Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHTaF zo dňa 01.03.2014
Zasadnutia výboru sa zúčastnilo 11 členov. Za revíznu a kontrolnú komisiu bol prítomný Ing. Ľ. Petrakovič.
Prizvaní boli aj poradcovia chovu, zúčastnila sa poradkyňa pre YT MVDr. Hoptová a poradkyňa pre BDT Bc.
Lucia Ostrožanská.
PROGRAM:
1. Vyhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v závere roku 2013
2. Príprava klubových kynologických podujatí v roku 2014
3. Návrh a schválenie rozpočtu 2014, prehľad hospodárenia za rok 2013
4. Správa kontrolnej a revíznej komisie
5. Správy poradcov chovu
6. Vyhodnotenie súťaže TOP 2013
7. Rôzne
1. Vyhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v závere roku 2013
KVT Nitra
 KVT – zmena pavilónu sa prejavila pozitívne v zlepšení výstavných podmienok, k príjemnému prostrediu
prispelo aj zabezpečenie zo strany K. Krausovej
 Po finančnej stránke bola výstava vyrovnaná.
KFD
 Klubové farbiarske skúšky duričov sa konali v Červeníku, opätovne výborná organizácia a atmosféra,
vďaka patrí aj PZ Červeník, ostatným organizátorom a výcvikárom klubu.
 Skúšok sa zúčastnilo 18 klubových psov
MDS
 Medzinárodné duričské skúšky sa nekonali z dôvodu nedostatočného záujmu ku dňu uzávierky prihlášok.
 V tejto súvislosti bol daný návrh na zorganizovanie štandardných klubových duričských skúšok. Je
potrebné monitorovať účastníkov na skúškach odvahy a zabezpečiť ich účasť na DS.
Z: S. Oujezdský
Skúšky odvahy
 Skúšky odvahy majú stúpajúcu tendenciu počtu účastníkov a výkonnosti psov.
 V roku 2013 sa týchto skúšok zúčastnilo 28 psov.
2. Príprava klubových kynologických podujatí v roku 2014
ŠVT Viničné
 ŠVT – výstava so zadávaním titulu CC sa uskutoční 22.03.2014 vo výstavnej hale Arena vo Viničnom,
pred dňom uzávierky bolo prihlásených cca 180 psov
 Avizovaná zmena rozhodcu, namiesto Olgy Šinko Kupriyanova bude posudzovať Štefan Šinko, plemená
ostávajú, organizátor si vyhradzuje práva prerozdelenia plemien v prípade vysokého počtu posudzovaných
jedincov u daného rozhodcu.
 V rámci výstavy bude aj vyhodnotenie TOP exteriér 2013 a TOP agility 2013 – pred záverečnými súťažami
 Na kontrolu chrupu osloviť: Kubaľa, Bučko, Füri
ŠVT Košice
 ŠVT – výstava so zadávaním titulu CAC, CC sa uskutoční 04.07.2014 v tradičných priestoroch areálu
Anička. Nové objekty a priestory sú v rozpracovaní, realizácia sa plánuje na výstavu v roku 2015.
U: preveriť možnosť výstavby uzavretého stanu pre rozhodcov a výstavnú kanceláriu a zároveň preveriť
možnosť prenájmu chemických toaliet
Z: I. Molčányiová + výstavný výbor
KLSMP
 Klubové lesné skúšky malých plemien sa budú konať 07.06.2014 v revíri poľovníckeho združenia v
Malinove
U: písomne zabezpečiť prenájom a jeho finančné náklady
Z: S. Oujezdský, A. Folťanová
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MSBLT
 Medzinárodné skúšky v brlohárení + Memoriál F.Semana sa uskutočnia v dňoch 28.06.-29.06.2014
v Turej Lúke
 Skúšky sú finančne nákladné, nakoľko v minulom roku podstatne vzrástli finančné požiadavky za prenájom
líšok.
 V súvislosti s účasťou na medzinárodných skúškach bolo na vedomie dané pravidlo účasti na BL
a zadávaním titulu CACIT, ktoré bolo schválené na zasadnutí Predsedníctva kynologickej rady SPZ
v Haliči dňa 10.01.2014:
„Aby pes mohol byť prijatý na skúšky v brlohárení s udeľovaním titulu CACIT a CACT, musí spĺňať
nasledovné kritéria:
vek v deň skúšky viac ako 15 mesiacov
výstavné ocenenie minimálne „veľmi dobrý“ na medzinárodnej výstave organizovanie pod
záštitou FCI, v triedach strednej, otvorenej pracovnej alebo šampiónov
 O týchto pravidlách budú členovia klubu informovaní na klubovej web stránke a v Spravodaji.
3. Návrh a schválenie rozpočtu 2014, prehľad hospodárenia za rok 2013
 Ekonómka klubu A.Cwieceková referovala o príjmoch a výdavkoch jednotlivých akcií v roku 2013
 Zdôvodnila nárast alebo pokles v jednotlivých položkách. Väčšina členského za rok 2014 nabehla až
začiatkom roku 2014 na rozdiel od predchádzajúcich rokov, vzhľadom na neskorší termín expedície
spravodaja 2/13, ktorý bol spôsobený neskorým dodaním spravodaja z tlačiarne.
 Pri tvorbe rozpočtu na rok 2014 sa vychádzalo z výdavkov v roku 2013. Výška poplatkov členského
a poplatkov za akcie poriadané klubom, ostávajú na rok 2014 nezmenené. Návrh bol prijatý jednomyseľne.
4. Správa kontrolnej a revíznej komisie
 Predseda revíznej komisie Ing. Petrakovič informoval o prevedenej revízií vedenia klubového účtovníctva,
pokladne a majetku klubu.
 Skonštatoval, že finančné prostriedky boli vynaložené v súlade s plánom činnosti a rozpočtom na rok 2013.
akcií. Účtovná evidencia je vedená v súlade so zákonom a všetky doklady súvisiace s ekonomikou klubu
sú podľa platných predpisov, sú riadne vedené a vydokladované.
 Počet aktívnych členov klubu k 31.12.2013 bol 535
 Zápisnica zo zasadnutia Kontrolnej a revíznej komisie SKCHTaF zo dňa 28.02.2014 tvorí prílohu zápisnice
zo zadadnutia výboru SKCHTaF zo dňa 01.03.2014, bude uverejnená v Spravodaji a na klubovej web
stránke.
5. Správa poradcov chovu
 Hl. poradca chovu: MVDr. Seman skonštatoval stabilitu chovu teriérov a vyzdvihol dobrú spoluprácu
s ostatnými poradcami chovu.
 Plemenná kniha za rok 2013 a počet vrhov za rok 2013 sú uverejnené na klubovej web stránke


