Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHTaF zo dňa 08.02.2020
Zasadnutia výboru sa zúčastnilo 9 členov výboru, poradkyňa chovu pre plemeno BDT Bc. L. Ostrožanská,
poradkyňa chovu pre plemeno YT Ing. E. Zacharová, za revíznu a kontrolnú komisiu bol prítomný J. Ilgo.
PROGRAM:
1. Vyhodnotenie plnenia úloh predchádzajúceho zasadnutia výboru zo dňa 02.11.2019
2. Vyhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v závere roka 2019 (KVT Viničné)
3. Prehľad hospodárenia za rok 2019
4. Návrh a schválenie rozpočtu 2020
5. Správa kontrolnej a revíznej komisie 2019
6. Správy poradcov chovu
7. Vyhodnotenie súťaží TOP TERIER 2019
8. Rôzne (príprava na konferenciu, spádové schôdze
1. Vyhodnotenie plnenia úloh zasadnutia výboru zo dňa 02.11.2019
- Úlohy vyplývajúce zo zasadnutia výboru dňa 02.11.2019 boli priebežne splnené.
- Z oslovených rozhodcov na ŠVT Košice p. Kozlarek pre zaneprázdnenosť odmietol ponuku posudzovať na
uvedenej výstave, v najbližšom období budú oslovení ďalší kandidáti.
2. Vyhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v závere roka 2019
KVT Viničné – Klubová výstava vyťažila z domáceho prostredia vo Viničnom maximum, tradične s dobrou
účasťou, stretla sa s dobrými ohlasmi ako zo strany rozhodcov, tak aj vystavovateľov.
KDS – na Farbiarskych skúškach duričov, ktorých usporiadateľom bol OPK Senec, nastala matematická chyba
v spočítaní bodov zo strany hlavného rozhodcu. Hlavný rozhodca bezprostredne po skúškach chybu opravil a bolo
informované aj kynologické oddelenie SPZ, kde skonštatovali že jeho postup bol správny.
3. Prehľad hospodárenia za rok 2019
- správu o prehľade hospodárenia predniesla ekonómka klubu A. Cwieceková. Hospodárenie klubu v roku
2019 skončilo plusovo.
- Niektoré pracovné akcie sa tak ako už minulý rok uskutočnili v spolupráci s okresmi (SPK,SPZ), odpadli
tak výdavky napr. na odmeny rozhodcov a príp. cestovné náklady a klub prispieval len dodaním víťazných
pohárov pre zástupcov klubu, ktorí sa na týchto skúškach zúčastnili.
- Cez klub boli organizované a financovaná naša vrcholová pracovná akcia. MSBLT, ktorá taktiež skončila
plusovým výsledkom a KFD v Senci. Dostali sme aj vyššiu dotáciu od SPZ, podľa nového kľúča sa klubom
vypláca aj príspevok za počet zapísaných šteniec v SPKP
- Pochválila lepšiu disciplínu pri úhrade poplatkov za párenie a poplatkov za výnimku na párenie a vďaka
postupu poradcov chovu, ktorí vypíšu krycie listy až po predložení dokladu o úhrade poplatku.
Nezanedbateľný je prínos nášho hlavného sponzora firmy Happy dog, ktorého na všetky akcie už celé roky
vybavuje predseda klubu Ing. Kubaľa.
4. Návrh a schválenie rozpočtu 2020
- Prehľad príjmov a výdavkov za rok 2019 ako aj návrh rozpočtu na rok 2020 tvorí samostatnú prílohu tejto
zápisnice
- Návrh rozpočtu na rok 2020 bol schválený jednomyseľne
5. Správa kontrolnej a revíznej komisie
- Správu predniesol J. Ilgo. Všetky doklady súvisiace s ekonomikou klubu sú podľa platných predpisov
v zmysle zákona, sú riadne vedené a vydokladované.
- Ďalej skonštatoval, že akcie klubu prebehli podľa odsúhlaseného plánu a rozpočtu na rok 2019.
6. Správa poradcov chovu
- Hl. poradca chovu MVDr. Seman poďakoval všetkým poradcom chovu za spoluprácu v uplynulom roku.
- Správy jednotlivých poradcov chovu sú dobrovoľne vzhľadom k tomu, že na web stránke klubu sa
každoročne uverejňuje výpis z plemennej knihy, kde sú zaznamenané všetky podstatné informácie o vývoji
toho ktorého plemena.
- informoval o spornom prípade pripustenia suky dvomi psami počas jednej ruje. Záležitosť bola vyriešená
v zmysle Chovateľského poriadku SKJ.
- Skonštatoval, že v minulom roku stúpol počet výnimiek na párenie, až na 17, väčšinou u plemena AST.
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V rámci SKJ sa musel podľa nových predpisov FCI rozdeliť Chovateľský a zápisný poriadok na
samostatný Chovateľský a samostatný Zápisný poriadok. Zmeny sú predovšetkým v súvislosti s
insemináciou psov. V prípade pripustenia suky počas jednej ruje dvomi psami bude musieť byť testom
DNA všetkých šteniat potvrdený ich pôvod.
V niektorých kluboch sa po niekoľko rokov robí overovanie pôvodu testom DNA u všetkých chovných
jedincov. Do budúcnosti sa uvažuje o vykonávaní DNA testov u chovných jedincov aj v našom klube. Na
základe skúseností z iných klubov ak sa k tomuto kroku pristúpi, tak bude musieť byť presná metodika ako
testy robiť.
Na základe priaznivých ohlasov z minulého roku, SKJ usporiada školenie poradcov chovu. Školenie bude
22.03.2020 v Hoteli Dixon – Banská Bystrica. Účastníkom klub preplatí cestovné náklady v zmysle
vnútorných predpisov klubu.
L. Ostrožanská predniesla správu o plemene BDT, v chove je evidovaných 50 psov a 44 súk.
V roku 2019 bolo zaevidovaných 16 vrhov, čo je viac ako v roku 2018 a taktiež stúpol počet vyvezených
jedincov.
Aj podľa poradkyne chovu pre plemeno SBT I. Janovcovej, počet krytí a šteniat u tohto plemena stúpa.
Poradkyňa chovu pre plemeno YT uvádza, že nie všetci chovatelia nahlasujú včas, ak vôbec, narodenie
šteniat, preto spolu s odporúčaním na párenie musí zadať výzvu, aby daný vrh bol nahlásený.
Zároveň informovala, že o funkciu správcu plemena YT na klubovej web stránke má záujem B. Dadová.
Členovia výboru to vzali na vedomie a budú jej doručené prístupové heslá.

