Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHTaF zo dňa 12.10.2013
Zasadnutia výboru sa zúčastnilo 11 členov výboru a 3 členovia revíznej a kontrolnej komisie.
PROGRAM:
1. Vyhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v roku 2013
2. Príprava plánovaných kynologických akcií v roku 2013 (KVT, MKDS a KFD)
3. Plán kynologických akcií 2014
4. Návrh rozhodcov na rok 2014
5. Rôzne

1. Vyhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v roku 2013
Špeciálna výstava teriérov Viničné
Zvýšený počet vystavovateľov plemena SBT (cca 80) zaznamenali organizátori vďaka rozhodcovi
CH.A.Brindleyovi, ktorý prijal pozvanie na túto výstavu. Víťazi v tomto plemene dostali pekné poháre aj od
sponzora chov.stanice Perunstaff. Vystavovatelia by privítali pozývanie anglických rozhodcov aj v budúcnosti.
¾ Plán 2014: 22.03.2014 – ŠVT Viničné, CC
Špeciálna výstava teriérov Košice
¾ Táto výstava bola so zadávaním titulu CC,aj preto bolo prihlásených menej vystavovaných jedincov ako
rok predtým.
¾ J.Kubaľa vyzdvihol odbornú prednášku o dedičných očných ochoreniach psov, zameranú na plemená
teriérov, MVDr. Trbolovej, poďakoval za zorganizovanie P.Semanovi a manželom Molčanyiovým.
¾ Plán 2014: 04.07.2014 – ŠVT Košice, CAC. Budúci rok je snaha zorganizovať špeciálnu výstavu v nových
priestoroch – bývalé rekreačné zariadenie DAM, cca 17 km od Košíc v smere na Jahodnú.
Ú: zorganizovať stretnutie s majiteľom zariadenia
Z: I. Molčányiová, J. Kubaľa
¾
¾
¾

Tak ako na ŠVT vo Viničnom organizátori navrhujú pozvať špecialistov na určité plemená aj do Košíc.
Padol návrh pokúsiť sa vybaviť CAC pre obidve špeciálne výstavy, prípadne zorganizovať teriérsku
výstavu vyššieho typu, napr. európsku pre niektoré plemená.
Ú: pokúsiť sa prerokovať zadávanie tretieho titulu CAC na výstavách poriadaných klubom s odôvodnením
počtom členov klubu a charakterom výstavy.
Z: J. Kubaľa

MSBLT
¾ Tento rok sa konali v nových priestoroch brlohu na Turej lúke, prihlásených bolo 75 psov.
¾ Vzhľadom na dobré ohlasy, kapacitu a zabezpečenie priestorov sa tieto skúšky budú konať na Turej lúke aj
budúci rok.
Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti - Branisko
¾ KFSMP: zúčastnilo sa 11 psov, z toho 7 teriérov z klubu, 1 odstúpil. Pre skúšky tohto typu nebol výber
časti revíru veľmi vhodný, priestor pre kladenie stôp bol stiesnený.
Ú: pri organizovaní takýchto skúšok by mal výcvikár, ktorý má akciu na starosti, odkomunikovať
vhodné podmienky skúšok s miestnymi organizátormi
Z: J. Varga, P. Čuchran
¾

Podľa F. Szalai chýba osveta vodičov, na skúšky chodia v nevhodnom oblečení a nie sú oboznámení
s etikou pri skúškach, napr. zahlásenie sa rozhodcovi a pod. Napriek tomu, že v rámci výcvikových dní sa
s danou problematikou oboznamuje, bolo by možno vhodné umiestniť na web stručné info.

¾
¾

Chovné skúšky v brlohárení: zúčastnilo sa 15 psov
Skúška odvahy: zúčastnilo sa 7 psov, 2 neobstáli

Výcvikové dni Belušské Slatiny
¾ VD sa zúčastnilo cca 60 záujemcov. Boli dané aj návrhy na zmenu miesta, ale dané miesto a termín
v Belušských Slatinách je už zaužívané a stalo sa tradíciou. Napriek náročnej organizácii VD mali ako už
tradične dobrý ohlas.
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¾
¾
¾
¾

Mimoriadne zaujímavá bola prednáška o chorobách prenášaných kliešťami, ktorú mal výborne pripravenú
aj s videom MVDr.Tomáš Molčányi.
Sponzorom VD bola fy HUSSE.
J. Ilgo do budúcnosti navrhuje: rozšíriť počet „animátorov“ za účelom pestrejšieho programu príp. osloviť
ľudí, ktorí sa venujú napr. kynologickým športom aj mimo náš klub.
Upozornil na skutočnosť, že počas VD nie je ideálne, keď sú skúšky odvahy, nakoľko sú na skúške
zúčastnení všetci výcvikári a viazne zabezpečenie programu pre ostatných, ktorí skúšku neabsolvujú.

