Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHTaF zo dňa 25.02.2012
Zasadnutia výboru sa zúčastnilo 12 členov.. Za revíznu a kontrolnú komisiu bol prítomný Ing. Ľ.Petrakovič
PROGRAM:
1. Vyhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v závere roku 2011
2. Správa revíznej komisie
3. Správa výcvikára klubu
4. Správy poradcov chovu
5. Prehľad hospodárenia 2011 a návrh a schválenie rozpočtu na rok 2012
6. Vyhodnotenie súťaže TOP 2011
7. Rôzne
1. Vyhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v závere roku 2011
KVT Nitra
 Výstavný tím pod vedenie K.Krausovej opäť udržal vysokú úroveň klubovej výstavy
 Ubytovanie rozhodcov aj počas medzinárodnej výstavy v Nitre a posedenie pre rozhodcov pred klubovou
výstavou bolo zabezpečené v hoteli AUTOJAS v Nitre
 Dopravu jednotlivých rozhodcov z letiska vo Viedni do Nitry a naspäť pomohli zabezpečiť aj p.Prochotský
a p. Seman.
 Ing. Kubaľa vyjadril spokojnosť a poďakovanie všetkým zúčastneným na tejto výstave.


Vzhľadom k tomu, že niektorí z pôvodne oslovených rozhodcov na KVT NR 2012 pre zaneprázdnenosť
nepotvrdili svoju účasť na posudzovaní, boli návrhom doplnení ďalší medzinárodní rozhodcovia, ktorí
budú postupne oslovení za účelom posudzovania na tejto výstave: p. Steve Robinson pre plemeno STB
(UK), K.Radvánszki (HU), príp.A.Korozs (HU).

