Zápisnica z členskej schôdze SKCHTaF Banskobystrickej oblasti
Členská schôdza sa konala 19.09.2015 v priestoroch Strednej odbornej školy na Hurbanovej ulici 6, Banská Bystrica
Prítomní podľa prezenčnej listiny, ako hosť sa zúčastnil hl. poradca chovu MVDr. Pavol Seman a p. Nedorolík
z Bratislavskej oblasti.
Členskú schôdzu viedol predseda klubu Ing. Kubaľa. Zasadnutie prebiehalo podľa programu uvedeného v pozvánke.

Úvod:
Ing. Kubaľa privítal prítomných členov klubu a hostí.
Na začiatku zasadnutia Ing. Kubaľa navrhol, aby zápis zo schôdze urobil MVDr. Pavol Seman. Návrh bol prijatý
jednomyseľne.

Správa o činnosti klubu za päťročné obdobie:
Ing. Kubaľa predniesol správu o činnosti klubu za obdobie posledných piatich rokov, od poslednej konferencie klubu.
V stručnosti informoval o všetkých druhoch činnosti, ktorými sa klub zapodieva. Osobitnú pozornosť venoval hlavne
organizácii klubových a špeciálnych výstav a organizácii skúšok psov. Podrobne informoval o kladných aj menej
pozitívnych stránkach organizácie našich výstav. Ohľadom výstavy v Košiciach informoval, že výstavný výbor tvoria
manželia Molčányioví a manželia Mitroví. Organizovanie výstavy je na veľmi solídnej úrovni. Žiaľ majiteľ „cvičáku na
Aničke“, kde sa výstava koná pre túto výstavu nedokáže vytvoriť potrebné sociálne, hygienické a iné zázemie. Preto
bude pre túto výstavu potrebné hľadať nové priestory. S ohľadom na ekonomické možnosti nie je možné uvažovať
o prenájme haly. Informoval prítomných, že situácia s organizáciu Špeciálnej výstavy vo Viničnom je stabilná. Vo
Viničnom je pre takúto akciu porozumenie a v hale sú dlhodobo vytvorené kvalitné podmienky. Ďalej vysvetlil, prečo
v tomto roku musel klub preložiť organizovanie KV z Nitry do Bratislavy. Výstava bola preložená hlavne z dôvodu, že
UKK ako organizátor Medzinárodnej dvojvýstavy prijal uznesenie, že deň pred ich výstavami nesmú byť v tých istých
priestoroch organizované žiadne klubové výstavy. Okrem toho v posledných rokoch nastávali problémy pri hladkom
zabezpečení technického zázemia v pavilóne, v ktorom sa klubová výstava konala. Taktiež klub narážal na nepochopenie
zo strany UKK pri použití rozhodcov, ktorí rozhodovali na KV. Z uvedených dôvodov pre r. 2015 výbor klubu
organizovanie KV preložil do Bratislavy. KV sa uskutoční v areáli INCHEBA BA, v piatok pred medzinárodnou
dvojvýstavou, ktorú bude organizovať SKJ. SKJ garantuje vhodné podmienky pre organizáciu KV. Taktiež sa obidve
organizácie dohodli na zdieľaní nákladov na zahraničných rozhodcov, ktorí budú posudzovať na výstavách.
Ing. Kubaľa informoval o tom, že klub usporadúva každý rok viacero skúšok poľovnej upotrebiteľnosti psov. Vrcholová
akcia je MSBT. V posledných rokoch sa tieto skúšky usporiadali v spolupráci s PZ Turá Lúka. Toto PZ vie urobiť pre skúšky
vhodné podmienky aj veľmi solídne organizačné zázemie. Ing. Kubaľa vysoko vyzdvihol prácu všetkých, ktorí sa na
organizácii všetkých skúšok podieľajú – hlavne pp. Oujezdský, obidvaja Lackovičovci, Szalay, Čuchran a Varga.
Ďalej informoval o tom, že klub v prípade záujmu vie zorganizovať zájazdy a prispieť členom klubu na významné výstavy
v zahraničí. V r. 2015 bol zorganizovaný zájazd na SV do Milána. Zájazd po všetkých stránkach dobre zorganizovala
a zmenežovala p. Nemesseghy, za čo jej vyslovil osobitné poďakovanie.
Informoval, že redakčná rada Spravodaja dlhodobo pracuje v zložení p. Folťanová a p.Cwieceková. Požiadal prítomných,
aby sa pokúsili do Spravodaja napísať vhodné príspevky.
Záverom poďakoval za spoluprácu celému výboru.

