Zápisnica z konferencie SKCHTaF zo dňa 11.12.2010
Konferencie sa zúčastnilo 28 delegátov zastupujúcich členskú základňu, ktorí boli zvolení na spádových
členských schôdzach v Košiciach, Banskej Bystrici a v Bratislave. MVDr. Bučko a pán Belan boli
ospravedlnení..
PRORGAM:
1. Správa o činnosti klubu za päťročné obdobie 2006-2010
2. Správa o hospodárení
3. Správa revíznej a kontrolnej komisie
4. Správa matrikárky
5. Správa hl. poradcu chovu
6. Voľba návrhovej a volebnej komisie
7. Diskusia
8. Schválenie aktualizovaných stanov
9. Voľby
10. Návrh uznesení z konferencie
1. Správa o činnosti klubu za obdobie rokov 2006 – 2010.
Správu o činnosti klubu predniesol preseda klubu Ing. Jaroslav Kubaľa a rozdelil ju do niekoľkých častí::
výstavy, skúšky a dni s teriérom, spravodaj, web. Na záver sa poďakoval všetkým členom výboru SKCHTaF za
ich prácu a nasadenie za uplynulé obodobie.
Výstavy
SKCHTaF usporadúva ročne 1 klubovú výstavu teriérov v Nitre a 2 špeciálne výstavy teriérov v Košiciach
a v Bratislave.
ŠVT v Košiciach zmenila organizátorov, organizovanie tejto výstavy od Ing. Vassa prevzali manželia
Molčányiovi a Mitrovi, výstava si naďalej udržuje svoj charakter, výbornú a úroveň a zabezpečenie.
ŠVT v Bratislave prešla počas za predchádzajúceho obdobia niekoľkými zmenami priestorov, od výstaviska
na Prievozskej ul. v Bratislave cez DK Ružinov, posledné ročníky sa konali vo Viničnom na výbornej
úrovni, za čo patrí vďaka p. Burdátšovej a kolektívu ľudí okolo nej.
KVT v Nitre je vrcholnou klubovou výstavou so zadávaním titulov CAC, CC, KV, KVM. Tento rok bol už
jubilejný 20.ročník organizovania tejto výstavy. Aj táto výstava postupne prešla zmenami organizátorov
a riaditeľov výstavy, od Ing. Kanása cez Ing. Hilmerovú, E.Zavackú a K.Krausovú. Výstava si udržuje svoju
výbornú úroveň so zahraničnými rozhodcami a snahou je túto úroveň neustále zvyšovať.
V roku 2009 SKCHTaF zorganizoval popri SVP medzinárodnú výstavu teriérov Interra, ktorej sa zúčastnilo
1.148 psov z 35 štátov. Výstava mala veľmi dobré ohlasy domácich aj zahraničných vystavovateľov, Ing.
Kubaľa vyzdvihol prácu riaditeľa výstavy Interra Ing. Vassa, celého organizačného tímu, a redakčnú radu za
vydanie mimoriadneho bulletinu SKCHTaF a povýstavného kalatógu k Interre s fotodokumentáciou
Zároveň sa konala aj Svetová výstava psov. Ing. Kubaľa vyzdvihol prezentáciu najmä plemena WHWT, kde
jedinci Ing. Vargu a JUDr. Kanásovej získali tituly Svetových víťazov, naviac pes Dr.Kanásovej ako víťaz
plemena postupoval ďalej aj v súťažiach až celkovo bodoval ako Res.Bis Svetovej výstavy, za čo jej patrí
ešte raz srdečná gratulácia. Výborné výsledky svojho chovu zvýraznila aj získaním titulu najlepší odchov.
Skúšky
SKCHTaF orgnizuje dostatočný počet skúšok poľovnej upotrebiteľnosti širokého záberu (brlohárske, lesné,
farbiarske, duričské skúšky)
Počas volebného obdobia prišlo k zmene výcvikára klubu, výborom klubu a čl.schôdzou bol do funkcie
výcvikára namiesto Ing. Glezga vymenovaný Stanislav Oujezdský.
