Zápisnica zo spádovej členskej schôdze SKCHTaF zo dňa 09.10.2010,
DK Ružinov, Bratislava
Spádovej členskej schôdze sa zúčastnili členovia SKCHTaF zo Západoslovenského kraja
PRORGAM:
1. Správa o činnosti klubu za päťročné obdobie
2. Správa o hospodárení
3. Správa hl.poradcu chovu
4. Pripomienkovanie pracovnej verzie stanov
5. Rôzne / diskusia
6. Voľba delegátov na konferenciu klubu
Správa o činnosti klubu za obdobie rokov 2006 – 2010.
Správu o činnosti klubu predniesol preseda klubu Ing. Jaroslav Kubaľa a rozdelil ju do niekoľkých častí::
výstavy, skúšky a dni s teriérom, spravodaj, web
Výstavy
SKCHTaF usporadúva ročne 1 klubovú výstavu teriérov v Nitre a 2 špeciálne výstavy teriérov v Košiciach
a v Bratislave.
ŠVT v Košiciach zmenila organizátorov, organizovanie tejto výstavy od Ing. Vassa prevzali manželia
Molčányiovi a Mitrovi, výstava si naďalej udržuje svoj charakter, výbornú a úroveň a zabezpečenie.
ŠVT v Bratislave prešla počas za predchádzajúceho obdobia niekoľkými zmenami priestorov, od výstaviska
na Prievozskej ul. v Bratislave cez DK Ružinov, posledné 2 ročníky sa konali vo Viničnom na výbornej
úrovni, za čo patrí vďaka p. Burdátšovej a kolektívu ľudí okolo nej.
KV v Nitre je vrcholnou klubovou výstavou so zadávaním titulov CAC, CC, KV, KVM. Tento rok je už
jubilejný 20.ročník organizovania tejto výstavy. Aj táto výstava postupne prešla zmenami organizátorov, od
Ing. Kanása cez Ing. Hilmerovú, E.Zavackú, tento rok sa príprave venuje p.K.Krausová. Výstava si udržuje
svoju výbornú úroveň so zahraničnými rozdhodcami a snahou je túto úroveň neustále zvyšovať.
V roku 2009 SKCHTaF zorganizoval popri SVP medzinárodnú výstavu teriérov Interra, ktorej sa zúčastnilo
1.148 psov z 35 štátov. Výstava mala veľmi dobré ohlasy domácich aj zahraničných vystavovateľov, Ing.
Kubaľa vyzdvihol prácu riaditeľa výstavy Interra Ing. Vassa, celého organizačného tímu, a redakčnú radu za
vydanie mimoriadneho bulletinu SKCHTaF a povýstavného kalatógu k Interre s fotodokumentáciou. Škoda,
že sa tejto mimoriadnej výstavy nezúčastnilo viac domácich vystavovateľov a členov klubu.
Zároveň sa konala aj Svetová výstava psov. Ing. Kubaľa vyzdvihol prezentáciu najmä plemena WHWT, kde
jedinci Ing. Vargu a JUDr. Kanásovej získali tituly Svetových víťazov, naviac pes Dr.Kanásovej ako víťaz
plemena postupoval ďalej aj v súťažiach až celkovo bodoval ako Res.Bis Svetovej výstavy, za čo jej patrí
ešte raz srdečná gratulácia. Výborné výsledky svojho chovu zvýraznila aj získaním titulu najlepší odchov.
Skúšky
SKCHTaF orgnizuje dostatočný počet skúšok poľovnej upotrebiteľnosti širokého záberu (brlohárske, lesné,
farbiarske, duričské skúšky)
Počas volebného obdobia prišlo k zmene výcvikára klubu, výborom klubu a čl.schôdzou bol do funkcie
výcvikára namiesto Ing. Glezga vymenovaný Stanislav Oujezdský.
Najväčšou kynologickou pracovnou aktivitou sú MSBLT a Memoriál F.Semana so zahraničnou účasťou.
Tieto skúšky sa tradične usporadúvajú v areáli umelého brlohu vo Vinohradoch nad Váhom a ich úroveň sa
z roka na rok zvyšuje.
V neposlednom rade kynologických akcií so stále stúpajúcou úrovňou sú Dni s teriérom. Tieto pravidelne
organizuje p.Ján Ilgo v Belušských slatinách. Za posledné obdobie počet účastníkov vzrástol na niekoľko
desiatok, veľmi zaujímavý je program: výcvikové disciplíny, ukážky trimovania, vystavovanie, canisterapia,
coursing a pod. Podobná akcia sa plánuje uskutočňovať aj na Východnom Slovenskú v rámci augustového
víkendu skúšok poľovnej upotrebiteľnosti (brloh, skúšky odvahy).
Spravodaj
Klubovoý spravodaj vychádza 2x ročne. V rámci bežných vydaní bol popri Interre vydaný mimoriadny
bulletin SKCHTaF a povýstaný spravodaj k Interre s pozitívymi ohlasmi domácich aj zahraničných členov,
za čo patrí poďakovanie celej redakčnej rade.
WEB
V priebehu uplynulého obdobia bola vytvorená nová web stránka klubu, ktorá sa neustále vyvíja. Je
rozdelená na niekoľko častí: jedna základná, informačná časť a rozdelenie podľa jednotlivých plemien, kde
každé plemeno má svojho správcu a jednotlivé sekcie sú napĺňané informáciami a fotodokumentáciou
o danom plemene týmito správcami.
1.
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2.

