Zápisnica z konferencie SKCHTaF zo dňa 12.12.2015
Konferencie sa zúčastnilo 19 delegátov zastupujúcich členskú základňu, ktorí boli zvolení na spádových
členských schôdzach v Košiciach, Banskej Bystrici a v Bratislave. L. Ostrožanská, R. Lackovič a F. Szalai boli
ospravedlnení..
Úvodom konferencie Ing. Kubaľa navrhol doplniť do programu dva ďalšie body:
 kontrola uznesení z predchádzajúcej konferencie
 návrh zmeny v stanovách klubu v § 7 v bode č. 2
Doplnenie bodov do programu bolo schválené jednomyseľne.

PROGRAM:
1. Správa o činnosti klubu za päťročné obdobie 2011-2015
2. Správa o hospodárení
3. Správa revíznej a kontrolnej komisie
4. Správa matrikárky
5. Správa hl. poradcu chovu
6. Voľba návrhovej a volebnej komisie
7. Kontrola uznesení z predchádzajúcej konferencie
8. Zmena v stanovách
9. Diskusia
10. Voľby
11. Návrh uznesení z konferencie
Správa o činnosti klubu za obdobie rokov 2011 – 2015.
Správu o činnosti klubu predniesol preseda klubu Ing. Jaroslav Kubaľa a rozdelil ju do niekoľkých častí::
výstavníctvo, skúšky poľovnej upotrebiteľnosti, prezentácia – Spravodaj a zahraničné zájazdy.
Výstavníctvo
SKCHTaF usporadúva ročne 3 špeciálne výstavy, z toho 1 klubovú výstavu teriérov
ŠVT vo Viničnom sa usporadúva samostatne a tradične v mesiaci marec pod vedením p. Burdátšovej
a ľudí okolo nej. Na ŠVT do Viničného sa pozývajú zahraniční rozhodcovia priamo z Anglicka na
posudzovanie plemena Staffordšírsky Bull teriér v spolupráci s p. Prochotským, ktorý sa na tejto výstave
zároveň aj sponzorsky podiela.
ŠVT v Košiciach - organizátormi tejto výstavy sú predovšetkým manželia Molčányiovi a Mitrovi, výstava
si udržuje svoj charakter, výbornú a úroveň a zabezpečenie.
KV sa až do tohto ročníka konala v Nitre popri MVP v novembri pod organizačným vedením K. Krausovej.
Vzhľadom k organizačným zmenám zo strany Únie kynologických zväzov sa vedenie klubu dohodlo na
organizovaní KV už v mesiaci október popri MVP v Bratislave za rovnakých finančných podmienok
a participácii nákladov týkajúcich sa rozhodcov ako boli predchádzajúce podmienky z Nitry.
Zároveň vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí sa podielajú na príprave o organizácii klubových výstav.
Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
Najväčšou kynologickou akciou sú MSBLT a Memoriál F.Semana so zahraničnou účasťou. Tieto skúšky
sa počas 5-ročného obdobia konali v areáli umelého brlohu vo Vinohradoch nad Váhom a v posledných
rokoch sa konajú v areáli na Turej Lúke.
Chovné brlohárske skúšky pod vedením P. Čuchrana, za podpory p. Vargu konajú na Branisku – Široké.
KFSMP a KFSD sa tradične konajú v Červeníku za výbornej organizácie R. Lackoviča a p. Lackoviča st.
Dni s teriérom: akciu v mene klubu už dlhé roky výborne a zodpovedne organizuje J.Ilgo v posledný
augustový víkend. Dlhodobo sa Dni s teriérom uskutočňovali v Belušských Slatinách, posledný rok kvôli
technickým problémom v pôvodnom hoteli sa zmenila lokalita a Dni s teriérom sa konali v Hlohovci aj za.
Program tejto akcie je naozaj bohatý aj pre nepoľovné plemená,
- Spravodaj
Klubový spravodaj vychádza 2x ročne. Obsahom sú informácie a fotodokumentácia z výstav, skúšok
poľovnej upotrebiteľnosti a rôznych akcií, ktorých s zúčastňujú členovia klubu.
Zahraničné zájazdy
V priebehu uplynulého obdobia klub zorganizoval 2 zájazdy pre členov klubu na WDS Paríž a WDS
Miláno
1.
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2.

