Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHTaF zo dňa 10.10.2015
Zasadnutia výboru sa zúčastnilo 8 členov výboru a 1 člen revíznej a kontrolnej komisie.
PROGRAM:
1. Plán zostatkových kynologických podujatí na rok 2015
2. Vyhodnotenie spádových schôdzí a príprava konferencie
3. Rôzne

1. Plán zostatkových kynologických podujatí na rok 2015
Klubové farbiarske skúšky duričov
 R. Lackovič informoval prítomných o príprave farbiarskych skúšok duričov, ktoré sa aj v tomto roku budú
konať v revíri PZ Červeník.
 K dátumu 09.10.2015 bolo prihlásených 15 psov, z toho 8 klubových.
 Nakoľko sa každoročne hlási veľký počet psov, R. Lackovič uvažuje o zorganizovaní dvoch farbiarskych
skúšok za rok. Avšak podľa J. Kubaľu je zorganizovanie dvojitej rovnakej akcie dosť náročné a pod
záštitou klubu je možné len na výnimku.
Klubové duričské skúšky
 Skúšky sa budú konať v dňoch 21.-22.11.2015 v revíri PZ Dvorníky-Bojničky.
 K dátumu 09.10.2015 bolo prihlásených 9 psov.
 Ubytovanie pre rozhodcov je zabezpečené na poľovníckej chate, ubytovanie pre účastníkov skúšok
v prípade potreby bude v moteli Mier. (prostredie, kde sa konali aj Dni s teriérom).
 Vzhľadom na dostatočný počet súťažiacich na 1 skupinu sa vedenie klubu rozhodlo ponechať podmienku
absolvovania skúšky odvahy v oplôtky s min. známkou 2.
KVT Bratislava
 K termínu uzávierky bolo prihlásených cez 300 vystavovateľov, postupne sa spracovávajú ďalšie
prihlášky.
 Všetci rozhodcovia majú zabezpečené ubytovanie v hoteli APOLLO, kde sa v predvečer výstavy, vo
štvrtok 22.10.2015 uskutoční aj posedenie s rozhodcami.

2. Vyhodnotenie spádových schôdzí a príprava konferencie
12.09.2015 – Košice
 Schôdze sa zúčastnilo 9 členov z celkového počtu 81 registrovaných za oblasť východného Slovenska.
 Voľbou delegátov boli na konferenciu nominovaní: J. Varga, N. Vass, D. Borzová, I. Molčányiová, T.
Molčányi a P. Čuchran ako náhradník.
17.09.2015 – Banská Bystrica
 Schôdze sa zúčastnilo 10 členov z celkového počtu 62 registrovaných za oblasť stredného Slovenska.
 Voľbou delegátov boli na konferenciu nominovaní: J. Kubaľa, I. Janovcová, E. Hrtánková, Z. Kalčevská
a I. Filipiaková ako náhradník.
10.10.2015 – Bratislava
 Schôdze sa zúčastnilo 39 členov z celkového počtu 237 registrovaných za oblasť západného Slovenska.
 Voľbou delegátov boli na konferenciu nominovaní: A. Burdátšová, A. Cwieceková, A. Folťanová, S.
Oujezdský, P. Seman, F. Szalai, J. Ilgo, Š. Varga, L. Ostrožanská, P. Nemesszaeghy, P. Grekova, R.
Lackovič a Ľ. Petrakovič a S. Prochotský ako náhradníci vzhľadom na rovnaký počet hlasov.





Celkom bolo na konferenciu nominovaných 21 delegátov a 4 náhradníci.
Každému delegátovi bude pred konferenciou zaslaná pozvánka na konferenciu s návratkou a dotazníkom.
V rámci konferencii sa z prítomných kandidátov volí samostatne revízna komisia a samostatne výbor.
Predseda klubu je volený priamo všetkými prítomnými delegátmi.
Ú: pripraviť na konferenciu krátky volebný poriadok
Z: Seman

3. Rôzne


Zadavanie titulu CACT na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti je možné na skúškach za predpokladu, že
pes príde do kontaktu so živou zverou. Titul nie je možné udeľovať na farbiarskych skúškach malých
plemien, možnosť získať ho je na farbiarskych skúškach duričov, duričských skúškach a brlohárskych,
lesných a jesenných skúškach malých plemien.
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S. Oujezdský navrhuje prediskutovať pravidlá a možnosť získania titulu CACT na Kynologickej rade SPZ.
Zároveň navrhuje požiadať KR SPZ o schválenie možnosti získať titul CACT na všetkých skúškach
poľovnej upotrebiteľnosti poriadaných klubom SKCHTaF.
Podľa P. Semana sa pripravuje nové znenie podmienok skúšobného poriadku a po ich zverejnení budú
následne pripomienkované na KR SPZ.


