov Členom FFS a požiada o odsúhlasenie
poplatku.
Termín : do konca februára 2018

p. Minárová vzhľadom na svoj zdravotný stav opustila zasadnutie P FFS. Rokovanie bolo
naďalej uznášania schopné.
6. Spoločenský večer - slávnostné vyhodnotenie NW´17 – príprava
Členovia P FFS diskutovali o príprave spoločenského večera, ktorého cieľom je
vyhodnotenie súťaže Národný víťaz SR za rok 2017. Riešili nasledovné úlohy :
-

Zverejnenie výsledkov NW´17 na web stránke FFS.

-

Určili termín konania vyhodnotenia súťaže na 7. – 8. 4. 2018.

-

Rozdelili úlohy členom P FFS – technicko organizačné zabezpečenie.

-

Navrhli aby v sobotu popoludní sa konal seminár pre chovateľov.

Uznesenie 74
p. Kováčová – zverejní na web stránke FFS výsledky súťaže NW´17 a informuje všetkých
zúčastnených o ich umiestnení – termín do konca februára
p. Kováčová – pripraví diplomy na odovzdanie víťazom – termín do konca marca 2018
p. Cvengroš, p. Kováčová – pripraví návrh na zakúpenie pohárov, prípadne plakiet na
schválenie P FFS – termín do 1.3.2018
p. Minárová – pripraví návrh na zakúpenie kokárd pre víťazov – termín do 1.3.2018
Všetci členovia P FFS - pošlú návrhy na miesto konania spoločenského večera – termín do
16.2.2018
p. Ivanková v prípade záujmu zo strany individuálnych členov zabezpečí a obsahovo
pripraví Seminár pre chovateľov – termín do konca marca 2018
p. Ivanková – zabezpečí sponzorské dary pre víťazov a účastníkov súťaže – termín do
konania spoločenského večera

7. Putovná MVM organizovaná FFS
p. Huňadyová a p. Cvengroš, ktorí boli poverení na vypracovanie materiálov k príprave
a organizácii putovnej medzinárodnej výstavy pod hlavičkou FFS predložili návrh na
technické zabezpečenie tejto výstavy.

Informovali členov P FFS o nasledovnom :
-

Termín konania výstavy 4. – 5. 8. 2018

-

Miesto konania výstavy : Trenčín

-

Predbežne dohodnuté zapožičanie klietok

-

Odoslaný bol dopis Členom FFS aby zapojili svojich členov do výstavného výboru
a termín nahlásenia záujemcov bol určený do 15.2.2018

p. Ivanková upozornila na nie príliš vhodný augustový termín, vzhľadom na dovolenkové
obdobie, pričom vyzdvihla miesto konania výstavy. Navrhla iný termín a to už vo FIFe
schválený termín pre MVM v Nitre 24. – 25. 11.2018.
Uznesenie 75
p. Minárová ako štatutárka FFS poverí p. Huňadyovú a p. Cvengroša technicky
a organizačne zabezpečiť putovnú MVM. Písomné poverenie odovzdá p. Huňadyovej
a p. Cvengrošovi – termín do konca februára 2018.
p. Cvengroš a p. Huňadyová zistí možnosť konania putovnej MVM v Trenčíne v dňoch
24. – 25.11.2018 – termín do konca februára 2018
p. Huňadyová a p. Cvengroš oboznámi členov P FFS s menným zoznamom ľudí, ktorí
chcú pracovať vo výstavnom výbore FFS. Termín do konca februára 2018.

8. Zmena štruktúry web stránky FFS
p. Cvengroš predstavil novú štruktúru web stránky FFS. Členovia diskutovali o návrhu
a odporučili ďalšie práce na web stránke. Pripomienky resp. doplnenia návrhu sa týkali
nasledovného :
- do sekcie : „Pre chovateľov“ doplniť k dokumentom aj tlačivá
- do sekcie: „Pre verejnosť“ doplniť časť : „Chcem sa stať vašim členom.“
Príloha č. 4 : predložené podklady ku navrhovaným zmenám www stránky
Uznesenie 76
p. Cvengroš spustí novú štruktúru web stránky do konca marca 2018 podľa jeho
návrhu a pripomienok členov P FFS.

9. Vzdelávanie individuálnych členov FFS
p. Kováčová informovala P FFS o technickom probléme so zabezpečením webinárov.
Z toho dôvodu sa členovia P FFS rozhodli zrušiť webináre a zvoliť inú formu vzdelávania
individuálnych členov Člena FFS.
Členovia P FFS riešili otázku technického zabezpečenia FFS – zakúpenie videokamery a
diktafónu.

