Zápisnica
zo spádovej členskej schôdze SKChTaF,
ktorá sa konala 12.09.2020
na Inštitúte veterinárneho lekárstva v Košiciach.
Spádovej členskej schôdze sa zúčastnili členovia SKChTaF zo sekcie z Východného Slovenska prítomní podľa prezenčnej listiny. Za výbor sa spádovej schôdze zúčastnili Ing. J. Kubaľa, MVDr.
I. Molčányiová a J. Varga.
Zapisovateľka : MVDr. I. Molčányiová – návrh prijatý jednomyseľne.
Program schôdze:
1. Správa o činnosti klubu za 5 ročné obdobie
2. Správa hlavného poradcu chovu
3. Správa o hospodárení
4. Diskusia
5. Voľba delegátov na konferenciu

1. Správa o činnosti klubu za 5 rokov (2015-20)

- Správu o činnosti klubu predniesol Ing. J. Kubaľa.
- Vyhodnotil klubové výstavy konané 3 krát ročne vo Viničnom, Košiciach a v Nitre. Ocenil
prácu Výstavných výborov a tradične stúpajúcu kvalitu ich práce a úrovne výstav.

- Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti organizované a spoluorganizované klubom majú taktiež
stúpajúcu úroveň. V priebehu tohoto volebného obdobia po tragickej smrti hlavného výcvikára
klubu p. Oujezdského bolo potrebné touto funkciou poveriť niekoho skúseného, preto bola na
zasadnutí výboru odsúhlasená p. Lucia Ostrožanská. Túto funkciu vykonávala 1 a pol roka a na
vlastnú žiadosť z funkcie odstúpila. Predseda poďakoval za jej odvedenú prácu. Rovnako
poďakoval za prácu pri organizovaní skúšok poľovnej upotrebiteľnosti aj R. Lackovičovi a P.
Čuchranovi. Do funkcie bol potom výborom schválený nový koordinátor výcviku p. Ing. Mário
Perinaj. Organizoval MBLTaF a Memoriál F. Semana v Turej Lúke a koordinoval spoluprácu
jednotlivých OPK s našim klubom. Spolupráca sa osvedčila na Chovných skúškach BL
Branisko za pomoci p. Čuchrana, v Senci na FSD, v Leviciach na FSMP, v Báhoni na
Chovných skúškach BL a Memoriáli Oujeského pod vedením p. Stanislava Daniela. Za túto
prácu im poďakoval.

- V roku 2018 SKChTaF organizoval Európsku výstavu foxteriérov a Európsku výstavu Parson
Russel teriérov a Jack Russel teriérov v Báči. Výstava sa stretla v pozitívnou odozvou
vystavovateľov a aj rozhodcov. Nasledujúci deň sa konala aj Klubová výstava teriérov.

- Tradičná akcia ku koncu letných prázdnin – Dni s teriérom (predtým Výcvikové dni) si udržiava
priazeň účastníkov. Akciu už dlhé roky výborne a zodpovedne pripravuje p. J. Iľgo. Popri tejto
akcii prebiehajú aj Skúšky odvahy na diviaka.

