Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHTaF zo dňa 23.09.2017
Zasadnutia výboru sa zúčastnilo 8 členov výboru, F. Szalai, J. Varga a P. Gréková boli ospravedlnení, výcvikárka
klubu L. Ostrožanská, za revíznu a kontrolnú komisiu bol prítomný J. Ilgo.
PROGRAM:
1. Vyhodnotenie plnenia úloh zasadnutia výboru zo dňa 04.03.2017
2. Vyhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v roku 2017
3. Príprava zostatkových kynologických podujatí na rok 2017 (KVT, KFD, KDS)
4. Plán výstav na rok 2018
5. Plán skúšok poľovnej upotrebiteľnosti na rok 2018
6. Návrh rozhodcov na výstavy, príp. skúšky na rok 2018
7. Rôzne
1. Vyhodnotenie plnenia úloh zasadnutia výboru zo dňa 04.03.2017
Ú: na SKJ vyžiadať 4x mimoriadne ocenenie CAC pre EV pre uvedené plemená: JRT, PRT, Foxteriér
hrubosrstý, foxteriér hladkosrstý – úloha pretrváva
Z: A. Folťanová
Ú: spracovať a predložiť materiál na Vodcovský odznak pre členov klubu, ktorí majú pracovné plemená –
úloha pretrváva
- Do hodnotenia sa nebudú započítavať skúšky vlôh a odvahy.
- Materiál dopracovať a preposlať na spripomienkovanie do budúceho zasadnutia výboru.
Z: L. Ostrožanská
Ostatné úlohy boli priebežne splnené.
2. Vyhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v roku 2017
ŠVT Viničné – výstava so zadávaním titulu CAC, v početnom zastúpení psov a na výbornej organizačnej úrovni.
ŠVT Košice – výstava sa opäť konala v priestoroch kynologického klubu Anička, kde po zmene majiteľa areálu
nastali mnohé pozitívne zmeny týkajúce sa organizačného zabezpečenia a možností realizácie.
Molčanyiová pre budúci rok zároveň navrhla zmenu organizačného a výstavného výboru v zložení:
I.Molčanyiová, J. Timaník a I. Carnoka.
Návrh bol prijatý jednomyseľne.
Víkend s teriérom: 25.08.-27.08.2017 - VD sa konali v prostredí Manínskej Tiesňavy, dobrá príprava
a zabezpečenie zo strany výcvikárov klubu a domáceho PZ Prosné. Je záujem organizovať VD v tomto prostredí
aj budúci rok, možnosť organizácie ako aj presný termín bude uverejnený začiatkom roka 2018.
MSBLT 24.06.-25.06.2017 Turá Lúka – boli pripravené na dobrej úrovni, s bohatou ponukou sponzorského.
Skúšok sa zúčastnilo 59 psov. Výsledky boli uverejnené na klubovej web stránke a následne budú uverejnené aj
v Spravodaji.
L Ostrožanská avizovala potrebu upresniť pravidlá úhrady za škodnú, ktorá uhynula na skúškach. Podľa J.Kubaľu
a p. Ostrožanskej zodpovednosť za úhyn nesie vodič (podľa ustanovení v propozíciách) a preto by hodnotu
škodnej mal zaplatiť majiteľ psa. A.Cwieceková navrhla spísať zápis o škode priamo na skúške.
Výbor sa jednomyseľne uzniesol, že v prípade, že vznikne škoda majiteľovi škodnej, zodpovednosť za poškodenie
škodnej nesie vodič psa (poškodenie a úhyn musí byť v ten istý deň skúšky).
FSMP 27.05.2017 Červeník – zúčastnilo sa 15 psov, z toho 5 mimo klub. Skúšky boli dobre organizačne
zabezpečené zo strany pomocného výcvikára R.Lackoviča.
Skúška odvahy 27.08.2017 – konala sa v rámci výcvikových dní, na rozdiel od minulých rokov sa skúšky zúčastnil
dostatočný počet psov zodpovedajúcej výkonnosti.
Skúšky odvahy 30.07.2017 Branisko – boli zrušené z dôvodu nedostatočného počtu psov. Podľa L.Ostrožanskej
sú tieto skúšky neperspektívne a nefunkčné. Skúšky bude potrebné presunúť na iný termín aj do iného prostredia
za organizačnej pomoci nového pomocného výcvikára. Je potrebné hľadať nového pomocného výcvikára pre
oblasť východného Slovenska.
