Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHTaF zo dňa 20.02.2010
Zasadnutia výboru sa zúčastnilo 9 členov, p. Šedík, p.J.Varga boli ospravedlnení. Za revíznu a kontrolnú
komisiu bol prítomný Ing. Š.Varga. Prizvaní boli aj poradcovia chovu: prítomná: p. Janovcová, ospravedlnení:
p. Ostroţanský, p.Hoptová
PROGRAM:
1. Vyhodnotenie kynologických podujatí 2009 (Interra, KFD, KDS)
2. Správa revíznej komisie
3. Prehľad hospodárenia 2009
4. Návrh rozpočtu 2010
5. Správy poradcov chovu
6. Návrh rozhodcov na výstavy v roku 2011
7. Vyhodnotenie súťaţe TOP teriér 2009
8. Vyhodnotenie referenda pre Stafforšírskych bullteriérov
9. Príprava konferencie (spádové schôdze)
10. Rôzne
1. Vyhodnotenie kynologických podujatí 2009
INTERRA
J.Kubaľa zhodnotil výstavu Interra, ktorá ku dňu konania výboru bola zúčtovaná. Výstava bola
zúčtovaná komplet, okrem faktúry pre bullteriér klub a dvoch odmien (1 tlmočníčka a 1 vedúca kruhu).
N.Vass a T.Molčányi ešte raz spracovali výstavné a záverečné výsledky Interry, tieto boli zaslané
a uverejnené na web stránke Interry spolu s obrázkovou dokumentáciou.
J.Kubaľa poďakoval p.Semanovi ml. za iniciatívu a pomoc pri vybavovaní dotácie pre náš klub, získané
prostriedky boli účelovo pouţité na Spravodaj k Interre, propagáciu klubu a podporu genofondu.
KFD
Klubové farbiarske skúšky duričov sa konali 24.10.2009 revíri PS Hubert Ladomerská Vieska. Bolo
prihlásených 8 psov, z toho len 5 zo SKCHTaF, ostatné miesta boli doplnené inými plemenami.
Víťazom sa stal pes border teriér EGON Korym Bohémia s vodičom Jánom Dubčákom.
KDS
Klubové duričské skúšky sa konali po dvoch rokoch 27.11.-28.11.2009 v Mestských lesoch
v Bratislave. Zúčastnilo sa ich 12 psov, z toho 1 skupinu zorganizovali usporiadatelia skúšok. V rámci
SKCHTaF sa predstavili rôzne plemená teriérov: border, welsh, paterdale, foxteriér hladkosrstý,
bedlington ale aj český teriér.
Víťazom sa stal pes border teriér Erro z Bukovských lesú s vodičkou Luciou Ostroţanskou.
Zhodnotenie skúšok
Výcvikár klubu S.Oujezdský referoval o skúškach poľovnej upotrebiteľnosti, ktoré absolvovali teriéry
aj na iných ako klubových akciách. Klubových skúšok sa zúčastnilo 150 psov, úspešné boli aj skúšky
odvahy, ktoré sa konali po prvýkrát. Na iných skúškach sa v roku 2009 zúčastnilo 396 teriérov, 40
z nich na skúškach neobstálo. Trend úspešnosti na skúškach má stúpajúcu úroveň.
A.Cwieceková podotkla, ţe náš klub organizuje počtom a druhom najviac pracovných akcií zo všetkých
klubov. Spolu s J.Kubaľom vyzdvihli aj úroveň Dní s teriérom, ktoré organizuje J.Ilgo, stále sa
zvyšujúci počet záujemcov aj z iných plemien a bohatý program na týchto dňoch.
P.Seman v neposlednom rade vyzdvihol a ocenil prácu bývalého výcvikára P.Glezga, ktorý v tomto
smere urobil kus práce a aj vďaka nemu je pracovná úroveň teriérov na dobrej úrovni. Je len
potrebné udrţať si tento trend a nadviazať na štatistiku úspešnosti.
Ú: vyhodnotiť skúšky za posledné päťročné obdobie
Z: S.Oujezský
T: do termínu konania konferencie, príp. spádových schôdzí
2. Správa revíznej komisie
Predseda revíznej komisie Ing. Varga informoval o prevedenej revízií vedenia klubového účtovníctva.
