Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHTaF zo dňa 02.11.2019
Zasadnutia výboru sa zúčastnilo 7 členov výboru a 3 členovia kontrolnej a revíznej komisie..
PROGRAM:
1. Vyhodnotenie plnenia úloh zasadnutia výboru zo dňa 16.02.2019
2. Vyhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v roku 2019
3. Príprava zostatkových kynologických podujatí na rok 2019
4. Plán výstav na rok 2020
5. Plán skúšok poľovnej upotrebiteľnosti na rok 2020
6. Návrh rozhodcov na výstavy na rok 2020
7. Rôzne
1. Vyhodnotenie plnenia úloh zasadnutia výboru zo dňa 16.02.2019
Úlohy vyplývajúce zo zasadnutia výboru dňa 24.02.2018 boli priebežne splnené.
2. Vyhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v roku 2019
ŠVT Viničné – výstava bola v početnom zastúpení psov a na výbornej organizačnej úrovni. Ide o výstavu
s dobrými odozvami.
ŠVT Košice – výstava sa konala v priestoroch kynologického klubu Anička. Nový výstavný výbor z minulého
roka sa stabilizoval. Výstava bola so zadávaním titulu CC, napriek tomu bola dobre obsadená najmä jedincami
plemena STB, ktorých vystavovateľov prilákal najmä zahraničný rozdhodca pre toto plemeno.
Víkend s teriérom – VD sa konali v chatovej osade v hotelovom komplexe Bonuns v Belušských Slatinách.
Ubytovanie aj strava boli na výbornej úrovni.
Výcvik odvahy na diviaka prebiehal v oplôtku v Klobušiciach. Výcvik poľovnej upotrebitľnosti aj s prednáškou
a vysvetlením jednoltivých disciplín viedol p. Babuša. Ako spestrenie programu sa konal ako každoročne coursing,
ktorý viedol p. Šára.
V rámci programu VD bola odprezentovaná kvalitná veterinárna prednáška o genetike. Zároveň s uskutočnila aj
avizovaná členská schôdza.
MSBLT Turá Lúka – na dobrej úrovni, zúčastnil sa vysoký počet slovenských zástupcov. A. Cwieceková
vyzdvihla spoluprácu s p. Perinajom, ktorý ako koordinátor výcviku bol zodpovedný aj za príjem a spracovanie
prihlášok na skúšky ako aj za evidenciu včas uhradených štartovacích poplatkov. Skúšky skončili tento rok
s plusovým výsledkom.
Chovné skúšky v brlohárení Branisko – v spolupráci s okresom, zabezpečoval p. Čuchran. Skúšky mali dostatočný
počet zastúpených klubových psov a dobré hodnotenie. Klub sa na týchto skúškach podielal zadávaním titulu KV
a CCT a dodaním pohárov pre víťazov z klubu.
Chovné skúšky v brlohárení v Báhoni – skúšky boli prezentované ako Memoriál S. Oujezdského, v spolupráci
s OPK Pezinok , pod dozorom p. Daniela. Skúšky sa stretli s veľkým záujmom zo strany našich členov. Boli
výborne obsadené našimi plemenami a zo strany organizátorov boli vynikajúco zabezpečené. Do budúcnosti sa
v tomto smere črtá perspektívna spolupráca.
KFD Kostolná pri Dunaji – skúšky, v spolupráci s okresom Senec, revír bol dobre pripravený, skúšok sa zúčastnilo
9 psov. Táto spolupráca je perspektívna aj do budúcnosti.
3. Príprava zvyšných kynologických podujatí na rok 2019
KVT Viničné – po druhej uzávierke je evidovaný menší počet vystavovateľov oproti minulým rokom.
S navýšením počtu prihlásených do štandardných čísel sa počíta po tretej uzávierke. Hlavný sponzorom výstavy
je fy Happy Dog.
DS – skúšky boli zrušené pre mor ošípaných, termín sa presúva na budúci rok.
MDS brlohárov – sa budú konať 07.-08.12.2019 v Dolnej Maríkovej. Na zasadnutí SPZ budú vybraní zástupcovia
jednotlivých plemien a tí budú následne aj oslovení klubom za účelom účasti na týchto skúškach.