Informoval o disciplinárnom priestupku člena klubu p. Fidesa - nesúlad zápisov v PP a vlastníckych
vzťahov u suky z chovu p. Fidesa. Prípad rieši PKR SPZ. Do vyriešenia je p. Fidesovi pozastavená
chovateľská činnosť. Výbor berie rozhodnutie PKR SPZ na vedomie.



Ing. Kubaľa informoval o sťažnosti na p. Imricha Sobotku – chovateľ rôznych plemien teriérov – údajný
predaj šteniat bez PP, pričom obaja rodičia sú s PP.
U: preveriť situáciu u menovaného chovateľa s vysvetlením, že nemôže chovať a predávať jedince bez
PP, je to v rozpore so Stanovami SKCHTaF a spracovať zápis z preverenia
Z: J. Varga + 1 člen výboru



Ďalej informoval o žiadosti p. Čuchrana o zápis do registra plemennej knihy jedinca z vrhu chov. stanice
mimo FCI – v podobných prípadoch je možné jedinca zadať do úplne čistého registra bez uvedenia
predkov. Zápis do registra je podmienený súhlasom klubu, v ktorom je plemeno organizované.
Podľa návrhu Dr. Semana, výbor klubu k žiadosti zaujme stanovisko až potom, keď budú u psa v majetku
žiadateľa urobené testy na pravosť pôvodu – paternita.
Ing. Kubaľa informoval aj o korešpondencii zo SPZ, podľa ktorej p. Ing. Hraško tým, že na svoju
chovateľskú stanicu s názvom chráneným v FCI odchoval aj vrh šteniat na organizáciu, ktorá nie je
členom FCI. Vec bude riešená na PKR SPZ. Pretože Ing. Hraško nie je člen klubu, výbor klubu sa od
záležitosti dištancuje.



YT: Na návrh poradkyne chovu MVDr. Hoptovej je na miesto novej poradkyne chovu doporučená
dlhoročná chovateľka plemena YT p. Zuzana Orbánová
Za tento návrh hlasovalo 10 prítomných, 4 sa zdržali
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Oficiálna zmena bude uverejnená na klubovej web stránke a v Spravodaji s platnosťou od 01.04.2014. Do
tohto termínu je potrebné zorganizovať s navrhovanou poradkyňou pracovné stretnutie za účelom
odovzdania agendy.

6. Vyhodnotenie súťaže TOP 2013
Exteriér
 F.Szalai predniesol správu o vyhodnotení a výsledky súťaže TOP teriér – exteriér 2013.
 Úroveň zasielaných podkladov má zvyšujúcu úroveň, sú doručené včas, sú čitateľné a kompletné, stále sa
však objavujú nové tituly (napr. veterán BOB), pokiaľ zadávanie nových titulov bude mať stúpajúcu
tendenciu, bude v budúcnosti potrebné upraviť bodové hodnotenie
 Výsledky TOP teriér exteriér 2013 budú uvedené na klubovej web stránke a v Spravodaji 01/2014. V
prípade podania protestu proti uverejneným výsledkom je možnosť podať odvolanie na revíznu a kontrolnú
komisiu do 15 dní odo dňa vystavenia na web stránke.
Agility
 MVDr. Seman predniesol výsledky súťaže agility za rok 2013. Súťaž sa vyhodnocovala v troch
katagóriách: small, medium a large. Vecnými cenami budú ocenené len 1.miesto v každej kategórii
 Do súťaže sa prihlásilo 8 súťažiacich.
 Výsledky budú uverejnené na web stránke v Spravodaji.