Skonštatoval, ţe finančné prostriedky boli vynaloţené v súlade s plánom činnosti a rozpočtom klubu,
účtovná evidencia je vedená v súlade so zákonom a všetky doklady súvisiace s ekonomikou klubu sú
podľa platných predpisov.
Na základe opotrebenia a zastarania (10 rokov) bola vyradená počítačová zostava a tlačiareň
Ú: dotiahnuť doúčtovanie Interry s Bullteriér klubom Slovakia a doplniť podpisy štatutára na príjmové
a výdavkové doklady
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Z: Cwieceková, Kubaľa
T: do 31.03.2010
3. Správa o hospodárení za rok 2009
Finančnú správu o hospodárení predniesla A.Cwieceková. Príjmy a výdavky jednotlivých poloţiek za rok 2009
sú uvedené v samostatnej prílohe č.1.
4. Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2010
Pri tvorbe rozpočtu na rok 2010 sa vychádzalo z výdavkov v roku 2009 s tým, ţe tento rok sa
pripravujú spádové schôdze a konferencia SKCHTaF, preto je potrebné navýšiť poloţku „konferencie“
a príp. aj „poštovné“.
Zároveň klub prispeje na zájazdy na svetovú a európsku výstavu psov v Dánsku a Slovinsku, tieto
poloţky budú v rozpočte zapracované.
Návrh rozpočtu na rok 2009, ktorý tvorí príloha č. 2., bol schválený jednomyseľne
5. Správy poradcov chovu
Hl.poradca chovu P.Seman informoval, ţe plemenná kniha uţ býva k dispozícii na webe a v hlásení
poradcu chovu sa sústredí len na pripomienky k jednotlivých plemenám. Skonštatoval, ţe v roku 2009
bol pokles zápisov v SPKP oproti roku 2008
I.Janovcová ako nová poradkyňa chovu pre plemene STB informovala a prevzatí agendy tohto plemena
a jej vedení ďalej v elektronickej forme. Pracuje sa tieţ so špeciálnym programom Genealógia –
podrobná databáza rodokmeňov, moţnosť vystavenie virtuálneho rodokmeňa, moţnosť prenosu
výstavných ocenení do PP, moţnosť výberu chovných jedincov podľa rôznych kritérií. Tento program
je zastrešený SKCHTaF (link: www.staffbull-pedigree.eu.), je spustený zatiaľ len pre plemeno
Staffordšírsky bullteriér, informáciami ho dopĺňa a spravuje p.Sitár a p. Janovcová. Návrh bol
schválený s podmienkou sledovania vývoja tohto programu . Po vyhodnotení moţnosť rozšírenia aj pre
iné plemená v rámci SKCHTaF.
6. Návrh rozhodcov na výstavy v roku 2011
MVP Trenčín, január 2011: E.Deutscher (A), V.Tichá (CZ), J.Kubaľa, S.Bučko (SK)
ŠVT Bratislava, marec 2011 (CAC): V.Tichá (CZ), Elfriede Heidecker, Hans-Joachim Grütner (A), F.Szalai,
J.Kubaľa (SK)
CVP Nitra marec 2011: V.Tichá (CZ), Elfriede Heidecker, Hans-Joachim Grütner (A), F.Szalai, J.Kubaľa (SK)
7. Vyhodnotenie súťaže TOP TERIÉR 2009
TOP Teriér 2009 – výkon
Výsledky TOP Teriér 2009 – výkon predniesol výcvikár S.Oujezdský. Do súťaţe sa prihlásilo 6
jedincov a víťazom sa stal pes border teriér ERRO Z BUKOVSKYCH LESU, maj.: Lucia Ostroţanská
s počtom bodov 1.085.
Zároveň navrhol doplnenie bodovacích podmienok, kedy by sa pri zadávaní titulu CCT pripisovalo pri
získaní tohto titulu 30 bodov. Toto doplnené bodovanie by malo byť v platnosti uţ tento rok 2010.
Návrh bol jednomyseľne schválený.
Ú: doplniť bdodovacie podmienky a uverejniť ich na webe a v Spravodaji
Z: Folťanová
T: priebeţne
TOP Teriér 2009 – exteriér
Správu o vyhodnotení súťaţe TOP Teriér 2009 – exteriér predniesol predseda revíznej komisie
.Š.Varga. Skonštatoval, ţe sa zvýšila úroveň zasielaných prihlášok, celkovo ich bolo dodaných 51,
napriek tomu sa však stále opakujú tie isté chyby, ako napr. chýbajúce druhé strany rodokmeňov alebo
neprehľadnosť vyplnených tabuliek, príp. ich nepouţitie. Pri kontrole kompletnosti údajov takéto
prihlášky neboli zaradené do súťaţe.