Správa o hospodárení
Správu o hospodárení SKCHTaF za obdobie 2005 - 2010 predniesla ekonómka klubu p. Cwieceková a tvorí
prílohu č. 1 tohto zápisu. Jednotlivé správy o hospodárení za uplynulé kalendárne roky sú uverejňované v
Spravodajoch č. 1 nasledujúceho kalendárneho roka. Pani Cwieceková porovnala stavy účtov v roku 2005
a v roku 2010. Hospodárenie klubu je plusové, k zisku výrazným podielom prispela výstava Interra.
Ďalším aspektom dobrého hospodárskeho výsledku je snaha organizovať výstavné a pracovné akcie za
priaznivé ceny, nemalou mierou k týmto akciám prispieva sponzoring.
Vďaka iniciatíve Ing. Andreja Semana sa podarilo získať na činnosť klubu v r. 2009 dotáciu z Ministerstva
pôdohospodárstva, na pracovné akcie prispieva aj SPZ.

3.

Správa hlavného poradcu chovu
Správu hlavného poradcu chovu predniesol MVDr. P.Seman. Činnosť prebieha v súlade so stanovami klubu.
Táto správa tvorí prílohu č. 2 tohto zápisu.

4.

Pripomienkovanie pracovnej verzie stanov
A.Cwieceková informovala o zasadnutiach pracovnej komisie pre prípravu zmien stanov, ktoré boli
27.04.2010 a 07.07.2010. Vychádzalo sa z pôvodných stanov, odstránili sa duplicity. Pracovná verzia
návrhu stanov je umiestnená na web stránke, jej pripomienkovanie sa vyžaduje v písomnej forme. Všetky
návrhy a zmeny sa prerokujú na konferencii v decembri, kde budú novonavrhnuté stanovy klubu aj
schválené.

5.

