Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHTaF zo dňa 13.02.2016
Zasadnutia výboru sa zúčastnilo 11 členov, poradkyne chovu pre plemeno BDT a YT, za revíznu a kontrolnú
komisiu bol prítomný Ing. Š. Varga a J. Ilgo.
PROGRAM:
1. Príprava kynologických akcií v roku 2016
2. Návrh a schválenie rozpočtu 2016
3. Správa kontrolnej a revíznej komisie
4. Správy poradcov chovu
5. Vyhodnotenie súťaže TOP 2015
6. Návrh rozhodcov na akcie na rok 2016
7. Rôzne
1. Príprava kynologických akcií v roku 2016
Víkend s teriérom: 26..08.-28.08.2016
Na základe minuloročného zhodnotenia VD navrhol J. Ilgo zmenu miesta a zároveň ponuky 3 lokalít:
a) Chata Kubrica – ubytovanie v chatkách, vzdialenosť od oplôtku cca 20 km, ale na brloh až 35 km
b) H. Maríková – výhoda blízkeho brlohu aj oplôtku v Prosnom, ale malá kapacita ubytovania
c) Belušské Slatiny – hotel Bonus (ubytovňa + chatky) – dostupný oplôtok
Výbor sa predbežne rozhodol pre poslednú možnosť, avšak v zálohe je ešte lokalita Manínskej Tiesňavy.
Ú: preveriť možnosti ubytovania a podmienky výcviku pre aktivity VD
Z: J. Ilgo
T: do 29.02.2016
ŠVT Viničné: 19.06.2016
K termínu 1. uzávierky (08.2.2016) bolo prihlásených 328 jedincov.
Sponzorom výstavy vo Viničnom (ako aj ŠVT v KE a KVT v BA) bude fy HAPPY DOG
Kontrola chrupu: nominovaní: P. Seman a D. Fridrichová
MSBLT: 25.06.-.26.06.2016 - Turá Lúka
Pre platby z ČR pri uvedených skúškach P. Seman podotkol, že od 02/2016 platí povinnosť používať pre bankové
spojenie IBAN, takže pre záujemcov zo zahraničia by sa už poplatky nemali navyšovať o bankové poplatky, resp.
je možnosť použiť platbu cez FIO Banku – bez poplatkov. Stále ostáva možnosť platiť za skúšky pre účastníkov
z ČR F. Polehňovi.
Ú: oficiálne osloviť PZ Turá Lúka (J. Smolíček) za účelom usporiadania MSBLT v danej lokalite
Z: A. Folťanová
T: do 20.02.2016
KLSMP: 28.05.2016 – Vajnory – kontaktovať J. Laudovú
CHBL: 30.07.2016 – Branisko
CHBL: 17.09.2016 – Miloslavov
KFD: 15.10.2016 – Červeník
ŠVT Košice: 01.07.2016
I. Molčányiová informovala o zmene miesta ŠVT v Košiciach. ŠVT by sa mala konať v priestoroch športovej haly
s možnosťou priestoru pre posedenie pre rozhodcov. Rokovania prebiehajú so zástupcom haly p. Končekom.
Prenájom priestorov ako i všetky ostatné finančné náklady je potrebné zabezpečiť zmluvne.
Ú: preposlať vzor nájomnej zmluvy na priestory z Viničného I. Molčányiovej a následne vypracovať zmluvu pre
podmienky ŠVT v Košiciach
Z: A. Cwieceková, I. Molčányiová
T: do 31.03.2016
KVT Bratislava
Nakoľko v pôvodne avizovaný termín nie sú voľné priestory výstaviska Incheba ani pre MVP v BA, výstava sa
bude konať v náhradnom termíne. Tento bude následne upresnený v koordinácii s SKJ a so stanovením termínu
MPV.
2. Finančná správa za rok 2015 a návrh a schválenie rozpočtu 2016
Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2016 vychádzala ekonómka klubu A. Cwieceková z hodnotenia akcií v roku 2015.