Pri plemene KBT – pes Filipo Adonis Sta,r, sa vyskytol problém v majiteľstve resp. spolumajiteľstve
psa medzi P.Borzom a D.Borzovou. Keďţe p. Borza podal námietku ohľade účasti tohto psa v súťaţi aţ
po uzávierke súťaţe (15.1.2010), revízna komisia predloţenú prihlášku vyhodnotila v rámci súťaţe.
V súťaţi chovateľských staníc nebola vyhodnotená CHST p.Borzovej (chýbali druhé strany
rodokmeňov) a CHST PEMIKO p.Demovej, nakoľko nespĺňala podmienky zaradenia 3 jedincov
z vlastnej chov.stanice do súťaţe.
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Z vyhodnotenia súťaţe TOP Teriér 2009 je riadne spísaná zápisnica, ktorá bola schválená výborom na
zasadnutí dňa 20.02.2010.
Oficiálne vyhlásenie výsledkov bude na ŠVT vo Viničnom dňa 28.03.2010 pred začiatkom
posudzovania. Výsledky budú zverejnené na webe a ako informácia budú uverejnené aj v Spravodaji č.
1/2010.
J.Kubaľa navrhol pre všetkých, ktorí získali ocenenie TOP Teriér 2010, 50 %-nú zľavu z výstavného
poplatku na ŠVT Viničné 2010. Túto zľavu si môţu vystavovatelia uplatniť u A. Cwiecekovej na
výstave. Návrh bol prijatý jednomyseľne.
Ú: osloviť majiteľov víťazných psov TOP 2009 s pozvánkou na odovzdávanie cien
Z: Folťanová
T: do 15.03. 2010
8. Vyhodnotenie referenda pre plemeno STB
Koncom roka 2009 bolo majiteľom a chovateľom plemena STB zaslané referendum ohľadom ďalšieho
vývoja a smerovania tohto plemena. Bolo rozposlaných 62 doporučených obálok – podľa platných
členov klubu chovajúcich toto plemeno.
Bolo vrátených 25 referendových hárkov, 4 zásielky boli vrátené ako neprevzaté
Možnosti – referendum
1. som za zachovanie súčasného stavu a zotrvania STAFFBULL v SKCHTaF
áno / nie
2. som za vytvorenie samostatnej sekcie pre STAFFBULL v rámci SKCHTaF
áno / nie
3. som za vystúpenie zo SKCHTaF a zaloţenie samostatného klubu pre STAFFBULL áno / nie
Výsledky referenda: 1. otázka:
áno = 3 / nie = 0
2. otázka
áno = 13 / nie = 0
3. otázka
áno = 9 / nie = 0
Nakoľko sa podľa § 10, odsek 3 Stanov SKCHT a F nevyslovila dvojtretinová väčšina majiteľov
a chovateľov tohto plemena, podľa výsledkov referenda chov STB pokračuje ako doteraz, podľa
nezmenených podmienok
Ú: výsledky referenda uverejniť na webe a v Spravodaji
Z: Folťanová
T: priebeţne
9. Príprava konferencie, spádové schôdze
Termín konania konferencie bol stanovený na 11.12.2010
Termíny spádových schôdzí: Košice – 11.09.2010 (J.Kubaľa, N.Vass, J.Varga)
B.Bystrica – 18.09.2010 (J.Kubaľa, P.Seman, I.Janovcová)
Bratislava – 09.10.2010 (členovia výboru klubu)
Stavy členov SKCHTaF sa uzavrú k dátumu ŠVT v Košicicach, kde sa uskutoční zasadnutie výboru
a na tomto zasadnutí bude určený kľúč k stanoveniu počtu delegátov.
Reklamné predmety k výročiu klubu a konferencii, návrh vyznamenaní ku konferencii.
