Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHTaF zo dňa 14.08.2010
Zasadnutia výboru sa zúčastnilo 8 členov. Prizvaná bola p. Krausová.
PROGRAM:
1. Zhodnotenie kynologických podujatí v roku 2010 (ŠVT Viničné, ŠVT KE, LSMP, MSBLT, klubové
(chovné) skúšky v brlohárení)
2. KVT NR 2010 (organizácia, zabezpečenie)
3. Príprava konferencie (spádové schôdze)
4. Informácie zo zasadnutia pracovnej komisie pre prípravu stanov
5. Rôzne
1. Zhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v roku 2010
ŠVT Viničné
 Ing. Kubaľa poďakoval výstavnému výboru za organizáciu tejto klubovej výstavy, ktorá sa opäť konala
v priestoroch haly vo Viničnom, ktorých prenájom je finančne výhodný.. Výstava mala tradične dobrú
úroveň, dobré ohlasy aj zo zahraničia, bola bohatá na sponzorov.
ŠVT Košice
 Na výbornej úrovni s dostatočným počtom vystavovaných jedincov aj napriek tomu, že priebežne bola
zrušená celonárodná výstava v Košiciach, čo poniektorých vystavovateľov odradilo.Výstavnému
výboru v zložení manželia Molčányioví a manželia Mitroví patrí veľké poďakovanie.
MSBLT
 Dvojdňové medzinárodné skúšky mali dobrú úroveň opäť s vysokou účasťou zo zahraničia.
Poďakovanie patrí výcvikárovi klubu a celému prípravnému výboru za organizáciu skúšok. Výsledková
listina bola včas uverejnená aj na klubovej web stránke.
 Celkovým víťazom sa stala BDT Cira z Mostolinky s vodičom Zdeňkom Jiřínskym a víťazom
Memoriálu FS sa stal BDT Eliot z Bjelakovej záhrady s vodičom Ing.Stanislavom Bjelakom.
LSMP
 Lesné skúšky sa opäť konali v revíri osady Sv.Martin v Senci na veľmi dobrej úrovni. Revír bol
dostatočne zazverený
 Skúšok sa zúčastnilo 8 psov, z toho 5 klubových, víťazom sa stala WT Lambda z Turzycowych kniej
s vodičkou Ivanou Hotovou.
Chovné (klubové) skúšky v brlohárení + skúška odvahy na diviaka
 Oproti minulému roku sa účasť na brlohárskych skúškach zvýšila o 100%, zúčastnených 22 súťažiacich,
najmä členov z východného Slovenska, čo je potešujúce.
 Organizácie a prípravy skúšok v Šarišskej Porube sa zhostili MUDr.Kaščák a J.Varga. Skúšky boli
pripravené na výbornej úrovni.
 Na brlohárskych skúškach obstáli všetci súťažiaci, víťazom sa stala PAT Ada Dinov Dvor s vodičom
MUDr. Stanislavom Kaščákom
 Na skúškach odvahy sa zúčastnilo 9 psov. Úroveň odvahy bola pomerne slabá, čo sa odrazilo na
nízkych známkach. Výsledky oboch skúšok boli uverejnené na klubovej web stránke.
2. KVT Nitra 2010
 K.Krausová referovala o príprave KVT v Nitre. Nakoľko medzinárodná výstava v Nitra je už
dvojdňová, SKCHTaF usporiada svoju KVT v piatok, 19.11.2010 od 10:00 hod. v priestoroch
výstaviska. Organizačné zabezpečenie výstavy: Krausová +team, ekonomiku zabezpečuje
p.Cwieceková
 Propozície na výstavu sú uverejnené na klubovej web stránke s propagáciou možnosti získať za jeden
víkend 3xCAC, pripravuje sa aj on-line prihláška
 Na účely evidencie prihlášok a spracovania výstavného katalógu bol p.Krausovej riadnym preberacím
protokolom zapožičaný klubový notebook..
 Posedenie pre rozhodcov sa uskutoční v piatok po výstave (reštaurácia u Krba)
Ú: zabezpečiť priestory a rozposlať pozvánky rozhodcom
Z: Krausová, Folťanová
T: do 31.10.2010
 Ubytovanie pre rozhodcov v Agroinštitúte, pre organizačný výbor v Olympii (počet bude upresnený
telefonicky)
Ú: požiadať vedenie medzinárodnej výstavy a zabezpečenie ubytovania pre rozhodcov v Agroinštitúte
už v deň pred KVT.
Z: Kubaľa
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T: do 31.10.2010
3. Príprava konferencie, spádových schôdzí
 Termíny spádových schôdzí a konferencie ostávajú nemenné (podľa bodu č.9 zápisu zo dňa
20.02.2010) a ich priebeh sa uskutoční podľa zatiaľ platných stanov.
 Najneskôr 14 dní pred konaním spádovej schôdze budú zaslané písomné pozvánky na meno pre
jednotlivých členov v rámci oblastí
Ú: zaktualizovať zoznamy členov klubu, pripraviť obálky a poslať pozvánky
Z: Petrakovič, Folťanová
T: najmenej 14 dní pred konaním spádovej schôdze
Ú: zabezpečiť priestory konania spádových schôdzí a konferencie
Z: KE: Vass, manž. Molčányioví
BB: Kubaľa
BA: Seman, Cwieceková. Na termín schôdze je rezervovaná miestnosť v DK Ružinov.
T: do 31.08.2010
Ú: pripraviť návrhy na vyznamenania SPZ a vypracovať systém klubových vyznamenaní a ohodnotenia
za pracovnú, výstavnú a chovateľskú činnosť, príp. angažovanosť pri klubových akciách
Z: výbor
T: do 31.10.2010
4. Stanovy SKCHTaF
 A.Cwieceková informovala o zasadnutiach pracovnej komisie pre prípravu stanov.
 Výbor jednomyseľne odsúhlasil text Návrhu stanov, ktorý predložila komisia.
Ú: uverejniť schválený text stanov na
klubovej web stránke s termínom podania pripomienok
čl.základne ku navrhovanému textu stanov.
Z: Cwieceková
T: uverejniť do 31.08.2010