MKDS
 MKDS sa konali po prvý krát v histórii klubu v dňoch 26.-27.2011 v Domadiciach okr. Levice.
 Ing. Kubaľa poďakoval MVDr. Semanovi za zabezpečenie skúšok na vysokej a medzinárodne
zodpovedajúcej akcii.
 Prihlásených bolo 17 psov, zúčastnilo sa 13 psov, z toho 12 teriérov. Jeden pes skončil v I.cene, dvaja psy
v II.cene, 4 psy v III.cene, 5 psov neuspelo. Príčinou nižšieho hodnotenia niektorých psov, ktorí mohli
skončiť v I.c. boli nedotiahnuté disciplíny z poslušnosti, niektoré psy zas zlyhali na ostrosti. Nie všetci
vodiči zo Slovenska boli aktívni poľovníci a prejavila sa ich menšia skúsenosť v predvádzaní psov na
skúškach takéhoto významu.
 Vzhľadom k tomu, že tieto medzinárodné skúšky boli náročnou akciu na zabezpečenie a financie, bolo
niekoľko návrhov, či obdobné skúšky organizovať každý druhý rok, alebo ich rozdeliť na štandardné KDS,
ktoré by sa konali každé dva roky + MKDS raz za štyri roky. Záverom sa výbor klubu priklonil k návrhu
organizovať MKDS každé dva roky. Návrh bol prijatý, jeden člen sa zdržal hlasovania.
Nakoľko každým rokom sa zvyšujú náklady na zabezpečenie a organizáciu akcií usporiadaných SKCHTaF,
Ing. Kubaľa zdôraznil potrebu hľadania, čo najvýhodnejších možností pre organizovanie klubových akcií
a potrebu zavádzania úsporných opatrení, aj cestou zvyšovania poplatkov za niektoré druhy skúšok.
Výbor ukladá členom výboru a organizátorom všetkých akcií, aby hľadali možností výhodnejšie
organizovať klubové akcie, treba hľadať úsporné riešenia a tiež aktívne vyhľadávať sponzorov, najmä na
klubové skúšky. Už na rok 2012 boli ponúknuté 2 poľovné revíry členmi nášho klubu na organizovanie
klubových skúšok za výhodných podmienok.
2. Správa revíznej komisie
 Predseda revíznej komisie Ing. Petrakovič informoval o prevedenej revízií vedenia klubového účtovníctva,
pokladne a majetku klubu dňa 13.02.2012. Skonštatoval, že finančné prostriedky boli vynaložené v súlade
s plánom činnosti a primerane rozsahu akcií. Účtovná evidencia je vedená v súlade so zákonom a všetky
doklady súvisiace s ekonomikou klubu sú podľa platných predpisov.
 Počet aktívnych členov klubu k 31.12.2011 bol 515.
3. Správa výcvikára klubu
 KFSMP: sa konali v Senci, zúčastnilo sa 9 psov, z toho 7 klubových. Päť psov skončilo v I.cene. Ďalšie
farbiarske skúšky budú v roku 2013, nastane aj zmena revíru
 KLSMP: 02.06.2012 sa konajú lesné skúšky v okrese Komárno,( ponuka revíru od L.Pintéra).
 KFD: 20.10.2012,( ponuka revíru od R.Lackoviča), skúšky sa budú konať v okrese Trnava
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MSBLT: 30.06.-01.07.2012 vo Vinohradoch nad Váhom. Ing. Kubaľa upozornil na skutočnosť, aby táto
medzinárodná akcia nekolidovala s akciou v ČR, Dni border teriéra v Štokách, nakoľko o MSBLT je veľký
záujem o účasť borderov práve z Čiech a Moravy.
Ú: preveriť termín akcie v ČR
Z: Oujezdský
T: 29.02.2012
Výcvikové dni na Branisku
O tieto výcvikové dni bol slabší záujem ako o Bel.Slatiny, preto sa uvažovalo na výbore klubu o zastavení
tejto akcie. Napriek tomu si členovia výboru myslia, že akcii treba dať ešte šancu a zorganizovať ju aj tento
rok, ale je potrebné vyvinúť väčšiu aktivitu a iný spôsob organizácie a kompetencie. Ing. Kubaľa navrhol,
aby organizačný tím komunikoval s p.Ilgom – organizátorom VD v Belušských Slatinách o podrobnostiach
výcviku a programu akcie. Ďalej navrhuje osloviť na prípravu a spoluprácu pri VD p. Čuchrana ml., ktorý
by mal na starosti najmä poľovný výcvik na tejto akcii.
Návrh bol prijatý jednomyseľne.
Chovné skúšky v BL a skúška odvahy: 04.08.a 05.08.2012, Branisko. A.Cwieceková navrhuje sprísniť
podmienky usporiadania klubových skúšok stanovením min.počtu psov. Ďalej poukázala na skutočnosť, že
veľa vodičov platí poplatok za skúšky až v deň jej konania, aj keď na propozíciách je uvedené, dokedy
majú vodiči zaplatiť. Požaduje, aby sa poplatky za skúšky uhrádzali vopred, tak ako na ktorúkoľvek
výstavu. Pri organizovaní klubových skúšok sa budú brať do počtu prihlásených, len tí vodiči, ktorí uhradili
poplatok včas do uzávierky.
Ing.Kubaľa navrhuje vzhľadom na vysoký počet organizovaných akcií vytipovať tzv. 1-3 „pomocných
výcvikárov“, ktorí by boli navzájom zastupiteľní a pomáhali by pri organizovaní akcií. Boli navrhnutí
F.Szalai, R.Lackovič a P.Čuchran ml.
Návrh bol prijatý, jeden člen sa zdržal hlasovania.
Ú: z dôvodu schválenia pomocných výcvikárov a organizačného zabezpečenia a pridelenia jednotlivých
klubových skúšok, osloviť p. R.Lackoviča, P.Čuchrana ml. a F.Szalaia,
Z: Folťanová
T: 15.03.2012