Správa o hospodárení
Správu o hospodárení SKCHTaF za obdobie 2011 - 2015 predniesla ekonómka klubu p. Cwieceková.
Príjmy a výdavky klubu sú každoročne zverejňované v Spravodaji č. 1. Klub sa v päťročnom období snažil o
napĺňanie vyrovnaného rozpočtu. Niektoré roky bol výsledok hospodárenie plusový, niektoré roky boli
plánované finančne náročnejšie akcie, napríklad zájazdy na Svetové výstavy Paríž, Miláno, medzinárodné akcie
klubu,skúšky, spádové schôdze a konferencia klubu, čo sa odrazilo aj vo výdavkoch, ktoré presiahli príjmy.
Klubu každoročne pomáha dotácia na skúšky a činnosť od SPZ a tiež príspevky od sponzorov. Výstavy sú
každoročne ziskové. Klub vedie jednoduché účtovníctvo v účtovníckom programe v súlade s účtovnými
predpismi. Dane a odvody robí profesionálna účtovníčka. V uplynulej päťročnici bol zakúpený jeden počítač a
dve tlačiarne pre potreby klubu.

3.

Správa revíznej a kontrolnej komisie
Správu predniesol predseda revíznej a kontrolnej komisie J. Ilgo, ktorý prevzal vedenie KRK začiatkom roka
2015 po Ing. Ľ.Petrakovičovi. Skonštatoval, že finančné prostriedky boli vynaložené v súlade s plánom činnosti
a rozpočtom klubu, účtovná evidencia je vedená v súlade so zákonom a všetky doklady súvisiace s ekonomikou
klubu sú podľa platných predpisov.

4.

Správa matrikárky
Matrikárka klubu p.Burdátšová informovala prítomných o situácii a počte členov – oproti roku 2011, kedy bolo
zaevidovaných 670 členov, klesla členská základňa na súčasných 480 členov.
Pokles členskej základne ovplyvňujú rôzne faktory, napr. možnosťou chovať a môcť nebyť povinne členom
klubu, alebo poklesom popularity jednotlivých plemien.

5.

Správa hlavného poradcu chovu
Správu hlavného poradcu chovu predniesol MVDr. P.Seman, ktorý zdôraznil najmä otázku chovu a zdravia,
vyzdvihol stabilitu systému zaraďovania do chovu. Možnosť chovu bez členstva je ošetrená zmluvou podľa
klubových pravidiel. Na záver poďakoval všetkým poradcom chovu a chovateľom za dobrú spoluprácu.. Činnosť
prebieha v súlade so stanovami klubu. Prehľad jednotlivých plemien tvorí prílohu tejto zápisnice.

6.

Voľba návrhovej a volebnej komisie
Návrhová komisia v zložení Ing. N Vass, Ing. Š. Varga a MVDr. I. Molčányiová, bola zvolená jednomyseľne.
Volebná komisia v zložení MVDr. P. Seman, PharmDr. P. Nemesszehgy a T.Molčányi bola zvolená
jednomyseľne.
Mandátna komisia v zložení Ing. N. Vass, Z. Kalčevská a P. Gréková bola zvolená jednomyseľne.
MVDr. Seman navrhol, aby voľby do nového výboru boli tajné. Tento návrh bol prijatý jednomyseľné. Následne
prítomných oboznámil s pravidlami hlasovania.

7.

