Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHTaF zo dňa 17.11.2009
Zasadnutia výboru sa zúčastnilo 8 členov, p. Šedík, Varga J., Szalai a Oujezdský boli ospravedlnení. Za revíznu
a kontrolnú komisiu bol prítomný Ing. Š.Varga.

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.

Zhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v roku 2009
Plán kynologických podujatí v roku 2010
Návrh rozhodcov na výstavy v roku 2010
Prerokovanie žiadostí týkajúcich sa plemena Staffordšírsky bullteriér
Rôzne

1. Zhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v roku 2009
1.1. KVT vo Viničnom
 Ing. Kubaľa poďakoval výstavnému výboru za organizáciu tejto klubovej výstavy, ktorá sa po prvý krát
konala v nových priestoroch haly vo Viničnom. Výstava mala tradične dobrú úroveň a dobré ohlasy.
 Pani Burdátšová informovala, že hala je zabezpečená aj na budúci rok a priestory tejto haly sú
kapacitne dostačujúce.
1.2. ŠVT v Košiciach
 ŠVT v Košiciach s mimoriadnym zadávaním titulu CAC bola opäť na vysokej úrovni, za čo patrí
výstavnému výboru v zložení manželia Molčányiovi a manželia Mitroví veľké poďakovanie.
1.3. INTERRA
 Medzinárodná výstava teriérov sa konala popri SVP v Bratislave 08.10.2009 a počtom prihlásených
bola najväčšou v jej histórii
 Ku dňu konania zasadnutia výboru ešte nebola ekonomicky uzavretá, nakoľko nie sú k dispozícii
vyúčtovania od organizátorov SV, finančné zhodnotenie by malo byť na ďalšom zasadnutí.
 Výstava mala veľký ohlas a pozitívne hodnotenie najmä zo zahraničia, čo potvrdila aj predsedkyňa
Interry p. Monique v.Brempt.
 Ing. Seman skonštatoval, že výstava mala slabú odozvu u slovenských vystavovateľov aj napriek tomu,
že na Slovensku máme kvalitné výstavné jedince. Vybraní rozhodcovia na Interru túto výstavu a jej
priebeh a zabezpečenie hodnotili tiež pozitívne, chýba nám len lepšia prezentácia a zúročenie dobrých
výsledkov voči zahraničiu. Bolo by vhodné podať správu o úspechu výstavy nielen na vedenie Interry
do Belgicka, ale aj do iných štátov.
 Ing. Vass podotkol, že nakoľko sme nemali skúsenosti s organizáciou takej veľkej výstavy a vyskytli sa
isté komunikačné problémy u nás aj so zahraničím, napriek tomu sme výstavu zvládli a poučili sa do
budúcnosti. Mali by sme sa pokúsiť lepšie zorganizovať povýstavné dianie a vyťažiť z úspechu
v ďalších propagáciách klubu a jeho akcií.
 A.Cwieceková vysoko hodnotila spoluprácu s výstavným výborom a výstavnej kancelárie, komunikáciu
medzi ľuďmi, bezproblémové prijímanie psov a veľmi seriózne vyúčtovanie dostupných nákladov.
 Ing. Kubaľa ocenil aj prezentáciu klubu na svetovej výstave, informačný bulletin a stánok Klubu a ešte
raz poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii Interry
U: spracovať článok a fotodokumentáciu o Interre a zabezpečiť jej publikáciu v periodikách
Z: redakčná rada
1.4. Svetová výstava psov
 Svetová výstava psov sa konala v Bratislave v dňoch 08.10. – 11.10.2009. Počtom prihlásených sa radí
k výstavám s najvyššou účasťou v histórii svetoviek. Organizačne bola porovnateľná s inými svetovými
výstavami
 Ing. Kubaľa poďakoval všetkým za úspešnú reprezentáciu a dosiahnuté úspechy.
U: uverejniť výsledky zúčastnených na miestach 1.-4
Z: redakčná rada
1.5. MSBLT
 Tieto medzinárodné skúšky mali dobrú úroveň. Napriek zmene výcvikára v našom klube si skúšky
zachovali dôveru a priazeň súťažiacich, čo sa prejavilo opäť vysokou účasťou najmä zo zahraničia.,
niektorí súťažiaci sa z dôvodu vysokého počtu záujemcov museli odmietnuť Aby sa v budúcnosti
predišlo problémom ohľadom prijatia na skúšky, bolo by potrebné stanoviť kľúč, podľa ktorého sa bude
na tieto skúšky vyberať a prijímať.
U: špecifikovať podmienky prijatia na MSBLT
Z: výcvikár
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T: priebežne, spracovať do uzávierky ďalšieho čísla Spravodaja
1.6. KFSMP
 Lesné skúšky sa konali v revíri osady Sv.Martin v Senci. Boli pripravené a zabezpečené na veľmi
dobrej úrovni, za čo patrí vďaka organizátorovi I.Šimoničovi a výcvikárovi klubu S.Oujezdskému
 Revír bol dobre zazverený, na konci stôp bol pripravený veľký srmec
 Prenájom revíru bol finančne prijateľný a výhodný vzhľadom na dlhoročnú spoluprácu s týmto
združením.
1.7. Chovné skúšky v brlohárení
 Tieto chovné skúšky v brlohárení sa konali na podnet členov klubu z východného Slovenska, napriek
ústretovým krokom zo strany vedenia klubu a realizácie týchto skúšok, bola účasť veľmi nízka
 Organizáciou skúškoch v Šarišskej Porube bol ako garant navrhnutý p.J.Varga a kontaktnou osobou
p.Grega, avšak organizácia nebola dostatočne zabezpečená a skúšky boli hodnotené viac menej
negatívne.
 Tieto skúšky bude možné zaradiť do plánu akcií v budúcom roku len za podmienky, že jej organizáciu
prevezme jedna zodpovedná osoba, ktorá by mala byť aj členom nášho klubu.
 Keďže v rámci týchto skúkok v brlohárení sa zároveň pre členov na východe Slovenska konajú aj
skúšky odvahy na diviaka, hľadá sa riešenie, ako tieto skúšky v pláne ponechať aj s možnosťou zmeny
miesta konania.
U: osloviť p.Kaščáka za účelom zorganizovania chovných skúšok
Z: J.Kubaľa
T: priebežne, najneskôr do 31.12.2009
1.8. KFSD
 Tieto skúšky sa konali v Ladomerskej Vieske v revíri PS Hubert. Skúšky boli dobre zabezpečené
a zorganizované, bohužiaľ účasť členov klubu bola nízka a voľné miesta sa dopĺňali inými plemenami.
1.9. Skúšky odvahy
 V priebehu roka sa konali skúšky odvahy na diviaka, ktorých absolvovanie so známkou min.2 je
podmienkou účasti na klubových duričských skúškach.
 09.08.2009 v Šarišskej Porube sa zúčastnilo 8 psov a všetci skúšku uspešne absolvovali
 28.08.2009 v Belušských Slatinách bolo prihlásených 11 psov, skúšku úspešne absolvovali len 4 psy aj
z toho dôvodu, že väčšina prihlásených psov bola v mladom veku, neskúsená, po prvý krát v oplôtku.
 31.10.2009 v Mestských lesoch v Bratislave, zúčastnilo sa 10 psov, všetky psy skúšku absolvovali
úspešne. Tieto skúšky mali výkonnostne najvyššiu úroveň.

