Zápisnica zo spádovej členskej schôdze SKCHTaF
zo dňa 10.10.2015, Bratislava
Spádovej členskej schôdze sa zúčastnili členovia SKCHTaF zo Západoslovenského kraja – prítomní podľa prezenčnej
listiny.
Za výbor SKCHTaF sa zúčastnili: J. Kubaľa, P. Seman, A. Cwieceková, A. Burdátšová, A. Folťanová, I. Molčányiová, S
Oujezdský, F. Szalai, J. Ilgo a Š.Varga za revíznu komisiu
Zapisovateľ: Adriana Folťanová – návrh prijatý jednomyseľne
PRORGAM:
1. Správa o činnosti klubu za päťročné obdobie
2. Správa o hospodárení
3. Správa hl.poradcu chovu
4. Rôzne / diskusia
5. Voľba delegátov na konferenciu klubu
Správa o činnosti klubu za obdobie rokov 2011 – 2015.
Správu o činnosti klubu predniesol preseda klubu Ing. Jaroslav Kubaľa a rozdelil ju do niekoľkých častí::
výstavníctvo, skúšky poľovnej upotrebiteľnosti, prezentácia – Spravodaj a zahraničné zájazdy.
Výstavníctvo
SKCHTaF usporadúva ročne 3 špeciálne výstavy, z toho 1 klubovú výstavu teriérov
ŠVT vo Viničnom sa usporadúva samostatne a tradične v mesiaci marec. Pod vedením p. Burdátšovej a ľudí okolo
nej si zachováva stúpajúcu úroveň. Osvedčilo sa pozývanie zahraničného rozhodcu priamo z Anglicka na
posudzovanie plemena Staffordšírsky Bull teriér v spolupráci s p. Prochotským, ktorý sa na tejto výstave zároveň aj
sponzorsky podiela.
ŠVT v Košiciach - organizátormi tejto výstavy sú predovšetkým manželia Molčányiovi a Mitrovi, výstava si
udržuje svoj charakter, výbornú a úroveň a zabezpečenie. Nevýhodou je závislosť od počasia, nakoľko výstava je
v otvorenom priestore. Ďalej aj napriek veľkej snahe organizátorov je slabšie sociálne zázemie tejto výstavy, preto sa
uvažuje o zmene a hľadaní nových priestorov.
KV sa až do tohto ročníka konala v Nitre popri MVP v novembri pod organizačným vedením K. Krausovej.
Nakoľko však Únia kynologických klubov prijala uznesenie, že popri medzinárodnej výstave nie je možné, aby
kluby organizovali zároveň aj svoje klubové výstavy, muselo sa pre tento rok hľadať náhradné riešenie. Samostatný
prenájom haly Agrokomplexu v Nitra bol finančne náročný, preto sa vedenie klubu dohodlo na organizovaní KV už
v mesiaci október popri MVP v Bratislave za rovnakých finančných podmienok a participácii nákladov týkajúcich sa
rozhodcov ako boli predchádzajúce podmienky z Nitry.
Záverom J. Kubaľa vyzdvihol možnosť online prihlasovania na výstavy poriadané klubom, tak ako to funguje na
výstavy poriadané SPZ.
Zároveň vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí sa podielajú na príprave o organizácii klubových výstav.
Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
Najväčšou kynologickou akciou sú MSBLT a Memoriál F.Semana so zahraničnou účasťou. Tieto skúšky sa počas
5-ročného obdobia konali v areáli umelého brlohu vo Vinohradoch nad Váhom a v posledných rokoch sa konajú
v areáli na Turej Lúke.
Chovné brlohárske skúšky pod vedením P. Čuchrana, za podpory p. Vargu konajú na Branisku – Široké.
KFSMP a KFSD sa tradične konajú v Červeníku za výbornej organizácie R. Lackoviča a p. Lackoviča st. O tieto
skúšky je vďaka dobrej organizácii a atmosfére veľký záujem.
