Zápisnica
z členskej schôdze SKCHTaF, ktorá sa konala 12.09.2015
na Inštitúte veterinárneho lekárstva v Košiciach.
Zúčastnení: podľa prezenčnej listiny.
1. Správa o činnosti klubu za 5 rokov. (ing. Kubaľa)
Výstavy Viničné, Košice, Nitra.
- Informácia o presune výstavy v novembrovom termíne z Nitry do Bratislavy.
- Práca a skúšky teriérov v brlohárení - najväčšia akcia.
- Memoriál F. Semana
- Skúšky Turá Lúka
- Farbiarske skúšky malých plemien CACT, CCT
- Klubové brlohárske skúšky Branisko - tohoto roku zaznamenaný úspech v účasti, pochvala
organizátorom okolo p. Čuchrana.
- Klubové duričské skúšky teriérov
- Klubové farbiarske skúšky teriérov
- Skúška odvahy na na diviaka - podmienka pre účasť na skúškach duričov.

- Víkend s teriérom - výcvikové dni, J. Ilgo. Zmena miesta konania z Belušských Slatín do
-

Hlohovca. Spojené s akciou chovateľov a majiteľov West highland white terrierov.
Spravodaj - 2 x ročne, redaktor A. Folťanová. Výzva na prispievanie článkami aj od chvateľov a
majiteľov teriérov.
Zájazd na Svetovú výstavu v Miláne, organitovala p. Nemesseghy

Hlavný výcvikár p. Oujezdsky, pomocní výcvikári p. Lackovič a p. Szalai.
2. Správa o hospodárení
Výstavy sú ekonomickým prínosom, sú v zisku.
MST v brlohárení
Vyúčtovania a ekonomika za rok 2014 je k nahliadnutiu na vyžiadanie.
3. Diskusia
Návrh spojiť klubovú výstavu s brlohárskymi skúškami na Branisku.
Podmieniť priznaie chovnosti skúškami z výkonu - nie je inak stimul absolvovať skúšky.
Nie sú schválené plány chovu a lovu v poľovníckych združeniach. Na zasadnutí rady SPZ nadniesť
dodržiavanie držby psov v revíroch (Kubaľa, Seman, Oujezdsky)
Viac propagovať psov s PP (p. Borzová)

4. Voľba delegátov na konferenciu SKCHTaF
Na počet členov SKCHTaF na východnom Slovensku - 81, podľa platných stanov je možné
delegovať 5 delegátov. Schválení - Ing. Vass, p. Varga, MVDr. Molčányiová - aktuálni členovia
výboru, delegovanie schválené.
Návrh na delegovanie ďalších dvoch - p. Borzová a MVDr. Molčányi plus jeden náhradník - p.
Čuchran - jednohlasne shválení.

V Košiciach 30.09.2015
Ivana Molčányiová

