Zápisnica zo schôdze výboru SKCHTaF konanej dňa 18.02.2006 v Bratislave
Zasadnutia výboru sa zúčastnilo 10 členov, p. Šedík a p. Szalai boli ospravedlnení. Za revíznu a kontrolnú
komisiu boli prítomní: Ing. Š.Varga a Ing. Petrakovič.
PROGRAM:
1. Finančná správa za rok 2005 + schválenie rozpočtu na rok 2006
2. Plán akcií na rok 2006
3. Riešenie sťažností
4. Rôzne
1. Finančná správa za rok 2005 + schválenie rozpočtu na rok 2006
Finančnú správu predniesla p. Cwieceková. Príjmy a výdavky jednotlivých položiek za rok 2005 sú uvedené
v samostatnej prílohe č.1. Informovala o zvýšených požiadavkách sociálnej poisťovne pri nahlasovaní
a odhlasovaní pracovníkov na dohodu. Nakoľko klub zamestnáva na dohodu ročne asi 120 ľudí, je definovaný
ako veľký závod a tieto dohody je potrebné vypĺňať v elektronickej forme, čo vyžaduje nákup vlastného
softwaru. Zároveň je potrebné zamestnať odborne spôsobilú osobu poverenú vedením tejto administratívy, ktorá
by zároveň robila aj všetky daňové odvody a hlásenia na daňový úrad, s maximálnym ročným ohodnotením
10.000,- Sk.
Ú1: zistiť a zabezpečiť konkrétnu osobu
T: do 28.02.2006
Z: A.Cwieceková
Ing. Kubaľa: dal hlasovať za nákup SW pre elektronické vypĺňanie prihlášok do sociálnej poisťovne – návrh
prijatý jednomyseľne.
Pri tvorbe rozpočtu na rok 2006 sa vychádzalo z výdavkov v roku 2005 s prihliadnutím navýšenia podľa
plánovaných akcií. Rozpočet na rok 2006 tvorí samostatnú prílohu č.2.
Plánované príjmy 2006: 930.500,- Sk
Plánované výdaje 2006: 930.000,- Sk
Plán bol hlasovaním prijatý jednomyseľne.
p. Cwieceková navrhla zvýšenie odmien jednotlivých činností pre rok 2006. Odmeny na rok 2006 tvoria
samostatnú prílohu č.3.
Návrh zvýšených odmien bol prijatý jednomyseľne.
2. Plán akcií na rok 2006
Špeciálna výstava teriérov v Bratislave, 19.03.2006
MVDr. Seman informoval o prenájme nových priestorov pre zorganizovanie ŠVT – Dom Kultúry Ružinov,
predpokladaná výška za prenájom je 40.000,- Sk. Poďakoval Ing. Štefanovi Vargovi za sponzoring. Delegovaní
rozhodcovia: p. Radnetter, p. Füri, Ing. Kanás. Podľa počtu prihlásených psov, bude v prípade potreby
delegovaný štvrtý rozhodca.
Ú2: do návratiek na výstavu pribaliť aj orientačnú mapku
T: priebežne
Z: organizačný výbor výstavy
Ú3: zabezpečiť dovoz materiálu
T: deň pred výstavou
Z: organizačný výbor výstavy + Ing. Kubaľa
Ú4: zorganizovať posedenie (večeru) s rozhodcami
T: v predvečer výstavy
Z: organizačný výbor výstavy
Ú5: zabezpečiť odpratávaciu službu na výstavu
T: priebežne
Z: organizačný výbor výstavy
Ú6: osloviť rozhodcov (Skržeková, Štefek, Bučko) na kontrolu chrupu

T: do 28.02.2006
Z: Folťanová
Ú7: zabezpečiť ubytovanie pre rozhodcov (p. Radnetter)
T: priebežne
Z: Folťanová
Špeciálna výstava teriérov v Košiciach, 15.07.2006
Ing. Vass informoval o prípravách na špeciálnu výstavu, priestory a výstavný ostávajú nezmenené, sponzorsky sa
bude podieľať Eukanuba, v ponuke sú aj iné firmy.