10. Rôzne
ŠVT Viničné 2010
Ku dňu 20.02.2010 bolo doručených 220 prihlášok
Prebieha rokovanie so sponzorom výstavy, fy Happy Dog. Podľa J.Kubaľu je moţnosť, nakoľko
v rámci klubu je veľa odberateľov krmiva tejto značky, ţe táto firma nám bude sponzorovať na tento
rok všetky naše klubové a špeciálne výstavy
Na kontrolu chrupu boli nominovaní: S.Buško, Z.Cigániková, D.Fridrichová
Ú: delegovať rozhodcov na kontrolu chrupu
Z: Folťanová
T: do 15.03.2010
WEB
Ohľadom klubovej web stránky sa v prvom marcovom týţdni uskutoční sedenie ohľadom dopracovania
štruktúry stránky, na ktorom budú prítomní: p..Kubaľa, p.Hoptová a p.Záchenský.
Prítomní na výbore sa zhodli v návrhu vytvorenia samostatného foldra na tlačivá klubu.
Chovné podmienky
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Poradca chovu pre vysokonohé teriére J.Varga poukázal na skutočnosť, ţe plemeno Patterdale teriér nie
je v chovných podmienkach vymenované ako vysokonohé. Zároveň navrhuje doplniť toto plemeno
k odlišnostiam v chovných podmienkach k bodu č.5. Návrh bol prijatý jednomyseľne.
Poradkyňa pre STB I.Janovcová navrhuje do podmienok chovnosti tohto plemena, aby aspoň jeden
z jedincov bol testovaný L2H GA HC. Poradca chovu P.Seman navrhol pristúpiť k problematikv
ďalšom volebnom období, stanoviť prechodné obdobie napr. na 3 roky, aby si chovatelia tento testovací
systém vyskúšali a potom vyhodnotili formou prieskumu. Odporúča stanoviť podmienky pre výberové
chovy (napr. aj absolvovanie gen.testov), nielen pre st.bullteriérov, ale aj iné plemená v rámci klubu, čo
by bolo pre niektorých chovateľov viac motivujúce.
Ú: vyšpecifikovať návrh kontroly a testovania
Z: I.Janovcová
T: priebeţne
JOSEPH DUNN TRIBUTE 2010
I.Janovcová navrhla, aby sa táto špeciálna výstava pre STB uznala za chovnú za podmienok, ţe musí
byť riadne vypísaný posudok a ocenenie pre kaţdého jedinca a musí byť zabezpečená kontrola chrupu.
Návrh bol prijatý jednomyseľne.
Ú: delegovať rozhodcov na kontrolu chrupu (Janovcová, Cwieceková, Kubaľa)
Z: Folťanová
T: do 15.07.2010
Stanovy klubu
Do pracovnej komisie pre prípravu zmien stanov klubu bol kooptovaný S.Bučko namiesto
p.Lengyelovej, ktorá v súčasnosti nie je členkou klubu. Termín stretnutia komisie v marci. Keďţe uţ
prebehol snem Slovenskej poľovníckej komory a SPZ(zastrešuje SKCHTaF), je moţné túto novú
situáciu zohľadniť v stanovách SKCHTaF.
U: osloviť právnika znalého problematiky predpisov v rámci klubu a SPZ
Z: Cwieceková
Slovenská poľovnícka komora
P.Seman informoval o ustanovujúcom zjazde Slovenskej poľovníckej komory, na ktorom boli
schválené nové stanovy. Nová kynologická rada má 7 členov a zastúpenie: predseda Ing.Š.Štefík,
členovia: Ing. Vladimír Piskay, Ing.Jozef Jursa, MVDr.Dušan Antalík,, Mgr.Ladislav Balog, Karol
Chvála, Ing. Miloš Škrabák. Ďalej poukázal na podporu klubu zo strany SPZ a plemennej knihy,
v ktorých štruktúrach by náš klub aj naďalej pôsobil. Zatiaľ sa situácia nemení, všetky právomoci
komory boli delegované na SPZ.
Rôzne
p. Ľ.Fintorová opäť prejavila prejavila záujem rozšíriť si aprobáciu rozhodcu o plemená 3 skupiny – pre
skupinu vysokonohé.teriére. Ţiadosť bola výborom schválená.
Ú: informovať ţiadateľku s vyjadrením
Z: Folťanová
T: do 15.03.2010
P.Seman prezentoval upomienkové predmety, ktoré by sa mohli darovať členom klubu v rámci
konferencie, príp. rozhodcom na výstavách Najviac zaujala podloţka pod počítačovú myš s motívom
teriéra.
Ú: zistiť cenovú ponuku u p.Lengyelovej
Z: P.Seman
T: priebeţne

V Bratislave, 20.02.2010
Adriana Folťanová
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