Odôvodnila jednotlivé výdavky za rok 2015, ktorý bol pre klub finančne náročný, konali sa spádové schôdze,
konferencia klubu, ku každoročným akciám pribudli zájazd a skúšky duričov. Všetky klubové výstavy boli
ziskové. Klubové skúšky niektoré skončili plánovaným schodkom – MSBLT, iné boli finančne vyrovnané.
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Vyzvala organizátorov pracovných akcií, aby trvali na uhradení štartovacích poplatkov do termínu uzávierky a aby
sa snažili získať sponzorské, pretože pracovné akcie sú slabšie odsponzorované ako výstavy. Vyzdvihla stálych
sponzorov, firmy aj jednotlivcov, ktorí opakovane sponzorujú klubové akcie, čím zvyšujú ich úroveň.
Na rok 2016 je možnosť zájazdu na EVP do Bruselu, podmienený účasťou min.20 členov klubu, by klub prispel
na cestovné náklady členom vo výške 1/3 nákladov, max. však 1000,- Eur. Nečlenovia si hradia cestovné náklady
v plnej výške.
Rozpočet na rok 2016 by mal byť vyrovnaný, čo sa týka príjmov a výdavkov. Návrh rozpočtu bol schválený
jednomyseľne.
3. Správa kontrolnej a revíznej komisie
Predseda KRK Ing. Š. Varga predniesol správu za rok 2015. Skonštatoval, že akcie klubu prebehli podľa
odsúhlaseného plánu na rok 2015 a plánované akcie klubu boli všetky zúčtované do konca roku. Poukázal na to,
že niektoré faktúry za klubové výstavy 2014, boli uhradené až začiatkom roka 2015, čo skreslilo výdavkovú časť
v roku 2015, čím vznikol väčší schodok. Opotrebovaná a neopraviteľná počítačová technika bola vyradená
z evidencie pri inventarizácii klubového majetku. Bol zakúpený nový počítač a dve tlačiarne. Všetky doklady
súvisiace s ekonomikou klubu sú podľa platných predpisov, sú riadne vedené a vydokladované.
Zároveň oboznámil výbor so sťažnosťou:
Sťažnosť Ing. Chriašteľovej na redakciu Spravodaja ohľadom nesprávne uverejnených výsledkov záverečných
súťaží o najkrajšieho ml. psa na ŠVT v Košiciach.
K sťažnosti sa vyjadrila A. Folťanová a k uverejneniu nesprávnych výsledkov z výstavy dodala, že podklady sú
sťahované z klubovej web stránky takmer obratom po ich uverejnení a následne spracované do Spravodaja, ktorý
sa pripravuje priebežne. Nakoľko nebola oboznámená s tým, že na web stránke boli pôvodne vystavené chybné
údaje, boli tieto následne uverejnené ešte raz v Spravodaji. V najbližšom čísle Spravodaja bude uverejnená oprava.
4. Správa poradcov chovu
Hl.poradca chovu: MVDr. Seman poďakoval všetkým poradcom chovu za spoluprácu v uplynulom roku.
Opätovne zdôraznil podmienky zmluvy pre nečlenov klubu – zmluva na párenie je platná pre jednu konkrétnu
suku na 1rok.
A.Cwieceková navrhla zvýšenie poplatku takejto zmluvy na 30,- Eur počnúc 01.03.2016 – návrh bol prijatý
jednomyseľne.
Ú: zverejniť zmenu poplatku na web stránke
Z: A. Folťanová,
T: do 29.02.2016
AST: poradca chovu pre plemeno AST F. Szalai vyjadril požiadavku zapracovať do chovných podmienok
zdravotné skúšky (ataxia), nakoľko v poslednom období sú výsledky takýchto testov žiadané od samotných
chovateľov i majiteľov. P. Gréková podotkla, že výsledky obdobných testov ataxie požadujú aj zahraniční
majitelia dokonca spätne u všetkých rodičov.
Ú: spracovať návrh na doplnenie do chovných podmienok pre AST
Z: P. Seman, Szalai
T: do budúceho zasadnutia výboru
BDT: poradkyňa pre plemeno Border teriér L. Ostrožanská vyjadrila spokojnosť s chovom a napredovaním tohto
plemena aj z toho dôvodu, že chovatelia už sú ochotní obohacovať chov krytím v zahraničí a aj samotné jedince
zo zahraničných spojení sa javia v dobrej kondícii.
