Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHTaF zo dňa 16.02.2019
Zasadnutia výboru sa zúčastnilo 9 členov výbrou, poradkyňa chovu pre plemeno YT Ing. E. Zacharová, za revíznu
a kontrolnú komisiu bol prítomný Ing. Š. Varga.
PROGRAM:
1. Vyhodnotenie plnenia úloh zasadnutia výboru zo dňa 06.10.2018
2. Prehľad hospodárenia za rok 2018
3. Návrh a schválenie rozpočtu 2019
4. Správa kontrolnej a revíznej komisie
5. Správy poradcov chovu
6. Vyhodnotenie súťaže TOP 2018
7. Rôzne

1. Vyhodnotenie plnenia úloh zasadnutia výboru zo dňa 06.10.2018
Ú: spracovať nové ponuky na zorganizovanie Dní s teriérom - úloha splnená
Ú: osloviť rozhodcov na výstavy v roku 2019 – úloha splnená
2. Prehľad hospodárenia za rok 2017
- správu o prehľade hospodárenia predniesla ekonómka klubu A. Cwieceková. Hospodárenie klubu v roku
2018 skončilo schodkom. Tento stav zapríčinilo niekoľko faktorov: menší objem príjmov oproti rozpočtu
za EV v Báči (najmä menej jedincov plemena JRT a PRT), v nadväznosti mimoriadna zmena termínu ŠVT
v Košiciach a s tým súvisiace menej prihlásených psov, oneskorené zaslanie faktúry z SPZ za členské
známky na rok 2017, posun v príjme platieb členského na rok 2019.
- Prehľad príjmov a výdavkov za rok 2018 tvorí samostatnú prílohu tejto zápisnice
- A. Cwieceková zdôraznila, že za rok 2018 bola opäť každá kynologická akcia vyhodnotená samostatne,.
3. Návrh a schválenie rozpočtu 2019
- Návrh rozpočtu na rok 2019 bol schválený jednomyseľne.
4. Správa kontrolnej a revíznej komisie
- Správu predniesol Ing. Š. Varga a skonštatoval že akcie klubu prebehli podľa odsúhlaseného plánu
a rozpočtu na rok 2018. Všetky doklady súvisiace s ekonomikou klubu sú podľa platných predpisov
v zmysle zákona, sú riadne vedené a vydokladované.
5. Správa poradcov chovu
- Hl. poradca chovu MVDr. Seman poďakoval všetkým poradcom chovu za spoluprácu v uplynulom roku.
- V priebehu roka sa riešilo niekoľko sporov ohľadom plemena AST (u chovateľky p. Polaczykovej bol
spochybnený vrh zo strany majiteľa krycieho psa)
- Na základe podobných sporov bola navrhnutá nová smernica o určovaní pôvodu šteniat + nové zápisné
a chovateľské poriadky. Tieto budú následne uverejnené na klubovom webe a v Spravodaji SKCHTaF.
- Poradca chovu pre plemeno AST F. Szalai uviedol, že kvalita chovu u AST sa zlepšila, naše jedince sú
konkurencieschopné a bodujú aj na výstavách v zahraničí, príkladom sú jedince CHST Skyglows, chov. E.
Urgošová.
- Poradkyňa chovu pre plemeno YT Ing. E. Zacharová skonštatovala pokles chovu uvedeného plemena.
Takýto stav ovplyvňuje niekoľko faktorov, množstvo výstav a stým súvisiacich nákladov na ýstavné
poplatky, cestovné, ubytovanie a pod.
6. Vyhodnotenie súťaže TOP 2018
Exteriér
- P. Nemesszeghy skonštatovala vcelku zlepšenie úrovne zasielaných materiálov a podkladov, na druhej
strane boli súťažiaci s nekompletnými podkladmi, títo museli byť zo súťaže vylučení.
- Zároveň navrhla doplnenie a zmenu bodovania súťaže pre rok 2019 – započítanie bodov za titul Cassovia
winner, predložený návrh bol prijatý jednomyseľne.
- Vyhodnotenie súťaže bude na ŠVT vo Viničnom 16.03.2019
Ú: spracovať nové bodové hodnotenie súťaže TOP Exteriér 2019 a vystaviť na web stránke klubu a v
Spravodaji
Z: P. Nemesszeghy, A. Folťanová
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Agility
- P Seman predniesol výsledky súťaže TOP Agility 2018. Súťaže sa z roka na rok zúčastňuje viac a viac
jedincov, avšak nie všetci sú členovia SKCHTaF a preto nemôžu byť vyhodnotení.Tak ako minulý rok,
nebola zastúpená kategória „large“
- Vyhodnotenie súťaže bude na ŠVT vo Viničnom 16.03.2019
Výkon
Do individuálnej súťaže TOP výkon sa prihlásili 2 jedinci, do súťaže o TOP CHST 1 chov.stanica so