4. Správa poradcov chovu
 Hl.poradca chovu: MVDr. Seman skonštatoval, že za uplynulý rok poklesol počet žiadaných výnimiek
z chovných podmienok na párenie. Podotkol, že je potrebné väčšiu pozornosť venovať kontrole chrupu,
stáva sa, že keď jedinec neprejde kontrolou chrupu na jednej výstave, skúša to opäť na inej výstave a pri
iných rozhodcoch.
Ďalej navrhuje, aby niektoré do chovu problémovejšie plemená, aktuálne napr. WT, PAT, JRT, PRT, boli
na výstavách smerované k posudzovaniu slovenských, príp. klubových rozhodcov.


Vysokonohé teriére: J.Varga referoval, že pre vysokonohé teriére bolo vydaných 61 odporúčaní na párenie,
z toho 28 pre plemeno WT. Skonštatoval, že najmä chovatelia tohto plemena neberú do úvahy rady poradcu
chovu, radšej použijú psa blízko svojho bydliska, ako by mali využiť vzdialeného kvalitnejšieho chovného
psa.



AST: Ing..Vass a F.Szalai skonštatovali, že je pokles členskej základne chovateľov a majiteľov tohto
plemena. Oproti minulosti sa zvýšila kvalita chovných jedincov, je záujem aj o zahraničné krytia. Poradca
chovu navrhol z chovných podmienok pre AST zrušiť v čl. II bod.4. Chrup u AST sa bude posudzovať
podľa bodu č. 3: „ostatné teriére: môžu chýbať maximálne 4 zuby z kategórie P a M.“
Návrh bol prijatý jednomyselne a nadobúda platnosť hneď po .zverejnení zápisnice na internete. Zmena
bude zverejnená aj v klubovom spravodaji



FTD a FTH: Ing. Kubaľa skonštatoval, že v poslednom období narastá počet krytí u FTH a vyrovnávajú sa
vrhy s FTD. U FTD je síce dostatok chovných súk, ale vydáva sa málo doporučení na krytie. U tohto
plemena bolo v minulom roku evidovaných 5 zahraničných krytí.



STB: Bc. Janovcová referovala, že bolo vydaných 36 odporúčaní na párenie, stúpa počet zahraničných
krytí, bolo importovaných 11 jedincov. V poslednom období sa v chove STB začína objavovať demodex,
epileptické záchvaty a dysplazia kĺbov. Doporučuje sledovať výsledky testov v rodokmeňoch nielen na
bedrové kĺby, ale aj na ramená. Na otázku hl. poradcu chovu ohľadne prínosu webovej stránky tzv.
„genealógie“ STAB p. Janovcová hodnotila túto komplexnú evidenciu ako veľmi prínosnú. Prejedná s p
Sitárom. možnosti vytvorenia takejto stránky aj pre iné plemená.
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5. Prehľad hospodárenia 2011 a návrh a schválenie rozpočtu na rok 2012
 A.Cwieceková referovala o príjmoch a výdavkoch jednotlivých akcií v roku 2011.
 Pri tvorbe rozpočtu na rok 2012 sa vychádzalo z výdavkov v roku 2011. Navrhla zvýšenie poplatkov na
niektorých typoch skúšok. Návrh bol prijatý jednomyseľne, nové poplatky platné v tomto roku budú
uverejnené v Spravodaji a na propozíciách.
 Rozpočet na rok 2012 bol vo výdavkovej položke navýšený o príspevok na zájazd na Európsku výstavu
v Bukurešti a o náklady na dopracovanie klubovej webstránky. Schválenie rozpočtu bolo prijaté
jednomyseľne s odporúčaním v roku 2012 rozdiel medzi príjmamy a výdavkami..
 A.Cwieceková odprezentovala návrh novej akcie do budúcnosti – samostatného vyhodnotenia súťaže TOP
Teriér. Išlo by o akciu s názvom „ TOP Show terrier“ – ples teriérov spojený prípadne so súťažou
šampiónov a junior šampiónov klubu, ale aj národných a medzinárodných. Zároveň by sa vyhodnotila
súťaž TOP Teriér.
Ú: pripraviť presný scenár, rozsah, rozpočet a prípravný výbor akcie. Zistiť záujem členov klubu o takýto
typ akcie.
Z: Cwieceková, Krausová
T: do najbližšieho zasadnutia výboru
6. Vyhodnotenie súťaže TOP 2011
Exteriér
 F.Szalai predniesol správu o vyhodnotení a výsledky súťaže TOP teriér – exteriér 2011. Na úvod požiadal
o zmenu zloženia komisie pre vyhodnotenie súťaže. Namiesto p.Mitrovej, ktorá požiadala o uvoľnenie,
navrhuje do komisie p.Grékovú. Návrh bol prijatý jedomyseľne.
 Vzhľadom na náročnosť spracovania výsledkov výbor zároveň jednomyseľne prijal návrh o odmene pre
členov komisie, ktorá vyhodnocuje súťaž TOP teriér – exteriér a to vo výške 25,- Eur na člena.
 F.Szalai navrhuje úpravu bodovacieho sytému:
 Za získanie titulu „Dunajský víťaz“ (DV)
+ 25 bodov
 Za získanie titulu „víťaz špeciálnej výstavy“ (VŠV) + 25 bodov
 Za získanie titulu „víťaz triedy mladých“ (VTM)
+ 20 bodov
Doplniť titul „víťaz Slovenska“ (ako KV, NV, CACIB) + 35 bodov