Výhercovia TOP Teriér Exteriér a Agility budú písomne pozvaní na slávnostné vyhodnotenie výsledkov
súťaže, ktoré sa uskutoční 22.03.2014 o 14:30 pred záverečnými súťažami v rámci špeciálnej výstavy
v spoločenskom dome Arena vo Viničnom
Ú: pozvať výhercov na vyhodnotenie a odovzdanie cien TOP teriér 2013
Z: Folťanová

Výkon
 Výsledky súťaže TOP teriér 2013 – výkon a TOP CHST 2013 predniesol výcvikár klubu S.Oujezdský.
 Súťaže sa zúčastnili 4 psy, z toho 2 boli zo súťaže vylúčené, nakoľko nespĺňali stanovené podmieky súťaže.
 Výsledky budú taktiež uverejnené na web stránke v Spravodaji.

Výhercovia TOP Teriér výkon budú písomne pozvaní na slávnostné vyhodnotenie výsledkov súťaže, ktoré
sa uskutoční v rámci MSBLT v Turej lúke v dňoch 28.06-29.06.2014


Vyhodnotenie súťaže TOP Teriér 2013 pre oblasť exteriér, agility a výkon boli schválené jednomyseľne

6. Rôzne
KVT Nitra
 Na poslednej KVT v Nitre prebehla pri vstupe do výstavného kruhu kontrola čipovania u plemnien WHWT
a YT.
 U suky plemena WHWT v tr. šampiónov nebol zhodný čip s číslom čipu uvedeným na veterinárnom
preukaze. Posudzovanie bolo prerušené až do vysvetlenia problému. Vo vrhu, odkiaľ pochádzal
vystavovaný jedinec boli 2 zvieratá – pes a suka, pričom pri čipovaní prišlo k zámene čipov a ich uvedením
do preukazov. Veterinárka, ktorá predmetné šteniatka čipovala a zhodou okolností bola prítomná na
výstavisku v Nitre ako členka organizačného tímu MVP, potvrdila že tento omyl vznikol jej chybou pri
čipovaní šteniec, o čom dala aj písomné vyhlásenie hneď na mieste výstavy. Túto záležitosť riešili
okamžite na mieste prítomní členovia výboru, vrátane predsedu klubu. Po konštatovaní, že išlo len o omyl
veterinára, suka mohla byť ďalej vystavovaná. Chovateľke bolo odporučené doriešiť túto chybu na
plemennej knihe, čo sa aj krátko po výstave stalo a obom jedincom bolo vydaný PP so správnym číslom
čipu a tým bola celá vec uzavretá.
Propagácia
 Dr. Seman predniesol ponuku cenovej kalkulácie na tričká, polokošele a reflexné vesty s logom klubu na
jeho propagáciu.. Vedenie klubu navrhuje objednať 30 ks z tričiek a 30 ks ks reflexných viest s logom klub
– návrh prijatý jednomyseľne.
Agility
 Na základe žiadosti Kynologického klubu Kopánka v Trnave SKCHTaF odsponzoruje 3 pohármi pre
víťazov Majstrovstiev Slovenska teriérov v agility – návrh bol prijatý jednomyseľne.
Parson Day
 Dr. Seman ako garant informoval o dvojdňovej kynologickej akcii plemena Parson Russell teriér, ktorá sa
bude konať posledný júlový víkend v Sládkovičove. Psy absolvujú rôzne aktivity, napr. agility, coursing
freesbee a pod.
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Požiavka na sponzorské – 3 poháre pre víťazov agility – návrh bol prijatý jednomyseľne

Skúšky v brlohárení
 Info: nová požiadavka na skúšku hlasitosti pred skúškou v brlohárení bude prejednaná na KR SPZ
Členské schôdze:
 V súlade so Stanovami výbor klubu zvoláva nasledovné členské schôdze: Členská schôdza po Špeciálnej
výstave v Košiciach a na Výcvikových dňoch v Belušských Slatinách.
 S ohľadom na pozitívny ohlas odborných prednášok, ktoré boli v rámci členských schôdzí, výbor považuje
za potrebné v tomto pokračovať. Prednášajúcich v spolupráci s organizátorom schôdze zabezpečí Dr.
Seman. Termíny a program bude zverejnený v Spravodaji a na klubovej webovej stránke.
Sťažnosť
 Na výbore bola daná sťažnosť na člena klubu M. Štefeka za neustále ohováranie SKCHTaF a tiež členov
výboru SKCHTaF, sťažnosť bola postúpená na revíznu komisiu, revízna komisia a následne výbor klubu
posúdi podľa predložených dôkazov, či p. Štefek naplnil podstatu priestupku podľa Disciplinárneho
poriadku SPZ, § 3, ods.1., písmeno c), kde sa hovorí, člen môže byť v zmysle tohto paragrafu disciplinárne
riešený za vážne narušovanie medziľudských vzťahov.

V Bratislave, 01.03.2014
Adriana Folťanová
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