Ú8: overiť účasť rozhodkyne p. Supronowicz na výstave
T: priebežne
Z: Folťanová
Klubová výstava teriérov v Nitre, 05.11.2006
Ing. Kubaľa zhodnotil poslednú klubovú výstavu v Nitre za výborne zorganizovanú, najmä po sponzorskej
stránke. MVDr. Seman potvrdil, že úroveň výstavy sa zvyšuje. A. Cwieceková zhodnotila výstavu oproti
minulým rokom ako vysoko ziskovú, pozitívum uviedla v možnosti kontroly platieb v prihláškach a vyzdvihla
spoluprácu celého organizačného výboru. P. Polakovičová odviedla dobrú prácu vo výstavnej kancelárii.
Ú9: overiť účasť rozhodcov (Chvalibog, Radvanszky, Seman, Zvolinská, náhr. Szövényiová)
T: priebežne
Z: Folťanová
Pracovné akcie
Výcvikár Ing. Glezgo informoval o plánovaných skúškach poľovnej upotrebiteľnosti v roku 2006. Skúšky
v minulom roku ohodnotil zvyšujúcou sa úrovňou zabezpečenia i pripravenosti súťažiacich a skoštatoval, že
všetky skúšky sa podarilo plne obsadiť. Na rok 2006 sú už všetky skúšky po organizačnej stránke zabezpečené,
informácie a propozície budú uvedené v Spravodaji a na webe. Plán akcií na rok 2006:
17.06.2006 – klubové medzinárodné skúšky v brlohárení + Memoriál F. Semana, Miloslavov, Alžbetin Dvor.
29.07.2006 – klubové lesné skúšky malých plemien, Miloslavov.
01.-02.09.2006 – výcvikové dni, Belušské Slatiny.
03.09.2006 – klubové farbiarske skúšky duričov, Belušské Slatiny.
17.-19.11.2006 – klubové duričské skúšky, Myjava.
3. Riešenie sťažností
Sťažnosť na Ing. Hilmerovú
Po skončení KVT v Nitre bola podaná sťažnosť na riaditeľku výstavy Ing. Hilmerovú pre porušenie pravidiel
klubu a zneužitie právomoci, keď napriek upozorneniu Ing. Kubaľu vystavovala svoje zviera, čím porušila
interný predpis.
A. Cwieceková podotkla, že to nebol priestupok voči medzinárodnému a výstavnému poriadku, ale priestupok
proti rozhodnutiu výboru klubu. Zároveň predniesla požiadavku Ing. Hilmerovej o preplatenie časti finančných
nákladov na telefón, ktoré jej vznikli v súvislosti s organizovaním KVT.
Ing. Kubaľa zamietol požiadavku s odôvodnením, že nikomu z členov výstavných výborov nie sú preplácané
náklady na telefonáty spojené s výstavou. Zvýšené náklady budú v budúcnosti pokryté zvýšenou odmenou.
Ú10: oboznámiť Ing. Hilmerovú so stanoviskom
T: do 28.02.2006
Z: Folťanová
MVDr. Seman navrhol dať Ing. Hilmerovej podmienku, ak sa podobná situácia zopakuje, bude vylúčená
z výstavného výboru. K tomuto návrhu sa pripojil aj predseda revíznej komisie Ing. Varga.
Ing. Kubaľa dal hlasovať za podaný návrh. Dvaja členovia sa hlasovania zdržali, ostatní návrh odobrili.
Sťažnosť na p. Matiaszevskú.
Výbor prejednal návrh na vylúčenie z klubu členky Matiaszevskej, ktorá na iných web stránkach propaguje chov
a predaj šteniat bez PP. Ing. Fodorová zdôraznila, že SKJ nepovoľuje chov bez PP.
Ing. Kubaľa navrhol revíznej komisii predvolať p. Matiaszevskú, vypočuť jej stanovisko, urobiť písomný
záznam z tohto stretnutia, ktorý sa predloží výboru klubu a až potom sa tento prípad uzavrie.
Sťažnosť na MVDr. Semana

Sťažnosť podala p. Kotrhová ohľadom udeľovania výnimiek do chovu. Táto problematika bola uzavretá na
konferencii a upravilo sa udeľovanie výnimiek. MVDr. Seman však upozornil, že v poslednom čase sa ok
výnimiek z odôvodnených chovateľských príčin množia výnimky z dôvodu nedisciplinovanosti chovateľskej
činnosti (napr. žiadosť o odporúčanie na párenie až keď je suka gravidná). Porušuje sa tým chovateľský
poriadok.