2. Plán kynologických podujatí v roku 2010
2.1. ŠVT Viničné
 21.03.2010 bude so zadávaním titulu CC.
 Organizačný a výstavný výbor v zložení A.Burdátšová, A.Cwieceková bude priebežne doplnený
o ďalšieho člena.
 Na kontrolu chrupu boli nominovaní: p.Cigániková, p.Fridrichová, p.Bučko
U: delegovať rozhodcov na kontrolu chrupu na ŠVT Viničné
Z: Folťanová
T: priebežne
2.2. ŠVT Košice
 10.07.2010 bude so zadávaním titulu CAC, CC.
 Organizačný a výstavný výbor v zložení manželia Molčányiovi a Mitrovi.
 Pri príležitosti 15.výročia špeciálnej výstavy v Košiciach sa na sobotu večer po výstave pripravuje
večierok (banket), zodp.osoba: Renata Mitrová. Oznam o večierku bude uverejnený aj v propoziciách
2.3. KVT Nitra
 05.11.2010 bude so zadávaním titulu CAC, CC, KV. Výbor navrhol tento termín v piatok
v poobedňajších hodinách so začiatkom o 12:00 hod., pretože medzinárodná výstava psov v Nitre sa
organizuje už ako dvojdňová CACIBovka a klubovú výstavu nie je možné zorganizovať v niektorý deň
medzinárodnej výstavy, nakoľko by sa prelínal priestor, rozhodcovia, záverečné súťaže a pod. Večera
pre rozhodcov by sa konala v piatok po výstave.
 S presunom termínu výstavy by bolo vhodné spropagovať akciu s tým, že za jeden víkend je možnosť
získať 3x ocenenie CAC.
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Ďalej výbor navrhol do výstavného a organizačného výboru ako zodpovednú osobu osloviť p.Krausovú,
ktorá má už skúsenosti s prípravou klubovej výstavy.
Oba návrhy boli prijaté jednomyseľne
U: osloviť p.Krausovú za účelom zorganizovania KVT 2010 v Nitre
Z: A.Cwieceková
T: priebežne