štyrmi jedincami
F. Szalai skonštatoval, že podmienky a pravidlá sú komplikované a súťažiaci si ich vysvetľujú po svojom.
Preto navrhuje zjednodušiť bodový systém
- Vyhodnotenie súťaže bude na MSBLT v Turej Lúke termíne 29.06.-30.06.2019
Ú: zmenu bodového systému pre vyhodnotenie súťaže TOP výkon predložiť na najbližšom výbore
Z: F. Szalai
Ú: informovať a pozvať výhercov na vyhodnotenie a odovzdanie cien TOP teriér 2018
Z: A. Folťanová
Ú: uverejniť výsledky súťaže TOP Exteriér, Agility a Výkon 2018 na web stránke klubu a v Spravodaji
Z: P. Nemesszeghy, P. Seman, F. Szalai, A. Folťanová
7. Rôzne
 ŠVT Viničné – na kontrolu chrupu boli nominovaní: F.Szalai, J.Füri, I.Janovcová
 Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti – podľa oficiáleho prípisu zo strany SPZ by sa mali riešiť na úrovni okresov
a poľovníckej komory. Za jednotlivé skúšky budú zodpovedné určenené osoby v spolupráci s koordinátorom
výcviku Ing. Perinajom.
29.06.-30.06.2019 – MSBLT, Turá Lúka, CACIT, CACT, CCT, KV, zodpovedný: Ing. M.Perinaj
13.07.2019 – KFSMP, v spolupráci s OKO Levice, CACT, CCT, KV, zodpovedný: J.Füri
24.08.2019 – CHBL – v spolupráci SRO SPZ Prešov a MKK Patria Branisko, CACT, CCT,
25.08.2019 – SO, Široké, zodpovedný: P. Čuchran
14.09.2019 – CHBL (Memoriál S. Oujezdského), Báhoň, CACT, CCT, Víťaz Memoriálu, zodpovedný:
S.Daniel
12.10.2019 – SO, Bratislava , zodpovedný: A.Cwieceková
19.10.2019 – KFD, Senec, CACT, CCT, KV, zodpovedný: A.Cwieceková
23.11.-24.11.2019 – KDS – v spolupráci s OPK Humenné, CACT, CCT, KV, zodpovedný: Ing. M.Perinaj
(víťaz bude delegovaný na Medzinárodné duričské skúšky brlohárov)
31.08.- 01.09.2019 – VD: Belušské Slatiny
Ú: skoordinovať a uverejniť propozície klubu a jednotlivých okresov
Z: osoby zodpovedné za skúšky
Ú: písomne osloviť okresy ohľadom skúšok a formy klubových titulov, ktoré budú zadávané na okresných
skúškach
Z: A. Folťanová
 MDS brlohárov – sa budú konať 07.-08.12.2019 v Dolnej Maríkovej. SKCHTaF môže delegovať 3 jedincov.
Výber psov bude na výbore klubu a uprednostňovaní budú jedince s absolvovanými klubovými skúškami.
Ùčastníkom na tieto MDSB klub nebude prispievať.
 Dni s teriérom – J.Ilgom boli spracované dve ponuky:
- Stredisko Nemšová (Antonštál) – vzhľadom na vyššie náklady na ubytovanie a stravu bola ponuka
zamietnutá
- Rekreačné stredisko Belušské Slatiny, hotel Bonums: ubytovanie na osobu s plnou penziou: 22,- Eur/deň
Táto ponuka bola prijatá. Info na klubovej web stránke.
 Poplatok za krytie (za vystavenie odporúčania za krytie) – majiteľ suky je povinný uhradiť poplatok vopred
a kópiu o úhrade spolu s členským poslať poradcovi chovu pri žiadaní krycieho listu
 Členský preukaz – vzhľadom na množiace sa prípady straty členského preukazu, príp. členskej známky sa
výbor klubu uzniesol: každy člen ktorý stratil členský preukaz a požiada o vydanie kópie preukazu do konca
apríla 2019 dostane nový členský preukaz s platnou známkou v nasledujúcom klubovom spravodaji 1/2019.
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V prípade straty preukazu od roku 2020 bude člen povinný uhradiť pokutu vo výške 10,- Eur + poplatok za
známku.
 Poradcovia chovu – majú právo navrhnúť kontrolu vrhu
Ú: zakomponovať do chovných podmienok
Z: P. Seman
 Administrátori plemien
Ú: aktualizovať administrátorov jednotlivých plemien + ostatných údajov týkajúcich sa plemena na webe
Z: poradcovia chovu
 Členské schôde – sa uskutočnia po skončení ŠVT v Košiciach a v rámci Dní s teriérom v Belušských Slatinách
Ú: uverejniť na webe a v Spravodaji
Z: A. Folťanová

V Bratislave, 16.02.2019
Adriana Folťanová
Overovateľ zápisnice: MVDr. P. Seman
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