Rôzne / Diskusia
Téma: web
Laudová:
a webe je málo noviniek, chýba osveta napr. o dedičných chorobách, chýbajú príspevky od chovateľov,
pouvažovať nad oživením stránky napr. videami, otázkami v oblasti výcviku poľovne upotrebiteľných psov,
chýba väčšia komunikácia
Seman:
Pri tvorbe novej web stránky bola snaha o interaktivitu webu. Administrátori by mali napĺňať stránku za
jednotlivé plemená a rozširovať fotogalériu.. Je to aj o prispievateľoch, každý má rovnaké šance. Ale napr.
sekcia chovných jedincov je prístupná len pre hlavného poradcu chovu.
R.Nemesszeghy:
Ako administrátor pre plemeno Patterdale teriér sa stretol s ohlasmi, že si na web stránke preferuje len
svojich jedincov. Mnohí administrátori preto radšej nezverejňujú informácie o akciách daného plemena.
Fridrichová:
Priklonila sa k poznámke R.Nemesszeghyho. Na webe spravovala plemeno cairn teriér. Vnikali rôzne
konfliktné a nátlakové situácie od prispievateľov, nakoniec sa vzdala pozície administrátora. Vyzdvihla však
prácu p.Ilga, ktorý má prístup ako webmajster a ochotne a rýchlo uverejní na web potrebné informácie.
Kubaľa:
Získať pre plemeno aktívneho administrátora je veľmi ťažké, je to o ochote a voľnom čase. Nie je možné,
aby administrátor alebo členovia výboru chodili na všetky akcie a monitorovali ich. Napriek tomu sa nájdu
plemená, ktoré sú naplnené vždy aktuálnymi informáciami a fotodokumentáciou.
Cwieceková:
Na novom webe boli spočiatku technické problémy problémy s prihlasovaním sa pod menom a číslom člena
klubu. Problémy boli priebežne prediskutované s tvorcom stránky, ten však na naše pripomienky nereagoval
a my samostatne nemôžeme meniť štruktúru stránky.
Kanás:
vznik diskusného fóra bolo jedným z uznesení z konferencie v roku 2005. Diskusné fórum bolo spustené, po
určitom čase výborom klubu pozastavené. Nevidí dôvod pozastavenia fóra, keďže bolo len pre členov
klubu, ktorí sa registrovali pod klubovým evidenčným číslom a podporuje znovuspustenie fóra a dať členom
možnosť vyjadrovať sa, zároveň očakáva aj reakciu členov výboru na otázky z fóra, na ktoré reagoval len
Dr. Seman. V prípade nereflektovania na pripomienky tvorcu webu navrhuje výmenu správcu.
Lamatová:
Nie je potreba meniť web a jeho štruktúru, treba skúsiť spustiť diskusné fórum na externej forme
s revidovaním vulgarizmov a atakov.
Petrakovič:
web stránka je prezentácia našej práce, má k webu pripomienky a navrhuje znovu spustiť diskusné fórum na
webe za podmienok presne stanovených pravidiel týkajúcich sa obsahu a vizáže. Podotkol však, že táto
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téma nie je predmetom prebiehajúcej schôdze, navrhuje vznik komisie, ktorá stanoví podmienky,
požiadavky a právomoci nového diskusného fóra.
Ú: vytvoriť komisiu, ktorá dohodne obsah a požiadavky web stránky a diskusného fóra
T: do konferencie
Téma: posudzovanie na výstavách, rozhodcovia
Čičmiš:
Požaduje, aby na výstavách posudzovali kompetentní rozhodcovia, ktorí sa vyznajú v posudzovanom
plemene. Často sa stáva, že ten istý jedinec na dvojdňovej výstave dostanie dve rozdielne ocenenia.
Ladická:
Názor rozhodcu je subjektívny a treba ho rešpektovať. Doporučuje niektorým vystavovateľov absolvovať aj
výstavy v zahraničí pre možnosť porovnať spôsoby a výsledky posudzovania
Kanás:
V posudzovaní sa vytratila známka VD, čo je veľmi dobré ohodnotenie jedinca, vystavovatelia sú zvyknutí
na ocenenie Výborný a len ťažko akceptujú názor rozhodcu a posúdenie jedincov inou známkou.
Navrhuje pokračovať vo vzdelávaní rozhodcov, kde by sa rozdiskutovali medzinárodné moderné trendy
a zdokonalili sa v štandardoch posudzovaných plemien. Súvisí to aj s rozšírením klubovej základne
rozhodcov.
Kubaľa:
Podporuje názor p.Kanása, kluby by mali viacej snažiť, aby sa na výstavách presadili na posudzovanie
klubom navrhnutí rozhodcovia. Napr. v ČR výstavné výbory rešpektujú klubových rozhodcov.
Cwieceková:
V súčasnosti kluby majú veľmi malý vplyv aby presadili svojich navrhovaných rozhodcov. Dajú sa
ovplyvniť len výstavy, kde máme osobné kontakty, napr. NVP a MVP v Nitre.
Kanás:
Nepodporuje český systém, ani organizačný výbor letnej MVP v Nitre nerešpektuje klubmi delegovaných
rozhodcov. Navrhuje, aby kluby v dostatočnom predstihu komunikovali ohľadom rozhodcov
s organizátormi výstav. Iniciatíva a návrh klubu by mal byť minimálne rok vopred.
Téma: TOP Teriér
Kanás:
Upozornil na to, že súťaž TOP teriér je nelogicky vyhodnocovaná. Treba si uvedomiť činnosť kontrolnej
a revíznej komisie. V prípade reklamácie výsledkov nie je kam sa odvolať, nakoľko takýto problém by mala
riešiť práve revízna komisia, nie je to však možné, pretože sama revízna komisia je vyhodnocovateľom