ŠVT Košice: organizátori ŠKVT a vedenie klubu uvažuje o viacerých miestach na ŠKVT, okrem iného aj
na usporiadaní ŠVT v Košiciach v roku 2016 na Branisku spolu s chovnými skúškami v brlohárení počas
jedného víkendu v štandardnom termíne, kedy sa uskutoční aj MVP vo Veľkej Ide. Ponúka sa tak možnosť,
že v piatok odvystavovaní jedinci sa môžu presunúť do Veľkej Idy na ďalšiu výstavu alebo môžu ostať na
Branisku a zúčastniť sa skúšok.



SVP Milano 2015: za výbornú organizáciu a zabezpečenie zájazdu na SVP do Milána navrhuje vedenie
klubu vyplatiť odmenu za úspešnú organizáciu zájazdu pre P. Nemessyeghy.
Návrh bol prijatý jednomyseľne.



Zápis jedinca do registra SPKP – Patterdale terrier Neme´s Fanni z organizácie, ktorá nie je členom FCI.
Výbor prejednal riadne vydokladovanú žiadosť p. Košíka a jednomyseľne doporučil zápis jedinca do
plemennej knihy SPZ.
Zápis jedinca do registra SPKP – Parson Russell terrier Meynell-Sundance Duffy z organizácie, ktorá nie
je členom FCI. Výbor prejednal žiadosť p. Hraška, vzhľadom k tomu, že p. Hraško nepredložil vieruhodný
a relevantný doklad o pôvode jedinca, výbor neodporučil zápis do plemennej knihy
Ú: zaslať stanovisko klubu k žiadostiam na kynologický odbor SPZ
Z: Folťanová





Revízna komisia: predseda RK J.Ilgo podal návrh, aby v prípade rôznych podnetov a sťažností členov
klubu, RK nebrala na zreteľ zápisky na sociálnych sieťach, budú sa akceptovať len oficiálne písomné
a podpísané sťažnosti a návrhy
Návrh bol prijatý jednomyseľne.
Zároveň J. Ilgo doporučil doplniť do aktuálnej zápisnice vyjadrenia RK pod vedením Ľ. Petrakoviča zo dňa
26.05.2014 vzhľadom na žiadosť p. Štefeka a jeho nespokojnosťou s vyjadrením v zápise zo dňa
19.10.2014, ktoré považuje za nedostatočné.
Vyjadrenie KRK zo dňa 26.05.2014
„ KRK SKCHTaF na základe uznesenia zasadnutia výboru zo dňa 01.03.2014, (bod 7 – Rôzne, posledný
odstavec) požiadala navrhovateľa a členov výboru klubu, aby predložili na posúdenie dôkazy. Ďalej
požiadala p. Štefeka o jeho vyjadrenie k uvedeným obvineniam v sťažnosti.
KRK boli doručené články z komunikácie zo stránky SKCHTaF na sociálnej sieti Facebook.
Ďalej KRK obdržala vyjadrenie p. Štefeka. Podľa jeho názoru nemá sa k čomu vyjadrovať, nakoľko jeho
obvinenie nie je podložené žiadnymi konkrétnymi dôkazmi.
Členovia KRK sa oboznámili s doloženými článkami a prezreli stránku SKCHTaF na sociálnej sieti
Facebook-u.
KRK po preskúmaní predložených článkov a obsahu komunikácie na Facebook-u konštatovala, že obsah
článkov nenapĺňa podstatu priestupku podľa Disciplinárneho poriadku SPZ, § 3, ods. 1, písmeno c).“

V Bratislave, 10.10.2015
Adriana Folťanová
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