Uznesenie 77
p. Cvengroš zakúpi schválené technické zariadenia v maximálnej cenovej
relácii uvedenej v návrhu predkladateľa:
- video kamera: Sony HDR-PJ410, predkladaná cena: 324,55EUR
- diktafón: Zoom H2N Set, predkladaná cena: 179EUR
V prípade,že trhová cena je vyššia, je potrebné požiadať o nové
schválenie cenového návrhu.

10. Rôzne
1. Žiadosť OZ SACHM – o pridelenie termínu na MVM 28.- 29. január 2028.
Uznesenie 78
p. Ivanková požiada Členov FFS o korešpodenčné hlasovanie – termín do konca februára
2018

2. Žiadosť OZ SACHM – zmeniť Stanovy FFS a to v článku 6, odstavec 2, týkajúci sa
aktuálneho počtu platných hlasov člena FFS a to nasledovne :
Člen má na Valnom zhromaždení taký počet hlasov, ako má vo svojom združení počet
dospelých členov - fyzických osôb so zaplatenými členskými príspevkami do FFS
k aktuálnemu dátumu a dňu zasadania Valného zhromaždenia (predstavenstva)
Uznesenie 79
P FFS odporučilo OZ SACHM riešiť zmenu Stanov priamo na Valnom zhromaždení,
pretože sa jedná o závažnú zmenu o ktorej je potrebné podrobnejšie diskutovať.

3. Žiadosť OZ SACHM – zápis dovezeného BSH kocúra do plemennej knihy FFS. Kocúrik
BSH by 11 Rocco Moon Sissi*CZ pochádza z Českej republiky a má rodokmeň z klubu
Moravia Noble Cat´s. Rodokmeň bol preverený P FFS.
Uznesenie 80
P FFS odsúhlasilo zápis hore uvedeného kocúra z nezávislého klubu Moravia Noble Cat´s
s náležitosťami platnými vo FIFe i napriek tomu, že pochádza z klubu Moravia Noble Cat´s.
Rodokmeň spĺňa potrebné náležitosti. Bol stanovený poplatok za import vo výške 30 EUR.

4. Informácia sekretariátu FIFe z 8.1.2018 o neakceptácii certifikátu pre žiačku
posudzovateľku kategórii 4 p. L. Pánkovú z výstavy v Poznani, PL dńa 11.11.2018 –
paralelne posudzovanie nebolo v súlade s posudzovaním p. Ad de Bruina.
Uznesenie 81
P FFS berie na vedomie informáciu o neakceptácii certifikátu.
P FFS odporučilo p. Pánkovej absolvovať v rámci kategórie 4 paralelné posudzovanie
u posudzovateľa, ktorý sa špecializuje na ABY mimo SK/CZ/PL, prípadne využiť možnosť
tréningu mimo výstavy s príslušným posudzovateľom na kategóriu 4..

5. Sťažnosť proti žiačke posudzovateľke v kategórii 4 p. L. Pánkovej - podaná p. Ad de
Bruinom 7.1.2018 prostredníctvom sekretariatu FIFe dňa 8.1.2018 - nevhodné správanie sa.
Členovia P FFS prerokovalo sťažnosť a vzhľadom na rozporuplné vyjadrenia oboch
zúčastnených, rozhodlo požiadať organizátora výstavy o vyjadrenie. Prílohou zápisnice je
dokumentácia zaslaná Generálnym sekretárom FIFe a vyjadrenie p. Pánkovej ku zaslanej
sťažnosti.
Uznesenie 82
p. Ivankovú poverilo kontaktovať organizátora MVM konanej v dňoch 11. -12. 11. 2017
v Poznani a požiadať o písomné vyjadrenie.

6. p. Ivanková podrobne informovala členov P FFS o kontrole učtovných dokladov za rok
2016 a o priebežnej kontrole učtovných dokladov za rok 2017. Správa z kontroly je
prílohou č. 3.
Uznesenie 83
p. Kováčovú a p. Minárovú poveruje v zmysle správy doplniť učtovné náležitosti.

7. p. Ivanková požiadala p. Kováčovú aby zverejnila podmienky súťaže NW´18 na web
stránke FFS včetne prihlášky do súťaže.
Uznesenie 84
p.Kováčová – zverejní podmienky súťaže NW´18 a prihlášku do súťaže – termín do
konca februára 2018

8. p. Ivanková požiadala p. Kováčovú spustiť na web stránke FFS sekcia Plemenná
kniha : Žiadosť o priznanie titulu, žiadosť o duplikát PP a žiadosť o zmenu v PP.
Uznesenie 85
p. Kováčová – spustí žiadosť o priznanie titulu – termín do 1.3.2018.
Ostané žiadosti budú vypnuté a budú sa realizovať mailovou poštou vzhľadom na
menší počet žiadostí.