S.Bučko navrhol, aby po spádových schôdzach ešte raz zasadla pracovná komisia pre prípravu stanov
vyhodnotila a zosúladila všetky dodatočne podané písomné pripomienky do určitého termínu pred
konferenciou.
Návrh bol prijatý jednomyseľne.
Z: Cwieceková
T: do konca novembra

5. Rôzne
 S. Bučko vyslovil potrebu zaregistrovania klubu na 2 % daní. A.Cwieceková preverí otázku účtovania
dobrovoľných a sponzorských príspevkov.




P.Miklovičová podala opakovane žiadosť o schválenie na čakateľa na rozhodcu pre posudzovanie
exteriéru psov. V žiadosti uviedla, že splnila všetky podmienky, ktoré jej výbor klubu uložil. V žiadosti
požiadala o schválenie čakateľa na rozhodcu pre nízkonohé plemená teriérov. Menovaná je chovateľka
YT od r. 1996.
Výbor na návrh predsedu klubu pristúpil k hlasovaniu o dvoch návrhov:
1. Posudzovať podľa žiadosti na všetky nízkonohé plemená teriérov: za: 0; proti: 2; zdržal sa: 6
2. Schváliť čakateľstvo zatiaľ len plemeno YT: za: 5; proti: 0; zdržal sa: 3
Ú: informovať žiadateľku o schválenom čakateľstve na plemeno yorkshírsky teriér a zaslať p.
Miklovičovej požiadavku na vyplnenie dotazník pre KR SPZ
Z: Folťanová
T: do 31.08.2010

V Bratislave, 14.08.2010
Adriana Folťanová
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