súťaže a nemá ju kto kontrolovať.
Varga:
Po výmene názorov a diskusie s pani Urgošovom ohľadom vyhodnotenia TOPa 2009 podotkol, že všetky
podnety a príp. nezrovnalosti sú prejednávané a schvaľované výborom.
Petrakovič:
Navrhuje zriadiť komisiu na vyhodnotenie TOP teriéra príp. aj s rozhodcamia, ktorú bude kontrolovať
revízna komisia.
Kubaľa:
Komisia na vyhodnotenie súťaže by mohla byť trojčlenná s jedným medzinárodným rozhodcom. Táto
komisia súťaž vyhodnotí, posunie na schválenie výboru a sťažnosti môžu smerovať na revíznu a kontrolnú
komisiu.
Fridrichová:
Vzhľadom k problémom, ktoré sa pri vyhodnocovaní a zasielaní podladov vyskytujú, navrhuje túto súťaž
zrušiť.
Téma: chovnosť
Lamatová:
Samotní chovatelia majú záujem produkovať zdravé jedince, uprednostňijú kvalitu pred kvantitou. Navrhuje
myšlienku certifikovaného chovu so zdravotnými certifikátmi a zároveň reguláciu chovu prenášačov zlých
génov.
Seman:
Výbor už v minulosti uvažoval o tzv. „A“chove alebo výberovom chove. Je to otázka kritérií ako ich
nastavia chovatelia jednotlivých plemien. DNA testy sú vecou laboratória, pre niektorých chovateľov môžu
byť nákladnejšou položkou, iní chovatelia naopak sami od seba absolvujú rôzne vyšetrenia a testy na
problémové oblasti jednotlivých plemien.
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R.Nemesszeghy:
Vyjadril nespokojnosť s tým, že poradca chovu svojvoľne upravil podmienky chovu plemena Patterdale
teriér bez poradenia sa s chovateľmi. Vzhľadom na nízku chovateľskú základňu nie je možné dodržať
podmienky chovu, v zahraničí naopak sú podmienky podstatne benevoletnejšie.
Hraško:
Požaduje na web stránke informácie o výnimkách z chovu napr. aj z ČR, pokiaľ to bude oficiálnz zápis
z oficiálne propagovaného zdroja.
Navrhuje, aby sa u plemena bedlington teriér posudzovala výška podľa štandardu a u plemena patterdale
teriér zaviedla povinná skúška do chovu.
Seman:
Vzhľadom na veľmi nízku genetickú variabilitu doporučuje neznižovať aj tak malú chovateľskú základňu
sprísnenými podmienkami do chovu.
Kubaľa:
Na základe zmienky poradcu chovu pre plemeno patterdale teriér sa výbor uzniesol na úprave podmienok
chovu. Chovné podmienky je možné meniť priebežne, je ale potreba komunikovať s jednotlivými
poradcami.
Kanás:
Opätovne otvoril tému o ankete pre úpravu chovných podmienok nízkonohých teriérov, ktorá podľa neho
nebola dostatočne spracovaná. Navrhuje, aby uplynulá anketa bola znovu otvorená a vyhodnotená len pre
plemeno WHWT.
Cwieceková:
V rámci navrhovaných zmien stanov bude možnosť za každé plemeno stanoviť referendum o zmenách
podmienok chovnosti.
Seman:
Vzhľadom k tomu, že sa k danej ankete vyjadrili len aktívni chovatelia daných plemien, otázka bude znovu
nastolená a otvorená. Situáciou sa bude zaoberať výbor na svojom najbližšom zasadnutí.
Téma: Rôzne
Ladická:
Položila otázku, či je možné vytvoriť export Pedigree na 1 kupujúceho a max. na vývoz 2 šteniat, aby sa
zabránilo množiteľom a priekupníctvu.
Cwieceková:
Nie je to otázka na výbor klubu, treba to smerovať na plemennú knihu SKJ. Podnet by mali dať chovatelia.
Priekupníctvo je ťažko dokázateľné. Nie je možné zabrániť vývozu napr. celého vrhu, pokiaľ je
málopočetný.
Laudová:
Informovala sa , prečo poľovne upotrebiteľný pes plemena border teriér nemôže byť na našich
medzinárodných výstavách vystavovaný v triede pracovnej.
Cwieceková:
Záleží od formy pracovného certifikátu, či je platný aj pre medzinárodné výstavy. A je na organizátoroch
výstavy, či akceptujú aj tzv. malé pracovné certifikáty, ktoré sú platné len pre klubové a národné výstavy.
Napr. plemená BDT, WT, Lakeland nie sú v rámci FCI zaradené do triedy pracovnej na medzinárodných
výstavách.
Uhlíková:
Ocenila prácu a správu hlavného poradcu chovu, v ostatných správach chýbajú informácie, chýba konkrétny
rozbor jednotlivých plemien, alebo nie sú uvádzané vôbec.
Kanás:
Požaduje, aby: 1. v zápisniciach z výboru v prípade hlasovania bolo uvedené meno, kto ako hlasoval
2. hl.poradca chovu zverejňoval na webe a v Spravodaji výnimky z chovu, prípadne
uverejniť spätne všetky výnimky za posledných 5 rokov.
Na záver diskusie Ing.Kubaľa odovzdal prítomným pozdrav od p.Šedíka a pridal jeho stanovisko
k navrhovaným zmenám stanov, konkrétne k zmene názvu klubu. V pracovnej verzii je navrhovaný názov
Slovenský klub chovateľov teriérov SKCHT. Pán Šedík pripomenul situáciu spred 20 rokov, kedy sa
združovali 2 kluby: Foxteriér klub a Teriér klub, preto vznikol názov Slovenský klub chovateľov teriérov
a foxteriérov, je potreba rešpektovať tento názov klubu, ktorý je v podvedomí chovateľov nielen u nás ale aj
v zahraničí.
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6.