Pri zasielaní podkladov do súťaže TOP teriér doporučuje súťažiacim:
 Pri účasti na Victory show (Šampión šampiónov) vydokladovať do súťaže TOP teriér samostatne
posudky aj kartičky za získané tituly (inak nebudú zarátané do súťaže).
 Do tabuľky dosiahnutých výsledkov zapisovať výstavy podľa dátumu vzostupne.



Bodové hodnotenie za uvedené získané tituly bolo výborom schválené jednohlasne a bude v platnosti od
01.01.2012. Všetky získané tituly je potrebné vydokladovať kartičkou a posudkom.
Výsledky budú uverejnené na web stránke a v Spravodaji č. 01/2011. 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.



Výkon
 Súťaž TOP teriér 2011 – výkon vyhodnotil výcvikár klubu S.Oujezdský. Výsledky budú taktiež uverejnené
na web stránke v Spravodaji.


Výhercovia budú písomne pozvaní na slávnostné vyhodnotenie výsledkov súťaže, ktoré sa uskutoční
03.03.2012 o 14:00 na začiatku záverečných súťaží špeciálnej výstavy v spoločenskom dome Arena vo
Viničnom
Ú: pozvať výhercov na vyhodnotenie a odovzdanie cien TOP teriér 2011
Z: Folťanová
T: do 27.02.2012

