Zápisnica zo zasadnutia výboru SKCHTaF zo dňa 08.10.2011
Zasadnutia výboru sa zúčastnilo 7 členov, p. Janovcová, p.Oujezdský, p.J.Varga a p.Vass boli ospravedlnení. Za
revíznu a kontrolnú komisiu bol prítomný Ing. Ľ.Petrakovič a J.Ilgo. Prizvaná bola p.K.Krausová.
PROGRAM:
1. Vyhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v roku 2011 + príprava KVT a KDS
2. Plán kynologických akcií 2012
3. Návrh rozhodcov na rok 2011
4. Vyhodnotenie referenda o zmene chovných podmienok pre plemeno WHWT
5. Rôzne
1. Vyhodnotenie uskutočnených kynologických podujatí v roku 2011
Školenie rozhodcov
 Dňa 02.04.2011 SKCHTaF zorganizoval školenie pre rozhodcov, ktorí na výstavách posudzujú III.FCI
skupinu – teriére. Zúčastnilo sa ho 16 medzinárodných, národných rozhodcov a klubových čakateľov na
funkciu rozhodcu a stretlo sa s veľmi pozitívnymi ohlasmi. Školenie prebehlo za aktívnej účasti
zúčastnených rozhodcov. K tejto príleţitosti Klub vydal publikáciu Štandardy plemien teriérov,
chovateľské a výstavné predpisy. Publikáciu do tlače pripravil kolektív v zloţení pp. Seman, Šedík
a Kubaľa.
Členské schôdze
 Členské schôdze prebehli podľa klubových stanov v Košiciach a v Belušských Slatinách
Výcvikové dni
 Tento rok sa konal 1.ročník výcvikových dní na Branisku, síce s menším počtom účastníkov, ale vo
výbornej atmosfére.
 Výcvikové dni v Belušských Slatinách s vysokou účasťou cca 70 záujemcov aj zo zahraničia, ktorí
absolvovali pestrý program od výcvikových disciplín aţ po oddychovo-relaxačné ako napr. coursing a pod.
Špeciálne výstavy teriérov
 V marci a júli 2011 prebehli špeciálne výstavy teriérov vo Viničnom a v Košiciach, Ing. Kubaľa poďakoval
výstavným výborom týchto výstav za tradične výbornú úroveň. Špeciálna výstava v Košiciach sa konali
popri medzinárodnej výstave v Košiciach. Obe výstavy mali početnú účasť.
Svetová výstava psov
 SKCHTaF zorganizoval zájazd na Svetovú výstavu psov do Paríţa a prispel uhradením polovice nákladov
na dopravu.
Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
 Na medzinárodných skúškach v brlohovaní vo Vinohradoch nad Váhom sa zúčastnilo 90 psov,
prihlásených bolo 107 psov, najvyššie zastúpenie malo plemeno BDT – 38 psov, FTD – 11 psov, FTH – 19
psov, PAT – 7 psov a WT – 15 psov.
 Ďalej boli organizované: klubové farbiarske skúšky malých plemien vo Svätom Martine, chovné skúšky
v brlohovaní na Branisku a 2x skúška odvahy na diviaka na Branisku a v Belušských Slatinách.
 Vzhľadom k rastúcemu počtu a rozmanitosti skúšok poľovnej upotrebiteľnosti Ing.Kubaľa navrhol
rozšírenie počtu výcvikárov v klube.
KVT Nitra
 K.Krausová informovala o príprave KVT v Nitre, ku dňu 08.10.2011 (pred II.uzávierkou) bolo
prihlásených cca 250 psov.
 Personál na výstavu je zabezpečený na 90%
 Ubytovanie rozhodcov je zabezpečené v Hoteli AUTOJAS v Nitre, kde je plánované aj posedenie
s rozhodcami vo štvrtok pred Klubovou výstavou.
 Ing. Kubaľa vyjadril názor/poţiadavku vystavovateľov, aby aspoň na klubovej a špeciálnych výstavách
mali rozhodcovia menší počet psov a väčší priestor na posúdenie a slovné ohodnotenie vystavovaného
jedinca.
MKDS
 MVDr. Seman informoval o zabezpečení pripravovaných Medzinárodných kubových duričských skúšok,
ktoré sa uskutočnia v dňoch 26.-27.2011 v Domadiciach okr. Levice.
 Pre rozhodcov a organizátorov z Klubu je zabezpečené ubytovanie a strava v penzióne Domadice, kde bude
v piatok 25.11.2011 zraz a porada rozhodcov. Počas skúšok budú k dispozícii priestory Kultúrneho domu,
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kde bude zriadený hlavný stan usporiadateľov, vyhodnotenie skúšok a v prípade nepriaznivého počasia aj
slávnostné zahájenie a ukončenie skúšok.
Zraz účastníkov je plánovaný na sobotu ráno pri Kultúrnom dome, kde zároveň prebehne veterinárna
prehliadka a losovanie poradia účastníkov.
Vodiči majú moţnosť zabezpečiť si ubytovanie v penziónoch v Ţemberovciach alebo v Hontianskych
Nemciach (cca 1 km od oplôtku).
Nominovaní rozhodcovia: Papeţ Bohuš (CZ), Kučera Václav (CZ), Babjak Radovan, Füri Ján, Fronc
Zdeno, Folťan Milan
Ú: vydelegovať rozhodcov na SPZ
Z: Folťanová
T: 31.10.2011

