Zápisnica z členskej schôdze SKCHT a F
Košice 22.7.2012
Prítomní podľa prezenčnej listiny.
Za Výbor klubu prítomní: MVDr. Pavol Seman, p. Anka Cwiecekova, MVDr. Molčániová.
Členskú schôdzu viedol podpredseda klubu MVDr. Pavol Seman
Program podľa pozvánky:
1. Správa o činnosti klubu,
2. Vyhodnotenie akcií klubu,
3. Diskusia.
Dr. Seman stručne informoval o činnosti klubu za prvý polrok 2012. V marci sa uskutočnila
Špeciálna klubová výstava vo Viničnom. Výstava bola tradične dobre obsadená a výborne
zorganizovaná.
Pre nezáujem členov klubu sa neuskutočnili plánované Klubové lesné skúšky malých plemien
v Lipovom.
Začiatkom júla klub usporiadal tradičné Medzinárodné skúšky teriérov v brlohovaní na líšku
a Memoriál Ing. Semana. Akcia prebehla organizačne bez problémov. Vysoko bol hodnotený fakt, že
od kedy sú skúšky dvojdňové sa celkovým víťazom a aj víťazom Memoriálu Ing. Semana stal účastník
zo Slovenska p. Ostrožovič s border teriérom.
P. Cwieceková v tejto súvislosti uviedla, že celkové náklady na skúšky tohto typu neustále
stúpajú hlavne z dôvodu vysokých poplatkov za prenájom líšiek.
P. Cwieceková informovala o tom, že počas zimného obdobia prebehla Konferencia
Kynologickej rady SPZ. Na Konferencii bol do Predsedníctva KR zvolený MVDr. Seman a za predsedu
Kontrolnej sekcie KR Ing. Kubaľa. MVDr. Seman bol aj delegovaný za zástupcu SPZ vo Valnej hromade
Slovenskej kynologickej jednoty.
Niektorí členovia sa informovali, či nie je možné platiť členské za viac rokov naraz.
P. Cwieceková vysvetlila, že to v zmysle stanov klubu nie je možné.
Dr. Molčániová uviedla, že je malý záujem o účasť na Výcvikových dňoch na Branisku. Preto
sa budú organizovať len skúšky. Konkrétne brlohárske skúšky a skúšky odvahy na diviaka. Na skúšky
odvahy, je zatiaľ prihlásených málo psov. Na brlohárske skúšky je prihlásený dostatočný počet psov.
P. Borzová požadovala, aby sa Špeciálna výstava vo Viničnom organizovala v tom istom
termíne ako je medzinárodná výstava v Nitre (úspora nákladov).
Dr. Seman zdôvodnil, že samostatný termín Špeciálnej výstavy vo Viničnom nezávisle od výstavy
v Nitre vznikol práve na základe požiadaviek chovateľov a vystavovateľov. Okrem toho termín
výstavy v Nitre sa v posledných rokoch neustále menil a nebolo možné si dopredu objednať prenájom
výstavnej haly vo Viničnom.
Pre r. 2013 je znova termín výstavy v Nitre zmenený na koniec februára. V každom prípade sa bude
výbor klubu touto požiadavkou zaoberať.
Dr. Kaščák sa informoval ako je to so zápismi psov importovaných z ČR.
P. Cwieceková vysvetlila, že importované jedince dostanú do PP zápis čísla v SPKP, ale už sa nemusia
pretetovávať alebo prečípovávať. Ak je dovezený jedinec, ktorý je len očípovaný a majiteľ ho chce aj
otetovať, mal by sa otetovať číslom, pod ktorým je zapísaný v SPKP.

Na požiadavku od účastníkov schôdze Dr. Seman a p. Cwieceková podrobne vysvetlili
povinnosti chovateľov pri čípovaní psov a systém zápisu šteniat do plemennej knihy vrátane
aktuálneho kolobehu dokladov. P. Cwieceková uviedla, že pre zápis do PK je nové tlačivo Prihlášky
vrhu, na ktoré sa k jednotlivým šteniatkam lepia čiarkové kódy implantovaných čípov. Číslo čípu je
následne odčítané pri zápise šteňaťa a vytlačené priamo v Preukaze o pôvode psa.
Zapísal:
MVDr. Pavol Seman
Overila: Anna Cwieceková

