Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHTaF zo dňa 19.10.2014
Zasadnutia výboru sa zúčastnilo 10 členov výboru a 2 členovia revíznej a kontrolnej komisie.
PROGRAM:
1. Vyhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v roku 2014
2. Príprava plánovaných kynologických akcií v roku 2014
3. Plán kynologických akcií 2015
4. Návrh rozhodcov na rok 2015
5. Rôzne

1. Vyhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v roku 2014
Špeciálna výstava teriérov Viničné
 Výstavy sa aj napriek tomu, že termín nebol v nadväznosti na MVP v Nitre, zúčastnil dostatočný počet
vystavovaných jedincov. Výstavné priestory sú dostatočné, vyhovujúce.
 U plemena SBT sa osvedčil systém pozývania anglického rozhodcu, ktorý priláka väčší počet
vystavovateľov tohto plemena.
Špeciálna výstava teriérov Košice
 Napriek tomu, že výstava bola so zadávaním titulu CAC, bolo prihlásených menej vystavovaných jedincov
ako rok predtým. Všeobecne bol však pokles vystavujúcich zaznamenaný aj na MVP a NVP vo Veľkej Ide,
ktoré sa konali následne po našej ŠVT.
 Pozitívom a novinkou bolo vysunutie rozhodcov do priestoru – do veľkého stanu, ako aj ceny (namiesto
BOB pohárov, sklenené trofeje s gravírovanými hlavami plemien), ktoré boli odovzdané víťazom
záverečných súťaží.
 Zloženie rozhodcov na špeciálnych výstavách poriadaných klubom by malo byť nasledovné: jeden
zahraničný, jeden začínajúci a ostatní slovenskí.
 Budúci rok bude mať ŠVT v Košiciach okrúhle výročie, víťazom bude zároveň zadaný aj titul „víťaz
jubilejnej výstavy“.
MSBLT
 Tento rok sa skúšky opäť konali v priestoroch brlohu na Turej lúke, avšak počtom zúčastnených to boli
skúšky s najmenším zastúpením, čo bolo spôsobené novými, sprísenými podmienkami stanovenými SPZ.
 Brloh, okolité priestory a brlohmajstri sú vyhovujúce, na dobrej úrovni, vzhľadom na dobré ohlasy sa
plánujú tieto skúšky konať na Turej Lúke aj budúci rok.
Ú: osloviť PZ Turá Lúka a potvrdiť termín a podmienky skúšok na rok 2015.
Z: A. Folťanová



Vzhľadom k tomu, že tieto skúšky sú dlhodobo finančne náročné a zároveň limitované nízkym počtom
možných účastníkov, predpisy, ktoré je treba striktne dodržiavať a neustále zvyšujúcim sa poplatkom za
škodnú, je potrebné zvýšiť poplatok na štartovné o 10,- Eur.
Návrh navýšenia štartového bol prijatý a schválený jednomyseľne.

Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti - Branisko

Chovné brlohárske skúšky a skúšky odvahy na Branisku mali veľmi nízku účasť (13 psov), napriek dobrým
priestorovým podmienkách, avšak za vysoký prenájom brlohu a slabej propagácie zo strany domáceho
združenia.

Nakoľko táto akcia na Branisku má neustále vizitku „štartovacia“ a účasť na nej sa z roka na rok znižuje,
vedenie klubu navrhuje:
a) organizovať túto akciu 1x za dva roky, pričom minimálny počet prihlásených psov na skúšky je 15
b) spojiť túto akciu s prípadnými skúškami v okrese




