Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHTaF zo dňa 24.02.2018
Zasadnutia výboru sa zúčastnilo 10 členov výboru, poradkyňa chovu pre plemeno YT Ing. E. Zacharová,
výcvikárka klubu Bc. Lucia Ostrožanská, za revíznu a kontrolnú komisiu bol prítomný Ján Ilgo.
PROGRAM:
1. Vyhodnotenie plnenia úloh zasadnutia výboru zo dňa 04.03.2017 a 23.09.2017
2. Vyhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v závere roka 2017
3. Príprava kynologických podujatí na rok 2018
4. Prehľad hospodárenia za rok 2017
5. Návrh a schválenie rozpočtu 2018
6. Správa kontrolnej a revíznej komisie
7. Správy poradcov chovu
8. Vyhodnotenie súťaže TOP 2017
9. Rôzne
1. Vyhodnotenie plnenia úloh zasadnutia výboru zo dňa 04.03.2017 a 23.09.2017
Ú: spracovať a predložiť materiál na Vodcovský odznak pre členov klubu, ktorí majú pracovné plemená – úloha
splnená: L. Ostrožanská pripravila kritériá na jednotlivé stupne vodcovského odznaku. Materiál bude
rozposlaný členom výboru a po pripomienkovaní bude schvaľovaných na ďalšom zasadnutí výboru
Ú: na SKJ vyžiadať mimoriadne zadanie titulu CAC pre EV pre uvedené plemená: JRT, PRT, Foxteriér
hrubosrstý, foxteriér hladkosrstý – úloha splnená
Ú: Prehodnotiť organizáciu, zabezpečenie a účasť na skúškach odvahy na Branisku – úloha splnená
L. Ostrožanská a pomocný výcvikár P. Čuchran stanovili termín skúšok na 28.07.2018, skúšky naďalej
ostávajú v areáli na Branisku aj so zabezpečeným ubytovaním.
Ú: ŠVT KE - preveriť voľné termíny v septembri na cvičáku na Aničke – úloha splnená
Ú: Navrhnúť rozhodcov pre posudzovanie STB pre r. 2018 – úloha splnená
Ú: Osloviť rozhodcov na výstavy v roku 2018 – úloha splnená
2. Vyhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v závere roka 2017
KVT, 28.10.2017 – výstava so zadávaním titulu CAC, CC, KV sa konala vo Viničnom, na mieste, ktoré má veľmi
dobré ohlasy od vystavovateľov, v početnom zastúpení psov a na výbornej organizačnej úrovni. Za prípravu
a organizáciu tejto výstavy patrí poďakovanie celému organizačnému výboru.
KFD, 21.10.2017 – skúšky sa konali tradične v revíri PZ v Červeníku za výbornej organizácie pánov
Lackovičovcov. Skúšok sa zúčastnilo 16 psov, Víťazom sa stal FTH Chester Laro Slovakia s vodičom O. Poorom.
KDS, 24-26.11.2017 – skúšky sa konali na Dargove. Boli na vysokej organizačnej aj sponzorskej úrovni,
poďakovanie patrí najmä Ing. Ruščákovi. Skúšok sa zúčastnilo 11 psov, z ktorých traja najlepší úspešne
reprezentovali SKCHTaF na prvom ročníku Medzinárodných duričských skúšok brlohárov.
3. Príprava kynologických akcií v roku 2018
ŠVT Viničné: 10.03.2018
- Doplnenie a vydelegovanie rozhodcu F Szalaia na posudzovanie plemena AST
- Kontrola chrupu navrhnutí:, A. Cwieceková. M. Uhlíková, J. Füri
ŠVT Košice: 15.09.2018
- Výstava so zadávaním titulov CAC, CC sa uskutoční 15.09.2018 v priestoroch kynologického klubu
Anička
Ú: osloviť rozhodcov, ktorí boli navrhnutí na posudzovanie na poslednom zasadnutí výboru (F. Polehňa, CR, F.
Szalai, SK, N. Vass, SK)
Z: A. Folťanová
Európska výstava PRT, JRT, FTH, FTD Báč: 16.06.2018
- Výstava sa uskutoční v priestoroch zámockého parku kaštieľa v Báči
- Výstavné poplatky nerozlišujú člen/nečlen.: 1. uzávierka: 30,- Eur, II. uzávierka: 35,- Eur.
- Na organizácii výstavy sa budú podieľať všetky výstavné výbory + ostatní členovia výboru
- Návrh na ceny: portréty jednotlivých plemien vygravírovaných do skla.
KVT Báč: 17.06.2018
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V predvečer výstavy je plánované spoločenské posedenie pre rozhodcov, organizátorov a vystavovateľov
v priestoroch kaštieľa v Báči. Predbežná cena vstupenky je 30,- Eur na osobu
V rámci KVT bude slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže TOP teriér exteriér a agility 20187.

Ú: vydelegovanie rozhodcov na EV a KVT v Báči
Z: A. Folťanová
Dni s teriérom: 24.08.-26.08.2018
- po pozitívnych ohlasoch sa Víkend s teriérov uskutoční opäť v chatovej osade Manínska Tiesňava
- opäť bude zabezpečený bohatý program (výcvik poľovných disciplín, brloh, oplôtok, prednáška a iné)
- v rámci akcie sa dňa 26.08.2018 uskutoční skúška odvahy na diviaka v oplôtku
Z: J. Ilgo
4. Prehľad hospodárenia za rok 2017
- správu o prehľade hospodárenia predniesla ekonómka klubu A. Cwieceková. Hospodárenie klubu v roku
2017 skončilo so ziskom.
