Zápis z Členskej schôdze SKCHTaF
Konanej 05.07.2019 v Košiciach
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Schôdza bola zvolaná v súlade so Stanovami klubu.
Program schôdze:
1. Správa o činnosti klubu za uplynulé obdobie.
2. Čerpanie finančných prostriedkov klubu.
3. Plán činnosti.
4. Rôzne.
1. Predseda klubu Ing. Kubaľa informoval prítomných o činnosti a aktivitách klubu za
Rok 2018, prvú polovicu roku 2019 a plán pre druhý polrok 2019.
S kladným ohlasom na Slovensku aj v zahraničí sa stretávajú všetky akcie klubu.
Mimoriadne kladne najmä v zahraničí bola hodnotená dvojvýstava EUROSHOW foxteriérov,
Jack Russel a Parson Russel teriérov spojená s Klubovou výstavou v Báči. Tradične kladne sú
hodnotené všetky naše špeciálne výstavy. Pre málo prihlásených psov museli byť zrušené
Chovné BL na Branisku a v Trakoviciach. Na naliehanie SPK a SPZ koordinovanie skúšok
klubu bude v budúcnosti musieť prebiehať v súčinnosti s Regionálnymi organizáciami SPK.
Aj preto sa vedenie klubu bude pri organizovaní pracovných aktivít spoliehať viac na
regionálne štruktúry. V spolupráci s OPK v Leviciach budúci týždeň budú organizované
KFSMP, kde už k dnešnému dňu je prihlásených 10 teriérov a 7 iných plemien, so ŠRO OPK
v Prešovea a MKK Branisko sa organizujú Chovné BL na Branisku, a s OPK v Humennom.
budú KDS. V októbri sa budú konať KFDT v okrese Senec, ktoré klub robí vo vlastnej réžii.
Pri dostatku prihlásených psov sa budú konať aj SO pri CHBL na Branisku a v septembri
v Bratislave.
V r. 2019 v Turej Lúke už prebehlo MBLT a Memoriál Ing. Františka Semana. Skúšky za
vysokej účasti 78 psov zo Slovenska a zahraničia prebehli vo výbornej atmosfére. Celkove
bolo udelených deväť titulov CACIT. Skúšky vyhral a Víťazom MSBL sa stal foxteriér
hladkosrstý Pedro z Dlouhych dílu, vodič Pavel Trnka ml. A Víťazom Memoriálu Ing. F.
Semana sa stal border teriér Mocca z Bjelakovej záhrady, majiteľ Habaj Miroslav. Na
skúškach bola vyhodnotená súťaž TOP teriér práca 2018, výsledky boli zverejnené
v spravodaji 1/19.
16.03.2019 vo Viničnom za vysokej účasti prebehla tradičná Špeciálna výstava klubu. Na
výstave bola vyhodnotená súťaž TOP teriér exteriér 2018, výsledky boli zverejnené
v spravodaji 1/19.
Ing. Kubaľa poďakoval všetkým členom organizačných týmov, ktoré sa na príprave akcií
podieľali. Osobitne kladne ohodnotil prácu Ing. Mária Perinaja, ktorý administratívne
zabezpečoval prípravu MBLT v Turej Lúke a svojej úlohy sa zhostil na výbornú .
Začiatkom decembra budú Medzinárodné duričské skúšky brlohárov. Náš klub má na
skúškach garantované tri miesta. Predpokladáme, že uvedených skúšok sa za klub zúčastnia
najlepšie psy z KDS.
2. p. Cwieceková informovala prítomných o hospodárení klubu za rok 2018.
Po jednotlivých položkách informovala o príjmoch a výdavkoch za rok 2018. Vzhľadom na
náročnosť EV foxteriérov organizovanej v Báči a prenesenie platby faktúry členského SPZ za
rok 2017 do roku 2018, hospodárenie skončilo schodkom. Tiež po jednotlivých položkách
informovala o rozpočte klubu na rok 2019. Informovala členov o spôsobe vedenia účtovníctva
v účtovnickom programe Pohoda, uviedla že odvody a daňove priznanie spracúva

profesionálna účtovníčka. Účtovníctvo prechádza kontrolou profesionálnej účtovníčky,
revíznej komisie a predsedu klubu.
Hospodárenie klubu je tak ako po iné roky zverejnené v Spravodaji č. 1.
Pre r. 2019 klub počíta s vyrovnaným rozpočtom. Pracovné akcie, okrem MSBLT,KFDT a
SO budú organizované v spolupráci s jednotlivými OPK a to bude prebiehať tak, že OPK
zabezpečí celú organizáciu skúšok vrátane finančného krytia a rozhodcov. Klub tak výrazne
ušetrí finančné prostriedky za organizovanie skúšok a okresy si naplnia počty psov na
skúškach. Spolupráca s OPK tak bude obojstranne výhodná. Klub vo svojej réžii zabezpečí
dodanie kartičiek CACT,CCT, prípadne diplomy a čestné ceny(sponzorské) pre plemená,
ktoré organizuje klub. Nebude hroziť rušenie skúšok pre nedostatočný počet prihlásených
psov a členom klubu sa umožní získať rýchlejšie čakateľstvo na národného a klubového
šampióna práce.