I. Molčányiová navrhuje lepšiu propagáciu skúšok so zameraním sa na propagáciu možnosť získať titul
CACT prípadne aj pre iné plemeno, ktoré sa skúšok zúčastní.
P. Seman navrhuje pridružiť uvedené skúšky k okresným (PO, KE), možno aj v inom termíne s tým, že
členovia SKCHTaF budú prijatí prednostne a budú sa im tam zadávať tituly CACT a KV.
J. Kubaľa apeluje na dodržiavaní termínom uzávierok akýchkoľvek skúšok a s tým súvisiaci prihlásený
minimálny počet, ak to termínu uzávierky nebude min. stav naplnený, skúšky sa automaticky rušia. Na
brlohárske skúšky je stanovený min. počet 15 a na odvahu na diviaka min. počet 6 psov (platí pre odvahu aj
v B.Slatinách aj v Bratislave).
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Ú: podchytiť ľudí a skoordinovať akciu s okresnými skúškami, vykomunikovať s p. M.Danilom možnosť
robiť tieto skúšky v inom okrese vo východoslovenskom kraji, kde by bola účasť väčšia
Z: Sekcia pre východné Slovensko
Dni s teriérom Belušské Slatiny
 Aj keď sa Dní s teriérom tento rok zúčastnilo pomenej záujemcov ako po minulé roky, na kvalite podujatia
to neubralo, pre každého účastníka vznikol dostatočný priestor na absolvovanie celého programu.
 J. Ilgo vyzdvihol veterinárnu prednášku na tému kožné ochorenia a problémy u psov MVDr. Panákovej,
ktorá sa stretla s mimoriadnym ohlasom, je potrebné aj do budúcnosti podporiť takúto osvetu.
 Akcia bola tak ako minulý rok dobre zorganizovaná pomocným výcvikárom R. Lackovičom, technické
problémy na brlohu by mali byť do budúceho roka odstránené konštrukciou brlohu.
 COursing bude budúci rok prebiehať formou súťaže a bude spoplatnený.
 O účasť na Dňoch s teriérom vo väčšom zastúpení prejavili záujem aj chovatelia a majitelia plemena
WHWT. Títo by si v rámci akcie usporiadali kurz trimovania, vystavovania a iné.
 Tohto roku sa Dní s teriérom zúčastnili aj chovatelia plemena SBT, ktorí jednak obohatili program
ukážkami rôznych športových činnosti tohto plemena a zároveň prejavili záujem, aby v rámci Dní
s teriérom mohli absolvovať „test povahy psov“. Kontrolou a hodnotením by bola poverená komisia
zastrúpená poradkyňou pre SBT I. Janovcovou, F.Szalaiom pomocným výcvikárom a poradcom pre AST
a zástupcom z chovateľov SBT, ktorí sa na návrhu podieľali. Táto skúška by bola nepovinná s prípadnou
účasťou plemena AST.
Ú: pripraviť tabuľky s disciplínami a hodnotením
Z: I. Janovcová
Klubové lesné skúšky malých plemien
 Skúšky sa konali v revíri PZ Malinovo.
 Aj napriek tomu, že sa skúšky konajú raz za dva roky sa tejto akcie zúčastnílo málo psov (5 zo SKCHTaF
a 2 mimo klub).
 Víťazom sa stal jazvečík dlhosrstý trpaslíčí SIRATHOS Eupatrid.
Klubové farbiarske skúšky duričov
 Skúšky sa konali tak ako v minulosti v revíri PZ Červeník. Skúšky boli už štandardne veľmi dobre
zorganizované s príjemnou atmosférou, záujem o skúšky z roka na rok stúpa. Zúčastnilo sa ich 15 psov,
výlučne plemien organizovaných v SKCHTaF. Predseda klubu vyjadril pochvalu organizátorovi skúšok
R.Lackovičovi, ktorí s otcom a domácimi členmi klubu, akciu na úrovni pripravili.
 Víťazom skúšok sa stal BDT Edison Laudov Dvor

2. Príprava plánovaných kynologických akcií v roku 2014
KVT Nitra
 K termínu 1. uzávierky bolo prihlásených tak ako vždy pomenej vystavovateľov, postupne sa spracovávajú
ďalšie prihlášky.
 Nakoľko všetci rozhodcovia posudzujú len na našej KVT, ubytovanie a večera s rozhodcami je
zabezpečené v motoreste Veľký Kýr, vo štvrtok 27.11.2014 o 20:00 hod.
 Odplata za posudzovanie: v deň výstavy 35,- Eur. Zahraničným rozhodcom sa vypláca cestovné a diety
podľa predpisov FCI, tak ako v predošlom období.
3. Plán kynologických akcií 2015
Výstavy
28.03.2015 – ŠVT Viničné, CC, CAC, Danubius víťaz
03.07.2015 – ŠVT Košice, CC, CAC, Víťaz jubilejnej výstavy
november 2015 – KVT Nitra, CAC, CC, KV


Nakoľko v roku 2015 pripadne na ŠVT v Košiciach zadávať titul CC bez CAC, vedenie klubu požiada
o mimoriadne udelenie titulu CAC pri príležitosti 25. výročia klubu a 20. výročia existencie špeciálnej
výstavy v Košiciach
Ú: požiadať KR SPZ o mimoriadne udelenie titulu CAC na ŠVT v Košiciach v roku 2015
Z: Folťanová.

Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
MSBLT, (CACT, CACIT, CCT)
27.06.2015 – 28.06.2015
KFSMP (CACT, CCT)
30.05.2015
Chov.skúšky v brlohárení
01.08.2015
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Turá Lúka
Červeník
Branisko

KFD
17.10.2015
Červeník
KDS
21.11.2015 – 22.11.2015
Považská Bystrica
(skúšky sa budú konať len v prípade, ak bude dostatočný počet klubových vodičov a priaznivé podmienky zo
strany majiteľa revíru)
1.skúšky odvahy
2.skúšky odvahy
3. skúšky odvahy

02.08.2015
30.08.2015
24.10.2015

Branisko
Belušské Slatiny
Bratislava

Víkend s teriérom

28.08.2015 – 30.08.2015

Belušské Slatiny

4. Návrh rozhodcov na výstavy v roku 2015
ŠVT Viničné, 28.03.2015 (CC, CAC): Mick Smith (UK) = STB, Korózs Andras (HU), Uhlíková Monika (SK),
Róbert Kanás (SK)
ŠVT Košice 03.07.2015 (CC): Csaba Zolt Lokodi (RO, Szövényiová Zuzana (SK), Bučko Stanislav (SK),
Kubaľa Jaroslav (SK), Vass Norbert (SK) - náhradník
KVT Nitra november 2015 (CAC, CC, KV): Frank Kane (UK), Hans-Erhard Grüttner (D), Vincent O´Brian
(Írsko), Polehňa František (CZ), Vass Norbert (SK)
Ú: osloviť rozhodcov na výstavy ohľadom ich vyjadrenia a akceptácie účasti
Z: Folťanová
5. Rôzne
Chovateľský poriadok:.
 Na základe novelizovaného Chovateľského poriadku SPZ Dr. Seman vypracoval Chovateľský poriadok pre
SKCHTaF.
 Zahraničné chovnosti sa uznajú až po kontrole chrupu rozhodcom stanoveným klubom pri niektorej
klubovej alebo špeciálnej výstave, pri kontrole musí byť poradca chovu pre dané plemeno alebo hlavný
poradca, ktorý potvrdí podpisom chovnosť dovezeného jedinca
 Chovné podmienky pre jednotlivé plemená ostávajú nezmenené. Chovateľský poriadok bol schválený
s pripomienkami, ktoré boli na výbore vznesené.
Ú: dopracovať pripomienky do Chovateľského poriadku. Po dopracovaní zverejniť na klubovom webe.
Z: hlavný poradca chovu.
Čakateľstvo na funkciu rozhodcu
 N Vass požiadal o možnosť rozšíriť kvalifikáciu posudzovania o ďalšie plemená: Jack Russel teriér, Parson
Russel teriér a Welsh teriér. Výbor klubu jeho žiadosť akceptoval.
Servis pre nečlenov klubu
 Dr. Seman vypracoval zmluvu o chovateľskom servise pre nečlena klubu. Zmluva už bola v jednom
prípade aj využitá. Text zmluvy je prístupný na vyžiadanie u hlavného poradcu chovu.
Chovné karty pre poradcov chovu
 F. Szalai ako poradca chovu požaduje, aby sa posudky z klubových a špeciálnych výstav pripájali
k chovným kartám (kópiám preukazu pôvodu) aj s úplnými adresami. Pripomínal, že kedysi chodili kópie
posudkov výstav aj poradcom chovu. A.Cwieceková upozornila, že kópiu pre kluby organizátori výstav už
nerobia. Posudky sa robia len dvojmo, jeden pre majiteľa psa a druhý pre organizátora výstavy na
archivovanie.
Ú: požiadať oficiálne vedúceho odboru kynológie SPZ Ing. M. Konečného, aby sa do kópie PP pre
poradcov chovu (chovné karty) zapisovali aj adresy majiteľov.
Z: Folťanová
Sponzoring
 A. Cwieceková informovala o čerpaní rozpočtu a príjmoch a výdavkoch na prebehnutých akciách klubu.
Upozornila, že najmä na pracovných akciách chýbajú pravidelní sponzori. Sponzoring sa vybavuje tesne
pred akciou, za čo treba poďakovať tým členom klubu, ktorí sa o neho zaslúžili aj tento rok. Je nutné, aby
osoby poverené organizovaním pracovnej akcie sami aktívne vyhľadávali sponzorov, prípadne oslovili
členov klubu, ktorí sú ochotní sponzorov zabezpečiť. Výstavy klubu vďaka dobrým kontaktom predsedu
klubu Ing.Kubaľu na firmu Happy dog, sú už roky dobre odsponzorované.


