Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHTaF zo dňa 07.10.2006
Zasadnutia výboru sa zúčastnilo 8 členov, p. Šedík, p. Glezgo, p. Vass a p.Bučko, boli ospravedlnení. Za revíznu
a kontrolnú komisiu bol prítomný Ing. Š.Varga, prizvaná bola riaditeľka KVT Ing. Hilmerová.
PROGRAM:
1. Prerokovanie žiadosti o odčlenenie sa chovateľov a majiteľov tibetských teriérov zo SKCHTaF
2. Návrh rozhodcov na špeciálne a klubové výstavy v roku 2007
3. Závery členských schôdzí uskutočnených 15.07.2006 v Košiciach a 02.09.2006 v Belušských
Slatinách
4. Rôzne
1. Prerokovanie žiadosti o odčlenenie sa chovateľov a majiteľov tibetských teriérov zo
SKCHTaF
Proces odčlenenia prebehol podľa stanov, všetci majitelia a chovatelia boli oslovení písomnou formou a všetci
sa kladne vyjadrili za odčlenenie z klubu. Podmienka súhlasu nadpolovičnej väčšiny týmto bola splnená.
Majitelia tohto plemena ani nemali možnosť čerpať niektoré výhody klubu a často vznikal problém zosúladiť
vystavovanie a posudzovanie plemena, keďže sú skupina IX.
Návrh na odčlenenie bol prijatý jednomyseľne.
2. Návrh rozhodcov na špeciálne a klubové výstavy v roku 2007
MVP Trenčín 2007: F. Polehňa (CZ), Zakrewska (PL), A. Cwieceková, S.Bučko (SK)
CVP Nitra 2007: Torsten Himmrich (D), Margarette Huber (A), F.Szalai, Z.Szövéniová (SK)
ŠVT Bratislava 2007 (CAC): Torsten Himmrich (D), Margarette Huber (A), F.Szalai, Z.Szövéniová,
D.Fridrichová (SK)
CVP B. Bystrica 2007: Hrabáková (CZ), R.Kanás, Fridrichová (SK),
CVP Senec 2007: Andreas Schemel (A), Matyáš, P.Seman, Z.Cigániková (SK)
MVP Nitra 2007: Andreas Schemel (A), Eva Letáčková (CZ), Matyáš, P.Seman (SK)
CVP Košice 2007: Sandor Szabo (H), M.Hilmerová, J.Kubaľa (SK)
ŠVT Košice 2007 (CC): Sandor Szabo (H), J.Füri, J.Kubaľa (SK)
MVP Bratislava I. 2007: A.Tichá, F.Polehňa (CZ), A.Korosz (H), Swieton (PL), J.Kubaľa (SK)
MVP Bratislava II.2007: A.Tichá, F.Polehňa (CZ), A.Korosz (H), Swieton (PL), P.Seman (SK)
MVP Nitra 2007: Csaba Borsfai (H), Eva Letáčková (CZ), A.Cwieceková (SK)
KVT Nitra 2007 (KV): Csaba Borsfai (H), Silvia Radnetter (A), Eva Letáčková (CZ), Tibor Havelka,
A.Cwieceková, S.Bučko (SK)
MVP Trenčín 2008: Milena Maršalová, Dolejšová (CZ), F.Szalai, J.Kubaľa (SK)
Poradkyňa chovu YT Ing. Fodorová požaduje, aby YT posudzovali fundovaní a skúsení rozhodcovia, príp. na
špeciálnych výstavách pri vyššom počte vystavovaných zvierat aj dvaja rozhodcovia. Pri posudzovaní je
potrebné prihliadať aj na luxáciu pately a iné dedičné ochorenia YT.
3. Závery čl.schôdzí v Košiciach a Belušských Slatinách
Zo záverov konferencie v decembri 2005 vyplynula úloha usporiadať členské schôdze so zámerom delego
delegátov na mimoriadnu konferenciu. Podľa súčasných stanov však zvolať mimoriadnu konferenciu je možné

len z výnimočných dôvodov na návrh 2/3 členskej základne, ak klub nefunguje a neplní si svoje funkcie. Výbor
konštatoval, že v súčasnosti nie je problém, ktorý by zabraňoval v činnosti klubu.