2. Príprava plánovaných kynologických akcií v roku 2013 (KVT, MKDS a KFD)
KVT Nitra
¾ Postupne sa spracovávajú prihlášky. Treba dokúpiť stolíky do kruhov. Pre vystavovateľov bude pripravené
občerstvenie formou kávy a koláčikov.
¾ Ubytovanie rozhodcov zabezpečuje MVP Nitra a večera s rozhodcami - Veľký Kýr, vo štvrtok 29.11.2013
¾ Odvoz rozhodcov bude zabezpečený v spolupráci s MVP Nitra. Tak ako po iné roky náklady na spoločných
zahr. rozhodcov sa budú deliť medzi MVP a KV.
KFD
¾ KFD sa konajú dňa 19.10.2013 v revíri PZ Červeník. Organizačným zabezpečením bol poverený pomocný
výcvikár R.Lackovič. O tieto skúšky je mimoriadny záujem. Bude sa robiť výber.
¾ Prihlásených 18 psov
MKDS
¾ Medzinárodné duričské skúšky sa konajú v dňoch 23.11. – 24.11.2013 v Starej Turej, PZ Prídolie
¾ Ubytovanie vodičov a rozhodcov: rekreačné zariadenie Javorinka, Dubník
¾ Prenájom revíru vo výške 200,- zahŕňa zabezpečenie stôp, prenos zveri + zabezpečené občerstvenie
¾ Rozhodcovia: Václav Kučera a Dalibor Smékal (CZ), Gabriel Ostatník, Jozef Sedlačko, Milan Skovajsa
a Milan Folťan (SK)
¾ Za oplôtok sa bude vyberať po 5 Eur / psa
¾ Zatiaľ prihlásení len 3 psy
3. Plán kynologických akcií 2014
Výstavy
22.03.2014 – ŠVT Viničné, CC
04.07.2014 – ŠVT Košice, CAC
28.11.2014 – KVT Nitra, CAC, CC, KV
Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
MSBLT, (CACT, CACIT, CCT)
KLSMP (CACT, CCT)
Chov.skúšky v brlohárení
KFD

