Zápisnica z členskej schôdze SKCHTaF
Konanej 30.8.2019 v Belušských Slatinách
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Program schôdze:
1. Správa o činnosti klubu za uplynulé obdobie.
2. Čerpanie finančných prostriedkov klubu.
3. Plán činnosti.
4. Rôzne.
1. Predseda klubu Ing. Kubaľa informoval prítomných o činnosti a aktivitách klubu za
rok 2018, akciách za prvú polovicu roku 2019 a pláne pre druhý polrok 2019.
Čo sa týka akcií v roku 2018, mimoriadne kladne najmä v zahraničí bola hodnotená dvojvýstava
EUROSHOW foxteriérov, Jack Russel a Parson Russel teriérov spojená s Klubovou výstavou
v Báči. Tradične kladne sú hodnotené všetky naše špeciálne výstavy. Pre malý počet prihlásených
psov museli byť zrušené v roku 2018 Chovné BL na Branisku a v Trakoviciach. Slovenská
poľovnícka komora a Slovenský poľovnícky zväz prijali uznesenie, ktoré bolo potvrdené aj na
kynologickej rade SPZ o koordinovaní skúšok klubu a okresnými organizáciami SPK. Všetky
akcie klubu, kde sa získava poľovná upotrebiteľnosť musia byť ohlásené a schválené príslušnými
okresnými organizáciámi SPK. Aj preto vedenie klubu bude pri organizovaní pracovných aktivít
viac spolupracovať s regionálnymi organizáciami SPK a SPZ. Medzinárodné skúšky v brlohárení
teriérov a Memoriál Františka Semana, sa konali v Turej Lúke, boli plne obsadené vodičmi, boli
výborne zorganizované, vďaka patrí Ing. Máriovi Perinajovi, ktorý sa výborne zhostil úlohy
organizátora. V spolupráci s OPK v Leviciach boli organizované aj naše KFSMP, ktorých sa z 11
prihlásených teriérov zúčastnilo 9 vodičov so psami, ostatní boli doplnení inými plemenami.
Skúšky mali dobrý ohlas, taktiež v spolupráci s okresnou organizáciou Prešov a MKK Branisko
prebehli Chovné brlohárske skúšky na Branisku, prebehli bezchybne. 14.9.2019 sa v spolupráci
s OPK koná Memoriál Stanislava Oujezského, záujem vodičov bol veľký a počet prihlásených bol
naplnený ešte počas MSBLT na Turej Lúke.. SKCHTaF ešte organizuje v Senci KFD, ktoré sa
konajú 19.10.2019 a s OPK v Humennom mali byť KDS, zorganizovanie týchto skúšok je však
ohrozené kvôli africkému moru ošípaných, takže tieto skúšky sa pre nákazovú situáciu s AMO
nebudú môcť konať.
16.03.2019 vo Viničnom za vysokej účasti prebehla tradičná Špeciálna výstava klubu. Na výstave
bola vyhodnotená súťaž TOP teriér exteriér 2018, výsledky boli zverejnené v spravodaji 1/19.
Ing. Kubaľa poďakoval všetkým členom organizačných týmov, ktoré sa na príprave akcií
podieľali.
Ing. Kubaľa upriamil pozornosť na zástupcov nášho klubu v kynologickej rade SPZ, kde zastávajú
záujmy našich členov klubu a často musia vyvinúť vysokú mieru diplomacie, aby obhájili tieto
záujmy v prospech našich plemien. Tiež sú činní aj pri návrhoch a pripomienkach zákonov, ktoré
sa týkajú chovu psov.
2. p. Cwieceková informovala prítomných o hospodárení klubu za rok 2018.

Po jednotlivých položkách informovala o príjmoch a výdavkoch za rok 2018, tiež uviedla že
v roku 2019 očakávame vyrovnané hospodárenie klubu, v zmysle schváleného rozpočtu.
Informovala členov o spôsobe vedenia účtovníctva v účtovnickom programe Pohoda, uviedla že
odvody a daňove priznanie spracúva profesionálna účtovníčka. Účtovníctvo prechádza kontrolou
profesionálnej účtovníčky, revíznej komisie a predsedu klubu.
Hospodárenie klubu je tak ako po iné roky zverejnené v Spravodaji č. 1.
3. Plán činnosti bol prednesený predsedom klubu už v bode 1.
4. V diskusii sa prihlásil Jozef Babuša, poďakoval klubu za dôveru ktorú mu prejavil
pozvaním na výcvikové dni ako vedúceho výcvikovej časti Dní s teriérom – VD, na
ktorých sa stretli už po 16-krát členovia klubu a záujemci o chov a rôzne aktivity s teriérmi.
Ocenil záujem členov pracovať s teriérmi a oznámil, že v Lednických Rovniach sa
dobudováva výcvikový areál, kde budú už na budúci rok 2 brlohy, oplôtok, priestor aj na
coursingové aktivity, takže ideálne miesto na organizovanie klubových akcií rozličného
typu. Areál je oplotený s reštauráciou a ubytovacou kapacitou v chatkách, s možnosťou
stanovania. Tiež pozval členov klubu na Medzinárodné duričské skúšky brlohárov, so
zadávaním CACT, CACIT, ktoré sa organizujú tento rok 7.-8.12. v Dolnej Maríkovej a náš
klub tam má možnosť nominovať 3 psy.
Schôdzu ukončil predseda klubu Ing. Kubaľa, ktorý poďakoval zúčastneným členom klubu
a organizátorovi výcvikových dní Jankovi Ilgovi za zorganizovanie takejto akcie, kde sa spoja
rôzne aktivity pre poľovných aj nepoľovných teriérov, čo je naozaj náročná úloha.
Overovateľ zápisnice: Ján Ilgo

