Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHTaF zo dňa 23.02.2008
Zasadnutia výboru sa zúčastnilo 10 členov, p. Šedík bol ospravedlnený. Za revíznu a kontrolnú komisiu bol
prítomný Ing. Š. Varga, prizvaní boli: poradca chovu pre border teriérov p. Ostrožanský a poradkyňa pre YT p.
MVDr. Hoptová.
PROGRAM:
1. Vyhodnotenie kynologických podujatí v roku 2007
2. Kynologické podujatia v roku 2008
3. Správa o hospodárení za rok 2007
4. Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2008
5. Správy poradcov chovu
6. Vyhodnotenie súťaží TOP TERIÉR 2007
7. INTERRA
8. Rôzne
1. Vyhodnotenie kynologických podujatí v roku 2007
Klubová výstava teriérov, Nitra
O výstave informoval Ing. Kubaľa, ktorý túto výstavu zhodnotil pozitívne. V rámci prípravy a priebehu výstavy
bol odskúšaný zakúpený nový SW, ktorý uľahčil a zefektívnil prácu najmä vo výstupných zostavách. Tento SW
bude aplikovaný aj na ostatných špeciálnych výstavách poriadaných SKCHTaF. Ohľadom využitia tohto SW
navrhuje školenie pre všetky výstavné výbory.
Tak ako na mnohých výstavách aj na tejto výstave bol menším problémov personál v kruhoch, ktorý bol málo
zaškolený do problematiky a terminológie výstavníctva psov. A. Cwieceková navrhuje, aby personál na výstave
bol podľa možnosti z prostredia kynológov, aby bol znalý terminológie.
Aj kvalita vedúcich kruhov na špeciálnych a klubových výstavách by mala byť vyššia. Preto sa po diskusii
pristúpilo k návrhu, aby budúci čakatelia na rozhodcov, ktorých schvaľuje klub na klubové výstavy, zastávali
pozíciu vedúceho kruhu min. 3 krát. Rozhodcovia, ktorí si požiadajú o rozšírenie kvalifikácie na posudzovanie
teriérov, by mali byť v pozícii vedúceho kruhu minimálne 1 krát. Návrh bol prijatý jednomyseľne.
Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
Výcvikár klubu Ing. Glezgo na základe výsledkov skúšok poľovnej upotrebiteľnosti v roku 2007 skonštatoval,
že u teriéra ako takého veľmi klesla úroveň práce na umelom brlohu. Zvládnuté sú len povrchové disciplíny
(farbiarske skúšky, skúšky duričov). Klubové duričské skúšky sa nekonali pre nedostatočný záujem. Veľmi
nízku úroveň pri DS dosahujú jedince na disciplíne „odvaha v oplôtku“, keď zo 100 psov má až 44 známku 2
a horšie.
Najpočetnejšie zastúpenie na skúškach mali a aj najlepšie výsledky individuálne a aj v priemere dosiahli
plemená border t. a patterdale t..
Výborný výsledok na jesenných skúškach malých plemien dosiahol BorT Alan od Žucharov, vodič Pavel Žák,
ktorý skončil s výbornými známkami v I. cene.
Ing. Glezgo vyhodnotil súťaž o TOP pracovného teriéra. Cena víťaznému psovi bude odovzdaná na ŠVT
v Bratislave, 30.03.2008.
Skonštatoval, že zvýšenie úrovne výkonu by prinieslo sprísnenie podmienok do chovnosti ako k tomu pristúpili
a niektoré iné kluby, v ktorých sa postupne začína takáto vyššia úroveň prejavovať.
MVDr. Bučko sa priklonil k tomuto názoru s tým, že ak sú vytvorené priaznivé podmienky tak sprísnenie
podmienok chovnosti na výkon a určitá selekcia jedincov by mala prispieť k zvýšeniu poľovnej upotrebiteľnosti.
Podľa F. Szalaia je dôležitá aj prax, so psami treba viacej pracovať a sledovať ich vývoj.
MVDr. Seman a Ing. Kubaľa skonštatovali, že podmienky na výcvik v našom klube sú výborné, avšak menia sa
podmienky poľovníctva ako takého a neustále sa zhoršujú, všetko je ale na ľuďoch a ich snahe hľadať nové
možnosti výcviku.
2. Kynologické podujatia v roku 2008
ŠVT Bratislava, 30.03.2008
Podľa zástupcov výstavného výboru A. Burdátšovej a MVDr. Semana je výstava pripravená, priestory v DK
Ružinov a finančné náklady oproti minulému roku sú nezmenené, ale vzhľadom k tomu, že výstava nie je
s zadávaním titulu CAC, očakáva sa menej psov.

A. Burdátšová pripomenula, že vystavovatelia, ktorí prihlasujú psa do triedy pracovnej, musia spolu s prihláškou
na výstavu (akúkoľvek) zaslať aj fotokópiu pracovného certifikátu. Bez zaslania tohto certifikátu im pes môže
byť automaticky preradený do triedy otvorenej. Upozornila aj na možné problémy s aplikáciou nového SW, ako
však bolo uvedené, ohľadom tohto SW prebehne školenie pre výstavné výbory a bude zabezpečená technická
podpora.