Dni s teriérom: akciu v mene klubu už dlhé roky výborne a zodpovedne organizuje J.Ilgo v posledný augustový
víkend. Dlhodobo sa Dni s teriérom uskutočňovali v Belušských Slatinách, tento rok kvôli technickým problémom
v pôvodnom hoteli sa zmenila lokalita a Dni s teriérom sa konali v Hlohovci aj za podpory p. Lackoviča. Program
tejto akcie je naozaj bohatý aj pre nepoľovné plemená, od výcviku tradičných poľovných disciplín (brloh, skúška
odvahy na diviaka, stopy, vedenie na remeni a pod.) cez zábavné disciplíny ako coursing, agility až po vzdelávanie
formou veterinárnych prednášok, canisterapia a pod.
Spravodaj
Klubový spravodaj vychádza 2x ročne. Obsahom sú informácie a fotodokumentácia z výstav, skúšok poľovnej
upotrebiteľnosti a rôznych akcií, ktorých s zúčastňujú členovia klubu. Škoda len, že prispievateľov, napriek ich
účastiam na rôznorodých podujatiach je minimum.
Zahraničné zájazdy
V priebehu uplynulého obdobia klub zorganizoval 2 zájazdy pre členov klubu na WDS Paríž a WDS Miláno,
posledný zájazd na výstavu psov do Milána v tomto roku za organizácie P. Nemesszeghy, bol mimoriadne vydarený
a cenovo prijateľný pre účastníkov z radov členov klubu.
1.
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2.

Správa o hospodárení
Správu o hospodárení SKCHTaF predniesla ekonómka klubu p. Cwieceková Jednotlivé správy o hospodárení za
uplynulé kalendárne roky sú uverejňované v Spravodajoch č. 1 nasledujúceho kalendárneho roka.
Finančné prostriedky sú vynaložené v súlade s plánom činnosti a rozpočtom na jednotlivé roky. Všetky doklady
súvisiace s ekonomikou klubu sú podľa platných predpisov v súlade so zákonom, sú riadne vedené, vydokladované a
archivované.
Pani Cwieceková zdôraznila snahu organizovať výstavné a pracovné akcie za priaznivé ceny, vyzdvihla pritom
sponzoring prostredníctvom jednotlivých členov klubu a od organizácií: .Kubaľa, Seman, Prochotský, Laudová,,
Ilgo, Strnad, Hilmerová, manž.Chriašteľovci, Šedivá, Happy dog, Hauerland, LUKA,Husse a iné.

3.

Správa hlavného poradcu chovu
Správu hlavného poradcu chovu predniesol MVDr. P.Seman. Činnosť prebieha v súlade so stanovami klubu.
Jednotlivé plemená a chov za posledné obdobie zhodnotil ako úspešné.
- Hl. poradca vydáva 5-8 výnimiek z chovu ročne, všetky sú riadne konzultované s poradcami chovu za príslušné
plemeno
- Klub podporuje MS Agility, kde sa zúčastňujú a umiestňujú na popredných miestach práve teriére. Zároveň sa
vyhodnocuje aj TOP teriér AGILITY.
- Zdôraznil vysokokvalitné a odborné veterinárne prednášky nielen na Dňoch s teriérom, ale aj popri ŠVT
v Košiciach, ktorých sa však zúčastňuje veľmi málo členov.
- V uplynolom období rezonovala verejnosťou téma tzv. „nebezpečných bojových plemien“, ktorých zoznam
obsahoval aj niektoré plemená z teriérov, vďaka diskusii a názorom odbornej verejnosti sa podarilo novelizáciu
zákona o týchto plemenách stiahnuť.
- MVDr. Seman doporučil členom klubu vo vlastnom záujme preštudovať vyhlásenie SKJ o chove a posudzovaní
plemien.
- Správa o stave jednotlivých plemien tvorí prílohu tohto zápisu.

4.

Rôzne / Diskusia
Téma: kam smeruje chov plemena AMSTAFF
p. Jakuš: otázka na poradcu chovu plemena AMSTAFF p. Szalaia
Po slabších chovateľských začiatkoch sa chov tohto plemena stabilizoval, pribudli noví chovatelia zvýšil sa
počet zahraničných krytí a naše odchovy sa úspešne prezentujú aj na výstavách v zahraničí. Chov sa uberá
dobrým smerom. Škoda len, že štandard plemena je zo strany FCI roky nemenný a výzor zvierat sa mení.