2.4. Joseph Dunn Tribute 2010 (Staffordshire bullterrier show)
 14.08.2010 v Bratislave, Športová hala Pasienky
2.5. Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
 LSMP
06.06.2010
 MSBLT
19.06.2010 – 20.06.2010
 Chov.skúšky v brlohárení 07.08.2010
 FD
23.10.2010
 SD
27.11.2010 – 28.11.2010
 1.skúšky odvahy
08.08.2010
 2.skúšky odvahy
28.08.2010
 3. skúšky odvahy
31.10.2010


Víkend s teriérom

27.08.2010 – 29.08.2010

Sv.Martin, Senec
Vinohrady nad Váhom
Branisko
miesto neurčené
miesto neurčené
Branisko
Belušské Slatiny
Bratislava
Belušské Slatiny

3. Návrh rozhodcov na výstavy v roku 2010
ŠVT Bratislava 21.marec 2010 (CC): M.Uhlíková, R.Kanás, P.Seman, T.Havelka (SK), O.Hrabáková (CZ),
náhradník: M.Štefek (SK)
ŠVT Košice 10.júl 2010 (CAC, CC): J.Kubaľa, Z.Cigániková, I.Janovcová (SK), G.Korózs (H), Magdalena
Kozlowska (PL), náhradník: S.Bučko (SK)
KVT Nitra 05.november 2010 (CAC, CC, KV): A.Cwieceková, F.Szalai (SK), Danny Gilmour, Andrew
Westwood, Osman Sameja (UK), A.Korozs (H), Magdalena Swietoň (PL), náhradník: J.FÜri (SK)
Joseph Dunn Tribute 2.ročník: Peter Rhodes, Martin Grimwood (UK)
CVP Nitra 20.-21.marec 2010: M.Uhlíková, R.Kanás, P.Seman, T.Havelka (SK), O.Hrabáková (CZ)
CVP Banská Bystrica, 02.máj 2010: J.Kubaľa (SK), F.Polehňa (CZ), K.Radvanszky (H)
MVP SPRING DANUBE Bratislava 15. – 16.máj 2010: R. Kanás (SK), Š.Šinko (SLO), B.Matakovič (CRO),
A.Kazmierski (PL)
CVP Senec 04.jún 2010: J.Matyáš, S.Bučko (SK), V.Tichá (CZ), Csaba Borsfai (H), Elfriede Heidecker (A)
MVP Nitra 05.-06. jún 2010: J.Matyáš, S.Bučko (SK), V.Tichá (CZ), Csaba Borsfai (H), Elfriede Heidecker (A)
CVP Košice 11.júl 2010: J.Kubaľa, Z.Cigániková, I.Janovcová (SK), G.Korózs (H), Magdalena Kozlowska (PL)
MVP DUO DANUBE Bratislava 21.-22.august 2010: P.Seman, A:Cwieceková (SK), Jan Gajewski, Z.Kitlinski,
(PL), Walter Berghäuser (D)
MVP Nitra 06.- 07..november 2010: A.Cwieceková, F.Szalai (SK), Danny Gilmour, Andrew Westwood, Osman
Sameja (UK), A.Korozs (H), Magdalena Swietoň (PL),