Najväčšou kynologickou pracovnou aktivitou sú MSBLT a Memoriál F.Semana so zahraničnou účasťou.
Tieto skúšky sa tradične usporadúvajú v areáli umelého brlohu vo Vinohradoch nad Váhom a ich úroveň sa
z roka na rok zvyšuje.
Dni s teriérom
V neposlednom rade, kynologických akcií so stále stúpajúcou úrovňou sú Dni s teriérom. Tieto pravidelne
organizuje p.Ján Ilgo v Belušských slatinách. Za posledné obdobie počet účastníkov vzrástol na niekoľko
desiatok, veľmi zaujímavý je program: výcvikové disciplíny, ukážky trimovania, vystavovanie, canisterapia,
coursing a pod. Podobná akcia sa plánuje uskutočňovať aj na Východnom Slovenskú v rámci augustového
víkendu skúšok poľovnej upotrebiteľnosti (brloh, skúšky odvahy).
Spravodaj
Klubový spravodaj vychádza 2x ročne. V rámci bežných vydaní bol popri Interre vydaný mimoriadny
bulletin SKCHTaF a povýstaný spravodaj k Interre s pozitívymi ohlasmi domácich aj zahraničných členov,
za čo patrí poďakovanie celej redakčnej rade.
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WEB
V priebehu uplynulého obdobia bola vytvorená nová web stránka klubu, ktorá sa neustále vyvíja. Je
rozdelená na niekoľko častí: jedna základná, informačná časť a rozdelenie podľa jednotlivých plemien, kde
každé plemeno má svojho správcu a jednotlivé sekcie sú napĺňané informáciami a fotodokumentáciou
o danom plemene týmito správcami.
2. Správa o hospodárení
Správu o hosporárení SKCHTaF za obdobie 2006 - 2010 predniesla ekonómka klubu p. Cwieceková. Jednotlivé
správy o hospodárení za uplynulé kalendárne roky sú uverejňované v Spravodajoch č. 1 nasledujúceho
kalendárneho roka. Pani Cwieceková porovnala stavy účtov v roku 2005 a v roku 2010. Hospodárenie klubu je
plusové s vyrovnaným rozpočtom, k zisku výrazným podielom prispela výstava Interra.
Ďalším aspektom dobrého hospodárskeho výsledku je snaha organizovať výstavné a pracovné akcie za priaznivé
ceny, nemalou mierou k týmto akciám prispieva sponzoring.
Vďaka iniciatíve Ing. Andreja Semana sa podarilo získať na činnosť klubu v r. 2009 dotáciu z Ministerstva
pôdohospodárstva, na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti prispieva aj SPZ.
3. Správa revíznej a kontrolnej komisie
Správu predniesol predseda revíznej a kontrolnej komisie Ing. Š.Varga. Skonštatoval, že finančné prostriedky
boli vynaložené 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.
Komisia sa v priebehu uplynulých rokov zaoberala aj riešením rôznych sťažností, vyhodnocovaním súťaže TOP
Teriér roka, spracovávaním výsledkov referenda o STB, podmienok chovnosti nízkonohých teriérov a pod.
Podľa ekonomických predpisov bola z dôvodu fyzickej a morálnej opotrebovanosti vyradená počítačová zostava
a tlačiareň.
4. Správa matrikárky
Matrikárka klubu p.Burdátšová informovala prítomných o aktuálnom počte členov – 576. Keďže od minulého je
recesia v počte vrhov YT zapísaných v plemennej knihe, odrazilo sa to aj v členskej základni, lebo väčšina tých,
ktorí neodchovali vrh v tomto roku, si členstvo v klube neobnovila.