Poľovnícke potreby KURUC – ponúka sponzoring formou poukážok na nákup poľovníckych potrieb pre
víťazov skúšok poľovnej upotrebiteľnosti.
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Ú: osloviť p. Kuruca za účelom spolupráce
Z: S. Oujezdský




HAUERLAND – sponozorovali KFD, prejavili záujem o reklamu v Klubovom Spravodaji, kde by formou
kupónu mohla byť zľava na nákup krmiva
Ponúkajú množstvo reklamných predmetov za výhodné ceny, čo sa môže v budúcom roku pri výročí klubu
využiť. Predbežne je dohoda na výrobu štipcov na čísla pre vystavovateľov na KV s logom SKCHTaF
s firmou Lukka.
Zároveň ponúkli výhodné podmienky na tlač Klubového Spravodaja.



HAPPY DOG – štandardne odsponzoruje KVT v Nitre 2014 + ŠVT Viničné 2015.




VETAMIX – sušené pamlsky pre víťazov.
Uteráčiky ako sponzorský dar pre CACov a CAJCov na KVT v Nitra – od chovateľky YT p. Mrázovej.
Tieto dve možnosti sponzoringu v štádiu preverenia.
Z: J. Kubaľa



Revízia
 Ľ. Petrakovič apeloval na dôslednú tvorbu a dodržiavanie klubových predpisov a dôslednosť v tvorbe
a propozícií na klubových akciách.
Ú: prepracovať, zaktualizovať a ujednotiť propozície na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
Z: S. Oujezdský


Ďalej upozornil, že pozvánky na čl.schôdze treba posielať písomne. 14 dní pred termínom. Ing.Kubaľa
pripomenul, že pozvánky na čl.schôdze sú vždy včas v klubovom spravodaji, na web stránke klubu a tiež
v propozíciách na akciu pri ktorej sa čl.schôdza koná, takže písomná forma je zachovaná. Posielať
pozvánky ešte aj poštou každému členovi klubu by bolo pre klub finančne veľmi náročné a zbytočné,
keďže všetci členovia klubu sú upovedomení niekoľkokrát v roku o termíne čl.schôdzí
Ú: preštudovať v Stanovách bod týkajúci sa spôsobu pozývania členskej základne na schôdzu.
Z: členovia výboru

Rôzne

Výbor odsúhlasil nákup viest+ nákup polokošieľ s vytlačeným logom SKCHTaF pre členov organizačných
výborov na akciách klubu pre personál do výstavných kruhov, resp. na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti.
Tieto reklamné predmety budú k dispozícii aj pre členov klubu, ktorí budú reprezentovať klub, ako to bolo
v minulosti dohodnuté.
 Testy u plemena SBT – pokiaľ chcú mať chovatelia a majitelia tohto plemena zapísané výsledky
zdravotných testov, resp. testov po rodičoch do preukazu pôvodu, je potrebné, aby majiteľ o to písomne
požiadal plemennú knihu pri zápise vrhu šteniec
 Dr. Seman informoval o stave riešenia nejasností okolo suky patterdale teriéra vo vlastníctve p. Čuchrana.
Majiteľ zabezpečil odber vzoriek na paternitu u suky a jej otca. Odber u matky nie je možný, pretože suka
údajne nečakane uhynula. Dotknutá suka bude v zmysle Chovateľského poriadku SPZ posúdená dvomi
rozhodcami a ak zodpovedá štandardu, bude zapísaná do Registra plemennej knihy.
Ú: informovať p. Čuchrana
Z: hlavný poradca chovu.


Zápis ďalšieho jedinca PRT. Ide o importovaného jedinca z Nemecka: The Roadrunners Unreal Ladykiller
a je zapísaný v plemennej knihe, ktorá nie je zastrešená VDH. Výbor klubu nemá námietky k zápisu do
SPKP, jedinec však musí byť v zmysle platných predpisov a Chovateľského poriadku SPZ najprv
posúdený dvomi rozhodcami a ak zodpovedá štandardu bude zapísaný do Registra plemennej knihy.
U takéhoto jedinca sa u potomkov generácie v PP neuvádzajú
Ú: informovať majiteľa.
Z: hl. poradca chovu.



P.Nemesszeghy a A.Strnad boli ochotní podieľať sa na organizácii zájazdu na Svetovú výstavu psov
v Miláne v roku 2015 pri dostatočnom počte záujemcov. V klubovom spravodaji 2/14 bude dotazník, podľa
ktorého sa zistí záujem o naplnenie autobusu na tento zájazd. Pri dostatočnom záujme klub v budúcom roku
môže zájazd na SVP Miláno uskutočniť.
Ing. Petrakovič informoval, že na RKK komisii prejednali sťažnosť na p. Štefeka. RKK komisia vyjadrenia
p. Štefeka na komunikačnej sieti nepovažuje za dostatočne doložené. Vyjadrenie RKK vzal výbor na
vedomie.



V Bratislave, 19.10.2014
Adriana Folťanová
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