Zápisnica zo spádovej schôdze KCHT a F konanej 18.09.2010
v Banskej Bystrici
Prítomní podľa prezenčnej listiny,
za výbor Ing. Jaroslav Kubaľa, MVDr. Pavol Seman
Spádovú schôdzu podľa programu viedol Ing. Jaroslav Kubaľa.
1.

2.

3.

4.

5.

Správu o činnosti klubu za roky 2005 – 2010 predniesol Ing. Kubaľa. V správe veľmi pozitívne
hodnotil prakticky všetky oblasti, ktorým sa klub venuje. Pozitívne sa vyjadril o bývalom výcvikárovi
klubu Ing. Glezgovi. Vyzdvihol organizovanie akcie Víkendu s teriérom ako priateľského neformálneho
stretnutia záujemcov o všetky druhy činnosti spätých s našimi psami. Oboznámil prítomných s tvorbou
novej klubovej internetovej stránky. Napriek orčitým nedostatkom, je to veľký posun dopredu
v informovaní členov klubu. Internetová stránka sa neustále zdokonaľuje. Veľmi kladne hodnotil
obsahovú a formálnu stránku klubového Spravodaja, za čo je treba poďakovať celej redakčnej rade.
Záverom požiadal prítomných členov o väčšiu spoluprácu najmä pri zabezpečení obsahovej stránky
klubového Spravodaja.
Správu o hospodárení klubu predniesol Ing. Kubaľa. V krátkosti uviedol základné ekonomické
ukazovatele ukazovatele klubu. Zdôraznil ekonomickú stabilitu klubu a nárast finančnej hodnoty na
účte klubu. Veľmi kladný vplyv na nárast finančnej situácie klubu malo organizovanie Medzinárodnej
výstavy teriérov INTERRA 2009. Poďakoval ekonómke klubu p. Cwiecekovej za zodpovedné
hospodárenie s finančnými prostriedkami klubu a správne vedenie finančnej evidencie.
Správu hlavného poradcu chovu predniesol MVDr. Pavol Seman. Vo svojej správe sa postupne venoval
všetkým oblastiam súvisiacim s chovom a použitím teriérov. V správe o chove nízkonohých teriérov sa
osobitne venoval všetkých chovaným plemenám nízkonohých teriérov. Zdôraznil chovateľské,
pracovné a výstavné úspech našich chovateľov. Uplynulé obdobie hodnotil ako mimoriadne náročné
najmä na funkcionárov klubu a organizátorské tímy. Napriek nespornej náročnosti bolo uplynulé
obdobie hodnotené veľmi kladne z hľadiska chovateľského a aj organizačného. Vo svojej správe
venoval značnú pozornosť okrem iného aj dedične podmienených ochoreniam. Poďakoval výboru
a poradcom za spoluprácu a zdôraznil, že najmä v riešení tzv. žiadostí o výnimky z chovných
podmienok definitívne rozhodnutie vzniká po porade s poradcami chovu pre dané plemeno a hlavným
hľadiskom je prospech chovu a konkrétneho plemena.
Ing. Kubaľa stručne predstavil pracovný návrh novelizovaných Stanov klubu. Pracovná verzia je
uverejnená na klubovej internetovej stránke. Poďakoval komisii pre návrh stanov za vykonanú prácu.
MVDr. Seman ako člen komisie pre novelizáciu stanov v krátkosti oboznámil prítomných s prácou
komisie. Zdôraznil, že uverejnený návrh stanov sa netvoril ľahko. Prípadné pripomienky členov ku
stanovám je potrebné písomne zaslať do konca októbra na adresu klubu. Prípadnými pripomienkami sa
komisia bude ešte zaoberať.
Diskusia:
Odoznelo viac diskusných príspevkov, na ktoré hneď odpovedali Ing. Kubaľa a Dr. Seman.
p. Ilgo: hovoril o organizácii akcie Víkend s teriérom v Belušských Slatinách. Je to jedna z mála lokalít,
kde je na jednom mieste možné skĺbiť prácu teriérov v oplôtku, na brlohu a sú tam aj priestorové
možnosti na tréning coursingu. Súčasne je možné v hoteli bezproblémové ubytovanie so psami za
prijateľné ceny. Niektorí účastníci si neuvedomujú, že ide o akciu ku úspechu ktorej niekedy musia
prispieť aj oni. Účastníci sa niekedy hromadne orientujú len na oplôtok alebo coursing a brloh je
nevyužitý a naopak. Požiadal o väčšiu spoluprácu najmä pri kladení stôp. Navrhol, že v budúcnosti je
možné v blízkom revíri Ilava Klobušice urobiť aj duričské skúšky.
p. Kubaľa: oznámil, že aj na východnom Slovensku sa chovatelia a výcvikári v budúcom roku pokúsia
o organizovanie podobnej akcie ako je už tradičný Víkend s teriérom v Belušských Slatinách.
Predpokladajú, že akciu by mohli zorganizovať v areáli na Branisku.
Sršen- opýtal sa, či sa nechystá uznanie PT aj v FCI. Odpovedal mu Dr. Seman, že predovšetkým
o uznanie PT musí prejaviť záujem patronátna krajina. V tomto prípade Veľká Británia o uznanie
záujem zatiaľ neprejavila. Slovensko je zrejme jediný štát v strednej Európe, kde môže PT robiť
oficiálne poľovné skúšky. Ing. Kubaľa oznámil, že je zámer chovateľov PT podľa vzoru z DE
usporiadať na SK medzinárodné stretnutie majiteľov PT spojené so skúškami a výstavou.
p. Janovcová: oboznámila prítomných so situáciou v chove STB. Z iniciatívy chovateľov vznikla
webová stránka zameraná na toto plemeno. Na stráne sú nahraté viacgeneračné pôvody všetkých
chovných jedincov, včítane ich prípadných zdravotných vyšetrení, koeficientov príbuznosti a pod.. Na

