Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHTaF zo dňa 10.7.2020 v Košiciach
Zasadnutia výboru sa zúčastnilo 8 členov výboru, ostatní boli ospravedlnení
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.

Vyhodnotenia plnenia úloh zo zasadnutia výboru zo dňa 8.2.2020
2. Vyhodnotenie uskutočnených a pripravovaných klubových podujatí v roku 2020
Príprava členských schôdzí
Rôzne

1. Vyhodnotenie plnenia úloh zasadnutia výboru zo dňa 8.2.2020
Úlohy vyplývajúce zo zasadnutia výboru 8.2.2020 boli priebežne splnené, niektoré sa plnia
2. Vyhodnotenie uskutočnených a pripravovaných kynologických podujatí v roku 2020
- ŠVT Nitra – výstava prebehla v halách popri poľovníckej výstave organizovanej SPZ.
Poďakovanie patrí všetkým ľuďom, ktorí sa na nej organizačne podieľali, najmä p. Burdátšovej,
ktorá bola poverená výborom organizačným zabezpečením tejto výstavy.
- MSBLT s ohľadom na obmedzenia hl. hygienika, ktoré boli spôsobené epidémiou COVID-19
žiaľ nebolo možné zorganizovať.
MSBL v Podolí sa konajú za sprísnených hygienických podmienok. Podľa informácie MVDr.
Semana je na tieto vrcholné skúšky brlohárov prihlásených viac ako 200 psov zo všetkých
plemien brlohárov. Zo Slovenska a z ČR boli prijatí všetci prihlásení. S ohľadom na nákazovú
situáciu s COVID - 19 neboli prijatí prihlásení účastníci zo Srbska, Talianska a Francúzska.
Zástupcovia klubu v KR SPZ do rozhodcovského zboru za klub navrhli p. K. Ostrožanského
(hlavný rozhodca) a p. Gabriela Ostatníka.
- ŠVT Košice - je prihlásených 152 psov, čo je nad očakávanie pekný počet v Košiciach.
Členovia klubu majú možnosť na výstave získať tituly CAC,CC a titul Cassovia winner. Informáciu
o príprave podala výborom poverená riaditeľka výstavy MVDr. I. Molčányiová. Napriek tomu, že
na výstavu nemohol žiaľ prísť rozhodca pozvaný na SBT z Anglicka z dôvodu karanténnych
opatrení, aj plemeno SBT má slušné zastúpenie.
- KFSMP 18.07.2020 – klub ich organizuje v spolupráci s OPK Levice v Žemberovciach. Plemená
zastrešené v SKCHTaF majú možnosť získať tituly CACT,CCT,KV, klub dodá poháre pre
víťazov.
- CHBLT a SO Branisko 22.-23.08.2020 - ktoré sa majú konať v spolupráci s MKK Šariš
v auguste sú v štádiu prípravy.
- Výcvikové dni, dni s teriérom budú 28.8-30.8.2020 v novom areáli v Hunty Fish v Lednickom
Rovnom. Areál podľa p. Ilga už je na tento termín rezervovaný V nedeľu sa tam uskutočnia aj SO,
oplôtok aj brloh bude k dispozícii.
- Skúšky odvahy 20.09.2020 v spolupráci s OPK Rimavská Sobota. Za klub je zodpovedný p.
Bc. Jozef Mag.
- KFD Senec by podľa plánu sa mali uskutočniť 10.10.2020. Kontaktná osoba A. Cwieceková,
informovala že sú v štádiu prípravy a čoskoro budú pripravené propozície na zverejnenie.

- CHBLT - Memoriál Stanislava Oujezského s možnosťou zisku titulu CACT a CCT sa uskutoční
v Báhoni, tak ako minulý rok. Zodpovedná osoba je p. S. Daniel. O skúšky je opäť veľký záujem.
Poháre a vecné ceny zabezpečí klub a p. Stanislav Daniel.
- KDS v spolupráci s OPK Humenné, naplánované na 14. - 15.11.2020 sa v dôsledku
zhoršenej nákazovej situácie s AMO na pôvodnom mieste konať nemôžu. Ponuka na
organizovanie skúšok v okrese Púchov prišla od p. Jozefa Babušu.
U: Preveriť aktuálnu situáciu
T: 31.08.2020
Z: Ing. Kubaľa
KV a Jubilejná KV Viničné 7.-8.11.2020 – akcia naplánovaná v hale ako 2-dňová.
Uskutočnenie tejto akcie je závislé od epidemiologickej situácie. Výstava bude riešená
podľa aktuálneho stavu a opatrení s COVID – 19. Pokiaľ sa výstava uskutoční, výbor
podporil návrh p. Nemesszeghy v rámci výstavy pre účastníkov výstavy usporiadať
občerstvenie formou rautu. Bude vítané, ak sa do prípravy občerstvenia zapoja aj členovia
klubu.
U: sledovať vývoj opatrení s COVID – 19
T: do 31.08.2020
Z: celý výbor
-

TOP teriér 2020 - boli prejednané pripomienky na anketu a jej vyhodnotenie, ktoré odzneli od
niektorých členov klubu. Výbor súhlasí so správnosťou vyhodnotenia ankety. Situácia s
organizovaním výstav v r. 2020 je pomerne zložitá a v závislosti na vývoji opatrení proti COVID –
19 sa môže ešte skomplikovať.
U: sledovať vývoj opatrení s COVID – 19
T: stály,
Z: PharmDr. P. Nemesszeghy
3. Spádové schôdze a konferencia – termíny boli publikované na web stránke aj v
spravodaji, pozvánky dostanú členovia písomne včas v zmysle stanov klubu. V zmysle
uznesenia z konferencie z 12.12.2015 bod 8. sa za účelom väčšej účasti delegátov na
konferencii znižuje počet členov, na ktorých sa počíta 1 delegát z predchádzajúcich 20 na
17. Zmena stanov bola schválená MV SR a Stanovy uvedené na webovej stránke klubu
boli v tom zmysle upravené.
U: zverejniť aj súhlas so zmenou
T: 31.07.2020,
Z: Dr. Seman
-

4. Rôzne
- 28.4.2020 bola per rollam schválená výmena poradcu chovu pre AST. Na návrh
doterajšieho poradcu chovu p. F. Szalaia bola väčšinou členov výboru schválená za
poradcu pre AST Petra Gréková, odovzdanie agendy od p. Szalaia prebehlo bez
problémov. Zúčastnení členovia výboru túto zmenu vzali na vedomie bez pripomienok.
-

Výbor schvaľuje P. Grékovú za čakateľku pre plemeno AST. Členovia výboru schválili
jednomyseľne.

Poháre a diplomy za súťaž Top teriér 2020 práca budú odovzdané na Memoriáli S.
Oujezského v Báhoni.
U: oboznámiť odmenených
T: 15.08.2020
Z: Ing. Folťanová
-

-

P. Nemesszeghy navrhla, že na klubovej webovej stránke je potrebné uviesť aktuálne
znenie Chovateľského a zápisného poriadku SPZ. P. Seman uviedol, že Chovateľský a
zápisný poriadok SPZ, ktorý bol schválený 09.03.2017 na webovej stránke aktualizoval
13.02.2020, t.j. hneď ako bol na to upozornený.

-

P. Seman ako zástupca SPZ v SKJ informoval, že na zasadnutí Valného zhromaždenia
SKJ bol za prezidenta SKJ opätovne zvolený Ing. J. Jursa.

Zapísala: A. Cwieceková, Dr. Seman
Overovateľ zápisnice: Ing. Kubaľa