Voľba delegátov na konferenciu klubu
Voľby sa zúčastnilo 44 členov. Sčítaním hlasov boli poverení J.Kadnárová a A.Strnad. Ing. Kubaľa prečítal
zoznam kandidátov, ktorí získali nasledovné počty hlasov:
Členovia súčasného výboru:
Bučko – 42, Burdátšová – 44, Cwieceková – 44, Fodorová – 44, Folťanová – 44, Oujezdský – 39, Seman –
44, Szalai – 44, Varga Š. – 41, Petrakovič – 42,
Ďalší navrhovaní kandidáti:
I.Hotová – 44, D.Fridrichová – 42, S.Prochotský – 44, P.Nemesszeghy – 44, J.Kadnárová – 44, R.Kanás –
39, K.Krausová – 40, A.Popluhárová – 40, M.Uhlíková – 35, B.Lamatová – 35 – posledné dve menované
vzhľadom na najnižší počet hlasov neboli zvolené na kandidátsku listinu na konferenciu klubu.
Na otázku p. Molnárovej akým spôsobom prebieha voľba delegátov na konferenciu Ing. Kubaľa odpovedal
vysvetlením celého postupu, kedy jednotliví členovia sú za kandidátov navrhovaní a zvolení na spádových
členských schôdzach podľa počtu členov v jednotlivých krajoch. Na konferencii sa z týchto delegátov volí
výbor klubu na ďalších 5 rokov (§ 7 orgány klubu). Jednotliví kandidáti na delegátov sú navrhovaní aj podľa
plemien aj podľa aktivít v rámci klubových akcií.

V Bratislave, 09.10.2010

Ing. Adriana Folťanová
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