Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHTaF zo dňa 12.12.2015
Zasadnutia sa zúčastnil novozvolený výbor klubu v plnom zložení.

1.
2.
3.
4.
5.

PROGRAM:
Voľba funkcií novozvolených členov výboru
Plán činností na rok 2016
Rozhodcovia na výstavy
Podmienky na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
Rôzne
1. Voľba funkcií
Vzhľadom na funkčnosť predchádzajúceho výboru sa navrhuje ponechať jednotlivých členov v ich funkciách.
Členovia výboru boli zvolení jednomyseľne.
Nový výbor v nasledovnom zložení:
- Predseda: Ing. Jaroslav Kubaľa
- Podpredseda: MVDr. Pavol Seman
- Tajomník: Ing. Adriana Folťanová
- Matrikár: Andrea Burdátšová
- Ekonóm: Anna Cwieceková
- Hl.poradca chovu: MVDr. Pavol Seman
- Výcvikár: Stanislav Oujezdský
Členovia výboru:
- Petra Gréková
- Bc. Ivana Janovcová
- MVDr. Ivana Molčányiová
- František Szalai
- Jozef Varga
2. Plán činností 2016
výstavy:
- ŠVT Viničné 19.03.2016
- ŠVT Košice 01.07.2016
- KVT Bratislava 21.10.2016
skúšky poľovnej upotrebiteľnosti:
-

LSMP (CACT, CCT) - 28.05.2016, Vajnory
MSBLT, (CACT, CACIT, CCT) - 25.06.2016-26.06.2016, Turá Lúka
Chov.skúšky v brlohárení (CACT, CCT) - 30.07.2016, Branisko
Chov.skúšky v brlohárení (CACT, CCT) - 17.09.2016, Alžbetin Dvor
KFD (CACT, CCT) - 15.10.2016, Červeník

-

1.skúšky odvahy - 31.07.2016, Branisko
2.skúšky odvahy - 28.08.2016, Hlohovec

-

Víkend s teriérom - 27.08.2016-28.08.2016, Hlohovec

-

Ú: preposlať plán činností klubu na kynologický odbor SPZ
Z: Folťanová
T: do 31.12.2015
3. Rozhodcovia na výstavy
ŠVT Viničné: Z. Kubík, (ČR) (vysokonohé), K. Radvanski, (H), A. Cwieceková (SK), špecialista z ENG na
posudzovanie plemena SBT (návrh Janovcová, príp. Prochotský)
Ú: osloviť rozhodcov na posudzovanie
Z: Folťanová
T: do 31.12.2015

4. Podmienky na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
- účasť na skúškach je podmienená úhradou účastníckeho poplatku vopred!
- všetky podmienky na skúšky, najmä finančné, musia byť vopred potvrdené písomne organizátorom!
- cca 3 týždne pre termínom akcie je potrebné pripraviť predbežný rozpočet.
titul CACT je možné zadávať na viacerých skúškach v brlohárení
-

Ú: zapezpečiť plnenie stanovených podmienok ku skúškam
Z: organizátori skúšok
T: priebežne

5. Rôzne
- žiadosť o výnimku z Chovných podmienok od Ing. Hraška – nečlena klubu (suka bedlington t. APPLE Style
Hunter - vysoký vek suky)
členovia výboru súhlasia s povolením výnimky pre uvedenú suku. Poplatok za výnimku z Chovných podmienok
pre nečlena klubu je 20,00 €.
Z: administratívne vybaví Dr. Seman
- žiadosť o rozšírenie aprobácie na posudzovania
Dr. Zembjak a jeho manželka požiadali o rozšírenie aprobácie na posudzovanie plemena YT.
V hlasovaní na schválenie žiadosti bol jeden člen proti, ostatní sa k žiadosti vyjadrili kladne.
- žiadosť o dodatočnú možnosť zápisu šteniat po termíne vrhu:
p. Bálint požiadal o dodatočný zápis šteniat do plemennej knihy vzhľadom na nedodržanú lehotu zápisu 3
mesiacov po termíne vrhu. Výbor žiadosť prerokoval a doporučil oneskorený zápis na prejednanie Kynologickej
rade SPZ.

V Bratislave, 12.12.2015
Adriana Folťanová
tajomník SKCHTaF
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