Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHTaF zo dňa 23.09.2017
Zasadnutia výboru sa zúčastnilo 8 členov výboru, F. Szalai, J.Varga a I. Janovcová boli ospravedlnení, prítomní
boli všetci členovia revíznej komisie..
PROGRAM:
1. Školenie: ochrana osobných údajov
2. Vyhodnotenie plnenia úloh zasadnutia výboru zo dňa 24.02.2018
3. Vyhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v roku 2018
4. Príprava zostatkových kynologických podujatí na rok 2018
5. Plán výstav na rok 2019
6. Plán skúšok poľovnej upotrebiteľnosti na rok 2019
7. Návrh rozhodcov na výstavy, príp. skúšky na rok 2019
8. Rôzne
1. Školenie
V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Europskeho parlamentu a Rady EU
2016/679 (GDPR) prítomní členovia výboru, poradcovia chovu a členovia revíznej komisie prešli školením, kde
boli poučení ako majú narábať z osobnými údajmi, s ktorými prichádzajú do styku v rámci funkcií v klube.
2. Vyhodnotenie plnenia úloh zasadnutia výboru zo dňa 24.02.2018
Úlohy vyplývajúce zo zasadnutia výboru dňa 24.02.2018 boli priebežne splnené.
3. Vyhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v roku 2018
ŠVT Viničné – výstava aj napriek tomu, že bola bez zadávaním titulu CAC, bola v početnom zastúpení psov a na
výbornej organizačnej úrovni.
EV pre JRT, PRT a Fox + KVT – výstavy sa uskutočnili netradične v exteriéri, v priestoroch parku kaštieľa Báč.
Na prostredie, organizáciu a zabezpečenie boli výborné ohlasy nielen zo strany slovenských, ale aj zahraničných
vystavovateľov a rozhodcov. Ing. Kubaľa vyslovil poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave
a zabezpečení týchto náročných výstav.
ŠVT Košice – výstava sa konala v priestoroch kynologického klubu Anička v septembrovom termíne. Výstava
bola dobre organizačne pripravená a zabepečená aj vďaka novému výstavnému výboru v zložení: I.Molčanyiová,
J.Timaník a I.Carnoka.
Víkend s teriérom – VD sa konali v chatovej osade v prostredí Manínskej Tiesňavy, avšak pre ďalší ročník bude
potrebné hľadať nové lokality, nakoľko uvedená chatová osada nebude môcť byť pre podobné účely už využívaná.
J. Ilgo navrhuje, aby Skúška odvahy na diviaka, ktorá sa organizovala v rámci výcvikových dní, bola ako
samostatná skúška mimo program VD. Návrh bol prijatý jedmomyseľne.
Ú: spracovať nové ponuky na organizáciu výcvikových dní s teriérom
Z: J. Ilgo
MSBLT Turá Lúka – Ing. Kubaľa poďakoval výcvikárke L. Ostrožanskej za prípravu a organizačné zabezpečenie
skúšok počas obdobia pozície ako výcvikárky klubu, nakoľko tieto skúšky boli z pozície výcvikára klubu jej
posledné.
Chovné skúšky v brlohárení Trakovice – skúšky boli prezentované ako Memoriál S. Oujezdského, boli však
zrušené z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených psov.
4. Príprava zvyšných kynologických podujatí na rok 2018
KFD – skúšky sa budú konať v Červeníku, v spolupráci s miestnym poľovným združením pod vedením Ing. J.
Funtu.
5. Plán klubových výstav na rok 2019
16.03.2019 – ŠVT Viničné, CAC, CC
05.07.2019 – ŠVT Košice, CC
16.11.2019 – KVT Viničné, CAC, CC, KVT
6. Plán klubových a skúšok poľovnej upotrebiteľnosti na rok 2019
Vzhľadom k vývoju kynológie a poľovníctva na Slovensku a čoraz ťažším podmienkach organizovať skúšky
poľovnej upotrebiteľnosti sa klub rozhodol pri organizovaní týchto skúšok spolupracovať s okresnými
poľovníckymi organizáciami. Za klub bude delegovaný koordinátor, ktorý bude dohliadať na plánované skúšky.
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Za klub sa na takýchto okresných skúškach bude môcť zúčastniť určitý počet psov, a tieto budú mať v prípade
úspešného absolvovania skúšok aj nárok na získanie titulu CACT a CCT. Tieto podmienky a možnosti budú
zakomponované v propozíciách okresných skúšok
21.06.-23.06.2019 – MSBLT, Turá Lúka
14.09.2019 – CHBL (Memoriál S. Oujezdského), Báhoň, v spolupráci s S.Danielom
12.10.2019 – SO, Mestské Lesy Bratislava
24.08.2019 – o pohár Braniska, P. Čuchran navrhuje spoluprácu s okresom , za klub sa bude môcť zúčastniť 10
– 12 psov, Klub by prispel pohármi pre víťazov z klubu a možnosťou získať titul CACT.
SO pre oblasť VS – miesto a termín neurčené, prejednať s Ing. Perinajom
DS – miesto a termín neurčené, prejednať s Ing. Perinajom (prvá polovica novembra)
FSMP – termín neurčený (od júla), miesto: OKO Levice, resp. Štúrovo
KFD – termín neurčený, miesto: OKO Červeník, resp. Rača
7. Návrh rozhodcov na výstavy na rok 2019
ŠVT Viničné: Jenny Smith (GB) G- van Ruiten Hajnová (CZ), M.Uhlíková, A. Cwieceková,(SK)
ŠVT Košice: C. Denk (HU), S. Bučko, J. Füri (SK), Alan Hedges (GB)
KVT Viničné: V. Hutečka (CZ), K. Eichaker (CZ), M. Swietoň (PL), R. Kanás, J. Kubaľa (SK)
Ú: osloviť rozhodcov za účelom posudzovanie pre r. 2019.
Z: A. Folťanová
8. Rôzne
 Sigetov Memoriál 2018 – na SKCHTaF bol nominovaný Ing. M. Perinaj so psom Cerdo z Chrástkovej.
Návrh bol prijatý jednomyseľne
 Dr. Seman informoval o požiadavke urobenia testu rodičovstva na vrh AST z chovateľskej stanice p.
Polaczykovej. Námietku vzniesla majiteľka domnelého otca vrhu p. Latko (PL).
 Ing. Kubaľa a Dr. Seman informovali o riešení námietky voči pravosti vrhu FHL, ktorý bol zapísaný na
ch. st. p. Füriho.
 na výbore boli prejednané rôzne podnety členov klubu

V Bratislave, 06.10.2018
Adriana Folťanová
Overovateľ zápisnice: MVDr. P. Seman
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