Sponzorsky sa na výstave budú podieľať značky Eukanuba a Bea, rokuje sa aj s inými sponzormi.
Na kontrolu chrupu boli nominovaní: Kubaľa, Szalai, Uhlíková, Fridrichová
Ú: Delegovať rozhodcov na kontrolu chrupu
T: do 15.03.2008
Z: Folťanová
ŠVT Košice, 12.07.2008
Ing. Vass informoval o zložení nového výstavného výboru pre špeciálnu výstavu teriérov v Košiciach. Výstavu
budú pripravovať p. Renata Mitrová s manželom a manželia Molčányiovi.
Ostatné výstavné výbory pre výstavy v Bratislave a Nitre ostávajú nezmenené.
Ú: pripraviť propozície a prihlášky na ŠVT v Košiciach
T: do 28.02.2008
Z: Ing. Vass + nový výstavný výbor
Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
Ing. Glezgo prezentoval plán skúšok poľovnej upotrebiteľnosti na rok 2008:
a) 21.06 – 22.06.2008 – MSBLT, MFS, Vinohrady nad Váhom
b)
20.09.2008 – Lesné skúšky malých plemien, Senec
c)
25.10.2008 – Farbiarske skúšky duričov, Ladomerská Vieska
d) 21.11. – 22.11.2008 – Duričské skúšky, miesto neurčené
Všetky propozície a prihlášky na uvedené skúšky budú vystavené na klubovej web stránke, skrátené propozície
budú uvedené v Spravodaji 1/2008. Podmienky účasti na skúškach ostávajú nezmenené.
3. Správa o hospodárení za rok 2007
Finančnú správu o hospodárení predniesla A. Cwieceková. Príjmy a výdavky jednotlivých položiek za rok 2007
sú uvedené v samostatnej prílohe č.1. Skonštatovala, že minulý rok okrem ziskových výstav, najviac KVT
v Nitre, boli ziskové aj Medzinárodné skúšky v brlohovaní teriérov vo Vinohradoch nad Váhom.
4. Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2008
Pri tvorbe rozpočtu na rok 2008 sa vychádzalo z výdavkov v roku 2007. Ing. Kubaľa navrhol navýšiť rozpočet
kvôli prípadnému zájazdu na Európsku výstavu, ktorá sa bude konať v októbri v Budapešti. Tento návrh bol v
diskusii zamietnutý s tým, že väčšina vystavovateľov alebo návštevníkov bude cestovať súkromne vzhľadom na
pomerne krátku vzdialenosť a bolo by ťažšie zladiť a finančne zvládnuť jednu autobusovú trasu z viacerých
miest Slovenska. Rozpočet na rok 2007 tvorí samostatnú prílohu č.2.
Rozpočet bol hlasovaním prijatý jednomyseľne.
5. Správy poradcov chovu
MVDr. Seman ako hlavný poradca zhodnotil spoluprácu s ostatnými poradcami chovu a chovateľmi pozitívne.
Jednotlivé správy poradcov chovu budú uverejnené v Spravodaji č. 1/2008.
6. Vyhodnotenie súťaže TOP TERIER 2007
S ohľadom na to, že sa výborne osvedčilo vyhodnocovanie súťaže o TOP teriéra za exteriér revíznou komisiou,
táto súťaž bola takto vyhodnotená aj za r. 2007.
Správu o vyhodnotení TOP TERIÉRA 2007 – exteriér predniesol predseda revíznej komisie Ing. Varga. Oproti
minulému roku sa zvýšila disciplína včasného zasielania prihlášok do súťaže, iba jedna prihláška bola zaslaná po
termíne (24.01.2008), táto však nebola otvorená ani následne vyhodnotená.
Napriek tomu vznikali tzv. identifikačné problémy v súvislosti s nekompletne zasielanou kópiou preukazu o
pôvode, keď mnoho prihlásených jedincov bolo dokladovaných len jednostrannou kópiou preukazu o pôvode.
Tento stav pri vyhodnocovaní sťažoval identifikáciu vlastníka psa, nakoľko niektoré jedince zmenili v priebehu
roka svojich majiteľov alebo boli prevedené do spolumajiteľstva alebo vyvezené do zahraničia.
Na základe toho sa doplňujú pravidlá súťaže platné od 01.01.2009:
- pes musí byť po celý rok v majetku slovenského člena klubu (aj ako spolumajiteľ), zapísaný v SPKP
- do súťaže musí byť zaslaná kompletná fotokópia PP, t.j. obojstranná, príp. aj s prílohami

Oficiálne vyhlásenie výsledkov bude na ŠVT v Bratislave dňa 30.03.2008 pred začiatkom posudzovania. Po
oficiálnom vyhlásení budú výsledky zverejnené na webe, ako informácia budú uverejnené aj v Spravodaji č.
1/2008.
Ing. Varga tlmočil názor revíznej komisie, že niektoré ohodnotenia (napr. účasti v GR. III. najmä v zahraničí ) sú
problematicky overiteľné. Preto revízna komisia navrhuje, že od r. 2009 by sa mali zmeniť niektoré kritériá na
vyhodnocovanie tejto súťaže.