Na zmenu stanov po výzve na webovej stránke a v Spravodaji boli podané len 2 podnety od Mgr.Krišovej
a MVDr. Rozsu.
Zo záverov oboch členských schôdzí vyplýva, že nie je vôľa členskej základne meniť existujúce stanovy.
Činnosť klubu sa naďalej riadi súčasnými stanovami a celý proces úpravy sa posúva na riadnu konferenciu.
Naďalej bude pracovať skupina pod vedením A.Cwiecekovej za účelom zbierania podnetov a dopracovania
a prípadnej zmeny stanov.
Tento návrh bol prijatý jednomyseľne.
4. Rôzne
4.1. Správa z kontrolnej a revíznej komisie
Predseda revíznej komisie Ing. Varga informoval o zasadnutí komisie dňa 23.03.2006, kde sa prejednali
sťažnosti týkajúce sa p. Matiaszewskej a Mgr. Krišovej.
Pani Matiaszewská bola vyzvaná, aby objasnila e-mailovú korešpondenciu medzi ňou a Ing. Petrakovičom
a vysvetlila v nej predaj šteniat bez PP. Pani Matiaszewská predaj šteniat bez PP popiera a nie je si vedomá ani
porušenia stanov. Napriek tomu sa usudzuje, že menovaná propagovala predaj šteniat bez PP, avšak fyzicky to
nie je možné dokázať.
Kontrolná komisia preto navrhuje výboru jednoznačne určiť výklad chovateľského a zápisného poriadku SPZ
v prípade, ak sa neštandardné šteňa predá bez PP.
A.Cwieceková informovala o postupe pri vydávaní PP. Je treba požiadať o vydanie rodokmeňa pre všetky
šteňatá a v prípade neštandardného šteňaťa alebo úhynu má chovateľ rodokmeň vrátiť aj s prípisom o dôvode
vrátenia. Tieto dôvody sa potom zapíšu do záznamov plemennej knihy. Informovala aj o tom, že niektoré kluby
si na tento účel vydali usmernenie. V prípade neštandardného šteňaťa plemenná kniha PP môže chovateľovi
vrátiť a s poznámkou o neštandardnosti
Ú: dopracovať odporúčaný postup a inštrukcie ako postupovať, pripraviť výklad toho bodu chovateľského
poriadku.
T: do zasadnutia budúceho výboru
Z: A.Cwieceková za plemennú knihu a MVDr. Seman ako hlavný poradca chovu SKCHTaF
Ďalej Ing. Varga informoval o sťažnosti Mgr. Krišovej na postup pri vyhodnotení súťaže TOP TERIÉR 2005
a zároveň navrhol postup pri vyhodnocovaní súťaže TOP TERIÉR 2006. Návrh bol výborom prijatý a doplnený
jednomyseľne.
- zasielanie prihlášok do súťaže na predpísanej prihláške s prílohami adresovať na adresu klubu, doporučenie,
s heslom „TOP TERIÉR 2006 a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“
- termín do 10.01.2007
- revízna komisia doručené obálky naraz otvorí a vyhodnotí. Predbežné výsledky a sporné prípady prednesie na
najbližšom výbore
- revízna komisia vypracuje jednotnú vzorovú prihlášku a tabuľku k tejto súťaži, ktorá by bola záväzná pre
všetkých súťažiacich
Ú: informovať členskú základňu o nových podmienkach súťaže v Spravodaji a na webe
T: do 30.10.2006
Z: Folťanová
Zároveň bol stanovený postup pri zasielaní sťažností. Sťažnosť musí byť zaslaná doporučene na adresu kl
V prípade rozoslania sťažnosti iným ako predsedovi klubu a revíznej komisii, nebude sťažnosť akceptovaná.
Ú: oboznámiť p.Matiaszewskú a Mgr. Krišovú s rozhodnutím výboru
T: do 31.10.2006
Z: Ing. Varga, Folťanová
4.2. KVT Nitra 2006
Ing. Hilmerová informovala o počte prihlásených, ku dňu 07.10.2006 asi 400 psov. Očakáva sa účasť asi 450
psov, t.j. viac ako minulý rok. Očakáva sa rekordný počet YT, asi 100, čo si vyžiada posudzovanie v dvoch
kruhoch.

Je zabezpečené ubytovanie, večera pre rozhodcov, poháre pre víťazov z firmy Discovery, sponzorské od firmy
Eukanuba.