9. p. Ivanková požiadala p. Kováčovú aby doplnila informácie o stave podaných žiadostí
PP pre rok 2017. Chýbajú informácie o vybavených PP.
Uznesenie 86
p. Kováčová – doplní informácie do sekcie Stav podaných žiadostí tak ako boli už
vybavené – termín do konca februára.

10. p. Ivanková ponúkla pomoc pri službách PK a prediskutovala s p. Kováčovou
technické možnosti ako urýchliť služby PK. Podľa vyjadrenia p. Kováčovej pri súčasnom
stave programového systému nie je možne deliť činnosti medzi viacero ľudí.
p. Ivanková navrhla P FFS, že preberie riešenie registrácie chovateľských staníc na FIFe
s čím traja členovia P FFS nesúhlasili. Ako dôvod uviedli, že to prácu PK len spomalí
a skomplikuje.
11. P FFS prerokovalo úhradu faktúry z FIFe. Na faktúre chýbala úhrada pre členov BC
a tak sme požiadali pokladníka FIFe aby faktúru doplnil o členský poplatok našich členov
v BC. Vzhľadom na to, že do stanoveného času sme neobdržali opravenú faktúru,
odoslali sme úhradu faktúry navýšenú o členský poplatok za členov BC vzhľadom na
pravidlá Breed Council čl.2.
12. p. Ivanková odovzdala kontrolované učtovníctvo za roky 2016 a 2017 p. Kováčovej.a
požiadala o doplnenie chýbajúcich dokumentov.
13. Žiadosť SACHM – pridať bodové ohodnotenie pri získaní titulu BIV v súťaži NW´18.
Uznesenie 88
P FFS odporučilo žiadosť postúpiť na najbližšie Valné zhromaždenie, ktoré bude
schvaľovať podmienky súťaže pre rok 2019. Podmienky pre rok 2018 boli schválené
a nie je možné ich meniť počas bežiaceho kalendárneho roka. .

Počas obdobia medzi zasadnutiami P FFS, členovia P FFS rozhodli hlasovaním o
nasledovnom :
5.10 Žiadosť OZ Ister Felis – zmena členstva p. G. Boháčová z ČSCH do FFS
12.10 Žiadosť OZ Mačky Baťovčan – zmena členstva p. M. Rybár z FH do FFS
13.10 Sťažnosť odoslaná do LOOF Francúzsko – rozhodnutie LOOF neregistrovať
rodokmene z FFS a iných plemenných kníh FIFe.
22.10 Žiadosť OZ Ister Felis – zmena členstva p. M. Schurmanová z ČSCH do FFS.
24.10 Žiadosť o odsúhlasenie skúšky žiačky posudzovateľky L. Pánkovej – kategória 3.
30.10 Žiadosť o odsúhlasenie skúšky žiačky posudzovateľky p. F. Tavernise
– kategória 3 .
15.11 Žiadosť FH o zmenu členstva pre žiadateľky do FH, ktoré neboli členmi FFS.
21.11 p. Kováčová preverila niekoľko možností zakúpenia notebooku pre činnosť FFS
a poslala v zmysle smernice dve ponuky. P FFS rozhodlo o kúpe Acer Aspire 5
A515-51G-54AH v cene 767,04 EUR.
27.11 Žiadosť OZ Mačky - Nitra / Felis - Nitra – žiadosť o vyjadrenie talianskeho Ministerstva
k ich zákonu o registrácii PP len prostredníctvom plemenných kníh v Taliansku.
28.11 Žiadosť p. Hrešku o udelenie výnimky na vystavenie rodokmeňov pre vrh I bez
veterinárneho potvrdenia (pred uvedením do chovu) kocúra.

5.12 Odsúhlasená faktúra z PK pre p. Kováčovú
16.1 Žiadosť o zmenu členstva p. M. Wojtasová z FH do FFS.
24.1 Žiadosť p. Minárovej – zakúpenie 10 výstavných stolov pre MVM - 4 ponuky.
Odsúhlasený typ EC T 125x80cm, cena 67,20 EUR bez DPH / 1ks
11. Diskusia
Prebiehala priebežne pri jednotlivých bodoch programu.
12. Záver
p. Ivanková poďakovala prítomným členom FFS za spoluprácu a zasadnutie ukončila o
16.00 hod.
Zapisovateľka : Soňa Ivanková, zápisnica odoslaná na overenie 12.2.2018.
Overovateľka : Monika Kováčová, zápisnica overená s pripomienkami 26.2.2018.
Zápisnica zverejnená dňa 9.3.2018.
Príloha:
1. Pozvánka na zasadnutie P FFS.
2. Prezenčná listina.
3. Správa o kontrole učtovných dokladov za rok 2016 a priebežne za rok 2017.
4. Predložené podklady ku navrhovaným zmenám www stránky FFS.