SBT: poradkyňa I. Janovcová tlmočila požiadavku majiteľov a chovateľov tohto plemena ohľadom zápisu
absolvovaných zdrav. testov do PP.
A.Cwieceková zdôraznila, že podľa nariadení plemennej knihy sa do PP zapisujú povinne len testy na displaziu
kĺbov DBK. Ostatné zdrav. vyšetrenia sa len prikladajú k PP pri zápise šteniec a pod.
YT: poradkyňa pre plemeno yorkšírsky teriér Z. Orbánová vyjadrila nespokojnosť s niektorými chovateľmi,
nakoľko si žiadajú o krycie listy až keď sa už sučka hára, v ojedinelých prípadoch aj keď už sú šteniatka na svete.
Ďalej poukázala na to, že poradcovia chovu nemajú možnosť skontrolovať, či majiteľ suky uhradil poplatok za
krycí list včas.
F. Szalai navrhol, aby majiteľ suky uhrádzal poplatok ešte pred vybavením krycieho listu a potvrdenku o úhrade
priložil k žiadosti o párenie a zaslal príslušnému poradcovi chovu.
Návrh ako aj spôsob aplikácie do praxe bude prediskutovaný na najbližšom zasadnutí výboru.
Z. Orbánová zároveň oznámila ukončenie svojej funkcie poradkyne chovu pre plemeno yorkšírky teriér a za
nástupkyňu uviedla Eriku Zacharovú s planosťou od 15.02.2016 – prijaté jednomyseľne.
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Ú: zverejniť oznam ohľadom novej poradkyne chovu pre YT na webe s platnosťou od 15.02.2016
Z: A. Folťanová
T: do 15.02.2016
5. Vyhodnotenie súťaže TOP 2015
Exteriér
F.Szalai predniesol správu o vyhodnotení a výsledkoch súťaže TOP teriér – exteriér 2015. Poukázal na najčastejšie
opakujúce sa chyby ako napr. chýbajúce kartičky ocenení, nečitateľné posudky a pod. Inak skonštatoval, že úroveň
zasielaných podkladov sa z roka na rok zlepšuje.
Zároveň predniesol návrh doplnenia do hodnotenia TOPa pre rok 2016 – návrh na 2016 ako aj výsledky 2015 boli
prijaté jednomyseľne.
Agility
P Seman predniesol výsledky súťaže TOP Agility 2015. Súťaže sa zúčastnilo 7 súťažiacich. Na rozdiel od
minulých rokov nebola zastúpená kategória „large“
Výkon
Do individuálnej súťaže TOP výkon sa prihlásili 3 jedinci, do súťaže o TOP CHST – 2 chovné stanice.
Výhercovia TOP 2015 budú písomne pozvaní na slávnostné vyhodnotenie výsledkov súťaže. Ceny pre kategóriu
Exteriér a Agility sa odovzdajú dňa 19.03.2016 o 14:30 pred záverečnými súťažami v rámci špeciálnej výstavy
v spoločenskom dome Arena vo Viničnom.
Výhercom TOP Teriér výkon budú ceny odovzdané v rámci MSBLT v Turej lúke v dňoch 25.06-26.06.2016
Ú: informovať a pozvať výhercov na vyhodnotenie a odovzdanie cien TOP teriér 2015
Z: Folťanová
T: do 19.02.2016
Ú: zverejniť výsledky TOP 2015 (exteriér, agility, výkon) a nové bodovanie TOP – exteriér na rok 2016 na
webe
Z: F. Szalai, P. Seman, S. Oujezdský
T: do 19.02.2016
6. Návrh rozhodcov na klubové akcie v roku 2016
ŠVT Košice: Csaba Denk (HU), Z. Kitlinski (PL), P. Seman (SK),
KVT BA: Nigel Merrick (UK) pre SBT, A. Kazmierski (PL), Vladimír Mihajlič (SRB), rezerva: Darko
Drobniak (SRB), ostatné podľa vydelegovania MVP BA.