5. Správa hlavného poradcu chovu
Správu hlavného poradcu chovu predniesol MVDr. P.Seman, ktorý na záver poďakoval všetkým poradcom
chovu a chovateľom za dobrú spoluprácu.. Činnosť prebieha v súlade so stanovami klubu.
6. Voľba návrhovej a volebnej komisie
Návrhová komisia v zložení Ing. Petrakovič, Ing. Vass a Ing. Folťanová bola zvolená jednomyseľne
Volebná komisia v zložení MVDr. Seman, p. Cwieceková a p. Krausová bola zvolená jednomyseľne.
MVDr. Seman navrhol, aby voľby do nového výboru boli tajné. Tento návrh bol prijatý jednomyseľné. Následne
prítomných oboznámil s pravidlami hlasovania.
7.

Diskusia
Téma: web
Ilgo:
Tlmočil otázku užívateľov klubovej webovej stránky, či je možné vytvoriť isté sekcie na sieti Facebook, kde
by sa vytvárali jednotlivé záložky s fotodokumentáciou, príp. či je možné ponechať na klubovom webe
odkaz na Facebook bez reklamného charakteru. Zaujímavý je aj Picasso web s možnosťou vytvárania
obrázkových albumov bez povinného zaregistrovania.
Vass:
Sieť Facebook je viac navštevovaná ako klubový web, nevidí zmysel zadávať na webe odkazy na iné siete.
Okrem toho facebookové adresy sú veľmi dlhé a zbytočne by zahltili priestor na klubovej stránke.
Téma: dni s teriérom, pomocní výcvikári - koordinátori
Ilgo:
Vzhľadom na vysoký počet účastníkov Dní s teriérom a bohatý program treba riešiť otázku tzv.“pomocných
výcvikárov“. Pre Belušské Slatiny navrhuje p. Lackoviča
Fridrichová:
Je potrebné skoordinovať program a časový harmonogram.
Cwieceková:
Na túto akciu treba presne určiť ľudí na jednotlivé disciplíny, zostaviť tabuľku – časový harmonogram
s menami záujemcov o jednotlivé disciplíny. Tabuľka by sa vyplnila deň vopred a výcvikár by ju záverom
dňa skoordinoval.
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Petrakovič:
Nesmie sa zabúdať, že je to pomerne veľká kynologická akcia a zaslúži si vážnosť, zabezpečenie
a organizáciu ako výstava.
Varga J.:
Dni s teriérom na východe bude organizovať rodina Čuchranovcov za pomoci Vassa, Molčányiovcov
a Mitrovcov. Od januára sa začne pracovať na stanovení jednotlivých bodov programu, aby tento nebol
viazaný len na pracovnú stránku. Termín by sa mohol zhodovať s termínom pracovných skúšok na Branisku
začiatkom augusta.
Oujezdský:
Upozornil na to, že chovné skúšky v brlohárení a skúšky odvahy sú celodenné aktivity, takže bude potrebné
široké personálne zabezpečenie kvôli súbežnosti akcií. Možnosť pouvažovať nad iným termínom, napr.
v septembri.
Seman:
Treba zachovať augustový termín, nakoľko na budúci rok máme už zadaný plán akcií, po skončení sa akcie
vyhodnotia a upravia termíny do budúcnosti. Upozornil tiež, že pri usporiadaní akcie obdobnej ako sú Dni
s teriérom netreba mať spočiatku prehnané nároky na bohatosť a pestrosť programu.
Téma: reklamné predmety
Čuchran:
Informoval sa na reklamné predmety ako napr. tričká, šiltovky, ktoré by sa mohli rozdávať na klubových
akciách, príp. predávať cez e-shop.
Ú: zozbierať a vyhodnotiť ponuky na výrobu reklamných predmetov, propagačného materiálu
a preveriť spôsob predaja a distribúcie
Téma: TOP Teriér
Petrakovič:
Pripomenul uznesenie zo spádovej schôdze v Bratislave ohľadom vyhodnotenia súťaže TOP teriér, t.j. aby
túto súťaž vyhodnocovala nezávislá trojčlenná komisia s medzinárodným rozhodcom.
