Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHTaF zo dňa 13.11.2010
Zasadnutia výboru sa zúčastnilo 10 členov, p. Šedík, p.J.Bučko boli ospravedlnení. Za revíznu a kontrolnú
komisiu bol prítomný Ing. Š.Varga.
PROGRAM:
1. Zhodnotenie spádových schôdzí
2. Príprava konferencie
3. Plán kynologických akcií 2011
4. Rozhodcovia na rok 2011
5. Rôzne
1. Zhodnotenie spádových schôdzí
Košice, 11.09.2010
Incioval sa vznik novej sekcie pre VSK – zástupcovia: Vass, Molčányiovi, Mitrovi
Príprava Dní s teriérom popri brlohárskych skúškach a skúškach odvahy začiatkom augusta 2011
Členovia klubu sa na spádovej schôdzi vyjadrili za zachovanie súčasného názvu klubu, t.j. SKCHTaF
Delegáti na konferenciu: N.Vass, J.Varga, P.Čuchran, D.Borzová, I.Molčányiová, A.Mitrová
Banská Bystrica, 18.09.2010
Na spádovej schôdzi p.Ilgo oboznámil prítomných o charaktere Dní s teriérom, ktorá nie je určená len pre
tzv. pracovné plemená, ale pre širokú základňu nielen teriérov. Program je bohatý a rôznorodý.
Poradkyňa chovu plemena staff.bullteriér informovala o registri chovných jedincov tohto plemena –
databáza rodokmeňov, genealógia: www.staffbull-pedigree.eu. Podobnú databázu je možné prispôsobiť na
každé plemeno.
Skupina chovateľov plemena welsh teriér navrhuje opäť zaradiť pracovnú skúšku do chovu. Vzhľadom
k tomu, že v minulosti pri tomto plemene bola chovnosť podmienená skúškou, ale plemeno ako také
nenapredovalo, bola skúška poľovnej upotrebiteľnosti do chovu vypustená. Chov welshov zaznamenal
mierny nárast, v súčasnosti vzhľadom na nižšiu chovateľskú základňu sa zatiaľ neuvažuje s opätovným
zaradením skúšky do chovu. Klub organizuje dostatočný počet pracovných skúšok a príležitostí na
pracovné aktivity a závisí od samotných chovateľov, či budú svoje jedince viesť aj po pracovnej línii.
Pán Hrtánek poukázal na riešenie problematiky zdravotného stavu u bedlingtonov. Avšak je potrebná širšia
chovateľská základňa, aby sa aj u tohto plemena mohli selektovať zdravé chovné jedince.
Delegáti na konferenciu: J.Kubaľa, I.Janovcová, J.Ilgo, R.Hrtánek, M.Belan, P.Sorkovský
Bratislava, 09.10.2010
Na spádovej schôdzi v Bratislave bolo predostretých viacero diskusných príspevkov, napr. web a jeho
diskusné fórum, systém vyhodnocovania súťaže TOP teriér, anketa o počte chýbajúcich zubov u
nízkonohých teriérov, nominácia rozhodcov na výstavy a pod.
Diskusné fórum – pripravuje sa možnosť diskusie ku každému príspevku, diskutujúci sa budú prihlasovať
pod vlastným menom. Možnosť diskutovať k jednotlivým témam na klubovom webe existuje, aj keď nie
v podobe fóra.
Vyhodnotenie súťaže TOP teriér bude 3-členou komisiou, ktorá bude navrhnutá na decembrovej
konferencii, resp. bude určená novovzniknutým výborom.
Návrat k ankete o chovnosti a počte chýbajúcich zubov u nízkonohých teriérov. Podľa informácie
Ing.Vargu sa v ankete vyjadrovali aj nečlenovia klubu.J e potrebné uvedomiť si rozdiel medzi anketou,
ktorá je poradná a má nezáväzný charakter a referendom, ktoré je záväzné. Stanovisko k otázke chovnosti
a chýbajúcich zubov konkrétne u plemena WHWT zaujme novozniknutý výbor, ktorý môže vypísať
referendum k tejto otázke pre členov klubu chovajúcich dané plemeno.
K zmene podmienok chovnosti pre patterdale teriérov v zmysle aby jeden z páru bol plnochrupý zaujme
stanovisko už novozvolený výbor
Delegáti na konferenciu: S.Bučko, A.Burdátšová, A.Cwieceková, H.Fodorová, A.Folťanová, S.Oujezdský,
P.Seman, F.Szalai, Š.Varga, Ľ.Petrakovič, I.Hotová, D.Fridrichová, S.Prochotský, P.Nemesszeghy,
J.Kadnárová, R.Kanás, K.Krausová, A.Popluhárová
2. Príprava konferencie
Konferencia sa bude konať v Bratislave, v priestoroch budovy SPZ na Štefánikovej ul, dňa 11.12.2010
o 10:00 hod.
Ú: pripraviť a rozposlať pozvánky s návratkami a dotazníkmi pre delegátov konferencie
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Z: Folťanová
Ú: zabezpečiť miestnosť, občerstvenie, obed pre delegátov
Z: Cwieceková, Folťanová
Ú: pripraviť správy o hospodárení, poradcov chovu, revíznej komisie
Z: Cwieceková, poradcovia chovu, RK
Ú: pripraviť článok o vzniku klubu
Z: Cwieceková
3. Plán kynologických akcií 2011
Výstavy
20.03.2011 – ŠVT Viničné, CAC, CC
23.08.2011 – ŠVT Košice, CC
18.11.2011 – KVT Nitra, CAC, CC, KV (predbežný dátum v závislosti od termínu MVP Nitra)
Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
KFSMP
MSBLT
Chov.skúšky v brlohárení
KFD
KSD
1.skúšky odvahy
2.skúšky odvahy
3. skúšky odvahy