Ing. Fodorová navrhla nový formulár žiadosti o párenie, ktorý bude uverejnený v Spravodaji a na webe. Všetci
členovia klubu by si mali uvedomiť dodržiavanie termínov žiadania párenie ako aj zaplatenie členského.
Navrhla preto penalizáciu za nedisciplinovanosť.
Ing, Kubaľa návrh zamietol. Ku každej žiadosti je potrebné pristupovať individuálne a zvážiť príčiny žiadania
výnimiek či inej nedisciplinovanosti.
4. Rôzne
Stanovy
Podľa Ing. Kubaľu stanovy klubu nie sú zlé, len je potrebné ich dopracovať a zaktualizovať. Proces zmeny
stanov bude prebiehať podľa uznesení konferencie.
A. Cwieceková navrhuje harmonogram pripomienkového procesu. Na webe a v Spravodaji je treba uverejniť
informáciu ohľadom komisie na zmenu stanov ako aj o konaní členských schôdzí s upozornením, že
pripomienky členskej základne je potrebné zasielať oficiálne písomne na adresu klubu. Členská schôdza pre
východ a stred sa bude konať po skončení ŠVT v Košiciach. Pre západ navrhol MVDr. Seman členskú schôdzu
v septembri po zasadnutí výboru.
T: priebežne
Z: Cwieceková, Folťanová, Petrakovič
Ing. Kubaľa ukončil rozpravu s tým, že konferenčný proces z minulého roka pokračuje. Do 30.06.2006 je
potrebné zozbierať pripomienky od členskej základne. Do 31.08.2006 sa pripomienky vyhodnotia a zapracujú
do stanov, aby stanovy boli pripravené na schválenie na mimoriadnej konferencii. Členské schôdze budú mať len
1 bod programu za účelom delegovania na mimoriadnu konferenciu týkajúcej sa dopracovania zmeny stanov.
INTERRA
Ing. Kubaľa informoval o liste na prezidentku Interry ohľadom usporiadania výstavy Interra v roku 2009.
O rovnaký termín požiadalo aj Írsko. Ing. Kubaľa ohľadom tejto výstavy kontaktoval aj organizátorov z ČR
Korosza z Maďarska.
MVDr. Seman na ilustráciu uviedol, že tejto výstavy by sa zúčastnilo cca 1 000 teriérov a jej usporiadanie na
Slovensku by zvýšilo kredit SKCHTaF. Preto navrhuje na jesenné zasadnutie výboru Interry do Luxemburska
delegovať predsedu klubu.
A. Cwieceková súhlasí s návrhom Dr. Semana. Skonštatovala, že Interra ako organizácia nevyvíja žiadnu
propagáciu ani spätnú väzbu na vyžiadané údaje o klube a prítomnosť nášho zástupcu na zasadnutí Interry by
pozdvihla úroveň a prezentáciu SKCHTaF.
Návrh na prezentáciu na zasadnutí bol prijatý jednomyseľne, forma účasti sa bude hľadať.
Zmena poradcu chovu pre vysokonohé teriére
Ing. Kubaľa informoval o tom, že p. Šedík by rád odovzdal poradenstvo tejto sekcie a na jeho miesto navrhuje
Luciu Ostrožanskú.
A. Cwieceková a Dr. Seman navrhli sekciu rozdeliť na border teriérov a ostatné a menovať jednotlivých
poradcov. Pre border teriére Karola Ostrožanského a pre ostatné Dr. Bučka. Návrh bol prijatý jednomyseľne.
Ú9: o zmenách poradcu informovať v Spravodaji a na web stránke
T: do 28.02.2006
Z: Folťanová, Petrakovič
Agility
Ing. Glezgo informoval o Európskom pohári v agility teriérov, ktorý sa bude konať v dňoch 2.-3.12.2006.
Organizuje ho Skipper klub a požiadal nás o príspevok. Ing. Glezgo navrhol zakúpenie pohára pre víťaza.
Návrh bol prijatý jednomyseľne
TOP Teriér – výkon
Výcvikár Ing. Glezgo informoval o súčasnom vyhodnocovaní tejto súťaže, vyhrával väčšinou ten, kto absolvoval
najviac skúšok a nemal ich ukončené v I. cene. Preto sa pristúpilo k zmene hodnotenia. O zmenách sa
diskutovalo od ich návrhu v Spravodaji č. 1/2005. Každá skúška má svoju obtiažnosť a preto by sa jednotlivé

body násobili koeficientom obtiažnosti. Počítala by sa iba najlepšie absolvovaná skúška a k získaným
jednotlivým titulom by sa pridávali ďalšie body. Problémom v hodnotení by mohli byť skúšky absolvované
v zahraničí, napr. v Maďarsku, kde je benevolentnejšie hodnotenie. Do hodnotenia by sa zarátavali body len
z medzinárodných brlohovačiek a nie napr. za prácu na vode alebo v oplôtku.