Kontrola uznesení z predchádzajúcej konferencie
1. vypracovať na každý nasledujúci rok plán činnosti klubu: plnené, uverejňované v Spravodaji a zasielané
na kynologický odbor SPZ.
2. vytvoriť komisiu za účelom prípadného prepracovania web stránky a diskusného fóra: plnené, po
zhodnotení sa tento bod uznesenia uzavrel na výbore klubu s tým, že stránka je postačujúca + vznikla
forma diskusného fóra a postupne sa rozšíril prístup aj na facebook.
3. vytvoriť 3-člennú komisiu s jedným medzinárodným rozhodcom na vyhodnotenie súťaže TOP Teriér
roka: plnené
4. zabezpečiť školenia rozhodcov pre exteriér vrátane poradcov chovu a čakateľov na rozhodcov (min. 1x
za 2 roky): plnené – absolvované 1x. Vzhľadom na zmeny štruktúry kynológie a SKJ vznikla rada
rozhodcov a tá prevzala kompetencie zaškolovania v spolupráci s klubmi.
5. preveriť možnosti výroby a distribúcie reklamných predmetov klubu: plnené – SKCHTaF vzhľadom na
svoju formu nemá možnosť obchodovania, boli však pripravené a distribuované rôzne reklamné
predmety ako tričká, kľúčenky, klipy a pod.
6. na nasledujúcej konferencii vyhodnotiť plnenie uznesenia predchádzajúcej konferencie: plnené

8.

Zmena v stanovách v § 7 v bode č. 2
Za účelom väčšej účasti delegátov na konferencii vzhľadom na nižší celkový počet členov klubu, výbor klubu
navrhuje znížiť počet členov, na ktorých sa počíta 1 delegát zo súčasných 20 na 17. Návrh bol prijatý, 1x sa
zdržal.
Termín, ku ktorému sa bude uzatvárať celkový počet členov a stanovovať kľúč na delegátov: 2 mesiace pred
stanoveným termínov prvej spádovej schôdze. Návrh bol prijatý jednomyseľne.

9.