Ú: navrhnúť a osloviť kandidátov do komisie na vyhodnotenie súťaže TOP teriér
T: na prvom zasadnutí novozvoleného výboru
Téma: vyhodnotenie plnenia uznesení z poslednej konferencie
Kanás:
Požadoval vyhodnotiť plnenie uznesení z poslednej konferencie. Zároveň navrhuje, aby plnenie uznesení
bolo riadnym bodom nasledujúcej konferencie.
a) Diskusné fórum: Petrakovič rozbehol diskusné fórum na starej web stránke, po preklopení na novú web
stránku bolo fórum po krátkom období pozastavené. Otázkou zostáva forma a spôsob diskusie na webe.
Seman: v súčasnosti existuje možnosť diskusie ku každému príspevku, čiže fórum ako také existuje, len
v inej podobe. Fórum by malo byť neanonymné a prihlasovanie by malo byť celým menom a nie pod
nikmi.
Kanás: je treba priznať nesplnenie uznesenia a stanoviť, kedy bude vyriešené a spustené diskusné
fórum.
Ú: vytvoriť komisiu, ktorá dohodne obsah a požiadavky web stránky a diskusného fóra
b) Stanovy: novými stanovami sa zaoberá samostatný bod programu, bola vytvorená samostatná komisia
na ich úpravu a prepracovanie
c) Mimoriadna konferencia: ohľadom stanov nebola zvolená, nakoľko jej zvolanie nebolo v súlade so
stanovami
d) Požiadavky zaradenia do poľovných plemien: Seman: problematika je stále otvorená, prebiehajú
jednania s kynologickou radou, avšak nie je ochota otvárať a meniť vyhlášku ministerstva ohľadom
poľovných plemien
PAT – nie je plemeno uznané FCI, preto nemôže byť evidované ako poľovné v rámci SPZ
PRT – súčasť plemena PJRT, t.j. aj PRT a JRT môžu absolvovať skúšky poľovnej upotrebiteľnosti,
vyjadrenie ohľadom uznania titulu medzinárodného šampióna u týchto plemien bolo prerokované na
zasadnutí výboru klubu dňa 13.11.2010.
e) INTERRA: medzinárodná výstava teriérov zorganizovaná s mimoriadnym úspechom a ohlasmi
f) Akceptovanie klubom navrhnutých rozhodcov: závisí od jednotlivých organizátorov výstav, poväčšine
sa to podarí len vďaka osobným kontaktom, v ústrety vychádza najmä p.Matyáš v Nitre a org. Výbor
CVP v Banskej Bystrici a v Košiciach
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g) Výnimky z chovu: sú uverejňované v správe hlavného poradcu chovu v Spravodaji, dodatočne boli
uverejnené aj na klubovej web stránke
Ú: na nasledujúcej konferencii vyhodnotiť plnenie uznesenia predchádzajúcej konferencie
Téma: školenie rozhodcov
Nemesszeghy:
Téma zo spádovej schôdze v Bratislave ohľadom školenia rozhodcov a prítomnosti chovateľov na týchto
školeniach
Kubaľa:
V minulosti sa školenia rozhodcov organizovali na začiatku výstavnej sezóny a je potrebné túto tradíciu
oživiť. Išlo by o celodennú príp. dvojdňovú akciu, na ktorej by sa zúčastňovali rozhodcovia, ktorí by sa
zdokonalili štandardoch posudzovaných plemien a poradcovia chovu. Na poradcoch chovu by ostalo aj
rozhodnutie, aké by boli zvolené témy a či by boli prizvaní aj poprední chovatelia jednotlivých plemnie.
Seman:
Nestotožňuje sa s účasťou chovateľov na školení. Je tu možnosť vzniku rizika nedorozumení medzi
pozvanými a nepozvanými chovateľni. Dr. Seman je názoru, že školenie by malo prebiehať len za účasti
rozhodcov a kandidátov na rozhodcov.