Napriek tomu však štandard nepustí pri chybách ako je zlé nesenie chvosta, lomené horné línie, prerastenie
niektorých jedincov a pod.
Nedostatkom niektorých chovateľov je ich postoj pri vyberaní partnera pre suku na párenie. Niektorí z nich
by chceli páriť len so „šampiónmi“, majitelia súk nie sú oboznámení s rodokmeňmi, postačuje im fotografia
krycieho psa, nie sú ochotní vycestovať za zaujímavým spojením, ale hlavne čo je na škodu, nekonzultujú
možné spojenia a jedince s poradcom chovu.
P.Seman k problematike podotkol, že základom všetkého je poznať suku, jej rodokmeň, povahu, proporcie a
v chove sa treba zamerať na tzv. „športovejšie typy“
Téma: zdravotné testy: povinné / nepovinné
p. Jakuš: nie je zástancom „voľného chovu“, aby sa uchovňovali všetky jedince bez prísnejšieho výberu.
Navrhuje zamerať sa viac na zdravotné testy u jedincov pred zaradením do chovu napr. celebrálna ataxia
(tá je podľa p. Szalaia v súčasnosti sledovaná vo väčšine samotnými chovateľmi aj poradcom chovu),
presne vymedzené postavenie chrupu a striktne stanoviť pravidlá dysplazie!
p. Gromová: pripája sa k návrhu p. Jakuša s tým, že na klubovej web stránke by sa k štandardu plemena
mohli pripojiť a doplniť podmienky zdravotného vyšetrenia a doporučenia jedincov plemena.
p. Cwieceková: podotkla, že ako zamestnankyňa Plemennej knihy SPZ sa stretáva s tlakom klubov ohľadom
evidencie a zápisov genetických testov do PP. Kynologická rada pred niekoľkými rokmi na svojom
zasadnutí prijala uznesenie, že do rodokmeňov v generáciách sa budú zapisovať len zdravotné a genetické
testy povinné pre uchovnenie jedincov, nakoľko PP nie je „zdravotný záznam“ na evidenciu všetkých
vyšetrení.
Chovateľom doporučuje, aby výsledky rôznych zdravotných testov priložili k rodokomeňu a budúci majiteľ
šteniat si ich vo vlastnom záujme vie preveriť.
p. Hilmerová: podporila doporučenie p. Cwiecekovej s tým, že napr. u plemena YT chovatelia dobrovoľne
absolvujú vyšetrenie na pately, výsledky prikladajú k rodokmeňu a objasňujú PP budúcim majiteľom šteniat
p. Seman: uzavrel tému s t ým, že ako hlavný poradca chovu očakáva podnet od samotných chovateľov
ohľadom stanovenia zdravotných podmienok a vyšetrení plemena, ktoré budú následne prejednané na
zasadnutí výboru klubu a po zvážení a hlasovaní zakomponované do chovných podmienok daného plemena.
Zdôraznil, že našom klube sa v dostatočnej miere prihliada na individuálne podmienky jednotlivých plemien
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Téma: zadávanie titulov a ich selekcia
p. Kelecsényi: otázka, či sa neuvažuje o selekcii titulov pre domácich a zahraničných vystavovateľov na našich
špeciálnych výstavách?
p. Kubaľa: organizácie ako FCI, SKJ, SPZ, KR a jednotlivé kluby musia dodržiavať legislatívu a rozhodcovia musia
rešpektovať štandard. Nie je možné, aby sa kvalitný jedinec diskriminoval v ocenení a so zadaním titulu len preto, že
je zo zahraničia. Je to pre klub česť, ak sa na ním poriadanú výstavu hlásia aj zahraniční vystavovatelia, čo má
samozrejme aj ekonomický prínos pre klub a zároveň by to mala byť výzva pre domácich vystavovateľov,
popasovať sa so zahraničnou konkurenciou a dokázať, že naše jedince sú konkurencieschopné, čo sa v mnohých
prípadoch aj potvrdzuje.
p. Cwieceková: potvrdila, že selekcia titulov nie je možná ani na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti. Ak sa
teriérskych skúšok zúčastní iné plemeno a pokiaľ absolvuje disciplíny v požadovanej kvalite s dostatočným
bodovým ohodnotením, môže takéto plemeno získať titul CACT.