- Spravodaj vychádza 2 x ročne, redaktor A. Folťanová. Vyzval opäť na prispievanie článkami aj
od chovateľov a majiteľov teriérov. Predseda sa poďakoval za trpezlivosť a kvalitne odvedenú
prácu pri tvorbe Spravodaja. Na záver poďakoval celému výboru za ich prácu.
2. Správa hlavného poradcu chovu
- Vzhľadom na osobnú neprítomnosť P. Semana správu predniesla v jeho mene I. Močányiová.
MVDr. Seman upozornil na stúpajúci trend žiadostí o vystavenie výnimky na krytie u súk
starších ako 9 rokov.
- Zdôraznil zdravotné riziká s tým spojené a možný vplyv na odchované šteňatá. Apeloval na
chovateľov, aby si v predstihu zasielali Žiadosť o povolenie na párenie a tým sa vyhli možným
komplikáciám z oneskorenia.
- V súčasnej dobe genetických testov na dedične podmienené ochorenia odporúčal chovateľom si
vo vlastnom záujme dať svoje chovné jedince skontrolovať a plánovať plemenitbu v súlade
s perspektívou vylepšovania zdravia.
3. Správa o hospodárení
- Správu vypracovala ekonómka klubu p. Cwieceková a predniesol ju predseda klubu.
- Čiastkové správy o hospodárení za jednotlivé roky sú uverejňované v Spravodaji a na
internetovej stránke klubu.
- Všetky doklady súvisiace s ekonomikou klubu sú vedené v súlade so zákonom, sú
vydokladované a archivované. Daňové priznanie podáva v mene klubu p. Fülleová
a hospodárenie je pravidelne kontrolované Revíznou komisiou klubu.
- Podujatia organizované klubom sú prevažne ziskové, čo sa odzrkadľuje na zvyšovaní
finančných rezerv klubu. Tieto za posledných 5 rokov stúpli z približne na dvojnásobok.
- K 31.12.2015 bol stav na účtoch klubu nasledovný: Slovenská Sporiteľňa 10 819,83 €, Tatra
Banka 778,94 €, hotovosť v pokladni 157,72 €. Spolu 11 756,49 €. Stav na účtoch k 9.9.2020
bol Slovenská Sporiteľňa 18 736,41 €, Tatra Banka 4 093, 59 €, hotovosť v pokladni 332,81
€, spolu 23 162,81€.
4. Diskusia
- Do diskusie sa prihlásila p. Malíková. Vyjadrila svoju nespokojnosť s činnosťou Výboru klubu
a s prácou Kontrolnej a revíznej komisie. Rovnako vyjadrila nespokojnosť so spôsobom
zvolávania členskej schôdze. Trvala na tom, aby sa pozvánky na jednotlivé schôdze posielali
poštou v predstihu v súlade so Stanovami klubu. Prejavila záujem kandidovať ako delegát na
Konferenciu klubu a neskôr pracovať v revíznej komisii.
5. Voľba delegátov na konferenciu SKCHTaF
- Vzhľadom na aktuálne pozmenené znenie Stanov o počte volených delegátov (§7, bod 2) sa
volilo 5 delegátov na Konferenciu klubu.
- Návrh na členov volebnej komisie v zložení J. Chriašteľ, J. Timaník a T. Molčányi bol
väčšinovo prijatý. Vzhľadom na to, že ako delegáti boli navrhnutí všetci traja uvedení členovia
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klubu, bola navrhnutá a schválená nová volebná komisia v zložení Ing. I. Chriašteľová, MUDr.
Z. Szövényiová a Ing. J. Malík.
Prítomní odsúhlasili tajnú formu hlasovania.
Pred samotným hlasovaním bola vznesená námietka o platnosti členstva osôb ,ktoré sa
nenachádzali na aktuálnom zozname členov a nevedeli sa preukázať členským preukazom . Po
búrlivej a emotívnej diskusii sa na podnet predsedu klubu hlasovalo o umožnení účasti
predmetných osôb na voľbe delegátov. Za umožnenie týmto osobám hlasovať bolo 11 členov,
22 členov bolo proti a 4 sa zdržali hlasovania.
Týmto úkonom sa počet právoplatných voličov stanovil na 37.
p. Malíková navrhla za kandidátov nasledovných členov klubu: p. Martinášková, p. Ilavský, p.
Malíková, p. Gamčíková a p. Šavelová.
p. Kubaľa navrhol nasledovných členov: p. Borzová, p. Chriaľteľ, p. Molčányiová, p. Timaník,
p. Varga a p. Molčányi.
p. Malík navrhol : p Kaľuha.
Z uvedených kandidátov sa volilo 5 delegátov.
Správu o výsledkoch volieb predniesla p. Szovényiová: Bolo odovzdaných 37 platných
hlasovacích lístkov. Ako delegáti boli schválení podľa počtu získaných hlasov nasledovní
členovia klubu:
- MVDr, J. Chriašteľ, 23 hlasov
- MVDr. I. Molčániová, 23 hlasov
- Ing. J. Timaník, 21 hlasov
- D. Borzová, 20 hlasov
- J. Varga, 20 hlasov
Ako náhradníci boli zvolení:
- Mgr. K. Malíková, 14 hlasov
- Ing. M. Šavelová, 12 hlasov
- MVDr. T. Molčányi, 12 hlasov.

Na záver predseda poďakoval za hojnú účasť na schôdzi a aj za kultivovaný priebeh volieb.

V Košiciach 25.9.2020.
Spísala: MVDr. I. Molčányiová
Overil: MVDr. T. Molčányi