Krausová:
Navrhuje aj školenie handlingu v rámci dní s teriérom s pozvaním niektorého z rozhodcov
Kadnárová:
Zúčastnila sa podobnej dvojdňovej akcie v ČR, výcvik handlingu sa natáčal na videozáznam, z ktorého sa
rozobrali chyby handlingu a vznieslo poučenie, na druhý deň sa konala cvičná výstava, na ktorej boli
vystavovatelia už poučení z chýb predchádzajúceho dňaČuchran:
Rád by tento bod zahrnul do programu a pozval sl. Kadnárovú na výcvikové dni na východ v lete budúceho
roka.
Ú: zabezpečiť školenia rozhodcov pre exteriér vrátane poradcov chovu a čakateľov na rozhodcov
(min. 1x za 2 roky)
Téma: rôzne
Nemesszeghy:
Požaduje rýchlejšie odpovede na predkladané sťažnosti
Kubaľa:
Sťažnosťami sa výbor zaoberá na svojich zasadnutiach 2x do roka a ich predkladatelia sú následne
oboznamovaní s vyjadrením výboru klubu.
Kanás:
Zaujímal sa o možnosť finančného vysporiadania pre plemená, ktoré sa rozhodnú opustiť SKCHTaF. Zaujal
stanovisko, že pri oddelení sa chovateľov niektorého plemena, by mali byť Stanovy zmenené v tom zmysle,
že chovatelia plemena, ktoré sa od klubu oddelilo by mali byť vysporiadaní pomernou čiastkou z majetku
klubu.
Fodorová:
Odchádajúce plemená, pokiaľ sa vyjadrí 2/3 členskej základne chovateľov a majiteľov daného plemena, by
mali byť vysporiadané alikvotnou čiastkou z celkových financií klubu
Kubaľa:
Vzhľadom na reakciu ostatných prítomných na konferencii ohľadom požiadavky finančného vysporiadania
dal hlasovať o vyjadrení sa k návrhu p.Fodorovej a ďalšej diskusii k tejto téme.
Hlasovanie o ukončení diskusie a zrušenie uvedeného návrhu: za: 23, zdržal sa: 5
8. Schválenie aktualizovaných stanov
Cwieceková informovala o zasadnutiach pracovnej komisie pre prípravu zmien stanov a poďakovala za
spoluprácu všetkým jej členom (Cwieceková, Seman, Bučko, Petrakovič, Kanás, Rózsa)
Vychádzalo sa z pôvodných stanov, odstránili sa duplicity. Pritomných oboznámila s históriou vzniku klubu
a názvu ako takého.
Petrakovič rozobral jednotlivé zmeny stanov a upozornil členov, že matrikárke klubu je potrebné hlásiť nielen
zmenu adresy ale aj druh chovaného plemena.
Seman: § 7, bod 2 – orgány klubu a ich činnosť: požaduje ponechať pôvodnú štylizáciu a vynechať počet dní, za
koľko je potreba uverejniť zápisnicu zo zasadnutia výboru na webe ako jej uverejňovanie v Klubovom
spravodaji.
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Pri návrhu k zmene názvu sa pozastavil p.Kubaľa, ktorý odovzdal prítomným pozdrav od p.Šedíka a pridal jeho
stanovisko k zmene názvu klubu. Pán Šedík pripomenul situáciu spred 20 rokov, kedy sa združovali 2 kluby:
Foxteriér klub a Teriér klub, preto vznikol názov Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov, je potreba
rešpektovať tento názov klubu, ktorý je v podvedomí chovateľov nielen u nás ale aj v zahraničí. Za
aktualizované stanovy so schválenými zmenami delegáti konferencie hlasovali nasledovne: za: 27, zdržal sa: 1
9. Voľba výboru a revíznej komisie
Predseda volebnej komisie MVDr. Seman navrhol, aby voľby do nového výboru boli tajné. Tento návrh bol
prijatý jednomyseľné. Následne prítomných oboznámil s pravidlami hlasovania.