MSBLT: F. Švéda (CZ)
Ú: osloviť rozhodcov za účelom posudzovania na klubových akciách
Z: A. Folťanová
T: do 29.02.2016
7. Rôzne
EV Foxteriérov a JRT
J. Kubaľa informoval o Európskej výstave plemien foxteriér a Jack Russell teriér, ktorá sa bude konať v dňoch 14.
– 16.05.2016 v Szilvásvarád v Maďarsku popri veľkej MVP.
Zároveň sa vyjadril o možnosti zorganizovať podobné podujatie v roku 2018 aj na Slovensku, v kombinácii
plemien foxteriér, JRT a PRT. Do budúcnosti nevylučuje obdobnú výstavu európskeho rozmeru aj pre iné
plemená.
Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
P. Seman informoval o rozhodnutí KR – možnosti opäť zadávať titul CACT na Farbiarskych skúškach malých
plemien pre teriére.
Zároveň skonštatoval, že organizované skúšky PU sú vo väčšine stratové, preto by bolo vhodné rozložiť náklady
na skúšky napr. zorganizovaním skúšok v spolupráci okresmi.
J. Kubaľa opätovne zdôraznil potrebu vypracovania formuláru alebo zmluvy na každú jednu „pracovnú akciu“,
ktorá bude zahŕňať presný termín akcie, finančné náklady, zodpovednosť za jednotlivé úkony a činnosti,
ubytovanie, strava. Takáto „zmluva“ musí byť podpísaná oboma stranami min. mesiac pred termínom skúšky, na
jej základe sa pripraví predbežný rozpočet, ktorý podlieha schváleniu predsedovi klubu.
Každá akcia, či už pracovného alebo výstavného charakteru bude samostatne ekonomicky uzavretá, vyhodnotená
a porovnaná s plánovaným rozpočtom do 30 dní od ukončenia akcie!
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Zároveň požaduje, aby jednotlivé propozície boli uverejnené na web stránke min 2 mesiace pred akciou s presným
dátumom a miestom konania skúšky, uzávierky, adresy na zasielanie prihlášok a poznámkou, že bez vopred
uhradeného štartovného do termínu uzávierky nebude vodičovi umožnené skúšky absolvovať.
Ú: doplniť do propozícií na skúšky znenie:
Pri neúčasti štartujúceho vodiča na skúškach sa štartovný poplatok (poplatok za skúšky) nevracia
Odhlásenie sa so skúšok a vrátenie poplatku je možné len do termínu uzávierky!
Z: S. Oujezdský
T: priebežne
Ú: pripraviť formulár na zazmluvnenie „pracovných akcií“ s požadovanými údajmi
Z: ekonómka klubu, výcvikári, organizátori skúšok, A. Folťanová
T: priebežne
Výnimka
Žiados o výnimku p. Kubíka z ČR ohľadom štartovania na MSBLT s foxteriérom, ktorý má anglický pracovný
certifikát a absolvovanú výstavu ako víťaz triedy na Cruft exhibition – výnimka účasti na MSBLT schválená
jednomyseľne.
Rôzne
 E. Hrtánková, ako predstaviteľka asociácie strihačov psov Slovenska, požiadala o propagáciu akcie kurzu
strihania a trimovania na klubovej web stránke. Žiadosť schválená jednomyseľne.
Ú: vystaviť na web stránku klubu požadovanú propagáciu
Z: J. Ilgo
 Záujem I. Nedorolíka o pozíciu vedúceho kruhu na KVT v BA – je potrebné, aby sa obrátil priamo na riaditeľku
KVT K. Krausovú, ktorá si zabezpečuje personál na výstavu.
Ú: informovať o stanovisku I. Nedorolíka a preposlať mu kontakty na K. Krausovú
Z: A. Folťanová
 Výcvikár S. Oujezdský navrhuje víťaza Klubových duričských skúšok 2015 – WT Cerdo z Chrástkovej, na
účasť na Sigetovom memoriáli v roku 2016.

V Bratislave, 13.02.2016
Adriana Folťanová
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