- Prehľad príjmov a výdavkov za rok 2017 tvorí samostatnú prílohu tejto zápisnice
- A. Cwieceková vpracovala za rok 2017 rozbor každej akcie klubu (výstav aj pracovných skúšok)
samostatne a poskytla ho jednotlivým osobám povereným organizovaním akcie a predsedovi klubu. Žiada,
aby v budúcnosti organizátori klubových akcií dodržiavali termín zúčtovania akcií a to do jedného mesiaca
od skončenia akcie.
5. Návrh a schválenie rozpočtu 2018
- Do rozpočtu na rok 2018 boli doplnené predpokladané výdavky na zorganizovanie zájazdu na Svetovú
výstavu psov 2018 do Amsterdamu v termíne 09-12.08.2018. P. Nemesszeghy pripravila dve varianty
zájazdu, výbor sa predbežne rozhodol a schválil variant s ubytovaním na 2 noci.
- A. Cwieceková navrhla zvýšenie štartovného na KDS na 65,- pre členov a 80,- pre nečlenov, keďže
duričské skúšky sú finančne veľmi náročná akcia. Návrh bol prijatý jednomyseľne.
- Návrh rozpočtu na rok 2018 bol schválený jednomyseľne.
Ú: na web stránku umiestniť informáciu o pripravovanom zájazde za účelom zistenia predbežného záujmu.
Z: P. Nemesszeghy
6. Správa kontrolnej a revíznej komisie
- Správu predniesol J. Ilgo a skonštatoval že akcie klubu prebehli podľa odsúhlaseného plánu a rozpočtu na
rok 2017. Všetky doklady súvisiace s ekonomikou klubu sú podľa platných predpisov v zmysle zákona, sú
riadne vedené a vydokladované.
8. Správa poradcov chovu
- Hl. poradca chovu MVDr. Seman poďakoval všetkým poradcom chovu za spoluprácu v uplynulom roku
- Na základe zvýšeného počtu žiadostí o výnimku na párenie navrhol zvýšiť tento poplatok na 30,- Eur
s platnosťou od 01.04.2018. Návrh bol prijatý jednomyseľne.
9. Vyhodnotenie súťaže TOP 2017
Exteriér
- P. Nemesszeghy upozornila na chyby v zaslaných prihláškach do tejto súťaže: prihlasovali sa aj nečlenovia
klubu, boli zle napočítané body a pod.
- Upozornila na zmeny zo strany SKJ týkajúce sa doterajších CAC kartičiek, ktoré sa od tohto roka nebudú
udeľovať. Na základe toho žiadateľ predloží do súťaže výpis výstav na Slovensku (Dog Cup).
- Zároveň navrhla doplnenie a zmenu bodovania súťaže pre rok 2018, preložený návrh bol prijatý
jednomyseľne.
- Vyhodnotenie súťaže bude na KVT v Báči 17.06.2018
Ú: uverejniť výsledky súťaže TOP Exteriér 2017 na web stránke klubu a v Spravodaji
Ú: spracovať nové bodové hodnotenie súťaže TOP Exteriér 2018 + bodovú tabuľku pre CHST a vystaviť na
web stránke klubu a v Spravodaji
Z: P. Nemesszeghy, A. Folťanová
Agility
- P Seman predniesol výsledky súťaže TOP Agility 2017. Súťaže sa z roka na rok zúčastňuje viac a viac
jedincov. Tak ako minulý rok, nebola zastúpená kategória „large“
- Vyhodnotenie súťaže bude na KVT v Báči 17.06.2018
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Výkon
Do individuálnej súťaže TOP výkon sa prihlásili 4 jedinci, do súťaže o TOP CHST – 2 chovné stanice.
- Vyhodnotenie súťaže bude na MSBLT v Turej Lúke
Ú: informovať a pozvať výhercov na vyhodnotenie a odovzdanie cien TOP teriér 2017
Z: A. Folťanová
Ú: uverejniť výsledky súťaže TOP Exteriér, Agility a Výkon 2017 na web stránke klubu a v Spravodaji
Z: P. Nemesszeghy, P. Seman, L. Ostrožanská, A. Folťanová
9. Rôzne
 Zákon o ochrane údajov platný od 01.05.2018: preveriť a doplniť do všetkých prihlášok na kynologické akcie
formulu ohľadom súhlasu na uverejnenie osobných údajov.
Z: J. Ilgo + organizátori akcií
 Vedúca redakčnej rady A. Folťanová uviedla, že stále pretrváva nedostatok príspevkov do Spravodaja od
členov klubu a tiež fotodokumentácie z niektorých akcií, najmä z klubových výstav. Články
a fotodokumentácia musia byť dodané členom redakčnej rady do uzávierky Spravodaja, ideálne na usb kľúči,
či diskete, alebo formou web stránky www.uschovna.cz. Fotografie musia byť v dobrom rozlíšení, aby ich
grafik vedel spracovať. Redakčná rada Spravodaja by privítala, keby niekto z prítomných členov výboru alebo
aj členskej základne bol ochotný aktívne spolupracovať na príprave Spravodaja, prípadne keby dal tip na
platného člena redakčnej rady, či fotografa. Príspevky môžu členovia klubu posielať na ktoréhokoľvek člena
redakčnej rady.

V Bratislave, 24.02.2018
Adriana Folťanová
Overovateľ zápisnice: MVDr. P. Seman
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