
 Zápisnica zo snemu PHC SR 2019 

Dňa 14.12.2019 sa uskutočnil snem PHCSR v budove centrály Route 66 v Lopeji. Na začiatku snemu 
boli stanovené nasledovné ciele snemu: 
 

1. Zhodnotenie činnosti PHC SR v roku 2019 – športová a propagačná činnosť, financie 

2. Voľba prezídia PHC SR pre rok 2020 

3. Návrh konania Paint Horse show a iných činností pre rok 2020 

4. Diskusia na témy ohľadom Paint Horse show a iných akcií v roku 2020 

5. Diskusia na tému podpory klubu PHCSR 

6. Diskusia a nábor jazdcov na YWG 
 
1. PHC SR v spolupráci s KAM Quarter Horses sa úspešne podarilo zorganizovať Paint Horse Slovak 

Paradise Show ktorá sa uskutočnila v dňa 2-4.8.2019 v areáli KAM Quarter Horses. Pre 
rozhodovanie show bol delegovaný sám prezident APHA Mike Short, taktiež počas Show bola v 
kancelárii nápomocná Irene Stamatelakys – Riaditeľka medzinárodnej členskej komisie APHA. . 
Dňa 2.8. prebiehala klinika kedy mali súťažiaci možnosť pripraviť seba aj koňa na show pod 
vedením Mike Short. V dňoch 3-4.8 prebehla show a v záverečnom dni po show bola možnosť 
konzultácie výsledkov s rozhodcom ale aj s riaditeľkou členskej komisie APHA. Klub v roku 2019 
hospodáril s kladným výsledkom. Zdroj príjmov bol z členských poplatkov, poplatkov za štartovné 

a kliniku. K tomu tento rok pribudli sponzori, ktorí spestrili ceny prvým trom miestam vo všetkých 
otvorených disciplínach. 

2.  Členovia klubu hlasovaním zvolili týchto členov prezídia: 
Prezident – V. Pandula 
Viceprezident – M. Jackanič 

Športový manažér – M. Prokešová 
Styk s verejnosťou – J. Beňadik 

Kontrolór – M. Mikulka 
Pokladník – K. Pandulová 

3. Návrhy na konanie Paint Horse Show a iných činností v roku 2020.  
Hlavné návrhy na termín konania show boli na letné obdobie (august). Do úvahy na usporiadanie 
show boli vzaté Hrabušice ( Kam Quarter horse) a Dunajský Klátov ( Csajlik ranch). Členovia sa 
zhodli, že show sa bude opätovne konať v areáli KAM Quarter Horses, avšak nevylúčil možnosť 
realizácie podporného programu klubu v Dunajskom Klatove. Presný termín show a disciplíny 
budú koordinované s KAM Quarter Horses. 

4. Diskusia 
Počas diskusie sa prerokovávali organizačné postupy pre usporiadanie show. V rámci podpory 

klubu bola prednesená informácia o možnosti získania sponzora, prípadne možnosť oslovenia 
sponzorov. Klub ma naďalej záujem propagovať svoju činnosť a rozširovať členskú a chovateľskú 

základňu. Čo sa týka ďalších činností klubu, bol prednesený návrh zorganizovania 
Horsemanshipu. Ďalej boli zúčastnení aj záujemcovia o YWG, ktoré sa budú konať v Kreuth-e. 
Účastníci boli oboznámení s podmienkami. Po vzájomnej dohode bol zvolený tréner ale aj team, 

ktorý bude súťažiť za našu krajinu. 
Snem PHCSR sa ukončil o 13.00 po voľnej diskusii spojenej s príjemnou atmosférou. 
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