2. Plán kynologických akcií 2012
Výstavy
03.03.2012 – ŠVT Viničné, CC
Ú: vzhľadom na nového správu kultúrneho domu vo Viničnom je potrebné preveriť podmienky prenájmu
priestorov na výstavu
Z: Burdátšová
T: 30.11.2011
22.07.2012 – ŠVT Košice, CAC, CC
16.11.2012 – KVT Nitra, CAC, CC, KV
Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti
KLSMP
MSBLT

02.06.2012 (09.06.2012)
30.06.2010 – 01.07.2012

Chov.skúšky v brlohárení
KFD
KSD
1.skúšky odvahy
2.skúšky odvahy
3. skúšky odvahy

04.08.2012 (11.08.2012)
20.10.2012
24.11.2012 – 25.11.2012
04.08.2012 (11.08.2012)
26.08.2012
03.11.2012

miesto neurčené
Vinohrady nad Váhom (termín zosúladiť
s MVP Intercanis Brno a Dni BDT)
Branisko
miesto neurčené
miesto neurčené
Branisko
Belušské Slatiny
Bratislava

Víkend s teriérom
Víkend s teriérom

04.08.2012 (11.08.2012)
25.08.2012 – 26.08.2012

Branisko
Belušské Slatiny

3. Návrh rozhodcov na výstavy v roku 2012
ŠVT Viničné, 03.03.2012 (CC): A.Cwieceková, D.Fridrichová, A.Skrţeková, S.Bučko, J.Füri (náhradník)
Ú: ešte raz osloviť rozhodcov na túto špeciálnu výstavu s vyjadrením najneskôr do 15.11.2011, v prípade
neakceptácie, resp. ţiadnej odozvy sa osloví náhradník
Z: Folťanová
T: 15.10.2011
ŠVT Košice 22.júl 2012 (CAC, CC): S.Szabo (HU), N.Vass, T.Havelka, P.Seman
KVT Nitra 16.november 20121 (CAC, CC, KV): I.Pehar (CRO), B.Matakovič (CRO), C.Z.Lokodi (RO),
V.Tichá (CZ), F.Szalai, J.Kubaľa (SK)
MVP Trenčín 28.-29.01.2012: K.Radvanszky (HU), V.Tichá (CZ), T.Havelka (SK)
NVP Nitra 10.-11.03.2012 / 24.-25.03.2012: Z.Cigániková, M.Štefek, F.Szalai
NVP Banská Bystrica 06.05.2011: V.M.Szpunar-Soleckij (PL), P.Seman, J.Kubaľa
 Výbor SKCHTaF sa uzniesol, ţe bude navrhovať rozhodcov len na našu klubovú a špeciálne výstavy, na
ostatné medzinárodné výstavy bude usporiadateľom poskytnutý balík medzinárodných rozhodcov, ktorí
posudzujú III.skupinu FCI
4. Vyhodnotenie referenda o zmene chovných podmienok pre plemeno WHWT
 Hl. poradca chovu MVDr. Seman, podľa ods.4 § 10. Stanov klubu vyhodnotil referendum o zmene
chovných podmienok pre plemeno WHWT v znení: „plný počet rezákov a očných zubov, postavenie,
záhryz bez ohľadu na počet chýbajúcich M a P zubov.“
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Bolo rozposlaných 26 referendových hárkov, z toho vyplnených a späť zaslaných bolo 23 hárkov
s nasledovným výsledkom: 13 hlasov = súhlasím so zmenou chovných podmienok
10 hlasov = nesúhlasím so zmenou chovných podmienok
Na základe výsledku referenda s platnosťou od 01.01.2012 budú upravené chovné podmienky pre plemeno
WHWT, zmena bude uvedená v Klubovom Spravodaji a na web stránke klubu.
Výbor túto zmenu schválil jednomyseľne