4. Plán klubových výstav na rok 2020
V dňoch 22.-23.02.2020 sa na výstavisku v Nitre bude konať poľovnícka výstava a náš klub dostal ponuku
v pavilóne F zorganizovať výstavu teriérov. Táto by sa mala konať v nedeľu 23.02.2020. Návrh bol prijatý
jednomyseľne.
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23.02.2020 – ŠVT Nitra, CC, Danubia Winner
10.07.2020 – ŠVT Košice, CAC, CC, Casovia Winner – výstava sa bude konať v popoludňajšch hodinách od
12:00 hod.
07.-.08.11.2020 – KVT Viničné, CAC, CC, KVT – pri príležitosti 30. výročia vziku klubu bude táto výstava
dvojdňová s možnosťou 2x získať dané tituly.
Návrh bol prijatý jednomyseľne.
7. Plán klubových a skúšok poľovnej upotrebiteľnosti na rok 2020
Vzhľadom k priaznivým ohlasom na uskutočnené skúšky, či už v priamo v organizácii klubu alebo v spolupráci
s okresmi, budú sa podobným spôsobom organizovať aj skúšky v budúcom roku. Termíny skúšok budú
prispôsobené tak ako v tomto roku v koordinácii s okresmi a budú dodatočne oznámené v Spravodaji a na klubovej
web stránke.
27.06.-28.06.2020 – MSBLT, Turá Lúka, CACIT, CACT, CCT, KV
18.07.2020 – KFSMP, v spolupráci s OKO Levice, CACT, CCT, KV
22.08.2020 – CHBL – v spolupráci SRO SPZ Prešov a MKK Patria Branisko, CACT, CCT
23.08.2020 – SO, Široké,
08.09.2020 – CHBL (Memoriál S. Oujezdského), Báhoň, CACT, CCT, Víťaz Memoriálu
19.09.2020 – SO, Rimavská Sobota
17.10.2020 – KFD, Senec, CACT, CCT, KV
14.11.-15.11.2020. – KDS v spolupráci s OPK Humenné, CACT, CCT, KV
6. Návrh rozhodcov na výstavy na rok 2020
ŠVT Nitra: J. Parker (GB), H. Březinová, O. Hrabáková (CZ), P. Seman (SK)
ŠVT Košice: Lukasz Kozlarek (PL) – pre plemeno STB, AMSTAFF, T. Havelka, F. Szalai, P. Hozová (SK)
KVT Viničné: A. Korozs (HU), I. Nováková, A. Auerbach (CZ), Z. Kitlinski (PL), A. Westwood (GB)
Ú: osloviť rozhodcov za účelom posudzovanie pre r. 2020.
Z: A. Folťanová
9. Rôzne
 Sponzoring – prediskutovať so zástupcami fy Happy Dog možnosť letáku s informáciou ohľadom zľavy
na krmivo pre členov klubu. Tento leták by mohol byť vkladaný do výstavných katalógov.
 Rozhodcovia – novými kanditátmi na rozhodcov pre exteriér boli výborom klubu schválené: PharmDr.
P. Nemesszeghy a E. Hrtánková.
 Spádové schôde – Výbor na svojom zasadnutí stanovil termíny spádových členských schôdzí a zároveň
termín výročnej konferencie klubu
12.09.2020 – Košice
29.09.2020 – Banská Bystrica
10.10.2020 – Bratislava
 Konferencia: 12.12.2020 v Bratislave. Uzávierka počtu členov klubu bude k termínu ŠVT v Košiciach.
Na zasadnutí výboru, ktoré sa uskutoční v termíne tejto výstavy bude určený kľúč na stanovenie počtu
delegátov na konferencii klubu
 TOP Teriér exteriér – P. Nemeszeghy predniesla pripomienky niektorých členov k systému
vyhodnocovania súťaže ako aj nové návrhy a zmeny, ktoré by boli platné od budúceho obdobia.
Ú: vypracovať predbežnú verziu podmienok a k tomu pripojiť 5-otázkovú anketu k súťaži pre členov
klubu. Uverejniť na webe s prepojením na FCB.
Z: P. Nemesszeghy
T: 10.11.2019
 TOP Teriér výkon – F. Szalai predniesol návrh aj na zmenu bodovania výkonu. Návrh nových
podmienok s platnosťou od budúceho obdobia bude taktiež uverejnený na webe a v Spravodaji.

V Bratislave, 02.11.2019
Adriana Folťanová
Overovateľ zápisnice: Anna Cwieceková
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