Do výboru boli výborom navrhnutí títo kandidáti: Burdátšová Andrea, .Cwieceková Anna, Ing. Fodorová Helga,
Ing. Folťanová Adriana, Hotová Ivana, Bc.Janovcová Ivana, Ing.Kubaľa Jaroslav, Oujezdský Stanislav, MVDr.
Seman Pavol, Szalai František, Varga Jozef, Ing. Vass Norbert,
Ďalej boli do výboru Ing. Kanásom doporučení: Krausová Katarína, Kadnárová Jana, Nemesszeghy Petra,
Molčányiová Ivana, Hrtánek Roman, Prochotský Svetozár, posledný dvaja menovaní sa svojej kandidátky
vzdali. Navrhovaní kandidáti boli odsúhlasení.
Do revíznej a kontrolnej komisie boli výborom navrhnutí: Ilgo Ján, Ing. Petrakovič Ľubomír, Ing. Varga Štefan,
Mitrová Renáta, doplnená: Borzová Daniela.
Kandidáti do nového výboru získali nasledovný počet hlasov:
Cwieceková Anna (28), Ing.Folťanová Adriana (27), Ing.Kubaľa Jaroslav Ing. (25), MVDr.Seman Pavol (24 ),
Oujezdský Stanislav (22), Varga Jozef (21), Burdátšová Andrea (20), Ing.Vass Norbert (19), Szalai František
(16) Bc.Janovcová Ivana (15), MVDr.Molčányiová Ivana (14 ).
Kandidáti do novej revíznej a kontrolnej komisie získali nasledovný počet hlasov:
Ilgo Ján (22), Ing.Petrakovič Ľubomír (21), Ing. Varga Štefan (20)
10. Návrh uznesení konferencie
Člen návrhovej komisie Ing. Vass predniesol návrh uznesenia s nasledovným hlasovaním: za: 27, zdržala sa: 1
Konferencia berie na vedomie :
- správu o činnosti klubu za 5-ročné obdobie
- správu o finančnom hospodárení klubu
- správu predsedu revíznej komisie
- správu hlavného poradcu chovu
- správu matrikárky klubu
Konferencia schvaľuje:
- členov výboru SKCHTaF na nasledujúce päťročné obdobie v zložení :
- Cwieceková Anna (28),Folťanová Adriana Ing. (27) , Kubaľa Jaroslav Ing. (25), Seman Pavol MVDr.
(24 ), Oujezdský Stanislav (22), Varga Jozef (21), Burdátšová Andrea (20), Vass Norbert Ing.(19),
Szalai František (16 ), Janovcová Ivana Bc. (15) , Molčányiová Ivana MVDr. (14 ).
- členov kontrolnej a revíznej komisie v zložení: Ilgo Ján (22), Petrakovič Ľubomír Ing. (21, Varga
Štefan Ing. (20)
- Milan Šedík – čestný predseda
- Stanovy SKCHTaF v predloženom znení s platnosťou od 12.12.2010.
Konferencia ukladá výboru klubu :
- vypracovať na každý nasledujúci rok plán činnosti klubu
- vytvoriť komisiu za účelom prípadného prepracovania web stránky a diskusného fóra
- vytvoriť 3-člennú komisiu s jedným medzinárodným rozhodcom na vyhodnotenie súťaže TOP Teriér
roka
- zabezpečiť školenia rozhodcov pre exteriér vrátane poradcov chovu a čakateľov na rozhodcov (min. 1x
za 2 roky)
- preveriť možnosti výroby a distribúcie reklamných predmetov klubu
- na nasledujúcej konferencii vyhodnotiť plnenie uznesenia predchádzajúcej konferencie
V Bratislave, 11.12.2010, Ing. Adriana Folťanová
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