Ing. Hilmerová navrhuje v rámci organizácie klubových výstav od roku 2007 „čestnú triedu“ pre šampiónov
a grandšampiónov, ktorá by bola za menší poplatok, bez zadávania titulu a bez účasti v súťaži o víťaza plemena.
Návrh bol výborom prijatý jednomyseľne.
Pre KVT 2006 a plemeno YT bude delegovaný ďalší rozhodca – A. Skržeková, ktorá posúdi YT triedu šteniat,
dorastu a veteránov + ostatné, v propozíciách neuvedené plemená, ako Jack Russel, Parson Russel. Ostatné
triedy u YT posúdi podľa propozícií Viva Mária Soleckyj.
Ú: delegovať A.Skržekovú ako ďalšieho rozhodcu na KVT Nitra 2006
T: do 15.10.2006
Z: Folťanová
Ú: delegovať rozhodcov na kontrolu chrupu na KVT Nitra 2006 (Fridirichová, Cigániková, Štefek, Kubaľa)
T: do 15.10.2006
Z: Folťanová
4.3. Zájazd na svetovú výstavu
A.Cwieceková informovala o príprave zájazdu na svetovú výstavu psov do Poznane, o ktorý je veľký záujem. Je
zarezervovaný poschodový autobus z Michaloviec, nástupné stanice určí p. Polakovičová. Polovicu nákladov na
zájazd uhradí klub.
4.4. Zmena poradcu chovu
Predseda klubu Ing. Kubaľa predniesol žiadosť MVDr. Bučka, ktoru sa vzdáva poradcovstva chovu pre plemeno
velšteriér a ostatné vysokonohé teriére (okrem border teriérov). Na túto funkciu počnúc dňom 07.10.2006
navrhol Ing. Kubaľa p. Jozefa Vargu.
Návrh bol prijatý jednomyseľne.
Ú: informovať členskú základňu o zmene poradcu chovu v Spravodaji a na webe
T: do 15.10.2006
Z. Folťanová
4.5. Sťažnosti
Výbor bol oboznámený sťažnosťou na p.Fridrichovú ohľadom neadekvátneho správania sa voči sťažovateľke pri
preverovaní totožnosti strateného psa. Činnosť rozhodcu je vymedzená predpismi FCI a národným výstavným
poriadkom. Stanovy klubu neboli porušené. Výbor sťažnosť berie na vedomie a doporučuje riešiť problém
občiansko-právnym sporom.
Pani Rundtová z Kroměříža sa doporučeným listom sťažovala na p.Kanása, že do dnešného dňa jej nebol
vystavený certifikát Klubového šampióna krásy, napriek tomu, že dňa 24.03.2006 posielala podklady
doporučene, čo potvrdzuje priložením kópie podacieho lístka. Keďže takýchto sťažností na nedodržanie
stanovenej lehoty na vydanie KCH bolo viac, výbor
navrhuje riešiť vystavovanie Klubového šampióna prostredníctvom tajomníčky klubu. Návrh bol prijatý
jednomyseľne.
Ú: informovať p.Rundtovú o riešení problému
T: do 31.10.2006
Z: Folťanová
Ú: informovať Ing. Kanása o potrebe vrátenia zapožičaného počítača na KVT v Nitre Ing. Kubaľovi
T: do 31.10.2006
Z: Folťanová
4.6. Iné
F.Szalai navrhuje, aby chovatelia spolu so žiadosťou na párenie posielali aj kópiu úhrady členského. Zároveň
navrhuje zjednotiť formulár na párenie uverejnený na webe pre všetky plemená teriérov.

Ú: informovať o zmenách členskú základňu v Spravodaji a na webe
T: do 15.10.2006
Z: Folťanová
MVDr. Seman navrhuje školenie rozhodcov - výmenu skúseností a informácií. Očakáva sa boom Jack
Russelom, je potrebné zjednotiť si podmienky posudzovania.
T: v rámci výcvikový dní 2007
Ing. Kubaľa informoval o termínoch pracovných skúšok na rok 2007. Podrobnejšie o skúškach bude informovať
výcvikár Ing. Glezgo na budúcom výbore a v Spravodaji.
V Bratislave, 10.10.2006

Ing. Adriana Folťanová