Z: L. Ostrožanská
Chovné skúšky v brlohárení 16.09.2017 Alžbetin Dvor - výcvikárka klubu L. Ostrožanská vyjadrila nespokojnosť
so organizáciou zo strany OKO Senec ako aj s pomocou zo strany ostatných výcvikárov.
Záverom L. Ostrožanská navrhla úpravu výšky odmeny pre brlohmajstrov a to na 25,-/deň.
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Návrh bol prijatý jednomyseľne.
Ú: preveriť spôsob preplácania cestovného pre brlohmajstrov
Z: A. Cwieceková
3. Príprava zvyšných kynologických podujatí na rok 2017
KFD 21.10.2017 Červeník – skúšky budú obsadené 2 skupinami psov, rozhodcovia sú vydelegovaní
KDS 25.11.-26.11.2017 – prihlásených zatiaľ 6 psov, revír bude poskytnutý zdarma formou sponzorského od p.
Ruščáka. Hlavným sponzorom bude fy Jägerland.
Medzinárodné duričské skúšky brlohárov (CACIT) 01.-.02.12.2017 organizuje SPZ v revíri PZ Maríková. Za náš
klub je možné nominovať 2 zástupcov. M. Perinaj ako víťaz KDS v roku 2015 + víťaz tohtoročných skúšok, resp.
najlepší slovenský zástupca.
Ú: osloviť p. Perinaja za účelom účasti na MSD
Z: L. Ostrožanská
KVT Bratislava: 28.10.2017 – zatiaľ k termínu 1.uzávierky prihlásený pomerne malý počet psov. Ubytovanie pre
rozhodcov je zabezpečené v penzióne Pod kláštorom. Sponzorom výstavy bude fy Happydog, p. Ruža (agility), p.
Vojteková (KV kozmetika), p. Kanásová (keksíky pre psov)
4. Plán klubových výstav na rok 2018
ŠVT Viničné, CC – 10.03.2018
EV Fox, PRT, JRT – 16.06.2018, Báč
KVT, CAC, CC, KVT – 17.06.2018, Báč
ŠVT Košice, CAC, CC – miesto a termín neurčené
Ú: preveriť voľné termíny v septembri na cvičáku na Aničke.
Z: I. Molčányiová.
5. Plán klubových a skúšok poľovnej upotrebiteľnosti na rok 2018
19.05.2018 – KFSMP: Červeník, resp. PZ Žiar Prievidza (rozhodcovia: M.Folťan, M.Perina)
23.06.-24.06.2018 – MSBLT: Vinohrady nad Váhom (rozhodcovia: G.Ostatník, K.Malíková, R.Trojka)
28.07.2018 – CHBL: miesto neurčené
29.07.2018 – skúška odvahy: miesto neurčené
25.08.- 26.08.2018 – VD: miesto neurčené (v rámci VD SO+CHBL)
08.09.2018 – CHBL: miesto neurčené (rozhodcovia: K.Ostrožanský, G.Ostatník)
20.10.2018 – KFD: Červeník, resp. PZ Žiar Prievidza (rozhodcovia: M.Cernok, M.Folťan)
6. Návrh rozhodcov na výstavy na rok 2018
ŠVT Viničné: J.Rück (A), I.Nováková (CZ), P.Seman (SK)
ŠVT Košice: F.Polehna (CZ), N.Vass (SK), F.Szalai (SK), náhradník A Cwieceková (SK)
EV Báč: Fox Terrier wire: Mr.Max King (UK)
Fox Terrier smooth: Mr. Jim Mcghie (UK), Mr. Luc Detry (UK),
PRT a JRT: B.Matakovič (CRO),
KVT Bratislava – Báč: Mr.Max King, Mr. Jim Mcghie, Mr. Luc Detry (Belgicko), A.Korosz (HU), B.Matakovič
(CRO), Lukaš Kozlarek (PL)
Ú: Navrhnúť rozhodcov pre posudzovanie STB pre r. 2018.
Z: I. Janovcová
T: týždeň
7. Rôzne
TOP teriér 2017 – vyhodnotenie súťaže bude presunuté na termín KVT v Báči, t.j. 17.06.2018
30. výročie klubu – P.Seman predstavil návrh štruktúry publikácie. Priebežne sa budú zbierať materiály
a fotodokumentácie.
V Bratislave, 23.09.2017
Adriana Folťanová
Overovateľ zápisnice: MVDr. P. Seman
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