Téma: pravidlá pre skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
p. Kelecsényi: otázka, či je možné ponechať istú „ dávku komercie“ na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti, aby
skúšky boli možno atraktívnejšie pre účastníkov? Zdôvodnil to tým, že napr. na východnom Slovensku, kde je na
oficiálnych akciách poriadaných klubom vždy minimálna účasť, si mnohé skupiny chovateľov robia individuálne
súťaže (najmä brlohárske).
p. Oujezdský: v nedávnej minulosti bol problém zachovať tento typ skúšok v podobe, v akej sa momentálne
nachádzajú, sme jeden z mála štátov, kde sú zatiaľ v tejto forme realizujú a preto by sa to nemalo preháňať a mali by
sa dodržiavať stanovené pravidlá, zákon a legislatíva. Skúšky sú aj tak dosť obmedzované počtom účastníkov,
zvýšenými nárokmi a nákladmi na škodnú a často sú navštevované ochranármi.
p. Seman ml.: kameňom úrazu je to, že skupinky, ktoré si organizujú tzv. „súkromné akcie“ sa nechcú riadiť
pravidlami a skúšobným poriadkom a preto im nevyhovuje účasť na oficiálnych akciách poriadaných klubom, resp.
SPZ.
Téma: Rôzne
p.Prochotský: informoval prítomných o reprezentácii slovenského družstva chovateľov plemena SBT na
práve prebiehajúcej výstave v Holandsku a vyslovil počudovanie nad tým, že kluba ostatní chovatelia a
vystavovatelia SBT neboli o tomto informovaní, položil otázku kto týchto reprezentatov nominoval na
medzinárodné podujatie. Výbor SKCHTaF ani poradkyňa chovu SBT neboli organizátorom vopred oslovení, za
účelom výberu účastníkov na túto výstavu. Zúčastnené družstvá by sa mali nominovať z národných klubov.
Členovia výboru čakajú bližšie informácie o tomto podujatí a spôsobe výberu účastníkov naňho.
p. Hilmerová: vyzvala členskú základňu na väčšiu angažovanosť v oblasti sponzoringu na výstavách. Ako
príklad uviedla vlastnú iniciatívu a sponzoring pre plemeno YT v rámci ŠVT vo Viničnom. Podobným
spôsobom je možné v rámci možností sponzorovať ktorékoľvek plemeno, ktoré chováme, ku ktorému
máme blízko a ktoré podporujeme.
5.

Voľba delegátov na konferenciu klubu
- J. Kubaľa oboznámil prítomných s postupom a kľúčom pri voľbe delegátom, t.j. na každých 20 začatých členov
= 1 kandidát.
- Voľby sa zúčastnilo 39 prítomných členov – navrhnutá forma hlasovania: tajné – 1x proti, ostatní za
verejné – všetci proti
- Návrh volebnej komisie: Lamatová – všetci za
Brtková – 1 proti
Koplinger: všetci za
- J.Kubaľa oboznámil prítomných s návrhom kandidátov, ktorí tvoria súčasný výbor (v rámci ZSL regiónu,
revíznu komisiu a poradkyne chovu + ďalších kandidátov: P- Nemesszeghy, P. Greková, Ľ. Petrakovič, R.
Lackovič, S. Prochotský. 12 kandidátov, ktorí získajú najvyšší počet hlasov, budú delegovaní na konferenciu
klubu, ktorá sa uskutoční 12.12.2015 v Bratislave.
- Voľby sa zúčastnilo všetkých 39 prítomných členov. Výsledky sčítania hlasov boli nasledovné:
Seman:
39
Oujezdský:
34
Varga Š.:
38
Ilgo:
31
Szalai:
38
Greková:
27
Cwieceková: 37
Nemesszeghy: 26
Burdátšová: 36
Lackovič:
17
Ostrožanská: 36
Petrakovič:
16 (náhradník)
Folťanová: 35
Prochotský: 16 (náhradník)
V Bratislave, 10.10.2015
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