7. Vyhodnotenie súťaže TOP 2019
Exteriér
- P. Nemesszeghy skonštatovala, že úroveň spracovania podkladov a zasielaných materiálov rastie.
- Na základe ankety ohľadom podmienok súťaže TOP navrhla zmenu bodovania súťaže pre rok 2020
predložený návrh bol prijatý jednomyseľne.
- Do vyhodnotenia sa zapojilo a bolo zahrnutých 16 anketových odpovedí:
- Otázka 1.: Zúčastnili ste sa už niekedy súťaže TOP Teriér?
Odpoveď:
ÁNO: 16 NIE: 0
- Otázka 2.: Je pre Vás titul TOP Teriér hodnotný?
Odpoveď:
ÁNO: 12 NIE: 4
- Otázka 3.: Keby do TOP Teriéra boli zahrnuté iba výstavy zo Slovenska bolo by to pre Vás korektnejšie?
Odpoveď:
ÁNO: 0 NIE: 16
- Otázka 4.: Súhlasíte s novou bodovacou tabuľkou pre rok 2020?
Odpoveď:
ÁNO: 12 NIE: 4
- Otázka 5.: Majú sa zahrnúť výsledky záverečných súťaží do bodovania TOP Teriéra?
Odpoveď:
ÁNO: 7 NIE: 9
-

Vyhodnotenie súťaže bude na ŠVT v Nitre 23.02.2020, výsledky budú uverejnené na klubovej web stránke
a v Spravodaji

Agility
- P Seman predniesol výsledky súťaže TOP Agility 2019. Tak ako minulý rok, nebola zastúpená kategória
„large“
- Vyhodnotenie súťaže bude na ŠVT v Nitre 23.02.2020, výsledky budú uverejnené na klubovej web stránke
a v Spravodaji
Výkon
- Vyhodnotenie súťaže bude na MSBLT v Turej Lúke termíne 27.06.-28.06.2020
- Vyhodnotenie súťaže bude na ŠVT v Nitre 23.02.2020, výsledky budú uverejnené na klubovej web stránke
a v Spravodaji
8. Rôzne
Rôzne
 Sponzorské – HAPPY DOG ako generálny sponzor na rok 2020 – zmluva schválená jednomyseľne
Iní sponzori, okrem sponzorov s krmivom, sa môžu zúčastňovať akcií klubu, po dohode z organizátorom.
 Výcvikové dni – Dni s teriérom – sa budú konať na novom mieste v Lednických Rovniach. P. Ilgo už zabezpečil
termín s majiteľmi areálu , výcvik pre poľovné disciplíny tam opäť bude viesť p. Babuša tak ako minulý rok.
Bude to v termíne 28.08.-30.08.2020
 Tlačivo odporúčania na párenie – poradca chovu si môže spracovať novú tabuľku (napr. aby riadky boli širšie),
ale forma a text musí byť ako na pretlačených formulároch, t.j. musí spĺňať všetky náležitosti)
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 Web - Poradcovia chovu – si musia vybaviť prístup na web (od p. Ilga) a aktualizovať chovné jedince. Ostatné
príspevky majú právo uverejňovať aj správcovia jednotlivých plemien
Ú: vytvoriť metodiku evidencie chovných zvierat pre poradcov chovu
Z: MVDr. P. Seman + poradcovia chovu za účelom aktualizácie zoznamu chovných jedincov
 Príprava konferencie - spádové schôdze – na spádové schôdze sa budú pozývať jednotliví členovia podľa
krajského rozdelenia Slovenska.
12.09.2020 – Košice – (košický, prešovský kraj) - zástupcovia výboru: Ing. J. Kubaľa, I. Molčányiová,
J. Varga
29.09.2020 – Banská Bystrica – (žilinský, trenčiansky, banskobystrický kraj) - zástupcovia výboru: Ing. J.
Kubaľa, MVDr. P. Seman, Bc. I. Janovcová, Mgr. E. Hrtánková
17.10.2020 – Bratislava –(nitriansky, trnavský, bratislavský kraj) - výbor klubu
 Konferencia – termín 12.12.2020 v Bratislave. Uzávierka počtu členov klubu bude 2 mesiace pred stanoveným
termínom prvej spádovej schôdze.

Ú: uverejniť na webe a v Spravodaji
Z: A. Folťanová

V Bratislave, 08.02.2020
Adriana Folťanová
Overovateľ zápisnice: MVDr. P. Seman
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