Diskusia
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Téma: členstvo v klube
Gréková:
na zvýšenie počtu členov navrhuje, aby chovatelia pri predaji svojich šteniat budúcim majiteľom zároveň so
šťeňaťom odovzdali aj členskú prihlášku do klubu s už uhradeným členským.
Vass: nie je to zlý nápad, ale takéto členstvo môže trvať len jeden rok, následne to bude už len na nových
majiteľoch, či si členstvo predĺžia alebo nie, či chcú chovať alebo nie a počet členov opäť klesne. Zastáva
názor, že je lepšie oboznamovať takýchto ľudí osvetou a výhodami členstva v klube.
Seman:
Navrhuje spoplatnenie páriaceho psa, ktorého majiteľ nie je členom klubu. Otázkou však ostáva, ako si
takýto „manipulačný poplatok“ nečlen klubu vyúčtuje majiteľovi chovnej suky – členovi klubu.
V hlasovaní či spoplatniť páriaceho psa alebo nie sa dvaja zdržali hlasovania a zvyšok bol proti.
Téma: ŠVT v Košiciach
Na základe úlohy pre usporiadateľov ŠVT v Košiciach – nájsť nové priestory pre usporiadanie výstavy, I.
Molčányiová informovala prítomných o možnosti usporiadať výstavu v športovej hale CASOSPORT za
prijateľných finančných podmienok prenájmu (600,- Eur) + catering.
P. Seman podotkol nevyhovujúce podmienky prostredia v uvedenej hale v minulosti.
Ú: preveriť stav haly a pomienky + predložiť návrh nájomnej zmluvy
Z: výstavný výbor ŠVT KE
T: do zasadnutia výboru vo februári 2016
Téma: Web stránka – zoznamy chovných jedincov
Cwieceková:
Klubová stránka si zachovala svoju pôvodnú podobu, vyzvala však všetkých, najmä správcov plemien, aby
sa dopĺňali a aktualizovali údaje najmä chovných psov.
Zároveň apelovala na poradcov chovu, aby doĺňali údaje o chovných jedincov z plemennej knihy
a priebežne preverovali, či sú súbory a databázy na webe prístupné a dajú sa otvoriť. V prípade problému je
potrebné kontaktovať správcov webu (J.Ilgo a Ľ. Petrakovič)
J.Varga:
Niektorí členovia vyjadrili sťažnosť, že im boli zo zoznamu chovných jedincov vymazané psy alebo suky.
Seman:
Navrhuje zrušiť časovú hranicu evidencie v zozname chovných psov (9 rokov) a ponechať v evidencii
všetky jedince až do úhynu.
Molčányi:
Navrhuje na web stránke uverejňovať chovné jedince len členov klubu.
Kubaľa:
Výbor sa už touto problematikou zaoberal, je to však komplikované na evidenciu zoznam chovných
jedincov s prepojením na zoznam členov klubu a uhradeného členského.
Ilgo:
V prípade záujmu uverejniť na webe aj fotodokumentáciu je potrebné zasielať materiál mailom.
Téma: Facebook – neoficiálny web
Š.Varga:
Upozorňuje, že túto stránku na fb nezaložil klub a budí dojem, že je klubová a tiež poukazuje na to, že na
výcvikových dňoch sa zúčastnili aj jedince bez PP.
Seman:
fb SKCHTaF založila p. Martineková, chovateľka WHWT pre priaznivcov tohto plemena, ale aj iných
teriérov. Postupne sa stala táto fb stránka veľmi obľúbená a hojne navštevovaná. P.Martineková
spolupracuje s výborom klubu aj na organizácií Dni s teriérom. Na tejto akcii sa môžu zúčastniť aj majitelia
so psami bez PP. Je to propagačná akcia klubu, okrem iného aj s cieľom získať ľudí pre čistokrvný chov,
výstavníctvo a športovú kynologickú činnosť.
.
Téma: Databáza adries
Seman:
Navrhuje pripraviť mailový zoznam adries členov klubu, ktorý bude slúžiť len pre potreby výboru klubu
a výstavných výborov na zasielanie informácií o akciách klubu.
Ilgo:
Upozornil na skutočnosť, že web nevie vyselektovať a vygenerovať maily aj preto, že mnohí udávajú
nekorektné adresy.
Ú: uviesť na webe a do Spravodaja poznámku, aby členovia zasielali svoje správne mailové adresy
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kvôli evidencii matrikárke klubu, resp. ich uvádzali už na členskej prihláške do klubu.
Z: redakcia Spravodaja
Téma: poradcovia chovu
Vass:
Vzhľadom na popularitu a zastúpenie jednotlivých plemien, napr. u AST je už neopodstatnené evidovať dvoch
poradcov chovu a rozdelenie poradcovstva na regióny. Vzhľadom na pokles chovu plemena navrhuje pre toto
plemeno evidovať už len 1 poradcu chovu.
Ú: prediskutovať návrh na najbližšej výborovej schôdzi
Téma: Výstava foxteriérov
Kubaľa:
Informoval o pripravovanej Európskej výstave foxteriérov v Maďarsku v roku 2016, kde sa očakáva účasť cca
150 vystavovaných jedincov a zároveň poukázal na možnosť uchádzať sa zorganizovanie podobnej výstavy
v roku 2017 popri našej Klubovej výstave v Bratislave.
V minulosti boli pokusy zorganizovať výstavy podobného typu pre iné plemená rôznymi skupinami, avšak
o takúto špeciálnu výstavu môže zažiadať len klub, ktorý zastrešuje dané plemeno.
Seman:
Upozornil na skutočnosť, že pre takúto výstavu je potrebné zažiadať o zadávanie mimoriadneho titulu CAC
a o túto výnimku klub môže žiadať len 1x za 3 roky. SKCHTaF žiadal o výnimku v roku 2015 pre ŠVT
v Košiciach.
10.