5. Rôzne
Agility
 MVDr. Seman referoval, ţe v Trnave miestny klub agility Kopánka zorganizoval Majstrovstvo Slovenskej
republiky v agility teriérov. Ceny pre víťazov venoval SKCHT a F. Ďalej informoval, ţe sa súťaţí agility
zúčastňuje veľký počet teriérov a dosahujú aj pekné výsledky. Často sú to však jedince bez preukazu
o pôvode. Na základe toho navrhuje rozšíriť súťaţ TOPa o túto športovú kategóriu ako TOP AGILITY.
 Podmienkou je, aby účastníci súťaţe boli členmi klubu a ich psí zverenci mali PP.
Ú: preveriť podmienky súťaţe agiligy a navrhnuť bodový systém do súťaţe TOP
Z: MVDr.Seman
T: do najbliţšieho výboru
WEB
 Konferencia v decembri 2010 uloţila výboru klubu uznesenie vytvoriť komisiu za účelom prípadného
prepracovania web stránky a diskusného fóra
 Komisia v zloţení: Ing. Ľ.Petrakovič, J.Ilgo, A.Cwieceková, A.Folťanová predloţila výboru 4 vyhodnotené
návrhy z 5 oslovených firiem. Vytvorenie novej, resp. prepracovanie pôvodnej stránky bolo v hodnotách od
1.000.- aţ 4.000,- Eur
 Podľa p. Semana, pokiaľ súčasná webová stránka plní informačnú funkciu, nie je potrebné ju meniť
a vytvárať na novo.
 J.Kubaľa navrhol ešte raz oficiálne osloviť p.Záchenského, tvorcu súčasnej stránky, špecifikovať naše
poţiadavky, aby sa stránka ponechala, len sa vylepšila.
Ú: vyvolať osobné stretnutie s p.Záchenským a špecifikovať mu naše poţiadavky
Z: Kubaľa, Petrakovič
T: do budúceho výboru
Čipovanie
 Podľa vyjadrenia SKJ je na kluboch, či sa rozhodnú zvieratá, ktoré zastrešujú čipovať alebo tetovať, nie je
moţnosť výberu pre chovateľa. Avšak podľa stanoviska Kynologickej rady poľovné plemená musia byť
tetované. Výbor tému prerokoval a:
Ú: poveruje poradcov chovu jednotlivých plemien, aby preverili poţiadavky chovateľov a majiteľov
teriérov na tetovanie alebo čipovanie.
Z: poradcovia chovu
T: do najbliţšieho výboru
Rošírenie posudzovania
p. V.Vítková prejavila prejavila záujem rozšíriť si aprobáciu rozhodcu o plemená III. skupiny. Nakoľko zatiaľ
nespĺňa podmienky pre kladné vyjadrenie (podľa ustanovenia v zápisnici zo dňa 23.02.2008), jej ţiadosť zatiaľ
nebola akceptovaná.
Ú: informovať ţiadateľku s vyjadrením
Z: Folťanová
T: do 31.10.2011
Sťažnosť
 Na výbore bola prerokovaná sťaţnosť na chovateľa AST p. Sabadoša ohľadom chovu bez PP, predaja
šteniat do výkupu a iné.
Ú: upozorniť chovateľa na jeho prístup a zozbierať ďalšie podklady ohľadom sťaţnosti
Z: Petrakovič
T: do 31.10.2011

V Bratislave, 08.10.2011
Adriana Folťanová
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