04.06.2011
18.06.2011 – 19.06.2011
06.08.2011
22.10.2011
26.11.2011 – 27.11.2011
07.08.2011
27.08.2011
29.10.2011

miesto neurčené
Vinohrady nad Váhom
Branisko
miesto neurčené
miesto neurčené
Branisko
Belušské Slatiny
Bratislava

Víkend s teriérom

26.08.2011 – 28.08.2011

Belušské Slatiny

4. Návrh rozhodcov na výstavy v roku 2011
ŠVT Košice 23.júl 2011 (CC): S.Bučko, Z.Szövényiová, (SK), G.Korózs (H), Viva-Maria Szpunar Soleckij
(PL), Antal (RO)
MVP Košice 23-24.júl 2011 (CACIB): S.Bučko, Z.Szövényiová, (SK), G.Korózs (H), Viva-Maria Szpunar
Soleckij (PL), Antal (RO)
MVP DUO DANUBE Bratislava 20.-21.august 2011: J.Kubaľa, A:Cwieceková (SK), I.Freerksen (D),
M.Uroševič (SRB), C.Salas Melero, A.Mesto Martín (ESP), A.Popantonova (BUL)
KVT Nitra 18.november 2011 (CAC, CC, KV): P.Seman, (SK), E.Senashenko (RU), Z.Kitlinski (PL), F.Polehňa
(ČR), Rainer Jacobs,, Thorsten .Himmrich (D)
MVP Nitra 19.-20.november 2011(termín uverejnený na SKJ, ešte neschválený na FCI): P.Seman, (SK),
E.Senashenko (RU), Z.Kitlinski (PL), F.Polehňa (ČR), Rainer Jacobs,, Thorsten .Himmrich (D)
Dr. Seman informoval, že vo výstavnom kalendári FCI je už rezervovaný termín pre MVP v Košiciach. P.
Burdáčová informovala, že organizovaním výstavy je poverené SÚCHNO.
Ú: preveriť uvedené informácie a dať sa do kontaktu s organizátorom za účelom akceptovania nami navrhnutých
rozhodcov.
Z: Vass
T: 31.12.2010
6. Rôzne
Memoriál Františka Szigeta 2010
Nominácia: víťaz KDS 2009 (L.Ostrožanská) a víťaz KDS 2010. Návrh prijatý jednomyseľne
Staff deň 2011
Výbor zobral na vedomie žiadosť obecného úradu v Bzinciach pod Javorinou ohľadom usporiadania
dvojdňovej akcie „Staff deň“ v dňoch 28.05 – 29.05.2011 (športová časť, výstava). K uvedenej akcii

2

zaujme vyjadrenie novovzniknutý výbor, Je však potrebné viac informácií o tejto akcii (propozície, kto
bude posudzovať, aké tituly sa budú zadávať a pod.)
Ú: kontakovať ohľadom doplnenia informácií OÚ v Bzinciach pod Javorinou
Z: Folťanová
T: do 31.12.2010
Cestovanie so psom do zahraničia
MVDr.Seman informoval o tom, že od mája 2011 ukončí prechodné obdobie, počas ktorého sa ako
rovnocenná identifikácia psa pri cestách do zahraničia rovnocenne uznávali označenie psa tetovaním alebo
elektronickým transpondérom (čípovanie). Od mája 2011 prechodné obdobie končí a pre identifikáciu psa
pri cestách do zahraničia bude uznávať výlučne čípovanie. Nakoľko výstav aj skúšok sa zúčastňujú psy,
ktorých identifikácia je zabezpečená už len čípovaním navrhuje A.Cwieceková nákup 2 ks čítačiek čípov.
Návrh bol prijatý jednomyseľne
Získanie titulu interšampión pre JRT a PRT
Podľa informácie A.Cwiecekovej nie sú na FCI jedincom zapísaným v SPKP potvrdzované
interšampionáty, nakoľko nie je zo strany SKJ vyjadrenie ohľadom zaradenia týchto plemien.
Pokiaľ by uvedené plemená boli na Slovensku registrované bez skúšky z výkonu, na titul interšampióna je
potrebných 4x CACIB z troch krajín v intervale rok + deň. Pokial by boli registrované so skúškou
z výkonu, na titul interšampióna je potrebný 2x CACIB z dvoch krajín v intervale rok + deň + skúška.
Podľa vyjadrenia výcvikára S.Oujezdského až 80% PRT absolvuje skúšku poľovnej upotrebiteľnosti
Ú: podať vyjadrenie na SKJ ohľadom zadelenia a diferenciácie PRT a JRT. PRT zadefinovať ako podobne ako
plemeno foxteriér, t.j. so skúškou z výkonu . JRT výbor klubu navrhuje ponechať ako plemeno bez skúšiek.
Z: Cwieceková
T: do 31.12.2010
Odmena
Výcvikárovi S.Oujezdskému bola navrhnutá mimoriadna odmena vo výške 100,- EUR za prípravu
a vedenie tréningov pred skúškami poľovnej upotrebiteľnosti. Návrh bol prijatý jednomyseľne.

V Bratislave, 13.11.2010
Adriana Folťanová
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