Podľa A. Cwiecekovej by sa mali plne hodnotiť aj skúšky v zahraničí.
MVDr. Bučko oponoval, keďže ide o domáci titul TOP, mali by sa zarátať len u nás absolvované skúšky.
Ing. Petrakovič navrhol kompromis, aby sa zo zahraničných skúšok zarátavali len body za vrcholné tituly.
Návrh na zmenu hodnotenia Top teriéra výkonu bol prijatý jednomyseľne.
Hlasovanie, aby sa uznali zahraničné tituly so základným počtom bodov: za: 4, proti: 2, zdržali sa: 3.
TOP teriér – exteriér
Ing. Varga zaujal stanovisko k výsledkom Top teriéra 2005. Prebehla kontrola po formálnej stránke, až na dva
sporné prípady, keď požadované doklady boli zaslané po termíne, bolo všetko v poriadku.
V prípade Top teriér – foxteriér hrubosrstý (Keny z Kuliaru) je potrebné predsedovi revíznej komisie ešte raz
doložiť už raz zaslané doklady, ktoré by boli lepšie čitateľné, nakoľko niektoré zo zaslaných dokladov boli slabo
čitateľné.
T: do 10 pracovných dní (do 03.03.2006)
Z: Ing. Kubaľa
A. Cwieceková navrhla výšku finančných prostriedkov, za ktoré sa nakúpia poháre pre TOP teriérov, a to
15.000,- SK
Tento návrh bol prijatý jednomyseľne.
Ú11: informovať Ing. Kanása o výške finančných prostriedkov
T: ihneď
Z: Folťanová
WEB stránka a fórum
Podľa záverov z konferencie by malo byť fórum a inzercia prístupné len pre členov klubu. Ing. Petrakovič
predniesol návrh platby za aktualizáciu fóra: 5.000,- Sk. Do budúcnosti treba počítať aj s platbou za prípadné
zmeny v inzercii.
Tento návrh bol prijatý jednomyseľne.
Zároveň Ing. Kubaľa poveril Ing. Petrakoviča a Ing. Vassa prípravou koncepcie a stanovenia tém na fórum.
Kynologická rada
MVDr. Seman informoval o rokovaní kynologickej rady. MVDr. Seman predniesol na kynologickej rade
požiadavku klubu, aby boli do plemien, ktoré môžu absolvovať skúšky poľovnej upotrebiteľnosti zahrnutí
bedlington, paterrdale teriér a Jack Russel teriér.
Ďalej informoval o postihoch pri účasti na nelegálnych súťažiach v brlohovaní. Ak sa na nich zúčastní člen
klubu, bude mať zákaz účasti na ďalších skúškach, ak sa na nich zúčastní rozhodca klubu, bude pokutovaný
2-ročným dištancom.
Podľa Dr. Semana by bolo potrebné overiť a aktualizovať štandardy jednotlivých teriérov.
Ú12: písomne požiadať SKJ o aktuálne štandardy
T: priebežne
Z: MVDr. Seman
Iné
Źiadosť Ing. Vassa o menovanie na čakateľa na posudzovanie exteriéru pre plemená Staffbull a AST. Posúdenie
žiadosti ako vyhovujúce bolo hlasovaním prijaté jednomyseľne.
Žiadosť p. Füriho o rozšírenie si kvalifikácie posudzovania na celú III. skupinu FCI. Posúdenie žiadosti
ako vyhovujúce bolo odhlasované kladne, 1 člen sa zdržal.
Pri zamietnutí žiadosti Ing. Hilmerovej o preplatenie čiastočných nákladov pri organizovaní KVT v Nitre, Ing.
Kubaľa navrhol zvýšiť odmenu organizačnému výboru na výstave aj skúškach o 1.000,- Sk, čo bude zahŕňať aj
zvýšené náklady na telefón.
Návrh bol prijatý jednomyseľne.
V Bratislave, 22.02.2006

Ing. Adriana Folťanová