Správa o hospodárení klubu:
Ing. Kubaľa podrobne informoval o finančnej situácii klubu podľa jednotlivých akcií. Predpoklad je, že ku koncu roka
bude klub hospodáriť s vyrovnanou bilanciou. Informácia o hospodárení je každoročne uverejnená v Spravodaji.

Správa hlavného poradcu chovu:
MVDr. Seman v úvode správy informoval o jednotlivých druhoch činnosti klubu zo svojho uhla pohľadu. Osobitne
poďakoval za spoluprácu všetkým členom výboru, poradcom chovu a vyzdvihol činnosť výcvikárov. Podrobne sa venoval
novej legislatíve v chove, ktorá bola prijatá v minulých rokoch. Nadväzne na to zdôraznil význam dedičných ochorení
v chove psov. Informoval, že popri členských schôdzach sú organizované odborné prednášky so zdravotnou tématikou.
Konštatoval, že záujem o odborné prednášky medzi členmi klubu bol z nepochopiteľných dôvodov malý. Podstatnú časť
jeho správy tvorila informácia o jednotlivých chovaných plemenách teriérov. Konštatoval, že všetko je v ľuďoch. Ak je
v plemene chovateľ alebo skupina chovateľov, ktorí dokážu bez ohľadu na náklady a čas byť v kontakte s chovateľskou
špičkou v zahraničí, tak plemeno aj chovateľsky prosperuje. Ak v plemene takíto ľudia nie sú, tak plemenu skôr stagnuje.

Diskusia:
V diskusii sa viacerí prítomní vyjadrili, že je potrebné hľadať možnosti organizovania KV v Nitre.
p. Nedorolík vyslovil nespokojnosť s rozhodcami, ktorí posudzovali STB na výstavách vo Viničnom. Zo strany chovateľov
AST bola požiadavka, aby v chove AST bol povinný test na cerebellárnu ataxiu. Ing. Kubaľa Dr. Seman im vysvetlili, že
všetky požiadavky, ktoré sa týkajú akéhokoľvek plemena je potrebné tlmočiť na výbor prostredníctvom poradcu chovu.
P. Kalčevská vyslovila nespokojnosť s vyhodnocovaním súťaže TOP teriér práca. Ing. Kubaľa ju informoval, že aby
nedochádzalo k nedorozumeniam pri vyhodnocovaní, bola stanovená trojčlenná komisia, ktorá je zárukou správneho
vyhodnotenia.
Dr. Seman informoval, že je členom skupiny pre ochranu zvierat, ktorá je zriadená na MPSR. Ako priorita skupiny je
hľadanie možností ako postihovať nelegálnych „množiteľov“ psov, ktorí svoje psy chovajú v podmienkach, ktoré
nezodpovedajú ich potrebám. Požiadal prítomných o vhodné námety, ktoré by mohli byť prínosom pre prácu skupiny.

Voľba delegátov:
Ako kandidáti na konferenciu klubu, ktorá sa bude konať 12.12.2015 v Bratislave boli navrhnutí: Ing. Kubaľa, Bc. I.
Janovcová (ako súčasní členovia výboru), Z. Kalčevská, Mgr. E. Hrtánková. Navrhovaní kanditáti boli jednomyseľne
zvolení ako delegáti na konferenciu. Náhradníkom na konferenciu bola jednomyseľne zvolená p. I. Filipaková.

Záverom Ing. Kubaľa poďakoval prítomným za aktívnu účasť a poprial im šťastnú cestu domov.