Voľba výboru a revíznej komisie
Predseda volebnej komisie MVDr. Seman oboznámil prítomných s volebným poriadkom. Volebný poriadok bol
jednomyseľne schválený.
Následne uviedol, že spoločným kandidátom výboru klubu na predsedu klubu je Ing. Kubaľa. Pretože iné návrhy
na predsedu klubu z pléna neboli, Dr. Seman navrhol, aby voľba predsedu klubu bola verejná. Návrh bol
jednomyseľne prijatý.
Voľby do výboru klubu a kontrolnej a revíznej komisie boli navrhnuté ako tajné. Tento návrh bol prijatý
jednomyseľne.
Ing. N. Vass sa kandidatúry vzdal, okrem pôvodných členov výboru boli na volebnú listinu výboru navrhnuté P.
Gréková a PharmDr. P. Nemesseghy. Všetci navrhovaní vyjadrili svoj súhlas s kandidatúrou.
Do kontrolnej a revíznej komisie boli výborom navrhnutí: J. Ilgo, Ing. Š. Varga, D. Borzová, E. Hrtáneková a S.
Prochotský. Všetci navrhovaní vyjadrili svoj súhlas s kandidatúrou.
Voľba predsedu klubu:
Vo verejnej voľbe bol za predsedu klubu jednomyseľne zvolený Ing. Jaroslav Kubaľa.
Voľba výboru klubu:
Kandidáti do výboru získali nasledovný počet hlasov: A. Burdátšová (18), A. Cwieceková (18), Ing. A.
Folťanová (19), Bc. I. Janovcová (17), MVDr. I. Molčányiová (18), S. Oujezdský (16), MVDr. P. Seman (18), F.
Szalai (17), J. Varga (15), P- Gréková (15), PharmDr. P. Nemesszeghy (14). Vzhľadom na nedostatok platných
hlasov, P. Nemesszeghy do výboru zvolená nebola. Ostatní menovaní sú platnými členmi nového výboru
SKCHTaF.
Voľba KRK:
Kandidáti do KRK získali nasledovný počet hlasov: J. Ilgo (18), Ing. Š. Varga (14), Mgr. E. Hrtáneková (13), S.
Prochotský (11), A. Borzová (1).
Do KRK boli zvolení: J. Ilgo, Ing. Š. Varga a Mgr. E. Hrtáneková.

11.

Návrh uznesení konferencie
Člen mandátnej komisie Ing. Vass predniesol návrh uznesenia:
Konferencia klubu berie na vedomie:
1. Správa o činnosti klubu za päťročné obdobie 2011-2015
2. Správa o hospodárení
3. Správa revíznej a kontrolnej komisie
4. Správa matrikárky
5. Správa hl. poradcu chovu
Konferencia klubu schvaľuje:
- nové zloženie výboru
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-

nové zloženie KRK
znenie „písomná forma“ – t.j. uverejnenie na oficiálnej webovej stránke aj v Spravodaji. Pozvánky na
výbor aj zápisnice môžu byť taktiež zasielané mailovou formou

Konferencia klubu ukladá výboru klubu:
1. implementovať a zaregistrovať zmenu v stanovách klubu na ministerstve vnútra SR
2. v zoznamoch chov. jedincov na klubovej web stránke uvádzať chovných psov bez obmedzenia veku.
3. zverejniť info v Spravodaji na zasielanie mailových adries členov klubu matrikárke pre informatívne
účely
4. zvážiť spoluorganizovanie európskych a svetových výstav plemien teriérov, ktoré sú organizované v
klube popri Klubovej výstave SKCHTaF
5. na nasledujúcej konferencii vyhodnotiť plnenie uznesenia konferencie

V Bratislave, 12.12.2015
Ing. Adriana Folťanová
tajomníčka SKCHTaF

Ing. Jaroslav Kubaľa
predseda SKCHTaF

overovatelia zápisnice:
MVDr. P. Seman
Ing. N. Vass
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