Agility
 MVDr. Seman odkonzultoval podmienky a bodovanie súťaže agility s predsedom Asociácie slovenských
klubov agility p. Vakoničom, s tým, že pre rok 2012 môžeme na vyhodnocovanie súťaže používať ich
bodový systém, ktorý je na www.agility.sk.
 Titul TOP teriér 2012 agility získa teriér z najvyšším počtom bodov z každej veľkostnej kategórie, t.j.
small, medium, large
 Podmienkou zisku titulu TOP teriér 2012 agility je, že víťazný jedinec musí byť s preukazom o pôvode
a majiteľ musí byť členom SKCHT a F. Súčinnosť pri vyhodnocovaní s ASKA zabezpečí p. Seman. Súťaž
bude vyhodnotená po ukončení agility sezóny 2012 na niektorej z akcií SKCHT a F.
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5. Rôzne
Kynologická rada
 MVDr. Seman referoval o zasadnutí Kynologickej rady SPZ.
 Ako delegáti do KR boli z výboru navrhnutí: MVDr.P. Seman, Ing. J.Kubaľa a S.Oujezdský. Títo sa
zúčastnia volebnej KR dňa 08.05.2012. Návrh bol prijatý jednomyseľne.
Ú: oznámiť na SPZ p.Močkovej zmenu delegátov do KR
Z: Folťanová
T: do 29.02.2012
Čipovanie
 MVDr. Seman informoval, že podľa platného zákona a Vyhlášky vyplynula povinnosť čipovať každé šteňa
do veku 8. Týždňov, pri prevode do iného majetku, resp. pri uvedení na trh. Zvieratá narodené po
01.11.2011, ktoré boli otetované bude potrebné najneskôr do dvoch rokov očípovať.
 Čipy v SK musia byť certifikované na ÚŠKVBL Nitra. V súčasnosti sú v SR certifikované 4 druhy čípov.
Všetky čípy v SR povolené pre označovanie psov začínajú číslicou 9.
 Veterinár musí čipovanie zaregistrovať do centrálneho registra najneskôr do 24 hodín po registrácii
 P Cwieceková informovala, že pre chovateľov bude upravené aj tlačivo hlásenia vrhu: pri čipovaní sa do
hlásenia vrhu ku každému psovi do riadku nalepí číselný kód. Takto pripravené hlásenie sa zašle poradcovi
chovu alebo priamo na plemennú knihu SPZ. PK spracuje čipovacie kódy čítačkou a následne budú vydané
PP aj s vytlačenými čipovacími kódmi.
 Tetovanie nie je povinné, na požiadanie majiteľa je možné psa nechať otetovať. Pre účely dodatočného
tetovania ostáva číslo zápisu na PP.
 Pre potreby našich členov informácie o novej legislatíve v označovaní psov na web priebežne dával Dr.
Seman.
 Komplexnú informáciu o označovaní psov čípovaním pre členov SKCHT a F do Spravodaja a na web
pripraví MVDr. Seman.
Rošírenie posudzovania
 p. J.Mravík prejavil prejavil záujem rozšíriť si aprobáciu rozhodcu o ďalšie plemená III. skupiny. Nakoľko
zatiaľ nespĺňa podmienky pre kladné vyjadrenie (podľa ustanovenia v zápisnici zo dňa 23.02.2008), žiadosť
zatiaľ nebola akceptovaná.
Ú: informovať žiadateľa s vyjadrením
Z: Folťanová
T: do 29.02.2012
Ú: pripraviť nový návrh podmienok tak, aby bolo rozlíšené medzi tými, čo sú celkom noví žiadatelia
o posudzovanie a tými, čo sú už rozhodcovia a len si rozširujú kvalifikáciu o skupinu teriérov
Z: Kubaľa, Seman
T: do budúceho zasadnutia výboru
Rôzne
 Pre výstavy organizované SKCHTaF pre rok 2012 boli schválené výstavné výbory:
 ŠVT Viničné: A.Burdátšová, A.Cwieceková
 ŠVT Košice: N.Vass, I.Molčányiová, manželia Mitrovi
 KVT Nitra: K.Krausová, A.Cwieceková





Hlavným sponzorom akcií poriadaných SKCHTaF pre rok 2012 je HAPPY DOG.
Na základe žiadosti Kynologického klubu Kopánka v Trnave SKCHTaF odsponzoruje 3 pohármi pre
víťazov Majstrovstiev Slovenska teriérov v agility – návrh bol prijatý jednomyseľne.
SKCHTaF plánuje zorganizovať zájazd na Európsku výstavu psov do Bukurešti v Rumunsku. Organizačný
tím: A.Strnad a P.Hozová.
Vzhľadom na zmeny organizátorov výstav na Slovensku je potrebné upraviť a doplniť termíny výstav
a organizátorov v pláne akcií na našom klubovom webe.

V Bratislave, 25.02.2012
Adriana Folťanová
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