4. Prerokovanie žiadostí týkajúcich sa plemena Staffordšírsky bullteriér



Ing. Kubaľa informoval o žiadostiach od členov klubu, ktorí sú chovateľmi a majiteľmi plemena
Staffordšírsky bullterriér a o ich predstavách o ďalšom vývoji a existencii tohto plemena
Jeden z návrhov predložil pán Čiada a jeho priaznivci. Táto skupina vyjadrila nespokojnosť s prácou
v klube a navrhujú vystúpiť zo SKCHTaF a osamostatniť sa. J.Kubaľa im na stretnutí v diskusii navrhol
riešenie, ktoré povoľujú stanovy, t.j. vytvorenie samostatnej sekcie s poradcom chovu, ktorý by bol
pozývaný na zasadnutia výboru klubu a bol by sprostredkovateľom informácií. Napriek tomu
navrhovatelia ďalej trvajú na odčlenení sa z klubu.
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Ďalší návrh predložil pán Prochotský a ďalšia skupina chovateľov a majiteľov staffordšírskych
bullteriérov, ktorí navrhujú v rámci SKCHTaF vytvorenie sekcie pre plemeno staffordšírsky bullteriér,
mali by vlastného poradcu chovu. skupinu ľudí, ktorí by organizovali špeciálne výstavy pre dané
plemeno, požadujú, aby na tejto špeciálnej výstave bol zadávaný titul CAC, pripravili by vlastnú
stránku o staffbuloch ako podstránku k oficiálnej stránke SKCHTaF.
J.Kubaľa ďalej navrhol, že podľa stanov klubu v takomto prípade by mali byť písomne oslovení
chovatelia a majitelia staffbulov, ktorí sú členmi klubu (aktuálny stav k 17.11.2009 je 61) s referendom
a nasledovnými možnosťami na vyjadrenie sa:
1. som za zachovanie súčasného stavu a zotrvania v SKCHTaF: áno / nie
2. som za vytvorenie samostatnej sekcie staff.bullteriérv v rámci SKCHTaF: áno / nie
3. som za vystúpenie zo SKCHTaF a osamostatnenie sa: áno / nie
Návrh bol prijatý jednomyseľne
U: členom klubu, ktorí chovajú staff.bullteriérov zaslať dotazník s referendovými otázkami.
Z: Folťanová
T: do 30.11.2009.
Termín zaslania vyplnených referendových dotazníkov od chovateľov staffordšírskych bullteriérov členov SKCHTaF na adresu klubu je do 31.12.2009. Referendum vyhodnotí kontrolná komisia
a výsledky pripraví na najbližšie zasadnutie výboru.

5. Rôzne
5.1. Poradca chovu
 J.Kubaľa navrhol ako poradkyňu pre plemeno staffordšírsky bullteriér od 01.01.2010 p. Ivanu
Janovcovú.
Návrh bol prijatý jednomyseľne
5.2. WEB
 Členovia výboru sa zhodujú na tom, že stránka prestáva byť prehľadnou, čo sa týka aktuálnych udalostí
a bolo by vhodné prepracovať štruktúru stránky
 N.Vass navrhuje, aby sa po naklikaní názvu stránky ponúkla možnosť, či chceme slovenskú alebo
anglickú verziu stránky
 A.Cwieceková navrhuje osamostatnenie a vytvorenie samostatných folderov pre výbor, výstavy,
pracovné akcie, tlačivá a prihlášky, ako aj platobné podmienky.
 Výbor navrhol, aby sa na webe uverejňovali chovné jedince len členov klubu. Tento návrh bol prijatý
jednomyseľne.
U: osloviť správcu webu za účelom navrhovaných zmien na web stránke
Z: Kubaľa
T: do 31.12.2009
5.3. Voľby 2010
 J.Kubaľa zdôraznil, že budúci rok je volebný a v mesiaci december sa bude konať konferencia, ktorej
budú predchádzať členské spádové schôdze. Termíny schôdzí a konferencie budú oznámené
v Spravodaji a na web stránke v priebehu budúceho roka
 Podľa uznesenia z konferencie ohľadom stanov by sa mala opäť stretnúť komisia pre prípravu zmien
stanov. Termín stretnutia navrhuje A.Cwieceková po štrukturálnych zmenách v SPZ a vytvorení
komory.
U: osloviť právnika znalého problematiky predpisov v rámci klubu a SPZ
Z: Cwieceková
T: priebežne


Zároveň klub oslávi 20 výročie svojho vzniku
U: pripraviť návrhy na propagáciu a vyznamenania
Z: členovia výboru
T: do termínu ďalšieho zasadnutia výboru

5.4. Zájazd na svetovú výstavu psov 2010 do Dánska
 Ing. Hilmerová navrhla, že by bolo dobré, ak by klub urobil zájazd na Svetovú výstavu psov, ktorá sa
bude konať 25. – 28.06.2010 v Dánsku s tým, že organizáciu zájazdu ona osobne zabezpečí..
Výbor iniciatívu Ing. Hilmerovej privítal a s usporiadaním zájazdu súhlasí. Podmienka príspevku od
klubu je účasť najmenej 20 členov SKCHT a F. Celú organizáciu zájazdu v zmysle návrhu zabezpečí
Ing. Hilmerová.
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U: informovať o podmienkach zájazdu v Spravodaji a na webe
Z: FOlťanová
T: do 31.12.2009
5.5. TOP Teriér
 Kontrolná komisia vyhodnotí súťaž o TOP Teriéra podľa nových kritérií a výsledky pripraví na
najbližšie zasadnutie výboru

V Bratislave, 17.11.2009
Adriana Folťanová
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