28.06.2014 – 29.06.2014
07.06.2014
02.08.2014
18.10.2014

Turá Lúka
miesto neurčené
Branisko
Červeník

1.skúšky odvahy
2.skúšky odvahy
3. skúšky odvahy

03.08.2014
24.08.2014
25.10.2014

Branisko
Belušské Slatiny ?
Bratislava

Víkend s teriérom

22.08.2014 – 24.08.2014

Belušské Slatiny

3. Návrh rozhodcov na výstavy v roku 2014
ŠVT Viničné, 22.03.2014 (CC): Peter Rhodes (UK) = STB, Olga Sinko Kurpiyanova (SLO) = nízkonohé, Alena
Auerbach (CZ) = vysokonohé, Tibor Havelka (SK( = AST
ŠVT Košice 04.07.2014 (CAC): Peter Harsanyi (HU) = vysokonohé, Sisi Dollmann (A) = nízkonohé, Katerina
Pereguda (UKR) = typu Bull, Stanislav Bučko (SK)
KVT Nitra 28.11.2014 (CAC, CC, KV): Andrew Westwood (UK) = STB, Iveta Nováková (CZ) = vysokonohé,
Zdislaw Kitlinski (PL), František Szalai, Jaroslav Kubaľa (SK)
Ú: osloviť rozhodcov na výstavy ohľadom ich vyjadrenia a akceptácie účasti
Z: Folťanová
T: 31.10.213
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5. Rôzne
Chovateľský poriadok:
Dr. Seman predniesol návrh na klubový chovateľský poriadok.
¾ Chovné podmienky pre jednotlivé plemená ostávajú nezmenené
¾ Kontrola chrupu jedincov v rámci výstav poriadaných klubom, pokiaľ by sa uskutočnila náhradná kontrola
chrupu, naďalej platí, že bude uznaná s vedomím poradcu chovu a zároveň „klubového“ rozhodcu pre
exteriér.
¾ Pri dovoze jedinca chovného v zahraničí je potrebná kontrola chrupu na výstavách usporiadaných klubom
za prítomnosti poradcu chovu daného plemena alebo hl. poradca chovu. Poradca chovu dá zároveň
doporučenie, či je jedinec vhodný do chovu.
¾ Uvedené usmernenie sa netýka dovozu jedincov, ktorí boli zo Slovenska predtým exportovaní. Tieto
jedince musia absolvovať riadne „uchovnenie“ v zmysle chovných podmienok.
Ú: upraviť chvné podmienky: Dr. Seman
T: do najbližšieho výboru.
Členstvo
¾ Je potrebné vypracovať zmluvu pre „nečlenov“ klubu, ktorá bude zahŕňať práva a povinnosti zmluvných
strán, čaká sa na vyjadrenie Kynologickej rady. Zmluva bude uzavretá s chovateľom každého jedného
chovného jedinca na jeden rok.
¾ Výška poplatku: 20,- EUR za vystavenie jedného Odporúčania na párenie jednej suky s platnosťou do
konca kalendárneho roku.
¾ Iné poplatky v súvislosti s chovom nečlen klubu platiť nebude.
TOP teriér
¾ Ľ. Petrakovič navrhuje zmenu v texte ohľadom majiteľstva a spolumajiteľstva (odrážka. č.3)
¾ Ďalej navrhuje jednoznačne zadefinovať započet titulov a výpočet koeficientu bodov pri vyhodnotení TOP
výkon
¾ P. Nemesseghy navrhuje do podmienok na vyhodnotenie TOP exteriér započítavať 40 bodov za dosiahnutý
titul BOS.
Ú: upraviť podmienky TOPa už na vyhodnotenie za rok 2013, uverejniť v Spravodaji a na webe
Z: výsvikári, revízna komisia, Folťanová
Čakateľstvo na funkciu rozhodcu
¾ Miroslava Demová - „čakateľstvo na rozhodcu“ pre plemeno JRT
¾ Petra Gréková - „čakateľstvo na rozhodcu“ pre plemeno AST
¾ Vzhľadom k tomu, že záujemkyne splnili podmienky pre kladné vyjadrenie, zastávali pozície vedúceho
kruhu na výstavách plánovaných klubom, ich žiadosti boli akceptované a návrhy schválené.
Ú: informovať žiadateľa s vyjadrením
Z: Folťanová
T: do 31.10.2013
Sťažnosť
¾ Výbor bol informovaný o situácii posudzovania na záverečných súťažiach o BOG na ŠVT v Košiciach, kde
prišlo k zámene vystavovaných jedincov. Vystavovaný jedinec plemena YT s titulom BOB (pes) bol
v záverečných súťažiach vystavovateľkou zamenený za suku. Táto situácia bola na mieste vyriešená
a vystavovateľka bola zo súťaží vylúčená
¾ V dôsledku toho bude prebiehať dôsledná kontrola vystavovaných jedincov nielen pri vstupe do kruhu, ale
počas celej výstavy najmä u plemena YT.
Ú: zaslať vystavovateľke písomné pokarhanie
Z: ..Folťanová
Rôzne
¾ Ľ. Petrakovič požaduje vypracovanie interného predpisu ohľadom dokladov, najmä pri odovzdávaní
agendy pri zmene poradcov chovu a pri výmene zastúpenia na danej funkcii.
¾ P. Seman predniesol žiadosť p. Kloknerovej na usporiadanie samostatnej špeciálnej výstavy pre plemeno
JRT a PRT. Aby výstava mohla byť pod záštitou klubu, J. Kubaľa doporučuje takúto výstavu zorganizovať
popri našej ŠVT za účasti špeciálneho rozhodcu, plánovane ale až v roku 2015.
¾ A. Cwieceková navrhuje, aby žiadateľka najprv zorganizovala samostatné neformálne stretnutie chovateľov
a majiteľov uvedených plemien a preverila záujem o takúto akciu.
¾ N. Vass navrhuje pripraviť inštrukcie ako postupovať pri podobných žiadostiach a umiestniť ich na web
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¾

Výbor klubu sa uzniesol: doporučuje účasť poradcu chovu, príp. poskytnutie víťaznej trofeje (pohára)
v prípade zorganizovania neformálnej akcie. Táto sa následne vyhodnotí podľa účasti a následne môže
bežať popri ŠVT organizovanej klubom za jeho podpory.
Ú: informovať p. Kloknerovú o stanovisku výboru k danej žiadosti
Z: P. Seman

¾

I. Janovcová predniesla žiadosť p. Čiadu, či by klub mohol prispieť na reprezentáciu klubu tričkami
s logom klubu pre členov, ktorí sa zúčastnia na akciách v zahraničí. Výbor súhlasil za podmienky, že
poskytnú príspevok do Spravodaja o absolvovanej akcii
Ú: informovať p. Čiadu o stanovisku výboru k danej žiadosti + preveriť veľkosti tričiek
Z: I. Janovcová

¾

Ohľadom prezentácie klubu navrhuje P. Seman aj zadováženie reflexných viest s logom klubu.
Ú: jednať s p. Lengyelovou o vyhotovení reflexných viest.
Z: P. Seman.

¾

P. Seman odprezentoval kritéria ocenení pre kynológiu, ktoré bude udeľovať SKJ. Zlaté ocenenie podľa
splnených podmienok bude udelené na galavečere z príležitosti európskej výstavy národných plemien,
ktorá bude 10.11.2013 v Bratislave, strieborné a bronzové ocenenie má byť v réžii klubu. Podmienky na
získanie ocenenia (zlatá, strieborná a bronzová medaila) za chovateľstvo a výstavníctvo ako aj podmienky
na získanie ocenenia za skúšky poľovnej upotrebiteľnosti s odôvodnením budú zverejnené na webe a v
Spravodaji
Ú: podľa splnených podmienok navrhnúť za klub kandidátov na zlaté ocenenie pre SKJ a SPZ
Z: Kubaľa, Seman, Cwieceková, Oujezdský

V Bratislave, 12.10.2013
Adriana Folťanová
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