stráne je možné aktívne vytvoriť virtuálny pôvod akéhokoľvek zamýšľaného jedinca. V prípade, ak sa
táto internetová stránka osvedčí bude možné ju neskôr využiť aj pre iné plemená.
Dr. Seman vyslovil presvedčenie, že ide o krok správnym smerom. Je to inšpirujúce a skúsenosti budú
využité aj u iných plemien.
Nastala krátka výmena názorov o nahrávaní údajov na súčasný klubový web. Pp. Kubaľa a Seman
zdôraznili, že na nahrávaní je potrebná súčinnosť aj iných administrátorov, ale že sú oblasti, ktoré je
potrebné ponechať výlučne na konkrétne osoby: napr. chovné jedince len na poradcov chovu, oficiálne
oznamy výboru len pre centrálneho administrátora a pod. Okamžitú aktualizáciu údajov o chovných
jedincoch napr. ich výstavné a pracovné úspechy nie je v silách poradcov chovu nahrávať okamžite
podľa požiadavky majiteľov. Pre propagáciu jedincov má slúžiť hlavne galéria. Aktualizácia sa môže
riešiť max. dvakrát do roka. Podľa názoru p. Semana aktualizáciu údajov k jednotlivým plemenám
a jedincom majú zabezpečovať hlavne administrátori pre konkrétne plemená.
p. Ilgo: oboznámil prítomných s tým, že problém prístupových oprávnení sa musí riešiť s autorom
stránky. V súčasnosti musí pracne vymazávať niektoré záležitosti, ktoré tam nahrali neoprávnené
osoby.
p. Belan: sa pýtal, či nie je možné postihnúť chovateľov, členov klubu, ktorí okrem jedincov s PP
odchovávajú aj jedince bez PP.
Nastala krátka výmena názorov na tento pálčivý problém. Pp. Kubaľa, Ilgo a Seman na konkrétnych
príkladoch uviedli, že výbor klubu sa tomuto problému venuje. Ťažkosti však vždy nastanú pri
dokazovaní nekalého konania. Vždy je to celé len na chovateľovi, aký postoj ku vlastnému chovu má
a či má cieľ svoj chov budovať a zveľaďovať alebo má cieľ finančný profit.
Geregová-sa opýtala na názor zástupcov výboru na zavedenie povinnej skúšky z poľovného výkonu pri
uchovnení jedinca. Odpovedali jej pp. Kubaľa a Seman, že Klub jednoznačne podporuje poľovné
využitie našich plemien teriérov. Klub vytvára veľa možností na poľovné využitie teriérov, skúšky
rôzneho zamerania sú po celom Slovensku. V súčasnosti nie sú skúšky z poľovnej upotrebiteľnosti pre
uchovnenie povinné ani pre jedno plemeno a výsledky našich teriérov na skúškach sú porovnateľné
s plemenami u ktorých sú tieto skúšky povinné. Tomuto problému sa teoreticky venuje Ing. Dostál,
ktorý o tom publikoval viac prác. P. Kubaľa vyslovil názor, že podmienky pre uchovnenie je možné
meniť len na základe požiadaviek chovateľov a ak to plemenu ako takému neublíži. V zásade je však
potrebné vyhnúť sa nejakému diktátu, ktorý by mohlo mať na chov plemena nepriaznivý vplyv.
MVDr. Hrtánek v diskusii otvoril problematiku dedične podmienených ochorení. Bolo vyslovených
niekoľko názorov na tieto ochorenia. Zo strany predstaviteľov výboru jednoznačne odoznelo, že klub
bude sledovanie dedične podmienených ochorení podporovať. Iniciatíva však musí prísť od chovateľov
konkrétneho plemena.
Pretože nebolo viac diskusných príspevkov bola diskusia ukončená.
6.

Voľba delegátov na konferenciu klubu:
Zo strany zástupcov výboru boli za delegátov navrhnutí:
Ing. Kubaľa, p. Janovcová, p. Ilgo, MVDr. Hrtánek, p. Belan, p. Sojkovský. Z pléna nebol navrhnutý
žiadny iný delegát. Všetci navrhnutí delegáti boli prítomnými jednomyseľne schválení.
Záverom Ing. Kubaľa poďakoval prítomným za aktívnu účasť a poprial im šťastný návrat domov.