3. Bol prednesený v rámci bodu č. 1.
4. V rámci bodu rôzny vystúpila p. Mgr. Katarína Malíková. Uviedla, že na výbor klubu
poslala dva listy s pripomienkami k činnosti výboru klubu, vedeniu účtovníctva,
posielaniu pozvánok na členské schôdze a usporiadaniu členských schôdzí a pod.
s tým, že by chcela urobiť osobnú kontrolu vedenia účtovníctva klubu. V odpovediach
na jej korešpondenciu jej predseda klubu Ing. Kubaľa uviedol, že ak má konkrétne
pripomienky k činnosti klubu, tak nech sa obráti na riadne zvolenú Kontrolnú
a revíznu komisiu klubu. Z pléna odozneli otázky o čo vlastne ide a kto p. Malíková
je. P. Malíková uviedla, že odchovala niekoľko vrhov foxteriérov hrubosrstých
a jagdteriérov. So svojimi psami dosiahla niekoľko úspechov aj na medzinárodných
skúškach a aj titul medzinárodný šampión práce. Na otázku z pléna, prečo sa p.
Malíková považuje za kompetentnú robiť audit účtovníctva uviedla, že je rozhodca pre
skúšky PUP a pôsobila na rôznych stupňoch ako vyšetrovateľka v policajnom zbore.
Ing. Kubaľa na jej príspevok odpovedal, že na svoje listy dostala riadne odpovede
a tým túto vec považuje za uzavretú. Ak má p. Malíková konkrétne poznatky o nekalej
činnosti výboru alebo klubu, nech sa obrátil na Kontrolnú a revíznu komisiu klubu. P.
Hrtánková – členka KRK uviedla, že na komisiu dostali jej list, ktorý je však len
všeobecný.
P. Malíková mala aj niekoľko návrhov k doplneniu Stanov klubu, na čo jej bolo
vysvetlené, že stanovy sa môžu novelizovať len na konferencii klubu.
Mala dotaz prečo jeden člen, klubu, ktorý je člen SPZ dostal členskú známku až teraz
po rokoch členstva. Bolo jej vysvetlené, že riadni členovia SPZ nedostávajú členské
známky, pretože si platia člesnké na OPK, ak ju dostal, bola mu pravdepodobne
poslaná omylom. Členské známky sú len pre kolektívnyh členov SPZ, ktorý majú
k tomu príslušný preukaz, do ktorého si ich nalepujú.
Dr. Hrtánek uviedol, že klub je tu na to, aby spájal chovateľov teriérov a nie, aby ich
rozdeľoval, pýtal sa aké oprávnenie má p. Malíková robiť kontrolu klubových
dokladov. To že je bývalá vyšetrovateľka ju k tomu podľa jeho názoru neoprávňuje.
Dr. Chriašteľ sa v diskusii spýtal, že kde p. Malíková bola, keď bolo treba riešiť
novelizáciu Zákona o chove psov (tzv. bojové a nebezpečné plemená psov). V rámci
tejto novelizácie by boli existenčne postihnuté okrem iných aj Americký
stafordshírsky teriér a Stafordshírsky bullteriér. P. Chriašteľ uviedol, že k zastaveniu
prejednávania pripravovanej novelizácie v Národnej rade SR podstatnou mierou
prispeli hlavne Dr. Seman a on.
Ing. Seman uviedol, že ak má p. Malíková nejaké konkrétne zistenia k činnosti klubu,
tak nech ich dá na prešetrenie Dozornej a revíznej komisii klubu.

MVDr.Chriašteľ v diskusii tiež navrhol, či by sa v rámci súťaže o Top teriéra, nemohli
vyhodnocovať aj najúspešnejšie jedince z triedy čestnej, lebo je chvályhodné keď
majiteelia ktorí už majú všetky tituly, umožnia iným získavať tituly v „titulových“
triedach, avšak psy z triedy čestnej nemôžu získavať tituly a tým ani potrebné body
do súťaže o Top teriéra.
V diskusii Dr. Seman uviedol, že v rámci členstva v Kynologickej rade SPZ sa
podarilo presadiť dotácie pre chovateľské klubu aj za každé šteňa, ktoré je zapísané v
PK. Náš chovateľský klub z tohto titulu dostane najvyššiu dotáciu zo všetkých klubov
organizovaných v SPZ. Okrem toho uviedol, že sa naši zástupcovia zúčastňujú aj
v rámci tvorby a pripomienkovania chovateľských a iných predpisov.
P. Ryšánková uviedla, že pracuje na oddelení kynológie SPZ a vie porovnať činnosť
nášho chovateľského klubu s inými. Náš klub podľa jej názoru patrí k najlepším
a bezproblémovým, svoje záväzky čo sa týka nákupu členských známok si vzorne
plní.
Ing. Hilmerová navrhla, aby sa na výstavách organizovaných klubom mohli
zúčastňovať aj jedince YT, ktoré nemajú štandardnú úpravu srsti – resp. sú ostrihané.
P. Seman pripomenul, že táto požiadavka už bola dávnejšie riešená. Nikto nebráni
majiteľovi, aby svojho psa na výstavu prihlásil, napríklad aj v takejto úprave.
Výsledné ohodnotenie vždy závisí od konkrétneho rozhodcu. Aj na práve skončenej
výstave bol predvedený jedinec čiastočne ostrihaný, keďže anatomicky a inak
zodpovedal štandardu dostal známku v.d., čo ho oprávňuje do chovu, keď pes na
ďaľšej výstave dosiahne štandardnú úpravu, môže si známku zlepšiť.
Keďže už neboli ďalšie príspevky, Ing. Kubaľa poďakoval prítomným za účasť
a členskú schôdzu ukončil.
Napísal: Dr. Pavol Seman
Overil (overila)......