A.Cwieceková sa priklonila k tomuto návrhu s tým, že by sa mohol zjednodušil aj systém výpočtu, príp. by sa na
webe mohla uverejniť prihláška s tabuľkou s možnosťou výpočtu bodov.
Ing. Kubaľa poveril revíznu komisiu na vypracovanie návrhu nového systému bodovania a ohodnotenia TOPa
exteriér. Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov na racionalizáciu elektronické spracovanie bol prijatý
jednomyseľne.
Ú: návrh nového systému bodovania
T: do budúceho zasadnutia výboru
Z: revízna komisia
Ú: osloviť majiteľov víťazných psov TOP 2007 s pozvánkou na odovzdávanie cien
T: do 15.03. 2008
Z: Folťanová
7. INTERRA
Vzhľadom na termín výstavy Interra (október 2009) bolo potrebné ustanoviť prípravný výstavný výbor.
Predbežne sa rozdelili hlavné oblasti: ekonomickú stránku bude mať na starosti A. Cwieceková, personál A.
Burdátšová, technické zabezpečenie MVDr. Seman, internet, propagáciu Ing. Vass. Títo majú možnosť prizvať
si k spolupráci ďalších, osvedčených spolupracovníkov. Ďalšie podrobnosti a informácie, týkajúce sa výstavy
Interra budú prejednané na mimoriadnom zasadnutí výboru, ktorý sa uskutoční pri košickej špeciálnej výstave
teriérov.
Ing. Kubaľa informoval o pripravovanom stretnutí s vedením výstavného výboru svetovej výstavy za účelom
zistenia konkrétnych finančných podmienok na prenájom priestorov v rámci bratislavského výstaviska
a realizácie Interry.
T: výsledok rokovania do dátumu špeciálnej výstavy v BA
Z: Ing. Kubaľa, MVDr. Seman
8. Rôzne
8.1. Správa revíznej komisie
Predseda revíznej komisie Ing. Varga informoval o prevedenej revízií vedenia klubového účtovníctva.
Skonštatoval, že finančné prostriedky boli vynaložené v súlade s pravidlami, účtovná evidencia je vedená
v zmysle vyhlášky a všetky doklady súvisiace s ekonomikou klubu sú podľa platných predpisov.
8.2. WEB
MVDr. Hoptová informovala o možnostiach inovácie a funkčnosti klubovej web stránky:
v prípade, že stránka by bola vytvorená a prevádzkovaná nezávislým administrátorom, cena za
vytvorenie stránky by sa mala pohybovať v rozpätí 14-15 tisíc Sk.
- Hlavné údaje o klube, činnosti, akciách by mala byť zverená priamo administrátorovi.
Špecifiká (podstránky), ktoré sa týkajú jednotlivých plemien by mali aktualizovať poverení
spolupracovníci. Zodpovední za jednotlivé podstránky by mali vymedzené prístupové práva napr. len na
výsledky z výstav alebo skúšok, chovné jedince a pod.,
týmto by stránka mala byť dynamickejšia, bude záležať na asistentoch webu, ako ktoré plemeno bude
prezentované a aktualizované
- prístupové práva pre jednotlivých prispievateľov budú vymedzené podľa požiadaviek zástupcu klubu.
MVDr. Seman informoval o prebehnutom jednaní s členmi klubu, ktorí prejavili záujem o prevádzkovanie
klubovej internetovej stránky. Takáto stránka by bola vytvorená a prevádzkovaná pre klub bezplatne. Jediná
podmienka bola, aby na stránke mali administrátori umiestnené reklamy. Tieto reklamy by podliehali schváleniu
predstaviteľov klubu.
A. Cwieceková podotkla, že je potrebné zistiť, koľko by stálo každé doplnenie nových informácii na web.
Väčšina členov klubu sa priklonila k alternatíve vyhotovenia a prevádzkovania klubovej internetovej stránky
nezávislou osobou. P. Hoptová navrhla prípravu demoverzie, ktorá by sa mohla odprezentovať na špeciálnej

výstave teriérov v Bratislave. P. Seman navrhol realizačný tím pre realizáciu klubového webu v zložení:
Hoptová, Vass, Petrakovič, Kubaľa, Cwieceková. Návrh bol prijatý jednomyseľne.
8.3. Rôzne
- A. Burdátšová navrhla, aby zoznam členov SKCHTaF (meno, mesto) bol uverejnený aj na webe
A. Folťanová podotkla zvýraznenie obsahu práce (funkcie) matrikárky v našom klube ohľadom
zasielania členských prihlášok do klubu a informovanosti o platbe členského
- opätovne upozorniť členskú základňu, že zoznam chovných psov je aktualizovaný raz ročne a to k 31.01.
poradca chovu je zodpovedný za uvedenie chovných jedincov v tomto zozname k uvedenému dátumu,
nie je ale zodpovedný za uvedenie všetkých titulov dosiahnutých konkrétnymi psami v priebehu roka.
V Bratislave, 23.02.2008
Ing. Adriana Folťanová

